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  To «δικό µας», Ελληνικό VHF 
Contest, που γίνεται κάθε 1ο 
Σαββατοκύριακο του Ιουλίου 
πέρασε πλέον στην ιστορία. 
Συγχαρητήρια στους διοργανωτές 
και όλους όσους συµµετείχαν, άλλοι 
µε κάποιες mini-Dxpedition, άλλοι 
από τα Shack τους, άλλοι µε Stack-
αρισµένες κεραίες και Linears, άλλοι 
µε ότι κεραία είχαν και τα … 5 
«βαττάκια» που βγάζουν τα 
περισσότερα VHF All-mode, τύπου 
817. 

  Εκείνο που έχει σηµασία είναι 
πάνω απ’ όλα η συµµετοχή και ότι 
περάσαµε ένα πολύ όµορφο κι’ 
ενδιαφέρον  Σαββατοκύριακο , 
«ξεσκονίζοντας» πολλοί από εµάς 
τα συνήθως παραπεταµένα SSB-ικά 
VHF µας. 

    Ο γράφων, δυστυχώς είναι ένας 
από τους «παροικούντες την 
πρωτεύουσα»… είναι γνωστόν ότι 
στις µεγάλες πόλεις δεν έχουµε την 
πολυτέλεια,  εν µέσω των πολυκατοικιών που κατοικούµε, να τοποθετήσουµε 
εύκολα αξιοπρεπή κεραιοσυστήµατα που είναι απαραίτητα για DX επαφές στα VHF, 
πλην ολίγων εξαιρέσεων.   Παρ’ όλα αυτά, κι εµείς στην Αθήνα οφείλουµε να 
οµολογήσουµε ότι απολαύσαµε το Contest δεόντως και κάναµε απίθανες επαφές 
µε όλες τις γωνιές της Ελλάδος. 

  Μεταξύ αυτών που  «πήραν τα  βουνά», ακούσαµε µε δυνατά σήµατα τους 
SV3CYM και SV1EEX/1 από το όρος Παναχαικόν µε συνεχή παρουσία καθ’ όλη την 
διάρκεια του Contest,  τον SV1BJY από το όρος Όχη στην Εύβοια, αλλά και τους 
SV9CVY, SV0LB/9, SV9ANK από την Κρήτη µε επίσης πολύ δυνατά σήµατα το 
µεσηµέρι του Σαββάτου.  

Μάλιστα, ήταν ιδιαιτέρως εντυπωσιακό το σήµα που έφερνε ένας «σύντεκνος», αν 
και η διάδοση δεν ήταν και στα καλύτερά της:   µε γυρισµένη την κεραία µου 
προς Βορρά (ακριβώς αντίστροφα), το σήµα από την Κρήτη ήταν 9 + 40DB !  … 
∆ηλαδή,  αν γύριζα την κεραία προς την Κρήτη και αφαιρούσα τον κοννέκτορα 
από το µηχάνηµα, θα έβγαζε φωτιές !   Τσιγάρο άναβες… !   Που να είχε και 
διάδοση δηλαδή ,  θα µας «έκαιγε» το FrontEnd ! ! 

 Ακούσαµε επίσης το J45M  από τη Ρόδο, τον 5B4PRC/P (Q5) από την Κύπρο, τον 
SV2JL από την Θεσσαλονίκη ( ένας από τους λίγους που ακούστηκε µε 
χειριστήριο), τον SV3GKE/8 από την Λευκάδα και αρκετούς SV8, αν και από το 
κεντρικό Αιγαίο  ο Υµηττός δυστυχώς εµποδίζει πολύ τα εξ’ ανατολών σήµατα σε 
µερικές περιοχές της Αθήνας.   
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J42AVC…. 

Το «θηρίο»….. 

J45M στα 1216m... 

SV2BWC και ΛΕΚ... 

SX8L Αντικύθηρα... 

Βιβλιοπαρουσίαση... 

Παρουσίαση CP-6... 

∆ιαβάστε σε αυτή ∆ιαβάστε σε αυτή ∆ιαβάστε σε αυτή 
την έκδοση:την έκδοση:την έκδοση:   

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:   
Το «5«5«5---9» 9» 9» εκδίδεται µη-
νιαία και µπορείτε να το 
βρείτε στην ιστοσελίδα 

µας (www.5www.5www.5---9report.gr9report.gr9report.gr)
το αργότερο στις  

10 κάθε µήνα. 
 
• Αν θέλετε να στείλετε 
κείµενο µπορείτε να το 
συντάξετε σε WORD ή 
απλό κείµενο και να το 
στείλετε στο Ε-mail: 

sv5byr@qsl.netsv5byr@qsl.netsv5byr@qsl.net   
τουλάχιστον µια µέρα 
πριν το τέλος του µήνα 
για να δηµοσιευθεί 
στην επόµενη έκδοση. 



Βέβαια «παρών» δήλωσε και µεγάλος αριθµός σταθµών από την Αττική και τα περίχωρα,  που  δεν τους συ-
γκράτησα στην µνήµη µου – και πως θα µπορούσα άλλωστε...  πρέπει να ακούστηκαν περισσότερα από  100 
διακριτικά  στο 144.300 κατά το διήµερο του Contest! 

  Αυτά εν ολίγοις από την Αθήνα και ότι «αφουγκράστηκε» ο γράφων.  Συγχαρητήρια λοιπόν σε όλους όσους 
έλαβαν µέρος, είτε ανέβηκαν στα βουνά, είτε κάθισαν στο Shack τους.  Θερµά συγχαρητήρια και στους διοργα-
νωτές για την υπέροχη αυτή ιδέα δηµιουργίας του Aegean VHF Contest…  να είµαστε και του χρόνου καλά, 
να τα ξαναπούµε «on the air».  Rendez-vous το 2006 ! 

Καλό υπόλοιπο καλοκαιριού και µη ξεχνάτε:  ο Ραδιοερασιτεχνισµός είναι διασκέδαση !   
 

73, Μάκης SV1BSXSV1BSXSV1BSX   

Τι µας άρεσε… 
 
µας άρεσε 

 η καλή διοργάνωση του  
Contest. 

 
µας άρεσε 

 ότι ακούσαµε πολλούς σταθµούς 
στο SSB και «ζωντάνεψε» η 
συνήθως «νεκρή» αυτή 2µετρική 
υποζώνη. 

 
µας άρεσε 

 ότι ακούσαµε µακρινές περιοχές 
της Ελλάδος για 1η φορά στα 2µ. 

 
µας άρεσε 

 η «ωραία τρέλα» πολλών 
συναδέλφων να σκαρφαλώνουν 
στις… αετοφωλιές των βουνών 
µας και µάλιστα «υπό βροχή», για 
να «τρέξουν» το Contest! 

 
µας άρεσε 

 ότι δοκιµάσαµε κεραίες και 
ποµποδέκτες σε µακρινά QSOs.  
Αποδείχθηκε στην πράξη ότι κάτι 
3αρούλες - 4αρούλες κεραίες 
ιδιοκατασκευής, κάνουν «σκόνη» 
κάποιες κάθετες που υπόσχονται 
(στα χαρτιά µόνον) πολλά DB! 

 
µας άρεσε 

 ότι βλέπαµε(νε) στο DX-Cluster, 
να «τρέχει» επιτέλους κι’ ένα 
Ελληνικό Contest. 

 

Τι δε µας άρεσε… 
 
δε µας άρεσε 

o ότι ακούσαµε µόνον 3-4 
σταθµούς στο CW. 

 
δε µας άρεσε 

o ότι το σποραδικό «τριγύριζε» 
στην Ευρώπη το Σάββατο αλλά δε 
µας έκανε «την τιµή» να µας 
επισκεφθεί. 

 
δε µας άρεσε 

o ότι µερικοί συνάδελφοι βγήκαν 
στο 144.300, δήλωσαν ότι ∆ΕΝ 
τρέχουν το Contest και αν τους 
ζήταγες το QRA τους… δεν το 
γνώριζαν ! Αλήθεια, τότε γιατί 
βγήκαν στο 144.300 την ηµέρα 
του Contest ?  ∆εν τους έχω 
ακούσει ποτέ άλλοτε σ’αυτή τη 
συχνότητα. 

 
δε µας άρεσε 

o ότι το Σαββάτο είχε καύσωνα και 
την Κυριακή έριχνε… 
«καρεκλοπόδαρα» + χαλάζι  σε  
ένα µοναδικό κοκτέιλ  που 
συνοδευόταν µε τ’απαραίτητα 
αστραπόβροντα !  

      Κάτι σαν πρόβα «βιβλικού   
      κατακλυσµού»! 
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DXPEDITION  ISLAND  STATION  DXPEDITION  ISLAND  STATION  DXPEDITION  ISLAND  STATION  ---  LOW  POWER  LOW  POWER  LOW  POWER   
   

Από  το  Βορειοανατολι-
κότερο  άκρο  της  Κρήτης  
πέρυσι,  στο  Βορειοδυτι-
κότερο  εφέτος.    

Είναι  γνωστό  ότι  µας  
αρέσουν  τα  δύσκολα  και  
παράλληλα  σκοπός  µας  
είναι   να  προβάλουµε  
και  να  κάνουµε  γνωστή  
ανά  τον  κόσµο κάθε  
γωνιά  της  Κρήτης  µας. 

Ήµερη  ΓΡΑΜΒΟΥΣΑ  εί-
ναι  το  όνοµα  του  νη-
σιού  που  θα  φιλοξενή-
σει  την  οµάδα  της  
Ένωσης  Ραδιοερασιτε-
χνών  Κρήτης  για  το  
ΙΟΤΑ  2005  στις  30  και  
31  Ιουλίου. 

 

Για  5η  συνεχόµενη  φο-
ρά  η  οµάδα  της   Ε.Ρ.Κ.  
συµµετέχει  στο  διαγωνισµό  αυτό  µε  ακόµα  πιο  δύσκολη  εξόρµηση  από  τις  προηγούµενες,  λόγω  από-
στασης,  δυσκολίας  πρόσβασης  αλλά  και  έλλειψης  στοιχειώδους  υποδοµής.  

Έχει  αρχίσει  από  τώρα  η  προετοιµασία  και  η  ανάθεση  εργασιών  στα  µέλη  της  οµάδας  για  τον  πλήρη  
εξοπλισµό  και  πολύ  καλή  οργάνωση  όπως  πάντα.  Μεγάλο  το  ενδιαφέρον  και  οι  συµµετοχές  αναµένε-
ται  να  ξεπεράσουν  κάθε  άλλη  χρονιά.  Πλήρη  την  οµάδα  θα  σας  τη  δώσουµε  στο  επόµενο  τεύχος  
του  περιοδικού  µαζί  µε  τις  φωτογραφίες  της  άγριας  οµορφιάς  του  νησιού,  του  Κάστρου  και  της  φα-
νταστικής  παραλίας  του  Μπάλου.   

Η  Ήµερη  Γραµβούσα   ( υπάρχει  και  Άγρια )  εκτός  από  τα  προαναφερθέντα   έχει  και  µεγάλη  ιστορία.  
Ήταν   ορµητήριο  των  Ανταρτών  και  συνέβαλε  τα  µέγιστα  για  την  απελευθέρωση  της  Κρήτης  από  τους  

Τούρκους 

Το  ειδικό  διακριτικό  της  οµάδας  
είναι  J49A  και  το  locator  
ΚΜ15SO. 

Θα  είναι  χαρά  µας  να  συνοµι-
λήσουµε  µαζί  σας  και  να  µας  
βοηθήσετε  στην  προσπάθεια  
µας.   

Κάρτες  µέσω  του  QSL  Manager   
SV9 ANK    αλλά  και  στην  γνω-
στή  διεύθυνση  της  Ε.Ρ.Κ.   

  Τ. Θ.  1390     Τ. Κ.  711 10   
Ηράκλειο  -  Κρήτη. 

Μέχρι  τον  επόµενο  µήνα  να  
περνάτε  καλά   και  καλές  δια-

κοπές 

   

Αντωνάκος  Μανώλης Αντωνάκος  Μανώλης Αντωνάκος  Μανώλης SV9 BMJSV9 BMJSV9 BMJ  



Αγαπητοί φίλοι και συνάδελφοι, 

Παραµένοντας και φέτος πιστοί στο ραντεβού µας, αφήνοντας πίσω οικογένειες και εργασίες, συµµετείχαµε 
µαζί µε τον “ειδικό” των 2m SV5BYR, Μιχάλη στο φετινό Aegean VHF Contest, που οµολογουµένως είχε 
µεγάλο ενδιαφέρον και ικανοποιητικό αριθµό συµµετεχόντων.  

Όταν δεν έχεις ασχοληθεί ιδιαίτερα µε την διάδοση και τις µακρινές επαφές στην µπάντα των 2m, σου φαίνεται 
λίγο περίεργο αλλά συνάµα “παιχνιδιάρικο” το κυνήγι των QSO, τα οποία µπορούν να επιτευχθούν µόνο όταν 
υπάρχουν οι κατάλληλες προϋποθέσεις. Έτσι, όσοι από εσάς contesters και µη, έχετε συνηθίσει στην σίγουρη 
παρουσία σταθµών στο δέκτη των βραχέων σας, ακόµα και µε πολύ βασικές και απλές υποδοµές, τότε καλά θα 
κάνετε να αλλάξετε συνήθειες εάν έχετε σκοπό να ασχοληθείτε µε τα VHF και πάνω. 

Αυτή για εµένα ήταν η πρώτη συµµετοχή σε ένα VHF διαγωνισµό, αλλά ο BYR είχει φροντίσει να µε κατατοπίσει 
αναλόγως και µε είχε προετοιµάσει ψυχολογικά για 
το τι θα αντιµετωπίζαµε. 

Σάββατο, 02/07/2005 και µόλις είχε αρχίσει να 
χαράζει, εµείς ήµασταν ήδη στο δρόµο για την κο-
ρυφή του όρους Αττάβυρος, το πιο ψηλό σηµείο 
της Ρόδου µε υψόµετρο 1216µ. Η διαδροµή απο-
λαυστική όπως πάντα, µε ραδιοερασιτεχνική κουβε-
ντούλα και ανταλλαγή απόψεων, ενώ το 706 από 
το super-mobile station του BYR “έψαχνε” σηµατά-
κια στα 6µ και στα 2µ. Λίγο µετά τον ανεφοδιασµό 
µας και ενώ µόλις είχαµε ξεκινήσει την ανάβασή 
µας στον Αττάβυρο, το πρώτο QSO στα 2µ. έγινε µε 
τον 5B4PRC/P, ο οποίος είχε πανίσχυρο σήµα και 
αποδείχθηκε στη συνέχεια ως ο µεγαλύτερος αντα-
γωνιστής µας. Αυτό το QSO µας ανέβασε την ψυ-
χολογία στα ύψη, αφού καλά καλά δεν είχαµε φτά-

σει ακόµα 
στον προορι-
σµό µας. 

Σαράντα λεπτά µετά την άφιξή µας στο προεπιλεγµένο σηµείο εγκατά-
στασης, το setup µας ήταν έτοιµο να βγει στον αέρα. Μια γεννήτρια και 
solar panels µε µπαταρίες των 80Ah πρόσφεραν τα απαραίτητα 220VAC, 
δύο τροφοδοτικά (και όχι µόνο ένα, όπως λανθασµένα επιλέγουν να πά-
ρουν άλλοι) για το Icom IC-910H, πρόσφατο απόκτηµα του BYR, η α-
παραίτητη γέφυρα στασίµων ακολουθούµενη από έναν µεταγωγικό οµο-
αξονικό διακόπτη για δύο κεραίες, ο οποίος συνδεόταν µε µία Diamond 
Χ-300 και µία Cushcraft A144-10S 10 στοιχείων short boom για τα 2µ. 
σε οριζόντια πόλωση, αποτελούσαν τον εξοχικό µας σταθµό. Η τοποθεσία 
όντως ήταν ιδανική για τέτοιο event, καθώς ο βιοµηχανικός θόρυβος 
ήταν απών, είχαµε καθαρό οπτικό πεδίο 360º και ο καιρός ήταν πολύ 
ζεστός µε µόνη διαφορά τον δροσερό βοριά που καβαλούσε την βουνο-
κορφή µας. Η σκιά της τέντας που µας κάλυπτε αποδείχθηκε σωτήρια 
(Tnx SV5AZP), αφού το θερµόµετρο ανέβηκε κατακόρυφα µέσα σε λίγες 
ώρες. 

Μία πρώτη δοκιµή µε το handheld µας έδειξε πως η διάδοση σε συνδυα-
σµό µε την τοποθεσία θα µας χάριζε αρκετές επαφές, αφού µε το rubber 
duck ακούγονταν πολλά repeaters από όλη την Ελλάδα, συγκεκριµένα 
το R1 της Αθήνας, όλα τα repeaters της Κρήτης και των Κυκλάδων, ακό-
µα και κάποια links στα UHF που το ένα πατούσε το άλλο !!! 

Βάζοντας αµέσως µπροστά το setup µας, διαπιστώσαµε πως οι συνάδελ-
φοι δεν είχαν ξυπνήσει ακόµη, έτσι στραφήκαµε προς την άκρη της Με-
σογείου, Κύπρος και Ισραήλ έφερναν ισχυρά σήµατα και έγιναν αρκετές 
επαφές σε FM στο 145.500 ± 50 kHZ και σε SSB/CW στο 144.300. 
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Το QTH Locator του σταθµού µας ήταν το KM36WF και αποδείχθηκε 
σπάνιο αφού πολλοί σταθµοί έσπευσαν να µας ανταλλάξουν reports για 
το Aegean VHF Contest. Αλλάζοντας κεραίες αρκετά συχνά για να 
εντοπίσουµε πιθανά short skip ανοίγµατα για επαφές µε ελληνικούς 
σταθµούς, τελικά ανασύραµε τον SV1BJY από την Αρτέµιδα της Αττι-
κής, ο οποίος µας άκουγε πολύ δυνατά όπως και εµείς. Αυτή ήταν η 
αρχή των πολλών FM QSO που έγιναν µε πολλές περιοχές της Ελλάδας, 
η µακρινότερη εκ των οποίων πραγµατοποιήθηκε µε τον J42AVC, ο 
οποίος είχε ανέβει µε την παρέα του στην κορυφή του Χολοµώντα, 
όπως µας ανέφερε.  Εδώ εµείς καταρρίψαµε το γνωστό : “Βουνό µε 
βουνό δεν σµίγει”!!!     Πολλές επαφές έγιναν επίσης και σε SSB µε ελ-
ληνικούς σταθµούς από την Πελοπόννησο, την Κρήτη, τις Κυκλάδες, 
την Εύβοια και την Αττική µε πολλά νέα squares να καταγράφονται στο 
logbook µας.  

Το τέλος της πρώτης ηµέρας µας βρήκε χαρούµενους που η κούραση και η προσπάθειά µας είχε βρει ανταπό-
κριση και υποστήριξη από πολλούς φίλους και συνάδελφους. Αρχίσαµε κατά τις 19:30 την κάθοδό µας προς 
την πόλη της Ρόδου, έχοντας στο νου µας την επόµενη ηµέρα ... 

Κυριακή, 03/07/2005. Ξηµερώµατα και εµείς πάλι στο δρόµο. 
Ανεφοδιασµός από γνωστό περίπτερο της περιοχής και πάλι προς 
τα πάνω. ∆έκα λεπτά µετά την άφιξή µας στη βουνοκορφή, 
ήµασταν πάλι στον αέρα. Περίεργο, σήµερα δεν ακούγεται ούτε 
κουνούπι. O BYR ακούστηκε εφησυχαστικός “Υποµονή, είναι νω-
ρίς ακόµη”. Και εκεί που συζητούσαµε για το πιθανό σποραδικό 
που θα µπορούσε να ξεκινήσει και να γεµίσει το log µας, άκουσα 
κάτι πρωτάκουστο για εµένα στο δέκτη του 910. Οι εξηγήσεις 
ήρθαν άµεσα από τον Μιχάλη “Pings”, µου λέει.” Ίσως τελικά να 
έχουµε το σποραδικό που θέλουµε”. Αναθαρρήσαµε και οι κλή-
σεις µας έδιναν και έπαιρναν, πότε σε FM και πότε σε SSB. Τα 
περίεργα σήµατα που διαρκούσαν µερικά κλάσµατα του δευτερο-
λέπτου είχαν κατακλύσει το 144.300.  Σκόρπιες τελείες ή παύ-
λες, ένα ή το πολύ δύο γράµµατα του φωνητικού αλφαβήτου 
ήταν ότι προλάβαινες να ακούσεις. Εντυπωσιακό αλλά δυστυχώς 

δεν στάθηκε ικανό να µας χαρίσει το σποραδικό που τόσο θέλαµε. Παρ’όλ’αυτά, µέχρι το τέλος και της δεύτε-
ρης ηµέρας, η διαρκής παρουσία µας στον αέρα µας έδωσε αρκετές ακόµη επαφές µέσω τροποσφαιρικής διάδο-
σης µε σταθµούς από την Κρήτη, νησιά του Αιγαίου και την Στερεά Ελλάδα.  

Τελικά, οι εξήντα και κάτι επαφές που κάναµε µε SV, SV5, SV9, TA, 5B και 4X4 ήταν απολαυστικές µία προς 
µία και µας έδωσαν την ικανοποίηση που περιµέναµε από έναν διαγωνισµό σαν κι αυτό. Όσο για τους συναδέλ-
φους που συµµετείχαν στην κατηγορία των 6µ. αυτοί οπωσδήποτε είχαν να αντιµετωπίσουν την συνεχώς δια-
φοροποιηµένη διάδοση της “µαγικής” µπάντας, γι’ αυτό πολλούς από αυτούς τους ακούσαµε να κάνουν QSOs 
και στα 2µ, hi!     Μπορεί στο φετινό Aegean VHF Contest να µην ζήσαµε την ένταση ενός σποραδικού αλλά 
η µαγεία της επαφής στα 2µ θα συνεχίσει να µας συναρπάζει µέχρι το επόµενο Aegean, όπου θα είµαστε πάλι 
εκεί να δώσουµε το παρόν και να εξερευνήσουµε την διάδοση των VHF.  

Τέλος, οι συνάδελφοι που πραγµατοποίησαν επαφή µε το J45M στα 2µ. στο φετινό Aegean µπορούν να στεί-
λουν τις QSL τους, στον QSL Manager Μιχάλη , SV5BYR. 

Ένα µεγάλο ευχαριστώ αξίζει στους χορηγούς της οµάδας που µας υποστήριξαν µε εξοπλισµό και απέδειξαν για 
µια ακόµη φορά ότι οι Έλληνες έµποροι Ραδιοερασιτεχνικών ειδών, είναι αρωγοί των προσπαθειών και των α-
νησυχιών των ενεργών Ελλήνων Ραδιοερασιτεχνών. Η προσπάθεια µας είναι αφιερωµένη σε αυτούς. 

SV5DKL SV5DKL SV5DKL ΣτάθηςΣτάθηςΣτάθης———SV5BYR SV5BYR SV5BYR Μιχάλης Μιχάλης Μιχάλης    
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βιβλιοπαρουσίασηβιβλιοπαρουσίαση     Γράφει ο Βασίλης Τζανέλλης  SV8CYVSV8CYVSV8CYV    

  

Άλλη µια καινούρια στήλη λοιπόν στο  « Ε∆Ω ΣΑΜΟΣ » και στο 5-9report. Με κάθε ευκαι-
ρία θα παρουσιάζω βιβλία πού θα έχουν να προσφέρουν πολλά στην ενηµέρωση µά και 
στην αρτιότερη κατάρτιση µας. 

 Ελπίζω η προσπάθεια αυτή να καλύψει άλλο ένα από τα ενδιαφέροντά 
σας και να έχει  την κατανόησή όλων, µιας και όπως τα πάντα  σ’ αυτό 
εδώ το περιοδικό γίνονται εθελοντικά, στον ελεύθερο χρόνο του καθ’ 
ενός, και µόνο από αγνό ραδιοερασιτεχνικό ενθουσιασµό! Και στέκοµαι 
σ’ αυτό το σηµείο για να διευκρινίσω όσο γίνεται καθαρότερα ότι σε κα-
µιά περίπτωση οι παρουσιάσεις αυτές, όπως και οι παρουσιάσεις κεραιών 
του εµπορίου, πού ξεκινήσαµε µε τον φίλο Αλέξανδρο SV8CYR , απ’ 
αυτό το τεύχος της ΡΑ∆ΙΟΕΠΑΦΗΣ, πού κάθε µήνα βρίσκεται ένθετο 
µέσα στο 5-9report, δεν πρέπει να χαρακτηριστούν «διαφηµιστικές» 
µιας και δεν αποσκοπούµε σε κάτι τέτοιο και ούτε έχουµε τέτοιου εί-
δους… «ανάγκες» !    Καλή αρχή µας λοιπόν και… ιδού το πρώτο: 

  Κώστας Παναγόπουλος, SA1AIA    Αθήνα 2000 
 ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΝΑΜΟΝΗ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ      

Η ΠΟΡΕΙΑ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΡΑ∆ΙΟΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΣΜΟΥ 

 Εκδότης: ΡΑ∆ΙΟΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ 

Ζαρίφη 2, Νέα Σµύρνη, 171 24 Αθήνα   Τηλ. 2109733445 

 Φυσικά και ξεκινάµε µε το µοναδικό στην Ελληνική βιβλιογραφία βιβλίο 
πού είναι γραµµένο από Έλληνα, για τον Ελληνικό Ραδιοερασιτεχνισµό. 
Πάνω από δέκα χρόνια ο συγγραφέας του Κώστας Παναγόπουλος, SV1AIA, συγκέντρωνε στοιχεία, τα ταξινο-
µούσε, τα έλεγχε και έγραφε. 

 Έγραφε µε χαρά, µε µεράκι, συνεπαρµένος από την ιδέα της προσφοράς στον Ελληνικό ραδιοερασιτεχνισµό. 
Μας παρέδωσε ένα µνηµειώδες έργο πού µέσα στις 576!  σελίδες του ξεδιπλώνετε ή ιστορία µά και η προϊστο-
ρία του Ελληνικού ραδιοερασιτεχνισµού. 

 Με ένα τρόπο γραφής απλό µα συνάµα γλαφυρό αλλά και σύγχρονο, παρουσιάζονται «συνεντεύξεις Μαρτυρίες 
και Ντοκουµέντα» από ανθρώπους πού τα έζησαν και ξέρουν γι΄ αυτά πού αφηγούνται από πρώτο χέρι.  Ένα 
βιβλίο πραγµατικής «ιστορίας» πού φτάνει από τά πολύ παλιά µέχρι τις µέρες µας, δίνοντας έτσι την δυνατότη-
τα σ’ αυτόν πού θα το διαβάσει να σχηµατίσει άποψη για το τι έγινε, µά και το τι γίνεται. 

 Μέσα από τις σελίδες του βγαίνουν αλήθειες πού πολλούς ενόχλησαν και ενοχλούν και ίσως δεν είδαν και µε… 
καλό µάτι αυτή την έκδοση. 

 «……… Η πορεία του Ελληνικού ραδιοερασιτεχνισµού δεν µπορούσε να είναι εύκολη και χαρούµενη. Συνυφα-
σµένη µε την Ιστορία αυτού του τόπου, είναι µια πορεία πικρή, ένας δρόµος µετ’ εµποδίων για την επίσηµη 
αναγνώριση και την νοµοθετική κατοχύρωση. Αυτό την κάνει να διαφέρει ριζικά από την αντίστοιχη άλλων χω-
ρών………» , γράφει ο αγαπητός Κώστας κάπου στα µέσα του προλόγου του, προετοιµάζοντας έτσι τον αναγνώ-
στη του για ότι θα επακολουθήσει. Όµως το βιβλίο δεν περιορίζεται µόνο στην ιστορία του Ελληνικού ραδιοε-
ρασιτεχνισµού, αλλά περιλαµβάνει εκτενείς αναφορές στην «Ιστορία του Ασυρµάτου, του Ραδιοφώνου, των 
Ηλεκτρονικών και του διεθνούς Ραδιοερασιτεχνισµού.» 

 Με το τελείωµα  του βιβλίου δηµιουργήθηκε έντονα η ανάγκη, η επιθυµία στον συγγραφέα να δωρίσει όλο 
αυτό το έργο στην « Ένωση Ελλήνων Ραδιοερασιτεχνών, Ε.Ε.Ρ.» η οποία θα φρόντιζε και για τη έκδοση του.   
∆υστυχώς όµως µετά την πάροδο υπέρ του εξαµήνου από την κατάθεση των χειρογράφων του βιβλίου γιά α-
νάγνωση και έγκριση (!!!)  στην «ένωση», φάνηκε καθαρά η αδιαφορία και ίσος η κωλυσιεργία για την πραγ-
µατοποίηση της εκδόσεως. Έτσι ο συγγραφέας δέχτηκε την πρόταση του αγαπητού του φίλου Νίκου Κασίµη, 
SV0CY, να αναλάβει την έκδοση του βιβλίου,( όπως αναφέρεται στην σελίδα 9.) καταθέτοντας έτσι ένα έργο 
περίβλεπτο στο τοπίο του Ελληνικού Ραδιοερασιτεχνισµού. 
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Αµέσως µόλις κοινοποιήθηκαν οι 
νέοι κανονισµοί του Aegean VHF 
Contest (ότι από φέτος θα περι-
λαµβάνει και τα 6m), 
 αποφάσισα να πραγµατοποιήσω 
το όνειρο που είχα εδώ και 2-3 
χρόνια, να κατασκευάσω µια 
µεγάλη κεραία Beam για τα 6m , 
αλλά το συνεχόµενο QRL, δεν 
µου άφηνε ελεύθερο χρόνο. Με 
την αφορµή λοιπόν του Contest, 
ξεκίνησα για µια Βeam Long 
Boom  9 στοιχείων, βάσει των 
σχεδίων DK7ZB  ( 
http://www.qsl.net/dk7zb ).  

To όνειρο όµως σκόνταψε, στη 
µή εύρεση των κατάλληλων δια-
στάσεων αλουµινίου στην τοπική 
αγορά της Μυτιλήνης. Έτσι κα-
τέληξα να κατασκευάσω µια κε-
ραία µε ότι αλουµίνια υπήρχαν 
στο υπόγειο, από παλιές κατα-
σκευές κεραιών. Τελικά τα υλικά 
έφτασαν για µια 7 Element Long Boom µε µήκος 9,20 µέτρα, και µε Gain 10,8 dBd.  

H κατασκευή τελείωσε την Παρασκευή (παραµονή του Contest) και αφού έγινε ο τελικός έλεγχος, το απόγευµα 
µετέφερα το " Θηρίο" στο 2ο Qth, (από όπου θα γινόταν και το Operation,   ( KM39GD ), και µε την βοήθεια 
του Παντελή SV8DCY, καταφέραµε να το σηκώσουµε πάνω σε αλουµινένιους στρατιωτικούς σωλήνες των 1,5 
µέτρων, και σε ύψος 7,5 µέτρα πάνω από το έδαφος. Ψιλότερα µε τις υπάρχουσες συνθήκες ήταν αδύνατον. 
Με τις πρώτες δοκιµές ( ευτυχώς η Μπάντα ήταν ανοιχτή ) τα αποτελέσµατα ήταν ενθαρρυντικά, τα στάσιµα 
κάτω από   1 : 1,5 και τα report που πήραµε πολύ καλά,  και µε πολύ καλή κατευθυντικότητα. 
  

Έτσι λοιπόν τα ξηµερώµατα του Σαββάτου, µόνος, ( λόγω Qrl του SV8CRI και SV8DCY )  κουβαλώντας και τον 
υπόλοιπο εξοπλισµό, FT-920, TS-2000, τροφοδοτικά, Laptop, κεραία 13Β2 για τα 2 µέτρα, και ένα set 4 µπα-
ταριών 12v/40 ah, σε παράλληλη σύνδεση, που " κρεµάστηκαν " πάνω στο κυρίως τροφοδοτικό, λόγω των 

συχνών διακοπών της ∆ΕΗ 
στην περιοχή αυτή, έφτασα 
στο νέο µου Contest Qth, στα  
Νησέλια Παµφίλλων, µια πε-
ριοχή µε αµπελώνες. Το πρώτο 
Qso έγινε στις 06:10 utc, µε 
τον HB9PHJ µε καλά report, 
αλλά σιγά-σιγά η µπάντα 
"έσβηνε", και στην  θέση της 
άφησε ένα Qsb, που µάλλον 
πρώτη φορά έχω συναντήσει 
στα χρόνια που ασχολούµαι µε 
τα 6m. Εκεί που έπαιρνες δια-
κριτικό µε 5-6 µονάδες σήµα-
τος ερχόταν ένας θόρυβος που 
κάλυπτε τα πάντα, και έπρεπε 
να γυρίσω το " Θηρίο " µε τον 
χειροκίνητο ρότορα (γνωστό 
σχοινάκι), ακριβώς πάνω στον 
σταθµό, και µε αλλεπάλληλες 
κλήσεις, και µε σήµατα κάτω 
του S1, να προσπαθείς να ολο-
κληρώσεις το Qso.  
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 Aυτό κράτησε µέχρι το µεσηµέρι του Σαββάτου, 
περίπου στις 12 utc, όπου και έκλεισε τελείως ή 
µπάντα. 
Ξαναξεκίνησε στις 16 utc, µε το γνωστό Qsb, 
αλλά µε καλύτερο άνοιγµα, και µε σποραδικό που 
" πηδούσε " από χώρα σε χώρα. Το κλείσιµο της 
µπάντας για την πρώτη µέρα του ∆ιαγωνισµού 
ήρθε στις 18:40 utc, µε τελευταίο qso µε τον 
ON7CD τον Ηλία, (Έλληνας του εξωτερικού), 
που µάλλον ήταν και το µεγαλύτερο σε διάρκεια 
Qso της ηµέρας, περίπου 4-5 λεπτά. Ευτυχώς η 
διάδοση µας άφησε να τα πούµε χωρίς να µας 
διακόπτει µε το τρελό της up & down. 

To αξιοσηµείωτο του Σαββάτου,εκτός του τροµε-
ρού Qsb,  του up & down,  των σηµάτων κάτω 
του S1,  την πολλή γρήγορη εναλλαγή των χω-
ρών της Ευρώπης, (εκεί που έκανες Ουκρανία, 
χανόταν όλα, και σε 3-4 λεπτά άνοιγε µε Πορτο-
γαλία, µετά µε Αγγλία, κατόπιν Ιταλία...κτ.λ.), ήταν η συνεχής παρουσία σταθµών OZ/p οι οποίοι ήταν οι µόνοι 
που ακουγόταν σχεδόν συνεχώς καθ’ όλη την διάρκεια του απογευµατινού " τρελού " ανοίγµατος. ( 
OZ7MMG/p, OZ8JYL/p, OZ9EDR/p, OZ5ESB/p, OZ1ALS/p ). 

To τελικό αποτέλεσµα του Σαββάτου, ήταν τα δυσκολότερα Qso της πορείας µου στα 6m, αλλά µε µεγάλη συλ-
λογή Prefix για µια τόση δύσκολη µέρα. ( ΗΒ9 - S5 - UX - RN - ES - LY - UT - PC - IW - IT - OZ - UR - SP - G - 
MW - ON - CT - DL ). 

Η Κυριακή ξεκίνησε µε τον SP7BUZ στις 05:19 utc, µε σχετικά λίγο Qsb, παρ’ όλου την καταιγίδα που ήρθε 
περίπου στις 12 µεσηµέρι τοπική ώρα και κράτησε 40 λεπτά, µε καταρρακτώδη βροχή, αστραπές, χαλάζι, και 
αέρα που έφτανε τα 7 µποφόρ. Από µέσα µου παρακαλούσα να αντέξει το  "θηρίο ", τελικά άντεξε, και το µόνο 
ελάττωµα που της άφησε, ήταν ότι µετά την καταιγίδα, αφού όλα ηρέµησαν, και επανήλθε ο ήλιος, µε την πα-
ραµικρή ριπή του αέρα, συντόνιζαν τα Element,  και άκουγες ένα θόρυβο, σαν κάποιος στα 50 µέτρα µακριά 

σου, να κόβει σίδερα µε τροχό. Τελικά η συ-
νέχεια ήταν µε καλύτερες συνθήκες από 
πλευράς θορύβου, µε αραιά και µικρά σε 
διάρκεια ανοίγµατα, αλλά και πάλι µε πολύ 
χαµηλά σήµατα, και στο τέλος του µεσηµε-
ριού, τα είπαµε και µε τον Παναγιώτη SV8CRI 
που είχε επιστρέψει από το Qrl του. Τα τελευ-
ταία Qso του Contest έγιναν γύρω στις 18 
utc, και η συγκοµιδή των Prefix της Κυριακής 
ήταν : DL - OZ - OK - SP - IW - SV - ON - OM 
- PA - PE - DG . Σε όλη την διάρκεια του Con-
test, πραγµατοποιήθηκαν 53 Qso, και είµαι 
σίγουρος ότι αν δεν είχα το " θηρίο " , πιθα-
νόν ο µέγιστος αριθµός των Qso, να µην περ-
νούσε το 10. Το συµπέρασµα αυτό κατέληξα, 
µετά από αρκετές δοκιµές που έγιναν κατά 
την διάρκεια του ∆ιαγωνισµού, ( ας είναι καλά 
η XYL )  µε το κυρίως Qth ( 6 Εlement  6,40 
µέτρα Boom ), όταν το " θηρίο " άκουγε 
σταθµούς µε 1-2 µονάδες σήµατος,  ή σταθ-
µούς µέσα στον Θόρυβο, ή 6άρα, τίποτα... 

Το τέλος του ∆ιαγωνισµού και η ∆ευτέρα µε βρήκε µε ανάµικτα συναισθήµατα, από την µία πλευρά : απογοή-
τευση , γιατί είχα αφιερώσει στην αγαπηµένη µου µπάντα, ένα ολόκληρο Σαββατοκύριακο, και ήλπιζα για πολ-
λά και καλά Qso, και από την άλλη πλευρά όµως πήρα την χαρά της κατασκευής µιας µεγάλης κεραίας, και την 
απόδειξη της πολύ καλής λειτουργίας της, κάτω από τις πιο αντίξοες συνθήκες propagation. 

Aυτά προς το παρών Συνάδελφοι, Πολλά 73 από την Μυτιλήνη, και να ‘στε πάντα καλά.. 

Περικλής Περικλής Περικλής    ---   SV8DTD SV8DTD SV8DTD       
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1156 µέτρα στην κορυφή του Υψίζωνου ήταν οι εγκαταστάσεις του,  για φέτος µπρος 
το περυσινό υψόµετρο που ήταν περίπου 800 µέτρα, τι να σου κάνουν τώρα 353 µέτρα 
µε µια µοίρα καµπυλότητα της γης ανά 150 µίλια. 

Πολλοί έλαβαν µέρος φέτος στο AEGEAN VHF CONTEST, αλλά δεν ακούσαµε καθόλου 
και δεν γνωρίζουµε τι έγινε ο περυσινός µας φίλος  ο Χρήστος  από την Μυτιλήνη ο 
SV8DBW, ελπίζουµε να είναι καλά. Μετά την έκδοση των περυσινών αποτελεσµάτων 
και παίρνοντας την δεύτερη θέση στην κατηγορία  FM µε πρώτο τον Χρήστο, αρχίσαµε 
µε την νέα χρονιά την προετοιµασία για το contest.  

Σε πρώτη φάση πήραµε την απογοήτευση, για συµµετοχή από συναδέλφους που θεω-
ρούν τον εαυτό τους  OPERATOR, γιατί στα 10 – 15 χρόνια που έχουν άδεια για  το 
χόµπι δεν έλαβαν ποτέ µέρος σε ραδιοερασιτεχνικές εκδηλώσεις εκτός από το να … 

Παρ’ όλα αυτά η προετοιµασία συνεχίστηκε, και αρκετά άτοµα από την TARG δήλωσαν 
συµµετοχή. Έτσι διοργανώθηκαν διάφορα τµήµατα που ήταν υπεύθυνα για τα επιµέ-
ρους. Τα τµήµατα ήταν το τεχνικό όπου ανέλαβε να στύση το καταυλισµό και τις κεραί-
ες, ένα τµήµα ακροατών όπου άκουαν τις δραστηριότητες στις συχνότητες που είχαν 
άµεση σχέση µε το contest και τι κίνηση υπήρχε, και το τµήµα τροφοδοσίας και κατε-
δάφισης. 

Ας δούµε λίγο πιο αναλυτικά πως εξελίχθηκε το χρονικό του contest. 06:00 αναχώρη-
ση από την λέσχη µε τα οχήµατα µας και προορισµό τον Υψίζωνο η Χολωµόντα µε lo-
cator  KN10SK. 

Μετά από ταξίδι µιας ώρας Φτάσαµε στον προορισµό µας. Αρχίσαµε αµέσως µε   την 
κατασκευή του καταυλισµού µας. Και άλλη οµάδα άρχισε την διαδικασία της εγκατάστασης µιας κάθετης κεραίας στον πύργο 

ύψους 40 µέτρων  εδώ βοήθησαν τον SV2JJE ο οποίος ανέβηκε τα  40 µέτρα  δυο από τους µαθητές της λέσχης ο Χρήστος 
και ο Κώστας. Ευτυχώς που τον βρήκαµε τον Πύργο αλλιώς πόσες µέρες θα ήθελε για να τον στήσουµε!!! Εδώ αισθανόµαστε 
την ανάγκη να ευχαριστήσουµε δηµοσίως τον Υπ. Εθνικής Άµυνας , το ΓΕΣ, τη ∆∆Β και τους αξιωµατικούς και τους οπλίτες 
που µας βοήθησαν και συνεργαστήκανε για την όλη διαδικασία του contest µε οποιοδήποτε τρόπο.  

Αφού στήθηκε η κεραία, το επόµενο βήµα ήταν να στηθούν και τα µηχανήµατα και να συνδεθούµε στο δίκτυο του AC µια και 
δεν υπήρχε ανάγκη να δουλέψουµε τις δικές µας γεννήτριες παροχής AC. Έτσι γύρω στις 08:00 ήµασταν έτοιµοι για το con-
test. Αρχίσαµε τις επαφές και ενώ όλα πήγαιναν καλά  ο ∆ίας από απέναντι άρχισε να ρίχνει. τους κεραυνούς του δεξιά και 
αριστερά. 

Στη συνεχεία άρχισε µια καταιγίδα, επάνω στην κορυφή η 
οποία κράτησε µέχρι αργά το βράδυ. Όσο για την θερµο-
κρασία από 38ο C που ήταν το µεσηµεράκι, άρχισε να κα-
τεβαίνει µέχρι που αργά το βράδυ έπεσε στους 8ο C , το 
κακό ήταν, ότι πήγαµε χωρίς να είµαστε προετοιµασµένη 
για τέτοιο κρύο. 

Παρ΄ όλες τις αντίξοες και-
ρικές συνθήκες συνεχίσαµε 
τις επαφές και την κουβέ-
ντα, όσο υπήρχαν συνάδελ-
φοι στον αέρα αργά το βρά-
δυ. Ταυτόχρονα είχε αρχί-
σει και η κατεδάφιση µε 
ψητά και γνήσια κρασιά από 
τον Αγχίαλο Θεσσαλονίκης 
που είχε προµηθευτή το 
τµήµα προµηθειών της 
TARG. 

Αυτό που µας προξένησε το ενδιαφέρον ήταν ότι πολλοί από αυτούς που έπαιρναν µέρος στο 
contest νωρίς το απόγευµα γύρω στις 19:00 άρχισαν να χάνονται. Το σύνολο  της οµάδας για 
την πρώτη µέρα ανήλθε στα 7 άτοµα. 

Την Κυριακή το πρωί σηκωθήκαµε, µε ύπνο µόλις 4ων ωρών, γύρο στις 06:00 το πρωί . Ήταν 
αδύνατο να δούµε πάνω από 2 µέτρα ήµασταν µέσα στο σύννεφο. Περιµέναµε καµιά ώρα 
ώσπου να αποχωρίσει το σύννεφο και από τις 07:00 το πρωί ξεκινήσαµε τις πρώτες επαφές. 

Στην διάρκεια της ηµέρας πολλοί συνάδελφοι µας ήρθαν στο J42AVC.  

Μας ήρθε νωρίς το πρωί ο SV2AEE  και ο SV2IPW,  οι οποίοι  ασχολήθηκαν µε την κατευθυ-
νόµενη κεραία και την εγκατάσταση της. 

Τελικά οι ώρες κύλησαν η λίστα µε τα QSO µεγάλωνε, µια νέα κατεδάφιση ετοιµά-
σθηκε και λίγο πριν σκοτεινιάσει αρχίσαµε να τα µαζεύουµε, το  J42AVC για το 
2005 τελείωσε. Ραντεβού του χρόνου και καλή επιτυχία στους συµµετέχοντες. 

 73’s 73’s 73’s από από από SV2AYTSV2AYTSV2AYT 
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J42AVCJ42AVC ΗΤΑΝ ΕΚΕΙ… ΚΑΙ ΑΚΟΥΣΕ…  

οι SV2JJE, ο SV2IPW, ο SV2CTV, και ο SW2HNL 



COSMOS-1:  Ένα από τα πλέον ενδιαφέροντα διαστηµικά προγράµµατα, που σχεδιάστηκαν και υ-
λοποιήθηκαν, ήταν σίγουρα το project Cosmos. Πρόκειται για ένα τελείως πρωτοποριακό µοντέλο 
διαστηµικού σκάφους, το οποίο κινείται µε …πανιά !  Ναι, µη σας φαίνεται παράξενο... βέβαια δεν 
χρησιµοποιεί ακριβώς πανιά, καθότι δεν πνέουν… άνεµοι στον διάστηµα, απλώς είναι ένα διαστηµό-
πλοιο το οποίο έχει σαν µέσο ώσης ένα είδος ηλιακού 
κατοπτρικού ιστίου, το οποίο εκµεταλλεύεται την ηλια-
κή ακτινοβολία και συγκεκριµένα τα φωτόνια, έτσι 
ώστε να «ιστιοδροµεί» στον διαστηµικό χώρο.  

Το ιστίο αποτελείται από 8 πλαστικά τριγωνικά τµήµα-
τα, τα οποία υποστηρίζονται µε βραχίονες αλουµινίου,  
συνολικής διαµέτρου 30 µ. 

  Το σκάφος ήταν υπολογισµένο να τεθεί σε τροχιά 
γύρω στα 800 χλµ και να παραµείνει σε σταθερό τρο-
χιακό ύψος  για 4 ηµέρες, χρονικό διάστηµα κατά το 
οποίο θα µετέδιδε στην Γη φωτογραφίες. Θα συµπλή-
ρωνε µία τροχιά γύρω από τον πλανήτη µας κάθε 101 
λεπτά της ώρας. Κατόπιν θα ξεδίπλωνε τα ιστία του 
και θ’ άρχιζε να επιταχύνει, ανεβαίνοντας σταδιακά 
όλο και υψηλότερα, ενώ θα περιστρεφόταν συνεχώς γύρω από την Γη. Αυτό ήταν το σηµαντικότερο 
µέρος της αποστολής, καθότι θα δοκιµαζόταν για πρώτη φορά στην πράξη η δυνατότητα πλοήγησης  
ενός παρόµοιου διαστηµικού σκάφους. 

  Αυτή η τεχνική προώθησης, είναι ο µόνος ρεαλιστικός τρόπος που υπάρχει την στιγµή αυτή στη 
διάθεσή µας, για συνεχή προώθηση στο αχανές διάστηµα. Αν και η ώθηση που παρέχει είναι περιο-
ρισµένη, εν σχέσει µε τους πυραύλους υγρών καυσίµων, εν τούτοις είναι συνεχής και η επιτάχυνση 
συνεχώς αυξανόµενη. Τα δύο αυτά στοιχεία, θεωρητικά επιτρέπουν την προώθηση ενός διαστηµι-
κού σκάφους αδιάλειπτα, χωρίς να φέρει καύσιµη ύλη, για ένα µακρινό - αέναο ταξίδι στ’ αστέρια. 

   Το κόστος του προγράµµατος που άγγιξε τα 4 εκ. 
$,  καλύφθηκε κατά το ήµισυ από τηλεοπτικό  Studio 
(!) και η εκτόξευση έγινε µε την χρήση βαλλιστικού 
πυραύλου, που εκτοξεύθηκε από ρωσικό πυρηνικό 
υποβρύχιο στη θάλασσα Μπάρεντς (θυµάστε το ναυ-
άγιο του Κούρτσκ?).   

Με απλά λόγια, τα πλέον απίθανα πράγµατα εκτυλί-
χθηκαν στο πρόγραµµα αυτό, που σίγουρα θυµίζουν 
περισσότερο σενάριο κινηµατογραφικής ταινίας τύ-
που James Bond,  παρά αληθινή ιστορία !  

   ∆υστυχώς όµως, το τέλος της προσπάθειας δεν 
ήταν αίσιο. Αν και η εκτόξευση πήγε καλά από το 
ρωσικό υποβρύχιο, εν τούτοις ο δεύτερος όροφος 
του πυραύλου δεν πυροδοτήθηκε σωστά µετά την 

καύση του πρώτου τµήµατος, µε αποτέλεσµα το διαστηµικό σκάφος να µη µπορέσει να φθάσει στο 
απαιτούµενο ύψος. 

  Υπήρξαν µάλιστα αρχικά συγκεχυµένες πληροφορίες κατά πόσον το σκάφος τέθηκε σε τροχιά, 
έστω και σε χαµηλότερο ύψος ή αν ανεφλέγη στην ατµόσφαιρα. Τα 2 Beacon του ήταν κοντά στις 
δικές µας συχνότητες (UHF 401.527,5 Mhz &  S-Band  2250   Mhz) και υπήρξε κάποια  προσπάθεια 
εκ µέρους πολλών ραδιοερασιτεχνών ν’ ακούσουν τον ραδιοφάρο, µάλλον όµως χωρίς επιτυχία.  
Αργότερα αναφέρθηκε, χωρίς να επιβεβαιωθεί επίσηµα, ότι ακούστηκε το Beacon και οι έρευνες για 
τον εντοπισµό του σκάφους συνεχίζονταν. 

  Κρίµα!  Εκτός των άλλων, το σκάφος αυτό θα ήταν µία καλή δοκιµή για την µελλοντική αποστολή  
φθηνότερου και ταχύτερου διαστηµικού σκάφους στον Πλούτωνα. 
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SSETI: Λίγες µόνο εβδοµάδες απέµειναν µέχρι την εκτόξευση του 
1ου πανευρωπαϊκού µικρο-δορυφόρου SSETI (Student Space Explo-
ration & Technology Initiative), που κατασκευάστηκε µε την συµµε-
τοχή φοιτητών, σπουδαστών κλπ. από 12 ευρωπαϊκές χώρες και είναι 
υπό την πλήρη υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας διαστήµατος (ESA). 

O SSETI είναι πανέτοιµος και καθ’ όλο το χρονικό διάστηµα της κατασκευής του, έδωσε την ευκαιρί-
α σε σπουδαστές αλλά και το ενδιαφερόµενο κοινό ευρύτερα, να παρακολουθήσουν κάθε βήµα της 
κατασκευής του. Εκτός από το πολύ ενδιαφέρον, πρωτότυπο και πολύ εντυπωσιακό Web Site που 
ενηµερωνόταν καθηµερινά, ιδιαίτερη εντύπωση προκάλεσε η Live Web Camera που υπήρχε στο 
“clean room”, απ’όπου µπορούσε να παρακολουθήσει όποιος επιθυµούσε την κατασκευή του δορυ-
φόρου βήµα προς βήµα.  Ο δορυφόρος αυτός µεταξύ άλλων θα στείλει φωτογραφίες του πλανήτη 
µας, θα εκτελέσει ένα πρωτότυπο πείραµα ακτινοβολίας και θα δοκιµάσει ένα νέο σύστηµα προώθη-
σης µε βάση το υδρογόνο. Αποκτώντας εµπειρία από την προσπάθεια αυτή και ίσως κάποιες παρό-
µοιες στο µέλλον, το διαστηµικό αυτό πρόγραµµα έχει σαν απώτερο σκοπό την µελλοντική αποστο-
λή – προσεδάφιση Ευρωπαϊκού µη επανδρωµένου σκάφους στη Σελήνη, µέχρι το… 2008 ! 

 Ο SSETI θα εκτοξευθεί (εκτός απροόπτου) την 25η Αυγούστου µε την αρω-
γή της ESA (European Space Association).  Μετά την ολοκλήρωση των πει-
ραµάτων και την πιστοποίηση από τις επίγειες οµάδες ελέγχου, ότι όλα βαί-
νουν καλώς από λειτουργικής πλευράς, αναµένεται αργότερα και η ενεργο-
ποίηση  του FM sinlge channel Transponder που είναι εφοδιασµένος ο δορυ-
φόρος,  για ραδιοερασιτεχνική χρήση !  Το UpLink θα είναι στη µπάντα των 
UHF και το DownLink στη µπάντα S (2,4 GHz), δηλ. θα λειτουργεί σε Mode 
U/S (όπως ο ΑΟ-40).   Όµως, εκτός από το αναπάντεχο δώρο που µας κάνει 
µε το Transponder αυτό, η ESA προσβλέπει-ενθαρρύνει και αναµένει από 
τους ραδιοερασιτέχνες παγκοσµίως να βοηθήσουν την προσπάθεια αυτή, 
θεωρώντας ότι αν οι ραδ/χνες συµµετάσχουν ενεργά στην λήψη της τηλεµε-
τρίας,  θα έχει στην διάθεσή της ένα τεράστιο ( και µάλιστα δωρεάν !)  δί-
κτυο συλλογής δεδοµένων.    Για να είναι αυτό δυνατόν, η ESA φρόντισε 

έτσι ώστε τα 2 κανάλια εκποµπής  τηλεµετρίας του δορυφόρου να είναι µέσα στις ραδ/κές µπάντες,  
στους 437 ΜΗΖ (9Κ6 BPs) και  2,4 GHz  ( 38Κ4 BPs) αντίστοιχα .    Μετά την συλλογή των δεδοµέ-
νων από τον δορυφόρο, τα Data θα αποκωδικοποιούνται µε την βοήθεια των προσωπικών υπολογι-
στών που έχει ο κάθε ραδ/χνης  στο Shack του και εν συνεχεία θα προωθούνται στο κεντρικό ση-
µείο λήψης δεδοµένων του SSETI,  µέσω του ‘Ιντερνετ (over the Internet)  ! 

 Αυτή η ευκαιρία συµµετoχής ραδιoερασιτεχνών σε παρόµοια βραχυπρόθεσµα προγράµµατα δορυ-
φορικών υπηρεσιών,  σύµφωνα µε  την ESA θα  αποδείξει ότι το τεράστιο ερασιτεχνικό  δίκτυο επί-
γειων σταθµών, είναι ένας «γίγαντας εν υπνώσει» µε τροµακτικές δυνατότητες  συλλογής δεδοµέ-
νων από τους δορυφόρους.  Αυτό ίσως να ενθαρρύνει  ενδεχοµένως και άλλες ∆ιαστηµικές Υπηρε-
σίες που θα ήθελαν να χρησιµοποιήσουν ενεργά τους ραδιοερασιτέχνες 
και τον εξοπλισµό τους,  στα µελλοντικά προγράµµατά τους. 

73, 73, Μάκης Μάκης SV1BSXSV1BSX  

  

 ΥΓ: Τα «∆ορυφορικά νέα» δεν θα σας συντροφεύσουν το επόµενο µή-
να. Ο γράφων σκέπτεται, αντί ν’ ατενίζει τον ουρανό και τις διελεύσεις 
των LEOs, να προσανατολίσει τις «κεραίες» του σε αρνητικά Eleva-
tions… κοινώς θα βλέπει προς τα κάτω, αν «τσίµπησε» στην πετονιά του 
καµιά γόπα ή κανένα λυθρίνι !  (…και για όσους δεν κατάλαβαν, τον Αύ-
γουστο θα ρίχνουµε βουτιές  στα γαλανά νερά του Αιγαίου !) 

 Καλό υπόλοιπο καλοκαιριού, καλές «βουτιές» και τα ξαναλέµε 
τον Σεπτέµβρη! 
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SX8LSX8L, Expedition , Expedition στα Αντικύθηρα στα Αντικύθηρα   

(EU-113, MIA MG-014) και ενεργοποίηση του φά-
ρου Απολυτάραις (WLH SV-011, ARLHS GRE-040, 
WLOTA 0298). 

 

Dx-pedition στο νησί των Αντικυθήρων (Iota EU-
113, MIA MG-014 ) στις 20, 21 και 22 Αυγούστου 
2005 µε το ειδικό διακριτικό SX8L.   

Οι εκποµπές θα πραγµατοποιηθούν από το Φάρο 
Απολυτάραις ( WLH SV-011, ARLHS GRE-040, 
WLOTA 0298) στο νοτιότερο ακρωτήριο του νη-
σιού. Είναι η πρώτη φορά που θα γίνουν εκπο-
µπές από αυτό το φάρο. 

Η Dx-pedition θα γίνει κατά τη διάρκεια του Σαβ-
βατοκύριακου των Φάρων & Φαρόπλοιων και την 
επόµενη ∆ευτέρα. 

Χειριστές θα είναι οι: Θεόδωρος SV1GRM, Σωτή-
ριος SV1HER, Κλεάνθης SV1JG και Μάρκος 
SV1MF. Θα εκπέµπουµε σε όλες τις µπάντες και 
σε όλες τις διαµορφώσεις συνεχώς. 

Συντεταγµένες Lat.: 35°49'25" N, Lon.: 
23°19'29" E.    WW Loc. (Grid): KM15pt  

Όλες οι QSL κάρτες θα διακινηθούν µέσω του 
Bureau. QSL Manager: SV1HER. Αν δεν χρησι-
µοποιείται το Bureau  ή βιάζεστε να παραλάβετε 
τη QSL κάρτα τότε direct στον SV1HER µε το 
γνωστό SAE και οπωσδήποτε γραµµατόσηµο επι-
στροφής.  

Περισσότερες πληροφορίες www.qrz.com/SX8L ή 
στο email SV1HER@RAAG.ORG ή στο κινητό 

6932671602. 

Για να γνωρίζετε τι κάνουν οι ξένοι επισκέπτες Για να γνωρίζετε τι κάνουν οι ξένοι επισκέπτες 
ραδιοερασιτέχνες στη Χώρα µας.ραδιοερασιτέχνες στη Χώρα µας.  

∆είτε τι έχει δηλώσει ο αγαπητός συνάδελφος ότι θα κάνει: 

SV9 / LY1DF / P,I RAKLION CRE-008, AKRA SIDEROS 
CRE-010, Most likely 18Mhz, 14Mhz CW, watch the cluster 

δείτε τις λεπτοµέρειες και ηµεροµηνίες ενεργοποίησης του 
Φάρου στο παρακάτω LINK  
http://my.calendars.net//LIGHTHSE 

 Επειδή το έψαξα λιγάκι παραπάνω, 

δείτε εδώ http://www.qsl.net/ly1df/  τι ενεργοποιήσεις 
φάρων δηλώνει ότι έχει κάνει στην Ελλάδα µέχρι σήµερα ο 
κύριος συνάδελφος LY1DF. 

 Πως ενεργοποιεί τους φάρους στην Ελλάδα τώρα?  

∆ιαβάστε παρακάτω: 

 Επειδή έχουν αλλάξει οι κανονισµοί του WLOTA, φέτος 
προς το ευκολότερο, µπορεί κάποιος να ενεργοποιήσει κά-
ποιο φάρο WLOTA  χωρίς να είναι ανάγκη να βρίσκεται 
µέσα στον φάρο (όπως ήταν µέχρι αρχές του 2005), αρκεί 
να βρίσκεται πάνω στο νησί που φιλοξενεί τον Φάρο (!) 

 ∆ηλαδή µπορεί από τη πόλη του Ηρακλείου Κρήτης από το 
ξενοδοχείο του να δηλώσει ότι ενεργοποιεί το φάρο στην 
ΑΚΡΑ ΣΙ∆ΕΡΟ (!) που βρίσκεται  στο ανατολικότερο σηµείο 
της Κρήτης. Τώρα για να είναι-γίνει επικυρωµένη η απο-
στολή σας ως WLOTA, θα πρέπει : 

1. Nα τυπώσετε πάνω στην qsl κάρτα σας ή στο qso label, 
τον αριθµό του WLOTA του φάρου (π.χ  WLOTA 298 ή LH 
298 ). 

2. Μια φωτοτυπία από τα εισιτήρια σας µε προορισµό τη 
Κρήτη ή όποιο άλλο νησί ή περιοχή της Ελλάδας 
(µετάβασης και επιστροφής). 

3. Μια απόδειξη από το ξενοδοχείο (αν µείνετε σε ξενοδο-
χείο) ή κάποιες φωτογραφίες από τον σταθµό ή από το 
σύστηµα κεραιών, γενικά καθετί που να αποδεικνύει την 
µετάβαση σας στη περιοχή, και την εκποµπή σας από εκεί. 

Αν βγείτε από τον Φάρο, τότε αρκούν τα εισιτήρια, και φω-
τογραφίες του φάρου, µε την κεραία, τους χειριστές, το 
shack. 

 4. Να στείλετε συµπληρωµένο το WLOTA_annex6 
(έγγραφο) και µέχρι 2 µήνες µετά. 

Έτσι θα πάει στην ΑΚΡΑ ΣΙΙ∆ΕΡΟ στη Κρήτη ο LY1DF. Από 
µακριά και µε τα κιάλια θα βλέπει το φάρο αλλά θα µετράει 
!!!  

Έτσι έχει κάνει και όλες τις άλλες ενεργοποιήσεις των φά-
ρων στην Ελλάδα και εµείς δεν έχουµε πάρει χαµπάρι τι 
συµβαίνει.   

Εµείς ιδρώνουµε και καταπονούµαστε να πάµε στα Αντικύ-
θηρα και οι Κρητικοί στη Γραµβούσα!!! 

 Μήπως να ενεργοποιήσουµε όλοι οι Έλληνες µε τον ίδιο 
τρόπο του συναδέλφου LY1DF όλους τους φάρους της Ελ-

λάδας? (!)  Ρίξτε µια µατιά και στα παρακάτω 
http://www.wlota.com  και στο site του Έλληνα συναδέλ-
φου SV8DTD εκπροσώπου τού WLOTA στην Ελλάδα  

http://users.otenet.gr/~perkef/wlota.htm 

  

Καληµέρα σας και µε τις υγείες µας! 

 73 & καλές επαφές de SV1HER  Σωτήριος Βανικιώτης       
sv1her@raag 
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Ο διαγωνισµός AEGEAN VHF CONTEST γίνεται κάθε χρόνο το πρώτο Σαβ-
βατοκύριακο του Ιουλίου τον οποιο διωργανωνει το radio club της ροδου. 
Ραδιοερασιτέχνες απ’ όλη την Ελλάδα και όχι µόνο επιλέγουν κάποια τοπο-
θεσία µε σκοπό να κάνουν επαφές σε συχνότητες vhf. Στον διαγωνισµό 
µετράνε οι χιλιοµετρικές αποστάσεις και ο αριθµός των επαφών που θα 
γίνουν. Μετά την ίδρυση του τµήµατος ραδιοερασιτεχνών στην Λέσχη 
Ελλήνων Καταδροµέων, αποφασίσαµε να ανοίξουµε την αυλαία των ραδιο-
ερασιτεχνικών δραστηριοτήτων της Λ.Ε.Κ.  µε το aegean vhf contest . 
Κατόπιν αιτήσεώς µας στο ∆.Σ. της Λέσχης Ελλήνων Καταδροµέων, οι 
Σπύρος Παναγιώτου  (sv2khx) και ∆ηµήτρης Κιαρτζής (sv2bwc), µέλη της 
Λ.Ε.Κ.,  πήραµε το «πράσινο φως»  για να αρχίσουµε την προετοιµασία 
και αφού µας χορηγήθηκαν κάποια υλικά που ζητήσαµε όπως γεννήτρια 
κ.α. , αρχίσαµε να ετοιµαζόµαστε . Τις διατυπώσεις για την έκδοση του 
special callsign ανέλαβε η Λ.Ε.Κ.  εδώ αξίζει να πούµε ένα µεγάλο ευχαρι-
στώ στην υπάλληλο του υπουργείου µεταφορών και επικοινωνιών για τη 
γρήγορη διεκπεραίωση του αιτήµατός µας. Το special διακριτικό της οµάδας της Λ.Ε.Κ. ήταν το J42LEK η αλλιώς J42 Λέσχη 
Ελλήνων Καταδροµέων.  Αφού ετοιµάστηκε ο εξοπλισµός της οµάδας έµενε µόνο η δοκιµή για να είµαστε σίγουροι ότι ο εξο-
πλισµός µας τουλάχιστον δεν θα µας «πουλήσει» στον διαγωνισµό. Η δοκιµή του εξοπλισµού έγινε 3 µέρες πριν τον διαγωνι-
σµό στην αυλή του σπιτιού του Σπύρου (sv2khx) στο κάτω Σχολάρι Θεσσαλονίκης, ο οποίος ορίστηκε από το ∆.Σ. της Λ.Ε.Κ. 
ως υπεύθυνος της εκδήλωσης. 

Ετοιµάσαµε την γεννήτρια ένα vhf και µε µια beam κεραία και αρχίσαµε να εκπέµπουµε δοκιµαστικά (σε συνθήκες εκστρατεί-
ας) για να µας πουν οι φίλοι µας τυχόν προβλήµατα που υπήρχαν.  Τα τεστ πήγαν πάρα πολύ καλά µε εξαίρεση κάποιον µι-
κρό θόρυβο, από την γεννήτρια, στην διαµόρφωση, τον οποίο εξαλείψαµε µε χρήση αντιπαρασιτικού φίλτρου.  Θα θέλαµε 

επίσης να ευχαριστήσουµε και τους φίλους που µας βοήθησαν στις δοκιµές που κάναµε. Στις 
1 Ιουλίου το απόγευµα ξεκινήσαµε για τη Ν. Σκιώνη Χαλκιδικής.        Η πανέµορφη Ν. Σκιώ-
νη είναι περίπου µιάµιση ώρα µε το αυτοκίνητο από τη Θεσσαλονίκη. Αυτή η τοποθεσία επι-
λέχθηκε φέτος για τις εκποµπές µας στο contest. Αρχικώς εγκατασταθήκαµε στο ∆.Φ. Ν. 
Σκιώνης, όπου και ετοιµάσαµε τον εξοπλισµό µας και στη συνέχεια, νωρίς το πρωί, ανηφο-
ρήσαµε για την τοποθεσία Λιβαδάκια.  

Η διαδροµή έµοιαζε µε  επίγειο παράδεισο που συνδυάζει βουνό και θάλασσα. Φτάνοντας στο 
πυροφυλάκιο  συναντήσαµε τον πυροφύλακα κύριο Κλέωνα, ο οποίος µας καλωσόρισε. Α-
φού του εξηγήσαµε τι ήρθαµε να κάνουµε, του παραδώσαµε αντίγραφο της αδείας για να το 
προωθήσει στο κλιµάκιο της πυροσβεστικής. 

Οι κεραίες στήθηκαν επάνω στο παρατηρητήριο του πυροφύλακα και οι εκποµπές άρχισαν 
να γίνονται µέσα από το παρατηρητήριο. Την πρώτη µέρα (2 Ιουλίου) η δραστηριότητά µας 
κράτησε µέχρι τις 17:00  ∆εν µπορέσαµε να καθίσουµε περισσότερο γιατί κάποια σύννεφα 
άρχισαν να έρχονται απειλητικά προς το µέρος µας αλλά και γιατί έπρεπε να τακτοποιήσουµε 
τα πράγµατα µας στο διασωστικό φυλάκιο της Λ.Ε.Κ., όπου και κοιµηθήκαµε το βράδυ.   Το 
φυλάκιο έχει ένα διπλό στρατιωτικό κρεβάτι… ο Σπύρος πήρε το κάτω και ∆ηµήτρης πήρε το 
πάνω λέγοντας ο πρώτος στον δεύτερο: «… νέος επάνω!» (αυτό το αναφέρω ελπίζοντας να 
το διαβάσει ο επικεφαλής της Λ.Ε.Κ. …) 

Εδώ αξίζει να κάνουµε µια στάση και να πούµε ότι το φυλάκιο αυτό είναι µέσα στο λιµάνι της Ν. Σκιώνης, έχει παραχωρηθεί 
από το ∆ήµο Παλλήνης µε σκοπό την πυρασφάλεια της Κασσάνδρας, την παροχή βοήθειας και εκτέλεση θαλασσίων περιπο-
λιών.  

Τη δεύτερη µέρα σηκωθήκαµε πολύ νωρίς όπως συ-
νηθίζουµε και αφού πήραµε πρωινό ανεβήκαµε και 
πάλι στο βουνό για να συνεχίσουµε την δραστηριότη-
τά µας. Αρχίσαµε και πάλι να εκπέµπουµε µε το δια-
κριτικό της λέσχης J42LEK στη συχνότητα 145.525  
Ο αριθµός των επαφών ήταν αρκετά ικανοποιητικός, 
δεδοµένου ότι διαλέξαµε να διαγωνιστούµε στην κα-
τηγορία «fm» η οποία είχε υψηλό βαθµό δυσκολίας.  
Λόγω διάδοσης η δραστηριότητα κράτησε µέχρι τις 
19:30  Κατά τη διάρκεια της δραστηριότητας µας 
επισκέφτηκαν διάφοροι φίλοι  τους οποίους 
«ξεναγήσαµε» και τους δείξαµε τι ακριβώς κάνουµε. 

Κλείνοντας τη δραστηριότητα χαιρετίσαµε τον κόσµο 
που είχε έρθει στο παρατηρητήριο ευχαριστήσαµε τον 
πυροφύλακα για την φιλοξενία του και αφού ανανεώ-
σαµε το «ραντεβού» για του χρόνου πήραµε τον δρό-
µο της επιστροφής. 

                                                                                        Κιαρτζής ∆ηµήτριος  (Κιαρτζής ∆ηµήτριος  (Κιαρτζής ∆ηµήτριος  (SV2BWCSV2BWCSV2BWC)))    
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J42AYTJ42AYTJ42AYT   ΗΤΑΝ ΚΑΙ ΑΥΤΟ ΕΚΕΙ…ΗΤΑΝ ΚΑΙ ΑΥΤΟ ΕΚΕΙ…  ΑΛΛΑ ΣΤΟΥΣ ΑΛΛΑ ΣΤΟΥΣ 50 MHz50 MHz  
∆εν θα ήταν δυνατόν, να µην δοκιµάσουµε το τι θα γίνονταν και στους 50 MHz. Έτσι παράλληλα µε 
τα 2 µέτρα σχηµατιστικέ και ένα τµήµα για να πάρει µέρος και στους 50 MHz, µια που για πρώτη φο-
ρά µπήκαν και αυτοί στο παιχνίδι. 

Αφού τελείωσε η διαδικασία µε τα 2 µέτρα, άρχισε το τεχνικό τµήµα να στήνει 
και την κατευθυνόµενοι κεραία µε το rotor στο ψηλότερο σηµείο της κορυφής. 
Η δυσκολία ήταν, ότι υπήρχε παντού βράχος για την στήριξη των αντηρίδων. 
Αλλά και αυτό είχε προβλεφθεί µια και υπήρχε κρουστικός δράπανος και µε-
ταλλικά βύσµατα. 

Έτσι σε µικρό χρονικό διάστηµα ήταν εγκατεστηµένη και η κεραία για τους 50 
MHz. Αρχίσαµε τις δοκιµές, όλα ήταν ένταξη αλλά δεν ακούγονταν κανένας 
σταθµός. Έτσι προγραµµατίσαµε τον ποµποδέκτη να κάνει αναζητήσει από 
τους 50.100 MHz έως τους 50.250 MHz και την κεραία στραµµένη προς τον 
βορρά. 

Αφού πέρασε καµία ώρα ακούσθηκε  ο πρώτος σταθµός. Έτσι το παιχνίδι 
άρχιζε. Η µια επαφή διαδέχονταν την άλλη και σε γενικές γραµµές ακούσθηκαν 
περισσότερο χώρες της Βορείου και ∆υτικής Ευρώπης. 

Όσο για της χελώνες, ήταν το γούρι µας και η µασκότ της οµάδος µας. Υπήρ-
χαν παντού τριγύρω µας σε µεγάλη αφθονία.   

Εδώ παρατηρήθηκε και το φαινόµενο να µπορούµε να κάνουµε QSO ταυτόχρονα µε δυο σταθµούς µαζί λόγο 
των µεγάλων διαλείψεων που επικρατούσαν. Π.χ. ενώ µιλούσαµε µε ένα σταθµό από την ∆ανία ώσπου να α-

νταλλάξουµε  τα απαραίτητα στοιχεία για την επαφή, ο 
σταθµός χάνονταν και την θέση του έπαιρνε κάποιος άλλος 
από το Βέλγιο, ενώ αρχίζαµε QSO µαζί του χάνονταν και 
ακούγαµε από κάτω τον προηγούµενο από την ∆ανία να 
συνεχίζει να µας φωνάζει. Έτσι υπήρχε µεγάλη δυσκολία 
στο να κανείς κάποια επαφή, όσο και γρήγορα αν προσπα-
θούσες να ανταλλάξεις τις απαιτούµενες πληροφορίες. 

Όταν κάποιες στιγµές άνοιγε η διάδοση και άρχιζαν να εµ-
φανίζονται πολλοί µαζί δεν  ήξερες ποίον να διαλέξεις και 
αν θα προλάβαινες να τελειώσεις το  QSO. 

 Χειριστές στο J42AYT εναλλακτικά ήταν ο SV2AOB, 
ο SV2AYT, και ο SV2JJE. Αν τυχόν ξεχνάω κάποιον ας µε 
συγχωρέσει δεν γίνεται εκ προθέσεως. 

Αν και δυο µέρες κάναµε επαφές, ο αριθµός δεν µας ικανοποίησε προσωπικά, βέβαια δεν ξέρουµε τι έκαναν οι 
άλλες οµάδες. Πιστεύουµε του χρόνου να είµαστε πάλι εκεί  µε το  AEGEAN VHF CONTEST και να ακούσουµε 

περισσότερους Ελληνικούς σταθµούς απ’ ότι φέτος. Περισσότερα στο site : 
www.qsl.net/sy2004ayt/J42AYT.htm 

Πολλά 73’s από τον SV2AYTSV2AYTSV2AYT. 



 

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ  

 

              Με την παρούσα επιστολή επιθυµώ να εκφράσω και δηµόσια τις θερµές 
ευχαριστίες εµού και της οικογενείας µου προς την τοπική Ένωση και την Οµάδα 
∆ιάσωσης των Ραδιοερασιτεχνών της Σάµου, το περιοδικό 5/9 και όλους τους 
Σαµιώτες συναδέλφους Ραδιοερασιτέχνες και ιδιαίτερα τους  Τζανέλλη  Βασίλη, 
SV8CYV και Αθίτσο Ηλία, SV8CYU, οι οποίοι κινητοποιήθηκαν άµεσα , αποτελε-
σµατικά και οργανωµένα,  σε συνεργασία µε τις αρµόδιες Κρατικές Υπηρεσίες για 
την ανεύρεση στενότατα συγγενικού αγαπηµένου µου προσώπου, του αείµνη-
στου Μιλτιάδη Γεωργαντζή,  πολιτικού µηχανικού, που χάθηκε κολυµπώντας την 
15/6/2005 και δυστυχώς βρέθηκε µετά 4 ηµέρες  απεγνωσµένων ερευνών πνιγ-
µένος.  Η συµπαράστασή τους,  µε  συνεχή επαφή µαζί µου και ψυχολογική υπο-
στήριξη στη σύζυγο και τα παιδιά του εκλιπόντος κατά τη διάρκεια των ερευνών 
αλλά και µετά, κατά το βαρύ µας πένθος, υπήρξε πολύτιµη, υποδειγµατική,  ανε-
κτίµητη και σύµφωνη µε το ραδιοερασιτεχνικό πνεύµα. 

 

                                           Κώστας Παναγόπουλος, SV1AIASV1AIASV1AIA 

ΝΕΟ ∆ΙΟΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΝΕΟ ∆ΙΟΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ  

ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΡΑ∆/ΧΝΩΝ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΡΑ∆/ΧΝΩΝ 
ΠΙΕΡΙΑΣΠΙΕΡΙΑΣ  

 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 

 SV2CNE ΤΣΑΧΟΥΡΙ∆ΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 

 ΑΝΤΙΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 

 SV2DVE ΖΑΧΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 

 ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 

 SV2GWK ΚΟΥΡΤΙ∆ΗΣ ΑΒΡΑΑΜ 

 ΤΑΜΙΑΣ 

 SV2KGA ΣΑΡΑΗΛΙ∆ΗΣ Α∆ΑΜΟΣ 

 ΜΕΛΗ 

 SV2DOF ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 

 SV2DVC ΣΑΡΑΝΤΙ∆ΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 

 SV2FLL ΧΑΡΠΑΝΤΙ∆ΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 

                                

 

 

 

 

 

 

Εκ µέρους του ∆Σ ο Γραµµατέας και συντονι-
στής Ο.Ε.Α. SV2GWK ΚΟΥΡΤΙ∆ΗΣ ΑΒΡΑΑΜ 

http://www.syrap.gr 
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Μπήκαµε  τελικά στο δεύτερο εξάµηνο του 2005 , µε διακοπές και ραδιοερασιτεχνικές δραστηριότη-
τες.  

 Πριν από µερικές µέρες είχαµε το AEGEAN VHF CONTEST, στο οποίο πήραν πολλοί σταθµοί µέρος. 
∆ιάφορα ευτράπελα έγιναν για να µην τα χαρακτηρίσω αλλιώς. Λυπάµαι πάντως, για τα καηµένα τα µηχανήµα-
τα τα οποία έκαψαν οι operator (ειδήµονες ραδιοερασιτέχνες τις τελευταίας στιγµής), αλλά µάλλον οι κεραίες 
θα έφταιγαν. ∆εν βαράµε το σαµάρι όταν φταίει το …… , δεν πειράζει µε γεια το καινούργιο. 

 Πάντως οι συνάδελφοι, οι οποίοι πήραν µέρος αυτή την φορά, πρέπει να ήταν πολλοί περισσότεροι από 
τα περασµένα χρόνια.  Πράγµα που δείχνει, ότι έχει αναγνωριστεί το  AEGEAN VHF CONTEST, απ’ άκρη σ’ 
άκρη σ’ όλη την Ελλάδα και όχι µόνο. Αρκετοί είναι αυτοί, οι οποίοι θα αποκλεισθούν από το διαγωνισµό, γιατί 
δεν κατάλαβαν τους κανονισµούς, αν και είχαµε επιστήσει την προσοχή των διοργανωτών , σ’ αυτό το θέµα. 
Πολλοί πήραν µέρος και στους 50 MHz από την µια άκρη ως την άλλη της Ελλάδος, µε το ίδιο διακριτικό στα 2 
µέτρα όσο και στα 6 µέτρα. 

 Ελπίζουµε, όλα αυτά να τα λάβουν υπ’ όψιν 
τους οι διοργανωτές για του χρόνου. Πιστεύουµε, ότι 
πολλοί περισσότεροι, θα πρέπει να πάρουν µέρος σ’ 
αυτό µια και διακρίναµε έλλειψη από ραδιοερασιτέχνες 
µε άδεια κατηγορίας 2 , δηλαδή SWxxxx. Είχαµε α-
κούσει πολλά παράπονα, ότι όλα γίνονται για αυτούς 
που έχουν άδεια κατηγορίας 1 SVxxxx και τίποτε γι’ 
αυτούς.  

 Επιστήσαµε την προσοχή τους για το διαγωνι-
σµό, αλλά τελικά στο τέλος, όλοι έχασαν το δρόµο για 
το contest στο οποίο θα µπορούσαν να πάρουν µέρος. 
Λυπάµαι συνάδελφοι, αλλά είστε αδικαιολόγητοι, λυπά-
µαι που προσπαθείτε να πείσετε και τον εαυτό σας τώρα ότι είχατε διάφορα QRL – xxx.   

 9 Ιουλίου 2005 ακούσαµε τους συναδέλφους, από την Λευκάδα για την ενεργοποίηση του φάρου στο 
∆ουκάτο ARLHS – GRE 060. Είχαµε επαφή µαζί τους στα 14.265 USB ακουγόντουσαν στη Θεσσαλονίκη 5-9 και 
λόγω του ότι τους βοήθησε η διάδοση από το πρωί µέχρι το µεσηµέρι πρέπει να έκαναν πολλές επαφές. Ταυτό-
χρονα ήταν και ενεργοποίηση του νησιού σαν IOTA  

EU 052. Παιδία καλή επιτυχία και ελπίζω να ακουσθήκατε παντού σ’ όλο τον κόσµο µια και η διάδοση από το 
απόγευµα της προηγούµενης ήταν πολύ καλή. 

16 – 26 Αυγούστου, έχουµε από την TARG µια ραδιοερα-
σιτεχνική δραστηριότητα στην Λήµνο  για τα νησιά στον 
αέρα IOTA  EU 049 North Aegean Islands. Το διακριτικό 
κλήσης είναι το SX8AYT. Η τελευταία δραστηριότητα στο 
νησί είναι για IOTA από πέρυσι µε διακριτικό το SX8A τον 
Μάιο 2004 από άλλους ραδιοερασιτέχνες και τον Μάιο, τον  
Ιούνιο και τον Ιουλιο2003 µε διακριτικό το SV2AYT/8. Πα-
ράλληλα θα γίνει και στις 20 & 21 Αυγούστου ενεργοποίηση 
των δυο από τους τρεις φάρους της Λήµνου (του Κάστρου 
GRE 079 και του Κοµπι GRE 083) Μπορείτε να δείτε σχετικά 
στο διαδικτυακό τόπο της ARLHS την σχετική λίστα. 

Το Band Plan έχει ως εξής PHONE 80m: 3.790 KHz 40m: 
7.080 KHz 20m: 14.220 KHz 17m: 18.140 KHz 15m: 
21.220 KHz 10m: 28.480 KHz 6m : 50.120 KHz. 

 

Το site στο οποίο µπορείτε να απευθύνεστε είναι το : http://www.qsl.net/sy2004ayt/SX8AYT.htm 

 Χειριστές θα είναι ο SV2AYT Νίκος και ο  SV2JJE Γεώργιος. Χορηγοί είναι η TARG και ο RF – DYNE, µέ-
χρι στιγµής, διότι θα υπάρχουν και άλλοι. 

Περισσότερα όµως τον άλλο µήνα, στο επόµενο 5-9report. 

 Από τον ερχόµενο Οκτώβρη 2005 το SV2 LAND, θα µεταναστεύσει σε αυτόνοµο κυβερνοπεριοδικό της 
TARG και θα µπορείτε να το βρείτε στο νέο διαδικτυακό τόπο της, που είναι το www.targ.gr _  

Ως τον άλλο µήνα πολλά 73’s de SV2AYTSV2AYTSV2AYT  
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ΓΙΑΤΙ ΕΧΟΥΜΕ ΤΗΝ ΕΝΤΥΠΩΣΗ ΟΤΙ ΤΟ ΦΕΓΓΑΡΙ ΚΑΙ Ο ΗΛΙΟΣ ΕΙΝΑΙ ΠΟΛΥ ΜΕΓΑΛΑ ΑΝΤΙ-

ΚΕΙΜΕΝΑ  ΟΤΑΝ ΑΝΑΤΕΛΛΟΥΝ ΚΑΙ ΟΤΑΝ ∆ΥΟΥΝ; 

Αγαπητοί αναγνώστες και λάτρεις της αστρονοµίας  γεια σας! 
Το καλοκαίρι έχει µπει 
πια για τα καλά και αρκε-
τοί από εσάς θα έχουν 
ίσως στο πρόγραµµα κά-
ποιο καλοκαιρινό beach 
party µε την παρέα τους 
σε µια παραλία της Ρό-
δου. Προσέξτε όµως στο 
beach party πόσο θα πιέ-
τε για να µην τροµάξετε 
όταν θα δείτε την τερά-
στια σελήνη να ανατέλλει 
από την θάλασσα. Το να 
βλέπετε την σελήνη τε-
ράστια κατά την ανατολή 
της, σας εγγυούµαι ότι 
δεν οφείλεται  στο αλκο-
όλ που καταναλώσατε. 
Αν και µεταξύ των α-
στροφίλων µου, λέω κα-
µιά φορά για αστείο να 
πίνουν λίγο ΜΕΤΑ-
ΧΑ***** πέντε αστέρων 
πριν από την αστροπαρα-
τήρηση ώστε να βλέπουν πιο πολλά αστέρια κατά την διάρκεια της παρατήρησης, αντιθέτως το φαινόµενο της 
τεράστιας σελήνης δεν οφείλεται σε αυτό. Το φαινόµενο της τεράστιας σελήνης θα το έχετε προσέξει σίγουρα 
αρκετοί από εσάς. Ίσως κι’ όλας να έχετε  αντιµετωπίσει  την απογοήτευση στις φωτογραφίες που βγάλατε το 
προηγούµενο βράδυ, ότι η τεράστια σελήνη στην φωτογραφία  εµφανίζεται σαν µια πορτοκαλί τελεία. Το ίδιο 
φαινόµενο συµβαίνει και µε τις φωτογραφίες στα ηλιοβασιλέµατα. Όλοι  περιµένατε να δείτε  τον ήλιο στην 
φωτογραφία µεγαλύτερο και όχι σαν µικρή πορτοκαλί τελεία. 

Όταν ήµουνα και εγώ στα πρώτα στάδια της φωτογράφησης και πιο ειδικά της αστροφωτογράφησης άρχισα 
µια συστηµατική φωτογράφηση του ηλιοβασιλέµατος και διαπίστωσα ότι αυτό που παρατηρούσα µε το γυµνό 
µάτι απείχε πάρα πολύ από το είδωλο που έβλεπα µέσα από έναν τηλεφακό ή από το τηλεσκόπιο! Παράλληλα, 
κατά την διάρκεια των παρατηρήσεών µου διαπίστωσα ότι εκτός από τις παραµορφώσεις του ηλιακού δίσκου 
παραµορφωνόταν και το είδωλο της σελήνης λίγο πριν ακουµπήσει τον ορίζοντα. 

 

ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ  ΑΣΤΡΟΝΟΜΙΑΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ  ΑΣΤΡΟΝΟΜΙΑ  

Γράφει ο Στέργος Μανώλακας    Ερασιτέχνης ΑστρονόµοςΓράφει ο Στέργος Μανώλακας    Ερασιτέχνης Αστρονόµος  
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ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ  ΑΣΤΡΟΝΟΜΙΑΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ  ΑΣΤΡΟΝΟΜΙΑ  

 Πώς όµως αντιλαµβάνεται  ένας παρατηρητής την διαφορά µεγέθους  
ενός ουράνιου σώµατος  από το πραγµατικό του µέγεθος;  

Είναι γεγονός ότι ο ουράνιος θόλος δεν µας φαίνεται σαν ένα ηµι-
σφαίριο αλλά πιο πολύ σαν έναν επίπεδο δίσκο που καµπυλώνε-
ται ελαφρώς στις άκρες του 
Αυτό  δεν έχει να κάνει µε κάποιο φαινόµενο της ατµόσφαιρας αλλά µε 
τον ίδιο τον παρατηρητή. Ο παρατηρητής έχει την εντύπωση ότι το ση-
µείο του ορίζοντα βρίσκεται πολύ πιο µακριά απ' ότι το σηµείο του ζενίθ. 
Φυσικά πρόκειται για µια εσφαλµένη εντύπωση που δηµιουργείται στον 
παρατηρητή διότι δεν υπάρχουν διαφορετικές αποστάσεις ως προς το 

άπειρο. Είναι κάτι εντελώς 
φυσιολογικό και έχει να κάνει µε την κατασκευή του ανθρώπινου 
µατιού. Αυτό θα το καταλάβουµε καλύτερα µε το εξής παράδειγ-
µα: Βλέπουµε στη φωτογραφία µας ότι ο παρατηρητής ανάλογα 
µε τί  στάση έχει την στιγµή της παρατήρησης υπολογίζει και δια-
φορετικές αποστάσεις.  

Όταν ο παρατηρητής είναι ξαπλωµένος στο έδαφος βλέπει µακρύ-
τερα το σηµείο του ζενίθ απ’ ότι θα το έβλεπε αν στεκόταν όρθιος. 

Μια βασική συνέπεια αυτής της ιδιότητας του ανθρώπινου µατιού 
είναι:  

Σύµφωνα µε στατιστικές µετρήσεις που έχουν γίνει κατά καιρούς 
διαπιστώθηκε ότι το ανθρώπινο µάτι υπολογίζει εσφαλµένα σε µε-
γάλο ποσοστό την γωνιακή απόκλιση των αντικειµένων σε σύγκρι-
ση µε την πραγµατικότητα. Αυτό όµως διαφέρει από άτοµο σε 

άτοµο. Στον πίνακα βλέπουµε τον µέσο όρο του πραγµατικού ύψους σε µοίρες σε σχέση µε τον εσφαλµένο 
υπολογισµό του µατιού.  

 

 

                                                                     Πίνακας µοιρών. 

Συµπεραίνουµε ότι το ύψος ενός αντικειµένου στον ορίζοντα υπολογίζεται µεγαλύτερο κατά 20 µοίρες. Λόγω 
αυτής της υπερεκτίµησης της γωνιακής απόκλισης του ύψους, κατά την διάρκεια της ανατολής και της δύσης 
του ηλίου, ο ήλιος µας φαίνεται  µεγαλύτερος από ότι όταν βρίσκεται στο ζενίθ. Το ίδιο φαινόµενο συµβαίνει 
στην σελήνη αλλά και στους αστερισµούς.   

Συµπεραίνουµε λοιπόν ότι ο ήλιος και η σελήνη όταν βρίσκονται κοντά στον ορίζοντα µας δηµιουργούν την 
εντύπωση ότι είναι 2,5 µέχρι και 3,5 φορές µεγαλύτερα απ’ ότι όταν βρίσκονται ψηλά στον ουρανό. Η διαφορά 
µεταξύ του φυσιολογικού και του ψυχολογικού φαινοµένου είναι φανερή. Είναι λογικό να µην αλλάζει το µέγε-
θος της σελήνης από τον ορίζοντα έως το ζενίθ.   

Σύµφωνα µε την έρευνα του Φλαµανδού αστρονόµου Marcel Minnaert η υποτιθέµενη µεγέθυνση του ήλιου 
γίνεται πιο αντιληπτή όταν η δύση του γίνεται πίσω από µια πεδιάδα η θάλασσα, παρ’ ότι αν γινότανε πίσω από 
ψηλά βουνά ή πίσω από πυκνά σύννεφα. 

Για να γίνει κατανοητό από τον καθένα µας µπορούµε µε απλά τεχνάσµατα να δούµε το πραγµατικό 
µέγεθος της σελήνης ή του ήλιου χωρίς να χρη-
σιµοποιήσουµε τηλεσκόπιο. Μπορούµε να πα-
ρατηρήσουµε τη σελήνη βάζοντας την µεταξύ 
του αντίχειρα και του δείκτη του χεριού µας, 
ακόµα κάνοντας µια µικρή τρύπα σε ένα χαρτό-
νι, ή ακόµα φτιάχνοντας µε τις γροθιές µας 
έναν σωλήνα. Θα διαπιστώσουµε ότι το αντικεί-
µενο είναι µικρότερο απ’ ότι όταν το παρατη-
ρούµε κανονικά.  

ΟΡΙΖΟΝΤΑΣ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟ ΥΨΟΣ ΣΕ 0º 15º 30º 45º 60º 75º 90º 

ΟΡΙΖΟΝΤΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΙΜΟ ΥΨΟΣ ΜΑΤΙΟΥ ΣΕ 

ΜΟΙΡΕΣ 
0º 30º 50º 65º 75º 84º 90º 
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ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ  ΑΣΤΡΟΝΟΜΙΑΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ  ΑΣΤΡΟΝΟΜΙΑ  

 Αξίζει να σηµειωθεί ότι σύµφωνα µε στατιστικές, άνθρωποι που είναι µονόφθαλµοι ή άνθρωποι που µε µεγάλη 
ευκολία µπορούν να διαβάζουν αντίστροφα δεν τους είναι συνειδητή η µεγέθυνση των αντικειµένων στον ορί-
ζοντα.  

Σε αυτό το σηµείο πρέπει να αναφερθώ σε µια από τις θεωρίες του Γκάους (Gauss) που µας δείχνει µια σειρά 
από παρατηρήσεις που έχουν άµεση σχέση µε την στάση του σώµατος και  την στάση του κεφαλιού µας την 
ώρα της παρατήρησης. Από  εµπειρία, ο άνθρωπος έχει προσαρµοστεί πιο πολύ στο να υπολογίζει αποστάσεις 
µπροστά του και όχι αποστάσεις προς το ύψος δηλαδή που επεκτείνονται από πάνω του. Αυτό έχει µεγάλη ση-
µασία για τον σωστό υπολογισµό απόστασης.   Άλλη µια θεωρία είναι ότι βλέπουµε τον γαλανό ουρανό στο 
ζενίθ πιο κοντά απ’ ότι στον ορίζοντα γιατί στο ζενίθ είναι πιο σκούρος.  

Παρακάτω δίνω 3 παραδείγµατα: 

1) Αν παρατηρήσουµε την πανσέληνο ψηλά στον ουρανό ενώ καθόµαστε 
λοξά ως προς το έδαφος κρατώντας το κεφάλι µας στην κανονική του 
θέση, βλέπουµε την σελήνη αρκετά πιο µεγάλη. Αν στη συνέχεια σηκω-
θούµε γρήγορα και παρατηρήσουµε την σελήνη µε όρθιο σώµα αλλά µε 
το κεφάλι µας στραµµένο προς τα επάνω, βλέπουµε την σελήνη πιο 
µικρή. 

 

2) Η πανσέληνος µας φαίνεται µικρότερη στον ορίζοντα αν στεκόµαστε σκυµ-
µένοι και κοιτάζουµε προς τα εµπρός όπως 
στο σχήµα 2.  
 

 

3) Το ίδιο συµβαίνει και µε τους αστερισµούς. Όταν βρίσκονται  στον ορίζο-
ντα, οι αποστάσεις των αστέρων που περιλαµβάνουν, µας φαίνονται πιο 
µεγάλες απ’ ότι όταν βρίσκονται ψηλά στο ζενίθ. Έτσι καταλήγω στο συ-
µπέρασµα ότι όλα αυτά έχουν να κάνουν µε την ψυχολογία του ανθρώπου 
και µε το πώς έχει µάθει να παρατηρεί τα αντικείµενα.      

 

 

Κατά την διάρκεια των παρατηρήσε-
ών µου σε ηλιοβασίλεµα παρατήρησα 
ότι: 

Όταν ο ήλιος βρίσκεται αρκετά χα-
µηλά στον ορίζοντα µερικές φορές 
σχηµατίζει τις πιο παράξενες παρα-
µορφώσεις. Πολλές φορές οι άκρες 
του ήλιου φαίνονται  στρογγυλεµέ-
νες, άλλες φορές ο ηλιακός δίσκος 
φαίνεται σαν να αποτελείται από δύο 
κοµµάτια και άλλες φορές βλέπουµε 
κάτω από τον ήλιο µία λωρίδα φωτός 
που επεκτείνεται προς τα επάνω κα-
τά την διάρκεια της δύσης. Σε άλλες 
περιπτώσεις η δύση του ήλιου δεν 
γίνεται ακριβώς στον ορίζοντα αλλά 
µερικές µοίρες πάνω από τον ορίζο-
ντα. Αυτές οι παραµορφώσεις γίνο-
νται το πρωί έως δέκα λεπτά µετά 
την ανατολή ή αρχίζουν δέκα λεπτά 
πριν τη δύση. Το ίδιο παρατήρησα 
και στη Σελήνη. 
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ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ  ΑΣΤΡΟΝΟΜΙΑΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ  ΑΣΤΡΟΝΟΜΙΑ  

 Η αιτία των παραµορφώσεων δεν είναι τίποτε άλλο παρά µια 
συνηθισµένη αντανάκλαση. Στην σειρά φωτογραφιών που 
βλέπετε παρατηρήστε την παραµόρφωση του ηλίου που αρ-
χίζει από κάτω προς τα επάνω. Αυτό  εξηγείται όταν υποθέ-
σουµε ότι οι ακτίνες του ήλιου διαθλούνται (σπάνε, χωρίζο-
νται) στο σηµείο που συνορεύουν δύο στρώµατα αέρος µε 
διαφορετικές θερµοκρασίες. Πρέπει να λάβουµε υπόψη ότι 
αυτά τα στρώµατα αέρος επεκτείνονται κατά µήκος της κα-
µπυλότητας της γης. Η ακτίνα του φωτός πριν και µετά το 
πέρασµα των διαφορετικών στρωµάτων αέρος εννοείται ότι 
είναι ευθεία  
Για να εξηγήσω καλύτερα το παραπάνω σχήµα που βλέπετε, 
υπάρχει διαφορά θερµοκρασίας στην ατµόσφαιρα. Στην επι-
φάνεια της γης ο αέρας είναι πιο ζεστός απ´ότι ο αέρας που βρίσκεται ψηλότερα έτσι δηµιουργείται το κενό 
ανάµεσα στα είδωλα, πού ονοµάζεται τυφλή λωρίδα. Όταν υπάρχουν τέτοια στρώµατα στην ατµόσφαιρα παρα-
τηρούµε την δύση του ηλίου να γίνεται πάνω από τον πραγµατικό ορίζοντα δηλαδή µόλις αγγίζει την τυφλή 

λωρίδα. Πάνω από την τυφλή λουρίδα το 
είδωλο είναι συµπυκνωµένο και κάτω από 
αυτήν τραβηγµένο, ( τεντωµένο, µεγαλωµέ-
νο ).  

Σε ορισµένες περιπτώσεις η εικόνα του ήλιου 
δείχνει διάφορες εγκοπές λόγω των διαφορε-
τικών θερµοκρασιών στα στρώµατα της α-
τµόσφαιρας. Μερικές φορές µια τέτοια εγκο-
πή εισχωρεί τόσο βαθιά ώστε να κόβεται µια 
λωρίδα από το πάνω µέρος του ήλιου. Στη 
συνέχεια παραµένει για λίγο και έπειτα µι-
κραίνει και στο τέλος εξαφανίζεται.  
 

Το παραπάνω κείµενο είναι απόσπασµα από την εργασία µου σαν µέλος της Οµάδας Ερασιτεχνικής Αστρονοµί-
ας Ρόδου που παρουσίασα στο 2ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ερασιτεχνικής Αστρονοµίας που έλαβε µέρος στην Κέρ-
κυρα στις 27 και 28 Οκτωβρίου 2001. Είχε βραβευθεί σαν καλύτερη εργασία. ∆υστυχώς η οµάδα Ερασιτεχνικής 
Αστρονοµίας Ρόδου δεν υπάρχει πλέον. Ελπίζω αυτά που διαβάσατε να τα βρήκατε ενδιαφέροντα γιατί πιστεύω 
ότι πολλές φορές πολλοί άνθρωποι παρατηρούν κάτι στον ουρανό αλλά δεν τους γίνεται αντιληπτό κάποιο ο-
πτικό φαινόµενο και ας είναι  κάτι εντελώς φυσιολογικό.     
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 Αστρονοµικά φαινόµενα Ιουλίου Αστρονοµικά φαινόµενα Ιουλίου 2005  2005   

  
                                          06- 07- 05    ΕΧΟΥΜΕ ΝΕΑ ΣΕΛΗΝΗ 

                                         14- 07- 05    ΠΡΩΤΟ ΤΕΤΑΡΤΟ ΤΗΣ ΣΕΛΗΝΗΣ 

                                         21- 07- 05    ΕΧΟΥΜΕ ΠΑΝΣΕΛΗΝΟ 

                                         28- 07- 05   ΤΕΛΕΥΤΑΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ ΣΕΛΗΝΗΣ 

  

 05- 07- 05 

Η Γη βρίσκεται στην µακρινότερη απόστα-

ση από τον ήλιο. 

 07- 07- 05 

Ο Ερµής απέχει  1,6  º  Νότια της Αφροδί-

της 

Η Σελήνη απέχει  2,1 º  Νότια του άστρου 

Πολυδεύκη (Pollux) των διδύµων 

Ο Κρόνος απέχει 4,2 º  Νότια της Σελήνης 

 08- 07- 05 

Η 8η Ιουλίου έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον 

γιατί έχουµε µια ωραία σύνοδο Σελήνης 

που θα βρίσκεται στις πρώτες ηµέρες της 

και των πλανητών Ερµή και Αφροδίτη  

13- 07- 05 

Ο ∆ίας απέχει 1,7 º Βόρεια της Σελήνης 

 

  28- 07- 05 

Έχουµε ∆ιάττοντες αστέρες που λέγονται Υδροχοΐδες. Είναι σµήνος µετεώρων, που συναντάτε µε την Γη κατά 
της 25 µε 30 Ιουλίου, οπότε παρατηρείται η βροχή διαττόντων αστέρων. Το ακτινοβόλο σηµείο της βροχής 
αυτής βρίσκεται στο άστρο δ του αστερισµού του Υδροχόου για αυτό λέγονται και Υδροχοΐδες. Η βροχή µε τα 
λεγόµενα πεφταστέρια είναι υπολείµµατα της ουράς του κοµήτη Χάλλεϋ. 

 

   
 Καλές παρατηρήσεις και ξάστερους ουρανούς σας εύχεται ο  

 

                                                                                                      Στέργος Μανώλακας Στέργος Μανώλακας Στέργος Μανώλακας    

                                                                                        (                                                                                         (                                                                                         ( ερασιτέχνης αστρονόµος) ερασιτέχνης αστρονόµος) ερασιτέχνης αστρονόµος)    
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Νέο διαστηµικό αντικείµενο  

 

Στην ανακάλυψη ενός αγνώστου διαστηµικού αντικειµένου 
οδήγησε µία παράξενη και πανίσχυρη έκρηξη ραδιοκυµάτων 
από το κέντρο του γαλαξία. Όπως υποστηρίζουν οι αστρονό-
µοι, η έκρηξη ενδέχεται να προέρχεται από αυτό το διαστηµι-
κό αντικείµενο. 

Μάλιστα, ο επικεφαλής της έρευνας καθηγητής φυσικής του 
Κολεγίου Σουίτ Μπράιαρ της Βιρτζίνια, Σκοτ Χάιµαν, τόνισε 
χαρακτηριστικά, πως κερδίσαµε το τζακ-ποτ. 

 Σύµφωνα µε τον ίδιο, µια εικόνα του κέντρου του Γαλαξία σχηµατισµένη από ραδιοκύµατα µήκους 
περίπου ενός µέτρου αποκάλυψε, ότι µέσα σε διάστηµα επτά ωρών σηµειώθηκαν πέντε εκρήξεις, 
ανά τακτά διαστήµατα, από το άγνωστο αντικείµενο. 

 Η πηγή των εκρήξεων µπορεί να απέχει από τη Γη από 300 έως 24.000 έτη φωτός. 

 Όπως αναφέρουν οι επιστήµονες, οι εκρήξεις δεν µπορεί να προέρχονται από κάποιο πάλσαρ. Η 
πηγή τους ενδέχεται να είναι ο καφέ νάνος ενός µάγκνεταρ, ενός εξαιρετικά σπάνιου, εξωτικού 
άστρου νετρονίων µε πανίσχυρο µαγνητικό πεδίο. 

 Ονόµασαν το αντικείµενο αυτό GCRT J1745-3009 και αναµένουν, πως η ανακάλυψή του θα προκα-
λέσει το έντονο ενδιαφέρον των αστροφυσικών, που θα θελήσουν να µελετήσουν το φαινόµενο. 

 Μάλιστα, όπως τονίζουν ακόµα πιο σηµαντική είναι η πιθανότητα τα ραδιοκύµατα να περιέχουν 
άλλα γρήγορα και εφήµερα ραδιοκύµατα, τα οποία οι επιστήµονες ονοµάζουν µπέρπερς. 

 Ο Σκοτ Χάιµαν και η οµάδα του, έκαναν την ανακάλυψη από το ραδιοτηλεσκόπιο του Εθνικού Ι-
δρύµατος Επιστηµών στο Νέο Μεξικό. 

 

 

 

Ο έρωτας είναι τυφλός  

 

Βρετανοί επιστήµονες εντόπισαν και ενηµερώνουν ότι τα αισθήµατα αγάπης οδηγούν σε καταστολή 
της δραστηριότητας στα τµήµατα του εγκεφάλου που ελέγχουν την κριτική σκέψη. 

Σχετική ερευνητική µελέτη του Πανεπιστηµιακού Κολλεγίου του Λονδίνου καταδεικνύει πως όταν 
προσεγγίσουµε ερωτικά ένα άτοµο η δική µας προσωπικότητα µπαίνει στο περιθώριο και ο εγκέφα-
λος επικεντρώνεται στο χαρακτήρα του άλλου. 

 Οι Βρετανοί επιστήµονες ανακάλυψαν ότι τόσο ο έρωτας, όσο και η µητρική αγάπη, έχουν τον ίδιο 
αντίκτυπο στην εγκεφαλική λειτουργία. Καταστέλλουν τη δράση των νεύρων που σχετίζονται µε την 
κριτική κοινωνική εκτίµηση άλλων ατόµων, και µειώνουν τα αρνητικά συναισθήµατα. 

 

 

 

 

 

Σκότης ∆ρόσος Σκότης ∆ρόσος Σκότης ∆ρόσος SV5CJNSV5CJNSV5CJN   

EEE---mail: sv5cjn@yahoo.commail: sv5cjn@yahoo.commail: sv5cjn@yahoo.com   
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ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ   

   

1.Το Πρωτοσέλιδο 

 

2.Περί κρουστικών  

    Υπερτάσεων. 

 

3. DIAMOND CP-6 

 

4.Απλά και χρήσιµα     

    κυκλώµατα....... 

       από τον SV8CYR 

 

ΣυντακτικήΣυντακτικήΣυντακτική   

ΕπιτροπήΕπιτροπήΕπιτροπή   

Αλ.Ε.Καρπαθίου 

sv8cyr@mycosmow.gr 

Βασ. Τζανέλης 

Tzanellis@internet.gr 

Επιτρέπετε η αναπαρα-
γωγή  και επαναδηµοσί-
ευση των άρθρων  

ΧΩΡΙΣ  κάποια σχετική 
άδεια.  Επιβάλετε η διά-

δοση των ιδεών. 

Υ.Γ Αν θέλετε αναφέρε-
τε το περιοδικό ....... 
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Επίσηµο  Περιοδικό   της  Ένωσης Ραδιοερασιτεχνών Κεντρικού Αιγαίου.Επίσηµο  Περιοδικό   της  Ένωσης Ραδιοερασιτεχνών Κεντρικού Αιγαίου.  

Σάµος   Ιούλιος  Σάµος   Ιούλιος  2005  2005  Αρ.Τεύχ.  Αρ.Τεύχ.  0909  

Έν  λευκώ......... 

  Αναπάντεχες επισκέψεις  και συναντήσεις.. 
Μετά από ενηµέρωση όλων των µελών του συλλόγου  αποφασίστηκε   συνάντηση   
στις 8 Ιουνίου  το απόγευµα   σε   σε ένα σηµείο , από τα   ωραιότερα ,  της κε-
ντρικής   Σάµου. Κεφε-µπαρ  <Μετέωρο>.  Σ’ αυτή τη συνάντηση  µας επεφύλαξε 
ακόµη µια   φορά  την  έκπληξη   ο   SV8CYW ο ποίος  εµφανίστηκε   και πάλι καθ’   
ότι   είναι  και  κάτοικος   Πειραιά.    

 Η µεγάλη µας έκπληξη ήταν  η παρουσία   και του άλλου  συναδέλφου   του  πε-
ριβόητου  SV8ECO   τον  οποίο ακούµε αλλά είχαµε πολλά χρόνια να δούµε. 

Ήταν µια  ωραία συνάντηση   όπου   τίµησαν µε την  παρουσία τους τα νέα µέλη 
του συλλόγου , ενεργά πλέον  καθ’ ότι µε την επιτυχία τους  ετοιµάζονται  να ανα-
λάβουν   µεγάλη   Ραδιοερασιτεχνική   δραστηριότητα.  Εµείς θα ευχηθούµε   την  
πρόοδο του Ραδιοερασιτεχνισµού   µέσω αυτού του  συλλόγου , κάνοντας µια  α-

κόµα προσπάθεια  προς το καλύτερο  αυτού του τόπου.  

 

 
 

 

 

 

 

Ο Ο SV8CYW SV8CYW σε ...καταδροµικές  επιχειρήσεις στην Κάρυστο & ο σε ...καταδροµικές  επιχειρήσεις στην Κάρυστο & ο SV8EUTSV8EUT  

Ο Πρόεδρος µας µε τον Ταµία συζητούν την οικο-
νοµικήν κατάστασιν… (τρέµε Αλογοσκούφη) 

Ο Γιωρίκας κι’ ο Κωστίκας SW8II? SV8ECO 

(να δούµε πότε θα µεγαλώσουν αυτά τα παιδιά 
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Ο παρακείµενος λογότυπος είναι του ενηµερωτικού φυλ-
λαδίου της εταιρείας ΕΛΕΜΚΟ 

 

 

 

     Λανθασµένες αντιλήψεις στην   αντιµετώπιση των κρουστικών υπερτάσεων .    Λανθασµένες αντιλήψεις στην   αντιµετώπιση των κρουστικών υπερτάσεων .    Λανθασµένες αντιλήψεις στην   αντιµετώπιση των κρουστικών υπερτάσεων .   

          του κ. Νικολάου Κόκκινου 

Πολλές φορές έχουµε ακούσει  ότι κατά την  διάρκεια µιας καταιγίδας   βγάζοντας τις ηλεκτρικές και 
ηλεκτρονικές συσκευές  (τηλεοράσεις , Η/Υ, FAX, Hi-Fi κλπ ) από   την  µπρίζα  µπορούµε να απο-
τρέψουµε την  καταστροφή τους από  υπερτάσεις. 

Αυτό δείχνει  ότι  κόσµος  πλέον γνωρίζει   τις  συνέπειες  που µπορεί να έχει   σε ηλεκτρικά   και  
ηλεκτρονικά   συστήµατα   η πτώση ενός κεραυνού , δεν   γνωρίζει όµως ποιος είναι ο σωστός τρό-
πος αντιµετώπισής του. 

Σε περίπτωση που ένας κεραυνός πλήξει µιά κατανάλω-
ση ή ένα αγώγιµο δίκτυο  παροχής (∆ΕΗ , ΟΤΕ ,ΕΥ∆ΑΠ) 
το ποίο   τροφοδοτεί   ακόµα και υπόγεια την κατανάλω-
ση   αυτή,  επικίνδυνες υπερτάσεις δηµιουργηθούν στις 
ηλεκτρικές εγκαταστάσεις και θα προκαλέσουν ακαριαία  
καταστροφή  ή βαθµιαία  φθορά που τελικά θα οδηγήσει 
στην καταστροφή των συστηµάτων   αυτών (σχ.1) και    
την   εκδήλωση πυρκαγιάς  στους ηλεκτρικούς πίνακες 
και την ηλεκτρολογική εγκατάσταση του κτιρίου . 

Σχ.1 
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Ακόµη και εάν το κτίριο  διαθέτει Εξωτερικό  Σύστηµα Αντικεραυνικής Προστασίας 
(αλεξικέραυνο) οι υπερτάσεις αυτές δεν µπορούν να  αποφευχθούν. 

Το  Εξωτερικό Σύστηµα έχει ως κύριο σκοπό την 
προστασία του κτιρίου  που άµεση  

κεραυνοπληξία και όχι των εσωτερικών εγκατα-
στάσεων. 

Αποµονώνοντας λοιπόν τις  ηλεκτρικές και ηλε-
κτρονικές συσκευές από την παροχή τους , ναι 
µεν λύνουµε το πρόβληµα καταστροφής τους από 
υπερτάσεις ,  δεν λύνουµε όµως το πρόβληµα κιν-
δύνου καταστροφής τους από την   εκδήλωση 
πυρκαγιάς  που θα προκληθεί  από την   ηλεκτρι-
κή εγκατάσταση  του κτιρίου. 

Παράλληλα   χρήση  σταθεροποιητών τάσεων  ( UPS ) και  µετασχηµατιστών 1:1 δεν 
µπορεί να προστατεύσει  τις ηλεκτρικές συσκευές από κρουστικές  υπερτάσεις  και µάλι-
στα θα πρέπει  και εκείνα  να προστατεύονται. 

Υπάρχει όµως  και η  σωστή λύση  στο πρόβληµα των υπερτάσεων από κεραυνούς. 

 

Χρησιµοποιώντας  τους λεγόµενους  Απαγωγούς 
Κρουστικών Υπερτάσεων  οι υπερτάσεις µπορούν  
να περιοριστούν , περιορίζοντας παράλληλα   τους  
κινδύνους  της καταστροφής που διατρέχουν τα 
ηλεκτρικά και ηλεκτρονικά συστήµατα. 

 

Η χρήση   Απαγωγών Κρουστικών Υπερτάσεων εί-
ναι απαραίτητη   ανεξάρτητα  αν υπάρχει  ή  όχι  
Σύστηµα Εξωτερικής  Αντικεραυνικής  Προστασί-
ας, αφού όπως προαναφέραµε τα αίτια δηµιουργί-
ας κρουστικών υπερτάσεων  ποικίλουν. 

Η αποτελεσµατική προστασία επιτυγχάνεται  µε την   σωστή  επιλογή και τοποθέτηση  των  
Απαγωγών Κρουστικών Υπερτάσεων που καθορίζονται από εθνικά , ευρωπαϊκά  και διεθνή  
πρότυπα. 

 

Παράλληλα  όλοι  οι Απαγωγοί  θα πρέπει να ικανοποιούν τις απαιτήσεις  αυτών των προ-
τύπων και οι  οποίες επαληθεύονται  µόνο µε τις εργαστηριακές δοκιµές  που καθορίζουν  

τα ίδια τα πρότυπα. 

Ο κ. Νικόλαος Κόκκινος είναι  

∆ρ. Ηλεκτρολόγος Μηχανικός  

Τοµέας Έρευνας  Ανάπτυξης &Προστασίας  

 

Καταστροφή ηλεκτρικής εγκατάστασης από  
κρουστικές υπερτάσεις από πτώση κεραυνού. 

Απαγωγοί Κρουστικών  υπερτάσεων για  

εγκατάσταση στό γενικό  πίνακα  και σε µπρίζα   ( 
ενεργειακή  και τηλεφωνική ) . 
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DIAMOND ANTENNA          

       CP – 6. 

 

 

 

Άλλο ένα τεύχος της ραδιοεπαφής στον αέρα και πολύ το χαιρόµαστε! 

Αυτή την φορά για κυρίως πιάτο έχουµε και πάλι κεραίες, κάτι πού ελπίζουµε δεν θα λείπει σχεδόν από κανέ-
να τεύχος µας, καλύπτοντας έτσι µία αδυναµία αυτής εδώ της ιστοσελίδας. 

Κεραίες λοιπόν απλές, κεραίες  σύνθετες, ιδιοκατασκευές ή του εµπορίου. 

Άρθρα βγαλµένα απ’ όλους µας δοσµένα όσο πιο απλά γίνετε, χωρίς ακαταλαβίστικους όρους, πρωτότυπα 
γραµµένα µε κέφι και µεράκι, άρθρα…φρέσκα µιας και δεν σκοπεύουµε να κατεβάσουµε σκονισµένα βιβλία και 
να… αντιγράψουµε!            Μείνετε λοιπόν κοντά µας, σε ραδιοεπαφή! 

Πριν από 8 χρόνια ψάχνοντας για µια κάθετη κεραία κατέληξα  στη CP-6 της DIAMOND. 

Μετά από τόσα χρόνια συµβίωσής µου µαζί της µπορώ να πω 
µε σιγουριά ότι ήταν µια επιτυχηµένη εκλογή χωρίς όµως αυτό 
να σηµαίνει ότι µια κεραία κάποιας άλλης εταιρείας δεν θα συ-
µπεριφέρονταν το ίδιο καλά καλύπτοντας εξ ίσου τις απαιτή-
σεις µου. 

 

ΓΕΝΙΚΑ 

Η  CP-6 είναι η δεύτερη κάθετη κεραία πού κυκλοφόρησε η 
Ιαπωνική εταιρεία. Πρόκειται για την εξέλιξη της  CP-5 πού 
είχε κυκλοφορήσει πριν από 16 χρόνια και κάλυπτε τις πέντε 
κύριες ραδιοερασιτεχνικές µπάντες.  

Στη συνέχεια ήρθε η CP-6 πού καλύπτει τους 3.5Mhz, 7Mhz, 
14Mhz, 21Mhz, 28-29Mhz σύν τους 50 Μεγάκυκλους, ένα σύ-
νολο δηλαδή από έξη µπάντες, εξ’ ού και ο κωδικός της κεραί-
ας. 

Την χρησιµοποιώ εδώ και οκτώ χρόνια σαν κεραία αναφοράς 
και για τα πρώτα δύο χρόνια ήταν η µόνη δυνατότητα πού είχα 
για τα 40, 80 και 6 µέτρα. Μέχρι τώρα µού έχει δώσει 155 
DXCC χώρες σε όλες τις µπάντες, 97 στα 40 µέτρα, 73 στα 80 
µέτρα και 17 στα 6 µέτρα.  

Κατά την διάρκεια της οκταετούς συµβίωσής µου µαζί της δεν 
έχει παρουσιάσει απολύτως κανένα πρόβληµα. Τίποτα δεν έχει 
οξειδωθεί, τίποτα δεν έσπασε ή έσκισε. Το αλουµίνιό της είναι 
εξαιρετικής ποιότητας και παρ’ ότι είµαι µόνο 500 µέτρα από 
την θάλασσα δεν έχει παρουσιάσει το γνωστό “ψώριασµα” από 

την αλµύρα. Κάθε δύο χρόνια µε ένα ελαφρό γυαλοχάρτισµα και µε επικάλυψη ενός προστατευτικού λιπαντικού 
για εξωλέµβιους κινητήρες,  γίνετε  σαν  καινούργια.  

Το QTH είναι σε ανεµόπληκτη περιοχή και οι ισχυροί-πολύ ισχυροί Βόρειοι άνεµοι είναι σχεδόν καθηµερινότητα. 
Συχνοί είναι και οι θυελλώδεις, πολύ θυελλώδεις 7-8-9 Μποφόρ. Φυσικά η κεραία έχει αντέξει χωρίς κανενός 
είδος αντηρίδων όπως επίσης επέζησε και σε εξαιρετικές περιπτώσεις πάρα πολύ θυελλωδών ανέµων 10-12 
Μποφόρ.  

Η εξαιρετική ποιότητα υλικών σε συνδυασµό µε την κοντή σιλουέτα την κάνει ένα εργαλείο παντός καιρού πού 
σου δίνει την δυνατότητα να την τοποθετήσεις  και να την ξεχάσεις! 

Γράφει ο Βασίλης Τζανέλλης. 

SV8CYV 

tzanellis@internet.gr 
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ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

Η κεραία έρχεται µέσα σε ένα σκληρό χάρτινο κιβώτιο. Τα εξήντα τέσσερα εξαρτήµατά της είναι οµαδοποιηµένα 
και συσκευασµένα µέσα σε πολύ ανθεκτικές νάιλον σακούλες, που επάνω τους φέρουν το όνοµα και το αριθµό 
ανταλλακτικού. 

Το µήκος του κάθετου τµήµατος της είναι 4.5 µέτρα, κάτι λιγότερο δηλαδή από λ/4 στα 20m. 

Αποτελείτε από έξη κοµµάτια και φέρει τρεις κυµατο-
παγίδες και δύο καπέλα χωρητικότητας. Στη βάση υ-
πάρχουν τα έξη τηλεσκοπικά radials ένα για κάθε µπά-
ντα. Το κάθε radial αποτελείτε από το trap και µία ρά-
βδο αυξοµείωσης µήκους για τον συντονισµό της κε-
ραίας στην αντίστοιχη µπάντα. Στο σηµείο στήριξης 
των radials βρίσκεται και ο PL κονέκτορας για σύνδεση 
µε την γραµµή µεταφοράς, καλά προστατευµένος από 
τα νερά. Προσοχή χρειάζεται κατά την τοποθέτηση 
των traps ώστε οι τρύπες αποχέτευσης του νερού της 
βροχής να είναι τοποθετηµένες προς τα κάτω. Γενικά 
πάντως η κεραία είναι πολύ καλά προστατευµένη από 
την εισροή νερού στο εσωτερικό της . 

Η σειρά τοποθέτησης των radials περιµετρικά στη βά-
ση του κάθετου τµήµατος της κεραίας µπορεί να γίνει 
µε τυχαία σειρά.  

Οι οδηγίες συναρµολόγησης, η τεχνική περιγραφή και 
οι οδηγίες εγκατάστασης και συντονισµού είναι γραµ-
µένες σε απλά και κατανοητά αγγλικά. Τα εργαλεία 
που 

χρειάζονται είναι ένα γερµανικό κλειδί Νο 13 και ένα Νο 10, 
ένα σταυροκατσάβιδο, ένα µέτρο και µία γέφυρα στασίµων. Ο 
χρόνος πού απαιτείτε για την αρχική συναρµολόγηση είναι 2 
ώρες. Μετά και αφού τα βασικά τµήµατα είναι προσυναρµολο-
γηµένα µειώνετε στα 30 λεπτά! Το βάρος της είναι µόνο 4.9 
κιλά και αυτό σε συνδυασµό µε το µικρό µήκος της και την εύ-
κολη συναρµολόγηση της χωρίς την ανάγκη ύπαρξης ξεχωρι-
στών µακριών radials την κάνουν κεραία πρώτης επιλογής για 
µοναχικές Dxάδικες περιπέτειες (one man Dxpedition)! 
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ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ. 

Με την κεραία τοποθετηµένη σε µεταλλικό ιστό ύψους 4 µέτρων, στηριγµένο στο έδαφος και σε χώρο τελείως 
ελεύθερο από κτήρια και οποιασδήποτε µορφής και µεγέθους µεταλλικά αντικείµενα, πήραµε τις παρά κάτω 
µετρήσεις.* 

                 Min. VSWR       Μέτρηση     VSWR σε  εύρος.     Μέτρηση 

    κατασκευαστού                                          κατασκευαστού 

 
     80m **            1.3           1.2             20Khz/1.6            20Khz/1.5 

     40m            1.4               1.2             30Khz/1.5            30Khz/1.5 

     20m            1.1               1.2            100Khz/1.5           100Khz/1.5 

     15m            1.4               1.2            200Khz/1.6           200Khz/1.5 

     10m            1.2               1.2            250Khz/1.5           250Khz/1.5 

      6m           1.1               1.2           2000Khz/1.6           2000Khz/1.6 

 

*  Για τις µετρήσεις χρησιµοποιήθηκε το MFJ-259B Antenna Analyzer µε γραµµή τροφοδοσίας RG-8U µήκους 
20 µέτρων. 

**   Η κεραία εκ κατασκευής συντονίζει στην µπάντα των 80m µόνο στην περιοχή CW,   3500-3600 Khz. 

Στο τεύχος Μαΐου Ιουλίου 1997 του περιοδικού SV-Νέα, υπάρχει άρθρο του συναδέλφου  SV1DH,            
∆ρ. Κώστα Φιµερέλη, µετατροπής της κεραίας για να συντονίζει στην περιοχή SSB µε κεντρική συχνότητα τους 
3775 Khz. 

 

Ο κατασκευαστής συνιστά να µην υπερβαίνουµε τα 200 Watts P.E.P. όµως σε συνεχή χρίση µε 300 Watt 
SSB δεν παρουσιάστηκε πρόβληµα. 

 

Πρέπει σ’ αυτό το σηµείο να παρατηρήσω ότι η κεραία παρουσιάζει έντονα φαινόµενα αλληλοεπιδράσεως 
(interaction) σε αρκετά µεγάλη απόσταση, κατά την διάρκεια των ρυθµίσεων µε µεταλλικά αντικείµενα µεσαίου 
και πάνω µεγέθους. Η γειτνίαση της σε απόσταση µικρότερη των 5 µέτρων µε µεταλλικό ντεπόζιτο νερού, ή µε 
ηλιακό θερµοσίφωνα, ή ακόµη µε τοίχο οπλισµένου µπετού ανεβάζει κατακόρυφα τα στάσιµα. Ακόµη και η µη 
αποµάκρυνση της µεταλλικής σκάλας που θα χρησιµοποιήσουµε για την ρύθµιση των radials θα µας 
δώσει λάθος ενδείξεις στασίµων µε συνέπεια να χρειαζόµαστε κατά την τελική τοποθέτηση επανα-
ριθµήσεις. Γι’ αυτό προσοχή. Εκεί πού θα γίνουν οι ρυθµίσεις συντονισµού, σε εκείνο ακριβώς το σηµείο να 
εγκατασταθεί και η κεραία. 

 

ΚΟΣΤΟΣ ΑΓΟΡΑΣ. 

 

Η κεραία κοστίζει: 

Στο Ηνωµένο Βασίλειο 249.95 στερλίνες, ή 373.53 Ευρώ, συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ 17.5%     

(ιστοσελίδα ML&S) 

Στην  Γερµανία 246.18 Ευρώ συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ ??    ( ιστοσελίδα Wimo.) 

Στην Ελλάδα 267.73 Ευρώ συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ 19%,                                                                       

 ( ιστοσελίδα DR. ELECTRONICS ) 

 

                                                                                 73s  de  SV8CYV73s  de  SV8CYV73s  de  SV8CYV   

                                                                                                                                                                                                                                                            ΒασίληςΒασίληςΒασίλης   
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Τελεστικός ενισχυτής   ρυθµίζει  τη δική του τροφοδοσία. 
 

 

Σε πολλά  ηλεκτρονικά κυκλώµατα   χρειάζεται µια   
σταθερή τροφοδοσία  για την  σωστή  λειτουργία  
των κυκλωµάτων  που µπορεί να είναι  συγκριτές ή 
άλλα κυκλώµατα ελέγχου. 

Αυτό µπορεί να συµβεί προσθέτοντας  µία δίοδο 
zener ένα transistor  µερικές αντιστάσεις και ένα 
από  τους  τέσσερεις  τελεστικούς ενισχυτές του  
LM324. Είναι  επίσης δυνατόν να ρυθµίσουµε αυτή 
τη   τάση  από την  αντίσταση   R4.  Μπορούµε να 
ρυθµίσουµε   την   τάση  στα   10,000 Volt   µε τάση  
εισόδου  15-28 Volt. Η παροχή   ρεύµατος  είναι 
30mA  µπορεί να δόση  παραπάνω   αν χρειαστεί. 
Πάντος είναι αρκετό για  να οδηγήσει  και άλλους 
τελεστικούς  ενισχυτές.  

 

 

INTERFACE  50Ω RF   ———–>> σε  HC/HCT  Λογικά  Κυκλώµατα  
Το   κύκλωµα   αυτό  προσαρµόζει  τα  50Ω RF   και   λογικά  κυκλώµατα  HC  ( CMOS ) ,HCT  και   ότι άλλο υ-
πάρχει   δηµιουργώντας  µια   αντίσταση  εισόδου   για όλες τις συχνότητες  κατάλληλη    και  τάση  0— 5 Volt . 
Αυτό   επιτυγχάνετε µε τα δύο τρανσίστορ  και τα δύο   διόδια . Αυτός   ο   ενισχυτής λειτουργεί  άνετα µέχρι τους 
30 MHz µε  10dBm (1 Vpk)  RF  σήµα εισόδου . Το  τρανσίστορ   Q1  κοινής βάσεως συνδεσµολογίας ενεργεί  
κατάλληλα για χαµηλή αντίσταση εισόδου και υψηλές  συχνότητες.  Η αντίσταση   R1 βελτιώνει την   αντίσταση  
εισόδου  καθ’ ότι  η αντίσταση εκποµπού—βάσεως του Q1 είναι πολύ µικρή. Η δίοδος  (Schottky) D1  κόβει κάθε 
αρνητική τάση στην  είσοδο  του  Q2 . Με την  βοήθεια του    D2    το Q2  σαν   ενισχυτής  κοινού εκποµπού   το 
ωθούν  σε καταστάσεις  on-off (transistor  saturates) χωρίς να υπάρχει  η περίπτωση  να λειτουργήσει σαν  απο-
θηκευτής ενέργειας (storage-time effects) και να χάσει  έστω και ένα  κύκλο. Αυτό είναι ένα πολύ καλό κύκλωµα 
για την  µέτρηση  RF  συχνότητας. 

 

 
 
 
 
 
 
 

  

 

 

 

 
Καλή  επιτυχία…. 
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Η σελίδα του "5-9 Report" στο διαδίκτυο αποκλειστικό σκοπό θα έχει την ύπαρξη αρχείου 
των περιοδικών εκδόσεων οι οποίες φυσικά θα προορίζονται σε όλους τους Έλληνες στην 
επικράτεια αλλά και το εξωτερικό. Όραµα µας είναι η αύξηση της ύλης του περιοδικού µε 
την συµβολή όλων µας. Όπως θα έχετε παρατηρήσει υπάρχει χώρος για οτιδήποτε είτε εί-
ναι µεγάλο ή πολύ µικρό και η πρόκληση να λειτουργούµε σαν συγκοινωνούντα δοχεία σε 

ότι αφορά το χόµπι µας είναι µεγάλη.  

Αρκεί να υιοθετήσουµε την ιδέα και να την προχωρήσουµε ακόµη πιο µπροστά….. 

Το Το Το 555---9 report 9 report 9 report στο στο στο InternetInternetInternet   

http://www.5http://www.5http://www.5---9report.gr9report.gr9report.gr   
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55--9 Report  9 Report  Το κυβερνοπεριοδικό του Αιγαίου 

Πωλείται το  YAESU FT-817 σε άριστη κατάσταση (HF/50MHZ/VHF/UHF) µε 
600 Ευρώ και δώρο ο ενισχυτής ZETAGI B-303 (300 W). Επίσης ψηφιακή φω-
τογραφική ΝΙΚΟΝ CoolPix 3100 (3,2 Μegapixel)σε άριστη κατάσταση µε θήκη, 
φορτιστή, καλώδια USB και σύνδεσης σε TV + Manual+ CF memory 128ΜΒ 
+2η κάρτα 16 MB   150 Ευρώ. Πληρ. SV5BYR Μιχάλης, τηλ. 6977806590. 

YAESU FT 920 HF+50 ΣΕ ΥΠΕΡΑΡΙΣΤΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 1250 E KAI LINEAR HF + 
50 MHz 1KW RUSSIAN MADE NEW!! ΜΕ ΑΡΙΣΤΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΚAI 
ΥΛΙΚΩΝ 1250 Ε  ΠΛΗΡ. ∆ΗΜΗΤΡΗΣ sv9col@hotmail.com tel.6977003357  

 

ΠΩΛΕΙΤΑΙ ICOM 756 PRO ΣΕ ΑΡΙΣΤΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 1400 Ε ΠΛΗΡ. ΜΑΝΟΣ SV9JI 
TEL 2810 231647  

 

Πωλούνται Λυχνίες 813, 811, 807, 4-400, 4-250, 4-125, 4CX250, 
4CX800/GU74B, GU81M, GK71, GS9B, 2C39, 7289, 6L6, EL84 και άλλες...    
Ηλεκτρολυτικοί υψηλής τάσεως, φερίτες, βάσεις λυχνιών κλπ. Πληροφορίες  
SV1WA τηλ. 210-8000170 . 

 

YAESU FT-690MK2 50-54MHz ALL MODE ΜΕ ΜΠΑΤΑΡΙOΘΗΚΗ, RUBBER, ΤΟ 
∆ΙΚΟ ΤΟΥ LINEAR, ∆ΕΡΜΑΤΙΝΗ ΘΗΚΗ, EXTRA LINEAR 100W. SV9GPM ΓΙΑΝ-
ΝΗΣ ΤΗΛ: 6993076466  & 6996145500 sv9gpm@mail.gr 

 

YAESU FT-290MK2 & YAESU FT-790MK2 VHF & UHF ALL MODE ΜΕ RUBBER, 
ΜΠΑΤΑΡΕΙOΘΗΚΗ , ΤΟ ∆ΙΚΟ ΤΟΥ LINEAR, ∆ΕΡΜΑΤΙΝΗ ΘΗΚΗ.  ΒΑΛΑΝΤΗΣ  
SV9FBZ   ΤΗΛ: 6948530213 

Αν έχετε στην περιοχή σας 
συναδέλφους χωρίς κάποιο Ε-mail ή 
πρόσβαση στο ∆ιαδίκτυο τυπώστε το 

"5-9 Report" και δώστε τους. 


