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Χρόνια
πολλά
Το πρώτο Ελληνικό Ραδιοερασιτεχνικό Κυβερνοπεριοδικό
∆ιαβάστε σε αυτή
την έκδοση:
DXCC list...
SV2DCD 2m beacon...

SV1AE SK….
Communication
World...
Κάτι παλιό...

Γεννήτρια θορύβου...

∆ιόρθωση….

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:

«5--9» εκδίδεται µηνιαία
Το «5
και µπορείτε να το βρείτε
στην ιστοσελίδα µας

SV2DCD 2m VHF BEACON ON THE AIR
Από τις 12:00z της Κυριακής 4
∆εκεµβρίου άρχισε να λειτουργεί
ένα καινούργιο VHF BEACON στα
2µ στο locator KN00LI σε
υψόµετρο 1.800µ περίπου
Η εγκατάσταση έγινε από τους
SV2JL Φώτη,SV2RM Στέργιο και
SV2DCD Λεωνίδα.
Ο Φώτης κατασκεύασε την
πλακέτα του beacon βασισµένη σε
ένα σχέδιο του Bo,OZ2M (http://
rudius.net/oz2m/
beaconkeyer.htm) και
SV2JL (Φώτης) - SV2DCD (Λεωνίδας)
χρησιµοποιεί ένα PIC16F84A το
οποίο προγραµµάτισε ο ίδιος µε το αρχείο που µας έστειλε ο Βο.
Ο ποµποδέκτης είναι ένα YAESU FT290 που µας παραχώρησε ο SV2RM και
το οποίο “οδηγεί” ένα µικρό linear µε ισχύ εξόδου 30w.
To όλο σύστηµα τροφοδοτείτε από µία µπαταρία 150AH που φορτίζεται
µόνιµα.
Η κεραία είναι µια συστοιχία 2x6 στοιχεία DK7ZB ιδιοκατασκευή από τον
SV2DCD και σε διαφορετικές κατευθύνσεις ,η µία στις 330 µοίρες και η
άλλη στις 180 µοίρες οπότε σε κά8ε κεραία έχουµε 15w ισχύ και 155w ERP
περίπου.
To QRG του beacon είναι
144.440 Mhz Περιµένουµε
αναφορές λήψεως.

(www.5
www.5--9report.gr)
το αργότερο στις
10 κάθε µήνα.

Πολλά 73 σε
όλους de
SV2DCD

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

sv5byr@qsl.net
τουλάχιστον µια µέρα πριν
το τέλος του µήνα για να
δηµοσιευθεί στην επόµενη
έκδοση.
• Επιτρέπεται η ακριβής αντιγραφή
και επαναδηµοσιευση

ΕΛΕΥΘΕΡΑ

SV2RM (Στέργιος) - SV2JL (Φώτης)
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Το κυβερνοπεριοδικό του Αιγαίου

Πριν µερικές µέρες µια παλιοπαρέα, χρησιµοποιώτας το διακριτικό της Ένωσης Ραδιοερασιτεχνών ∆υτικής Ελλάδας
SZ1A συµµετείχε στο cq ww cw contest. ∆υστυχώς λίγοι σχετικά Έλληνες έλαβαν µέρος στο 2ο µεγαλύτερο διαγωνισµό της χρονιάς (από τη συµµετοχή). Σ’ αυτό συνέβαλλε οπωσδήποτε ότι την ίδια µέρα είχε εκλογές η ΕΕΡ. ∆υστυχώς, συνεχίζοντας επάξια την παράδοση που δηµιούργησε βάζοντας το hamfest την ίδια ηµεροµηνία µε το cq
wpx cw contest, έβαλε τις εκλογές πάλι πάνω σε µεγάλο cw contest, ελπίζοντας στην όσο δυνατόν µικρότερη συµµετοχή. Στις εκλογές ή στο διαγωνισµό άραγε; «Εδώ ο ποιητής σηκώνει τα χέρια ψηλά», που λέει κι ο Σαββόπουλος. Να µε συµπαθάτε ρε παιδιά που ασχολούµαι πάλι µε σας. Ειλικρινά δεν ήθελα. Πάντως εµείς κάναµε το καθήκον µας αφού 3 υποψήφιοι ψηφοφόροι τελικά επέλεξαν το contest κι έτσι «τρέξαµε» και το ευχαριστηθήκαµε. Για
την ιστορία και λες από Θεϊκό σηµάδι, σπάσαµε το ρεκόρ που κατείχε ο SV1SV µέχρι σήµερα, κάνοντας περίπου
3200 qso και περισσότερους από 3.100.000 πόντους. Οι συµµετέχοντες ήταν οι Βασίλης SV1BJW, ∆ιονύσης
SV1CDN, ∆ηµήτρης SV1CIB, Αγησίλαος SV1CNY, Κωνσταντίνος SV1DPI και Βασίλης SV1DPJ. Οι 3 από την Αθήνα
και οι 3 από το Αγρίνιο. Όλοι µαζί µαζευτήκαµε εδώ στο Αγρίνιο, κάνοντας µια µεγάλη προσπάθεια και διασκεδάζοντας. Απώλειες.... Χάσαµε έναν ενισχυτή την προηγούµενη µέρα του contest, έναν χειριστή λόγω οικογενειακών υποχρεώσεων (SV1JMO) κι ένα ποντίκι.
Κέρδη... Εκτός από το ρεκόρ, κερδίσαµε όλοι µερικούς φίλους, αφού δεθήκαµε λίγο περισσότερο έχοντας µοιραστεί την εµπειρία ενός contest… Και του χρόνου…
Κατά τ’ άλλα ενδιαφέρον παρουσιάζουν οι λίστες του dxcc. Είχαµε υποσχεθεί στο παρελθόν ότι θα τις παρακολουθούµε και θα αναφέρουµε σχετικά. Έστω κι αν δεν το κάνουµε κάθε µήνα, έχουµε µερικά ενδιαφέροντα νέα. Πρώτα απ’ όλα το γεγονός ότι ο έλεγχος των καρτών γίνεται πλέον στην Αθήνα από τον Κλεάνθη SV1JG, έχει δώσει
µεγάλη ώθηση στη συµµετοχή. Έτσι λοιπόν έχουµε του παρακάτω να συµµετέχουν στο πρόγραµµα.
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Σελίδα 5

Σύµµεικτα Ραδιοερασιτεχνικά και άλλα.
Αποσπάσµατα από το… ηµερολόγιο καταστρώµατος θερινών πλόων.

Σίγουρα τώρα πού διαβάζετε τούτες τις γραµµές αγαπητοί µου
συνάδελφοι ανά τα Ελληνικά πελάγη και στην υπόλοιπη Ελλάδα,
ο Χειµώνας έχει µπεί πιά για τα καλά και κρυφά πολλοί από µας
αναπολούµε το Καλοκαίρι πού µας πέρασε µε όλα όσα µας
έφερε, όµορφα, άσχηµα, περίεργα, σηµαντικά ή ασήµαντα.
Έτσι και γώ όταν αρχίζει το πλάκωµα της χειµωνιάτικης εποχής
πότε-πότε αναπολώ και κάνω τον θερινό µου… παρελθούσας
χρήσης απολογισµό.
Πότε βγαίνει ισοσκελισµένος, πότε λειψός και αλίµονο ποτέ δεν
είναι πλεονασµατικός.
Πάντως ραδιοερασιτεχνικά καλά πήγαµε φέτος µιας και η αρχή της
Άνοιξης εκεί 25 µε 26
Μαρτίου µας βρήκε
σκαρφαλωµένους στον
Κάβο-Πάπα, στην Ικαρία και στον οµώνυµο
φάρο του. Ένας φάρος
εξαιρετικής οµορφιάς µέσα σε ένα επιβλητικό τοπίο που δεσπόζει ( εξ ου
και το όνοµά του) στο κέντρο του Αρχιπελάγους! Του ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ Αρχιπελάγους .
∆εν ήταν οι µόλις 1363 κοπιώδεις επαφές πού µας γέµισαν ικανοποίηση.
Ήταν η γνωριµία και η επαφή µας µ’ αυτούς τους ξεχωριστούς ανθρώπους
που φιλάνε τους Φάρους, ήταν η γνωριµία µας µε τα «παιδιά των φάρων» που πράγµατι µας γέµισε µιας και µπορέσαµε να πάρουµε φεύγοντας µαζί µας ένα µικρό ψίχουλο από τις αγωνίες τους τις πίκρες τους τον ερωτά τους από την σκληρή δουλειά
αυτών των ανθρώπων.
Τα παιδιά του φάρου… Του Καπετάν Σύµου του Πλάκα και του Κελευστή του Γιώργου Βατούγιου… άς είναι καλά.
Μετά από αυτή την εξόρµησή µας είδαµε να πραγµατοποιούνται και άλλες , ποµπώδεις µερικές φορές, ενεργοποιήσεις φάρων. ∆υστυχώς σε καµία δεν είδαµε, δεν ακούσαµε απ αυτούς πού συµµετείχαν, να γράφουν δυο λόγια
για τους φαροφύλακες, έστω από υποχρέωση. Εκτός και εάν … δεν µπήκαν σε φάρους,… που φυλάσσονταν.
Η ενεργοποίηση του Πάπα αναµένονταν µε ενθουσιασµό. Όλοι οι διεθνείς DX ρεφλέκτορες είχαν αναφερθεί σ’ αυτό. Από τον WLOTA είχαµε πάρει το παρά κάτω µήνυµα:
« Ο φάρος Πάπας είναι NEW-ONE για τον WOLTA LHRN: 0592. Πρόκειται για ένα πολύ δύσκολο φάρο… Ένας φάρος πράγµατι για άντρες. Περιµένουµε την ενεργοποίησή του µε ενθουσιασµό. Ευχαριστούµε για την υποστήριξη ».
Επίσης την στιγµή πού γράφονται αυτές οι γραµµές µας έχει ζητηθεί από Γαλλικό ραδιοερασιτεχνικό
περιοδικό η αναδηµοσίευση του άρθρου για τον Πάπα πού γράφτηκε στο τεύχος Νο 42 σελ.9-21 του
5-9Report ! το οποίο µεταφράζετε από την ειδικευµένη µεταφράστρια κυρία Γεωργία Τζανέλλη
∆υστυχώς σήµερα οι νέοι κανονισµοί του WLOTA, πού δεν απαιτούν την είσοδο στον φάρο ούτε κάν
την προσέγγισή του έχουν αφαιρέσει την µαγεία και την περιπέτεια από τέτοια εγχειρήµατα…
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Σελίδα 6

Όµως εµείς του AEGEAN DX group, πάνω απ’ όλα ροµαντικοί και εραστές της τέχνης της επικοινωνίας και της πραγµατικής περιπέτειας θα επιχειρήσουµε να ενεργοποιήσουµε
σε πρώτη ευκαιρία ένα ακόµα NEW-ONE φανάρι των Ελληνικών Θαλασσών, το οποίο είναι πολύ δύσκολο ακόµη και
µετά τους νέους κανόνες του WLOTA.
Ποιο είναι αυτό θα το καταλάβετε µιας και το στίγµα του
δίνεται στις γραµµές πού ακολουθούν… Η προετοιµασία
έχει ξεκινήσει.
∆ιαβάστε τα παρά κάτω προσεκτικά λοιπόν…

Τέλος Απριλίου βρέθηκα οικογενειακώς να ταξιδεύω προς Ηράκλειο για ανταπόδοση περυσινής επίσκεψης µιας
πολύ αγαπητής µας οικογένειας από την Κρήτη.
Κατά την διάρκεια του ταξιδιού είχαµε την χαρά να µας φιλοξενήσει στο πλοίο του ΚΡΗΤΗ 1 ο φίλος και συνάδελφος ραδιοερασιτέχνης και µέλος της ΕΡΚΑ Καπετάν Στράτος Μηχελαράκης, SV8ECN. Φυσικά εκµεταλλευόµενος
την φιλοξενία και το ότι το ταξίδι ήταν ηµερήσιο, δεν έχασα την εξαιρετική ευκαιρία να περιηγηθώ µε ξεναγό τον
Καπετάν-Στράτο στα µέρη του πλοίου πού δεν µπορεί να επισκεφθεί ο απλός επιβάτης.
Πρώτη επιλογή το RADIO-ROOM φυσικά όπου έγινε µια όµορφη κουβέντα και ενηµέρωση όχι µόνο για τα τηλεπικοινωνιακά συστήµατα µε τα οποία σήµερα είναι εξοπλισµένα τα σύγχρονα πλοία αλλά και για το µέλλον του
επαγγέλµατος του ραδιοτηλεγραφητή, µε µια από τις τελευταίες Μαρκόνησες, κυρίας Ελένης Σακελαρίδου, την
οποία και ευχαριστώ.
Επίσης ξεχωριστή εµπειρία ήταν η ξενάγηση από τον υποπλοίαρχο βάρδιας
στην Γέφυρα και η συζήτηση πού κάναµε για αρκετή ώρα για θέµατα της δουλειάς τους. Στη διάρκεια της παραµονής µας στη Γέφυρα µπορέσαµε να δούµε
από το ραντάρ του πλοίου την Παραπόλα, είκοσι πέντε ναυτικά µίλια από την
πλησιέστερη στεριά και άλλα είκοσι πέντε παρά κάτω η Φαλκονέρα. Αργότερα
µπορέσαµε και είδαµε έξ όψεως τις δύο αυτές βραχονησίδες µε τους φυλασσόµενους φάρους τους.
Τόποι σκληροί δύσκολοι απροσπέλαστοι, µε τους ηρωικούς φαροφύλακες πάνω τους να επιτηρούν τα φανάρια και να υψώνουν
Η VYL SV8 Πελαγία
τις Ελληνικές σηµαίες σε εκείνες
τις εσχατιές του Αιγαίου…
Όλο αυτό το διάστηµα δεν
έλειψε από κοντά µας ο Καπετάν
Στράτος Μηχελαράκης, SV8ECN,
ο οικοδεσπότης µας. Κρητικός
απ’ τα Χανιά είναι µέλος της
Ένωσης Ραδιοερασιτεχνών Κεντρικού Αιγαίου εδώ και αρκετά χρόνια. Φίλος καλός, πάντα στηρίζει την ΕΡΚΑ και είναι δίπλα µας όποτε χρειαστούµε την βοήθειά του ∆ίνει την ζεστή
φιλοξενία του απλόχερα όπως οι Κρητικοί ξέρουν να δίνουν και είναι τα µάτια
µά κυρίως τα αυτιά της ΕΡΚΑ εκεί στην Κρήτη! Εκτός από δραστήριος ραδιοερασιτέχνης είναι εξαίρετος επαγγελµατίας, µα… και ψαγµένος γευσηγνώστης!
Άνθρωπος πού αγαπάει, όπως όλοι οι ναυτικοί, την ζωή και την απολαµβάνει.
Καλά ταξίδια Καπετάν Στράτο!
Στα Χανιά βρεθήκαµε για ακόµη µία φορά µε συγκεκριµένο όµως σκοπό. Επίσκεψη στο Ναυτικό Μουσείο Κρήτης,
αναζητώντας πληροφορίες και στοιχεία για την δράση κατά
την Γερµανική κατοχή , του Σαµιώτη ηρωικού καπετάνιου
Μιλτιάδη Χούµα. Από καιρό είχα την πληροφορία ότι στο
Ναυτικό Μουσείο των Χανίων υπήρχαν στοιχεία για την
δράση αυτού του ήρωα κατά τον τελευταίο µεγάλο πόλεµο,
όπως επίσης φωτογραφίες του καϊκιού του και του ίδιου.
Έτσι στα πλαίσια ιστορικής έρευνας πού κάνει η Ένωση Ραδιοερασιτεχνών Κεντρικού Αιγαίου για την δράση στα Ελληνικά Πελάγη, Ελλήνων και ξένων Ασυρµατιστών , κατά την
περίοδο της κατοχής τα στοιχεία για τον Μιλτιάδη Χούµα είναι πολύτιµα µιας και αυτός ο
άνθρωπος µετέφερε µε το πλοίο του δεκάδες οµάδες µυστικών συµµαχικών αποστολών.
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Όµως µε χαρά διαπίστωσα ότι το ΝΜΚ επεκτείνει την δραστηριότητά του και στην παρουσίαση των Ελληνικών φάρων και παλαιών φαροφυλάκων. Σε σύντοµη συζήτηση
πού είχαµε µε τον ∆ιευθυντή του µουσείου, τον ενηµερώσαµε για τον Ραδιοερασιτεχνισµό και τις δραστηριότητες
του Aegean DX group, και µε χαρά µας θα παραχωρήσουµε
όλη την σειρά φωτογραφιών του Φάρου Πάπα πού είχαµε τραβήξει
τον περασµένο Μάρτιο.
Ευχάριστη για µας έκπληξη ήταν και το ξεκίνηµα συλλογής από το
µουσείο, ασυρµατικών συσκευών και άλλου τηλεπικοινωνιακού υλικού . Όποιος συνάδελφος βρεθεί στα Χανιά να µη χάση την ευκαιρία
και άς επισκεφθεί το Ναυτικό Μουσείο. Μέσα στις 16 ! αίθουσές του
θα ζήσει το Θαλασσινό µεγαλείο της φυλής µας…
Επιστρέφοντας στη Σάµο,
βρήκα τον SV8CYU-Ηλία …να παρακολουθεί το Παγκόσµιο συνέδριο των … Χάκερς , κεκλεισµένων των θυρών, και
χωρίς να επιτρέπετε η λήψη φωτογραφιών παρακαλώ, στο DORYSSA BAY του Πυθαγορείου. ( το πώς τρύπωσε ο
πρόεδρος µέσα και το τι είδαν τα µατάκια του, ε! αυτό είναι µια άλλη ιστορία…)
Σαν να µην έφτανε αυτό είχαµε και την µεγάλη απόβαση των αµερικανών στο λιµάνι της Σάµου. Ένα από τα πολυτελέστερα κρουαζιερόπλοια του κόσµου, το CRYSTAL SERENITY, είχε καταπλεύσει και η
πόλη µας κατακλύστηκε στην κυριολεξία από τους δύο χιλιάδες και
πλέον τουρίστες πού µετέφερε!
Βλέπετε η περυσινή επίσκεψη του τέως αµερικανού προέδρου Μπίλ
Κλίντον στο νησί µας µαζί µε τον κ. Μπέρνς όπως επίσης και αρκετών
γαλαζοαίµατων (τροµάρα τους), πού φέρονται και άγονται µέσα στίς
πολυτελείς θαλαµηγούς µεγαλοκαρχαριών, έχει αποδώσει καρπούς
και όλοι τώρα ποια θέλουν να κάνουν µια επίσκεψη «προσκύνηµα»
στον νησί πού γεννήθηκε και δίδαξε ο Μεγάλος Φιλόσοφος Πυθαγόρας! ∆εν είναι τυχαίο άλλωστε ότι στο παρελθόν έχει επισκεφθεί την Σάµο ο µεγαλύτερος αστροφυσικός του εικοστού αιώνα Κάρλ Σαγκάν και µόλις πριν τρία
χρόνια ένα από τα ποιο κοφτερά µυαλά αυτού του πλανήτη, ο Στίβενς Χόκιν!…
Έτσι φτάσαµε και στο AEGEAN VHF CONTEST…ένας διαγωνισµός µε την υποστήριξη του κυβερνοπεριοδικού 5-9Report και φυσικά όλων των µελών του AEGEAN DX group και της ΕΡΚΑ, που θα γίνει θεσµός, ένας διαγωνισµός πού θα γίνει µεγάλος, αγκαλιάζοντας όχι µόνο το Αιγαίο αλλά όλες τις Ελληνικές θάλασσες, όλη την Ελλάδα και δεν θα αργήσει η µέρα πού θα
καθιερώσουµε δίπλα στο VHF και το … AEGEAN DX CONTEST !!!
Βέβαια όπως ήταν αναµενόµενο άλλωστε, έχει παρουσιαστεί και κακέκτυπο αντίγραφο από την πλευρά των τούρκων. Πέρυσι το έκαναν τέλη
Αυγούστου, φέτος το έκαναν τέλη Ιουλίου, µετά κάποιος κύριος TA1D
(;),
ήρθε σε επαφή µε τον contest manager του Aegean, για να έρθουµε λέει
σε συνεννόηση για τις ηµεροµηνίες, να είµαστε σε επαφή και άλλα τέτοια τα …γνωστά τούρκικα…
∆εκάδες ήταν οι σταθµοί πού έδωσαν δυναµικά το παρών και στις δύο
µέρες του διαγωνισµού. Βέβαια οι φτασµένοι εξαµετρικοί αδιαφόρησαν, µερικοί δήλωσαν ότι δεν ήξεραν… δεν
πληροφορήθηκαν εγκαίρως… ότι είχαν δουλειά…στην οικοδοµή, στο εξοχικό, κάποιοι πήγαν βόλτα την πεθερά και
τον σκύλο τους… Προφανώς δύο τινά συµβαίνουν. Ή είναι πολύ µεγάλοι και το Αιγαίο…δεν τους χωράει, ή …
Ακούσαµε σχόλια και κριτικές πολλές, όλες εκ του ασφαλούς. ∆εν µας πτοούν, άς… ξινίζουν σνοµπάροντας µερικοί τα µούτρα τους. Καλά θα κάνουν να κοιτάνε τα του οίκου τους και τις κακόπιστες κριτικές τους όχι σε εµάς.
Εδώ γίνετε σοβαρή προσπάθεια, ίσως µε λάθη και παραλήψεις, µά το σίγουρο είναι, ότι γίνετε είναι από αγνή ενθουσιώδη αγάπη για τον ραδιοερασιτεχνισµό και για να ακούγεται µόνο η Ελλάδα και µόνο αυτή.
Αργότερα προχωρώντας το Καλοκαίρι ακούστηκε και το τούρκικο χαρακτηριστικό της… «συναδέλφωσης » από την
Τένεδο µε τον πρόεδρο της «Ένωσης» Ελλήνων Ραδιοερασιτεχνών να συµπαρίσταται και να συµπράττει.
Εµείς χωρίς πάθος στέλνουµε το δικό µας µήνυµα ότι, επιθυµούµε την συναδέλφωση ποιο πολύ απ’ όλους αλλά
αφού πρώτα µας πείσει και η γειτονική µας χώρα ότι αποδεδειγµένα τήν επιθυµεί και εκείνη…
Πάντως η Ελληνική ιστορία είναι γεµάτη από εφιάλτες και… Εφιάλτες, πάντα πρόθυµους να οδηγήσουν βαρβάρους
εναντίων οµοεθνών…
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Προχωρώντας το Καλοκαίρι είχαµε και αρκετές επισκέψεις φίλων ραδιοερασιτεχνών από το εξωτερικό.
Για άλλη µια φορά µας ήρθε ο VK4EAA Γιάννης, έκατσε αρκετά , αλλά ήταν εξαφανισµένος στις ατελείωτες περιηγήσεις του στα γύρο νησιά και έτσι τα είπαµε
ελάχιστα. Μέλος του Aegean DX group, και µε βαθιές γνώσεις των ψηφιακών
συστηµάτων. Κύριε καθηγητά περιµένουµε το άρθρο πού υποσχέθηκες για το 59…
Πάνω κάτω τις ίδιες µέρες ήταν στη Σάµο και ο καλός φίλος από το Βέλγιο
ON5CT Dirk µαζί µε την γοητευτική σύζυγο του. Λάτρης του νησιού µας έρχεται
δύο φορές κάθε χρόνο. Χαιρόµαστε την συζήτηση µαζί του µιας και είναι φανατικός Dxer και contester. Πέρυσι µας είχε επισκεφθεί παρέα µε µια µεγάλη οµάδα Βέλγων ραδιοερασιτεχνών και µε µια… καραβιά µηχανήµατα. Πολλά µαθαίνουµε απ’ αυτόν και όπως λέει πολλά µαθαίνει εκείνος από µας. Κάνουµε σχέδια
για συνεργασία της ΕΡΚΑ και του Aegean DX group µε αντίστοιχες Ενώσεις και
συλλόγους του Βελγίου για ανταλλαγές επισκέψεων και ίσως … αδελφοποιήσεις !
Μετά από λίγες εβδοµάδες να και ο Marcel HB9TLL και η Bettina από
την Ελβετία. ∆υό νέα παιδιά γεµάτα ζωή, καλαµπούρια, έξω καρδιά.
Μας επισκέπτονται συχνά και πάντα έχουν να µας πουν Ελβετικά
ραδιοερασιτεχνικά νέα και να µας φέρουν περιοδικά και φυλλάδια
από τους τοπικούς συλλόγους τους.
Ο Louis PE1RNT είχε να µας έρθει αρκετά χρόνια και µε χαρά τον
είδαµε φέτος. Πάντως του έχει µείνει αξέχαστη η εµπειρία του όταν
για πρώτη φορά ερχόµενος στην Σάµο (τον άκουσα τυχαία στο
145.500 ), γνωρίστηκε µε τα παιδιά από την Μυτιλήνη πού είχαν
έρθει στο νησί µας για να πάµε όλοι µαζί στο Αγαθονήσι. Ξαφνικά
λοιπόν ο Louis από εκεί πού νόµιζε ότι µάλλον δεν πρόκειται να ακούσει κανέναν µε το µικρό του φορητό, βρέθηκε καταµεσή σε µια
τρελό παρέα Dxers
(SV8CRI, CYR, CYV, DCY, DTD, DTL, DTZ ) µε µία καρότσα µηχανήµατα πού σχεδόν τραβώντας τον πήρανε µέχρι το Αγαθονήσι των
∆ωδεκανήσων και βρέθηκε χωρίς καλά καλά να το καταλάβει µέλος της DX pedition SW5AI πού είχε γίνει τότε επί
τη ευκαιρία έπαρσης στο νησί της µεγαλύτερης Ελληνικής σηµαίας!
Για δέκατη όγδοη !!! φορά ναι καλά διαβάσατε, αριθµός 18, µας ήρθε µε
την οικογένειά του, από Ολλανδία και αυτός, ο αγαπητός PA3CGI Erik.
Φυσικά τα … παιδιά του στην φωτογραφία έχουν θηλάσει το µητρικό γάλα στις Σαµιώτικες παραλίες!!!
Βέβαια δεν έλειψαν και οι επισκέψεις Ελλήνων ραδιοερασιτεχνών,
όπως του SV1RH Γιώργου, καπετάνιου στα πυροσβεστικά αεροπλάνα
της Π.Α. Μεγάλη συζήτηση κάναµε µε τον Γιώργο, για τα παλιά και για τα
τωρινά. Είναι ένας άνθρωπος πού έχει γνωρίσει καλά την Ε.Ε.Ρ. από µέσα και τον κόσµο πού περιστρέφετε γύρο απ’ αυτή, και δεν διστάζει να
εκφράσει την γνώµη του µε ένα χειµαρρώδη λόγο πού τον χαρακτηρίζει.
Επίσης για άλλη µια φορά µας επισκέφτηκε ο SV3AQP Κώστας, όπως και ο SV1DCZ Γιάννης.

SV8RH, SV8CYU, SW8IIO
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Η πληροφορία για τον θάνατο του SV1AΕ ΣΩΚΡΑΤΗ
ΚΟΥΤΡΟΥΒΗ, µας λύπησε ιδιαίτερα. Προσωπικά δεν τον
είχα γνωρίσει. Όµως η απώλεια του αφήνει κενό στην
ιστορία του Ελληνικού ραδιοερασιτεχνισµού, µιας και
ήταν ένας από τους 10 πρώτους Έλληνες ραδιοερασιτέχνες. Επίσης και η υψηλή δηµόσια θέση του, παρείχε την
δυνατότητα καταγραφής καταστάσεων και γεγονότων
εξαιρετικής εγκυρότητας. ∆υστυχώς ο SV1AE δεν
άφησε , από ότι είµαστε σε θέση να γνωρίζουµε, γραπτή
εξιστόρηση της ραδιοερασιτεχνικής του πορείας. Το µόνο
πού υπάρχει είναι µία συνέντευξη πού είχε παραχωρήσει
στον εξαίρετο συνάδελφο SV1AIA Κώστα Παναγόπουλο,
η οποία συµπεριλαµβάνετε στο βιβλίο του: « ΑΠΟ ΤΗΝ
ΑΝΑΜΟΝΗ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ». Στο τέλος αυτού
Η Fritzel µε τους φτερωτούς επισκέπτες.
του άρθρου µπορείτε να διαβάσετε ένα σύντοµο σηµείωΠραγµατικά µια field day σκηνή !
µα για τον SV1AE, µε στοιχεία παρµένα από το βιβλίο
του SV1AIA.
Φυσικά πέρα από τις δηµόσιες σχέσεις τρέξαµε και αρκετά κόντεστ. Ειδικά ο SV8CYR Αλέξανδρος τούδωσε και κατάλαβε. Κρατήστε την αναπνοή σας λοιπόν και µετράτε. CQ RTTY Contest, EU Sprint Contest (EUS),
MACROTHEN RTTY Contest, RSGB IOTA Contest, RUSSIAN DISTRICT AWARD Contest (RDA), GREEK FIELD
DAY Contest !!! Σηµειώστε δε ότι όλα τα έτρεξε σαν PORTABLE σταθµός µε µπαταρίες από βουνοκορφές.
Αυτό θα πει µεράκι ! Εύγε Αλέξανδρε…
Μεγάλο πάταγο έκανε και η ιδέα του Αλέξανδρου να τιµήσουµε την θυσία
του ηρωικού δασκάλου από το Μπεσλάν της Ρωσίας, Πόντιου την καταγωγή, Ιωάννη, Ιβάν Κανίδη.
Στην µία εβδοµάδα πού τρέξαµε το ειδικό χαρακτηριστικό SX8Ioannis Kanidis κάνοντας έτσι µνηµόσυνο σ’
αυτόν τον ήρωα, σ’ αυτόν τον ΕΛΛΗΝΑ η ανταπόκριση
από τους Ρώσους ειδικά συναδέλφους ήταν κάτι παρά
πάνω από συγκινητική. Όλοι θέλανε να µας µιλήσουνε,
όχι για να πάρουν την επαφή µα για να τιµήσουν την
µνήµη του αγαπηµένου τους Ιβάν του οποίου η ∆ηµοτική αρχή του Μπεσλάν έχει αναγείρει µνηµείο και το
πορτρέτο του είναι κρεµασµένο στην αίθουσα συνεδριάσεων του ∆ήµου. Μάλιστα τυχαία συνέπεσε εκείνες τις µέρες να γίνει και η θεµελίωση του
νέου σχολικού κτηρίου που φέρει προς τιµήν του το όνοµα, ΚΑΝΙ∆ΙΟΣ ΣΧΟΛΗ και που αναγείρετε µε έξοδα της Ελληνικής Αρχιεπισκοπής στην Οσετία Πολλοί νοµίζανε ότι είχαµε και εµείς σχέση µ’ αυτή την
προσφορά και προσπαθούσαν µε κάθε τρόπο να µας δείξουν την χαρά τους. Παρ’ ότι εµείς τους διαβεβαιώναµε ότι
δεν είχαµε καµία σχέση µ’ αυτό… δεν τους πείθαµε, µας έλεγαν µετριόφρονες και συνέχιζαν τα καλά τους λόγια.!…
Σε αυτή την προσπάθεια πολύ µας βοήθησε η ∆ηµοτική αρχή και η τοπική ραδιολέσχη του Μπεσλάν καθώς επίσης
και µέλη από το ROBINSON DX CLUB. Τους ευχαριστούµε θερµά όλους. Περισσότερα µπορείτε να διαβάσετε στο
5-9 τεύχος 46 σελ. 6 και στη ραδιοεπαφή του Σεπτεµβρίου σελ. 1.
Όσο για τον υπογράφων …
έλαβα µέρος στο Aegean VHF contest στην µπάντα των 6 µέτρων, στο GREEK
FIELD DAY και φυσικά στό αγαπηµένο µου ΙΟΤΑ CONTEST και στην κατηγορία πού
θεωρώ την ποιο συναρπαστική. Low Power, No Assistant, Single Operator, 24
Hours. Έγινε το έλα να δεις… Περιµένω τα αποτελέσµατα. Πέρυσι καλά τα πήγαµε,
φέτος … ίδωµεν.
Για το Αιγαίο βρέ γαµώτο!… Βέβαια ο ∆ιοµήδης δήλωσε ότι στο Field Day Contest
δεν ακούστηκε το Αιγαίο, εννοώντας προφανώς στην µπάντα των 2 µέτρων.
∆υστυχώς αγαπητέ Ιωάννη δεν συµπίπτουν οι προτιµήσεις µας. Εµείς µε το SX8IK σαρώναµε τις µπάντες από τα
6 έως τα 80 µέτρα και τις δυο µέρες δίνοντας την δυνατότητα σε εκατοντάδες ξένους συναδέλφους να ακούσουν
ένα Ελληνικό ειδικό χαρακτηριστικό στη διάρκεια διαγωνισµού από το Αιγαίο και να τους υπενθυµίσουµε για άλλη
µια φορά ότι τούτα τα νησιά είναι Ελληνικά.
Νοµίζω δε ότι ήµασταν ένας από τους δύο ή τρεις µόνο σταθµούς HF πού έλαβαν µέρος και υποστήριξαν το
Greek Field Day Contest…Και µια και µιλάµε γι’ αυτό, αλήθεια πόσοι έλαβαν µέρος σ’ αυτόν τον διαγωνισµό της
ΕΕΡ πέρυσι (2004) ;
Ποια ήταν η σειρά κατάταξης κατά κατηγορία ; Σε ποιο τεύχος του SV Nέα δηµοσιεύθηκαν τα αποτελέσµατα ;
Ξέρει κάποιος να µας πληροφορήσει, διότι εµείς δεν αντιληφθήκαµε κάτι. Μπορεί να είµαστε και απρόσεκτοι…
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Ενώ γράφονταν αυτές οι γραµµές άλλη µια διάκριση ήρθε για τον αγαπητό
φίλο και µέλος του Aegean DX group, Περικλή SV8DTD από την Μυτιλήνη, ο οποίος έλαβε το DXCC για την Magic Band των 6 µέτρων.
Όχι βέβαια ότι εµείς του Adx περιµέναµε τους αµερικανούς του DXCC να µας
πουν πόσο καλός είναι ο Περικλής… Πάντως χαρήκαµε πραγµατικά και εµείς
µαζί του. Και δεν λέµε, πάντα τέτοια , γιατί ξέρουµε ότι Περικλή εσύ
πάντα τέτοιες επιδόσεις έχεις…
Να σας ενηµερώσουµε επίσης ότι ο SV8DTD είναι και το σηµείο ελέγχου του WLOTA για την Ελλάδα. Εάν ενεργοποιείτε φάρους λοιπόν απαραίτητα να τον ενηµερώνεται αποστέλλοντας του και τα σχετικά δικαιολογητικά για να γίνεται έγκυρη και να µετράει η ενεργοποίηση, στην παρά κάτω διεύθυνση: sv8dtd@otenet.gr

Μέρες Αυγούστου…
Και η Ελλάδα για άλλη µια φορά στέναζε µπροστά από τους τηλεοπτικούς δέκτες… Το έχουµε ξαναδεί τούτο το
έργο…
Φέτος οι 121 µε τον θάνατό τους εκεί λίγο ποιο πέρα από τον Μαραθώνα συγκλόνισαν το πανελλήνιο.
Πριν λίγα χρόνια δεκάδες διαµελισµένοι µικροί µαθητές από την Φαρκαδόνα εκεί λίγο ποιο πέρα από τα Τέµπη.
Λίγα χρόνια ακόµη ποιο πίσω οι 80 πνιγµένοι του Σαµίνα εκεί λίγο ποιο πέρα από την Πάρο.
Τέλη Σεπτέµβρη ήταν, θυµάµαι πού τότε όλοι έκαναν δηλώσεις ότι « αυτή τη φορά το µαχαίρι θα φτάσει στο κόκαλο »… Σήµερα χρόνια µετά οι αρφανεµένες οικογένειες ακόµη περιµένουν…
Για του Κύπριους νεκρούς του «Ήλιος» ανασάναµε… ∆εν ήταν δικοί µας… έτσι σήµερα κανείς δεν χρειάστηκε να
θυµηθεί το µαχαίρι και το κόκαλο.
Τούτο το έργο όλοι µας τοχουµε ξαναδεί! Σαµίνα, Φάλκον, Τέµπη, Πέταλο Μαλιακού, ελικόπτερα …
Άς βρουν έστω και ένα απλό πολίτη πού δεν σκέφτεται ότι πίσω από το µαχαίρι πού κάθε φορά εξευτελιζόµενο
αναζητώντας το κόκαλο στοµώνει στο… λίπος, δεν κρύβονται βρώµικα συµφέροντα, στόµατα µπουκωµένα, ερµητικά κλειστά.
Ηµέρες Αυγούστου και οι Κύπριοι τουρίστες απ’ το µεγάλο κρουαζιερόπλοιο, πού είναι δεµένο στο λιµάνι µας, λιάζονται µακάριοι στις παραλιακές σικ καφετέριες της πόλης µας.
Οι σηµαίες από πάνω τους κυµατίζουν µεσίστιες και µείς στενάζουµε µπροστά στις τηλεοράσεις µας αγκαλιά µε τα
κλιµατίστηκα µας, καταπίνοντας σνάκς παρακολουθώντας εναγωνίως την κάµερα να ψάχνει εκεί πέρα απ’ τον Μαραθώνα να βρει το διαµελισµένο σώµα του γερµανού πιλότου.
Όλοι αναλύουν , ειδικοί επαΐοντες, δηλώνουν παραθέτουν πλείστες τεχνικές λεπτοµέρειες, µαύρα ή πορτοκαλί
κουτιά, αφορισµοί , και οι «χαµένοι» στο τραπέζι του νεκροτοµείου µέσα σε µαύρη σακούλα για βάρκα στην
πλεύση της Αχερουσίας…
Και εµείς ευδαίµονες όλοι, και µε κρυφή χαρά πού το θανατικό δεν χτύπησε εµάς, ξεφύγαµε…
Και φυσικά ποιος θα ρίξει, ποιος θα τολµήσει να ρίξει τον προβολέα σε κείνους πού κλείνουν συµφωνίες, πού πουλάνε, πού τα τσεπώνουνε από τα εκάστοτε κινούµενα φέρετρα.
Άς µάθουµε επιτέλους πώς; Αλλά και πότε; θα τιµωρηθούν αυτοί πού ξεδιάντροπα και µε το θράσος της κερδώας
λογικής ξοδεύουν τόση ζωή, µοιράζουν τόσο θάνατο, σαρκάζοντας κυνικά εµάς τους αδύναµους διαρκείας. Όλοι
αυτοί οι εκάστοτε ισχυροί της στιγµής…
Όµως είµαι σίγουρος ότι κατά τα ειωθότα αυτή τη στιγµή πού διαβάζετε τούτες τις γραµµές όλα θάχουν ξεχαστεί
µιας και τα φώτα στα τηλεοπτικά παράθυρα έχουν χαµηλώσει…

Καλό Χειµώνα να έχετε όλοι σας…
Σαράντα οκτώ τεύχη 5-9 Report και µ’ αυτό σαράντα εννέα.
Έρχεται και το πεντηκοστό!
Τέσσερα χρόνια τώρα και είµαστε ακόµη όλοι εδώ και θα έρθουνε κι’ άλλοι. Άς προσπαθούν να τους εµποδίσουν µερικοί που…
Μας αντιγράφουν, τις ιδέες µας, το στυλ µας, τις ενέργειές µας, ακόµη και
τον τρόπο γραφής µας…
Και αυτό µας αρέσει πολύ, γιατί εµείς ξέρουµε ότι αυτοί δεν µπορούν να
αντιγράψουν τα όνειρά µας και αυτά πού έρχονται.
73 ! από την Σάµο.
de SV8CYV.
tzanellis@internet.gr
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(1922-2005)

Σε ηλικία 83 ετών έφυγε από κοντά µας ο Σωκράτης Κουτρουβής SV1AE.
Πρωτοπόρος του Ελληνικού Ραδιοερασιτεχνισµού, ένας από τους δέκα πρώτους αδειούχους
Έλληνες Ραδιοερασιτέχνες.
∆ούλεψε αρχικά σαν διερµηνέας στην Αµερικανική Στρατιωτική Αποστολή και έτσι το 1950
έγινε µέλος του Attica Radio Club.
Το 1951 προσελήφθη από την Αµερικανική Εταιρεία NEBASCO, πρόδροµος της ∆ΕΗ, η οποία
είχε αναλάβει τις πρώτες εκτεταµένες εγκαταστάσεις δικτύων διανοµής ηλεκτρικού ρεύµατος
σε όλη την ηπειρωτική Ελλάδα. Ανέβηκε στην ιεραρχία της εταιρείας και έτσι έκανε πολλά ταξίδια στο εξωτερικό και ιδιαίτερα στις ΗΠΑ όπου γνωρίστηκε και µε πολλούς ραδιοερασιτέχνες.
Ιδρυτικό µέλος της ΕΕΡ , διετέλεσε Γενικός Γραµµατέας της από το 1958-61, αντιπρόεδρος
από το 1963-65, πρόεδρος της Ένωσης το 1967 οπότε και εξαναγκάστηκε σε παραίτηση από
το δικτατορικό καθεστώς!...
Το 1996 ανακηρύχθηκε Επίτιµο Μέλος της ΕΕΡ
«σε αναγνώριση της προσφοράς του προς τον ραδιοερασιτεχνισµό»
Το ενδιαφέρον του για τα ραδιοερασιτεχνικά άρχισε από το 1939 σε ηλικία 17 ετών. Ασχολήθηκε µε όλες τις µορφές του χόµπι . Ιδιαίτερα του άρεσε το Dxing και είχε ένα πλήρη σταθµό.
Ευγενικός, µε πολύπλευρη προσωπικότητα και µε µεγάλη µόρφωση.
Μηχανολόγος Ηλεκτρολόγος του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου και απόφοιτος του Αµερικανικού Κολεγίου Αθηνών.
∆ούλεψε σαν µηχανικός στη ∆ΕΗ. Κατόπιν έγινε προϊστάµενος και το 1968 απελύθη από την
εταιρεία σαν «µη έµπιστος και αρεστός » τού δικτατορικού καθεστώτος. Μετά την µεταπολίτευση, το 1975 επανα προσληφθεί και για µια εξαετία ανέλαβε Γενικός ∆ιευθυντής του Τοµέα
∆ιανοµής της ∆ΕΗ.
Στις 25 Μαΐου του 1995 έδωσε µία και µοναδική συνέντευξη για την ραδιοερασιτεχνική του
πορεία, στον Κώστα Παναγόπουλο SV1AIA η οποία και έχει συµπεριληφθεί στο βιβλίο του.

Η Ένωση Ραδιοερασιτεχνών Κεντρικού Αιγαίου Ε.Ρ.Κ.Α. το Aegean DX group,
το 5-9 Report και εγώ προσωπικά εκφράζουµε την θλίψη µας και τα ειλικρινή συλλυπητήρια µας στην οικογένεια µα και στην σύντροφό του εκλιπόντος.

Βασίλης Τζανέλλης
SV8CYV.
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Γράφει ο SV2AYT
Η Ηµαθία ξανά χτυπά και να εκεί που ο σύλλογος της
Βέροιας , είχε περιέλθει σε αδράνεια ξανά ενεργοποιήθηκε κάνοντας µαθήµατα και εξετάσεις στον νοµό για
ραδιοερασιτέχνες.
Αυτό είναι το θετικό κοµµάτι της ιστορίας , το
αρνητικό είναι ότι δυσαρεστήθηκαν πάλι κάποιοι γνωστοί άγνωστοι κουκουλοφόροι, όπως θα έλεγε το αστυνοµικό ρεπορτάζ και άρχισαν την τροµοκρατία εντός
εισαγωγικών. Αλλά ας µην συνεχίσω άλλο για αυτούς,
πρέπει να το αντιληφθούµε, ότι το χόµπι τους είναι και
να µην τους δίνουµε άλλο σηµασία.
Έτσι την Παρασκευή 25 Νοεµβρίου έγινε η απονοµή των ραδιοερασιτεχνικών πτυχίων στο νυχτερινό
κέντρο Ρέµβη στην Βέροια. Παραβρέθηκαν όλοι οι νέοι
πτυχιούχοι 36 στο σύνολο τους καθώς πολλοί συνάδελφοι από γειτονικούς νοµούς. Το κέντρο ήταν γεµάτο
από ραδιοερασιτέχνες και τις οικογένειες τους, καθώς
παραβρέθηκε και ο νοµάρχης Βέροιας κος Σπάρτζης, καθώς και προσωπικό της νοµαρχίας της Βέροιας.
Μετά την απονοµή των πτυχίων ακολούθησε γλέντι µέχρι τις πρώτες πρωινές ώρες. Γενικά ήταν µια πάρα
πολύ καλή προσπάθεια από την Ηµαθία, µπράβο σε όλους και ιδίως στα παλιά στελέχη που δραστηριοποιήθηκαν
ξανά και ζωντάνεψαν το χόµπι στο νοµό αυτό.
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Σταµάτησε η έκδοση του περιοδικού SV2LAND , επειδή πολλοί συνάδελφοι επικοινώνησαν µαζί µου για download
ιδίως του δευτέρου τεύχους µπορείτε να το κατεβάσετε από το site www.sv2ayt.gr.
Επίσης στο χώρο αυτό δηµιουργείτε το COMMUNICATION WORLD
από το οποίο µπορείτε να ενηµερώνεστε για νέα προϊόντα, mods, καθώς για τους ακροατές βραχέων SWL’s και όχι
µόνο λίστες συχνοτήτων στα βραχέα καθώς και αεροπορικές συχνότητες των Ελληνικών αεροδροµίων.
Επίσης µπορείτε να παρακολουθήσετε live Ελληνικά ραδιόφωνα που εκπέµπουν στα βραχέα , µεσαία και
FM από την Ελλάδα και όλο τον κόσµο.
Το website είναι υπό κατασκευή και θα ολοκληρωθεί µέχρι το τέλος της χρονιάς. Το e-mail στο οποίο
µπορείτε να επικοινωνήσετε µαζί µου είναι : sv2ayt@sv2ayt.gr .
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Ένας νέος φορητός ασύρµατος θα κυκλοφορήσει σύντοµα από
την ICOM πρόκειται για το µοντέλο IC-P7E το οποίο είναι εξέλιξη
του IC-Q7E. Μόνο που η ICOM άργησε µερικά χρόνια την
κυκλοφορία του και έφαγε το µεγάλο µερίδιο της παγκόσµιας αγοράς
η YAESU µε το VX-2E. Σε γενικές γραµµές είναι παρόµοιο µε το VX-2E µια
σηµαντική διαφορά είναι η µπαταρία του που είναι λιθίου αλλά µε
1800 mA αντί 1000 mA του VX-2E.Περισσότερες λεπτοµέρειες στις
20 ∆εκεµβρίου στο www.sv2ayt.gr
Τέλος σας πληροφορούµε, ότι σταµάτησε να εκπέµπει
το Link SV2K το οποίο συνέδεε την Θεσσαλονίκη µε το
Αµβούργο της Γερµανίας , µεταξύ των βραχέων και UHF.
Τέλος σας εύχοµαι καλά Χριστούγεννα και ευτυχισµένος
ο Καινούργιος Χρόνος 2006. SV2AYT – Νίκος.

∆ΙΟΡΘΩΣΗ
Το παρακάτω Ε-mail στάλθηκε από τον SV1BTR
στο περιοδικό και το δηµοσιεύουµε αυτούσιο.
Παρακαλώ για την άµεση διόρθωση στο επόµενο τεύχος του περιοδικού 5-9 report το οποίο αναφέρει στη
σελίδα 14 του τεύχους 48, οτι ο SV8CS είναι ο πρώτος ελληνικός σταθµός που κάνει 2m ΕΜΕ expedition.
Καταλαβαίνω ότι το άρθρο το έστειλε ο Σπύρος αλλά
για ιστορικούς και δεοντολογικούς λόγους, όταν γράφονται τέτοια στοιχειά πρέπει να ελέγχονται, πριν
δηµιουργήσουν λανθασµένες εντυπώσεις στους αναγνώστες.
Αυτό, και είναι γνωστό στην διεθνή EME κοινότητα
καθώς και στους Έλληνες Ραδιοερασιτέχνες τους παλαιοτέρους, έχει γίνει το 1995 µε 2 ατοµικά cw eme
expedition του SV1BTR στην ραδιοχωρα SV9. Ήταν η πρώτη φορά που ελληνικός σταθµός από τα prefix SV1SV4&SV6-SV8 που εκπροσωπούν το SV (δεδοµένου οτι SV5&SV9 θεωρούνται άλλες ραδιοχωρες ποιο σπάνιες)
έκανε 2m eme expedition. Στα 2µ και στα 70εκ., µε πληθώρα επαφών και αντιστοίχων καρτών. Οτιδήποτε χρειαστείς, στη διάθεση σου, µάλιστα είχε δηµοσιευτεί τότε και σε eme newsletters της εποχής. Ήδη, ενηµέρωσα τον
DF2ZC εκδότη του 2m eme newsletter επ' αυτού, καθώς και τον SV8CS (από τον οποίο δεν πήρα καµιά απάντηση
ως ένδειξη µεταµελείας η λάθους) αλλά και τον SV1DH που κρατάει τα σχετικά αρχεία µε πρωτιές. Σου επισυνάπτω το µήνυµα στον DF2ZC.
Φιλικα, ∆ηµητρης SV1BTR
—-> Σχόλιο υπεύθυνου έκδοσης. (SV5BYR)
Η ταπεινή µου άποψη είναι ότι δεν υπήρχε καµµία πρόθεση «αρπαγής δόξας» από τον Σπύρο (SV8CS) που µαζί µε τον SV1BTR
δίνουν ελληνικό χρώµα στο ...φεγγάρι. Ο Σπύρος είναι ο πρώτος Έλληνας ΕΜΕer o οποίος δούλεψε εκτός Ελλάδος ΕΜΕ.
DXpedition= Long distance expedition. Άλλο αλλάζω τρία αεροπλάνα για να πάω εκτός Ελλάδος για QSO και άλλο πετάγοµαι
µέχρι την Κρήτη µας. Αν φιλοξενήσω ένα φίλο από την Αθήνα στη Ρόδο και βγεί από το shack µου ΕΜΕ θα µπορούσε να είναι
DXpedition ?
Τα συµπεράσµατα δικά σας.
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Hellas Sat: Αν και το θέµα που ακολουθεί δεν είναι αµιγώς ραδιοερασιτεχνικό, εν τούτοις νοµίζω ότι έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον.
Με έκπληξη λοιπόν διάβασα σε κάποιο περιοδικό, ότι υπάρχει δυνατότητα παροχής ευρυζωνικής σύνδεσης στο
Internet µέσω του Hellas Sat. Βέβαια, κάποιοι εδώ ίσως σκεφθούν ότι δεν είναι πρωτόγνωρο, υπάρχει ήδη κάτι
ανάλογο σ’ εφαρµογή τα τελευταία χρόνια.
Σωστά, αλλά το υπάρχον µέχρι τώρα σύστηµα απαιτούσε µία τηλεφωνική καλωδιακή σύνδεση (PSTN-ISDN) µε
κάποιον ISP για να γίνεται το Request και µέσω δορυφόρου γινόταν µόνο το DownLoading. Με απλά λόγια,
έπρεπε να έχετε απαραιτήτως και κάποια σύνδεση Dialup 56Κ (ή καλύτερη) µε το Internet µέσω π.χ. του Otenet,
της Forthnet κλπ. Για να εκµεταλλευθείτε λοιπόν αυτό το σύστηµα και να συνδεθείτε στο διαδύκτιο, έπρεπε να
καλέσετε µέσω τηλεφώνου τον ISP σας, να ανοίξετε π.χ. τον Internet Explorer και να ζητήσετε κάποια σελίδα,
π.χ. το Google. Aυτή η διαδικασία γινόταν µέσω της ενσύρµατης σύνδεσης… απ’ εκεί κι έπειτα, ότι κατέβαινε προς
το Computer σας ερχόταν µέσω δορυφόρου (δηλ. υπήρχε µόνο «κατιούσα δορυφορική ζεύξη») µε ταχύτητες µέχρι 2 ΜBps. ∆εδοµένου ότι το request που κάνουµε κατά την σύνδεσή µας στο Internet είναι πολύ µικρό σε σχέση
µε τον όγκο πληροφοριών που δεχόµαστε, αυτό ακριβώς εκµεταλλευόταν η εν λόγω µέθοδος. Το αποτέλεσµα
ήταν να κατεβαίνει εύκολα πολύ µεγάλος όγκος πληροφοριών από τον δορυφόρο προς το Computer µας, µε µικρό
σχετικά κόστος (περίπου 20 Ε/µήνα), παρέχοντας µία πολύ γρήγορη σύνδεση «υβριδικής» µορφής, κάτι που στην
προ-DSL εποχή ήταν µοναδικό και πρωτοπόρο.
Με τον Hellas Sat όµως δεν χρειάζεστε καµία ενσύρµατη σύνδεση ! Ακόµα και το request γίνεται µε δική σας ζεύξη στο δορυφόρο !!! ∆ηλαδή, το modem σας έχει πλέον δυνατότητα µέσω του
κατόπτρου που θα έχετε στην ταράτσα σας να εκπέµπει προς τον
δορυφόρο και φυσικά να λαµβάνει τα δεδοµένα, σαν να είσαστε
επαγγελµατικός επίγειος σταθµός ! Ακριβώς αυτό που γινόταν
στους ραδιοερασιτεχνικούς δορυφόρους εδώ και πολλά χρόνια τώρα µε αµφίδροµες ζεύξεις, από εδώ και πέρα κάθε ενδιαφερόµενος
θα µπορεί να το πράττει µε σύνδεση UpLink & DownLink στον Hellas Sat (φυσικά µόνο για σύνδεση µε το Internet).
Αρχικά, διαβάζοντας το σχετικό άρθρο νόµισα ότι το περιοδικό
που αναφερόταν στο θέµα γράφει ανακρίβειες. Μπήκα λοιπόν στον
κόπο και τηλεφώνησα στην εταιρεία που υποστηρίζει την εν λόγω εφαρµογή, διότι µου δηµιουργήθηκε η εξής απορία: αν µετά από λίγα χρόνια το σύστηµα καθιερωθεί και είναι συµφέρον από οικονοµικής πλευράς, πως ένας
δορυφόρος που ουσιαστικά είναι για Broadcasting Commercial εφαρµογές θα µπορεί να καλύψει ταυτόχρονα π.χ.
50.000 «αυτόνοµους» χρήστες (µε UpLink-DownLinks) για συνδέσεις µε το Internet? Ιδού η απορία… διότι από
την δική µας εµπειρία στους ραδιοερασιτεχνικούς δορυφόρους, ξέρουµε πολύ καλά ότι όταν το traffic αυξάνει πολύ, αρχίζουν τα… προβλήµατα ! ∆ιότι είναι άλλη υπόθεση να έχει αµφίδροµη ζεύξη προς τον Hellas Sat ένας επίγειος επαγγελµατικός σταθµός, µέσω του οποίου γίνεται το UpLink των τηλεοπτικών σταθµών κλπ. και άλλο
πράγµα να εκπέµπει ο «κάθε πικραµένος» µε το κάτοπτρό του προς τον δορυφόρο ! Ας είµαστε ρεαλιστές… ο
επαγγελµατικός επίγειος σταθµός έχει συστήµατα µε προδιαγραφές, γίνεται το απαραίτητο Service ανά τακτά χρονικά διαστήµατα, γίνονται µετρήσεις, υπάρχει εξειδικευµένο προσωπικό κλπ. Αντίθετα, αν ο κάθε χρήστης µε το
«πιατάκι» του στην ταράτσα και το «µοντεµάκι» του, αρχίζει να εκπέµπει προς τον άµοιρο τον δορυφόρο, εεε, όσο
κι’αν επιµένουν να µε πείσουν ότι δεν θα υπάρξουν προβλήµατα, διατηρώ τις επιφυλάξεις µου. Φαντασθείτε το
σενάριο ότι µετά από 4-5 χρόνια ίσως να ακτινοβολούν προς τον δορυφόρο καµιά 50αριά χιλιάδες κάτοπτρα, εκ
των οποίων άλλο θα έχει αποπροσανατολιστεί από την θέση του (π.χ. λόγω δυνατού αέρα), άλλο θα έχει υποστεί
κάποιο πιθανό αποσυντονισµό (από τυχαίους παράγοντες – διότι τα συστήµατα αυτά θα είναι στην ουσία ασυντήρητα), τα µόντεµ σίγουρα θα έχουν αποκλίσεις µεταξύ τους και τέλος µη ξεχνάτε το θέµα του Computer, όπου ο
καθένας θα βάζει το «χεράκι» του για να το ρυθµίσει… καλύτερα !
Εν πάσει περιπτώσει, από την εταιρεία που καλύπτει την εφαρµογή αυτή µε διαβεβαίωσαν ευγενέστατα ότι δεν θα
υπάρχουν προβλήµατα και µάλιστα συζητήσαµε και τις όποιες απορίες είχα, οφείλω δε να οµολογήσω ότι ο τεχνικός που συνοµίλησα ήταν άρτια καταρτισµένος, αλλά ως προς το θέµα του traffic εξακολουθώ να έχω τις επιφυλάξεις µου διότι οµιλούν σε εντελώς θεωρητική βάση. Στην πράξη µόνο θα αποδειχθεί η αξιοπιστία του συστήµατος.
Πάντως, σύµφωνα µε τα λεγόµενά τους ο Hellas Sat καλύπτει απόλυτα τις απαιτήσεις της εφαρµογής, καθότι είναι
µία δορυφορική ψηφιακή πλατφόρµα από τις πλέον σύγχρονες, µε πολλαπλές δυνατότητες εκµετάλλευσης. Αν
αναρωτιέστε για το κόστος, δεν πρόκειται σίγουρα για κάτι φτηνό… 150 Ε / µήνα στοιχίζει η σύνδεση και γύρω
στα 1500 Ε η εγκατάσταση, η οποία περιλαµβάνει το µόντεµ, το κάτοπτρο (διαµ. = 1 µ) και τον δορυφορικό ποµπό & δέκτη. Αξιοσηµείωτο είναι ότι ο ποµπός για το UpLink έχει ισχύ 3 Watts.
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Σίγουρα η εφαρµογή αυτή είναι στο αρχικό στάδιο και ότι νέο είναι ακριβό. Αργότερα ίσως γίνει φτηνότερο και
περισσότερο ελκυστικό. Όµως ας µη παραβλέψουµε το γεγονός ότι ακόµα και µε το σηµερινό κόστος σίγουρα θα
δώσει λύσεις σε πολλές δυσεπίλυτες περιπτώσεις, π.χ. ξενοδοχειακές µονάδες που είναι αποµακρυσµένες και δεν
έχουν άλλη δυνατότητα ευρυζωνικής σύνδεσης µε το Internet. Πάντως σε κάθε περίπτωση είναι ιδιαίτερα ενδιαφέρουσα εφαρµογή και το µέλλον θα δείξει κατά πόσον θα καθιερωθεί ή θα αποτύχει.
VO-52: Στις 17/11 ενεργοποιήθηκε για 1η φορά το εναλλακτικό transponder του ινδικού δορυφόρου HAMSAT
(VO-52). Το transponder αυτό είναι «ιδιοκατασκευή» ( Ναι, καλά διαβάσατε, ιδιοκατασκευή !!!) του William Leijenaar, PE1RAH.
Ο λαµπρός αυτός νέος, έχει σπουδάσει ηλεκτρονικά στην Ολλανδία όπου και κατοικεί, αλλά από πολύ µικρός
έδειξε το ιδιαίτερο ταλέντο που είχε. Mε την κατάλληλη υποστήριξη που το Ολλανδικό κράτος παρέχει απλόχερα
σε παρόµοιες περιπτώσεις, κατόρθωσε από πολύ µικρή ηλικία να επιδείξει εκπληκτικά επιτεύγµατα.
Βέβαια, η Ολλανδία δεν είναι µία τυχαία περίπτωση στον τοµέα των ηλεκτρονικών. Ας µη ξεχνάµε ότι η περίφηµη
PHILIPS είναι Ολλανδική εταιρεία και το 1/3 περίπου του προϋπολογισµού της το αναλώνει στους τοµείς έρευνας
και ανάπτυξης των ηλεκτρονικών. Για να σας φρεσκάρω λίγο την µνήµη, η περίφηµη µικρή κασέτα που όλοι µας
έχουµε χρησιµοποιήσει (και αγαπήσει) σαν µέσο εγγραφής-αναπαραγωγής ήχου, ήταν εφεύρεση και πατέντα της
PHILIPS. Επίσης το γνωστό µας CD-rom που σήµερα είναι το κύριο µέσο αποθήκευσης Audio, Data, Video κλπ.
είναι και αυτό δηµιούργηµα της ίδιας εταιρείας… µάλλον λοιπόν θα χρειαζόταν όλο το 59report για να απαριθµήσουµε τις γνωστές και µη πατέντες της PHILIPS !
Επιστρέφοντας όµως στο θέµα, ο PE1RAH εκτός από την κατασκευή του transponder στον HAMSAT, συµµετέχει
και στην δηµιουργία του transponder που θα φέρει ο νέος δορυφόρος υψηλής τροχιάς Ρ3Εxpress, συνεπώς καταλαβαίνετε ότι ο συνάδελφος αυτός θεωρείται ήδη αυθεντία στο θέµα. Όµως, έχει ιδιαίτερη σηµασία ότι αν και νέος σχετικά, στο transponder που κατασκεύασε για τον HAMSAT τοποθέτησε ένα Beacon, που πραγµατικά ήταν µία
πολύ ευχάριστη έκπληξη για το µήνυµα που εξέπεµπε σε CW. Από την συχνότητα 145.860 λοιπόν ακούστηκε:
"HI HI HI this is VUSAT Dutch Transponder

William Leijenaar 73 PE1RAH"

-«Το “HI” είναι ένας ιδιαίτερος χαιρετισµός που χρησιµοποιήθηκε στους πρώτους δορυφόρους τύπου
OSCAR και µάλλον το θυµούνται µόνον αυτοί που έχουν αληθινό ραδιοερασιτεχνικό πνεύµα», ανέφερε
χαρακτηριστικά ο William, θέλοντας µάλλον µε την δήλωση αυτή να τονίσει αλληγορικά την αδιαφορία και αµνηµοσύνη των σηµερινών ιθυνόντων της AMSAT, οι οποίοι µάλλον έχουν ξεχάσει πολλά από το αληθινό ραδιοερασιτεχνικό πνεύµα, στέλνοντας δορυφόρους στο διάστηµα που ούτε βοηθούν ουσιαστικά τις ραδιοερασιτεχνικές επικοινωνίες, ούτε προάγουν ιδιαίτερα το χόµπι µας, όπως συνέβαινε παλαιότερα.
Για την ιστορία, είναι σηµαντικό ν’αναφερθεί ότι το transponder του HASMAT ο PE1RAH το πλήρωσε από την…
τσέπη του ! ∆εν είχε καµία οικονοµική βοήθεια, κανένα χορηγό ! Κι όµως… µερικοί έσπευσαν να γράψουν ότι
είχε κάποια µικροελαττώµατα !!! Αυτό ήταν το «ευχαριστώ» στην πέρα για πέρα αξιέπαινη προσπάθεια του William. Τι να πει κανείς…. η αχαριστία σ’όλο της το µεγαλείο !
Κλείνοντας, το «καλό» σας το άφησα για το τέλος: το transponder του William στον HAMSAT θα λειτουργεί δοκιµαστικά για περίπου ένα µήνα… στο διάστηµα αυτό, όσοι «τυχεροί» πραγµατοποιήσετε QSO µε τον κατασκευαστή
του (PE1RAH), θα λάβετε µία Special QSL κάρτα την οποία σχεδίασε ο…. SV8YM !!! Ναι, καλά διαβάσατε ! Ο συνάδελφός µας, ο Τάσος. Τελικά, όποια «πέτρα» κι’αν σηκώσεις σ’αυτό τον πλανήτη, σίγουρα κάτι θα βρεις από
κάτω που θυµίζει έντονα… Ελλάδα !
ΙSS ∆ιόρθωση: στο προηγούµενο τεύχος γράφτηκε εκ παραδροµής ότι η συχνότητα DownLink του ISS Voicerepeater είναι 437.975. H σωστή συχνότητα είναι 437.800 ΜΗΖ (ο δαίµων του τυπογραφείου µας «κτύπησε» αλύπητα πάλι!)
Κλείνοντας, σας υπενθυµίζω και πάλι τις δορυφορικές υποζώνες σύµφωνα µε το Band Plan της Region 1 όπου
ανήκουµε, µήπως τις εµπεδώσουν επιτέλους κάποιοι αγαπητοί συνάδελφοι, οι οποίοι τις καταπατούν ασύστολα.
«Επανάληψις µήτηρ πάσης µαθήσεως» δεν έλεγαν οι προγονοί µας ?
Καλά Χριστούγεννα και εύχοµαι το 2006 να σας χαρίσει περισσότερα χαµόγελα
από το 2005.

73, Μάκης

SV1BSX
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ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ ΑΣΤΡΟΝΟΜΙΑ
Γράφει ο Στέργος Μανώλακας

Ερασιτέχνης Αστρονόµος

ΚΟΣΜΙΚΕΣ ΣΥΜΠΤΩΣΕΙΣ
Αγαπητοί αναγνώστες και λάτρεις της αστρονοµίας γεια σας!
Η αστρονοµία είναι γεµάτη συµπτώσεις. Το βλέµµα µου κοιτά στον ουρανό όταν τυχαίνει να πέφτει από εκεί ψηλά
ένα πεφταστέρι (Μετεωρίτης), η γίνοµαι ξαφνικά µάρτυρας µιας αντανάκλασης του ηλιακού φωτός από έναν τεχνητό δορυφόρο της Γης. Είµαστε πάρα πολύ τυχεροί που ζούµε ακριβός αυτή την χρονική περίοδο και εξίσου
τυχεροί που καταλαβαίνουµε αρκετά από τα αστρονοµικά φαινόµενα που γίνονται εντελώς τυχαία ή συµπτωµατικά.
Η µεγαλύτερη όµως σύµπτωση της αστρονοµίας είναι ότι µπορούµε από την Γη να παρατηρούµε ολικές εκλείψεις
ηλίου. Σε µια τέτοια στιγµή σκεπάζεται ο ηλιακός δίσκος και βλέπουµε την κορόνα του Ηλίου για αρκετά δευτερόλεπτα. Αυτό γίνεται γιατί ο Ήλιος και η Σελήνη έχουν την ίδια φαινοµενική διάµετρο στον ουράνιο θόλο. Αν ήταν
ο Σεληνιακός δίσκος µικρότερος τότε δεν θα κάλυπτε ολόκληρο τον Ηλιακό δίσκο. Αν ήταν µεγαλύτερος θα κάλυπτε όχι µόνο τον Ηλιακό δίσκο, αλλά και ένα µεγάλο µέρος της κορόνας του Ηλίου. Ο Σεληνιακός δίσκος ταιριάζει
απόλυτα µπροστά από τον Ηλιακό δίσκο όπως το καπάκι της κατσαρόλας που ταιριάζει ακριβώς.
Στην πραγµατικότητα η διάµετρος του Ηλίου (∆ιάµετρος του Ήλιου 1.400.000km) είναι 400 φορές µεγαλύτερη
από ότι της Σελήνης.
Η απόσταση του Ήλιου από την Γη είναι 400 φορές µακρύτερη από την απόσταση της Γης στην Σελήνη, αλλά η
Σελήνη είναι 400 µικρότερη. Το φαινοµενικό µέγεθος ενός ουράνιου σώµατος στον ουρανό εξαρτάτε από αυτά τα
δύο δεδοµένα, από τις πραγµατικές διαστάσεις και από την απόσταση. Στην δική µας περίπτωση του Ηλίου, τυχαίνει η Σελήνη να έχει την ίδια ακριβός φαινοµενική διάµετρο του Ηλίου ως προς τους παρατηρητές από την Γη.
Η µέσος όρος απόστασης της Σελήνης από την Γη είναι 386,000 χλµ.. Η Σελήνη βρίσκεται κοντύτερα και άλλοτε
µακρύτερα από την Γη ( περίγειο και απόγειο). Η διαφορά σε αυτές τις δύο φάσεις της Σελήνης είναι 40.000χλµ.
Όταν η Σελήνη βρίσκεται στο απόγειο, την βλέπουµε 10% µικρότερη (άσχετα µε την ανώµαλη διάθλαση του φωτός κατά µήκος της ατµόσφαιρας της Γης). Όταν η Σελήνη βρίσκεται στο απόγειο και τυγχάνει να έχουµε έκλειψη
Ηλίου, τότε οι παρατηρητές της Γης βλέπουνε µια δακτυλιοειδή έκλειψη Ηλίου.
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ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ ΑΣΤΡΟΝΟΜΙΑ
Τέτοιου είδους εκλείψεις είναι συναρπαστικές άλλά όχι τόσο µαγευτικές όπως οι ολικές ηλιακές εκλείψεις που καλύπτεται ολόκληρος ο ηλιακός δίσκος από την Σελήνη.
Η ελλειπτική κίνηση της Γης γύρο από τον Ήλιο κυµαίνεται µεταξύ 146 και 153 εκατοµµύρια χιλιόµετρα µε αποτέλεσµα το µέγεθος του Ηλίου να αλλάζει περίπου τέσσερα τις εκατό. Τι µεγάλο µπέρδεµα, και όµως είναι απλές
συµπτώσεις που τείνουν να βλέπουµε από την Γη ολικές εκλείψεις Ηλίου. Αυτή η κατάσταση δεν ήταν πάντα έτσι
και δεν θα µείνει για πάντα έτσι. Μακροχρόνια η Σελήνη αποµακρύνεται σταδιακά από την Γη. Η ελκτική βαρύτητα
της Σελήνης δηµιουργεί την άµπωτη και την παλίρροια στους ωκεανούς. Αυτό έχει σαν αποτέλεσµα την επιβράδυνση της περιστροφής της Γης γύρο από τον άξονά της µε αποτέλεσµα την επιµήκυνση των ηµερών στη Γη. Τέλος η Γη θα περιστρέφεται τόσο αργά µε αποτέλεσµα µία ηµέρα να διαρκεί έναν ολόκληρο µήνα και η Σελήνη θα
µεσουρανεί στο ουρανό για πάντα και η τσαγκαροδευτέρα σας δεν θα έχει τέλος!
Για να γίνει αυτό θα περάσουν όµως µερικά χρόνια ακόµα, µάλλον εκατοµµύρια χρόνια.
Η Σελήνη ετησίως αποµακρύνεται από την Γη 2.5 εκατοστά. Αυτά τα 2.5 εκατοστά όµως συσσωρεύονται µε το
πέρασµα των ετών και το µέγεθος της Σελήνης όλο και µικραίνει. Κάποτε θα έρθει η στιγµή που η Σελήνη δεν θα
σκεπάζει ολοκληρωτικά τον ηλιακό δίσκο. Θα ζούµε σε µια εποχή στο µακρινό µέλλον που δεν θα γίνονται πια ολικές Ηλιακές εκλείψεις στον ουρανό. Θα προλάβουµε όµως, και πόσο καιρό έχουµε έως τότε;
Η Σελήνη θα πρέπει να αποµακρυνθεί από την Γη 32.000 χιλιόµετρα για να φτάσει στο σηµείο αυτό όπου δεν θα
µπορεί να σκεπάζει ολοκληρωτικά τον Ηλιακό δίσκο και µέχρι τότε θα πρέπει να περάσουν ακόµα ένα δισεκατοµµύριο χρόνια. Αν παίρναµε το ταξίδι µας πίσω στο χρόνο κατά ένα δισεκατοµµύριο χρόνια θα συναντούσαµε µια
εποχή όπου η Σελήνη ήταν πολύ πιο κοντά στην Γη από ότι είναι σήµερα. Την εποχή εκείνη δεν υπήρχαν δακτυλιοειδείς εκλείψεις Ηλίου γιατί η Σελήνη ήταν τόσο κοντά στην Γη όπου υπήρχε µόνο η δυνατότητα να γίνει µια
µερική , ή µια ολική έκλειψη Ηλίου αλλά χωρίς να φαίνεται η κορόνα του Ηλίου γιατί σκεπαζόταν και αυτή µαζί µε
τον Σεληνιακό δίσκο. Τι τύχη να ζούµε αυτή την εποχή που µπορούµε να δούµε, µερικές, δακτυλιοειδείς, αλλά και
ολικές εκλείψεις Ηλίου.
Μέσα σε αυτά τα δυο δισεκατοµµύρια χρόνια ζούµε ακριβώς στο αποκορύφωµα της σαιζόν των Ηλιακών εκλείψεων. Μην πανικοβάλλεστε όµως, δεν υπάρχει λόγος τουριστικού συνωστισµού, αυτή η σαιζόν δεν περνά και τόσο
γρήγορα. Αν έχετε όµως έστω και µια φορά στην ζωή σας την τύχη να δείτε µια ολική έκλειψη ηλίου από τα µέρη
σας, χωρίς να ταξιδέψετε και πολύ µακριά τότε αρπάξτε την ευκαιρία από τα µαλλιά. Έστω µια φορά στην ζωή
του ο καθένας θα πρέπει να ζήσει µια ολική έκλειψη ηλίου. Σας εγγυούµαι ότι το θέαµα είναι µοναδικό!
Η επόµενη ολική έκλειψη ηλίου θα γίνει στις 29 Μαρτίου 2006 στις 13:54µ.µ. µε επίκεντρο το ακριτικό
Καστελόριζο. ΜΗΝ ΤΗΝ ΧΑΣΕΤΕ!
Αστρονοµικά φαινόµενα ∆εκεµβρίου 2005
01- 12- 05
08- 12- 05

ΠΡΩΤΟ ΤΕΤΑΡΤΟ ΤΗΣ ΣΕΛΗΝΗΣ

15- 12- 05
23- 12- 05

ΕΧΟΥΜΕ ΝΕΑ ΣΕΛΗΝΗ
ΕΧΟΥΜΕ ΠΑΝΣΕΛΗΝΟ

ΤΕΛΕΥΤΑΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ ΣΕΛΗΝΗΣ

ΗΛΙΟΒΑΣΙΛΕΜΑ ΣΤΗΝ ΡΟ∆Ο. ΚΑΤΩ ΠΕΤΡΕΣ (ΨΑΡΟΠΟΥΛΑ).
ΒΛΕΠΕΤΕ ΤΟΝ ΗΛΙΟ ΝΑ ∆ΥΕΙ ΚΑΙ ΝΑ ΑΠΟΤΥΠΩΝΕΤΑΙ ΣΤΟ
ΦΙΛΜ ΑΝΑ 20 ΛΕΠΤΑ ΤΗΣ ΩΡΑΣ. ΦΩΤ. Στέργος Μανώλακας
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Τον µήνα ∆εκέµβριο θα έχουµε την ευκαιρία να παρατηρήσουµε πολύ καλά ακόµη τον Πλανήτη Άρη. Εκτός αυτού
ετοιµάζει και την επανεµφάνιση του στον ουρανό ο άρχοντας των δακτυλιδιών. Όχι φυσικά αυτός του κινηµατογράφου αλλά ο πραγµατικός άρχοντας των δακτυλιδιών και µιλάµε βέβαια για τον πλανήτη Κρόνο. Όσοι είχαν
στην ζωή τους την ευκαιρία να δουν τον πλανήτη Κρόνο ζωντανά µέσα από ένα τηλεσκόπιο είµαι σίγουρος ότι
µείνανε άφωνοι. Σας βάζω στον πειρασµό να αγοράσετε ένα µικρό τηλεσκόπιο ειδικά τώρα που πλησιάζουν και τα
Χριστούγεννα. Εγώ δυστυχώς δεν θα µπορέσω να σας το κάνω δώρο αλλά µπορώ να σας πω πού να κοιτάξετε
στον ουρανό ώστε να βρείτε εύκολα και τους δυο πλανήτες χωρίς µεγάλη δυσκολία γιατί σαν σηµείο αναφοράς για
να ψάξουµε στον νυχτερινό ουρανό θα πάρουµε την Σελήνη. Η καταλληλότερη βραδιά για να βρούµε πολύ εύκολα τους πλανήτες Άρη και Κρόνο θα είναι στις 15 και 16 ∆εκεµβρίου 2005. Κατά τις 21:00 µ.µ. θα πρέπει να
κοιτάξουµε ανατολικά. Θα δούµε το ολόγεµο φεγγάρι (πανσέληνος) που θα βρίσκεται ακριβώς πάνω από τον αστερισµό του Ωρίωνα. Πάνω από τον ανατολικό ορίζοντα θα δούµε ένα λαµπρό κιτρινωπό αστέρι σε µια απόσταση
από τον ορίζοντα περίπου µιας κλειστείς παλάµης του χεριού µας εάν προεκτείνουµε το χέρι µας ώστε να το βλέπουµε µπροστά µας. Περίπου όση είναι η απόσταση µεταξύ του Κρόνου και της Σελήνης άλλη τόση είναι µετά και
η απόσταση στον ουρανό ώσπου φτάσει το µάτι µας στον Άρη. Τα τρία ουράνια σώµατα θα βρίσκονται σε σχεδόν
µια ευθεία γραµµή. Κοιτάξτε και το σκίτσο σαν βοήθηµα. Βάλτε ζεστά ρούχα, σκούφο και ένα θερµός µε ζεστό τσάι
και ξεκινήστε την άστρο – ιχνηλάτηση. Σας εύχοµαι καλή επιτυχία

Ε∆ΑΦΟΣ

/ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΣ

ΟΡΙΖΟΝΤΑΣ

Καλές παρατηρήσεις και ξάστερους ουρανούς σας εύχεται ο
Στέργος Μανώλακας
( ερασιτέχνης αστρονόµος)
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Στο βιβλίο Γκίνες το νέο Boeing!
Την πρώτη του δοκιµαστική πτήση πραγµατοποίησε την προηγούµενη εβδοµάδα
το νέο Boeing 777-200 LR WorldLiner, έναν σχεδόν χρόνο πριν τεθεί στην διάθεση του επιβατικού κοινού. Η δοκιµή ήταν άκρως επιτυχηµένη καθώς τα πάντα
λειτούργησαν άψογα ενώ το σηµαντικότερο γεγονός ήταν η κατάρριψη του ρεκόρ συνεχόµενης πτήσης. Το νέο αεροπλάνο κατάφερε να διανύσει την απόσταση Χονγκ Κονγκ-Λονδίνο σε 22 ώρες και 43 λεπτά, χωρίς να πραγµατοποιήσει
ενδιάµεσες στάσεις. Το µυστικό για αυτή την επιτυχία είναι το γεγονός ότι διαθέτει δύο επιπλέον δεξαµενές καυσίµων σε σχέση µε τους προγόνους του που του
επιτρέπουν να έχει ενεργειακή αυτονοµία για πολύ µεγαλύτερες αποστάσεις. Η
χωρητικότητα του νέου Boeing ανέρχεται σε 300 επιβάτες ενώ παρέχεται η δυνατότητα του ύπνου σε όσους το επιθυµούν και η άνεση του χώρου για µετακινήσεις µέσα στο σκάφος κατά τη διάρκεια της πτήσης. Επίσης είναι δυνατή η
λειτουργία των κινητών τηλεφώνων και η πραγµατοποίηση κλήσεων µέσω δορυφόρου. Όπως ήταν φυσικό, µετά την προσγείωση του αεροπλάνου απενεµήθη
στους κατασκευαστές του Boeing το βραβείο για την κατάρριψη του ρεκόρ από
τους υπεύθυνους των ρεκόρ Γκίνες.
Το πρώτο αεροσκάφος που θα ενταχθεί σε δροµολόγια εταιρείας θα ανήκει στις ∆ιεθνείς Αερογραµµές του Πακιστάν, κάτι που
αναµένεται να γίνει µέσα στο 2006, ενώ παραγγελίες έχουν γίνει και από τις αερογραµµές του Κατάρ, της Ινδίας και της Ταϊβάν.
Οπλα laser στην υπηρεσία του νόµου!
Σύµφωνα µε ανακοίνωση του περιοδικού New Scientist, κατασκευάστηκε στο Ερευνητικό Εργαστήριο της Πολεµικής Αεροπορίας
του Νέου Μεξικό η καραµπίνα PHASR (Personnel Halting and Stimulation Response = Αντίδραση Ακινητοποίησης και ∆ιέγερσης
Προσωπικού), η οποία µπορεί να τυφλώσει παροδικά µε δέσµη laser. Η καραµπίνα δοκιµάζεται από τον αµερικανικό στρατό, ως
µη θανατηφόρο όπλο, µε σκοπό τη χρήση σε µπλόκα δρόµων, ενώ δύο πρωτότυπα έχουν αποσταλεί για δοκιµές σε βάσεις του
Τέξας και της Βιρτζίνια. Αυτό που ακόµη όµως παραµένει άγνωστο είναι το αν η συσκευή συµµορφώνεται µε τη διεθνή συνθήκη
για τα όπλα λέιζερ.
Το αµερικανικό υπουργείο Άµυνας έχει περιγράψει πιθανές χρήσεις της συσκευής, όπως την παροδική τύφλωση υπόπτων που
δεν σταµατούν για έλεγχο σε µπλόκα. Εξάλλου, δυνατοί προβολείς χρησιµοποιούνται ήδη για τον ίδιο λόγω σε µπλόκα στο Ιράκ.
Συσκευές που τυφλώνουν το στόχο µε ακτίνες λέιζερ είχαν παρουσιαστεί και στο παρελθόν, ωστόσο προκαλούσαν µόνιµες βλάβες στα µάτια και τελικά απαγορεύτηκαν το 1995 µε την υπογραφή του Πρωτοκόλλου για Όπλα Λέιζερ του ΟΗΕ. Πάντως το
πρωτόκολλο δεν απαγορεύει ρητά τα όπλα λέιζερ που είναι ασφαλή για την ανθρώπινη υγεία. Πιθανότατα η δέσµη λέιζερ που
εκπέµπει το PHASR έχει χαµηλότερη ισχύ ώστε να µην προκαλεί µόνιµη τύφλωση, αν και οι ακτίνες χαµηλής ισχύος µπορεί να
είναι ικανές να βλάψουν τον αµφιβληστροειδή αν χρησιµοποιηθούν από µικρή απόσταση ή για πολλή ώρα. Στις ελάχιστες πληροφορίες που έχουν αποκαλυφθεί, το Πεντάγωνο κάνει λόγω για ένα αποστασιόµετρο, οπότε η ισχύς του όπλου ίσως ρυθµίζεται
αυτόµατα ανάλογα µε την απόσταση από το στόχο. Η συσκευή χρησιµοποιεί λέιζερ σε δύο µήκη κύµατος, ώστε να διαπερνά ακόµα και τα προστατευτικά γυαλιά που είναι σχεδιασµένα να απορροφούν µία συγκεκριµένη συχνότητα.
Το ίδιο εργαστήριο της αεροπορίας είχε αναπτύξει πριν από µια δεκαετία το όπλο Sabre 203, µια συσκευή που τοποθετείτο κάτω
από µια κανονική καραµπίνα και µπορούσε να ζαλίσει τον εχθρό µε µια δέσµη λέιζερ από απόσταση 300 µέτρων. Το Sabre 203
χρησιµοποιήθηκε από τις αµερικανικές δυνάµεις στη Σοµαλία το 1995, τελικά όµως εγκαταλείφθηκε λόγω ανησυχιών για την
ασφάλεια αλλά και την αποτελεσµατικότητά του.
Τηλεκατεύθυνση ανθρώπων µε κράνος από βιντεοπαιχνίδια!
Πρόκειται για έναν υποβολέα κεφαλής, ο οποίος διοχετεύει ηλεκτρισµό µε ηλεκτρόδια µέσα στο κεφάλι, ανάµεσα στα αφτιά και
διεγείρει το όργανο της ισορροπίας στο έσω αφτί, «τηλεκατευθύνοντας» έτσι το άτοµο που τον φοράει. Η κατασκευή του έγινε
από την Nippon Telegraph & Telephone Corp., τη µεγαλύτερη εταιρεία τηλεφωνίας στην Ιαπωνία, µε στόχο να χρησιµοποιηθεί
πιθανώς για να κάνει πιο ρεαλιστικά τα παιχνίδια στον υπολογιστή. Παρόλα αυτά εκφράζεται ανησυχία που αφορά λιγότερο διασκεδαστικές εφαρµογές όπως στρατιωτικό οπλοστάσιο «µη θανατηφόρων» µέσων καταστολής. Έκπληκτος έµεινε ο εθελοντής
δηµοσιογράφος του Associates Press που δοκιµάζοντας στον εαυτό του τη νέα αυτή ιαπωνική τεχνολογία σε εργαστήριο της
NTT, συνειδητοποίησε ότι ανάλογα µε την κίνηση του µοχλού άρχισε κι εκείνος να βηµατίζει πλάγια, ενώ σκόπευε να προχωρήσει ευθεία µπροστά ή να µείνει ακίνητος! Έτσι όταν ο χειριστής µετακινούσε το µοχλό δεξιά, ο δηµοσιογράφος ένιωθε την ακατανίκητη «παρόρµηση» να κινηθεί προς αυτή την κατεύθυνση, καθώς ήταν «πεπεισµένος» ότι µόνο έτσι θα διατηρούσε την ισορροπία του. Οι κινήσεις γίνοταν αυτόµατα, καθώς ο εγκέφαλός του νόµιζε ότι το σώµα βρισκόταν σε λανθασµένη στάση και προσπαθούσε να ανακτήσει την ισορροπία του. Η τεχνική που χρησιµοποιείται ονοµάζεται «γαλβανική διέγερση της αίθουσας» και
διεγείρει µε ηλεκτρικό ρεύµα την αίθουσα του έσω αφτιού, που αποτελεί το όργανο της ισορροπίας και είναι υπεύθυνο να ενηµερώνει τον εγκέφαλο για τη θέση του κεφαλιού στο χώρο.
Πώς να κάνετε γρηγορότερη εκκίνηση των Windows XP
Εάν πιστεύετε ότι ο υπολογιστής σας αργεί χαρακτηριστικά για να εισέλθει στο περιβάλλον των Windows XP κάθε φορά που τον
ανοίγετε, µπορείτε µε µερικές απλές κινήσεις να εξοικονοµήσετε έως και 30 δευτερόλεπτα από τον χρόνο εκκίνησης του λειτουργικού συστήµατος. Αυτό µπορεί να γίνει ως εξής : Πατήστε Start (Έναρξη) και κατόπιν Run (Εκτέλεση). Στο πλαίσιο που θα
ανοίξει γράψτε την εντολή regedit και πατήστε ΟΚ. Στη συνέχεια ακολουθήστε το µονοπάτι
HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Session Manager\Memory Management\PrefetchParameters κάνοντας κλικ στο σύµβολο "+" που βρίσκεται στα αριστερά κάθε βήµατος. Στην δεξιά περιοχή κάντε διπλό κλικ στο πεδίο EnablePrefetcher και αλλάξτε τον αριθµό του σε 5. Το µόνο που αποµένει είναι µία επανεκκίνηση του υπολογιστή σας και…δείτε τη διαφορά!
ΠΟΛΛΑ 73
SV5CJN Σκότης ∆ρόσος e-mail:sv5cjn@yahoo.com
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Επίσηµο Περιοδικό της Ένωσης Ραδιοερασιτεχνών Κεντρικού Αιγαίου.

Σάµος ∆εκέµβριος 2005 Αρ.Τεύχ. 14
Έν λευκώ.........
Άρχισε και στην Ελλάδα ,έστω και καθυστερηµένα , να κυκλοφορεί το ερώτηµα κατά πόσο χρειάζονται τα σήµατα «Moρς» για την απόκτηση πτυχείου ραδιοερασιτέχνη. Αυτό αναφέρει πρόσφατη επιστολή της προς το ΥΜΕ η Ένωση Ραδιοερασιτεχνών
Ελλάδος. Το ερώτηµα είναι σε τι ωφελούν δύο κατηγορίες την στιγµή που καταργείτε ο κώδικας Μορς.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
1.Το Πρωτοσέλιδο

Ως για τις ερωτήσεις πολλαπλών επιλογών δεν είναι και η καλύτερη επιλογή, µιας και
περιέχουν αρκετές ερωτήσεις άσχετες µε τον ραδιοερασιτεχνισµό όπως τον ζούµε
στην πράξη. Προτείνω λοιπόν...

2. Κάτι παλιό.... 51J

1.Να δηµιουργηθεί µία κατηγορία ραδιοερασιτεχνών (χωρίς Μορς).

4.Γεννήτρια θορύβου

2. Να γραφτεί απλό βιβλίο ράδιο-ηλεκτρολογίας που θα έχει και θέµατα περί
κεραιών ,διάδοσης, δορυφορικών και κατασκευαστικές.
3.Το βιβλίο των κανονισµών της ΕΕΡ είναι ένα πολύ καλό για τα θέµατα που
γράφει , και µε ξεκάθαρες θέσεις πάνω σε θέµατα εκτάκτων αναγκών.

Συντακτική

4. Οι εξεταζόµενοι θα πρέπει να έχουν την σχετική εµπειρία , που θα την
πιστοποιεί επιτροπή του συλλόγου της περιοχής και θα συνοδεύετε µε κάρτες
QSL τουλάχιστον από 30 ράδιο-χώρες µε το χαρακτηριστικό του συλλόγου
που ανήκουν και το όνοµά τους.

Επιτροπή

Αλ.Ε.Καρπαθίου
sv8cyr@mycosmow.gr

Αυτές οι επαφές θα γίνονται από τον υποψήφιο µε την επίβλεψη ραδιοερασιτεχνών του συλλόγου της περιοχής σε οποιαδήποτε ράδιο-ερασιτεχνική
µπάντα και θα συµπληρώνετε ειδικό Ηµερολόγιο Επαφών γι’ αυτή τη εκπαιδευτική δραστηριότητα και θα προσκοµίζετε ως δικαιολογητικό .

Βασ. Τζανέλης
Tzanellis@internet.gr

***
Επιτρέπετε η αναπαραγωγή και επαναδηµοσίευση
των άρθρων ΧΩΡΙΣ κάποια σχετική άδεια. Επιβάλετε η διάδοση των
ιδεών.
Υ.Γ Αν θέλετε αναφέρετε
το περιοδικό .......

Όπως καταλαβαίνετε θα κατέρχονται σε εξέταση για την απόκτηση πτυχίου ραδιοερασιτέχνη όσοι πραγµατικά ενδιαφέρονται , όσοι έχουν πραγµατικά το µεράκι να ασχοληθούν µε αυτή τη δραστηριότητα.
Παράλληλα οι σύλλογοι θα αποκτήσουν µεγαλύτερη δραστηριότητα.

∆εν ξέρω τις αντιδράσεις της Ένωσης Ελλήνων Ραδιοερασιτεχνών αλλά διαβάζοντας την ιστορία αυτής της «Ένωσης» νοµίζω ότι για µια ακόµη φορά θα µας
δείξει την αντιδραστική της διάθεση.
Βέβαια «το ειδικό βάρος της» έχει πέσει µίας και οι ιδέες τις, παραµένουν ιδέες
της εποχής του 1958…… , εποχής που για την κατασκευή δέκτη χρειαζόσουν ειδική
άδεια, άλλα και πιστοποιητικό κοινωνικών φρονηµάτων, ή µήπως δεν είναι έτσι ;
Ο παρατηρητής
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Το κυβερνοπεριοδικό του Αιγαίου
Κάτι

παλιό .........

Ο Θρυλικός 51J-4
Εισαγωγή τού αρθρογράφου:
Όταν κάποιος πάρει στα χέρια του το Αµερικανικό βιβλίο αυτού του δέκτη αµέσως µπορεί να καταλάβει την λεπτοµέρεια και την µεθοδικότητα που ακολουθούν οι πέραν του Ατλαντικού
<σύµµαχοί µας> σε κάθε δουλειά που στοιχιοθετούν
Το βιβλίο λοιπόν αρχίζει µε τις «πρώτες βοήθειες» , κάτι που εµείς δεν µπορούµε να το κατανοήσουµε( δύο σελίδες) , ακολουθεί µια πολύ χονδρική εισαγωγή που περιλαµβάνει και το
«ξεδήπλωµα» (αν το καινούργιο µηχάνηµα µεταφέρετε µε Ι.Χ. τα κουτιά από τη µανία µας µένουν
στο αυτοκίνητο ή στο
πλησιέστερο κάδο του
καταστήµατος), και το
βασικότερο που πρέπει
και που δεν πρέπει να
τοποθετήσουµε την κεραία.
Παράλληλα περιγράφει
εµφανώς ότι η ταινία
στις γωνίες του χαρτοκιβωτίου είναι 2 1/2” .
Αναφέρει δε ότι για το
γρασάρισµά του δεν
χρησιµοποιούµε βενζίνη
ή πετρέλαιο αλλά γράσο
τύπου AN-G-25.
Γενική Περιγραφή:
Η επίσηµη ονοµασία του είναι R-388/URR και είναι ένας υπρετερόδυνος δέκτης χρησιµοποιόντας
µία , δύο ή τρείς βαθµίδες µίξεως σε όλο το φάσµα που καλύπτει .
Η περιοχή που καλύπτει είναι ,5ΜHz µέχρι 30,5MHz και χωρίζετε σε τριάντα (30) τµήµατα του
1MHz . Με την αλλαγή κάθε µπάντας ο διακόπτης µετακινεί την θέση των
πυρήνων µέσα στα
πηνία και αλλάζει αυτεπαγωγή , σε συνδιασµό µε τους πυκνωτές δηµιουργεί τα κατάλληλα κυµενόµενα κυκλώµατα για την συγκεκριµένη περιοχή συχνοτήτων.
Η µικροµετρική ρύθµιση (µέσα στην µπάντα) γίνετε από το κοινό σηµείο κίνησης του πυρήνα µέσα
στο πηνίο (µηχανική περιγραφή) .
Ο δέκτης αυτός χρησιµοποιεί δύο µίξεις του εισερχόµενου σήµατος στις περισσότερες µπάντες (4η
έως 30η), µία µίξη στις 2η και 3η µπάντα και τρεις µίξεις στη 1η µπάντα.
Αυτό για να αποφύγει όσο ποιο πολύ γίνετε τα είδωλα των συχνοτήτων που εµφανίζοντε µετά από
κάθε µίξη .
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Στη πρώτη µπάντα είναι αναγκαία η τριπλή µίξη και επιτυγχάνετε µε την ενδιάµεση µίκτρια µεταξύ πρώτης και
δεύτερης . Σε αυτή τη περίπτωση στη πρώτη µίκτρια η συχνότητα εισερχοµένου σήµατος αναµιγνίετε µε 12
MHz και λαµβάνουµε το αποτέλεσµα των 11,5—10,5 ΜΗz.
Μετά αναµιγνίετε στήν ενδιάµεση µίκτρια (χρησιµοποιείτε µόνο γα την πρώτη µπάντα) µε την
των 8 ΜHz για να πάρουµε αποτέλεσµα των 3,5—2,5 MHz .

συχνότητα

Αυτό το νέο προϊόν οδηγείτε στη δεύτερη µίκτρια µε την συµβολή της µεταβλητής συχνότητας 3-2MHz
για να πάρουµε το αποτέλεσµα των 500 Κc , της κύριας και τελευταίας µέσης συχνότητας µε το πολύ καλό και
φηµισµένο φίλτρο.
Στη δεύτερη µίκτρια πάντα η συχνότητα του τοπικού ταλαντωτή είναι 3 έως 2 ΜHz.

Αυτή είναι η
συχνότητα
σάρωσης
της κάθε
µπάντας
Στη 2η και
3η µπάντα
το λαµβανόµενο σήµα
οδηγείτε
µετά την
ενισχύτρια
ραδιοσυχνότητας , κατ ‘
ευθείαν στη
δεύτερη µίκτρια, έτσι µε την ίδια µεταβλητή συχνότητα 3-2 MHz θα πάρουµε το επιθυµητό αποτέλεσµα των
500Kc της βασικής µεσαίας συχνότητας.
Στις µπάντες από 4 έως 30 (3,5—30,5MHz) το σήµα µετά τον ενισχυτή πηγαίνει την πρώτη µικτρια (V102)
µε τοπικό ταλαντωτή από κατάλληλα επιλεγµένο κρύσταλο.
Το αποτέλεσµα πηγαίνει στην δεύτερη µίκτρια όπου επεµβαίνει πάλι η µεταβλητή µεσαία συχνότητα 3-2
MHz για να βγάλει πάλι τους 500Kc.
Οι συχνότητες του τοπικού ταλαντωτή στη πρώτη µίξη είναι ανάλογα την κάθε µπάντα οι εξής (πιν.1)
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κρυσταλ.συχ.

1

12 & 8ΜΗz

2

χωρίς

3

-”-

4

4MHz

5,6

8MHz

13,14

16MHz

7,8

10MHz

17,18

20MHz

27,28

30MHz

9,10

12MHz

21,22
11,12
25,26

24MHz
14MHz
28MHz

15,16

18MHz

19,20

22MHz

23,24

26MHz

29,30

32MHz

(πιν.1)

Ενισχυτής ραδιοσυχνότητας.
Μία βαθµίδα ενίσχυσης της ραδιοσυχνότητας υπάρχει για όλες τις µπάντες και αποτελείτε από µία λυχνία πέντοδο 6ΑΚ5 (V101).Αυτή η λυχνία χρησιµοποιείτε γιατί παρουσιάζει χαµηλό θόρυβο
και µεγάλη ευαισθησία στις υψηλές συχνότητες.
Η κεραία έχει χωριτική σύνδεση µε το πρώτο πλέγµα και µε γειωµένη την κάθοδο. Σε παράλληλη σύνδεση
υπάρχει κυµενόµενο κύκλωµα που αυξάνει την επιλεκτικότητα , το δε antenna trim έχει πολύ µεγάλη επίδραση στην καλή λείψη . Στην ίδια είσοδο της λυχνίας έχουµε την είσοδο και του ταλαντωτή ρύθµισης
(calibration osc.) , και πολώνετε στο ίδιο σηµείο από την τάση του AVC (Automatic Volume Control). (σχ1)
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Πρώτη Μίξης: Αυτή ενεργείτε στη
λυχνία V102 που είναι τύπου 6ΒΕ6.
Όπως προανέφερα χρησιµοποιείτε για
όλες τις µπάντες εκτός από την 2η και
3η. Στό πρώτο πλέγµα λαµβάνει την
ραδισυχνότητα από την έξοδο της ενισχύτριας RF αφού περάσει από τα κατάλληλα κυκλώµατα συντονισµού τα
κατάλληλα για κάθε µπάντα.

Στο τρίτο πλέγµα δέχεται την συχνότητα από τον κρυσταλικό ταλαντωτή
που πρόκειται να αναµιχθεί ανάλογα
µε την µπάντα όπως αναφέρετε στον
πίνακα 1, σελ.4.

Ο ταλαντωτής αυτός επιλέγει ένα από
τους 10 κρυστάλους . Π.χ. Ο κρύσταλος των 8 ΜHz χρησιµοποιείτε στις
µπάντες 4 και 5 όπως επίσης και στις
µπάντες 13 και 14. Σ’ αυτές όπως
βλέπουµε στον πίν.1 χρειάζετε συχνότητα 16MHz.
Έτσι µε τα κατάλληλα κυκλώµατα
παίρνει την δεύτερη αρµονική από
την ταλάντωση των 8 MHz για τη µίξη.
Μ’ αυτό το τρόπο κάνει οικονοµία σε
υλικά και χώρο. Έτσι χειρίζεται και
άλλους κρυστάλους µέσα στο κύκλωµα.

∆εύτερη Μίξη: Αυτή συντελείτε σε
λυχνία τύπου 6ΒΕ6 την V106 και χρησιµοποιείτε απ΄ όλες τις µπάντες. Η
µια συχνότητα είναι αυτή που βγαίνει
από την πρώτη µίξη εκτός από τις µπάντες 2 και 3 που έχετε κατ’ ευθεία από
την ενισχύτρια RF, η δεύτερη συχνότητα είναι του τοπικού µεταβλητού
ταλαντωτή και παίρνει τιµές από 32MHz.
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Ταλαντωτής µεταβλητής συχνότητας

Αυτός αποτελείτε από ένα
ταλαντωτή τύπου Hartley µε
την V001 που είναι 6ΒΑ6 , σε
συνδιασµό µε την ενισχύτρια
V002 και έχει ανάδραση µε
τον πυκνωτή C008. Είναι
ηλεκτρικά αποµονωµένος
και ερµητικά κλειστός σε µεταλλικό κουτί . Αυτός ο ταλαντωτής λειτουργεί από 2
έως 3 MHz. Η ενισχύτρια
V002 και αποµονότρια αυτόχρονα δίνει τη δυνατότητα να
έχει µιά σταθερή συχνότητα
σε συνδιασµό µε την V116
που είναι µια λυχνία ΟΑ2 και
κάνει τη σταθεροποίηση της
τάσεως.

Κρυσταλικό Φίλτρο
500 kc κρυσταλλικό φίλτρο
µε τον κρύσταλλο Υ112 µε
µεγάλη επιλεκτικότητα και απόρριψη κάθε άλλης συχνότητας . Ο πυκνωτής C118 PHASING δηµιουργεί µε
το πηνίο του Τ101 ένα παράλληλα προς τον κρύσταλλο κυµενώµενο κύκλωµα µε αποτέλεσµα να µπορεί να
ολισθαίνει η συχνότητα επιλογής του φίλτρου για πολύ λίγο αλλά πολύ αποδοτικά στην απόρριψη ανεπιθύµητων παρεµβολών. Ο διακόπτης επιλεκτικότητας βάζει σε σειρά διαφορετικές αντιστάσεις και µε αυτό το τρόπο αλλάζει το Q και το εύρος του φίλτρου.
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Ακριβώς µετά το φίλτρο υπάρχουν τρεις βαθµίδες ενίσχυσης της µεσαίας συχνότητας µε τις λυχνίες V107,V108,V109 που είναι πέντοδοι 6ΑΒ6.
Μετά έχουµε τον αποδιαµορφωτή V110A και µία ενυσχύτρια για την έξοδο της
µεσαίας συχνότητας την V111Β. Στη συνέχεια του αποδιαµορφωτή ενισχύετε το
σήµα µε την V110B (η V110 είναι διπλοτρίοδος 12ΑΧ7 ), και µε την βοήθεια της
V111A παράγετε το σήµα της αυτόµατης ρύθµιση εντάσεως (AVC). Το ακουστικό
σήµα ενισχύετε από την V113 6AQ5 προτού το ακούσοµε στο µεγάφωνό µας.

Στο σχέδιο αυτό βλέπουµε την δηµιουργία του
AVC και που επεµβαίνει.

Beat frequency Oscilator
Ένας άλλος ταλαντωτής είναι ο Beat Frequency
Oscillator (BFO) που οδηγεί το σήµα του στον
αποδιαµορφωτή. Αυτό είναι και το σηµείο µε το
οποίο µπορούµε να ακούσοµε σήµατα που
έχουν εκπεµφθεί σε µία πλευρική συχνότητα.

Calibration oscilator
Ο ταλαντωτής ρυθµίσεων είναι ένας άλλος κρυσταλλικός ταλαντωτής σε συχνότητα 100kc µε τον οποίον µπορούµε να ρυθµίσουµε
την άντιγα για να είµαστε σίγουροι ότι η συχνότητα που βλέπουµε
είναι η σωστή.

Το τροφοδοτικό έχει µετασχηµατιστή που σε ορισµένα µοντέλα
µπορείς και επιλέγεις στό πρωτεύον 110 V ή 220V. Ο διακόπτης
ON-OFF έχει µια ενδιάµεση θέση Standby. Σε αυτή τη θέση θερµένοντε µόνο τα νήµατα των λυχνιών και όταν ο διακόπτης πάει
στη θέση ΟΝ βγαίνει η τάση ανόδου και πολώσεων. Μία διπλοδίοδος κάνει πλήρη ανόρθωση στο δευτερεύον του µετασχηµατιστή.
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Το Μηχανικό τµήµα του δέκτη.

Εδώ µπορεί να θαυµάσει κανείς τι αριστουργήµατα έκανα οι άνθρωποι εκείνη την εποχή. Είναι κάτι που σήµερα δεν πληρώνετε µε τίποτα. Αν αξίζει να κρατά κανείς ένα τέτοιο δέκτη είναι περισσότερο για τα µηχανικά
του σηµεία.
Ο συντονισµός του δέκτη γίνετε από µετακινούµενους φερίτες µέσα σε πηνία. Αυτό συµβαίνει σε όλα τα στάδια του δέκτη , στο RF, στο IF, και στο VFO. Ο έλεγχος των µετακινούµενων φεριτών γίνετε από έκεντρα
(εκτός από αυτό του VFO), που λαµβάνουν την κατάλληλη θέση ανάλογα που είναι ο επιλογέας µεγακύκλων
και χιλιοκύκλων .
Ο κεντρικός επιλογέας κάποιας συχνότητας µέσα σε οποιαδήποτε µπάντα φέρνει 10 στροφές και σε κάθε
στροφή ψάχνει (scan-άρει) σε 100 kc ανά περιστροφή.
Ο κεντρικός επιλογέας φέρνει 30 στροφές γιά τις τριάντα µπάντες.

Η περιγραφή µπορεί να γίνει από οκτώ έως εκατό δέκα-οκτώ σελίδες. Επέλεξα τις λιγότερες και τα κατά την
γνώµη µου τις ποιο αντιπροσωπευτικές φωτογραφίες.
Έχω το βιβλίο που είναι στη διάθεση κάθε συναδέλφου που α το χρειαστεί .

Αυτό το άρθρο είναι αφιερωµένο στον

SV1CI τον αγαπητό Βασίλη

Φίλε Βασίλη . Όπως βλέπεις το µηχάνηµα που µου έδωσες το 1989 είναι και θα είναι πάντα στη πρώτη θέση
στο shack. Όποτε γυρίζω τον διακόπτη εύχοµαι ν ‘ άσε πάντα καλά και ν’ ακουγόµαστε.......
Αλέξ.Ε.Καρπαθίου
de
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(Noise Generator)

—– Εδώ πασχίζουµε πώς θα κόψουµε το θόρυβο και εσύ µας δίνεις σχέδια δηµιουργίας του ;
Είναι εύλογο το ερώτηµα αλλά τον θόρυβο δεν τον παράγουµε εδώ για να µας κάνει την ζωή
δύσκολη , τον δηµιουργούµε για να εξετάσουµε πώς ορισµένα κυκλώµατα συµπεριφέρονται , για
να δηµιουργήσουµε τυχαίους κώδικες , για ρυθµίσουµε φίλτρα , και για άλλες εφαρµογές .
Το κύκλωµα είναι πολύ απλό.
Η γεννήτρια είναι η δίοδος Ζener D1 που είναι σε τέτοια τάση ώστε να βρίσκετε στο σηµείο τίθεται σε αγωγιµότητα.
Το κύκλωµα κλείνει (ως προς τη γη ) µέσω της βάσης-εκποµπού του Q1.
Η κατασκευή είναι πολύ απλή ο θόρυβος είναι από λίγους κύκλους µέχρι και πάνω από 30 Kc.
Σε δοκιµή δηµιουργίας τυχαίων αριθµών σε 1.000.000 δείγµατα δεν βρέθηκε όµοιος κωδικός
να επαναλαµβάνετε έστω και µία φορά µέσα σε σύνολο 64 κωδικών κατ’ επανάλειψη .
Το ADC ήταν 8 bit και η ταχύτητα διεγµατολειψίας κάθε 2µsec δηλ. 500.000 δείγµατα το δευτερόλεπτο.

“Από το σχεδιαστικό ενχειρίδιο του SV8CYR”
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Αν έχετε στην περιοχή σας
συναδέλφους χωρίς πρόσβαση
στο ∆ιαδίκτυο τυπώστε το "5-9
Report" και δώστε τους.
ΠΩΛOYNTAI:
ΚΑΛΩ∆ΙΟ ΗΕLΙΑΧ 1/2 ΙΝΤΣΑΣ 2 ΚΟΜΜΑΤΙΑ ΤΩΝ 25µ ΕΚΑΣΤΟ
1 ΚΕΡΑΙΑ VHF 2X10 ELEMENTS RHCP ΓΙΑ SATELLITE
1 ΚΕΡΑΙΑ UHF 2X18ELEMENTS RHCP ΓΙΑ SATELLITE
ΠΛΡΟΦΟΡΙΕΣ SV5BYR 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, CX800/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 ΓΙΑΝΝΗΣ 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

