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SV2LAND ….SV2LAND ….SV2LAND ….   

S X 7 M L ….S X 7 M L ….S X 7 M L ….   

Ωριαία σήµατα...Ωριαία σήµατα...Ωριαία σήµατα...   

ΑΟΑΟΑΟ---51 51 51 για αρχή...για αρχή...για αρχή...   

Προσκλητήριο...Προσκλητήριο...Προσκλητήριο...   

   

   

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

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:   
Το «5«5«5---9» 9» 9» εκδίδεται µηνιαία 
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@hol.grsv5byr@hol.grsv5byr@hol.gr 
τουλάχιστον µια µέρα πριν 
το τέλος του µήνα για να 
δηµοσιευθεί στην επόµενη 

έκδοση. 

• Επιτρέπεται η ακριβής αντιγραφή 
και  επαναδηµοσιευση          

ΕΛΕΥΘΕΡΑ 

1 & 2 1 & 2 1 & 2 Ιουλίου Ιουλίου Ιουλίου 200620062006   
Ο διαγωνισµός του Αιγαίου στα Ο διαγωνισµός του Αιγαίου στα Ο διαγωνισµός του Αιγαίου στα VHF VHF VHF είναι και πάλι εδώ. Πρόσκληση είναι και πάλι εδώ. Πρόσκληση είναι και πάλι εδώ. Πρόσκληση 
και πρόκληση ταυτόχρονα ο διαγωνισµός που έγινε πλέον θεσµός και πρόκληση ταυτόχρονα ο διαγωνισµός που έγινε πλέον θεσµός και πρόκληση ταυτόχρονα ο διαγωνισµός που έγινε πλέον θεσµός 
µε πολλούς φίλους των µε πολλούς φίλους των µε πολλούς φίλους των 666 µέτρων και  µέτρων και  µέτρων και 222 µέτρων. Από του χρόνου  µέτρων. Από του χρόνου  µέτρων. Από του χρόνου 
µελετάµε και την ένταξη της νέας µπάντας των µελετάµε και την ένταξη της νέας µπάντας των µελετάµε και την ένταξη της νέας µπάντας των 444 µέτρων αλλά και  µέτρων αλλά και  µέτρων αλλά και 
των των των UHF. UHF. UHF. Η συµµετοχές φέτος αναµένεται να ξεπεράσουν κάθε Η συµµετοχές φέτος αναµένεται να ξεπεράσουν κάθε Η συµµετοχές φέτος αναµένεται να ξεπεράσουν κάθε 
προηγούµενη χρονιά τόσο σε ατοµικό αλλά όσο και οµαδικό προηγούµενη χρονιά τόσο σε ατοµικό αλλά όσο και οµαδικό προηγούµενη χρονιά τόσο σε ατοµικό αλλά όσο και οµαδικό 
επίπεδο. Τα βραβεία και τα διπλώµατα των νικητών της επίπεδο. Τα βραβεία και τα διπλώµατα των νικητών της επίπεδο. Τα βραβεία και τα διπλώµατα των νικητών της 
προηγούµενης χρονιάς είναι σχεδόν έτοιµα και µεσα στο καλοκαίρι προηγούµενης χρονιάς είναι σχεδόν έτοιµα και µεσα στο καλοκαίρι προηγούµενης χρονιάς είναι σχεδόν έτοιµα και µεσα στο καλοκαίρι 
θα σταλούν στους δικαιούχους τους. Για το θα σταλούν στους δικαιούχους τους. Για το θα σταλούν στους δικαιούχους τους. Για το 2005 2005 2005 χορηγός των χορηγός των χορηγός των 
βραβείων είναι η Ένωση Ραδιοερασιτεχνών ∆ωδεκανήσου. βραβείων είναι η Ένωση Ραδιοερασιτεχνών ∆ωδεκανήσου. βραβείων είναι η Ένωση Ραδιοερασιτεχνών ∆ωδεκανήσου.    

∆υστηχώς η πρόταση που έγινε µέσω του περιοδικού προς την ∆υστηχώς η πρόταση που έγινε µέσω του περιοδικού προς την ∆υστηχώς η πρόταση που έγινε µέσω του περιοδικού προς την 
Ένωση Ελλήνων Ραδιοερασιτεχνών για ανάληψη του ήδη Ένωση Ελλήνων Ραδιοερασιτεχνών για ανάληψη του ήδη Ένωση Ελλήνων Ραδιοερασιτεχνών για ανάληψη του ήδη 
πετυχηµένου θεσµού δεν είχε καµµιά ανταπόκριση.  Ελπίζουµε από πετυχηµένου θεσµού δεν είχε καµµιά ανταπόκριση.  Ελπίζουµε από πετυχηµένου θεσµού δεν είχε καµµιά ανταπόκριση.  Ελπίζουµε από 
το επόµενο έτος να µπορέσουµε να αρχίσουµε µια συνεργασία µε το επόµενο έτος να µπορέσουµε να αρχίσουµε µια συνεργασία µε το επόµενο έτος να µπορέσουµε να αρχίσουµε µια συνεργασία µε 
περισσότερες ενώσεις τόσο σε Ελλάδα αλλά και στο εξωτερικό για περισσότερες ενώσεις τόσο σε Ελλάδα αλλά και στο εξωτερικό για περισσότερες ενώσεις τόσο σε Ελλάδα αλλά και στο εξωτερικό για 
την αναβάθµιση του διαγωνισµού σε µεγαλύτερης έκτασης την αναβάθµιση του διαγωνισµού σε µεγαλύτερης έκτασης την αναβάθµιση του διαγωνισµού σε µεγαλύτερης έκτασης 
Ραδιοερασιτεχνικό γεγονός.Ραδιοερασιτεχνικό γεγονός.Ραδιοερασιτεχνικό γεγονός.   

Μήν ξεχάσετε να µελετήσετε τους κανονισµούς και να Μήν ξεχάσετε να µελετήσετε τους κανονισµούς και να Μήν ξεχάσετε να µελετήσετε τους κανονισµούς και να 
εξοικοιωθείτε µε το εξοικοιωθείτε µε το εξοικοιωθείτε µε το softwaresoftwaresoftware πριν ξεκινήσετε. Καλή επιτυχία !!!! πριν ξεκινήσετε. Καλή επιτυχία !!!! πριν ξεκινήσετε. Καλή επιτυχία !!!!   
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ΕΥΑΓΟΡΑΣ ΠΑΛΛΗΚΑΡΙ∆ΗΣ  
 
Εψές πουρνό µεσάνυχτα στής φυλακής τη µάντρα                 

µές στης κρεµάλας τη θελιά σπαρτάραγε ο Βαγόρας.      

Σπαρτάρισε, ξεψύχησε, δεν τ άκουσε κανένας. 

Η µάνα του ήταν µακριά, ο κύρης του δεµένος, 

Οι νιοί συµµαθητάδες του µαύρο όνειρο δεν είδαν, 

Η νιά πού τον ορµήνευε δεν είχε νυχτοπούλι. 

 
Εψές πουρνό µεσάνυχτα θάψαν τον Ευαγόρα. 

Σήµερα Σάββατο ταχιά όλη η ζωή σαν πρώτα. 

Ετούτος πάει στο µαγαζί, εκείνος πάει στον κάµπο, 

Ψηλώνει ο χτίστης εκκλησιά, πανί απλώνει ο ναύτης, 

Και στο σκολειόν ο µαθητής συλλογισµένος πάει. 

Χτυπά κουδούνι, µπαίνουνε στη τάξη του ο καθένας. 

Μπαίνει κι η πρώτη η άταχτη κι η τρίτη πού διαβάζει,  

µπαίνει κι η πέµπτη αµίλητη, η τάξη του Ευαγόρα. 

 
Παρόντες όλοι; 

Κύριε, ο Ευαγόρας λείπει. 

Παρόντες…, λέει ο δάσκαλος, και µε φωνή πού 
τρέµει: 

Σήκω…, Ευαγόρα, να µας πείς Ελληνική ιστορία. 

 
Ο δίπλα, ο πίσω, ο µπροστά, βουβοί και 
δακρυσµένοι, 

Αναρωτιούνται στην αρχή, ώσπου η σιωπή τους 
κάµνει 

να πέσουν µ αναφιλητά ετούτοι κι όλη η τάξη. 

 
      - Παλληκαρίδη…, άριστα Βαγόρα, πάντα πρώτος, 

στους πρώτους πρώτος, άγγελε πατρίδας 
δοξασµένης, 

σύ µέχρι χθες της µάνας σου ελπίδα κι αποκούµπι, 

και του σχολειού µας σήµερα ∆ευτέρα Παρουσία. 

Τα πε και απλώθηκε σιωπή πα στα κλαµένα νιάτα, 

Πού µπρούµυτα γεµίζανε της τάξης τα θρανία, 

Έξω απ εκείνο τα αδειανό…, παντοτινά γεµάτο. 

 
                                      

            Φώτης Βαρέλης   
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Ο ραδιοφωνικός σταθµός της Λευκωσίας µετέδωσε το παρά πάνω ποίηµα το 1958 σαν Κυπριακό δηµοτικό τραγούδι. Όµως 
επρόκειτο για ποίηµα πού είχε γράψει το 1957, ο ∆ωδεκανήσιος Φώτης Βαρέλης, για τον Κύπριο µαθητή της Ε΄γυµνασίου, 
Ευαγόρα Παλληκαρίδη πού κρεµάστηκε από τους Άγγλους για την εθνική του δράση… 

Ο Ευαγόρας παιδί ακόµη, εντάχθηκε στίς δυνάµεις της ΕΟΚΑ ( Εθνική Οργάνωση Κυπρίων Αγωνιστών), και αφιερώθηκε µε όλο 
του το είναι στον Αγώνα για την απελευθέρωση της Κύπρου και την ανεξαρτησία της από τον Βρετανικό ζυγό. Έλαβε µέρος σε 
συµπλοκές µε τους άγγλους και έγραψε ωραίους λυρικούς στίχους. 

Επικηρύχθηκε µε το ποσό των 5.000 λιρών, συνελήφθη στις 18 ∆εκεµβρίου 1956 από τις βρετανικές αρχές στο δάσος της 
Πάφου «µεταφέροντας οπλοπολυβόλο χωρίς σφαιροθήκη». Μ’ αυτή την κατηγορία καταδικάστηκε σε θάνατο δι απαγχονισµού 
στις 25 Φεβρουαρίου 1957. Παρά τις εκκλήσεις πολλών διεθνών προσωπικοτήτων κρεµάστηκε τα µεσάνυχτα της 13 Μαρτίου του 
1957, σε ηλικία µόλις 17 ετών… 

Ήταν ο πιο νέος από τους εκτελεσθέντες στον Κυπριακό Αγώνα και βάδισε προς τον θάνατο µε ξεχωριστή ανδρεία. 

Φώτης Βαρέλης: 
∆ωδεκανήσιος ποιητής, καθηγητής Πανεπιστηµίου.  Κατασυγκινηµένος από το φαινόµενο του Ευαγόρα Παλληκαρίδη, γράφει το 
1957 ένα από τα πιο χαρακτηριστικά  ποιήµατα για τον δεκαεπτάχρονο ήρωα.  

Ο Φώτης Βαρέλης, µέσα στην ταπεινότητά του, άφησε το ποιήµα του να γίνει θρύλος, χωρίς το όνοµά του. Αποδόθηκε σε 
άγνωστο ποιητή, και πολλές φορές συναντάται ως δηµοτικό της εποχής! ∆εν παύει όµως να αντανακλά τη δόξα της θυσίας του 
Παλληκαρίδη και να µεταδίδει τη συγκίνηση που προκαλεί. 

Και ο Φώτης Βαρέλης, ο καθηγητής, ο ∆ΑΣΚΑΛΟΣ,  από την ακριτική Ρόδο εξακολουθεί να µας διδάσκει, και να µας 
δίνει τις ανεκτίµητες συµβουλές του: 

«… Προσέξετε την ελευθερία µας.  

Είναι η πρώτη ύλη της ευδαιµονίας του ανθρώπου και ζητάει: Αυτογνωσία, αυτοπειθαρχία, σεβασµό και τιµιότητα 
στην εργασία µας,. Ζητάει αγάπη, ανθρωπιά και δικαιοσύνη. 

 Προσέξετε τη γλώσσα µας γιατί: 
Τίποτε άλλο, πιο ακριβό από τη γλώσσα, δεν κληρονοµήσαµε από τους πατεράδες µας. Και τίποτε άλλο, πιο ακριβό 
από τη γλώσσα, δεν πρόκειται να δώσουµε κληρονοµιά στα παιδιά µας. Σ' όλη της την πορεία. Από τις πρώτες της 
πηγές µέχρι σήµερα. Μέχρι το κάθε σήµερα. Όχι κοµµένη από κάποιο σηµείο και ύστερα γιατί θα ξεραθεί. 
Από κει αντλούµε την ιστορία µας, από κει αντλούµε τις δυνάµεις του έθνους µας, τις δυνάµεις µας …» 

ΑΙΓΑΙΟ … ΚΡΗΤΗ… ΚΥΠΡΟΣ… 
Παράλληλες πορείες θυσιών και αγώνων. 

Καλέσαµε προσκλητήριο.     Για άλλη µια φορά βρεθήκαµε λιγότεροι… 

ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΗΣ ΧΡΙΣΤΟ∆ΟΥΛΟΣ.                

ΑΠΩΝ!... Έπεσε υπέρ πατρίδος. 

(Υποπλοίαρχος, Ίµια. Ιανουάριος 1996) 

ΒΛΑΧΑΚΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ.                         

ΑΠΩΝ!... Έπεσε υπέρ πατρίδος. 

(Υποπλοίαρχος, Ίµια. Ιανουάριος 1996) 

ΓΙΑΛΟΨΟΣ ΕΚΤΟΡΑΣ.    

ΑΠΩΝ!... Έπεσε υπέρ πατρίδος. 

(Αρχικελευστής, Ίµια. Ιανουάριος 1996) 

ΗΛΙΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ.   

 ΑΠΩΝ!... Έπεσε υπέρ πατρίδος. 

(Σµηναγός, Καρπάθιο Πέλαγος. Μάιος 2006)… 

«…τοις κείνων ρήµασι πειθόµενοι.»  και θ’ ακολουθήσουν κι’ άλλοι… 

Ποιός σκοτώνει τά παιδιά µας σε ακήρυχτο πόλεµο;… 

Ποιός µωρέ!... 

Λίγες γραµµές γι’ αυτούς πού οι άλλοι ξεχνούν ή σύντοµα θα ξεχάσουν. 

Λίγες γραµµές γι αυτούς πού εµείς οι Ακρίτες των Ελληνικών Θαλασσών δεν ξεχνάµε. 

 

                                                                                    Βασίλης  Αντ. Τζανέλλης 

                                                                                     sv8cyv@operamail.com 
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Γράφει ο SV7DZG Περιφεράκης Γιώργος 

4-5-6 Απριλίου 1941 έως 8-9 Απριλίου 2006, 65 χρόνια από την µάχη 
των οχυρών του Ρούπελ, κατά τη διάρκεια του 2ου Παγκοσµίου Πολέµου. Μη 
έχοντας γίνει γνωστή, τα  τελευταία χρόνια, η γιορτή έξω από τα πλαίσια του 
Ν. Σερρών, αποφασίσαµε να τη γνωστοποιήσουµε σε όλο τον πλανήτη 
χρησιµοποιώντας το αγαπηµένο µας χόµπι. Η επιτυχία ξεπέρασε τα 
αναµενόµενα, συνάδελφοι από όλες τις χώρες προσπαθούσαν στο 48ωρο που 
το ειδικό διακριτικό ήταν σε ισχύ, να έχουν µία επαφή µαζί µας , µε το SX7ML. 

  28η Οκτωβρίου 2005, ηµέρα  εθνικής επετείου για την χώρα µας, 
γιορτάζαµε, χαιρόµασταν και ανταλλάσσαµε ευχές µεταξύ µας, ενώ παράλληλα 
προσπαθούσαµε να σκεφτούµε τι ξεχωριστό µπορούµε να κάνουµε, ώστε αυτή 
η χαρά µας να γίνει παγκοσµίως γνωστή. 

 Σε κοντινή απόσταση από την πόλη των Σερρών, βρίσκονται τα οχυρά 
της  γραµµής Μεταξά, όπου κατά την διάρκεια του 2ου Παγκοσµίου Πολέµου 
διεξάχθηκαν µάχες που απογείωσαν τον ηρωισµό του Έλλήνα και ανάγκασαν 
τον µέχρι τότε νικηφόρο Γερµανικό Στρατό να παρουσιάσει όπλα στην 
παραδιδόµενη εκ  συνθήκης και όχι ηττηµένη Ελληνική φρουρά των οχυρών 
της Γραµµής Μεταξά. 

 Το τοπίο 
επιβλητικό, ο 
Στρυµόνας κατεβαίνει από την Βουλγαρία και περνάει 
στην Ελλάδα από µια στενωπό όπου εκατέρωθεν  αυτής 
υψώνονται ορεινοί όγκοι απαγορεύοντας την διέλευση 
πεζού ή µηχανοκίνητου στρατού και υποχρεώνουν αυτόν 
να ακολουθήσει την κοίτη του Στρυµόνα. Στα  βουνά 
αυτά κατασκευάστηκαν τα οχυρά που αποτελούσαν την 
γραµµή Μεταξά µε κύριο οχυρό αυτό του Ρούπελ. 

 Βλέποντας τον χώρο από το κυρίαρχο οχυρό του 
Ρούπελ και συναισθανόµενοι την εντολή των µαχητών να 
υπενθυµίσουµε στους παλαιότερους και να 
γνωστοποιήσουµε στους νεότερους τον αγώνα τους, 
αποφασίσαµε το σαββατοκύριακο των εορταστικών 
εκδηλώσεων να θέσουµε σε εφαρµογή το ειδικό 
διακριτικό για  ένα 48ωρο όπου µε αυτό θα κάναµε 
γνωστή την ιστορική επέτειο της µάχης των οχυρών. 

 Η απόφαση πάρθηκε και ξεκινήσαµε την οργάνωση της εκδήλωσης. 

Το πρώτο που έπρεπε να γίνει ήταν η άδεια από το Υπουργείο Εθνικής Αµύνης για την χρησιµοποίηση του χώρου, 
µια και το οχυρό Μεταξά αποτελεί ιστορικό 
µουσείο αλλά και ενεργό φυλάκιο του Στρατού 
Ξηράς. Η παραπάνω άδεια αν και προφορικά 
δόθηκε αµέσως, καθυστέρησε υπερβολικά γραπτά, 
πράγµα το οποίο µας ακύρωσε αρκετά σχέδια όπως 
π.χ. την συµµετοχή Γερµανών συναδέλφων. Η 
έκδοση του ειδικού διακριτικού έγινε πολύ εύκολα 
από το Υπουργείο Μεταφορών και Επικοινωνιών. 

 Η συµµετοχή ήταν καθαρά εθελοντική και 
δεν προσκλήθηκε ιδιαίτερα κανένας συνάδελφος, 
όποιος το άκουγε και δήλωνε ότι ήθελε να 
συµµετάσχει γινόταν δεκτός. Η τελική σύνθεση της 
οµάδας ήταν η εξής: SV1KU, SV1MF, SV1ATS, 
SV7CUD, SV2CTV, SV7DZG, SV1EOS, SV0LE, 
SW7JLP, SV7JLQ, SW7JJQ, SV2KBS. Τα παραπάνω 
διακριτικά δηλώνουν ότι η εκδήλωση ήταν 
αποτέλεσµα συναδέλφων από πολλές περιοχές της 
Ελλάδος. 
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Ο εξοπλισµός που χρησιµοποιήθηκε ήταν ο προσωπικός του 
καθενός, που διατέθηκε από τους συναδέλφους χωρίς φόβο 
για την τύχη των µηχανηµάτων τους. Στο χώρο των 
οχυρών στήθηκαν µια κατευθυνόµενη HF δύο στοιχείων, 
ένα περιστρεφόµενο δίπολο HF, ανισοσκελές δίπολο HF 
ανάστροφου V, και µία κατακόρυφη επί οχήµατος 5,5 
µέτρων HF. Σε κάθε κεραία χρησιµοποιήθηκε από ένα 
συγκρότηµα  σταθµού ασυρµάτου όπου µε την κατανοµή 
που έγινε εργάσθηκαν όλες οι διαµορφώσεις και οι µπάντες 
που ήταν ανοιχτές. 

 Η οµάδα συγκροτήθηκε, τα υλικά βρέθηκαν, τα 
τυπικά θέµατα αδειών διευθετήθηκαν και έφτασε η 
Παρασκευή 7 Απριλίου 2006, µία µέρα πριν την 
ενεργοποίηση του ειδικού διακριτικού. Ο καιρός στο Ρούπελ 
ο χειρότερος που θα µπορούσε να είναι, βροχή, αέρας και 
κρύο. Μετά από µάχες µε τις καιρικές  συνθήκες, και το προσωπικό των οχυρών, οι κατευθυνόµενες κεραίες 
σηκώθηκαν και τα δίπολα αναπτύχθηκαν. Οι Σ/Α εγκαταστάθηκαν στο κυλικείο, στο µουσείο, σε ένα φορτηγό και 
σε ένα αγροτικό φορτηγάκι. ∆υστυχώς δεν µας επιτράπηκε να διανυκτερεύσουµε στο χώρο των οχυρών διότι 
όπως προανέφερα τα οχυρά είναι ενεργά φυλάκια. 

 Επιτέλους ξηµέρωσε Σάββατο 8 Απριλίου 
2006. Το εγερτήριο πρωινό και η πρώτη µατιά όλων 
ήταν  στον ουρανό, η χθεσινή βροχή µας είχε 
προϊδεάσει για τα χειρότερα. Ευτυχώς η οµίχλη είχε 
πέσει βαριά, σηµάδι ότι η µέρα θα ήταν ηλιόλουστη. 
Το κοµβόι ξεκίνησε για το Ρούπελ και αφού στήσαµε 
τα µηχανήµατα το πρώτο QSO ήρθε αµέσως µε το 
πρώτο CQ, ON8DM στις 06:45 στα 20 µέτρα. Οι 
επαφές κατά την πρώτη ηµέρα ξεπέρασαν τα 
αναµενόµενα, το pile up σε όλες τις διαµορφώσεις 
ήταν τροµακτικό, οι περισσότεροι των συναδέλφων 
πρώτη φορά αντιµετώπισαν κάτι παρόµοιο. Το πάρτι 
συνεχίστηκε µέχρι τις 17:00 από τον χώρο των 
οχυρών. Μετά από µια σύντοµη διακοπή για φαγητό 
τα µηχανήµατα ξαναπήραν φωτιά και ο χορός των 
βραχέων συνεχίστηκε µέχρι αργά µε το ενδιαφέρον 

για το ειδικό διακριτικό, ξένων και Ελλήνων να είναι ίδιο µε το πρωί. 

 Κυριακή 9 Απριλίου 2006 και ευτυχώς ο καιρός ακόµα καλύτερος από αυτόν του Σαββάτου. Μέρα όπου 
στα οχυρά γίνεται ο επίσηµος εορτασµός της επετείου. Λόγω των εκδηλώσεων αναγκαστήκαµε να δουλέψουµε µε 
δύο µόνο σταθµούς, έναν στα SSB και έναν σε PSK. Το pile up συνεχίστηκε το ίδιο µε της προηγούµενης ηµέρας  
και το ενδιαφέρον του κόσµου, που ήταν στα οχυρά για να παρακολουθήσει τις εκδηλώσεις, ήταν και αυτό 
πρωτοφανές για µας, βλέποντας τις κεραίες και τα µηχανήµατα αρκετοί ρώτησαν τι είναι αυτό που κάνουµε και τι 
είµαστε εµείς. Μία λοιπόν ευκαιρία να κάνουµε το χόµπι µας περισσότερο γνωστό. 

 Η αυλαία στα οχυρά πέφτει και το διακριτικό σταµατάει να ισχύει. Οι εντυπώσεις άριστες, ο ενθουσιασµός 
τροµερός. Η χαρά της ολοκλήρωσης µιας 
µεγάλης και µακρόχρονης προσπάθειας είναι 
ακόµα και τώρα που γράφονται αυτές οι 
σειρές τεράστια. Το αποτέλεσµα δικαίωσε τις 
προσπάθειες µας και ο αγώνας αυτών που 
πολέµησαν στα οχυρά έγινε ακόµα πιο 
γνωστός σε όλο τον πλανήτη χάρη στη 
µοναδικότητα που προσφέρει ο 
ραδιοερασιτεχνισµός  για τέτοιες 
εκδηλώσεις. Ένα µεγάλο ευχαριστώ τέλος 
σε όλους τους συναδέλφους που στήριξαν 
αυτήν την προσπάθεια αλλά και σε αυτούς 
που ήταν πίσω από τους συναδέλφους και 
µας ανέχτηκαν.      
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Γεια σας καιρό έχουµε να τα πούµε, αλλά δυστυχώς δεν µπόρεσα να ανταποκριθώ στο περιοδικό για 
αρκετό καιρό λόγω επαγγελµατικών υποχρεώσεων. Ελπίζω από εδώ και πέρα να τα λέµε τακτικά κάθε µήνα. 

Το γεγονός που άρχισε να συζητιέται αυτό το µήνα εντός και εκτός της Ελλάδος είναι το VHF CONTEST 
του Αιγαίου στο οποίο ακούω, ότι θα λάβουν µέρος και αρκετοί ξένοι από γειτονικές χώρες. Αυτό είχε σαν 
αντίκτυπο, να έχω λάβει αρκετά  e-mail όπου αναφέρουν , ότι και οι γείτονες µας από την ΤΑ-LAND επιχειρούν 
στις ίδιες ηµεροµηνίες αντίστοιχο διαγωνισµό. ∆εν µπόρεσα να βρω κάποια αναφορά ψάχνοντας στο διαδίκτυο, 
για να το επιβεβαιώσω. Άλλο πρόβληµα είναι, ότι  µέχρι αυτή την στιγµή δεν βλέπω και κάποια σχετική 
ενηµέρωση, από τους Έλληνες διοργανωτές των περιοχών 5 & 9. 

Αν µπει κανείς στην ιστοσελίδα του διαγωνισµού και την έχει επισκεφθεί 
αρκετές φορές θα δει, ότι είναι εγκαταλελειµµένοι από το 2004 εκτός των νέων 
κανονισµών που προστέθηκαν το 2005. Η διεύθυνση είναι η κάτωθι http://
www.5-9report.gr/aegean.htm . Φυσικά εκτός της αναφοράς των 
αποτελεσµάτων στο περιοδικό 5-9report, δεν υπήρξε ούτε µια απλή επιστολή,  µε 
δυο λόγια στους νικητές τα δυο τελευταία χρόνια. 

Νοµίζω ότι θα πρέπει, να αναδιοργανωθούν τα παιδία των περιοχών 5 & 9 που 
φέρουν στις πλάτες τους το βάρος του διαγωνισµού και να προωθήσουν 

καλύτερα αυτόν, τώρα που γίνεται και θεσµός έξω από τα Ελληνικά σύνορα και να µην καπελωθεί ο θεσµός από 
γείτονες που καιροφυλαχτούν σαν τα 
κοράκια…εµείς πιστεύω όλοι είµαστε εδώ να 
βοηθήσουµε και να συµπαρασταθούµε µε 
όποιον δίποτε τρόπο µας ζητηθεί. Καθώς θα 
πρέπει να σκεφτούν το πώς θα µπορούν να 
λάβουν µέρος και µη Ελληνικοί σταθµοί σε 
αυτόν. Οι πόρτες µας πρέπει να είναι ανοικτές 
και σε ξένους ραδιοερασιτέχνες. 

Πολλοί είναι αυτοί που άρχισαν να 
ετοιµάζονται για τον διαγωνισµό. Έτσι ο 
γράφων και ο SV2CNB- Γεώργιος δοκίµασαν 
µερικές  beam κεραίες για να είναι έτοιµοι 
στο διαγωνισµό.  

 Οι κεραίες έδηξαν ότι πήγαν καλά 
στις δοκιµές σε αντίθεση µε την περσινή που 
µας πρόδωσε στην οριζόντια πόλωση. 
Περισσότερες φωτογραφίες µπορείτε να δείτε 
στην ιστοσελίδα  http://www.sv2ayt.gr/
test.htm . Καλή αντάµωση στο διαγωνισµό το 
πρώτο Σαββατοκύριακο του Ιουλίου 2006. 

 

 

 

Κυκλοφόρησε ένα CD µε τα πρώτα 12 βιβλία του  WRTH  µε τον τίτλο WRTH 
1947-58 on CD   από τις εκδόσεις : ADDX e.V., Scharsbergweg 14, D-41189  

Moenchengladbach, Germany. Η τιµή είναι € 50.0 και εµπεριέχει και τα 
ταχυδροµικά έξοδα . Περισσότερα στην ιστοσελίδα  Web: www.addx.de    Αν 
θέλετε να  επικοινωνήσετε το  Email: kurier@addx.de Το WRTH κυκλοφορεί 
κάθε χρόνο ένα βιβλίο µε λίστες συχνοτήτων ώρες εκποµπών και άλλες 
πολλές χρήσιµες πληροφορίες  

από όλους τους ραδιοφωνικούς και τηλεοπτικούς σταθµούς  του κόσµου. Το 
CD περιέχει τα 12 πρώτα έτη από το  1947 η πρώτη έκδοση του έως το 1958. 
Φυσικά το βιβλίο του 2006 κυκλοφόρησε και στην χώρα µας στα βιβλιοπωλεία 
Παπασωτηρίου. 
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Ένα νέο ftp server έθεσαν σε λειτουργία τα µέλη της Ελληνικής Οµάδας Τηλεπικοινωνιών  ( ΕΟΤ-ΗΤΤ ). Η 
διεύθυνση είναι  ftp://commwo.dynalias.net  , εδώ υπάρχουν δυο σκέλη ένα για τα µέλη το MEMBERS και ένα 
για όλους τους ραδιοερασιτέχνες το PUBLIC. Ο server  ανήκει στην ιστοσελίδα http://www.commwo.com  Com-
munication World. Προς το παρών έχει µικρές δυνατότητες και ταχύτητες αλλά βρίσκετε στην αρχή. Σύντοµα το 
τµήµα  PUBLIC ετοιµάζεται να µεταφερθεί σε µεγαλύτερο και ταχύτερο server  της εταιρίας GNET. 

 Αυτή την στιγµή η πρόσβαση όλων είναι ελεύθερη σαν ανώνυµος χρήστης  και διαθέτη πέντε πόρτες 
ταυτόχρονα. ∆υστυχώς αν είναι κατειληµµένες δεν µπορείτε να εισέλθετε. Μια ακόµη ευκαιρία έχετε µε user 
name : ham και  password :free. Ενώ ταυτόχρονη πρόσβαση υπάρχει για τα  µέλη. Έτσι µεταφέροντας το PUBLIC 
στην GNET θα υπάρχει απεριόριστη πρόσβαση για όλους ανά πάσα στιγµή και µεγάλες ταχύτητες . 

 Τι περιέχει ο server, προς το παρόν έχει γύρο στα 4GB µε προσπέκτ, οδηγίες χρήσεως µηχανηµάτων, 
service manual, clonning software, βιβλία περιοδικά, προγράµµατα που ενδιαφέρουν τους ραδιοερασιτέχνες, 
video, και άλλα πολλά που είναι σε αναµονή να τοποθετηθούν.  

Στο server µπορείτε να βρείτε και το περιοδικό 5-9 report τα τεύχη του 2006 αυτή 
την στιγµή και στο νέο Server θα τοποθετηθούν όλα. 

Όπως καταλαβαίνετε χρειάζεται και κάποιος χρόνος για διαχείριση, όλα αυτά στο 
PUBLIC. Στο MEMBER φυσικά υπάρχουν τελείως διαφορετικά πράγµατα όπως 
περιοδικά ,βιβλία, µια δεύτερη µερίδα από service manual και cloning software. 

 

Εδώ θα ήθελα να ευχαριστήσω τους συναδέλφους από την Ρωσία, την Ιταλία , την 
Γερµανία , την Κύπρο τους 5B4VL – Ανδρέας και 5B4AGL – Λευτέρης που κάθε µέρα µας στέλνουν υλικό στο 
UPLOAD του server για δηµοσίευση,  αυτά που έχουν έρθει και δεν έχουν ταξινοµηθεί ακόµη είναι 5GB.  

Καθώς ένα ευχαριστώ στον συνάδελφο από την Θεσσαλονίκη που ακούγοντας στα VHF την συνοµιλία µου 
µε τον SV2BES µπήκε  στον server χρησιµοποιώντας τους κωδικούς που έδωσα στον Περικλή και ως το πρωί ο 
server ήταν άδειος τα έσβησε όλα.   Έτσι µας βοήθησε παρά τον κόπο να τα ξαναβάλουµε πολύ γρήγορα να 
σκεφτούµε την ασφάλεια από επιδροµές φίλων και να θωρακιστούµε. Φυσικά δεν γνώριζε, ότι άφησε τα ίχνη του 
και τον γνωρίζουµε . 

 

Εδώ θα ήθελα να σας αναφέρω ένα περιστατικό , ότι τον Ιανουάριο ήρθε ένα email µε το διακριτικό 
sv2ayt-1@yahoo.gr, µε πλαστογραφία του διακριτικού µου, εξύβριση και απειλές κατά του δικτυακού τόπου µου 
που είναι το www.sv2ayt.gr  και θέτοντας εθνικό θέµα µε την FYROM . Το θέµα ανέλαβε η Αστυνοµική διεύθυνση 
Θεσσαλονίκης το τµήµα Ηλεκτρονικού Εγκλήµατος. Έτσι βρέθηκε ο ραδιοερασιτέχνης που το έστειλε και είναι από 
την Θεσσαλονίκη, κάνοντας χρήση ADSL γραµµή του OTENET και του έχουν υποβληθεί µηνύσεις και 
αυτεπάγγελτες µάλιστα για το εθνικό θέµα. 

Συνάδελφοι σοβαρευτείτε, ασχοληθείτε µε το χόµπι, αν σας γεµίζει το χρόνο σας, αν όχι τότε καλύτερα να  
πάτε για ψάρεµα. Μην κάνετε σαν µικρά παιδία, γιατί δεν είστε και κάποιες πράξεις σας πληρώνονται. 



∆ιακριτικό κλήσεως σε σχολείο στη Κύπρο. Με τα από πολλές 
παρεµβάσεις του 5Β4AGL – Λεύτερη στο αντίστοιχο ΥΜΕ της Κύπρου 
δόθηκε διακριτικό κλήσεως σε σχολείο. Αυτές τις µέρες θα παρθεί και 
ο απαραίτητος εξοπλισµός. 

Περισσότερα γι’ αυτό το θέµα ίσος έχουµε στο επόµενο  τεύχος. 

 Εκποµπές έγιναν επίσης στα βραχέα και από το 1ο Τεχνικό 
Λύκειο των Γιαννιτσών. Με συµµετοχή τριών τάξεων της Β’ Λυκείου 
ηλεκτρολόγων. 

Έγινε συνοµιλία στο Ελληνικό net στα 14.285 MHz, µε τον 
VK2GBGΓιώργο από την Αυστραλία, τον M0/SV3AUW Παναγιώτη από 
το Λονδίνο, από την Αθήνα µε τον SV1APR.Επίσης την ΜΙΜΜΑ από 
την  Ιταλία  I6YOT στους 7 MHz. 

 

A41MX   Επίσης µε τον Farid Mohammed από την Muscat 
του Οµάν. Έγινε σχετική ενηµέρωση στους µαθητές για την 
διάδοση και πως µπορεί να φτάσει η φωνή µας από τα 
Γιαννιτσά µέχρι την Αυστραλία. Έγιναν πάρα πολλές 
ερωτήσεις περί του ραδιοερασιτεχνισµού και δόθηκαν 
απαντήσεις στους µαθητές. Ήταν κάτι νέο γι’ αυτούς. 
Περισσότερο φωτογραφικό υλικό στην διεύθυνση : http://
www.sv2ayt.gr/1teeg.htm  

 

 

 

Τελικά δόθηκαν και τα 4 
µέτρα στους 
ραδιοερασιτέχνες. Προσωρινά αλλά δόθηκαν . Τίποτε µονιµότερου του 
προσωρινού στην Ελλάδα. Ισχύει και εδώ ότι και για τα 6 µέτρα. Πολύ 
αναρωτήθηκαν τι γίνεται εδώ µε µηχανήµατα. Υπάρχουν στο εµπόριο; Από όσο 
γνωρίζω το ICOM IC-Ε90 ακούει και κάνει εκποµπή µε 2,5 W στην περιοχή 
αυτή , ύστερα από την σχετική ταρατούρα. Επίσης ακούστηκε ότι ακούει και 
εκπέµπει και το YAESU το FT-847, δεν βρήκα ωστόσο κάτι σχετικό που να το 
µαρτυρεί. Ενώ για το Ε90, το οποίο το έχω, δοκίµασα και ισχύουν αυτά. Στην 
Αγγλία πωλείται δε και σαν τέτρα µπάντο. Από εκεί και πέρα πλήθος από 
ιδιοκατασκεύες. Υπ΄ όψιν η προσωρινή χρήση της µπάντας εδώ είναι όπως και 
στα 6 µέτρα µόνο SSB και CW όχι FM. 70.20-70.25 
MHZ      VHF       4m  Προσωρινή(4) 

 
(4):Για την υποζώνη αυτή ισχύουν οι ίδιοι όροι και περιορισµοί µε 

 
 Οπότε δεν µπορούµε να κάνουµε χρήση του 
Ε-90 για εκποµπή ενώ µπορούµε να ακούµε 
συναδέλφους από άλλες χώρες που εκπέµπουν εκεί.  

 

 Αυτά όµως για την ώρα περισσότερα και ίσως 
πιο ενδιαφέροντα τον άλλο µήνα. Καλή επιτυχία σε 
όποιον πάρει µέρος στ AEGEAN VHF CONTEST. De  

 

SV2AYT – Νίκος.  
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Πολλοί φίλοι που διαβάζουν την στήλη, µας έχουν αποστείλει Emails, ζητώντας να 
µάθουν λεπτοµέρειες σχετικά µε τον τρόπο συνοµιλίας µέσω  δορυφόρου. 

  Η αλήθεια είναι ότι, ένα δορυφορικό QSO δεν είναι κάτι το εξαιρετικά δύσκολο, όµως 
σίγουρα έχει αρκετές ιδιαιτερότητες.  

  Από το παρόν τεύχος, θα προσπαθήσουµε να περιγράψουµε σε κάποια τεύχη 
αποσπασµατικά, µε όσον το δυνατόν απλούστερα λόγια, πως µπορεί να πραγµατοποιηθεί 
µία συνοµιλία µέσω δορυφόρου. 

 Η αλήθεια βέβαια είναι, ότι υπάρχουν περιπτώσεις στις οποίες η διαδικασία αυτή είναι αρκετά δύσκολη και απαιτεί 
εµπειρία (π.χ. δορυφόροι µε Linear Transponders σε SSB-CW mode). Για τον λόγο αυτόν, δεν θα σας 
παροτρύνουµε να κάνετε την 1η σας προσπάθεια σε κάτι παρόµοιο, αλλά σε κάτι εύκολο. 

  Η απλούστερη περίπτωση που µπορεί κάποιος να πάρει «το βάπτισµα του πυρός», είναι οι δορυφόροι που έχουν 
FM-Mode, για παράδειγµα ο ΑΟ-51 (Amsat ECHO), ο οποίος είναι και ο νεώτερος της κατηγορίας “Easy SAT’s” (οι 
επονοµαζόµενοι «εύκολοι δορυφόροι»). 

  Ο δορυφόρος αυτός είναι στην ουσία ένα FM-Repeater σε τροχιά γύρω από τον πλανήτη µας.   

  Οι συχνότητες UpLink-DownLink και τα Modes που χρησιµοποιεί ο AO-51 αλλάζουν κάθε εβδοµάδα, βάσει του 
προγράµµατος που εκδίδει µηνιαίως η AmSat-NA, η οποία έχει και την διαχείριση λειτουργίας του δορυφόρου.  
Λεπτοµέρειες µπορείτε να διαβάσετε στο URL:  http://www.amsat.org/amsat-new/echo/ControlTeam.php 

  

Η απλούστερη περίπτωση είναι όταν λειτουργεί σαν FM 
Voice Repeater V-U, δηλ. «ακούει» τους επίγειους 
σταθµούς (UpLink) στα VHF και επανεκπέµπει (DownLink) 
στα UHF. Αν συµβουλευτούµε τους σχετικούς πίνακες, θα 
διαβάσουµε ότι το κύριο αναλογικό VHF Uplink  είναι στη 
συχνότητα 145.920 NBFM και το Downlink στους 435.300 
NBFM.  Επίσης απαιτεί την χρήση υποτόνου 67 Ηz.  

Για τον Ιούνιο µήνα το πρόγραµµα φαίνεται στον διπλανό 
πίνακα. 

  Με απλά λόγια, αν το Repeater αυτό δεν ήταν 
εγκατεστηµένο σε δορυφόρο, αλλά σε κάποια 
βουνοκορφή, θα εκπέµπαµε στους 145.920 ΜΗΖ µε 67 ΗΖ 
υπότονο και θα µας αναµετέδιδε από την έξοδό του, στο 
435.300.  Εδώ θα πρέπει να σηµειώσουµε ότι η λειτουργία 
αυτή είναι Cross-Band, δηλαδή η έξοδος του repeater 
είναι σε διαφορετική µπάντα από την είσοδό του, κάτι το 
οποίο έχει θεσµοθετηθεί ΜΟΝΟ για δορυφορικές 
συνοµιλίες και όχι για επίγειες (όπως πολλοί κακώς 
θεωρούν). 

  Επειδή όµως ο δορυφόρος δεν είναι σε… βουνοκορφή, 
αλλά διαγράφει τροχιές υπεράνω µας ανά τακτά χρονικά 
διαστήµατα, εδώ… αρχίζουν τα δύσκολα! 

 

  Το κύριο πρόβληµα είναι ότι αν προσπαθήσουµε να 
µιλήσουµε µε τις κεραίες που έχουµε για τις επίγειες 
επαφές µας, είναι σχεδόν βέβαιο ότι δεν θα καταφέρουµε 
και πολλά πράγµατα. Αυτό συµβαίνει διότι, οι κεραίες µας 
έχουν λοβούς ακτινοβολίας οι οποίοι είναι υπολογισµένοι 
για επίγειους «στόχους». Ο δορυφόρος όµως, ξεκινά την 
διέλευσή του χαµηλά στον ορίζοντα και σταδιακά, 
ανάλογα µε την τροχιά του, ανεβαίνει ψηλά σε σηµεία που 
οι λοβοί των συνηθισµένων κεραιών  δεν καλύπτουν.  

  Τι µπορούµε όµως να πράξουµε για να υπερπηδήσουµε 
αυτό το εµπόδιο?  

 5/6/2006 
FM Repeater 
  Downlink 435.300 mHz FM 
  Uplink 145.920 mHz FM  + 67 hz Tone 
  
 12/6 
FM Repeater High Power 
  Downlink 435.300 mHz FM 
  Uplink 145.920 mHz FM + 67 hz Tone 
  
 17/6 Kid's Day Special Event 
  Λειτουργία µε ειδικούς κανόνες για την 
ενθάρρυνση χρήσης του δορυφόρου από παιδιά. 
Για περισσότερες λεπτοµέρειες συµβουλευτείτε 
την ανακοίνωση της Amsat-NA . 
  
 19/6  Field Day Configuration 
FM Repeater 
  Downlink 435.300 mHz FM 
  Uplink 145.920 mHz FM + 67 hz Tone 
  FM Repeater with QRP Requirements  * 
  Downlink 435.150 mHz FM 
  Uplink 145.880 mHz FM, QRP Power Limits 
 *λειτουργία του δορυφόρου σε 2 διαύλους 
ταυτόχρονα, µε τον ένα  αποκλειστικά για QRP. 
Συµβουλευτείτε για λεπτοµέρειες 
την ιστοσελίδα της Amsat-NA 

26/6 
FM Repeater 
  Downlink 435.300 mHz FM 
  Uplink 145.920 mHz FM + 67 hz Tone 
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Η  λύση είναι να κατασκευάσουµε κεραίες µε δυνατότητα ανύψωσης, µε Elevation όπως λέγεται στη δορυφορική 
ορολογία.  Όµως, τα συστήµατα αυτά ούτε απλά είναι, ούτε φτηνά. Μπορούµε όµως, µιας και εδώ µιλάµε για την 
«παρθενική» σας προσπάθεια για δορυφορική επαφή, να κατασκευάσουµε (ή να αγοράσουµε) µία φορητή κεραία 
τύπου Arrow. Η κεραία αυτή είναι στην ουσία 2 Beam Yagis (κατευθυνόµενες) στο ίδιο Boom, αλλά φορητού 
τύπου. Σε συνδυασµό λοιπόν µ’ένα καλό φορητό VU, µπορεί εύκολα να µας δώσει την δυνατότητα επικοινωνίας 
µέσω δορυφόρου…  αναρωτιέστε πώς?  

 Απλά, κρατώντας στο χέρι σας την Beam αυτή κεραία, 
µπορείτε να την κατευθύνετε ακριβώς επάνω στο 
δορυφόρο, αποφεύγοντας έτσι τα µόνιµα-αυτόµατα 
συστήµατα κατεύθυνσης κεραιών για δορυφόρους! 

H εικόνα 1 δείχνει πως ακριβώς είναι µία Arrow κεραία. 
Περιλαµβάνει 3 στοιχεία στα VHF και 7 στα UHF. Στο 
πίσω µέρος του Boom υπάρχει και η σχετική χειρολαβή, 
έτσι ώστε να την κρατάτε εύκολα και να την 
κατευθύνετε προς τον δορυφόρο.  Αντί δηλαδή να 
έχετε κάποιο σύστηµα που κατευθύνει την κεραία µε 
µοτέρ, µηχανικές κατασκευές, Interfaces-λογισµικά και 
Computers, όλη αυτή την εργασία την κάνετε… 
χειροκίνητα !  Τα Computers, Interfaces κλπ. τα 
αντικαθιστά ο ανθρώπινος εγκέφαλος και τα µοτέρ 
ανύψωσης-κατεύθυνσης το… χέρι σας ! 

  Βέβαια, πιθανόν εδώ κάποιος ν’ αναρωτηθεί πως θα 
ξέρει την ώρα που ο δορυφόρος θα περνά από κοντά µας και µε τι κατεύθυνση θα κινείται.  Σωστή απορία, αλλά 
εδώ θα πρέπει αναγκαστικά να έχετε ένα πρόγραµµα εγκατεστηµένο στο PC σας, το οποίο θα σας ενηµερώνει για 
τις διελεύσεις του δορυφόρου.   Τα σχετικά προγράµµατα που χρησιµοποιούνται  στους δορυφόρους ονοµάζονται 
Satellite Tracking Softwares. Αν δεν έχετε ήδη κάτι ανάλογο εγκατεστηµένο στο PC σας και δεν επιθυµείτε να 
εµπλακείτε µε µεγάλα, δύσκολα και απαιτητικά  λογισµικά, σας συνιστώ το παλιό δοκιµασµένο IT (Instant Track) 
της AmSat, το οποίο είναι ένα πολύ µικρό και αξιόπιστο πρόγραµµα που «τρέχει» από …286 µέχρι και P-IV. Αν και 
βασικά είναι για πλατφόρµα DOS, εργάζεται χωρίς κανένα πρόβληµα σε όλα τα λειτουργικά, ακόµη και τα ΧΡ.  
Ακόµα όµως και το Logger32, έχει δυνατότητα πρόγνωσης της διέλευσης δορυφόρου. 

   Μετά την επιλογή του λογισµικού, θα πρέπει να έχετε υπ’ όψιν: 

α) πρέπει να ορίσετε στο πρόγραµµα την γεωγραφική σας θέση (µήκος-πλάτος). ∆εν είναι κρίσιµο πολύ,  αρκεί να 
µη µένετε στην Ρόδο και βάλετε την…  Κέρκυρα !  Αν γνωρίζετε π.χ. το Grid Locator που ανήκετε, σας παρέχει 
ικανοποιητική ακρίβεια. 

β) σωστή ρύθµιση στο ρολόι του Computer σας. ∆υστυχώς µερικά PCs αποκλίνουν πολύ στο διάστηµα µίας 
εβδοµάδας.  Πριν  ζητήσετε λοιπόν από το πρόγραµµα να σας υπολογίσει τις επόµενες διελεύσεις, ρυθµίστε το 
ρολόι µε ακρίβεια. 

γ) όλα αυτά τα προγράµµατα απαιτούν την εισαγωγή δορυφορικών στοιχείων, έτσι ώστε να υπολογίζουν αξιόπιστα 
την διέλευση του δορυφόρου πλησίον µας. Τα «στοιχεία» αυτά ονοµάζονται Keplerian Elements (Kepls) και 
πολλοί από εσάς πιθανότατα ήδη γνωρίζετε περί τίνος πρόκειται.  Για όσους δεν γνωρίζουν, µε λίγα λόγια είναι 
κάποια απαραίτητα δεδοµένα για το πρόγραµµα, βάσει των οποίων υπολογίζει την θέση του δορυφόρου ανά πάσα 
στιγµή. Τα Keplerians πρέπει να ενηµερώνονται τακτικά (κάθε εβδοµάδα είναι το ιδανικό), δηλαδή αν 
«περάσουµε» νέα Kepls όταν εγκαταστήσουµε το πρόγραµµα στο PC µας δεν σηµαίνει ότι «τελειώσαµε». Πρέπει 
κάθε εβδοµάδα να τα ανανεώνουµε µε τα τρέχοντα. 

  Υποθέτοντας ότι όλα αυτά τα έχετε επιλύσει, καλό θα ήταν να τυπώσετε σε ένα κοµµάτι χαρτί τις διελεύσεις του 
δορυφόρου. Για παράδειγµα, γνωρίζετε πλέον ότι ο ΑΟ-51 περνά επάνω από την Ελλάδα και εµφανίζεται στον 
ορίζοντα (σηµείο AOS*) στις 18.15 από τις 180°, προχωρά  στις 100° (σηµείο TCA**) και δύει στις 10° (σηµείο 
LOS***) περί τις 18.30΄. Ακριβώς επειδή θα είστε «φορητός» και όχι µπροστά στο PC, καλό θα ήταν να έχετε όλα 
αυτά τα στοιχεία σε κάποιο χαρτί για επαλήθευση. 

 

*AOS=Acquisition Of Signal (σηµείο της τροχιάς στο οποίο αρχίζει να ακούγεται ο δορυφόρος) 

**TCA=Time Closest Approach (σηµείο στο οποίο ο δορυφόρος έχει την µικρότερη απόσταση από εµάς) 

***LOS=Loss Of Signal (σηµείο όπου το σήµα του δορυφόρου χάνεται από το δέκτη µας).  
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Όµως, η µεγάλη ιδιαιτερότητα του δορυφόρου δεν είναι να γνωρίζουµε µόνο το Bearing, δηλ. που ακριβώς 
βρίσκεται σε σχέση µε τα 4 γνωστά σηµεία του ορίζοντα (Ανατολή – ∆ύση – Βορράς – Νότος), αλλά και τι 
ανύψωση (Elevation) έχει σε σχέση µε το επίπεδο του εδάφους.  Το πρόγραµµα Sat Tracking µας δίνει αναλυτικά 
αυτά τα δύο απαραίτητα στοιχεία της τροχιάς του κάθε δορυφόρου. 

  Για την επικοινωνία θα χρειασθείτε, όπως είναι αυτονόητο, µία κεραία και ένα ποµποδέκτη.  Η Arrow κεραία που 
προαναφέραµε συνδυάζεται ιδανικά µε κάποιο φορητό VHF-UHF και µάλιστα Full Duplex (π.χ. TH-D7, W-32, FT-
470, DJ-G5T), το οποίο όµως πρέπει να προ-συντονιστεί για την αντιστάθµιση του φαινόµενου Doppler. Με απλά 
λόγια, όταν ο δορυφόρος ανατέλλει (AOS) και έρχεται προς εµάς, δεν ακούγεται ακριβώς στην συχνότητα 
εκποµπής του δορυφορικού DownLink (435.300) αλλά λίγο υψηλότερα, ανάλογα µε την τροχιά του. Αντίθετα 
όταν αποµακρύνεται, ακούγεται χαµηλότερα από  αυτή την συχνότητα. 

 Επίσης, όσον πλησιέστερα στο QTH µας είναι η διέλευσή του, τόσο µεγαλύτερη ανύψωση (Elevation) αποκτά στο 
σηµείο TCA (π.χ. Elevation 70-90°) και η απόκλιση συχνότητας λόγω Doppler είναι οξύτερη (± 10 ΚΗΖ maximum 
στα UHF, ± 3.5ΚΗΖ στα VHF). Αν ο δορυφόρος διέρχεται χαµηλά στον ορίζοντα, σ’ αυτές τις περιπτώσεις υπάρχει 
µικρότερη απόκλιση στη συχνότητα λόγω του Doppler και η µέγιστη ανύψωση (Elevation) είναι χαµηλή στο 
σηµείο TCA. 

 Ο προσυντονισµός που θα γίνει στον φορητό ποµποδέκτη καταλαµβάνοντας 7 θέσεις µνήµης, είναι ο εξής: 

 
*  εκποµπή µε χρήση υπότονου 67 Ηz 

 Με αυτές τις µνήµες τοποθετηµένες στο φορητό µας, την κεραία Arrow «ανά χείρας» και µε την ώρα διέλευσης 
γνωστή, παίρνετε «θέση» στην ταράτσα σας, σε κάποιο ανοιχτό χώρο ή στο µπαλκόνι σας (αν το επιτρέπει η θέα 
ως προς την διέλευση του δορυφόρου, βλέπε Εικόνα 2). 

Ας υποθέσουµε ότι το πρόγραµµα  προβλέπει ότι ο ΑΟ-51 θα ανατείλει (AOS) από τις 180°, στο Νότο δηλαδή.  Τα 
πρώτα δευτερόλεπτα τοποθετούµε το V-U στο Ch1 (ή Memory Νο1) και προσπαθούµε να ακούσουµε (πάντα µε 
ανοιχτό Squelch) το Carrier που εκπέµπει µόνιµα ο ΑΟ-51.  Ερχόµενος ο δορυφόρος προς εµάς, ανεβαίνουµε στη 
µνήµη Νο2, Νο3 κλπ. προσπαθώντας να ακούσουµε καλύτερα το φέρον (carrier) που εκπέµπει συνεχώς ο ΑΟ-51 
έτσι ώστε να σιγάσει ο θόρυβος (Hisss) της µπάντας,  εναλλάσσοντας ±1 τις µνήµες, προσπαθώντας για την 
καθαρότερη λήψη στο carrier του δορυφόρου ή των συνοµιλιών που λαµβάνουν χώρα εκείνη την στιγµή µέσω 
του ΑΟ-51. Την ίδια στιγµή µε το άλλο χέρι µας κρατούµε την κεραία Arrow στοχεύοντάς την συνεχώς προς τον 
δορυφόρο, ακολουθώντας µε τον τρόπο αυτόν την 
πορεία του στον ουρανό. Ακόµα µπορούµε να 
γυρίζουµε την κεραία ±90° ως προς τον άξονα του 
Boom στρέφοντας τον καρπό του χεριού µας, έτσι ώστε 
ν’ αλλάζουµε πόλωση µεταξύ κάθετης-οριζόντιας και 
οριζόντιας-κάθετης διαδοχικά, αναζητώντας την 
καλύτερη δυνατή λήψη µε τον συνδυασµό όλων των 
παραπάνω χειρισµών.   Ο ΑΟ-51 έχει γραµµική πόλωση 
(Linear) στο VHF Uplink και δεξιόστροφη κυκλική 
(RHCP = Right Hand Circular Polarization) στo 
αναλογικό UHF Downlink, αλλά στους δορυφόρους 
χαµηλής τροχιάς οι παράµετροι αυτοί δεν παραµένουν 
σταθεροί και η πολικότητα πολλές φορές αλλάζει κατά 
την διέλευση του δορυφόρου. Για τον λόγο αυτό 
ακολουθούµε την διαδικασία που προαναφέρθηκε.  

Memories  TX   (UpLink) RX (DownLink)   

Ch 1: 145.915 * 435.310 AOS 

Ch 2: 145.920 *  435.310   

Ch 3: 145.920 * 435.305   

Ch 4: 145.920 * 435.300 TCA 

Ch 5: 145.920 * 435.295   

Ch 6: 145.920 * 435.290   

Ch 7: 145.925 * 435.290 LOS 
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Με την παραπάνω µέθοδο, έπειτα από µερικές δοκιµές ακρόασης του ΑΟ-51 θα αποκτήσετε την σχετική εµπειρία 
σχετικά µε την διαδικασία  στόχευσης της κεραίας Arrow, την αλλαγή των «µνηµών» για την αντιστάθµιση του 
Doppler κλπ.  Όταν αποκτήσετε ικανοποιητική άνεση στην λήψη του δορυφόρου, τότε και µόνον τότε θα σας 
συµβούλευα να προσπαθήσετε να εκπέµψετε προς τον ΑΟ-51.  Ένα QSO µέσω ενός δορυφόρου είναι πάντα µία 
πολύ ενδιαφέρουσα εµπειρία. Για να την πραγµατοποιήσετε όµως σωστά, θα πρέπει να γνωρίζετε µερικές 
διαδικαστικές λεπτοµέρειες: 

1) τα QSOs µέσω δορυφόρων χαµηλής τροχιάς πρέπει να είναι πολύ σύντοµα. Η συνολική διάρκεια της διέλευσης 
είναι µικρή, από 1-20΄ της ώρας περίπου και εξαρτάται άµεσα από την τροχιά που διαγράφει ο δορυφόρος. Εκτός 
από εµάς περιµένουν πάρα πολλοί ακόµα «στη σειρά» για να συνοµιλήσουν, συνεπώς φλυαρίες στο µικρόφωνο 
είναι περιττές. Ένας καλός χειριστής πρέπει να είναι γρήγορος, λακωνικός και χωρίς λάθη.  Ανταλλάσσει ΜΟΝΟ τα 
απολύτως απαραίτητα, δηλ. Callsign, Report και Grid Locator προφέροντάς τα καθαρά,  ευδιάκριτα.  Ειδικά το Re-
port και το Locator καλό είναι να τα αναφέρουµε 2 φορές.   Μερικοί δίνουν και το όνοµά τους (αν και προσωπικά 
το θεωρώ χάσιµο χρόνου). ΠΟΤΕ δεν αναφέρουµε το QTH µας (π.χ.  Athens),  εφόσον δίνουµε το Grid Locator. 

2) το Grid Locator (ή QRA, π.χ KM17UW) είναι απαραίτητο και αν δεν το γνωρίζετε θα πρέπει µε κάποιο τρόπο να 
το µάθετε οπωσδήποτε.  Στην Ευρώπη δίνουµε πλήρες Grid Locator (π.χ. KM17UW), αντίθετα οι Αµερικάνοι 
δίνουν µόνο τα 4 πρώτα ψηφία, π.χ.  FN34.  Επίσης οι Αµερικάνοι όταν συνοµιλούν µέσω δορυφόρου ο οποίος 
είναι FM Repeater δεν δίνουν Report, αντίθετα µ’ εµάς τους Ευρωπαίους που δίνουµε και Report.  

3) καλέστε κάποιον σταθµό ΜΟΝΟΝ αν ακούτε καλά τον δορυφόρο στο DownLink. Αν δεν ακούτε καλά, µη πατάτε 
το ΡΤΤ παρεµποδίζοντας άλλους σταθµούς που ίσως ακούν καλύτερα από εσάς.  Ούτως ή άλλως ο ΑΟ-51 έχει 
τροµακτικό Traffic και άσκοπα «πατήµατα» κάνουν δύσκολη τη ζωή σε όλους όσους προσπαθούν να 
συνοµιλήσουν µέσω του δορυφόρου. 

4) χρησιµοποιείστε την µέγιστη ισχύ που έχει το φορητό σας για το VHF UpLink (π.χ. 5 Watts). 

5) επειδή η συνοµιλία είναι Full Duplex,  µπορείτε να ακούτε την «επιστροφή» σας (δηλ. την φωνή σας)  από τον 
δορυφόρο. Με τον τρόπο αυτόν έχετε άµεση αντίληψη της καλής σας (ή κακής σας) πρόσβασης στον δορυφόρο. 
Όµως, µερικές φορές η διαδικασία Full Duplex µπορεί να προκαλέσει «µικροφωνισµό» (ανατροφοδότηση) από το 
µικρόφωνο-ποµπό-δορυφόρο-δέκτη-µεγάφωνο, κάτι το οποίο είναι πολύ δυσάρεστο για εσάς και τους 
συνοµιλητές σας. Απαιτείται λοιπόν στον εξοπλισµό σας ένα σετ ακουστικών για την αποφυγή του προβλήµατος. 

6) προσπαθήστε να κάνετε τις πρώτα σας QSOs σε διελεύσεις χωρίς πολύ traffic, π.χ. καθηµερινές µέρες και 
πρωινές ώρες (αν σας το επιτρέπουν οι  υποχρεώσεις σας βέβαια). Τα Σαββατοκύριακα γενικώς γίνεται «πανικός» 
και ο δορυφόρος αυτός είναι πολύ δύσκολα προσβάσιµος. 

7) πολλές φορές, στα πρώτα QSOs έχει παρατηρηθεί ότι από την µεγάλη χαρά που διακατέχει τον χειριστή, την 
ένταση, το άγχος αλλά και το τρακ, ξεχνάµε να σηµειώσουµε το διακριτικό του συνοµιλητή µας, ή την ώρα, ή το 
Locator !  Καλού – κακού λοιπόν, αν έχετε ένα µικρό µαγνητόφωνο συνδέστε το µε κάποιο τρόπο στο φορητό και 
βάλτε το να «γράφει».  Έπειτα θα ακούσετε και θα απολαύσετε το 1ο σας QSO (ή τα πρώτα σας QSOs) µε την 
ησυχία σας, συµπληρώνοντας πληρέστερα και το LOG-Book σας µε τις πολύτιµες πλέον, δορυφορικές σας 
συνοµιλίες.  Αλλά ακόµη και σαν ηχητική ανάµνηση µπορείτε να το κρατήσετε. 

 Αυτά τα… λίγα για τώρα!  Κλείνοντας σας διαβεβαιώνω ότι όλοι όσοι είχαν παρόµοια εµπειρία, συµφωνούν ακόµη 
κι’ αν είναι εµπειρότατοι χειριστές στα HF, ότι το 1ο QSO µέσω δορυφόρου είναι µία υπέροχη, ανεξίτηλη, αξέχαστη 
εµπειρία !   Κάτι σαν το 1ο QSO της ζωής µας !  Η αδρεναλίνη ανεβαίνει στα ύψη, τα συναισθήµατα ποικίλουν και 
πιστέψτε µε, αξίζει το κόπο !  Είναι µία νέα, πρωτόγνωρη εµπειρία…. και στη ζωή µας πρέπει να δοκιµάζουµε νέες 
εµπειρίες. 

 

73, Μάκης SV1BSX 

sv1bsx@yahoo.gr 

ΥΓ:  

Λεπτοµέρειες για τον ΑΟ-51 στο URL: http://www.amsat.org/amsat-new/echo/ 

Περιγραφή κεραίας Arrow (ιδιοκατασκευή) µπορείτε να βρείτε στο URL:  

http://xe1mex.gq.nu/antenas/yagi.html 

Επίσης υπενθυµίζω ότι λειτουργεί Ελληνικό Yahoo Group (SV-AmSat) στο οποίο µπορείτε να γίνετε µέλος 
(δωρεάν). Εκεί µπορείτε να δηµοσιοποιείτε τις απορίες που έχετε για οποιοδήποτε θέµα σχετικά µε τους 
ραδιοερασιτεχνικούς δορυφόρους, έτσι ώστε τα υπόλοιπα µέλη να σας απαντούν (αν γνωρίζουν βέβαια). Το URL 
είναι: http://groups.yahoo.com/group/sv-amsat/ 
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Γράφει ο Ντίνος Νοµικός  SV1GK 

Γ’  Μέρος 

 

                    Στο Β’ µέρος γνωρίσαµε τις γραµµές µεταφοράς που χρησιµοποιούν ως επί το πλείστον οι 
ραδιοερασιτέχνες , καθώς και τα χαρακτηριστικά τους , µέσα από ειδικούς πίνακες . Σε αυτό το τεύχος θα δούµε τι 
συµβαίνει µέσα στις γραµµές µεταφοράς και πώς επηρεάζουν την εκποµπή µιας κεραίας . 

                     Πρώτα όµως θα πρέπει να αναφερθούµε σε µία ειδική µονάδα που χρησιµοποιείται κατά κόρον στις 
τηλεπικοινωνίες , στα ηλεκτρονικά , στην ακουστική και αλλού .  

 

Τ ο      D  E  C  I  B  E  L 

                      Οι µηχανικοί της Bell Telephone Laboratory , προκειµένου να υπολογίζουν την µείωση που 
παρουσίαζε η ακουστότητα ανά µίλι  στα τηλεφωνικά καλώδια , είχαν εφεύρει µια µονάδα που ονόµαζαν  TU  
( transmission unit ) .  

                      Το 1923 όµως και προς τιµήν του εφευρέτη του τηλεφώνου , Alexander Graham Bell της άλλαξαν 
το όνοµα και την ονόµασαν  Bel .  

                      To Bel σαν µονάδα είχε µεγάλο µέγεθος και στην πράξη διευκόλυναν µικρότερες τιµές του, έτσι 
λοιπόν χρησιµοποίησαν το ένα δέκατό του ( deci ) , δηµιουργώντας το  decibel  ή  dB .   

                      Τι είναι όµως το  dB : 

                      Όποτε συναντούµε αυτά τα δύο γραµµατάκια αµέσως στο µυαλό µας θα πρέπει να σχηµατίζονται 
δύο ποσότητες και στην δική µας περίπτωση δύο ισχείς .  

                       Το dB λοιπόν εκφράζει , µέσα από µία ειδική σχέση , πόσες φορές είναι µεγαλύτερη ή µικρότερη η 
µία ισχύς από την άλλη .  

                       Αν λοιπόν σε µία διάταξη ( ένα κύκλωµα , µία γραµµή µεταφοράς , µία κεραία  κλπ. ) 

εφαρµόσουµε µία ισχύ  Pin  και στην έξοδο της διάταξης αυτής πάρουµε µία ισχύ  Pout , τότε ο αριθµός των dB  
ορίζεται ως εξής: 

Παρατήρηση :  Ο παραπάνω τύπος αναφέρεται σε λόγο 
ισχύων , αν αναφερόµαστε σε λόγο τάσεων , τότε ισχύει άλλος 
τύπος που δεν θα τον χρειαστούµε επί του παρόντος .  

 Στους πίνακες που παραθέσαµε στο προηγούµενο τεύχος , για 
κάθε τύπο οµοαξονικού καλωδίου αναφέρονται τα εξής : 

                       α) Το µονωτικό υλικό που υπάρχει ανάµεσα στον κεντρικό αγωγό και στο µπλεντάζ 

                       β) Ο συντελεστής ταχύτητας του ραδιοκύµατος µέσα στον αγωγό (velocity factor) 

                 και γ) Οι απώλειες που παρουσιάζει ανά µονάδα µήκους το καλώδιο .  

Ένα οµοαξονικό καλώδιο είναι τόσο καλλίτερο όσο µεγαλύτερος είναι ο  velocity factor και όσο 
µικρότερες απώλειες έχει ανά µονάδα µήκους , για τη συχνότητα που θέλουµε να το 
χρησιµοποιήσουµε .  

  Προκειµένου λοιπόν να υπολογίσουµε την απώλεια σε Watts , που παρουσιάζει µία γραµµή µεταφοράς , 
χρησιµοποιούµε δύο µεθόδους .    

                       1η Μέθοδος  (Με βατόµετρα): Η µέθοδος αυτή χρησιµοποιείται όταν θέλουµε να µετρήσουµε 
απ’ευθείας τις απώλειες που παρουσιάζει µία γραµµή µεταφοράς συγκεκριµένου µήκους , έχει µάλιστα το 
πλεονέκτηµα ότι µπορούµε να 
µετρήσουµε τις απώλειες ακόµη και 
σε µία γραµµή µεταφοράς που δεν 
ξέρουµε τον τύπο της ή έχουν 
σβηστεί τα γράµµατα από πάνω της 
ή είναι µεταχειρισµένη και δεν 
ξέουµε αν λειτουργεί σωστά .    

Σύµφωνα µε την µέθοδο αυτή 
χρησιµοποιούµε την διάταξη του 
Σχήµατος 1. 
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∆ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 
 

 Ο ραδιοερασιτεχνισµός στο Νοµό Μαγνησίας είναι µια ιστορία που άρχισε πολύ καιρό πριν. Νοµός µε πλούσιο 
παρελθόν στη ναυτιλία και κατ΄ επέκταση στην χρήση ραδιοσυχνοτήτων, για επικοινωνιακές ανάγκες αρχικά και 
εν συνεχεία γι αυτά που όλοι οι ραδιοερασιτέχνες γνωρίζουµε καλά δηλαδή την ψυχαγωγία, την έρευνα, την 
εξέλιξη και όλα αυτά που χαρακτηρίζουν το χόµπι µας. 

 

Ο αριθµός των παθιασµένων µε την εκποµπή µεγάλωνε ολοένα και πιο πολύ και οι παρέα αισθανόταν την ανάγκη 
να αποκτήσει ένα πρόσωπο που να είναι αναγνωρίσιµο κι από τον υπόλοιπο κόσµο που ίσως και να µην 
καταλάβαινε την κατά περίπτωση προσφορά του ραδιοερασιτέχνη. 

 

Με την δηµιουργία συλλόγων σε άλλες πόλεις, µερικοί Μαγνησιώτες θέλοντας να αποτελέσουν µέρος της 
οργανωµένης πλέον φωνής των ραδιοερασιτεχνών, βρήκαν φιλόξενο καταφύγιο σ’ αυτούς, παραµένοντας όµως 
µακριά από το ζητούµενο που ήταν η πλήρης εκπροσώπηση του Νοµού µας. 

 

Θέµατα όπως η απόσταση από τα κέντρα αποφάσεων, η έλλειψη  άµεσης ενηµέρωσης όλων των 
ραδιοερασιτεχνών της περιοχής για θέµατα που τους απασχολούσαν, τα προβλήµατα της εκπροσώπησής µας σε 
επίπεδο Νοµού, η διαφορετικότητα των αναγκών του Νοµού µας σε σχέση µε άλλους καθώς και η ανάγκη 
ενισχύσεως της φωνής µας µέσα από τη συσπείρωση, µας οδήγησαν στην ανάγκη να απλώσουµε το δικό µας ″
ΣΥ.Ρ.ΜΑ″. 

 

 Έτσι µε την υπ’ αριθµό 646/2005 απόφαση µονοµελούς Πρωτοδικείου Βόλου, πραγµατοποιήθηκε η επιθυµία 
πολλών ραδιοερασιτεχνών του τόπου µας µε την ίδρυση του Συλλόγου Ραδιοερασιτεχνών Μαγνησίας (ΣΥ.Ρ.ΜΑ), 
µε βασικό σκοπό την ερεύνα και τον εθελοντισµό, για µια κοινή προσπάθεια ανάδειξης και εξάπλωσης του 
ραδιοερασιτεχνισµού. 

 

Οι εκλογές για την ανάδειξη του πρώτου ∆.Σ. διεξήχθησαν στις 14 Ιανουαρίου ώρα 15:00, ακολούθησαν 
αρχαιρεσίες όπου συγκροτήθηκε σε σώµα το νέο ∆.Σ έχοντας ως εξής: 

 

 

 

Σ’ αυτό το σηµείο οφείλουµε να εκφράσουµε συναδερφικές ευχαριστίες προς τους συλλόγους που είτε 
φιλοξένησαν ή ακόµα φιλοξενούν, µέλη του Νοµού µας στους κόλπους τους όπως η Ε.Ρ.ΘΕ, η Ε.Ε.Ρ, η 
Ε.Ρ.Καρδίτσας καθώς και τον SV8AWD από τον Σ.Ρ.Ευβοίας. 

Με πολλούς συναδερφικούς χαιρετισµούς αναµένουµε να τα λέµε, µε όποιο καλέσει τον SZ4SRM, όποτε βρεθεί 
στο Νοµό Μαγνησίας, στη στεριά και στη θάλασσα, στα βουνά και στις παραλίες στη συχνότητα 145.475 µε τόνο 
71,9. 

 

Πολλά 73 

Για τον Σύλλογο Ραδιοερασιτεχνών Μαγνησίας  

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ : Βαφίνης Ιωάννης SW4 FFI 

ΑΝΤΙΠΡΟΕ∆ΡΟΣ : ∆ιανέλλος Γεώργιος SV4 FFE 

Γ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ : Ντόβας Κων/νος SV4 FFL 

ΤΑΜΙΑΣ : Κοτσέλος Βασίλειος SW4 FFP 

ΜΕΛΟΣ : Μπέσας Νικόλαος SW4 FFM 

Σελίδα  Σελίδα  Σελίδα  171717   

 

  

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΡΑ∆ΙΟΕΡΑΣΙΤΕΧΝΩΝ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ 
Ισιδώρου  52   -   38445 Ν. Ιωνία Μαγνησίας 

τηλ. 24210 85186  
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Το Aegean DX group ενηµερώνει.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ΠΡΟΣΟΧΗ!...  

Παράνοµα χαρακτηριστικά κλήσεως! 
 

 

Το ψευτοκράτος της κατεχόµενης βόρειας Κύπρου, παράνοµα  «θέσπισε» για 
ραδιοερασιτεχνική χρήση το χαρακτηριστικό 1Β/XXX για τους επισκέπτες και 
το 1ΒXXX για τους ντόπιους «ραδιοερασιτέχνες».  

Τα παρά πάνω έσπευσε να αναγνωρίσει, κατά παράβαση των διεθνών 
κανόνων, η Τουρκία.  

 

 Ανακοινώνεται ότι καµιά χώρα µέλος της ITU δεν έχει αναγνωρίσει και 
αποδεχθεί το  αυθαίρετο πρόθεµα και ενηµερώνετε η διεθνή 
ραδιοερασιτεχνική κοινότητα ότι θεωρείται παράνοµο.  

Τυχών χρήση του επιφέρει εκτός των άλλων κυρώσεων και αφαίρεση του 
εθνικού χαρακτηριστικού, των σταθµών πού θα το χρησιµοποιήσουν σε 
τυχών επίσκεψή τους στό κατεχόµενο τµήµα του νησιού σαν πρόθεµα του 
προσωπικού τους χαρακτηριστικού κλήσεως. 

 

Καλούνται οι συνάδελφοι DXers πού πιθανόν ακούσουν να χρησιµοποιείτε το 
παρά πάνω πρόθεµα να ενηµερώνουν τις εθνικές τους ενώσεις για περαιτέρω 
ενέργειες  σύµφωνα µε τους κανόνες της IARU. 

 

 

 

                                                                                           de ADX group 

Σελίδα  Σελίδα  Σελίδα  181818   
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Φυλάκισαν...παπαγάλο µέχρι να οµολογήσει!  

 

Πίσω από τα κάγκελα έµεινε για πέντε ολόκληρες µέρες ένας παπαγάλος 
από την Αργεντινή, λόγο της γοητείας του! ∆ύο γείτονες, ο Χόρχε 
Μασάδο και ο Αρ Βέγκα έφτασαν στα δικαστήρια για χάρη του, αφού   
ηταν τόσο ξεχωριστός και αξιοζήλευτος.  
 
Ο δικαστής Κάρλος, λοιπόν αποφάσισε πως η µοναδική λύση ήταν να 
κλείσουν τον περίφηµο παπαγάλο Πέπο στη φυλακή µέχρι να 
οµολογήσει ποιος είναι το αφεν 964?ικό του. Έτσι κι έγινε, ο παπαγάλος 
µπήκε σε ένα κελί και έζησε αρκετές ώρες "ανάκρισης" µέχρι που 
οµολόγησε! 
 
Πέντε µέρες µετά την επιβολή της ποινής του, τραγούδησε το ρεφρέν από τον ύµνο της ποδοσφαιρικής oµάδας 
Σαν Λορέντζο, της αγαπηµένης του αφεντικού του.  
 
Συγκινηµένος ο Χόρχε Μασάδο έσπευσε να παραλάβει το αγαπηµένο του πτηνό, ενώ δήλωσε, ότι ήταν σίγουρος, 
πως ο Πέπο δε θα τον απογοήτευε γιατί είναι πραγµατικός φίλος και θερµός υποστηρικτής της Σαν Λορέντζο!  
 
Τελικά λοιπόν ο παπαγάλος οµολόγισε...και τέλος καλό, όλα καλά για τον περίφηµο Πέπο! 

 

Ο έρως χρόνια δε κοιτά!  

 

Ένας άντρας από τη Μαλαισία, ηλικίας 33 χρόνων παντρεύτηκε την εκλεκτή της καρδιάς του, η οποία τον περνά 
µόλις...71 χρόνια!  

 
"Μπορεί να φαίνεται παράξενο σε όσους δεν καταλαβαίνουν, όµως από τότε που  παντρεύτηκα, εδώ και δύο 
µήνες, βρήκα την ηρεµία", δήλωσε ο ευτυχισµένος γαµπρός σε εφηµερίδα της Κουάλα Λουµπούρ, η οποία 
δηµοσιεύει φωτογραφίες του χαµογελαστού ζεύγους. "Ξέρω πως ο κόσµος είναι κυνικός, αλλά δεν την 

παντρεύτηκα για τα λεφτά της", πρόσθεσε ο ίδιος, ενώ η σύζυγός του δήλωσε πως ελπίζει αυτή η σχέση να 
κρατήσει. Ο 33χρονος νοίκιαζε ένα δωµάτιο στο σπίτι της υπερήλικης.  

 
Στην αρχή, παραδέ ?χεται ότι άρχισε να κάνει παρέα µαζί της επειδή την λυπόταν που ήταν τόσο µόνη. Σιγά-σιγά 

όµως αυτή η σχέση µετατράπηκε σε αγάπη. "Ήταν θέληµα Θεού" λένε και οι δυο µαζί.  
 
 

Τρίδυµα µεγάλωναν το ένα µέσα στο άλλο!  

 

Ένα κορίτσι δύο µηνών στο Πακιστάν υποβλήθηκε σε χειρουργική επέµβαση για την αποµάκρυνση δύο ατελών 
εµβρύων που αναπτύσσονταν µέσα στο σώµα της όταν βρισκόταν ακόµα στη µήτρα της µητέρας τ! ης. 
 
«Είναι εξαιρετικά σπάνιο να ανακαλύπτονται δύο έµβρυα µέσα σε ένα άλλο» σχολίασε ο Ζαχέρ Αµπάσι, 
επικεφαλής της οµάδας χειρουργών στο Νοσοκοµείο Παίδων του Ινστιτούτου Ιατρικής Έρευνας στο Ισλαµαµπάντ. 
«Βασικά, είναι µια περίπτωση τριδύµων, αλλά δύο από τα αδέλφια µεγάλωναν µέσα στο άλλο» εξήγησε. 
 
Τα δύο υπολειµµατικά έµβρυα, συνολικού βάρους ενός κιλού, είχαν σταµατήσει να αναπτύσσοντ! αι στον τέταρτο 
µήνα της κύησης, ενώ το νεογέννητο κορίτσι, γνωστό µόνο από το µικρό του όνοµα Νάζια, βρίσκεται σε κρίσιµη 
κατάσταση µετά τη δίωρη επέµβαση στην οποία υποβλήθηκε.  
 
Στα ιατρικά χ u961?ονικά του Πακιστάν δεν έχει αναφερθεί άλλη περίπτωση «εµβρύου µέσα σε έµβρυο», ωστόσο 
παρόµοια περιστατικά έχουν υπάρξει σε άλλες περιοχές του κόσµου. Σύµφωνα µε δηµοσίευση στην αµερικανική 
επιθεώρηση Pe! diatrics το 2000, το φαινόµενο συµβαίνει σε µία ανά 500.000 γεννήσεις. 

 

 

sv5cjn Σκότης ∆ρόσος 
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Έν  λευκώ......... 

     Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η 

Προς κάθε συνάδελφο που θα προγραµµατίσει να έλθει στη Σάµο Του 
διαθέσουµε την  ραδιοερασιτεχνική  µας βάση  που βρίσκετε στην  περιοχή  
Ζερβού  τέσσερα χιλιόµετρα από την  πόλη της Σάµου σε υψόµετρο 300µ  και 
ανοικτό ορίζοντα. Έχει µία κεραία από  1,8   έως 30 MHz (κλειστό δίπολο σε 
ύψος 23 µ) , µία  τριών στοιχείων 20,15,10 µέτρα και  ένα ποµποδέκτη  
Alinco DR-77.  

         Όσοι πιστοί προσέλθετε. 

(Γιά του χρόνου το έχει κλείσει ένα Βέλγικο team για 15 ηµέρες, µάλλον δια το IOTA 
Contest) 

 

Μια ποιοτική αναβάθµιση  της ράδιο-επαφής έχει αρχίσει να συντελείτε. 
Όποιος συνάδελφος ενδιαφέρετε να µεταφέρει τις γνώσεις του και στους 
άλλους ας επικοινωνήσει µαζί µας. Αναµένουµε.......... 

Καλωσορίζω  το αγαπητό Φίλο, συνεργάτη και συνάδελφο SW1IVK κατά 
κόσµον  Αθανάσιο Μπαξεβάνη ως ενεργό µέλος αυτής της προσπάθειας. 

Η προσπάθειά   µας  είναι  καθαρά   ερασιτεχνική  που θα θέλαµε να αγγίξει 
την πολύ καλή ποιότητα,  χωρίς υστεροβουλίες ή  κάποια   ανταπόδοση. 

                      73 

        SV8CYR 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ   

1.Το Πρωτοσέλιδο 

 2. Γραµµές Μεταφοράς     
σε PCB 
3.∆ιαγωνισµοί....  

  και άλλα. 

4.Σταθµοί Ωριαίων 
Σηµάτων και Προτύπων 
Συχνοτήτων.  

5.∆ιάδοση και SMS 

6.∆ιπλασιασµός 
συχνότητος 

7.Ζώνες Ρδιοσυχ/των 
ΣυντακτικήΣυντακτικήΣυντακτική   

ΕπιτροπήΕπιτροπήΕπιτροπή   

Αλ.Ε.Καρπαθίου 

sv8cyr@mycosmos.gr 

Βασ. Τζανέλης 

Tzanellis@internet.gr 

Αθ.Μπαξεβάνης 
Baxev@ath.forthnet.gr 

 

* * * 
Επιτρέπετε η αναπαραγωγή  
και επαναδηµοσίευση των 
άρθρων ΧΩΡΙΣ  κάποια 

σχετική άδεια.  Επιβάλετε η 
διάδοση των ιδεών. 

Υ.Γ Αν θέλετε αναφέρετε το 
περιοδικό ....... 

Επίσηµο  Περιοδικό   της  Ένωσης Ραδιοερασιτεχνών Κεντρικού Αιγαίου.Επίσηµο  Περιοδικό   της  Ένωσης Ραδιοερασιτεχνών Κεντρικού Αιγαίου.  

Σάµος   Ιουνιος Σάµος   Ιουνιος 2006               2006               Αρ.Τεύχ.  Αρ.Τεύχ.  2121  
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 Γράφει ο   SV1IVK 

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΓΡΑΜΜΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΣΕ ΠΛΑΚΕΤΕΣ 

 

Έτυχε ποτέ να σας χρειαστεί η κατασκευή γραµµής µεταφοράς 50Ω (Microstrip) σε πλακέτα για να 

µεταφέρετε σήµα µεταξύ βαθµίδων (π.χ. εξασθενητή ή ενισχυτή) µε αντίσταση εξόδου 50Ω; Η κατασκευή της 

γραµµής πάνω στην πλακέτα µε τυχαίες διαστάσεις οδηγεί σε απώλειες του σήµατος καθώς και απροσδιόριστη 

συµπεριφορά του κυκλώµατος. Και όµως υπάρχει τρόπος να υπολογίσουµε τις διαστάσεις της γραµµής µεταφοράς 

και να επαναφέρουµε τηn κανονική λειτουργία του κυκλώµατος. Η σύνθετη αντίσταση της γραµµής µεταφοράς 

στο τυπωµένο κύκλωµα εξαρτάται από το πλάτος του χαλκόδροµου στην πλακέτα, το πάχος του µονωτικού 

υλικού της πλακέτας, το πάχος του χαλκού, καθώς και την διηλεκτρική σταθερά του µονωτικού υλικού. Ο 

µαθηµατικός τύπος που υπολογίζει την αντίσταση είναι αρκετά σύνθετος και για τον λόγο αυτό υπάρχουν 

προγράµµατα τα οποία, δίνοντας τα ανωτέρω στοιχεία, υπολογίζουν αµέσως την σύνθετη αντίσταση. Από την 

έρευνα που έκανα στο διαδίκτυο βρήκα ότι το πρόγραµµα txline, που βρίσκεται στην ηλεκτρονική διεύθυνση 

http://www.appwave.com/products/mwoffice/txline.html της εταιρείας APPLIED WAVE RESEARCH και επιπλέον 

είναι δωρεάν, είναι το καλύτερο, αν και µε κάποια µικροπροβλήµατα (ας µην τα θέλουµε όλα δικά µας..). 

∆ίνοντας λοιπόν κάποιες της πλακέτας και της γραµµής µεταφοράς, όπως την διηλεκτρική σταθερά έχουµε 

αµέσως την σύνθετη αντίστασή της. Οι διαστάσεις (πάχος µονωτικού και χαλκού) είναι εύκολο να µετρηθούν µε 

µικρόµετρο, εν τούτοις η διηλεκτρική σταθερά του µονωτικού της πλακέτας είναι άγνωστη ή στην καλύτερη 

περίπτωση πιθανόν να µπορούσε να εκτιµηθεί ανάλογα µε το υλικό κατασκευής, µε µεγάλη όµως απόκλιση, που 

δίνει αποτέλεσµα µεγάλα σφάλµατα στο τελικό αποτέλεσµα. 
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Υπάρχει όµως τρόπος η διηλεκτρική σταθερά να µετρηθεί µε την βοήθεια ενός µετρητή χωρητικότητας. Ένα 

κοµµάτι πλακέτας διπλής όψης, πάνω στην οποία θα κατασκευάσουµε την τυπωµένη γραµµή µεταφοράς 

(Microstrip), είναι πρακτικά ένας πυκνωτής, έχοντας για πλάκες τις δύο όψεις του χαλκού. Η χωρητικότητας 

ενός πυκνωτή πολλαπλών  

 

πλακών ορίζεται από τον τύπο C=0,0885 (n-1), όπου C η χωρητικότητα σε pF, 

 

 Κ η διηλεκτρική σταθερά του µονωτικού, Α η επιφάνεια σε τετραγωνικά εκατοστά, d το πάχος του 

διηλεκτρικού σε εκατοστά και n ο αριθµός των πλακών (τουλάχιστον 2). Αν ο τύπος επιλυθεί για το Κ 

βρίσκουµε την διηλεκτρική σταθερά, µετρώντας µε ένα καπασιτόµετρο την χωρητικότητα που σχηµατίζουν οι 

δύο όψεις του χαλκού, το πάχος του µονωτικού και την επιφάνεια της µιας πλάκας σε τετραγωνικά 

εκατοστά. Έτσι λοιπόν ο τύπος για την διηλεκτρική σταθερά του µονωτικού ανάµεσα σε δύο µόνο πλάκες 

πυκνωτή είναι  

 

Κ= 

 

 Με τον τρόπο αυτό βρίσκουµε την διηλεκτρική σταθερά του µονωτικού υλικού οποιασδήποτε πλακέτας και 

όχι µόνο. Χρησιµοποιώντας κοινή πλακέτα διπλής όψης του εµπορίου επιφάνειας 166,56 τετρ. εκατοστών µε 

πάχος µονωτικού 0,09 εκ. µετρήσαµε χωρητικότητα 716 pF και χρησιµοποιώντας τον ανωτέρω τύπο 

βρήκαµε ότι η διηλεκτρική σταθερά του µονωτικού ήταν 4,37. 

 

Τέλος τρέχουµε το πρόγραµµα txline, και αρχικά επιλέγουµε όλες τις µονάδες µέτρησης σε χιλιοστά (mm) 

και την συχνότητα σε MHz. Ακολούθως από τις καρτέλες επιλέγουµε Microstrip, βάζουµε την σύνθετη 

αντίσταση (Impdence) στα 50Ω, δίνουµε το πάχος του διηλεκτρικού (Height), την διηλεκτρική σταθερά 

(Dielectric Constant) που υπολογίσαµε προηγουµένως, το είδος του αγωγού (Conductor) σε χαλκό και την 

συχνότητα λειτουργίας. Οι τιµές όλων των άλλων παραµέτρων δεν αλλοιώνουν το αποτέλεσµα για τις 

χαµηλές συχνότητες και δεν χρειάζεται να ορισθούν διαφορετικά. Στη συνέχεια πατάµε το δεξί βέλος και 

παίρνουµε το πλάτος της γραµµής από την παράµετρο Width (W) που στην συγκεκριµένη περίπτωση δίνει 

πλάτος γραµµής 0,168669 εκατοστά. Στρογγυλοποιώντας το πλάτος της γραµµής στα 0,17 εκατοστά και 

πατώντας το αριστερό βέλος βλέπουµε ότι η αντίσταση της γραµµής γίνεται 49,7705Ω, πολύ κοντά στα 50Ω. 

Με τον τρόπο αυτό είναι δυνατός ο υπολογισµός της σύνθετης αντίστασης κάθε γραµµής ή αντίθετα του 

πλάτους µιας γραµµής για συγκεκριµένη σύνθετη αντίσταση. 

 

 

Καλή επιτυχία στις κατασκευές σας. 

Σελίδα  Σελίδα  Σελίδα  222222   

d
KA

A
dC

0885,0
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Οι  διαγωνισµοί   που θα τρέξουν  

 

 

Aegean  VHF  Contest το πρώτο Σαββατο-Κύριακο του 
Ιουλίου  (  1 & 2 Ιουλίου) 

 

ΙΟΤΑ  Islands On The Air  Το τελευταίο  Σάββατο –
Κύριακο του   Ιουλίου.(29&30 Ιουλίου) 

 

  Ένας   διαφορετικός  Μαραθώνιος   στα  6µ. 
(τα αποτελέσµατα που αναφέρονται στην δεξιά στήλη  είναι την   1η  
Ιουνίου  2006) 

Τον ανεκάλειψα  προτού ένα χρόνο  στο διαδύκτιο και είναι µία 
πολύ ωραία προσπάθεια Φιλανδών   συναδέλφων  και η 
ηλεκτρονική διεύθυνση είναι : 

 www.50mc.tk  

Κατ’  αρχήν  µπορεί να γραφτεί οποιοσδήποτε ραδιοερασιτέχνης  
µέσω  e-mail όπου  στην  απάντηση θα βρει ένα username και ένα 
password. Αυτά είναι για να µπορεί  να περάσει κάποιος τα QSO που 
έχει κάνει . 

Παράλληλα ενηµερώνετε τακτικά  η βάση δεδοµένων µε τα QSO και 
µπορεί οποιοσδήποτε να δη τον  αριθµό των επαφών  που έχουν   
γίνει.   Μετρά  ένας βαθµός για κάθε ραδιοχώρα. 

 

Αυτός  ο Μαραθώνιος διαγωνισµός   άρχισε  στίς 6 Μαϊου  και 
τελειώνει στις 6 Αυγούστου  

Τα αποτελέσµατα συζητούνται σε µία  Ηµερίδα που γίνετε   για το 
θέµα αυτό 

Προσέλθετε λοιπόν  όσοι µπορούν  να συµµετάσχουν έστω για να 
ακουστεί  το SV και σ’ αυτή τη µπάντα. 

Μετά  από σχετική  άδεια  που λάβαµε  τα αποτελέσµατα θα τα 
δηµοσιεύουµε και εµείς από την  <΄ράδιο ‘επαφή> 

Παρά τις επανηλειµένες εξορµήσεις δέν κατάφερα  προς το παρόν 
κάτι καλό. 

Θα δοκιµάσουµε  κατά 
την   διάρκεια όλου 
αυτού του  
ιδιόρυθµου 
Μαραθωνίου. 

 

 

Καλά QSO στούς 
συµµετέχοντες ....

  

Αλεξ.Καρπαθίου   de  
SV8CYR 

   CALL AEREA SCORE 
FM5JC NA 48 
HI3TEJ NA 47 
G4PCI EU 45 
N3DB W3 44 
G4IGO EU 43 
W1JJ W1 40 
YO7VS EU 35 
F8OP EU 34 
IW1AZJ EU 31 
PE1MZS EU 31 
NL7AU W4 30 
OH2TP OH 26 
N4BAA W4 25 
K7BV W1 24 
WZ8D W8 24 
AB3BK W3 22 
OH1VR OH 21 
NP3CW NA 21 
KB1LKB W1 20 
N5BO W4 20 
AG2A W2 20 
OH2LQJ OH 19 
F5TND EU 19 
F5DE EU 19 
F6FPT EU 19 
OH3LOR OH 18 
G0CHE EU 18 
IW0AFS EU 18 
FY1FL SA 17 
N8UUP W8 16 
KB1DMX W1 16 
K2SIT W2 14 
VE3GIB NA 13 
VE2XK NA 13 
PJ2BVU SA 12 
YO8RHI EU 12 
K4YMQ W4 11 
OH2MA OH 11 
VE2TH NA 9 
N4JVP W4 8 
WB2AMU W2 8 
NO3I W3 8 
KB9ZLB W9 7 
OH3WW OH 6 
W5OZI W5 6 
TA2RC AS 5 
IW5EIJ EU 4 
F2FZ EU 3 
K8ROX W8 0 
OH3ET OH 0 
IW7EFC EU 0 
N8CJK W8 0 
K3TKJ W3 0 
SV8CYR EU 0 
SV8CYV EU 0 
FR5EC AF 0 
N9OI W9 0 
HA6NN EU 0 
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Γράφει ο 
Γιώργος 

Ροϊνιώτης 

             
SV1PS 

 

 

 

 Αγαπητοί φίλοι από την Σάµο, αγαπητοί φίλοι της ΕΡΚΑ, σας ευχαριστώ για το τηλεφώνηµα σας, βάλσαµο η λαλιά 
σας! 

Μού ζητήσατε κάτι από τα παλιά και µε κάνατε ν αναδράµω νοσταλγικά µερικές δεκαετίες πίσω, τότε στα χρόνια της νιότης. 

Αγαπητοί φίλοι από την Σάµο, αγαπητοί φίλοι της ΕΡΚΑ, σας ευχαριστώ για το τηλεφώνηµα σας, βάλσαµο η λαλιά 
σας! 

Μού ζητήσατε κάτι από τα παλιά και µε κάνατε ν αναδράµω νοσταλγικά µερικές δεκαετίες πίσω, τότε στα χρόνια 
της νιότης. 

Σωστά θυµόσαστε, έτσι τους λέγαµε και σ αυτούς ανατρέχανε οι ανά τις θάλασσες του κόσµου συνάδελφοι ραδιοτηλεγραφητές για να 
ελέγξουν την διάδοση και τα µηχανήµατά τους. 

 

               Σταθµοί Ωριαίων Σηµάτων και Προτύπων Συχνοτήτων. 

 

Με χαρά λοιπόν θα 
σας πω ολίγα τινά, 
ότι θυµάµαι γι 
αυτούς. 

∆ηµοφιλέστεροι εξ 
αυτών ο WWV στο 
Κολοράδο των ΗΠΑ 
και ο WWVH στη 
Χαβάη, παρόµοιοι 
σταθµοί υπάρχουν 
επίσης στη Ρωσία, 

στην Κίνα, και αλλού.  

 

Όµως οι δύο παρά πάνω ήταν οι ποιο αγαπητοί γιατί στον 
ωριαίο κύκλο τους, δεν µας χαρίζουν µόνο την σταθερή τους 
συχνότητα και την ακρίβεια χρόνου, αλλά και πλήθος από 
άλλες πληροφορίες, όπως τις µεταβολές του γεωµαγνητικού 
πεδίου, προβλέψεις για τήν διάδοση των ηλεκτροµαγνητικών 
κυµάτων, την έλευση διαστηµικών καταιγίδων ακτινοβολίας 
κ.λπ.  

Αν και η τεχνολογική εξέλιξη σε κάποιο βαθµό τους έχει 
ξεπεράσει, εξακολουθούν να προσφέρουν τις πολύτιµες 

υπηρεσίες τους. 

Άς κάνουµε λοιπόν µια συνοπτική περιγραφή της λειτουργίας τους. Έτσι για να θυµούνται οι παλιοί και να 
µαθαίνουν οι νέοι, όπως λέµε. 

Θα αναφερθώ µόνο στον WWV, καθ όσον η λειτουργία τους, στα βασικά σηµεία, είναι η ίδια. Θα περιγράψω τις 
βασικότερες λειτουργίες πού εκτελεί κατά την διάρκεια µιας ώρας, αφού αυτές επαναλαµβάνονται σε κάθε ώρα! 
Λοιπόν ξεκινάµε µια οποιαδήποτε ώρα.  
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Στην αρχή του πρώτου λεπτού της συγκεκριµένης ώρας, εάν δεν υπάρχει κάποια έκτακτη ανακοίνωση να κάνει, 
εκπέµπει ένα συνεχή τόνο 500 Hz. 

Στο  45ο δευτερόλεπτο, ο τόνος σταµατά και δεν ακούγεται παρά µόνο το τικ-τικ-τικ των δευτερολέπτων. Από το 
52ο έως το 60ο δευτερόλεπτο γίνετε ανακοίνωση της ώρας από εκφωνητή. Στο 00” του επόµενου λεπτού εκπέµπει 
ένα παλµό 1000Hz για 0.8 του δευτερολέπτου. 

Στο δεύτερο λεπτό τώρα, από 00” έως 45” εκπέµπει ένα συνεχή τόνο 600HZ. Από το 45” έως το 52” παύει ο τόνος 
και ακούγεται µόνον το τικ, τικ, τικ, των δευτερολέπτων. Από το 52” έως το 60” γίνεται πάλι η αναγγελία της 
ώρας και στο 60” ένα µακρόσυρτο τικ διαρκείας 0.8”.  Όλα αυτά στο δεύτερο λεπτό κάθε νέας ώρας.  

Το τρίτο λεπτό αρχίζει και εξελίσσεται όπως το πρώτο, το τέταρτο όπως το δεύτερο κ.ο.κ. Με την έναρξη του 9ου 
λεπτού έως και το 11ο γίνεται αναγγελία θυελλών εφ όσον υπάρχουν. Στο 15ο λεπτό αρχίζει η µετάδοση 
συνθηκών διαδόσεως, ενώ στο 18ο δίδει την κατάσταση του γεωµαγνητικού πεδίου. 

Σ αυτά τα λίγα λεπτά µας δίδει τα µεγέθη ορισµένων παραµέτρων, πού τα επεξεργαζόµαστε προκειµένου να 
χαραχθούν καµπύλες διάδοσης. 

 

 

WWV.                                             WWVH. 

St. WWV.                                        St. WWVH, Po Box 417. 

2000 East county Rd. 58                  Kekaha, Kauai. 

Fort Collins.                                    Hawaii. 96752 

Colorado 80524                               USA. 

USA.    

 

  Mην θαρρείτε όµως , αγαπητοί φίλοι , ότι καθόµασταν και κάναµε τέτοιους πολύπλοκους  υπολογισµούς . 
Αντίθετα κάναµε κάτι πολύ ΄΄ πρακτικό΄΄. 

    Πέρα από τους σταθµούς, προτύπων Συχνοτήτων , πού ανάφερα  και οι οποίοι  εκ πέµπουν µε διαµόρφωση 
πλάτους στους:  2.5-5-10-15-20 και 25 MHz, εκείνα  τα   χρόνια , ( πριν από την εισβολή των ∆ορυφόρων )  η 
υδρόγειος ήταν γεµάτη  από   παράκτιους σταθµούς . 

    Έτσι , για οποιοδήποτε σηµείο ενδιαφερόµασταν, µπορούσαµε να δούµε  την    διάδοση  άµεσα ,  ΄΄ ζωντανά 
΄΄ παρακολουθώντας τις εκποµπές τους.  

    Σήµερα, µε την εισβολή των δορυφόρων, αυτές οι ευκολίες χάθηκαν ( µαζί  και ένα     επάγγελµα ). 
Αναµφισβήτητα όµως µας έφεραν και καλούδια , µην τα θέλουµε και  όλα δικά µας ! 

    Ευτυχώς  όµως,  για εµάς  τους Ραδιοερασιτέχνες  και ακροατές υπάρχουν και πολύ οργανωµένα µάλιστα, τα 
Beacons !     NCDXF / IARU  Beacons . 

    Αυτά , δεν είναι τίποτα άλλο, από  µικροί Ραδιοερασιτεχνικοί  ποµποί σε διάφορα  

    σηµεία  της υδρογείου µε σκοπό την παρακολούθηση  της διάδοσης . Είναι συγχρονισµένοι και εκπέµπουν ο 
ένας µετά τον άλλον. Για τους φίλους  που θέλουν λεπτοµέρειες, πάνω στο πρόγραµµά τους, ας ανατρέξουν στο 
διαδίκτυο και στην      ∆ιεύθυνση :   www.ncdxf.org/beacon/beaconSchedule.html 

    To Logger 32 , ένα δωρεάν πρόγραµµα , περιέχει µια καλή εξοµοίωση της λειτουργίας  των  beacons . Αξίζει να 
το κατεβάσετε από το : www.qsl.net/kc4elo 

    Τώρα, που η ηλιακή δραστηριότητα είναι σε ύφεση, η λήψη των σταθµών  WWV    και  WWVH  είναι δύσκολη 
έως αδύνατη, αλλά  µην απελπίζεστε. Έχοµε  στην     Ευρώπη τον  DK0WCY , ένα  Beacon που λειτουργεί στους  
10.144 MHz  CW   και δίδει τις παραµέτρους της ηλιακής δραστηριότητος κάθε  5 λεπτά . 

    Κι’ αν,  πάλι, δεν τα καταφέρνετε στο CW  πάλι µην  απελπίζεστε. Ανατρέξτε  στις  ιστοσελίδες : 
www.wwv.com     ή   www.qrz.com/solar.html?     και  θα τα βρείτε όλα.. 

    Ωραία ! τα  βρήκαµε.  Τι .. τα κάνουµε ; 

2500khz      2.5kw 

5000khz    10 kw 

15000khz  10kw 

20000khz    2.5kw 
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    Για όσους θέλουν, τώρα , να τα εκµεταλλευτούν 
δυναµικά  τους παραπέµπω στην 

    ιστοσελίδα του VE3NEA :   
www.dxatlas.com/hamcap/      απ’ όπου θα 
κατεβάσουν    ∆ΩΡΕΑΝ  δύο προγράµµατα : 

    1)  το  VOACAP  ( ITS HF propagation)   και  2)  το  
Hamcap.zip 

    Έτσι, τρέχοντας το  Hamcap , θα έχουν τον δικό τους 
χάρτη και καµπύλη διάδοσης 

     (  MUF ) . Όνειρο άπιαστο για µας , τότε  στην προ -  
υπολογιστών εποχή ! 

     

    Τέλος, όσον  αφορά τον έλεγχο του ρολογιού µας, η τεχνολογία έχει απλουστέψει 

    αφάνταστα τα πράγµατα. Φροντίστε να  προµηθευτείτε  ένα  ραδιοελεγχόµενο 

    ρολογάκι και ξενοιάσατε. Αφήστε τους σταθµούς στην ησυχία τους και στους πολύ 

   πολύ  παθιασµένους ! 

    Ελπίζω, να µην σας κούρασα  αγαπητοί φίλοι και να πρόσθεσα µε απλά λόγια κάτι στις γνώσεις σας… 

                                            
Πολλά    73 ! 

                                              
de   OM   SV1PS. 

                                              
Γιώργος. 

(σ.σ. Τον τελευταίο διάστηµα η σειρά 
ροής των δεδοµένων πού 
εκπέµπονται από τους παρά πάνω 
σταθµούς έχει διαφοροποιηθεί 
ελαφρά και γι αυτό συµβουλευτίται τα 
παρά κάτω.) 
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Για τα περί διαδόσεων  και άλλων.... 
 

Με µεγάλη   προσοχή διάβασα το άρθρο του  συναδέλφου  SV2DCD για την    διάδοση στα 6  και στα   2 µέτρα . 

Πραγµατικά  δεν έχω βρεί κάποιον  άνθρωπο να µου εξηγήσει   επαρκώς τι συµβαίνει µε την   διάδοση,   τους 
διαφόρους τύπους  και περισσότερο  αυτά τα γραφήµατα που δηµοσιεύονται στα διάφορα περιοδικά. 

Με το προαναφερθέν  άρθρο του συναδέλφου  κατάλαβα πως περίπου δουλεύει αυτή η µηχανή µιας και τα 
µετεωρολογικά στοιχεία που αναφέροντε δεν είναι κάτι πολύ δύσκολο να καταλάβει κανείς 

Ταυτόχρονα λοιπόν έπεσα  πάνω σε µια διεύθυνση  διαδυκτίου  που εκεί  κατάλαβα ακόµα περισσότερα  . 

Η διεύθυνση είναι    www.gooddx.net Εκεί θα βρείτε σε ευρωπαϊκό επίπεδο τουλάχιστον  σε   ποια 
κατάσταση   βρίσκετε   η διάδοση     στά   6  και   2 µέτρα. 

Βασικό στοιχείο  είναι ότι   αυτή  η µηχανή επεξεργασίας  κάποιων δεδοµένων και πληροφοριών ενηµερώνετε 
κάθε πέντε  λεπτά , 

Και  το ποιο   βασικό   ακόµα  ότι  σε ενηµερώνει  άµεσα  µε e-mail   εάν  υπάρχει σποραδικό, µαγνητική 
καταιγίδα , και άλλα πολλά,......  

Ακόµη   µπορεί να σου στείλει και  SMS στο κινητό γι’  
αυτές τις καταστάσεις... 

Φανταστείτε να σας έρθει  SMS στις 01:30 πρωινή  να 
σας ξυπνήσει  και  

ν’ αρχίσετε ....... τα  QSO 

 

  Τι   να πω  µε  αυτή   η τεχνολογία .....   

       
  Ο Παρατηρητής 

(Αυτό πάντος δεν είναι το  <καντράν> της Ferrari) 

 

 

Σας παραθέτω   τις παρακάτω φωτογραφίες για να δείτε τι εκπλήξεις µπορεί να έχουµε απο τις κεραίες που είναι   
στις διάφορες βουνοκορφές. 

Εδώ και οκτώ χρόνια είχαµε αγοράσει  µία collenear    µε τέσσερα  κλειστά δίπολα στα VHF  . Τελευταία  είχε 
προβλήµατα  και αποφασίσαµε να την   συντηρήσουµε. 

Η κατασκευή   του Ιστού ήταν κατασκευή του   SV8CYX   (Σταµάτης) µε πολύ καλή γείωση. 

 

Η πρώτη έκπληξη  ήλθε  από το αλεξηκέραυν  στην  κορυφή  του ιστού που από εχµιρό  έγινε οβάλ, τα καλώδια 
µε µαυρισµένο µπλεντάζ  τα δέ άλατα που είχαν συσσωρευτεί από την  ένωση ανωξύδωτης βίδας και αλουµινίου 
ήταν απερίγραπτα . Τα δίπολα γεµάτα νερό, γιατί φαίνετε  κόστιζε  µια τριπανιά  στό κάτω µέρος  για 

.............αποχέτευση. 

Σύντοµα θα ξανά - 
τοποθετηθεί   και 
πιστεύουµε σε καλύτερες 
επιδώσεις. 

 

Τελικά  χρειάζονται 
τακτικές συντηρήσεις  για 
να δουλεύουν όλα καλά. 
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Κύκλωµα  διπλασιασµού συχνότητας...Κύκλωµα  διπλασιασµού συχνότητας...Κύκλωµα  διπλασιασµού συχνότητας...   
Η πλέον   συνηθισµένη πράξη   στα ψηφιακά που έχουν σχέση µε την   
συχνότητα είναι η διαίρεση , υπάρχει όµως η ανάγκη πολλές φορές να 
διπλασιάσουµε µια συχνότητα. 

Σας παρουσιάζω λοιπόν το παρακάτω απλό κύκλωµα το οποίο κάνει αυτή 
τη δουλειά . 

Για να   δουλέψει αυτό το κύκλωµα πρέπει να  συντρέχουν  οι παρακάτω  
λόγοι. 

Η συχνότητα είσόδου πρέπει να έχει  50%  στην εναλλαγή των 
καταστάσεων (50% duty cycle). 

Το πλάτος του παλµού κάθε εξόδου  από τους µονοδονητές πρέπει να  
είναι µικρότερο από το µισό της περιόδου του σήµατος εισόδου. 

Tw < 1/2Fin)   και   

Το κύκλωµα δουλεύει σαν  ένα ζευγάρι µονοδονητών που   το ένα 
διεγείρετε   µε το πέσιµο  του παλµού εισόδου   ενώ το άλλο στο  
ανέβασµα του παλµού εισόδου. 

Έτσι   λοιπόν  χρησιµοποιούµε και τα δύο  κάθετα (αρνητικό και θετικό ) 
µιας περιόδου του σήµατος  εισόδου για να δηµιουργήσουµε δύο   
παλµούς  µε χρονική   διαφορά  που (παντρεύονται)  στην  έξοδο, η 
σχέση   είναι  Fout=2Fin. 

 

Ο  τύπος του  Tw  του   74LS123   έχει  σχέση µε το   RxCx   και 
εκφράζετε  µε : 

 

(1) Tw=kRxCx  Η σταθερά  k για το 74LS123  είναι  ,45-,50 

 

Η  µαθηµατική  ανάλυση  του κυκλώµατος   και  η  σχέση  που διέπει το κύκλωµα   αυτό είναι: 

 

(2)   Tw=(1-dc)/2Fin     dc= η  επί τοις εκατό (%) διαφορά λογικής  καταστάσεως (duty cycle)εκφρασµένη  σε 
δεκαδική µορφή  

 

Η σύµπραξη των   τύπων   (1)  και  (2)     kRxCx= (1-dc)/2Fin  =>  0,5RxCx=(1-dc)/2Fin  

 

Εάν  το  duty cycle  είναι 50%   τότε RxCx=(1-
0,50)/Fin  =>  RxCx= 1/2Fin 

 

0,50RxCx= 1/4Fin. 

 

Απ’   αυτό µπορούµε να συµπεράνουµε ότι   το duty 
cycle   της εξόδου µπορεί να κυµανθεί από  0%  έως 
100%    ανάλογα µε τις τιµές   RxCx. 

 

73 

Αλέ.Ε.Καρπαθίου 
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ΠΩΛΠΩΛOYNTAIOYNTAI::  

 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 

 

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 

 

Αν έχετε στην περιοχή σας 
συναδέλφους χωρίς πρόσβαση 
στο ∆ιαδίκτυο τυπώστε το "5-9 

Report" και δώστε τους. 


