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∆ιαβάστε σε
αυτή την έκδοση:
ΑθΩΣ β’ µέρος...
J47DKT….
Κίνηση ∆ορυφόρων...
Φάρος Πλάκας...

J 4 5 M ….

S W 1 J C O...

J 4 2 A V C...

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:

«5--9» εκδίδεται µηνιαία
Το «5
και µπορείτε να το βρείτε
στην ιστοσελίδα µας
(www.5
www.5--9report.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.gr
τουλάχιστον µια µέρα πριν
το τέλος του µήνα για να
δηµοσιευθεί στην επόµενη
έκδοση.
• Επιτρέπεται η ακριβής αντιγραφή
και επαναδηµοσιευση

ΕΛΕΥΘΕΡΑ

5-9 Report

Το κυβερνοπεριοδικό του Αιγαίου

Σελίδα 2

Εν µέσω θέρους…. Καταµεσής του καλοκαιριού… Κι έχεις το Μιχάλη που λέει γράψε… Τι να γράψω;;;«∆εν
ξέρω τι να παίξω στα παιδιά… έτσι κι αλλιώς τα ξέρουν όλα…» Εδώ οι άλλοι θα φτάσουν στο φεγγάρι (βλέπε Άγιο
Όρος) και περιµένετε από µένα να σας γράψω; Αφού τα νέα εσείς τα παράγετε... Εµείς εδώ ζούµε στην «Πρέβεζα»
µας σαν τον Καρυωτάκη, µόνο που δεν είµαστε ∆ηµόσιοι Υπάλληλοι και ως εκ τούτου πολεµάµε για να φτάσουµε
στην Καβαφική «Ιθάκη» µας. (Αν και κάποιοι από µας πάνε και στην πραγµατική Ιθάκη… για δουλειά!)
Αφού επιµένετε λοιπόν….
Μια νέα χώρα έγινε πριν λίγες µέρες. Και το όνοµα αυτής Μαυροβούνιο. Όταν µια χώρα γίνεται,
προερχόµενη από διάσπαση (της εναποµείνουσας Γιουγκοσλαβίας), είναι κάτι λυπηρό για µένα. Αν ξεπεράσουµε
όµως την πρώτη αντίδραση… είναι µια καινούρια ραδιοχώρα και αυτό είναι αν µη τι άλλο ενδιαφέρον. Η καινούρια
χώρα-ραδιοχώρα αναγνωρίστηκε από τον ΟΗΕ στις 28 Ιουνίου κι από κείνη την ηµέρα πήρε τη θέση που της
ανήκει στις λίστες της ARRL για το DXCC. ∆εν της έδωσαν ακόµα καινούριο prefix, αλλά αυτό θα γίνει γρήγορα…
Φηµολογείται κάτι από Z5, Z7, E6 µε επικρατέστερο το Z7. Στις 20 Ιουλίου µια διεθνής dxpedition θα λάβει χώρα
και αναµένεται να… γελάσει κάθε πικραµένος (συµµετοχή OH2BH αν αυτό λέει κάτι). Μέχρι τότε βγαίνουν σχεδόν
κάθε µέρα σταθµοί από κει που θεωρητικά µετράνε κανονικά. Όλα τα prefix YU6, YT6, 4O6, 4N6, YU3, YT3, 4O3,
4N3 είναι Μαυροβούνιο ή Montenegro αγγλιστί… Μια ένσταση υπάρχει για τον YU6AO ο οποίος σύµφωνα µε
κάποιες αδιασταύρωτες πληροφορίες έχει άδεια µόνο για vhf. Αν και λένε ότι στην εν λόγω δραστηριότητα είναι
αναµιγµένος ο Hrane YT1AD. Αν είναι έτσι πιστεύω ότι τα πράγµατα θα είναι εντάξει. Πάντως κι ένας YU6DZ
βγαίνει συνέχεια κι ένας YT6T και τουλάχιστον στα 20µ και κάτω τους έχουµε ψωµοτύρι….
∆εν έγραψα τον τελευταίο µήνα και δεν είπαµε για δύο πράγµατα… Το ένα ήταν το Kermadec ZL8, που
ήταν στον αέρα, µόνο cw, κι έκανε πολλούς χαρούµενους… Το διακριτικό της Jacky ήταν ZM8CW και qsl via
ZL1AMO.
Το δεύτερο ήταν η dxpedition που έκανε ο δικός µας, ο Βαγγέλης SV2BFN στις Μαλδίβες. Πολλοί ήταν
αυτοί που τίµησαν τον 8Q7GE. Ο Βαγγέλης έδωσε ρεσιτάλ ιδιαίτερα στο RTTY και ευχαρίστησε πολλούς, άλλους
µε καινούρια ραδιοχώρα κι άλλους µε τις Μαλδίβες στο rtty, κάτι όχι εύκολο. Ελπίζω τώρα η ΕΕΡ (αν δεν το έχει
κάνει ήδη) να πάρει ανάλογη πρωτοβουλία µε παλιότερα (βλέπε S92SV) κι αν όχι να φτιάξει τις κάρτες
τουλάχιστον να µη ζητάει και τα ρέστα από το Βαγγέλη για τις κάρτες από το µπυρό.
Το Ohio/Penn DX Bulletin No. 766 αναφέρει σαν ισχυρή πιθανότητα δραστηριότητα από το VU7, LAKSHADWEEP ISLANDS το Γενάρη του 2007, από τον David, K3LP. Κοινό µυστικό είναι ότι η Ινδική ένωση
Ραδιοερασιτεχνών κάνει ανάλογη προσπάθεια µε τα Andaman, ώστε να ενεργοποιηθεί και το vu7. Σύµφωνα µε
πληροφορίες ή Ένωση έλαβε θετική απάντηση για µια dxpedition 15-25 Γενάρη 2007. Περισσότερες πληροφορίες
όταν υπάρξουν. Πάντως εµείς όλοι ευχόµαστε να µην αλλάξει τίποτα κι όλα να πάνε καλά ώστε να έχουµε άλλη
µία ραδιοχώρα...
Παράλληλα µε το Μουντιάλ και µάλιστα την ηµέρα του τελικού έγιναν και οι Ολυµπιακοί ή το µουντιάλ
των ραδιοερασιτεχνών. Γίνεται πότε κάθε δύο και πότε κάθε τέσσερα χρόνια. Συµµετέχουν οµάδες 2
ραδιοερασιτεχνών όχι απαραίτητα από την ίδια χώρα αν και τις περισσότερες φορές αυτό συµβαίνει. Ονοµάζεται
World Radiosport Team Championship, φέτος έγινε από τη Βραζιλία. Πληροφορίες µπορείτε να βρείτε στη
διεύθυνση http://www.wrtc2006.com Πάντως το νόηµα είναι ότι οι οµάδες έχοντας ίδιο εξοπλισµό (από κεραία και
µηχάνηµα µέχρι και καρέκλες), παρόµοιο callsign (φέτος είχαν PT5A-PT5Z και PW5A-PW5Z) κι ένα διαιτητή από
πάνω τους για έλεγχο, λαµβάνουν µέρος στο contest της IARU. Έτσι αναδεικνύονται οι δυο καλύτεροι contester.
Φέτος υπήρχε και σελίδα που ενηµερώνονταν σε πραγµατικό χρόνο µε τα σκορ κι έτσι είχαµε κι άλλη ασχολία
εκτός από το Μουντιάλ. Τα ανεπίσηµα αποτελέσµατα έφεραν τους VE3EJ, VE7ZO (Καναδάς) στην πρώτη θέση,
δεύτερους τους N6MJ, N2NL (ΗΠΑ) και τρίτους τους YT6A, YT6T. Επίσης να αναφέρω το Στέφανο IK2QEI που έχει
έρθει πολλές φορές στην Ελλάδα κι έχει τρέξει contest που τερµάτισε στην 8η θέση. Όλα τα αποτελέσµατα στη
σελίδα http://www.hagasoft.com/1280TeamPos.aspx
Στην εύλογη ερώτηση αν συµµετείχε η Ελλάδα θα χαµογελάσω… Απλά να πω ότι ούτε πρόπερσι που έγινε
στη Σλοβενία συµµετείχε κάποιος από µας. Οπωσδήποτε τα έξοδα είναι πολλά να πάει κάποιος στη Βραζιλία αλλά
για Κροάτες, Σλοβένους, Ουκρανούς, Βούλγαρους, Ρουµάνους κλπ. που πήγαν δεν ήταν το ίδιο; Κατά τη γνώµη
µου δεν υπάρχει παιδεία και ενασχόληση γύρω από το contest σε µας κι αυτός είναι κύρια ο λόγος… Να δεις να
γίνονταν ένας διαγωνισµός µε οµάδες για καφενεία…. Όχι µόνο θα πηγαίναµε… αλλά θα βγαίναµε και πρώτοι!!!

Αυτά και καλό καλοκαίρι, χωρίς γκρίνιες
Κωνσταντίνος και κατά κόσµον….

SV1DPI
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Β’ Μέρος
Πρόσφατα έλαβαν πολλοί ραδιοερασιτέχνες , µεταξύ των οποίων και εγώ , ένα e-mail από το SVHAM και
συγκεκριµένα από τον SV2BZQ , ο οποίος µας πληροφορούσε για την παραίτηση 4 µελών του ∆.Σ. της Ε.Ρ.Β.Ε.
∆εν µπορώ να σχολιάσω την ενέργεια αυτή γιατί και περισσότερες πληροφορίες δεν γνωρίζω , αλλά και γιατί
πιστεύω ότι αυτά είναι ενδοΕΡΒΕ-ικά θέµατα .
Αυτό µόνο που εύχοµαι και ελπίζω είναι ότι οποιαδήποτε κι αν ήταν τα αίτια και οι αφορµές αυτής της ενέργειας
να µην αφήσουν σηµάδια στις ραδιοερασιτεχνικές αλλά και στις προσωπικές µας σχέσεις.
Στην Ελλάδα διαχρονικά ιδρύθηκαν πολλές Ραδιερασιτεχνικές Ενώσεις. Η πρώτη ήταν η Ε.Ε.Ρ., δεύτερη η
Ε.Ε.Ε.Ρ., τρίτη η Ε.Ρ.Β.Ε., και στη συνέχεια ακολούθησαν κι άλλες. Κάθε µία όµως, στο µέτρο που της αναλογεί,
έχει προσφέρει πάρα πολλά στην Ραδιοερασιτεχνική µας οικογένεια και έχει αφήσει ανεξίτηλα σηµάδια στην
ελληνική Ραδιοερασιτεχνική ιστορία.
Με αφορµή και µε κάποιες γκρίνιες που ακούστηκαν για την Ε.Ε.Ρ., µετά το τελευταίο Ham Fest, στο µυαλό µου
ήρθαν παρόµοια γεγονότα που δυστυχώς δεν σταµάτησαν να συµβαίνουν κατά καιρούς.
Ένα από αυτά, που συνέβη και σε εµένα προσωπικά, δηµιουργήθηκε µετά το τέλος της πρώτης DXpendition στον
Άθω το 1973 (5-9report, τεύχος 54), γι’ αυτό και θεωρώ σκόπιµο και ιστορικά αλλά και πληροφοριακά να σας το
περιγράψω. Μετά το τέλος της DXpedition στον Άθω, η καθηµερινότητα ήρθε να κυριαρχήσει στην ζωή µας , παρ’
όλα αυτά όµως ο απόηχός της µας
ακολουθούσε για αρκετό καιρό και
για ένα µεγάλο χρονικό διάστηµα
διατηρούσαµε την επαφή µεταξύ
µας , είτε από αέρος , είτε
ταχυδροµικά
,
ανταλλάσοντας
φωτογραφίες και άρθρα από
περιοδικά
της
εποχής
που
ανέφεραν εκτενώς το γεγονός ,
εκτός φυσικά από τα Ελληνικά .
Μία ηµέρα , σε ένα κενό που είχα
στο Πανεπιστήµιο , πήγα στο
εργαστήριο του SV1AG , Γ.
Γεράρδου για να τον δώ και να
συζητήσουµε τα δικά µας , κάτι
που γινόταν αρκετά συχνά , γιατί
υπήρχε αµοιβαία συµπάθεια και
αλληλοεκτίµηση .
Πάνω στην κουβέντα λοιπόν µε
ρώτησε : Μα
καλά πήγατε
πράγµατι στο Άγιο Όρος ή είναι
ένα
από
τα
ψέµατα
του
Ψιλογιάννη ;
Έµεινα
έκπληκτος
και
τον
διαβεβαίωσα ότι έγινε πραγµατικά
η dxpedition , αφού άλλωστε είχα
λάβει και εγώ µέρος , µόνο που
δεν είχα εκείνη τη στιγµή µαζί µου
φωτογραφίες για να του δείξω .
Φάνηκε ότι πείστηκε , δεν µου είπε
τίποτε άλλο και η συζήτησή µας
συνεχίστηκε µε άλλα θέµατα .
Πέρασαν κάποιοι µήνες , το
γεγονός αυτό ξεχάστηκε , άλλωστε
το 1973 ήταν µια χρονιά µεστή
γεγονότων
(Νοµική
–
Πολυτεχνείο) , ώσπου µία ηµέρα
έλαβα µία επιστολή από το
Υπουργείο
Μεταφορών
(Φωτογραφία 1 ) .
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Με έκπληξη είδα ότι ο SV1AG , Πρόεδρος τότε της Ε.Ε.Ρ. µας είχε καταγγείλει .Ήταν τόσο το µίσος του για τον
Ψιλογιάννη , που προτιµούσε να αµαυρώσει διεθνώς αυτό που είχαµε καταφέρει και που το πετύχαµε , δεν σας
κρύβω , και µε πολύ κόπο και µε πολλά έξοδα .
Η ενέργειά του αυτή , στην πραγµατικότητα δεν στρεφόταν µόνο κατά του Ψιλογιάννη , αλλά και
εναντίον όλων των µελών της αποστολής και κυρίως των ξένων ραδιοερασιτεχνών , οι οποίοι σηµειωτέον δεν
ήταν τυχαίοι .
Εκ των υστέρων κατάλαβα ότι επρόκειτο για σηµαντικότατα µέλη της διεθνούς ραδιοερασιτεχνικής
οικογένειας . Αν τους αναζητήσει κανείς στο Internet σήµερα , παρ’ όλο που µερικοί εξ’ αυτών είναι πλέον silent
keys , θα δεί ότι υπάρχει υλικό για τον καθένα απ’αυτούς , τουλάχιστον 15 σελίδων .
Ο DL7FT , ήταν ο πρώτος σε παγκόσµιο επίπεδο που κατάφερε τον Ιούνιο του 1971 να εκπέµψει
από τα Τϊρανα µε το χαρακτηριστικό ZA2RPS και από τότε µέχρι τον θάνατό του συµµετείχε σε 40 dxpedition σε
40 διαφορετικά DXCC countries .
Για τον HB9KB , γνωστό και αγαπητό µέλος της Ελβετικής κοινωνίας , έδωσαν προς τιµήν του το call
sign του στο ATV club του Kirchberg της Ελβετίας .
Ο HB9AHL , έχει λάβει , από τότε µέχρι σήµερα , µέρος σε 10 διαφορετικές dxpedition .
Ο DL1CU , εξέχον µέλος της D.A.R.C. , υπήρξε εκδότης του Γερµανικού ραδιοερασιτεχνικού
περιοδικού QRV και συγγραφέας , εκτός των άλλων, και των βιβλίων Ham’s Interpreter και Geshichte des Amateurfunks 1909-1963 . Με τον εγγονό του , που είναι ο Αντιπρόεδρος της Merrill Lynch στην Νέα Υόρκη , έχουµε
τελευταία συχνή επικοινωνία , γιατί συγκεντρώνει στοιχεία , προκειµένου να κάνει ένα µουσείο – αφιέρωµα στον
παππού του , DL1CU .
∆υστυχώς όµως, « ο µεγαλύτερος εχθρός των Ελλήνων είναι οι ίδιοι οι Έλληνες » , γιατί δεν
βλέπουν τι έχουν επιτύχει οποτεδήποτε ήταν µονιασµένοι , αλλά λες και υπάρχει κάποιο αόρατο χέρι που τους
βάζει να σπάνε ότι συνεκτικό κρίκο τους ενώνει , τους αποδιώχνει από τις ψυχές τους την αγάπη και προβάλλει
την φρικαλέα µορφή του µίσους .
Αυτό το φριχτό φάσµα το γνωρίζουµε και το έχουµε ζήσει στο πετσί µας εµείς οι Έλληνες
περισσότερο από κάθε άλλον λαό , από αρχαιοτάτων χρόνων µέχρι σήµερα .
Ειδικά στην ραδιοερασσιτεχνική µας οικογένεια , που δεν έχουµε τίποτα να µοιράσουµε , αυτά τα
πράγµατα δεν έχουν θέση .
Πιστεύω ότι αυτό το γεγονός που συνέβη τότε , ήταν µια µεµονωµένη περίπτωση που δεν πρόκειται
να επαναληφθεί , γιατί δεν έχουµε περιθώρια πλέον για τέτοια πράγµατα , άλλωστε αυτά που έχουµε να
µοιράσουµε µεταξύ µας είναι περισσότερα από
αυτά που έχουµε να χωρίσουµε και στο κάτω- κάτω ,
και σαν ραδιοερασιτέχνες και σαν Έλληνες
δεν θέλουµε να επαληθευθεί αυτή η
χαρακτηριστική στροφή του Εθνικού µας Ύµνου
που µε σοφία έγραψε ο ∆ιονύσιος Σολωµός :
Από στόµα όπου φθονάει
Παλληκάρια ας µην ’πωθή
Πώς το χέρι σας κτυπάει
Του αδελφού την κεφαλή

Ντίνος Νοµικός –

SV1GK
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Ποιος είπε ότι η τρέλα δεν πάει στα βουνά; Πάει και είναι και ...κολλητικό µάλιστα.
Πρώτο Σαββατοκύριακο του Ιουλίου και η από µέρες προετοιµασία έγινε
κούραση και λίγο πριν την εκκίνηση του διαγωνισµού άγχος.
Εξοπλισµός προµήθειες, λεπτοµέρειες και µικροπροβλήµατα που αναζητούν
λύση έστω και την τελευταία στιγµή επι τόπου, ωθούν την αδρεναλίνη
ψηλά. Οι προβλέψεις για τροποσφαιρικό στο Αιγαίο όπως δίδονταν από το
Ιντερνετ ήταν καλές για το Σάββατο και λίγο καλύτερες για την Κυριακή.
Οι οιωνοί λοιπόν ήταν θετικοί και έµενε να ...κινήσουµε και εµείς τα χέρια
µας. Η οµάδα όπως και κάθε χρόνο έπρεπε να είναι στην θέση της. Ο
κύριος Murfy όµως είχε αντίθετη -όπως πάντα- άποψη.
Ο SV1FRI λόγω QRL τελευταία στιγµή "εγκλωβίζεται" στην Αθήνα. Το ίδιο
και ο SV5DKL επίσης λόγω QRL στη Ρόδο. Ο SV5FRP είχε ειδοποιήσει
εβδοµάδες πριν για την απουσία του στην Λέρο µε τους προσκόπους. Η
οµάδα αποδεκατισµένη αλλά ζωντανή ακόµη. Για αναβολή της συµµετοχής
βέβαια ούτε λόγος.
Το µόνιµο µη αδειούχο µέλος της οµάδας. ο εντεκάχρονος γιος µου Μάνος
φροντίζει να µου τυραννάει τα αυτιά µήνες πριν για το διαγωνισµό.
∆εκάδες ερωτήσεις για το ποιοι, που, πως, γιατί ...όλα για τον διαγωνισµό.
Τρία χρόνια τώρα είναι µαζί µας στην οµάδα ρουφώντας µε τα µάτια του
όλες τις διαδικασίες, προβλήµατα και λύσεις. Είναι απίστευτο πόσα
πράγµατα δεν περίµενα να γνωρίζει και να µου τα θυµίζει προλαβαίνοντας το δικαιολογηµένο άγχος µου.
"Θα πάµε οι δυο µας µπαµπά... και ελπίζω να τα καταφέρουµε." Η απογοήτευσή µου εξατµίζεται και αρχίζουµε
αµέσως δουλειά. Φτιάχνω µια λίστα µε τον απαραίτητο εξοπλισµό για να µπορέσουµε να τα τσεκάρουµε πριν
µπουν στα µεταλλικά κιβώτια µεταφοράς. Κάνουµε µαζί τα τελευταία ψώνια παρελκόµενων και σίτισης
και ...µπουκάρουµε στο shack. Ξηλώνουµε µηχανήµατα και περιφερειακά και τα αραδιάζουµε στον πάγκο.
Προσκλητήριο και παρουσίες από το Μάνο. Τα γνωρίζει όλα και ας µην του τα έχω πει. Τώρα εξηγούνται τα
τεντωµένα αυτιά και γουρλωµένα µάτια όταν τα λέω µε τους συναδέλφους στο shack. Kenwood TS-2000. Παρών.
Τροφοδοτικό, υπολογιστής, χειριστήριο, µικρόφωνο βάσεως, ακουστικά, καλώδια, κεραίες, διακόπτες, εργαλεία,
φορητό φαρµακείο. Όλα εδώ. "Μπαµπά backup έχουµε για τροφοδοτικό και µικρόφωνο;" Μένω άφωνος. Με
πρόλαβε. Σε λίγη ώρα γεµίζουµε τα µεταλλικά κιβώτια. Είναι Παρασκευή µεσηµέρι.
Σε λίγη ώρα καταφθάνει και ο Παναγιώτης SV5FRO µε την γεννήτρια. 3,5 KVA ...βαρύ πράµα.
αδιάβαστους δίνοντας µας και το δοχείο για το καύσιµο που δεν είχαµε βάλει στη λίστα µας....

Μας πιάνει

Η γεννήτρια γνώριµη και δοκιµασµένη στις εξορµήσεις µας µε την Ελληνική
Οµάδα ∆ιάσωσης της Ρόδου. Ένα check για την καλή λειτουργία 3 λεπτών
και µπαίνει κατευθείαν στο αυτοκίνητο. Σε µια ώρα όλα έχουν φορτωθεί.
Τελευταία µπαίνει η κεραία 17Β2 της Cushcraft. Το "θηρίο" όπως την βάφτισε
ο Μάνος. Είναι κλεισµένη ακόµη από το εργοστάσιο στο κουτί της. Το ότι
πρέπει να µονταριστεί στο βουνό - και γρήγορα - είναι ένα πρόβληµα. Το
βράδυ ετοιµάζουµε µε την σύζυγο το φαγητό εκστρατείας. Μπόλικα
ενισχυµένα σάντουιτς, φρούτα, και σε περίπτωση ...ανεπάρκειας ξηρά τροφή.
Φτάσανε και περισσέψανε κιόλας.
Όλη η οικογένεια σε ρυθµούς
Aegean Contest.
Το νερό τα αναψυκτικά ο πάγος
και οι χυµοί µπαίνουν στο
εκδροµικό ψυγείο στις 6 το πρωί
του Σαββάτου λίγο πριν ξεκινήσουµε. Στις 6:30 είµαστε στον δρόµο.
Η ζέστη από τέτοια ώρα είναι δύσκολη. Έχουµε µια ώρα και κάτι για
την κορυφή του πιο ψηλού βουνού της Ρόδου, τον Αττάβυρο. Στην
διαδροµή συζητάµε την σειρά των πραγµάτων που θα κάνουµε. Ο
µικρός δείχνει να τα θυµάται καλά. Τις προηγούµενες χρονιές απλά
τον είχαµε στην σκιά και µας χάζευε. Τώρα θέλει να πάρει
πρωτοβουλίες. Έχει χώρο και δεν ντρέπεται την παρουσία άλλων.
Κάποιες φορές είναι σχετικά υπερβολικός.
Ο ξεχασµένος µου παιδικός ενθουσιασµός...
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Μετά από µισή ώρα η κορυφή του βουνού φαίνεται στο βάθος. Το έχουµε ανέβει πολλές φορές. Τρεις φορές
µάλιστα µε τα πόδια από το µονοπάτι πριν φτιαχτεί ο ασφάλτινος δρόµος που πάει ως την κορυφή.
Φτάνοντας στους πρόποδες το "κακό" περνάει από το µυαλό µου. Είναι παρακινδυνευµένο µε ένα µικρό παιδί
µόνος µου στο βουνό. Πολλά µπορούν να συµβούν. Τόνοι αισιοδοξίας και δασκάλεµα του µικρού µε ήπιο τρόπο
για την περίπτωση που κάτι συµβεί και το προσπερνάω.... Τώρα που το ξανασκέφτοµαι είναι τρέλα. Μάλλον δεν
θα το ξανακάνω έτσι.
Η σιγή του IC-706ΜκΙΙ που είναι µόνιµα εγκατεστηµένο στο αυτοκίνητο και όλη αυτή την ώρα σκάναρε τις
συχνότητες των αναµεταδοτών σπάει και σταµατάει στο R-4B. Κάποιοι τα λένε πρωί-πρωί. Ένα γρήγορο
τσεκάρισµα στα 6 µέτρα ψαρεύει κανα δυο beacons από τα ανατολικά που ακούγονται πολύ χαµηλά. Κρυφή
επιθυµία ένα σποραδικό Ε που µπορεί να µας φορτώσει µε µπόλικους πόντους. Θα δούµε....
Στις 8 και κάτι είµαστε στην κορυφή. ∆έος. Αν και έχουµε δει την θέα πολλές φορές και για πολύ ώρα, τελικά ποτέ
δεν την χορταίνεις! Η εξάτµιση του νερού έχει αρχίσει αλλά µπορείς να δεις ακόµη και την Νίσυρο στο βάθος.
Αρχίζουµε την δουλειά. Πρώτα στήνουµε την τέντα. Ο ελαφρύς εξοπλισµός µεταφέρεται από το Μάνο και
τακτοποιείται εργονοµικά σε σηµείο που να µην εµποδίζει τις
κινήσεις µας. Οι πειθαρχειµένες κινήσεις είναι προϋπόθεση για το
γρήγορο στήσιµο του υπαιθρίου shack και την οικονοµία του
χρόνου γενικότερα. Η γεννήτρια τοποθετείται σε σκιερό µέρος
και λίγο πιο µακριά της το καύσιµο για λόγους ασφαλείας. Ο
Μάνος αναλαµβάνει την "ηλεκτρική εγκατάσταση" απλώνοντας
µπαλαντέζες και συνδέοντας πολύµπριζο. Τα κιβώτια µε το
εξοπλισµό κατεβαίνουν από το αυτοκίνητο και παραµένουν
κλειστά µέχρι να συναρµολογηθεί το "θηρίο". Ένα βολικό
τραπεζάκι εκστρατείας που κλείνει σαν βαλιτσάκι στήνεται για να
βοηθήσει καταρχήν στη συναρµολόγηση της κεραίας και
αργότερα στο στήσιµο του "shack". Το σφραγισµένο χαρτόνι της
Cushcraft ανοίγει και µας αποκαλύπτει το αστραφτερό
περιεχόµενο του. Η φροντίδα στην συσκευασία από τον
Αµερικάνο κατασκευαστή είναι εντυπωσιακή. Το σχέδιο και οι
οδηγίες συναρµολόγησης κατανοητές. Απλώνοντας τους σωλήνες
αντιλαµβανόµαστε το µέγεθος του όχι άδικα βαφτισµένου "θηρίου". Εννιάµιση µέτρα boom !!! Ο Μάνος ανοίγει
όλες τις συσκευασίες και ξεχωρίζει τις βίδες ανά µέγεθος. Ευκαιρία για ένα µικρό µάθηµα περί κεραιών γενικότερα
και το αβαντάζ των κεραιών κατευθυντικότητας. Λόγω του έργου που είναι σε εξέλιξη επιπρόσθετο µάθηµα για το
µέγεθος των στοιχείων. Το µεγαλύτερο είναι ο ανακλαστήρας και το χοντρό αυτό που θα την "ταΐσουµε" ενώ το
επόµενο σε µικρότερο µέγεθος ο πρώτος κατευθυντήρας κ.ο.κ Μέχρι να συνδέσω τα κοµµάτια του boom όλα τα
άλλα ήταν τακτοποιηµένα στην σειρά και ...µαρκαρισµένα για διευκόλυνση !!!! ∆ύο έτοιµα κοµµάτια AIRCOM Plus
των 20µ απλώνονται από τον Μάνο και περιµένουν. Σε δύο ώρες µε µερικά διαλλείµατα ενδιάµεσα για να
δροσιστούµε, το "θηρίο" σηκώθηκε και σταθεροποιήθηκε στην θέση του "κοιτώντας" βορειοδυτικά. Ρότορας δεν
υπάρχει ή µάλλον έχουµε έναν µάρκας ....ARM-STRONG hi hi... Μια κατακόρυφη 2 x 5/8 επίσης είναι µερικά
µέτρα πιο πέρα έτοιµη. Η ώρα είναι 11 και ζέστη σκληρή. Το πετρώδες έδαφος έχει συµπεριφορά ...φούρνου.
Κανείς δεν είπε ότι θα είναι εύκολα. Το έχουµε ξανανιώσει. Τώρα πρέπει να στηθούν τα µηχανήµατα. Η αγωνία
του τι "ψάρια πιάνει" το θηρίο είναι έντονη... 17 στοιχεία Yagi στα 1220 µέτρα
πάνω από την επιφάνεια της θάλασσας είναι πρόκληση.
Ανοίγουµε τα κιβώτια και απλώνουµε µε την σειρά τα µηχανήµατα. Τροφοδοτικό,
γέφυρα στασίµων, επιλογικός διακόπτης, κλειδί, µικρόφωνα... τελευταίο
στρογγυλοκάθεται το TS-2000. Κάνουµε τις συνδέσεις. Επανέλεγχος. Λάθος δεν
συγχωρείται σε τέτοιες συνθήκες. ΟΛΑ ΟΚ. Η γεννήτρια βάζει µπρος και στην
θέση που έχει µπει δεν µας ενοχλεί καθόλου. Τα ενδεικτικά της led λένε ότι
δίνουν 220 Volts. Συνδέουµε την µπαλαντέζα και ελέγχουµε µε το πολύµετρο
την τάση. ∆ιαβάζουµε 225 Volts και µε µια µικρή πατέντα αφήνουµε µόνιµα το
πολύµετρο σε µια από τις υποδοχές του πολύµπριζου. Επέλεξα πολύµπριζο µε
διακόπτη ON / OFF για να µπορώ να κόψω άµεσα την τροφοδοσία αν χρειαστεί
καθώς επίσης και για να έχω φωτεινή σήµανση της παρουσίας του ρεύµατος στο
πολύµπριζο συνέχεια. Αµέσως συνδέουµε µε την γείωση που υπάρχει στο κτίσµα
το τροφοδοτικό και τον ασύρµατο µε καλώδια που είχαµε φτιάξει µέρες πριν για
τον σκοπό αυτό. Σε όλη την διάρκεια της εγκατάστασης του σταθµού εξηγώ
στον µικρό το τι κάνει τι και την σηµασία πρώτα της προσωπικής ασφάλειας και
την προφύλαξη του εξοπλισµού έπειτα.
Όποιος φυλάει καλά τα ρούχα του ...τα έχει ΟΛΑ.
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Έτοιµοι για απογείωση.... Οι διακόπτες ανοίγουν ο ένας µετά τον άλλον και η πορτοκαλί οθόνη του Kenwood
φωτοβολεί αν και καταµεσήµερο. 144.300 ΚΗz ησυχία...!!! Τσεκάρουµε τα στάσιµα του "θηρίου". 1:1 Bingo!!!
QSY στο 145.500. Αλλαγή διακόπτη στη θέση 2 και τσεκ στην κατακόρυφη. Όλα καλά 1:1 και εδώ. Ξαφνικά
ακούµε τον SV9CJO να φωνάζει CQ στο 144.300. 5-9+60. Η ώρα για το πρώτο QSO έφτασε...
Το χειρόγραφο ηµερολόγιο στο τραπεζάκι έχει γεµάτη την πρώτη του
γραµµή. SV9CJO 59 001 SSB KM25... ακολουθούν SV0LB, SV9COL
να και η Κύπρος µε τον 5B4AHX.... Προβλέπεται πανηγύρι....
Λίγη ώρα αργότερα ο SV3GKE/p µε καλό σήµα µας δείχνει την
πρόθεση της διάδοσης να βοηθήσει. Μια ώρα µετά οι σταθµοί από το
Ισραήλ έρχονται ο ένας µετά τον άλλον... Απόλαυση και πλούσια
συγκοµιδή πόντων. Μεταπηδώντας στις συχνότητες και τις
διαµορφώσεις ανακαλύπτουµε την µαζική συµµετοχή των σταθµών
από τη Κρήτη. Ο ενθουσιασµός των σταθµών µε πρόθεµα SW9 µας
παρασύρει. Ο Μάνος µε ρωτάει ανάµεσα στα κενά των κλήσεων πότε
µπορεί να προετοιµαστεί για εξετάσεις της "µικρής" κατηγορίας.... Το
µικρόβιο βγαίνει στην επιφάνεια ...απειλητικά. Γύρω στις 1 τοπική
ώρα κάνουµε διάλλειµα για φαγητό. ∆ιακριτικά αποσύροµαι από το
κάθισµα του χειριστή και τελειώνοντας το γεύµα τον προτρέπω να
καλέσει αυτός για να δούµε αν είναι γούρικος µια και πριν το διάλλειµα οι κλήσεις µου δεν έφερναν κάποιο
αποτέλεσµα. Ο παιδικός ενθουσιασµός βολεύεται µπροστά στο TS-2000 πατά µε αυτοπεποίθηση το PTT και µε
σταθερή φωνή αρχίζει να φωνάζει: CQ CQ CQ this is Juliet Four Five Mike.... ∆υο-τρεις επαναλήψεις και ξάφνου
πλακώνει κόσµος.. SV1JRF.... Με τον αντίχειρά του να δείχνει τον ουρανό, ο µικρός µε το άλλο χέρι µου
πασάρει µαλακά το µικρόφωνο σαν να µην ήθελε να τροµάξει τον σταθµό που κάλεσε για να τον κάνω. Φόβος ;
µπορεί και σεβασµός στην εµπειρία. Μερικοί σταθµοί ακόµη προστείθονται στο ηµερολόγιο και γύρω στις 4
αρχίζουν οι µακρινοί να ακούγονται. SV1BTR, J42AVC µε πολύ καλό σήµα και χαµηλότερα κάτι περίεργο....
Με τον Μάνο στον ασύρµατο τρέχω να γυρίσω την κεραία σε διάφορες κατευθύνσεις. "Αυτός που λέει Nine Hotel
One από που είναι ;" Αµάν..! Μάλτα.... Γυρίζω βιαστικά στα δυτικά και κάθοµαι µπροστά στο µικρόφωνο.
9H1GB .... τέλειο σήµα. 9Η1AL τα ίδια. 9H5L επίσης ισχυρός.... λίγο µετά οι σταθµοί από την Μάλτα εξασθενούν
αλλά ήδη µα έχουν δώσει περισσότερους από 4000 πόντους και τους πολλαπλασιαστές. Μερικοί Ισραηλίτες
ανεβάζουν το σκορ µε τα περίπου 700 χιλιόµετρα της απόστασης που µας χωρίζει ενώ το ηµερολόγιο κλείνει στις
πέντε και µισή µε έναν Τούρκο που είναι Maritime Mobile στη Σµύρνη.
Πρέπει να αρχίσουµε να µαζεύουµε τον εξοπλισµό και να τον
ασφαλίσουµε στο οίκηµα που υπάρχει στην κορυφή του βουνού πριν
βραδιάσει. Με τον ίδιο καλό συντονισµό που δουλέψαµε το πρωί
ξηλώνουµε την εγκατάσταση του σταθµού και τον τακτοποιούµε στο
οίκηµα για να τον χρησιµοποιήσουµε και την επόµενη µέρα. Οι
κεραίες και οι καθοδοι µένουν στην θέση τους. Απλά κλείνουµε τους
κονέκτορες µε µονωτική ταινία για τον φόβο της πιθανής βραδινής
υγρασίας. Γύρω στις 7 κατηφορίζουµε µε το αυτοκίνητο για την
πόλη. Η ξεκούραση απέχει περισσότερα από 60 χιλιόµετρα...
Η επόµενη µέρα ξέραµε ότι δεν θα περιέχει το άγχος της
προηγούµενης. Οι κεραίες είναι στην θέση τους, ο εξοπλισµός δεν
παίρνει πολλή ώρα να τακτοποιηθεί και έτσι έχουµε την ευχέρεια να
ξεκινήσουµε και λίγο πιο αργά όπως και έγινε. Στις 8:00 ξεκινάµε
από την πόλη και µετά από µια σύντοµη στάση για καφέ, βενζίνη και
πάγο για το ψυγείο στο τελευταίο βενζινάδικο κοντά στους πρόποδες
ανηφορίζουµε στο βουνό.
Στην διαδροµή της ανάβασης βλέπει κανείς την συµπεριφορά του τροποσφαιρικού. Μεταξύ 300 και 800 µέτρων
πάνω από την επιφάνεια της θάλασσας διαβάζαµε τα σήµατα των σταθµών που ήδη είχανε αρχίσει να καλούν CQ
πολύ καλύτερα από το υψόµετρο µεγαλύτερο των 850-900 µέτρων. Το µεγάλο υψόµετρο απλά προσφέρει
µεγαλύτερο ορίζοντα οπτικής κάλυψης (LOS) και αβαντάζ στο µακρινό τροποσφαιρικό σε συνδυασµό πάντα µε τις
κεραίες που χρησιµοποιούνται. Πριν φτάσουµε στην κορυφή είχαµε πάρει µια γεύση µε το τι περίπου
"κυκλοφορούσε" στον αέρα και µας περίµενε.... Είναι όµορφο να ακούς το µεράκι και την αγάπη για την
επικοινωνία να ξεχειλίζει και κυρίως από σταθµούς µε πρόθεµα SW. Οι περισσότεροι από αυτούς ξεπέρασαν την
κλασική FM διαµόρφωση και έκαναν πολύ καλή δουλειά µε SSB και χρήση και των δύο πολώσεων. Από τα πιο
καλά παραδείγµατα η οµάδα µε το διακριτικό SW1IXF που βοµβάρδιζε ολόκληρη την Κυριακή. Μπράβο παιδιά....!!!
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Η αρνητική έκπληξη της Κυριακής µας περίµενε µόλις ξαναστήσαµε τα µηχανήµατα. Ακρόαση περίπου 15 λεπτών
στις συχνότητες µας άφησε κυριολεκτικά άφωνους ακούγοντας τον σταθµό TA3KC να τσαλαπατάει τους
ελληνικούς σταθµούς όπου αυτοί έβγαιναν. Με το όργανο του µηχανήµατος κολληµένο τέρµα δεξιά όσο ο
τούρκικος σταθµός φώναζε CQ αποφασίσαµε να ανεβούµε λίγο πιο ψηλά. Λίγο αργότερα µας ακολούθησε και
άρχισε να φωνάζει εκεί. Μια µικρή εµπλοκή και ..."του πήραµε ουρά". Μετά από λίγο όµως τα ίδια στα FM. CQ TA
VHF Contest.... κατά βούληση. Ίδια µέρα, ίδιος διαγωνισµός (για πρώτη φορά).... αλλά κυρίως χτύπηµα-πάτηµα
από πάνω.... και µε το χέρι τους έτοιµο για εκτίναξη και ασφαλή πτώση µε ...αλεξίπτωτο. Καθόλου παράξενο να
µας ζητήσουν και αποζηµίωση για την απώλεια των ...πόντων τους.
Προσπαθήσαµε να το ξεπεράσουµε γρήγορα
και να συγκεντρωθούµε στον διαγωνισµό. Οι
παρέες από το λεκανοπέδιο είχαν ανεβεί στα
υψώµατα και κάπου γύρω στις 11
ακουγόντουσαν περίφηµα. Πολύ καλά
οργανωµένοι και µε δυνατό σήµα ήταν και ο
SV1HFW/p που µαζί µε τον SV9GPV δεν
σταµατήσαµε να τους ακούµε συνέχεια. Παρών
έδωσαν όλες σχεδόν οι περιοχές του Αιγαίου
και της Στερεάς µε την Πελοπόννησο.
Συγκινητική η παρουσία και φέτος του
SV1BJY/3 αυτή τη φορά από τον Ταΰγετο και
µε πολύ καλό σήµα σε εµάς. Η Κύπρος ήταν
και πάλι παρόν και µετά από πολύ καιρό
άκουσα τον φίλο µου Μάριο 5B4VX στο S-20.
Λίγο µετά τις 1 και µε την θερµοκρασία να µας
ταλαιπωρεί ακούσαµε χαµηλά τον SV1LK και
προς το τέλος του QSO κάτι ακόµη πιο ασθενές
από κάτω του. Πήραµε το πρόθεµα...LZ1.
Τρεχάλα στην κεραία να γυρίσει βόρεια.
Ο Βούλγαρος εξαφανισµένος.... Το "γούρι" µου έπρεπε να επιστρατευθεί ξανά. Ο Μάνος αρχίζει να φωνάζει µε την
υπόδειξη µου "QRZ QRZ LZ PSE GO AHEAD..." Σαν να µην έφτανε η ατυχία µας νασου και ο Τούρκος που
µυρίστηκε DX και αρχίζει να φωνάζει πάνω στην συχνότητά που λειτουργούσαµε ώρες τώρα.... Άλλη αεροµαχία....
Kάναµε ανακατάληψη στην συχνότητα και συνεχίζουµε να καλούµε "QRZ LZ ?" Σε δύο περίπου λεπτά ο LZ1KWT
µας έδινε 59, ένα καινούργιο locator και πάνω από 1200 πόντους. Παρακολουθώντας το DX Cluster από το κινητό
µου τηλέφωνο µέσω GPRS Internet, είδα ότι υπήρχε ενδιαφέρον για QSO µαζί µας από κάποιους σταθµούς LZ,ΥΟ
αλλά κανείς άλλος δεν ακούστηκε. Το QSO µε τον αριθµό 72 ήταν το τελευταίο στο ηµερολόγιο µας και έγινε µε
τον SV9MBH. Η ώρα ήταν λίγο µετά τις 3 το απόγευµα. Είχαµε πολύ µάζεµα και φόρτωµα να κάνουµε και υπήρχε
και πολύ σοβαρός λόγος για να αφήσουµε γρήγορα το βουνό....
Αρχίσαµε το ξεµοντάρισµα του σταθµού και
αµέσως µετά του "θηρίου" που τώρα ήταν πιο
εύκολο να το δαµάσουµε και να το
ξαναβάλουµε στο χαρτόνι του. Αφήσαµε
καθαρό όπως ακριβώς τον βρήκαµε τον χώρο
πίσω µας και αφού σιγουρευτήκαµε ότι δεν
αφήσαµε τίποτε πίσω πήραµε τον δρόµο της
επιστροφής. Ικανοποιηµένοι από την εµπειρία
για µια ακόµη φορά, αλλά και από την
συγκοµιδή των επαφών κατηφορίσαµε για την
επιστροφή το βουνό. Στην διαδροµή µέχρι και
το πρώτο ανθοπωλείο που συναντήσαµε στην
πόλη ακούγαµε πολύ ικανοποιητικά τον
SV9CJO που "γάζωνε" το λεκανοπέδιο.
Αγοράσαµε µια ωραία ανθοδέσµη και µια
τούρτα παγωτό και γραµµή για το σπίτι.
"Να ζήσεις µανούλα και χρόνια πολλά...."
Η κυρά µου είχε σήµερα τα γενέθλια της....

SV5BYR
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Γεια σας , ραδιοερασιτεχνικό γεγονός αναµφισβήτητο αυτού του µήνα είναι το AEGEAN VHF CONTEST. Πολλοί και
νέοι σταθµοί πήραν µέρος φέτος απ΄ όλη την Ελλάδα. Σε σχέση µε τα αλλά δυο χρόνια ακούστηκαν και σταθµοί από την Κρήτη
και την Κύπρο. Αυτό που είδαµε ήταν, ότι δεν υπήρχε έντονη δραστηριότητα από τα νησιά µας και δόξα το Θεό έχουµε πολλά, η
τουλάχιστον δεν ακούσαµε εµείς σταθµούς απ΄ αυτά εκτός από την έντονη παρουσία της Ρόδου.
Αυτά όσο αφορά τα 2 µέτρα, φυσικά υπήρχε και δεύτερο σκέλος αυτό των 6 µέτρων. Εδώ τα
πράγµατα ήταν άσχηµα την πρώτη µέρα του Contest, σχεδόν όλοι είχαν απελπιστεί µηδενικές
επαφές. Το απόγευµα κάτι πήγε να γίνει ακούσθηκε ο Σεργκέι από την Ουκρανία και µερικές
ώρες αργότερα ο Πίερ από την Γαλλία. Φυσικά υπήρχαν και µερικές επαφές µεταξύ Ελληνικών
σταθµών.
Η δεύτερη µέρα ήταν πολύ καλύτερη για τα 6 µέτρα, ακούσθηκαν πάρα πολλές χώρες από
Ευρώπη, Μεσόγειο και Αφρική. Του χρόνου να είµαστε πάλι εδώ και πιο πολλοί σταθµοί απ΄
όλη την Ελλάδα.
Φυσικά δικαιώθηκαν και τα email σας για την αντίπραξη των γειτόνων µας , δεν πειράζει όλοι χωρούν και οι καλύτεροι
επιβιώνουν, έτσι και ο θεσµός θα έλεγα του AEGEAN VHF CONTEST, το οποίο αρχίζει να γίνεται και Ευρωπαϊκός θεσµός.
Μόνο που οι διοργανωτές θα πρέπει να ανοίξουν τις πόρτες και να µπορούν να πάρουν µέρος σ’ αυτόν και µη Ελληνικοί σταθµοί
να κυνηγήσουν την πρωτιά. Να στείλουν δελτία τύπου στις Ευρωπαϊκές λέσχες και στα περιοδικά. Τα διαδικαστικά είναι το
λιγότερο … Πιστεύω όλοι θα είµαστε δίπλα τους σ’ ότι και αν χρειασθούν.
Μετά από το IC-7000 ήρθε από την ICOM και µια οθόνη η TFT -7000. Έχει µέγεθος 142 mm η
5,6 in (4:3). Έχει χαµηλή κατανάλωση ισχύος. Είναι υψηλής ποιότητας κατασκευής η TFT.
Εργάζεται σ΄ όλα τα γνωστά video format PAL – 4.43, SECAM , NTSC – 3.58. ∆ιαθέτει Multi standard sound channels, χρησιµοποιεί I²C bus – mastering. Έχει κατανάλωση 9.5 W. ∆ιαθέτει
και τηλεχειριστήριο.
Παρέχονται καλώδια τροφοδοσίας από τον αναπτήρα του αυτοκινήτου, προσαρµογέας για κεραία
τηλεόρασης και καλώδια A/V.
∆εν πρόλαβε να έρθει στην Ελληνική αγορά το IC-E7 της ICOM και ένα νέο µοντέλο έκανε την
εµφάνιση του στην Ευρωπαϊκή το IC-E91.
One radio. Two bands. Three times the fun!
Πρόκειται για ένα V - U της νέας γενιάς µηχανηµάτων της ICOM την γνωστή στους περισσότερους ως D- STAR. Έχει παρά το
µικρό µέγεθος του µόλις 58.4×103×34.2 mm, ισχύ εξόδου 5W. ∆υνατότητα αναλογικής και ψηφιακής εκποµπής φωνής και data
µε το Digital unit UT - 121 . Έχει όλα τα βήµατα για την λήψη της επιθυµητής συχνότητας όπως 5, 6.25, 8.33, 9, 10, 12.5, 15,
20, 25, 30, 50, 100, 125, 200. Έχει 1304 κανάλια µνήµης. Και έχει προδιαγραφές IPX4 για προστασία από
το νερό. ∆έχεται
εξωτερικό GPS
receiver (NMEA
0183 format).
Μπορεί να
εργαστεί µε
εξωτερική
τροφοδοσία από 10 -16 V. ∆ιαθέτει επίσης ένα Simple bandscope για να
µπορούµε, να παρατηρούµε την δραστηριότητα στην µπάντα που µας
ενδιαφέρει. Καθώς έχει µια µεγάλη οθόνη, κατά το δυνατόν µε το µέγεθος
του full dot-matrix LCD (37.8×20mm;). Φυσικά υπάρχει και το σχετικό πρόγραµµα το CS-91 για την
σύνδεση του µε τον υπολογιστή.
Στοftp://commwo.dynalias.net/PUBLIC/HAM/ICOM/Handheld/IC-E91/
µπορείτε να βρείτε το προσπεκτ και το βιβλίο οδηγιών . Η τιµή του στην Αγγλία είναι 363 € .
Και µια γενική παρατήρηση της στιγµής την κατηφόρα πήραν οι τιµές στους ασύρµατους στην Ευρώπη,
επειδή εκεί ο κόσµος έχει χαµηλούς µισθούς.
Εδώ µια και όλοι είµαστε υψηλόµισθοι, οι τιµές είναι πάνω ( αυτό µε το Hi – Hi). Π.χ. το FT-897 D µόνο
του η τιµή αγοράς του πήγε στα 750 € και πακέτο µε τις δυο µπαταρίες και τα δυο φορτιστές µόλις τα 990
€ και αν πάλι θέλεις εσωτερικό τροφοδοτικό 890 €. Αυτό συµβαίνει για όλες τις µάρκες ένα παράδειγµα
πήρα στην τύχη µια και το έχω. Θέλει βέβαια λίγο ψάξιµο και να µην βλέπουµε τις τιµές καταλόγου. Ήδη
για δεύτερη φορά έρχεται ένα email από την Ολλανδία από συνάδελφο ραδιοερασιτέχνη όπου αναφέρει τα
κινεζικά VHF & UHF από ισχύ 2W έως 5W τιµές από 50 € έως 75 €, τα ίδια εδώ έχουν από 90 € έως 150 €.
Τον Αύγουστο του 2006, η Ελληνική Οµάδα Τηλεπικοινωνιών θα κάνει µια περιοδεία σε νησιά του
Βορείου Αιγαίου. Μερικά από αυτά είναι η Λήµνος, ο Άγιος Ευστράτιος, το Στεργίτσι, η βραχονησίδα Κόµπι
και άλλα. Το διακριτικό που επιλέγει για την DXpedition είναι το SX8AYT όπως και πέρυσι. Περισσότερα στο
επόµενο τεύχος του Αυγούστου, αφού εκδοθεί και το αντίστοιχο ∆ελτίο Τύπου.
Όσοι θέλετε µπορείτε να επισκεφθείτε το site της περιοδείας που είναι το www.sx8ayt.com. Η εκδήλωση
τελεί υπό την αιγίδα του Επαρχείου της Λήµνου και του Αγίου Ευστρατίου. Καλές διακοπές σ’ όλους…

SV2AYT – Νίκος.
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Ηµέρα Παρασκευή βράδυ και όλα έτοιµα για το Aegean VHF Contest του 2006.
Μήνες πριν ετοιµασίας και οργάνωσης για το τι θα
χρειαστώ µαζί µου, από το ποιο απίθανο υλικό µέχρι
το ποιο χρήσιµο!!!!!!
Μαζί είχα µια κάθετη κεραία X-300 της POWER
ANTENNA , µια κατευθυνόµενη , πολλά µετρά
καλώδιο, γέφυρα στάσιµων , antenna tuner για τα
vhf & uhf, από µηχανήµατα , το YAESU FT-8900 KAI
TO YAESU FT-857D .
Μπαταρίες αυτοκινήτων , Inverter απο 12 σε 220V ,
Laptop, κολλητήρια, βύσµατα και βέβαια ιστό ίσα µε
5.5µ , και φυσικά δεν έλειπαν η καρέκλες θαλάσσης ,
τραπεζάκι και βεβαίως η ΟΜΠΡΕΛΑ!!
Για την βραδινή διαβίωση είχα µαζί σκηνή και πολύπολύ νερό , και όλα τα σχετικά περί διατροφής,
προστασίας για το βράδυ από τα έντοµα, κ.λ.π.
Μετά από το στήσιµο της κεραίας το βράδυ της Παρασκευης και όλα τα σχετικά κάνοντας µερικές επαφές µε
µερικούς εκλεκτούς συναδέλφους κατά τις πρωινές ώρες όπως οι SW1HET!!! (µε την καλύτερη παρέα!!!!!! µετά τα
µεσάνυχτα......) οι SW1GZL ΛΥΚΟΥΡΓΟΣ, SV8JVO ΣΤΑΥΡΟΣ , SW1IYW ΒΑΣΙΛΗΣ , SV1HHC ∆ΙΟΝΥΣΗΣ , SV1HAY
ΒΙΚΤΩΡΑΣ, SW1IXY ΣΤΕΛΙΟΣ KAI SV1JST ΤΟΛΗΣ εις
το όνοµα! Όλοι τους εκλεκτοί και µπορώ να πω
µοναδικοί :)
Το πρωί µου έκανε ποδαρικό ο SV2KGA από την
Κατερίνη και συνεχίζοντας µε
αρκετούς ακόµα παρόλο την άσχηµη διάδοση :(
∆εν θα πρέπει να παραλείψω τον εκλεκτό SV1GSY
ΜΙΛΤΟΣ από το Ελληνικό και τον SV1EIW Γιάννης για
την πολύτιµη παρέα τους όλη αυτήν την ώρα!
∆υστυχώς κατά τις 12.33 τα εγκατέλειψα λόγω
προβληµάτων µε τα έντοµα :( µε τελευταία και
καλύτερη επαφή για το Final του πολύ εκλεκτού και
καλού φίλου Θανάση SW1HFG!!!!
∆υστυχώς έπρεπε να τα µαζέψω άρον άρον λόγω του
µεγάλου προβλήµατος µε τα έντοµα, η επικοινωνία
ήταν πραγµατικά δύσκολη και ακόµα ποιο πολύ η προσοχή σου στις σηµειώσεις!!!
Έτσι δυστυχώς λέω ξανά τα µάζεψα και πήρα τον δρόµο της επιστροφής καταφέρνοντας επαφές αρκετές αλλά
µόνο µέχρι το πρωί του Σαββάτου.
Παρ' όλα αυτά ήταν µια µοναδική εµπειρία και
παρόλα τα προβλήµατα όπου µου δηµιούργησαν
τα έντοµα .
Θα πρέπει να ευχαριστήσω θερµότατα το
κατάστηµα HOUSE OF RADIO και τον Στέφανο
για την προσφορά του και για όλα όσα
έκανε προς το µέρος µου.
Οι σχετικές ΠΑΝΕΜΟΡΦΕΣ φωτογραφίες για να
θυµόµαστε τις στιγµές αυτές! και φυσικά η
ανατολή, αχ αυτή η ανατολή!! ΚΑΙ Η ΚΑΛΥΤΕΡΗ
ΠΑΡΕΑ ΗΤΑΝ ΑΥΤΗ Η ΠΑΣΧΑΛΙΤΣΑ ΠΑΝΩ ΣΤΟ
ΜΗΧΑΝΗΜΑ ΣΕ ΟΛΟ ΤΟ CONTEST!
Τις 73 καλύτερες ευχές µου για ένα όµορφο
καλοκαίρι σε όλους
Γιώργος Ν.

SW1JCO
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Κίνηση των δορυφόρων και στοιχεία τροχιάς
Του Αντώνη Μποσνακούδη
antboss@eexi.gr
Το περιβάλλον της Γης περιλαµβάνει την ατµόσφαιρα ως την ενδιάµεση περιοχή µεταξύ επιφάνειας και ∆ιαστήµατος. Οι
τηλεπικοινωνίες στα βραχέα και µεσαία κύµατα χρησιµοποιούν αυτή την ενδιάµεση περιοχή (κυρίως την ιονόσφαιρα), όπως και
πολλοί δορυφόροι. Εδώ παρουσιάζουµε µερικά βασικά στοιχεία της κίνησης των δορυφόρων ώστε στη συνέχεια να έχουµε
µηνιαίες παρουσιάσεις των εµφανίσεών τους στον ελληνικό ουρανό ακόµη και ραδιοερασιτεχνικών.
Η ενέργεια από τον Ήλιο που δέχεται η ιονόσφαιρα και επηρεάζει την διάδοση των ηλεκτροµαγνητικών κυµάτων, επηρεάζει και
την κίνηση των δορυφόρων. Συνεπώς, παρατηρώντας την κίνησή τους, µπορούµε να γνωρίζουµε την εκάστοτε κατάσταση της
ιονόσφαιρας, σε σχέση µε τις αυξοµοιώσεις ηλιακής ενέργειας. Για παράδειγµα, από τις πρώτες ηµέρες ερασιτεχνικών
παρακολουθήσεων των σοβιετικών και αµερικανικών δορυφόρων, οι παρατηρητές γνώριζαν ότι αν ο δορυφόρος διέλθει
νωρίτερα απ’ ότι υπολόγιζαν, αυτό σηµαίνει ότι η ηλιακή δραστηριότητα ήταν υψηλότερη και η τριβή στην ατµόσφαιρα
µεγαλύτερη. Αυτό βέβαια αν από το κέντρο εδάφους δεν έγιναν διορθώσεις στην τροχιά.
Βασικές έννοιες
Οι δορυφόροι κινούνται γύρω από τη Γη λόγω της δύναµης µε την οποία αυτή τους έλκει και λόγω της ταχύτητας που
λαµβάνουν από τον πύραυλο-φορέα κατά την εκτόξευσή
τους σε τροχιά. Το συνδυασµένο αποτέλεσµα της δύναµης
που δέχονται κατά την εκτόξευσή τους και την δύναµης
έλξης από τη Γη τους δίνει µία σχεδόν κυκλική τροχιά αν
και µερικοί κινούνται σε πολύ ελλειπτικές τροχιές. Τέλεια
κυκλική τροχιά δεν µπορεί να επιτευχθεί ούτε να
διατηρηθεί. Η ελάχιστη απόσταση του δορυφόρου από τη
Γη ονοµάζεται περίγειο και η µέγιστη απόγειο ενώ η
εκκεντρότητα (e) της τροχιάς (αριθµός µεταξύ 0 και 1
χωρίς διαστάσεις) µας δίνει το σχήµα της τροχιάς. Το 0
δείχνει τέλειο κύκλο ενώ όσο πλησιάζουµε στο 1 (το 1 είναι
όριο, η εκκεντρότητα ποτέ δεν παίρνει τιµή 1) τόσο
περισσότερο ελλειπτική είναι η τροχιά.
Το σχήµα της τροχιάς καθορίζεται από το ύψος στο οποίο
τοποθετείται ο δορυφόρος σε τροχιά (αφού έχει ήδη
αποδεσµευτεί από τον πύραυλο) και από την ταχύτητα που του δίνει τότε ο κινητήρας τροχιοθέτησης. Σε κάθε ύψος υπάρχει
συγκεκριµένη ταχύτητα κυκλικής τροχιάς. Αν ο κινητήρας τους δώσει µεγαλύτερη ταχύτητα στο δορυφόρο, τότε εκείνο το
σηµείο γίνεται περίγειο τροχιάς και ο δορυφόρος φθάνει σε µεγαλύτερο ύψος στην άλλη πλευρά της Γης και εκείνο το σηµείο
είναι το απόγειό του. Αν του δώσει µικρότερη ταχύτητα αυτό το σηµείο γίνεται απόγειο και στην άλλη πλευρά της Γης που
φθάνει εκείνο το σηµείο γίνεται περίγειο αφού φθάνει σε χαµηλότερο ύψος (αυτή τη φορά) από το ύψος πυροδότησης του
κινητήρα τροχιοθέτησης. Αν ο κινητήρας του δώσει πολύ µικρή ταχύτητα (κάτω από τη πρώτη κοσµική ταχύτητα που ισχύει για
εκείνο το ύψος) τότε ο δορυφόρος δεν µπορεί να διατηρηθεί σε τροχιά, υπερισχύει η δύναµη έλξης της Γης και πέφτει στη Γη.
Όταν εξετάζουµε την τροχιά ενός δορυφόρου καλύπτουµε τους εξής ευρύτερους τοµείς για λεπτοµερέστερες ποσοτικές
µετρήσεις:
Σχήµα (µορφή) τροχιάς
Μέγεθος τροχιάς
Προσανατολισµός τροχιάς ως προς τη Γη
Προσανατολισµός τροχιάς ως προς τα αστέρια (αστρικό σύστηµα συντεταγµένων)
Θέση του δορυφόρου πάνω στην τροχιά του τη στιγµή της µέτρησης των στοιχείων της
Ο χρόνος που χρειάζεται ο δορυφόρος για να κάνει µία περιφορά γύρω από τη Γη (360 µοίρες) ονοµάζεται περίοδος (T) και
εξαρτάται από το ύψος της τροχιάς. Ως σηµείο αναφοράς λαµβάνουµε τον αναβιβάζοντα σύνδεσµο της τροχιάς δηλαδή εκείνο
το σηµείο της τροχιά πάνω από τον Ισηµερινό όταν ο δορυφόρος κινείται από το νότιο ηµισφαίριο στο βόρειο. Μερικές φορές ως
περίοδος αναφέρεται ο χρόνος από ένα περίγειο (ή απόγειο) µέχρι το άλλο και όχι µε βάση τον αναβιβάζοντα σύνδεσµο. Συχνά,
δεν αναφέρεται η περίοδος αλλά ο αριθµός περιφορών του δορυφόρου σε µία ηµέρα, µέση κίνηση. Για έναν γεωστατικό
δορυφόρο η µέση κίνηση είναι 1 ή ελάχιστα µικρότερη ή οµοίως ελάχιστα µεγαλύτερη.
Το επίπεδο τροχιάς του δορυφόρου σχηµατίζει µία γωνία σε σχέση µε το επίπεδο του Ισηµερινού και ονοµάζεται κλίση τροχιάς
(i) ή κλίση τροχιακού επιπέδου ή γωνία επιπέδου, κλπ και κυµαίνεται από 0 µέχρι 180 µοίρες. Οι γεωστατικοί δορυφόροι
έχουν κλίση περίπου 0 µοίρες ή ελαφρώς µεγαλύτερη. Λόγω της κίνηση των ανώτατων στρωµάτων της ατµόσφαιρας, έχει
αναφερθεί ότι η κλίση της τροχιάς δεν παραµένει σταθερή αλλά µεταβάλλεται τόσο περισσότερο όσο µεγαλύτερη είναι η κλίση,
αλλά και πάλι σε πολύ µικρές τιµές.
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Έστω ότι ο δορυφόρος περνάει πάνω από τον Ισηµερινό (στην αρχή µίας τροχιάς του) από ένα σηµείο που έχει γεωγραφικό
µήκος χ µοίρες (το γεωγραφικό πλάτος, φυσικά, είναι 0). Όταν εκτελέσει 360 µοίρες στην τροχιά του και σε µία περίοδο (T)
βρεθεί πάλι πάνω από τον Ισηµερινό, κινούµενος προς το βόρειο ηµισφαίριο, η Γη θα έχει περιστραφεί µέσα σε αυτό τον χρόνο
κατά T/4 µοίρες. Η Γη περιστρέφεται προς τα ανατολικά, έτσι ο δορυφόρος θα φαίνεται ότι σε αυτό τον χρόνο είδε το επίπεδο
της τροχιάς του να κινείται κατά T/4 µοίρες αλλά προς τα δυτικά, αφού εµείς βρισκόµαστε πάνω στη Γη και συµµετέχουµε στην
κίνησή της. Συνεπώς, αν µπορούσαµε να βλέπουµε τον δορυφόρο, δεν θα αισθανόµασταν τη δική µας κίνηση αλλά θα είχαµε
την εντύπωση ότι ο δορυφόρος άρχισε µία νέα τροχιά κατά T/4 µοίρες δυτικότερα από την προηγούµενη. Αυτή η ποσότητα T/4
ονοµάζεται αύξηση (Incr) και εκφράζεται σε µοίρες αν η περίοδος εκφραστεί σε λεπτά.
Επίσης, αν και η (ηλιακή) ηµέρα που χρησιµοποιούµε έχει 24 ώρες ή 1440 λεπτά, η Γη εκτελεί µία πλήρη περιστροφή γύρω από
τον άξονα των πόλων σε 23 ώρες και 56 λεπτά ή 1436 λεπτά. Η διαφορά οφείλεται στο σηµείο αναφοράς. Η ηλιακή ηµέρα
αντιστοιχεί σε περιστροφή 361 µοιρών και έχει αναφορά τον ήλιο ενώ η περιστροφή των 360 µοιρών (αστρική ηµέρα) έχει
αναφορά στον ουράνιο θόλο, οποιοδήποτε σηµείο του. Η κίνηση της Γης γύρω από τον ήλιο προσθέτει αυτή την µία επιπλέον
µοίρα. Κατά συνέπεια, ένας δορυφόρος θα περνάει κάθε ηµέρα κατά µία µοίρα δυτικότερα γιατί σε αυτά τα τέσσερα επιπλέον
λεπτά της ηλιακής ηµέρας η Γη περιστράφηκε ανατολικότερα κατά µία µοίρα. Για εµάς όµως που είµαστε πάνω στη Γη µας
φαίνεται ότι ο δορυφόρος µετατοπίστηκε δυτικότερα.
Όταν ενώσουµε το κέντρο της Γης µε τον αναβιβάζοντα σύνδεσµο και
προεκτείνουµε αυτή την ευθεία προς το άπειρο για να προβάλλουµε τον
αναβιβάζοντα σύνδεσµο στον νοητό ουράνιο θόλο ανάµεσα στα αστέρια,
αυτό το σηµείο τοµής της ευθείας και της νοητής επιφάνειας του ουράνιου
θόλου έχει κάποιες ουρανογραφικές συντεταγµένες (όπως κάθε αστέρι) και
ειδικότερα την απόκλιση (declination) από τον ουράνιο ισηµερινό (που
αντιστοιχεί µε το γεωγραφικό πλάτος) και την ορθή αναφορά (right ascention) που αντιστοιχεί µε το γεωγραφικό µήκος. Ειδικότερα η Ορθή
Αναφορά του Αναβιβάζοντα Συνδέσµου συµβολίζεται ως RAAN και
καθορίζει τη θέση της τροχιάς µέσα στο ουράνιο σύστηµα συντεταγµένων.
Ως γωνία περιγείου (argument of perigee) ονοµάζουµε τη γωνία που
σχηµατίζει το περίγειο µε τον αναβιβάζοντα σύνδεσµο σε σχέση µε το
κέντρο της Γης φυσικά. Το µη απολύτως σφαιρικό σχήµα της Γης και
ειδικότερα το ελαφρύ «εξόγκωµα» στον Ισηµερινό προκαλούν επιπλέον
µεταβολές των στοιχείων τροχιάς ενός δορυφόρου. Όταν ο δορυφόρος
περνάει πάνω από τον Ισηµερινό (δύο φορές σε κάθε τροχιά) δέχεται
επιπλέον ώθηση και κατά κάποιον τρόπο τότε «τρέχει» λίγο γρηγορότερα
πάνω στο επίπεδο της τροχιάς του χωρίς να αλλάζει η κλίση του ως προς
τον Ισηµερινό. Το συσσωρευτικό αποτέλεσµα αυτών των «τρεξιµάτων» (αν
βλέπαµε την τροχιά από το ∆ιάστηµα) είναι η τροχιά να περιστρέφεται πάνω
στο επίπεδό της. Η γωνία περιγείου χρησιµοποιείται για να µετρηθεί αυτή η µεταβολή. Η εν λόγω περιστροφή µεταβάλει τη θέση
του περιγείου (και του απογείου, φυσικά). Ο άξονας από το κέντρο της Γης προς τον αναβιβάζοντα σύνδεσµο είναι πάντα
σταθερός. Ο άξονας από το κέντρο της Γης προς το περίγειο, όµως, ολισθαίνει µαζί µε την τροχιά. Αν η κλίση του επιπέδου
τροχιάς (i) είναι ίση µε 63,4 µοίρες οι ωθήσεις εξισορροπούνται και δεν υπάρχει ολίσθηση της τροχιάς και τότε η γωνία περιγείου
παραµένει σταθερή. Αν η i είναι µικρότερη η τροχιά περιστρέφεται σύµφωνα µε τη φορά κίνησης του δορυφόρου. Αν είναι
µεγαλύτερη από 63,4 µοίρες περιστρέφεται αντίθετα µε τη φορά κίνησης του δορυφόρου.
Ένα άλλο αποτέλεσµα του ισηµερινού εξογκώµατος παίζει σηµαντικό ρόλο στην επίτευξη της ηλιοσύγχρονης τροχιάς. Η επιπλέον
δύναµη που δέχεται ο δορυφόρος πάνω από τον Ισηµερινό τον προκαλεί να συµπεριφερθεί ως γυροσκόπιο και του αναπτύσσει
µία δύναµη κάθετη στο επίπεδο τροχιάς, η οποία έχει ως πρακτικό αποτέλεσµα την περιστροφή του επιπέδου γύρω από τον
άξονα των πόλων και κατά συνέπεια τη µεταβολή του προσανατολισµού του σε σχέση µε το ουράνιο σύστηµα συντεταγµένων. Η
Ορθή Αναφορά του Αναβιβάζοντος Συνδέσµου (RAAN) µετράει αυτή τη µεταβολή. Αν η κλίση του επιπέδου τροχιάς (i) είναι ίση
µε 90 µοίρες δεν υπάρχει µεταβολή. Αν είναι µικρότερη από 90 µοίρες η περιστροφή γίνεται προς τα δυτικά και αν είναι
µεγαλύτερη γίνεται προς τα ανατολικά.

Ένας δορυφόρος µπορεί να εκτελέσει µέχρι και 16 τροχιές γύρω από τη Γη σε µία ηµέρα. Αν συµπληρώσει την
τελευταία ηµερήσια τροχιά του κατά χ λεπτά αργότερα αφότου η Γη συµπλήρωσε µία πλήρη περιστροφή 360
µοιρών (αστρικής ηµέρας και όχι ηλιακής), τότε φαίνεται να πέρασε από ένα σηµείο του ισηµερινού κατά χ/4
µοίρες δυτικότερα σε σχέση µε την πρώτη τροχιά του την συγκεκριµένη ηµέρα άρα και η πρώτη τροχιά του της
επόµενης ηµέρας αρχίζει από αυτό το σηµείο. Αν συµπλήρωσε την τροχιά του νωρίτερα από µία πλήρη
περιστροφή της Γης φαίνεται µετατοπισµένος ανατολικότερα.
Στην ηλιοσύγχρονη τροχιά ρυθµίζουµε την περίοδο και την κλίση του επιπέδου τροχιάς ώστε οι συνολικές
φαινοµενικές µετατοπίσεις να εξισορροπούνται και το επίπεδο τροχιάς του δορυφόρου να είναι σταθερό ως προς
τον ήλιο και να περνάει από κάθε περιοχή της Γης την ίδια ηλιακή ώρα που χρησιµοποιούµε στην καθηµερινότητά
µας.
Βλέπουµε, λοιπόν, ότι το επίπεδο τροχιάς ενός δορυφόρου «σαρώνει» όλο τον χώρο γύρω από τη Γη (στο ύψος
που κινείται φυσικά), κατά συνέπεια επηρεάζεται από οποιαδήποτε µεταβολή και διαταραχή στον χώρο του
∆ιαστήµατος µέχρι και τη γεωστατική τροχιά. Αυτός ο φυσικός συνδυασµός µας επιτρέπει να χρησιµοποιούµε τους
δορυφόρους ως διαγνωστικά εργαλεία της ατµόσφαιρας-ιονόσφαιρας.
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Η ΡΑ∆ΙΟΛΕΣΧΗ ΚΑΡ∆ΙΤΣΑΣ ΜΕ ΤΟ Special Call sign S Y 4 A
ΣΤΟ AEGEAN V.H.F. CONTEST 2006
Με αντίξοες καιρικές συνθήκες διεξήχθη το ετήσιο AEGEAN VHF CONTEST το διήµερο 1 και 2
Ιουλίου 2006 στις κορυφογραµµές του όρους Βουτσικάκι Καρδίτσας σε υψόµετρο 2.152µ. Το πρωί του
Σαββάτου, η πρώτη οµάδα αποτελούµενη από τέσσερα άτοµα, κάτω από αφόρητη ζέστη και υψηλή υγρασία
κατάφερε να εγκαταστήσει τις κεραίες, τους ποµποδέκτες τις µπαταρίες και τον απαραίτητο φορητό εξοπλισµό
και µε το ειδικό διακριτικό S Y 4 A να πραγµατοποιήσει αρκετές επαφές στα 2 µέτρα (145.450 Mhz) µε
συναδέλφους που εξέπεµπαν από όλη τη χώρα. Αξίζει στο σηµείο αυτό να αναφερθούµε στις αξιέπαινες
συµµετοχές συναδέλφων ραδιοερασιτεχνών που διαγωνίζονταν από διάφορες βουνοκορφές της Ελλάδος, όπως
ενδεικτικά ακούσαµε και καταγράψαµε στο logbook :ο SV4CDB/p ο Σπύρος από Κίσσαβο (1978µ.), ο SV3GKE/p ο
Μιχάλης από Χελµό (2340µ) , ο SW1IXF ο Φώτης από Κιθαιρώνα, οι συνάδελφοι της οµάδας J42AVC από
Χολοµώντα Χαλκιδικής και πολλοί άλλοι ακόµα… Σε όλους αξίζουν πολλά συγχαρητήρια!
∆υστυχώς, τα έκτακτα καιρικά φανόµενα που εκδηλώθηκαν το απόγευµα του Σαββάτου στα ορεινά του
νοµού µας µε καταιγίδες, δυνατούς ανέµους και θερµοκρασίες κάτω από 5˚ C, µας ανάγκασαν να αποσυρθούµε
και να συνεχίσουµε τις επαφές από τις εγκαταστάσεις της Ραδιολέσχης, εκτός διαγωνισµού, δίνοντας αναφορές και
πόντους στους συµµετέχοντες. Μαζί µας και τα υπόλοιπα µέλη της οµάδας του διαγωνισµού που σχεδίαζαν την
άνοδό τους για το πρωΐ της Κυριακής, αλλά τελικά το µαταίωσαν λόγω των καιρικών συνθηκών.
Για τους αναγνώστες, η εκδήλωση πραγµατοποιείται κάθε χρόνο το πρώτο Σαββατοκύριακο του Ιουλίου,
έχει πανελλαδικό χαρακτήρα, διήµερη διάρκεια και αφορά την ενεργοποίηση των ραδιοερασιτεχνικών σταθµών
ασυρµάτου σε ατοµικό ή συλλογικό επίπεδο και την µεταξύ τους επικοινωνία στην ζώνη των V.H.F. (στα 6 και 2
µέτρα) µε σκοπό την επίτευξη όσο το δυνατόν περισσότερων επαφών και την κάλυψη µακρινών αποστάσεων.
Περισσότερα για το θεσµό αυτό και τους οργανωτές του θα βρείτε στην ιστοσελίδα του πρώτου ελληνικού
ραδιοερασιτεχνικού περιοδικού στο διαδίκτυο στη θέση www.5-9report.gr .
Πολλά συγχαρητήρια πάντως αξίζουν στους ραδιοερασιτέχνες του Συλλόγου µας που συµµετείχαν στο
διαγωνισµό, γιατί για µια ακόµη φορά έφεραν την Ραδιολέσχη και την Καρδίτσα µας στο επίκεντρο του
Πανελλήνιου ενδιαφέροντος.
Καλό καλοκαίρι και πολλά 73 σε όλους,
Παπούλιας ∆ηµήτριος
SV4DDK
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ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

9/07 / 2006

ΘΕΜΑ: «∆ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ»

Η Λέσχη Ελλήνων Καταδροµέων στα πλαίσια των δράσεων εθνικού χαρακτήρα πρόκειται
να πραγµατοποιήσει εκδήλωση µνήµης υπέρ των πεσόντων κατά την εισβολή των Τούρκων στη
µεγαλόνησο κατά το διήµερο 19 & 20 Ιουλίου ε.ε.
Πρόθεση της Λέσχης Ελλήνων Καταδροµέων είναι η πραγµατοποίηση έκθεσης
οπτικοακουστικού αρχειακού υλικού από τη µαρτυρική εισβολή του Αττίλα, η παράλληλη
ενεργοποίηση Κυπριακών ενώσεων και σωµατείων.
Η εν λόγω εκδήλωση µνήµης προσδιορίζεται χρονικά να πραγµατοποιηθεί την Tετάρτη 19
και Πέµπτη 20 Ιουλίου ε.ε. στο νεοδιαµορφωµένο προβλήτα του Λευκού Πύργου, όπου και θα
βρίσκεται το πλοίο της Λέσχης Ελλήνων Καταδροµέων «ΑΡΓΥΡΑΣΠΙΣ» προκειµένου να
φιλοξενήσει σπάνιο αρχειακό υλικό.
Παράλληλα στα πλαίσια των εκδηλώσεων µνήµης θα πραγµατοποιηθούν εκποµπές από το
πλοίο «ΑΡΓΥΡΑΣΠΙΣ» µε ειδικό διακριτικό κλήσεως SX2 MM και σε ζώνες λειτουργίας τα 80m,
40m, 20m, 10m, 2m και 70cm.
Το QSO µε το ειδικό διακριτικό αποτελεί φόρο τιµής και µνήµης υπέρ των αγωνιστών.

Με εκτίµηση
Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΥΣ

ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ ΝΙΚ.
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Η Λήµνος και ο φάρος της Πλάκας στον αέρα
Μετά την απόφαση για αναγκαία µετάβαση στην Λήµνο για QRL, σκέφτηκα ότι ήταν
µια ευκαιρία να βγει η Λήµνος (ΕU-049), αλλά κυρίως ο Μεγαλοπρεπής φάρος της
Πλάκας (περιλαµβάνεται στην λίστα για το WLOTA βραβείο, LH – 1740 ) στον αέρα.
Ο µόνος ελεύθερος χρόνος βέβαια για το όλο εγχείρηµα ήταν οι τελευταίες
απογευµατινές ώρες. Έτσι λοιπόν µετά τις απαραίτητες διατυπώσεις και την
ανακοίνωση στην επίσηµη αρχή του WLOTA, για (εκποµπή) του φάρου από τις 2-62006 έως και 8-6-2006, µαζί µε τα απαραίτητα εργαλεία- υλικά του QRL,
φορτώθηκε και ο απαραίτητος εξοπλισµός, για ένα απλό τυπικό, και σχεδόν mobile
operation.
Εξοπλισµός : YAESU FT-897 (να είναι καλά ο SV8DBO), τροφοδοτικό switching της DIAMOND, απλό συρµάτινο
δίπολο µόνο για τα 20Μ µε µπαλούν 1:1, καλώδιο καθόδου, γέφυρα στασίµων και ένα laptop µε το απαραίτητο
Logbook. H άφιξη στο νησί της Λήµνου έγινε στις 2/6/2006, Παρασκευή πρωί, και αµέσως ξεκίνησα την δουλειά
ώστε να µένει ελεύθερος χρόνος τα απογεύµατα, για το Hobby µας. Το απόγευµα του Σαββάτου αφού έγινε η
εγκατάσταση του εξοπλισµού, δίνοντας προσοχή στο προσανατολισµό του δίπολου στις 300 – 320 µοίρες περίπου
( λόγω του φτωχού εξοπλισµού, (απλό δίπολο-µικρή ισχύ 100w)), να υπάρχει όσο το δυνατόν καλύτερη κάλυψη
Ευρώπης και Β. Αµερικής και από την πίσω πλευρά του δίπολου, σχετική κάλυψη Ασίας ,Ιαπωνίας και Αυστραλίας.
Τις πρώτες 2-3 ηµέρες λόγω της έντονης καταιγίδας που εµφανίστηκε την
Τετάρτη, ο θόρυβος της µπάντας, και τα στατικά, έφταναν και κάποιες στιγµές
ξεπερνούσαν το όριο των 9 DB, µε αποτέλεσµα να περνούν µόνο σταθµοί µε
σήµατα πάνω του θορύβου, και αναγκάζοντας µε να χρησιµοποιώ το attenuator,
για να διώξω από τα αυτιά µου τον ενοχλητικό θόρυβο. Υπήρχαν βέβαια και
διαστήµατα που ο θόρυβος έπεφτε σε φυσιολογικά πλαίσια, και τότε µόνο
καταλάβαινα το µέγεθος του PILE-UP που υπήρχε από κάτω. Από την Τετάρτη το
απόγευµα, έως και την τελευταία ηµέρα operation ( Παρασκευή βράδυ
8/6/2006 ), η µπάντα καθάρισε και όλα έγιναν ποιο εύκολα για µένα. Οι
εντυπώσεις µου από το νησί, είναι πάρα πολύ καλές, (αν και το έχω επισκεφτεί,
άλλες δύο φορές παλαιότερα), η τωρινή επίσκεψη µου, παρόλο το συνεχόµενο
τρέξιµο από χωριό σε χωριό, µου άφησε τις καλύτερες εντυπώσεις. Είναι ένα νησί
που ζει στους δικούς του ρυθµούς ( µε την καλή έννοια ), χωρίς άγχος, χωρίς κυκλοφοριακό, ακόµα και µέσα
στην πόλη της Μύρινας.
Το οδικό δίκτυο, ίσως το καλύτερο που έχω δει, ακόµα και οι χωµατόδροµοι όπου υπάρχουν σου δίνουν την
δυνατότητα να αναπτύξεις ταχύτητα 80 χιλ, χωρίς κίνδυνο. Λακκούβες ; άγνωστη λέξη, (ας είναι καλά η παλιά
ΜΟΜΑ που έδρευε στο νησί). Είναι ένα νησί µε ανθρώπους ευγενικούς και καλοκάγαθους, µε κύρια ασχολία την
αλιεία, γεωργία, και κτηνοτροφία.
Η οµορφιά του τοπίου ανεπανάληπτη, ειδικά αυτή την εποχή, µε τους χρυσαφένιους κάµπους, κατάσπαρτους από
σιτάρια, µε τους ατελείωτους καταπράσινους αµπελώνες, και µε τις πανέµορφες χρυσογάλανες αµµουδερές
παραλίες που δεσπόζουν σε όλο το µήκος του νησιού. Η όµορφη πόλη της Μύρινας, µε το επιβλητικό κάστρο, το
πανέµορφο λιµάνι, και τον “Ρωµέικο Γιαλό” µε τις καφετέριες και τα ουζερί ακριβώς πάνω στο κύµα.
Το πανέµορφο κάστρο, φιλοξενεί εκατοντάδες ελάφια και αγριοκάτσικα, τα οποία αν και τα ταΐζει σε καθηµερινή
βάση ο ∆ήµος, λόγω του ότι έχουν πολλαπλασιαστεί, η τροφή δεν φτάνει, και το βράδυ µετά τις 11-12 ώρα, όταν
η πόλη ησυχάζει, (γιατί πράγµατι ησυχάζει), κατεβαίνουν στην πόλη για αναζήτηση τροφής.
Εκεί που στρίβεις σε ένα σοκάκι, βρίσκεσαι φάτσα µε ένα ελάφι,
την πρώτη φορά τροµάζεις και τα χάνεις, αλλά αµέσως συνηθίζεις,
και στις επόµενες βραδινές σου βόλτες στην πόλη τα αναζητάς.
Είναι ένα νησί για ήσυχες διακοπές, για ανθρώπους που θέλουν να
ηρεµήσουν, και να απολαύσουν το µεγαλείο ενός πραγµατικού
Αιγαιοπελαγίτικου νησιού. Τα αποτελέσµατα του operation θα
έλεγα ότι µάλλον είναι ικανοποιητικά, πραγµατοποιήθηκαν
περίπου 1200 QSO, µε σταθµούς από όλη την Ευρώπη, αρκετούς
από Β. Αµερική, Ιαπωνία, Νέα Ζηλανδία, Βόρεια και ∆υτική Ασία,
και µε χώρες της Αφρικής, Αλγερία, Νότια Αφρική, Κένυα.
73 και Καλό Καλοκαίρι σε όλους

SV8DTD Περικλής
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Γύρω στις 07:30 το πρωί του Σαββάτου 1 Ιουλίου 2006 και αφού φορτώσαµε τα µηχανήµατα, τις κεραίες και τα
λοιπά υλικά που θα µας ήταν απαραίτητα, ξεκινήσαµε από Θεσσαλονίκη για το Παγγαίο.
ΜΕΛΗ ΤΗΣ T.A.R.G. ΠΟΥ ΣΥΜΜΕΤΕΙΧΑΝ ΣΤΗΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ :
SV2JJE

ΓΙΩΡΓΟΣ

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ Ο.Ρ.Θ.-T.A.R.G.

SW2HQK

ΓΙΩΡΓΟΣ

ΜΕΛΟΣ T.A.R.G.

SW2HQL

ΑΣΤΕΡΗΣ

-//-

SW2HRI

ΣΑΚΗΣ

-//-

SW2HSC

ΣΜΑΡΩ

-//-

SW2HSD

ΤΟΥΛΑ

-//-

SW2HSK

ΚΩΣΤΑΣ

-//-

SWL001

ΧΡΗΣΤΟΣ

-//-

SWL021

ΚΩΣΤΑΣ

-//-

SWL012

ΑΝΤΩΝΗΣ

-//-

Με εφόδιά µας την <<όρεξη>> για QSO,τη χαρά να γνωρίσουµε από κοντά συναδέλφους ραδιοερασιτέχνες και το
κέφι για να οργανώσουµε µια δυνατή παρέα, µετά από περίπου 4 ώρες φτάσαµε(µεσολάβησαν βέβαια και 2-3
στάσεις).
Ειλικρινά, το τοπίο ήταν φοβερό. Ο χώρος διαµονής (Καταφύγιο Ορειβατικού Συλλόγου Καβάλας) ήταν
περιποιηµένος στο maximum.Συγχαρητήρια στους ορειβάτες! Εκεί, λοιπόν, µας περίµεναν : ο Κώστας SV7DHO
από Καβάλα που ήταν και υπεύθυνος του χώρου, ο Γιώργος SV7FDG από ∆ράµα, είχε βάλει ήδη τα κάρβουνα, ο
Μανόλης SV7KDR από ∆ράµα, έτοιµος να αποθανατίσει τις στιγµές µε τη φωτογραφική του, ο Παναγιώτης
SV7CUD από Σέρρες, ο Λάµπης SV7FDF, ο Κώστας SW7KDK από ∆ράµα, ο Μιχάλης SV2BNL από Θεσσαλονίκη,
ο Μπάµπης SV0LE από Αριδαία και αργότερα ήρθε ο Γιώργος SV7JJY από Καβάλα.
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Αφού γνωριστήκαµε, τοποθετήσαµε τα πράγµατά µας σε µια θέση. Στις επόµενες δύο ώρες είχαµε στήσει τις
κεραίες: µία x200 SIRIO (του SW2HQK), δύο κατευθυνόµενες µία για τα 2m και µία για τα 6m (της Τ.A.R.G.). Τα
µηχανήµατα που χρησιµοποιήσαµε ήταν ένα 910 της ICOM και ένα D700 για ΑPRS (του SV7GBF),ένα 706ΜΚ2G
της. ICOM (του SV2JJE) και ένα τροφοδοτικό switching 40 Amp.της DIAMOND (του SW2HQK).Το όλο κύκλωµα
έπαιρνε ενέργεια από µια γεννήτρια 3,5KVA (του SW2HQE).
Όλα OK! Ξεκινήσαµε τα QSO! Πολλοί συνάδελφοι οµαδοποιηµένοι και µη απαντήσανε στις κλήσεις µας. Τους
ευχαριστούµε πολύ όλους! Το AEGEAN VHF CONTEST πήρε ζωή! Υπήρχε ενδιαφέρον, δεν ήταν όµως το
αναµενόµενο. Βέβαια, δεν βοήθησαν και οι καιρικές συνθήκες. Μέχρι το βράδυ όλα πήγαιναν καλά. Γύρω στις
23:00, όµως, άρχισε να βρέχει. Το κιόσκι έπεσε, οι δύο σκηνές που είχαν στηθεί πήραν νερό,...η καταιγίδα ήταν
δυνατή.
Η διάθεση χάλασε... Η ψυχολογία έπεσε...
Τα µηχανήµατα κλείσανε! Οι συζητήσεις και τα πειράγµατα µεταξύ µας έφτασαν µέχρι αργά. Ορισµένοι
κοιµήθηκαν ενώ άλλοι όχι.
Ξηµέρωµα Κυριακής! 7 µε 8 το πρωί και η φωτιά στο τζάκι υπάρχει ακόµη. Μετά τον πρωινό καφέ η απόφαση
πάρθηκε: <<Παιδιά οργανωθείτε, µαζεύουµε και φεύγουµε!>>Όλοι βοηθήσανε...όλοι βάλανε το χεράκι τους. Η
οµάδα λειτουργούσε 100%! Η παρέα ήταν τέλεια.
Περάσαµε όµορφα. Κάναµε τα QSO µας, ανταλλάξαµε απόψεις, γνωριστήκαµε, χαµογελάσαµε, ζήσαµε....!
Το πιο σηµαντικό είναι να ζεις αξέχαστες στιγµές!

ΑΠΟ J47DKT QRT! Πολλά 73!

Σας ευχαριστούµε πολύ όλους όσους µας βοηθήσατε.., µας στηρίξατε...,και ενδιαφερθήκατε για µας.
Όποτε µας χρειαστείτε θα είµαστε εκεί! :)
(T.A.R.G.)
By sw2hqk
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Στο προηγούµενο τεύχος αναφερθήκαµε περιληπτικά στον τρόπο
πραγµατοποιήσουµε επαφές συνοµιλίας, µέσω του δορυφόρου ΑΟ-51.
Μετά την δηµοσίευση του άρθρου αυτού, πάρα πολλοί
αναγνώστες έστειλαν Emails, ζητώντας αντίστοιχες λεπτοµέρειες
σχετικά µε τον International Space Station (ISS). Αν και ο ISS δεν
είναι αµιγής ραδιοερασιτεχνικός δορυφόρος, εν τούτοις έχει πολλούς
ένθερµους υποστηρικτές µεταξύ των ραδ/χνών παγκοσµίως και
µάλιστα, πάρα πολλοί από αυτούς είναι ιδιαίτερα «φανατικοί».
Συνεπώς, είναι απολύτως λογικό να ενδιαφέρονται και πολλοί
Έλληνες συνάδελφοι.

µε

τον

οποίον

µπορούµε

να

Εικόνα 1: ο διαστηµικός σταθµός Skylab

Πριν όµως αναφερθούµε στην διαδικασία επικοινωνίας, τις
συχνότητες κλπ. που πρέπει να γνωρίζουµε για τον ISS, νοµίζω ότι
αξίζει τον κόπο να αφιερώσουµε λίγες γραµµές για την ιστορία των
διαστηµικών σταθµών, γυρίζοντας µερικά χρόνια πίσω.
Πρώτοι λοιπόν άνοιξαν την «αυλαία» οι Αµερικάνοι, µε την τοποθέτηση σε τροχιά του SkyLab. Ο διαστηµικός
αυτός σταθµός, ο 1ος στην ιστορία, εκτοξεύθηκε στις 14 Μαίου 1973 µε πύραυλο-φορέα τύπου Κρόνος-V και
παρέµεινε σε τροχιά µέχρι το 1979, αν και το µεγαλύτερο διάστηµα δεν ήταν επανδρωµένος, απλώς περιφερόταν
κενός γύρω από τον πλανήτη µας. Παρουσίασε πολλά τεχνικά προβλήµατα, αλλά παρ’ όλα τα εµπόδια έφερε εις
πέρας επιτυχώς τον κύκλο των επιστηµονικών πειραµάτων, για τα οποία βασικά είχε τεθεί σε τροχιά. Για πρώτη
φορά επιβεβαιώθηκε ότι η µακρόχρονη διαβίωση του ανθρώπου στο διάστηµα ήταν εφικτή, µε την παραµονή
πληρώµατος επί 84 συνεχείς ηµέρες εντός του σταθµού. Μεταξύ άλλων, πραγµατοποιήθηκαν πρωτοποριακά
πειράµατα για την ηλιακή δραστηριότητα, έγινε πλήρης φωτο-χαρτογράφηση της Γης µε συµβατικές µεθόδους
αλλά και µε χρήση υπερύθρων ακτίνων, κλπ κλπ.
Μετά τον Αµερικανικό SkyLab, την σκυτάλη πήραν το 1986 οι Ρώσσοι , µε τον θρυλικό MIR. Ο ρώσσικος
διαστηµικός σταθµός ήταν καινοτόµος και πρωτοποριακός, σε σχέση µε τον Skylab. Οι Ρώσσοι την εποχή εκείνη
υπερείχαν των Αµερικάνων στην δυνατότητα προώθησης µεγάλων φορτίων στο διάστηµα, µε τους πυραύλους
Proton & Zenit που διέθεταν. Η υπεροχή αυτή που είχαν, τους επέτρεψε να θέσουν σε τροχιά ένα ογκωδέστατο
διαστηµικό σκάφος, το οποίο είχε τεράστιες δυνατότητες συγκρινόµενο µε το Skylab. Βασικά αποτελείτο από ένα
πυρήνα (central Module), επάνω εις τον οποίον συνδέθηκαν τµηµατικά 6 ακόµα Modules, τα οποία εστάλησαν ανά
τακτά χρονικά διαστήµατα µε αντίστοιχες επιπρόσθετες εκτοξεύσεις πυραύλων. Κάθε τµήµα (module) ήταν ένα
πλήρες διαστηµόπλοιο, αλλά εσωτερικά ήταν εξοπλισµένο και διαρρυθµισµένο µε διαφορετικό τρόπο, ώστε να
αποτελεί ξεχωριστό τµήµα του σταθµού. Η τελική µορφή του MIR αποτελείτο από τα 7 αυτά συνδεδεµένα µεταξύ
τους διαστηµικά σκάφη, έτσι ώστε ν’ αποτελούν ένα ενιαίο και λειτουργικό σύνολο. Το όλο σύστηµα ήταν
πρακτικά εφάµιλλο µε ένα µικρό …διαµέρισµα πολυκατοικίας σε
τροχιά γύρω από τον πλανήτη µας, προσφέροντας ωφέλιµο χώρο
ικανό να φιλοξενεί 2-3 άτοµα για πολύ µεγάλο χρονικό διάστηµα.
Αν και ο αρχικός σχεδιασµός παραµονής του MIR σε τροχιά ήταν
περί τα 5 έτη, τελικά έφθασε αισίως τα … 14 χρόνια και αποτέλεσε
«σηµείο αναφοράς» για όλες τις επιστηµονικές παρατηρήσεις
σχετικά µε την µακρόχρονη παραµονή του ανθρώπου στο
διάστηµα. Ενεργειακά ήταν απολύτως αύταρκες, χάρις στα τεράστια
φωτοηλεκτρικά στοιχεία που ήταν εφοδιασµένο. Τα συστήµατα που
διέθετε ήταν πρωτοποριακά για την εποχή του, ακόµα και τα υγρά
Εικόνα 2: MIR
ανθρώπινα «απόβλητα» ανακυκλώνονταν για περαιτέρω χρήση!
Μόνον τα αποθέµατα τροφής του πληρώµατος έπρεπε να
ανανεώνονται ανά τακτά χρονικά διαστήµατα για τις βιολογικές
ανάγκες του πληρώµατος και κάποιες µικρο-ποσότητες καυσίµου, το οποίο ήταν απαραίτητο για µικροδιορθώσεις
πορείας, έτσι ώστε να παραµένει σε σταθερό τροχιακό ύψος.
Εκτός όµως από τα υψίστης σηµασίας επιστηµονικά πειράµατα που πραγµατοποιήθηκαν, µέσω του MIR δόθηκε η
ευκαιρία σε πάρα πολλούς ραδιοερασιτέχνες παγκοσµίως για πρώτη φορά στην ιστορία, να συνοµιλήσουν
απευθείας µε κοσµοναύτες. ∆εδοµένου ότι ο MIR εφοδιάσθηκε µε ραδιοερασιτεχνικό εξοπλισµό, συχνά-πυκνά οι
Ρώσσοι κοσµοναύτες έβγαιναν στα ΝΒ-FM και συνοµιλούσαν επί ώρες ολόκληρες µε ραδιοερασιτέχνες . Έπειτα
από µικρό χρονικό διάστηµα, τέθηκε σε λειτουργία σταθµός Packet Radio AFSK 1200 Bps (MailBox), που
λειτουργούσε σε 24ωρη βάση. Οι ραδ/χνες πλέον είχαν δυνατότητα να συνδέονται µε τον MIR και ν’ αφήνουν τα
µηνύµατά τους ή να διαβάζουν αυτά που είχαν αφήσει άλλοι ραδ/χνες, απ’ όλο τον πλανήτη
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Όµως, αυτό που κυριολεκτικά «έκλεψε την παράσταση», ήταν όταν ο MIR εφοδιάσθηκε µ’ένα φορητό αυτόνοµο
σύστηµα SSTV (προσφορά της Kenwood), χάρις στο οποίο οι κοσµοναύτες εξέπεµπαν εικόνες από το εσωτερικό
του διαστηµικού σταθµού ή εικόνες του πλανήτη µας και του διαστήµατος από τα φινιστρίνια, ξεσηκώνοντας
κυριολεκτικά τους ραδιοερασιτέχνες ! ‘Ηταν πραγµατικά εκπληκτικό, ένας απλός «θνητός» (αλλά…
ραδιοερασιτέχνης !) να µπορεί να λαµβάνει φωτογραφίες απευθείας από το διάστηµα, σχεδόν «ζωντανές», µ’ ένα
απλό VHF και ένα συνηθισµένο πρόγραµµα SSTV στο Computer του !
Εξετάζοντας το θέµα από µία διαφορετική σκοπιά, η δυνατότητα ζεύξης των ραδιοερασιτεχνών µε τον
διαστηµικό σταθµό αρχικά προκάλεσε έκπληξη σε κάποιους, οι οποίοι αναρωτήθηκαν γιατί ένα διαστηµικό σκάφος
δισεκατοµµυρίων θα έπρεπε να εφοδιασθεί µε τον σχετικό εξοπλισµό, έτσι ώστε να υπάρχει ραδιο-επαφή του MIR
µε κάποιους «ροµαντικούς χοµπίστες», όπως αποκάλεσαν τους ραδ/χνες !
Όµως, στην πράξη αυτό δείχνει πόσο µεγάλο «ειδικό βάρος» έχει το χόµπι µας. Οι επιστήµονες που είχαν την
τεχνική υποστήριξη του MIR, κάθε άλλο παρά τυχαία έδωσαν δυνατότητα ραδιο-ζεύξης του διαστηµικού σταθµού
µε τους ανά τον κόσµο ραδιοερασιτέχνες έχοντας κατά νου ότι, η δυνατότητα επικοινωνίας του πληρώµατος µε
επίγειους ραδ/κους σταθµούς θα απάλυνε κάπως την αποµόνωση του πληρώµατος από την «µοναξιά» του
διαστήµατος. Εκτός αυτού, θα υπήρχε ένα ακόµη εναλλακτικό µέσο επικοινωνίας µε την Γη, στην περίπτωση
κάποιου απρόσµενου «καταστροφικού» γεγονότος. Σίγουρα δεν διέφυγε από τις σκέψεις τους, ότι σε κάθε
πλευρά, σε κάθε γωνιά του πλανήτη, κάποιος ραδιοερασιτέχνης θα έκανε «ακρόαση» στην συχνότητα του MIR
και θα άκουγε αυτό που πιθανόν οι επίγειοι σταθµοί ελέγχου του διαστηµικού σταθµού δεν θα ήταν σε θέση ν’
ακούσουν, σε συγκεκριµένες κρίσιµες συνθήκες που τυχόν θα προέκυπταν.
Ο ραδιοερασιτεχνικός εξοπλισµός του ΜΙΡ ήταν
λιτός. Αποτελείτο από ένα ICOM IC-228A µε ισχύ
εξόδου 5/25 Watts και µία απλή κεραία 5/8*λ.
Συνήθως δούλευε µε 5 W, αλλά ακουγόταν
πανίσχυρα. Σηµαντικό ρόλο στην ισχυρή εκποµπή
του, εκτός από το χαµηλό τροχιακό ύψος, έπαιζε και
η ενεργειακή επάρκεια του διαστηµικού αυτού
σταθµού, αντίθετα µε τους υπόλοιπους δορυφόρους,
στους οποίους η ηλεκτρική ενέργεια υπολογίζεται
µέχρι τελευταίου… mW ! Αν όχι µε το
σταγονόµετρο, σίγουρα µε το milliWatt-όµετρο !
Πριν ακόµη ο MIR δείξει τα πρώτα σηµάδια
κόπωσης,
ένα
µεγαλεπήβολο
σχέδιο
νέου
διαστηµικού σταθµού είχε εκπονηθεί. Το πρόγραµµα
αυτό ήταν πολυεθνικό µε συµµετοχή 16 χωρών,
αλλά την µερίδα του λέοντος στην µελέτη, σχεδίαση,
κατασκευή, εκτόξευση και υποστήριξη, είχαν οι 2
µεγάλες διαστηµικές δυνάµεις: ΗΠΑ – Ρωσσία µε
τους σχετικούς οργανισµούς τους, NASA & RSA.

Εικόνα 3: ISS (φωτογραφία από το Space Shuttle).

Η Ευρώπη µέσω της ESA, αν και συµµετείχε ενεργά στον σχεδιασµό-κατασκευή του ISS µε συµµετοχή 11
Ευρωπαικών χωρών, εν τούτοις δεν ενεπλάκη ενεργά στις αποστολές «προς» και «από» τον ISS µε εκτοξεύσεις
διαστηµικών σκαφών, όπως έπραξαν οι ΗΠΑ και η Ρωσσία µε τα Space Shuttles οι πρώτοι, και τα Soyuz & Progres
οι δεύτεροι. (Φυσικά η Ελλάδα ήταν γι’ ακόµη µία φορά…. παντελώς απούσα, αν και πλήρες µέλος της Ευρωπαικής
‘Ενωσης ! )
Ο νέος διαστηµικός σταθµός ονοµάστηκε ISS (International Space Station) και όπως όλοι
γνωρίζουµε, το project αυτό είναι σε πλήρη εξέλιξη την στιγµή αυτή. ∆οµηµένος σύµφωνα µε την εµπειρία που
αποκτήθηκε από τον MIR, είναι… τετραπλάσιος σε µέγεθος από τον προκάτοχό του, µε µήκος ίσο µε ένα … γήπεδο
ποδοσφαίρου (100µ) και πλάτος …123 µέτρα !!! Η συνολική του µάζα ανέρχεται στους 470 τόνους και είναι το
πλέον σύνθετο και πολύπλοκο διαστηµικό σκάφος που κατασκεύασε ποτέ ο άνθρωπος.
Εξ΄ αρχής είχε πρόβλεψη για υποστήριξη ραδιοερασιτεχνικών λειτουργιών. Εκτός από το ήδη δηµοφιλές (από
τον MIR) Packet-Radio MailBox (RS0ISS-11) που εξακολουθεί να φιλοξενεί, ο ISS έχει επιπρόσθετα
ενεργοποιηµένο σε 24ωρη λειτουργία APRS Digi, µε διακριτικό κλήσεως RS0ISS-3. Ακόµη, φιλοξενεί κοντά στα
ηλιακά του στοιχεία ένα πρωτότυπο σύστηµα ψηφιακής επικοινωνίας µε την ονοµασία PcSAT2, σχεδιασµένο από
τον δηµιουργό του APRS, τον Bob Bruninga, µε πολλαπλές δυνατότητες UpLink-DownLink, ακόµη και σε PSK31.
∆υστυχώς όµως δεν στάθηκε αντάξιο των προσδοκιών από λειτουργικής πλευράς. Στο µέλλον υπάρχει πρόβλεψη
να τοποθετηθεί ένα ακόµη σύστηµα Voice-repeater, το οποίο θα προσφέρει περισσότερες ακόµη δυνατότητες
επικοινωνίας στους ανά τον κόσµο ραδ/χνες µέσω του ISS, µε πολλαπλά UpLink-DownLinks στα VHF, UHF και
τους 2,4 GHz και απ’ ότι υπόσχονται, µε αδιάλειπτη λειτουργία για ραδιοερασιτεχνικές επικοινωνίες .
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Σήµερα και υπό τις κρατούσες συνθήκες, η
ευκολότερη περίπτωση χρήσης του ISS είναι µέσω του
APRS. Όπως προαναφέραµε, ο διαστηµικός σταθµός
έχει σε 24ωρη λειτουργία APRS - Digi. Τι µπορούµε
όµως να κάνουµε µέσω του ISS στο Mode αυτό?
Μπορούµε να µεταδώσουµε την «θέση» µας
(Position Reporting System) και να λάβουµε
αντίστοιχα πολλούς άλλους Ευρωπαϊκούς σταθµούς.
Ακόµη µπορούµε να ανταλλάξουµε και «γραπτά
µηνύµατα» µε τους σταθµούς αυτούς, όπως ακριβώς
γίνεται στο επίγειο APRS. Αν αναρωτιέστε πώς µπορεί
να γίνει αυτό, είναι πολύ απλό:
Στο UNPROTO address του προγράµµατος APRS που
έχουµε εγκατεστηµένο στο Computer µας, θα πρέπει
να δηλώσουµε σαν Path το διακριτικό του ISS. Για το
APRS-Digi είναι RS0ISS-3. Συνεπώς το «Station
Setup» π.χ. στο UiView θα πρέπει να είναι:
APRS,RS0ISS-3,SGATE,WIDE (βλέπε εικόνα 4).
Επίσης, είναι πολύ βασικό το Beacon-time που εκπέµπουµε να είναι σχετικά σύντοµο, π.χ. κάθε 1 λεπτό και όχι
κάθε 30’ που έχουµε συνήθως στο επίγειο APRS. Ο λόγος είναι προφανής, καθότι η κάθε διέλευση του ISS διαρκεί
1-10 λεπτά της ώρας. Αν λοιπόν έχουµε Beacon-time = 30’, πιθανόν να περάσει ο ISS υπεράνω σας αλλά εσείς να
µην εκπέµψετε ούτε έστω µια φορά το Beacon σας προς αυτόν, µε αποτέλεσµα να µη σας «ακούσει» κανείς στην
Ευρώπη µέσω του ISS. Το πρόγραµµα που µπορείτε να χρησιµοποιήσετε για το APRS µέσω του διαστηµικού
σταθµού, δεν απαιτείται να είναι κάτι εξειδικευµένο. Ο γράφων χρησιµοποιεί το απλό UiView (16bit) για τον ISS
και το UiView32 για το επίγειο APRS. Με αυτόν τον συνδυασµό, δεν χρειάζεται κάθε φορά που περνά ο ISS να
αλλάζουµε Settings στο ίδιο πρόγραµµα, κάτι το οποίο είναι επίπονο και καθόλου πρακτικό. Προσωπικά, απλώς
κλείνω το UiView32 που «τρέχω» στο επίγειο APRS, αλλάζω συχνότητα στο VHF και φορτώνω το απλό UiView,
που είναι σετταρισµένο µόνιµα για τον ISS.
Βέβαια, υπάρχουν και άλλα προγράµµατα που καλύπτουν
πληρέστερα την εφαρµογή
αυτή, όπως το UISS του
ON1DHT, το οποίο έχει
γραφεί αποκλειστικά για
λήψη, εκποµπή και
Digipeating πακέτων UIframes µέσω του ISS,
PCSAT και άλλων συναφών
δορυφόρων,
προσφέροντας ταυτόχρονα
APRS και Packet-radio,
ευκολίες που δεν παρέχει
το UiView. Από την άλλη
πλευρά όµως, το UiView
έχει δυνατότητα
απεικόνισης των σταθµών
που λαµβάνουµε µέσω του
ISS επάνω στο χάρτη της
Ευρώπης (και όχι µόνον),
λειτουργία που είναι πολύ
όµορφη και εντυπωσιακή
(εικόνα 5), αν και το
τελευταίο διάστηµα το
UISS έχει εµπλουτισθεί µε
κάποια Ad-ons (πρόσθετα
υπο-προγράµµατα), που
Εικόνα 5: Ευρωπαϊκοί σταθµοί στο APRS, που ελήφθησαν µέσω του ISS-Digi.
του δίνουν την δυνατότητα
απεικόνισης σε χάρτη.
∆ιακρίνεται ακόµα και ένα… Mobile (ON7EQ-15) !
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Ο εξοπλισµός του ISS αποτελείται από ένα Kenwood D-700, η δε κεραία είναι ένα απλό µαστίγιο τοποθετηµένο
στο εξωτερικό µέρος της ατράκτου. Όµως, λόγω του ότι ο διαστηµικός σταθµός διέρχεται κυριολεκτικά «πάνω από
τα κεφάλια µας» και έχει µεγάλη ισχύ εκποµπής (5 ή 25 Watts), ακούγεται πανίσχυρα χωρίς να απαιτείται από
τους επίγειους σταθµούς χρήση ειδικών κεραιών για δορυφόρους. Ο λόγος αυτός κάνει τον ISS να είναι ιδιαίτερα
δηµοφιλής, µεταξύ των ραδιοερασιτεχνών.
Άλλωστε, είναι ο ευκολότερος «στόχος» για κάποιον που ενδιαφέρεται να πραγµατοποιήσει «επαφή µέσω
διαστήµατος», µε τα πλέον απλά µέσα. Στο APRS που προαναφέραµε, τα συστήµατα που χρησιµοποιούµε για το
επίγειο APRS µπορούν να µας καλύψουν άνετα. Βέβαια, δεν θα πρέπει να ξεχνάµε ότι, οι κάθετες κεραίες τύπου
3x 5/8 έχουν χαµηλό λοβό ακτινοβολίας και δεν είναι ότι καλύτερο για την περίπτωση του ISS. Όµως, έχουµε
καλές πιθανότητες ακόµη και µε την χρήση αυτών των κεραιών, ειδικά όταν ο σταθµός διέρχεται µε χαµηλάµεσαία Elevations. Σίγουρα όµως στις διελεύσεις µε πολύ υψηλό Elevation, δεν θα πρέπει να έχουµε µεγάλες απαιτήσεις.
Αντίθετα, κάθετες κεραίες τύπου Ground Plane, έχει αποδειχθεί
στην πράξη ότι τα καταφέρνουν περίφηµα, ακόµα και στις διελεύσεις
µε υψηλά Elevations. Ο λόγος είναι προφανής, καθότι οι κεραίες
αυτές έχουν πολύ υψηλή γωνία ακτινοβολίας και καλύπτουν σχεδόν
σε όλα τα περάσµατα τον διαστηµικό σταθµό. Καλές δυνατότητες
ζεύξης έχει επίσης αναφερθεί ότι επιτυγχάνονται µε κεραίες J-pole,
ειδικά αν δώσουµε στο µαστίγιο ελαφρά κλίση ως προς το επίπεδο
του εδάφους, έτσι ώστε η γωνία ακτινοβολίας να µεταβληθεί προς τα
πάνω. Όσον αφορά την κεραία που αναφέραµε στο προηγούµενο
τεύχος, την Arrow, είναι ιδανική περίπτωση για τον ISS αλλά βέβαια,
έχει το µειονέκτηµα ότι πρέπει να την κρατάµε και να την
κατευθύνουµε «χειροκίνητα» προς τον διαστηµικό σταθµό.
Επίσης, όπως περιγράψαµε στο προηγούµενο τεύχος του 5-9report, πριν κάνουµε οποιαδήποτε προσπάθεια
επικοινωνίας µε κάποιον δορυφόρο, θα πρέπει να γνωρίζουµε την ακριβή ώρα διέλευσης υπεράνω µας. Ο ISS
λόγω του χαµηλού τροχιακού ύψους που έχει (µόλις 350 Km), απαιτεί εβδοµαδιαία ενηµέρωση µε Keplerians του
προγράµµατος Satellite Tracking που χρησιµοποιούµε. Αν τα Keplerians είναι παλαιότερα των 15-20 ηµερών, η
απόκλιση που θα παρουσιάζει το πρόγραµµα είναι πολύ µεγάλη, µε πιθανό αποτέλεσµα να χάνουµε εντελώς την
διέλευση σε ορισµένες «χαµηλές» τροχιές. Ας το έχουµε λοιπόν αυτό υπόψιν, πριν οποιαδήποτε απόπειρα
επικοινωνίας µας µε τον ISS.
Κλείνοντας το 1ο µέρος του άρθρου σχετικά µε τον
International Space Station, οι συχνότητες που
χρησιµοποιεί ο ISS στο Packet-Radio είναι Split – Single Band VHF. Εκπέµπουµε (Uplink) στο 145990 και
λαµβάνουµε (Downlink) στο 145800 (1200 Bps
AFSK).
Στο επόµενο τεύχος θ’ασχοληθούµε µε το MailBox
του διαστηµικού σταθµού (πως µπορούµε να
συνδεθούµε, τις εντολές δέχεται, πως «φορτώνουµε»
ένα µήνυµα κλπ.) και µε τον επαναλήπτη φωνής που
συχνά τίθεται σε λειτουργία από τους αστροναύτες, σε
Mode-B (Uplink UHF – Downlink VHF). Ακόµη πως
µπορούµε να συνοµιλήσουµε µε το πλήρωµα του
σταθµού, αν οι κάρτες µέσω του ISS ισχύουν σαν
δορυφορική επαφή, πως µπορούµε να δούµε
«οπτικά» την διέλευση του διαστηµικού σταθµού από
την ταράτσα µας και πολλά άλλα ενδιαφέροντα
θέµατα.
«Μείνετε συντονισµένοι» µέχρι το επόµενο τεύχος και καλό υπόλοιπο καλοκαιριού !

SV1BSX
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AEGEAN & IARU FIELDAY CONTEST SV2RM,SV2DCD,SV2MCH /P
Το πρώτο Σαββατοκύριακο του Ιουλίου έλαβε χώρα για ακόµα µία φορά το AEGEAN VHF CONTEST το δικό µας
ελληνικό contest στα VHF καθώς επίσης και το IARU REGION ONE FIELDAY. Οι συµµετοχές ήταν αρκετές από
κά8ε µεριά της Ελλάδος. Από την ∆υτική Μακεδονία το παρών έδωσαν τρείς συνάδελφοι ραδιοερασιτέχνες µέλη
της Ραδιολέσχης Καστοριάς. Ποιο συγκεκριµένα οι
Στέργιος SV2RM ,Λεωνίδας SV2DCD και Πάνος SV2MCH
έλαβαν µέρος και στους δύο διαγωνισµούς από το
KN00LI στα 1800µ υψόµετρο, στους πρόποδες του όρους
Γράµµος κοντά στα Ελληνοαλβανικα σύνορα.
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ
Ξεκινώντας από την µπάντα των 6µ χειριστής ήταν ο
SV2MCH/P που χρησιµοποίησε µία κεραία 5 στοιχείων
DK7ZB µε µήκος boom 4.5m ιδοκατασκευή SV2RM και
µε ένα ICOM 706 MKII και 100W έκανε αρκετές επαφές
µε Ευρώπη αν και η διάδοση δεν βοήθησε και πολύ.
Στα 2µ χειριστής ο SV2DCD/P χρησιµοποίησε συνολικά 3
συστοιχίες κεραιών και το YAESU FT-847
Προς βορρά (ΥU,9A,S5,HA) είχε 2 κεραίες 16 στοιχείων
F9FT σε φάση µε 6m boom η καθεµία.
Στις 30 µοίρες για σταθµούς από LZ,YO είχε 2 κεραίες 5
στοιχείων F9FT σε φάση.
Προς νότο για SV σταθµούς είχε 2 κεραίες 6 στοιχείων DK7ZB ιδιοκατασκευή SV2DCD.
Όλες οι κεραίες σε οριζόντια πόλωση.
Επαφές στα 2µ έγιναν µόνο σε SSB µε τις παρακάτω ραδιοχώρες SV,ZA,HA,Z3,LZ,YO
Στα 70cm και στο IARU REGION ONE FIELDAY έλαβε µέρος ο SV2RM/P και χρησιµοποίησε µία συστοιχία από 4
κεραίες longyagi DK7ZB ιδιοκατασκευή SV2RM των 19στοιχείων η καθεµία µε 5µ boom και στα 6µ ύψος από το
έδαφος. Ο ποµποδέκτης του ένα KENWOOD TS200X και 50W Επαφές στα 70cm έγιναν µε µε τις παρακάτω
ραδιοχώρες : SV,YU,LZ και Ζ3. Συγχαρητήρια στους συναδέλφους ραδιοερασιτέχνες που οργανώνουν κάθε
χρόνο τον διαγωνισµό και ελπίζουµε του χρόνου η συµµετοχές να είναι ακόµη περισσότερες.
Πολλά 73

de SV2DCD Λεωνίδας

ONE OF IG9A-SY8A-J42T Contest Teams

SV2DCD

SV2MCH

SV2RM
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J42AVC & J42AYT ήταν εκεί…
Γράφει ο SV2AYT
Με την είσοδο της νέας χρονιάς αρχίσαµε την προετοιµασία για το Aegean Vhf Contest. Πρώτη κίνηση µας
να επιλέξουµε διακριτικά και να υποβάλουµε αιτήσεις στο ΥΜΕ.
Μετά αρχίσαµε, να σκεπτόµαστε από πιο µέρος, θα λάβουµε µέρος. Τα επικρατέστερα σηµεία ήταν , στο
όρος Χολοµώντας, δυο . Το ένα στην κορυφή, που ήµασταν πέρυσι και το άλλο στο πυροφυλάκιο που ήµασταν
πρόπερυσι.
Τελικά έφτασε το πέρας του χρόνου και φθάσαµε στο πρώτο Σαββατοκύριακο του Ιουλίου. Έτσι το
Σάββατο το πρωί ξεκινήσαµε για το Π22, που είναι το πυροφυλάκιο. Ήµασταν ο SVOEG (VK3NYA) Αλέκος, ο
SV2AOB Βασίλης και ο γράφων SV2AYT Νίκος.
Αρχίσαµε το στήσιµο των κεραιών, σ’ ένα ιστό έπρεπε να µπουν τρεις κεραίες µια για 6 µέτρα , µια
οριζόντια πόλωση για τα 2 µέτρα και µια κάθετη πάλι για τα 2 µέτρα.
Αφού
τελειώσαµε µε
το στήσιµο των
κεραιών,
στήσαµε τους
ασυρµάτους και
συνεχίσαµε µε
την πηγή
ενέργειας . Στο
σηµείο αυτό
θέλουµε να
ευχαριστήσοµε
τους χορηγούς
µας όπως RF –
DYNE για τα συστήµατα κεραιών , EXIDE για τις
νέου τύπου
µπαταρίες που µας διέθεσε , SV2AGW για τα προγράµµατα του APRS που µας έδωσε στην οµάδα, και τέλος τους
Αφούς Αδαµίδη που φρόντισαν για τις σχετικές κατεδαφίσεις µας.
Στήσαµε τα ηλιακά µας στοιχεία , την γεννήτρια µας και ήµασταν έτοιµοι και από ηλεκτρική ενέργεια.
Έτσι αρχίσαµε και τις
επαφές. Την πρώτη
µέρα ο απολογισµός
δεν ήταν και πολύ
καλός για εµάς έτσι το
θεωρήσαµε, αλλά δεν
µας απογοήτευσε το
γεγονός αυτό µια και
ήταν καθαρά θέµα
διάδοσης.. Λίγες
επαφές σε σχέση µε
τα προηγούµενα
χρόνια , δεν µας
αποθάρρυνε όµως. Σε
επαφή µε τον SV5BYR Μιχάλη, µας λέει ότι δεν κουνήθηκε φυλο στα 6 µέτρα, εδώ είχαµε κάνει αρχή µε την
Ουκρανία, και µερικούς ελληνικούς σταθµούς και τέλος έκλεισε η µέρα µε το Πίερ από την Γαλλία.
Στα δυο µέτρα τα πράγµατα πήγαν καλύτερα η διάδοση ήταν καλή ακούστηκε η Κρήτη , η Ρόδος, η Κύπρος.
Αργά το βράδυ παίρνουµε τα τελευταία νέα από έναν συνάδελφο δεν θυµάµαι αυτή την στιγµή το
διακριτό του, ότι µετά τις 3 τα µεσάνυχτα ανοίγουν τα 6 µέτρα για την Ελλάδα, βέβαια χωρίς να έχει ληφθεί υπ’
όψιν η καταιγίδα και το ηλεκτροµαγνητικό πεδίο αυτής.
Η καταιγίδα µας επισκέφτηκε, τα δυο αντίσκηνα που στήθηκαν άντεξαν τον χαλασµό που ακολούθησε,
δεν έβρεχε κουβάδες το πετούσε το νερό ,τα µηχανήµατα είχαν µαζευτεί , η γεννήτρια και τα ηλιακά, οι µπαταρίες
είχαν τοποθετηθεί ανάµεσα σε δύο τραπέζια και σκεπαστεί µε νάιλον. Το σύννεφο µετά την βροχή έπεσε χαµηλά ,
δεν ήταν δυνατόν να δεις µπροστά από την µύτη σου, ένας άσπρος καπνός.
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Τελικά ξηµέρωσε ,
απολογισµός ζηµιών
µηδέν στήσιµο
µηχανηµάτων από την
άρχει και της παροχής
ηλεκτρικής ισχύος και
στον αγώνα από τις έξι
το πρωί. Το σύστηµα
των κεραιών δεν έπαθε
το παραµικρό πρόβληµα από τον αέρα και την βροχή αν και είχε ύψος 10 µέτρων. Εδώ µε θλίψη
ακούσαµε, ότι πολλοί που θέλησαν να πάρουν µέρος στο Contest, η πήραν την πρώτη µέρα, τους τα
χάλασε η βροχή , άλλοι τολµηροί, το έβαλαν στα πόδια από τα ψηλά, και
άλλοι πληµµύρισαν, θα έλεγα την οργάνωση µάλλον πρέπει να κοιτάξουν
λίγο, την άλλη φορά που θα θελήσουν να πάρουν µέρος και όχι βάρκες στην
κορυφή των βουνών.
Έτσι αρχίσαµε τις επαφές και στα δυο µέτρα και στα 6 που εντωµεταξύ είχαν
ανοίξει. Οι επαφές η µια διαδέχονταν την άλλη και πότε πήγε τρεις το
µεσηµέρι δεν πήραµε χαµπάρι. Έτσι ανέλαβε ο SV2AOB να βάλει µπρος την
φουφού . Μετά την κατεδάφιση αρχίσαµε πάλι της επαφές.
Μας
εντυπωσίασε η επαφή στα 6 µέτρα µε τον σταθµό από την Ζιµπάµπουε στα 6
µέτρα, ήταν ο ποιο απρόβλεπτος ακούγονταν για 15 λεπτά περίπου.
Στα 2 µέτρα ακούσαµε και αρκετούς Τουρκικούς σταθµούς , βλέπεις
δεν µπορούσαν, να µην αντιπαρατεθούν µε ένα θεσµό, όπως αυτός, το
AEGEAN VHF CONTEST στο οποίο συµµετείχαµε για τρίτη χρονιά.
Τέλος είδαµε να πλησιάζουν πάλι τα σύννεφα, αργά το απόγευµα οι επαφές στα 6 µέτρα
σταµάτησαν, το ίδιο και στα δυο µέτρα αποφασίσαµε να µαζέψουµε τις κεραίες και τα µηχανήµατα και
να επιστρέψουµε. Ενώ στα 6
µέτρα ο ασύρµατος, ήταν
στην συχνότητα 50.140 MHz
ακούσθηκε ένα
χαρακτηριστικό µπουµ και ένα
σήµα 5-9+60 db , να µας
καλεί .
∆εν πιστεύαµε στα αυτιά και
τα µάτια µας για την ισχύ του
σήµατος, γίνεται ο λόγος,
ήταν ο Σίλβιο από την Μάλτα.
Ένα τροποσφαιρικό για δυο λεπτά περίπου. Αφού
τα είπαµε µε τον Σίλβιο αρχίσαµε το µάζεµα των
κεραιών και των µηχανηµάτων . Με το που
τελειώσαµε, άρχισε να βρέχει καταρρακτωδώς.
Χαιρετήσαµε τον πυροφύλακα και πήραµε τον
δρόµο τις επιστροφής.
Ένα AEGEAN VHF CONTEST είχε τελειώσει
ραντεβού του χρόνου. Φέτος αυτό που έλειπε,
ήταν οι πολλοί συνάδελφοι, από τα δυο µέτρα FM
που ακούγονταν τις άλλες χρονιές. ∆εν
ακούσαµε και καθόλου την νήσο Λέσβο που τις
προηγούµενες χρονιές ήταν πάντα παρών .
Ελπίζουµε του χρόνου να σας ακούσουµε όλους,
να είστε όλοι εκεί …… SV2AYT - Νικος.
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Γράφει ο Ντίνος Νοµικός SV1GK
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ΚΥΜΑΤΩΝ

Το να γνωρίζουµε τί στάσιµα παρουσιάζει η γραµµή µεταφοράς µας είναι πολύ σηµαντικό και
απαραίτητο και αυτό γιατί τα στάσιµα µας δείχνουν το βαθµό προσαρµογής της γραµµής µεταφοράς µε τη κεραία.
Για τη µέτρηση λοιπόν των στασίµων χρησιµοποιούµε ειδικά όργανα που λέγονται γέφυρες στασίµων
κυµάτων ή ανακλασίµετρα (παλαιότερη ονοµασία).
Υπάρχουν δύο ειδών τέτοιες συσκευές, αυτές που
αποτελούνται µόνο από ένα όργανο που διαβάζει ξεχωριστά την
ισχύ που οδηγείται προς την κεραία και µε διακόπτη την
ανακλώµενη. Αυτά έχουν και µία δεύτερη κλίµακα βαθµονοµηµένη
σε SWR. Μια τέτοια συσκευή φαίνεται στο (Σχήµα 7).
Υπάρχουν όµως και
συσκευές
που
αποτελούνται
από
διπλά όργανα που
µετρούν απευθείας
την οδηγούµενη και την ανακλώµενη ισχύ. Στο σηµείο µάλιστα
που τέµνονται οι βελόνες των δύο οργάνων διαβάζουµε
κατευθείαν τα στάσιµα (Σχήµα 8).
Αν είχαµε έναν ποµπό 100 Watts εξόδου , τότε από τον
(Πίνακα 1 και 2) µπορούµε να δούµε για κάθε τιµή των στασίµων
πόσα Watts χάνονται και πόσα φθάνουν στην κεραία µας .
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ΑΛΗΘΕΙΕΣ ΚΑΙ ΠΛΑΝΕΣ ΠΑΝΩ ΣΤΑ ΣΤΑΣΙΜΑ ΚΥΜΑΤΑ
Από όσα αναφέραµε στα προηγούµενα , πρέπει να γίνει κατανοητό ότι τα στάσιµα δεν µας δείχνουν τίποτε άλλο,
παρά µόνο πόσο καλά είναι προσαρµοσµένη η γραµµή µεταφοράς µε τη κεραία µας. Προσέξτε, τα στάσιµα ποτέ δε
µας δείχνουν πόσο καλά εκπέµπει η κεραία µας και εδώ είναι που συναντάµε πολλές παρανοήσεις.
1η Περίπτωση: Πολλοί πιστεύουν ότι όταν έχουν στάσιµα
1:1 τότε η κεραία δουλεύει τέλεια. ΛΑΘΟΣ. Όταν έχουµε
στάσιµα 1:1 το µόνο που είναι σίγουρο είναι ότι η γραµµή
µεταφοράς έχει τέλεια προσαρµογή µε την κεραία και τίποτα
παραπάνω. Η κεραία µπορεί να µην εκπέµπει καθόλου, όπως
και αν συνδέαµε µία Dummy Load ή να έχουµε τεράστιες
απώλειες στη γραµµή µεταφοράς και να µη φτάνει σχεδόν
καθόλου ισχύς στην κεραία.
2η Περίπτωση: Πολλοί στενοχωριούνται και οδύρονται όταν
έχουν π.χ. στάσιµα 1,3:1 και προσπαθούν µε κάθε τρόπο να
τα κατεβάσουν στο 1:1 ή το πολύ στο 1,1:1. ∆εν υπάρχει
µεγαλύτερη µαταιοπονία από αυτό και τούτο διότι αν ρίξετε
µία µατιά στους (πίνακες 1 και 2), θα δείτε ότι όταν έχουµε
στάσιµα π.χ. 1,3:1 η ισχύς που χάνεται είναι µόνο 1,67
Watts , δηλαδή ελάχιστη και δεν αξίζει τον κόπο να
στενοχωριόµαστε και να κοπιάζουµε να κατέβουν πιο κάτω.
Ο καλύτερος τρόπος σε αυτή τη περίπτωση για να κερδίσετε
τη χαµένη απώλεια είναι να αποσυνδέσετε τη γέφυρα, οπότε
θα αποφύγετε τις απώλειες που δηµιουργούνται από τη
συνδεσµολογία της.
3η Περίπτωση: Αρκετοί πιστεύουν ότι αν έχουν στάσιµα 1,5 - 2:1 θα πρέπει να χαµηλώσουν την ισχύ για να
είναι πιο ασφαλής ο ποµπός τους και να µην καεί. Αυτό είναι εν µέρει αλήθεια και ίσχυε παλαιότερα όταν οι ποµποί
χρησιµοποιούσαν λυχνίες και το κύκλωµα εξόδου των είχε συνδεσµολογία πι. Σε αυτό το κύκλωµα εξόδου
υπήρχαν δύο µεταβλητοί πυκνωτές Plate και Load που έπρεπε να συντονιστούν γρήγορα για να µην καούν οι
λυχνίες εξόδου. Τώρα όµως δεν υπάρχει λόγος ανησυχίας γιατί όλοι σχεδόν οι σύγχρονοι ποµποδέκτες είναι
εφοδιασµένοι µε ένα ειδικό κύκλωµα που όταν τα στάσιµα ξε-περάσουν την τιµή 3:1 αυτόµατα προστατεύουν τον
ποµποδέκτη.
4η Περίπτωση:
Εάν κάποια στιγµή δούµε τα
στάσιµα να πέφτουν από µόνα τους αυτό πρέπει να
µας ανυσηχήσει ιδιαίτερα και όχι να µας χαροποιεί.
Ποτέ µία κεραία δεν βελτιώνει από µόνη της τις
προσαρµογές για να χαµηλώνουν τα στάσιµα. Η
πιθανότερη αιτία γι’ αυτή την περίπτωση είναι ότι
έχουµε
µεγάλες
απώλειες
που µπορεί
να
προέρχονται από σκουριά στις συνδέσεις ή από
υγρασία µέσα στο καλώδιο κτλ. Οι απώλειες αυτές
έχουν σαν αποτέλεσµα να µειώνουν την ισχύ και
εµείς να βλέπουµε λιγότερα στάσιµα. Πρέπει λοιπόν
η κεραία µας, αν είναι δυνατόν να ελέγχεται συχνά
και κυρίως στις συνδέσεις της.
Συνοψίζοντας
λοιπόν όλα τα προηγούµενα , συµπεραίνουµε ότι
µέσα σε µία γραµµή µεταφοράς δηµιουργούνται
συγχρόνως δύο είδη απωλειών. Η πρώτη απώλεια
προέρχεται από τα κατασκευαστικά χαρακτηριστικά του ίδιου του καλωδίου και η δεύτερη από τα στάσιµα που
δηµιουργούνται όταν η γραµµή µεταφοράς δεν έχει καλή προσαρµογή µε την κεραία µας. Εµείς , αυτό που πρέπει
πάντα να επιδιώκουµε , είναι να κρατάµε αυτές τις απώλειες όσο το δυνατόν πιο χαµηλά ώστε να οδηγείται η
κεραία µας µε τη µεγαλύτερη δυνατή ισχύ. Στο επόµενο τεύχος θα µελετήσουµε διάφορους τρόπους προσαρµογής
της γραµµής µεταφοράς µε την κεραία µας.
Μέχρι τότε όµως, Πολλά 73
Ντίνος –

SV1GK
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Το ακριβότερο λούτρινο στο κόσµο!
Αν νοµίζετε πως ένα αρκουδάκι είναι ένα φτηνό και συνηθισµένο δώρο
για το έτερον σας ήµισυ, διαβάζοντας την ακόλουθη είδηση θα αλλάξετε
γνώµη. Αρκεί βέβαια να την διαβάσετε µόνο εσείς για να αποφύγετε τη
συνηθισµένη γκρίνια! Το ακριβότερο αρκουδάκι του κόσµου
κατασκευάστηκε από την γερµανική εταιρεία παιχνιδιών Steiff για τον
εορτασµό των 125 χρόνων από την ίδρυσή της. Το επονοµαζόµενο Jubilee Bear έχει ύψος 50 εκατοστά, η γούνα του είναι φτιαγµένη από
χρυσή κλωστή, η µύτη και το στόµα από ατόφιο χρυσάφι, οι κόρες των
µατιών από ζαφείρια διαµέτρου 11 χιλιοστών και 6 καρατίων ενώ οι
ίριδες περιέχουν 20 µικροσκοπικά διαµάντια. Αν επιθυµείτε να
αποκτήσετε το αρκουδάκι-κόσµηµα θα πρέπει να βιαστείτε καθώς
κυκλοφορούν µόνο 125 αντίγραφά του αλλά θα πρέπει να είστε
διατεθειµένοι να πληρώσετε περίπου 62.500 ευρώ!
Ήρθε το µαγιό- ξυπνητήρι!
Ένα πρωτοποριακό µαγιό παρουσιάστηκε φέτος στην αγορά της Βρετανίας που φέρει την ονοµασία TanTimer Bikini. Η καινοτοµία του είναι ότι διαθέτει ένα ενσωµατωµένο χρονόµετρο που χτυπάει κάθε 15 λεπτά ώστε να
υπενθυµίζει στον κάτοχό του να αλλάξει πλευρό, εάν κάνει ηλιοθεραπεία, αποφεύγοντας έτσι την συνεχή και
πολύωρη έκθεση στην ηλιακή ακτινοβολία σε ένα µόνο σηµείο του σώµατος. Επιπλέον µπορεί να χρησιµοποιηθεί
και ως ξυπνητήρι, όχι για να µας ξυπνάει το πρωί, αλλά για να ξυπνάει όποιον κοιµάται στην παραλία και
κινδυνεύει να πάθει θερµοπληξία ή ηλιακό έγκαυµα. Η αρχική ιδέα δόθηκε στους Βρετανούς κατασκευαστές από
µελέτες που έδειξαν ότι περίπου το 60% των λουοµένων αποκοιµάται στην παραλία υποφέροντας στη συνέχεια
από όλες τις δυσάρεστες συνέπειες της πολύωρης έκθεσης στον ήλιο και σκοπός τους είναι η µείωση των
δερµατοπαθειών, των εγκαυµάτων και όλης της ταλαιπωρίας που αυτά συνεπάγονται. Το προϊόν αυτό διατίθεται
µόνο στην Βρετανία και µόνο για γυναίκες στη τιµή των 30 ευρώ. Σύντοµα όµως θα σχεδιαστούν και ανδρικά
µαγιό ενώ δεν είναι απίθανο να αρχίσει και η εξαγωγή του στις υπόλοιπες χώρες της Ευρώπης.
Εµπιστεύεστε το κατοικίδιό σας;
Οι περισσότεροι από όσους θέλουν να έχουν ένα κατοικίδιο συνήθως προτιµούν ένα από τα συνηθισµένα ζωάκια
π.χ. ένα σκύλο ή µία γάτα. Τα τελευταία χρόνια όµως έχει γίνει µόδα η απόκτηση ζώων τα οποία θεωρούνται
ασύµβατα µε τη ζωή στην πόλη και των οποίων η θέα και µόνο προκαλεί φόβο στην πλειοψηφία των ανθρώπων.
Τα νέα αυτά κατοικίδια ανήκουν ως επί το πλείστον στην τάξη των ερπετών και η ποικιλία τους είναι τεράστια
καθώς κατά καιρούς έχουν ακουστεί περιστατικά συµβίωσης µε µια µικρή σαύρα έως έναν κροκόδειλο! Το πόσο
ασφαλής είναι η συγκατοίκηση µε τέτοια ζώα είναι ένα θέµα για το οποίο οι απόψεις διίστανται. Οι ιδιοκτήτες τους
πιστεύουν ότι τα φονικά ένστικτά τους δεν εκδηλώνονται απέναντι στον άνθρωπο που τα φροντίζει όµως το
ακόλουθο πραγµατικό περιστατικό είναι µία απόδειξη ότι δεν µπορούµε να τα εµπιστευτούµε. Η ιστορία
εκτυλίχθηκε στο Τορίνο της Ιταλίας όπου ένας νεαρός είχε για κατοικίδια δύο πύθωνες. Η φροντίδα των φιδιών
ήταν ύψιστη προτεραιότητά του και είχε εξοικειωθεί τόσο πολύ µαζί τους που τα άφηνε να κυκλοφορούν ελεύθερα
µέσα στο σπίτι. Κάποια στιγµή όµως το ένα φίδι, που ήταν µεγαλύτερο από το άλλο, άρχισε να ανεβαίνει στο
κρεβάτι του όταν αυτός κοιµόταν και κάθε πρωί το έβρισκε τεντωµένο δίπλα του. Ο ιδιοκτήτης του θεώρησε ότι η
συµπεριφορά του ζώου ήταν µία ένδειξη αγάπης προς το πρόσωπό του ως ανταπόδοση της φροντίδας που του
παρείχε. Κάποια στιγµή όµως πήγε τα φίδια στον κτηνίατρο για έναν έλεγχο της υγείας τους και του ανέφερε το
περιστατικό. Στο άκουσµα της ιστορίας ο γιατρός προέτρεψε τον νεαρό να απαλλαγεί από τα φίδια όσο πιο
γρήγορα γίνεται. Το φίδι ξάπλωνε κάθε βράδυ δίπλα του και τεντωνόταν για να συγκρίνει το µήκος του µε το
µήκος του αφεντικού του. Όταν θα τον ξεπερνούσε, πράγµα που δεν θα αργούσε να συµβεί, θα τον έπνιγε και
µετά θα τον κατάπινε ολόκληρο υπακούοντας έτσι στο ένστικτό του και ακολουθώντας τις συνήθειες σίτισής του.
Καταλήγουµε λοιπόν στο συµπέρασµα πως όσο καλή και να είναι η συµπεριφορά µας απέναντι σε κάποια είδη
ζώων, αυτά δεν έχουν την απαιτούµενη λογική σκέψη ή το συναίσθηµα ώστε να µας αναγνωρίσουν σαν οικεία
τους πρόσωπα και να µετριάσουν τα ένστικτά τους απέναντί µας.
∆ακτύλιος και στις αγελάδες;
Οι Αµερικανοί συνεχίζουν να εκπλήσσουν την παγκόσµια κοινότητα µε τα πρωτοφανή και ίσως εκκεντρικά
πειράµατά τους. Το τελευταίο παράδοξο από τον επιστηµονικό χώρο των ΗΠΑ έρχεται από το Πανεπιστήµιο της
Καλιφόρνια όπου οι ερευνητές προσπαθούν να ανακαλύψουν το κατά πόσο ισχύει η θεωρία ότι οι αγελάδες
συµβάλλουν στην δηµιουργία του φαινοµένου του θερµοκηπίου! Μία οµάδα επιστηµόνων πιστεύει ότι ένα κοπάδι
αγελάδων είναι πιο επιβλαβές για την ατµόσφαιρα, µέσω των αερίων που αποβάλλονται από το γαστρεντερικό
σύστηµα των ζώων, από όσο είναι ένα αυτοκίνητο. Έτσι διενεργείται ένα πείραµα σύµφωνα µε το οποίο οι
αγελάδες κλείνονται σε ειδικά διαµορφωµένους χώρους όπου γίνεται µέτρηση των αερίων τους και ανάλυση των
συστατικών τους ώστε να διερευνηθεί αν βλάπτεται το όζον από αυτά. Αν αποδειχθεί ότι τα συµπαθή και χρήσιµα
αυτά τετράποδα είναι επιβλαβή, η πολιτεία της Καλιφόρνια θα λάβει µέτρα εναντίον τους που ακόµα δεν έχουν
γνωστοποιηθεί. Λέτε να δούµε και τις αγελάδες στα δικαστήρια για παράβαση των περιορισµών που θα τους
επιβληθούν; Αµερική είναι, όλα είναι πιθανό να συµβούν!

SV5CJN Σκότης ∆ρόσος Sv5cjn@yahoo.com
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Το κυβερνοπεριοδικό του Αιγαίου

Επίσηµο Περιοδικό της Ένωσης Ραδιοερασιτεχνών Κεντρικού Αιγαίου.

Σάµος Ιουλιος 2006

Αρ.Τεύχ. 22

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
1.

Έν λευκώ.........
Aegean VHF contest.

Aegean Contest

2.

Σκέψεις, προβληµατισµοί, απόψεις και προτάσεις…

Ηγεµονια της
Σάµου

3.

Το Μέτρο...

4.

Μαραθωνιος

5.

Άλλο ένα Aegean VHF contest, τώρα πού διαβάζετε αυτές τις γραµµές είναι παρελθόν. Το πέµπτο στη σειρά
πού ευτυχίσαµε να λάβουµε µέρος. ∆εν ξέρω εάν είχε περισσότερες συµµετοχές από ότι τα προηγούµενα
χρόνια…
Αν κρίνω όµως από τα 6m πού έλαβα µέρος όπως και πέρυσι, είχα την αίσθηση ότι η µοναξιά ήταν µεγάλη.
Προφανώς οι φτασµένοι εξαµετρικοί πού κοµπάζουν για τις επιδόσεις τους και τις… πρωτιές τους δεν είχαν
διάθεση να αφιερώσουν λίγες ώρες στον αέρα για να ακουστεί ότι τέλος πάντων κάτι γίνετε ραδιοερασιτεχνικά
και στην Ελλάδα. ∆εν είχαν την διάθεση φρονώ, να στηρίξουν µια πρωτοβουλία πού τόλµησαν να αναλάβουν
άλλοι…, εκτός από εκείνους. Βέβαια περιµένω, όπως και κάθε χρόνο άλλωστε, να ακουστούν διάφορες κρίσεις
και επικρίσεις για την διοργάνωση, τους κανονισµούς, την ιστοσελίδα, τις συµµετοχές τον manager…

Συντονισµένα
κυκλώµατα
6.

Μετρητής

Άλλωστε και εγώ πιάνω τον εαυτό µου αρκετές φορές να κριτικάρω, εκ του ασφαλούς, την όλη προσπάθεια.
Όµως το θέµα δεν είναι τι έκανε ή τι δεν έκανε ο manager, ή ο εµπνευστής της ιδέας. Το ζήτηµα είναι τι
κάναµε εµείς, ο καθένας από την πλευρά του, για την προώθηση αυτού του Αιγαιοπελαγίτικου διαγωνισµού.
Και όταν λέω εµείς εννοώ τον κάθε ένα µας χωριστά. Πόσοι από τους λάτρεις των 2m, πού είναι πάρα πολλοί,
µπήκαν στον κόπο να βγουν λίγο παρά έξω από τους τοπικούς και άλλους επαναλήπτες και να ανταλλάξουν
ένα «ραπόρτο» µε τους λίγους ροµαντικούς πού είχαν πάρει τα βουνά το περασµένο Σαββατοκύριακο;

Συντακτική
Επιτροπή

Και να πάµε λίγο πιο πέρα. Πόσες από τις “ενώσεις”, και “συλλόγους” ενηµέρωσαν για το γεγονός και
προέτρεψαν τα µέλη τους να συµµετάσχουν στον διαγωνισµό;

Αλ.Ε.Καρπαθίου

Πού ήταν οι σύλλογοι των ∆ωδεκανήσων; Πού ήταν οι σύλλογοι της Κρήτης;

sv8cyr@mycosmos.gr

Πού ήταν οι άλλοι επαρχιακοί σύλλογοι και ενώσεις;
Που ήταν οι σύλλογοι της Θεσσαλονίκης;

Βασ. Τζανέλης

Πού ήταν ο σύλλογος Κύπρου;

Tzanellis@internet.gr

Πού ήταν η “Ένωση Ελλήνων Ραδιοερασιτεχνών” ;

Αθ.Μπαξεβάνης

Πού ήταν η “Οµοσπονδία Ραδιοερασιτεχνικών Συλλόγων Ελλάδος”;

Baxev@ath.forthnet.gr

Όµως όπως πάντα σ΄αυτή την χώρα και σ΄αυτούς τους κατοίκου της, οι κουβέντες περισσεύουν. Στις πράξεις
έχουµε υστέρηση…
Και όπως λέει η παλιά Σαµιώτικια παροιµία: “ Κατά τη σάλα και τα έπιπλα ”…
Παρ΄ όλα αυτά θεωρώ ότι το Aegean VHF contest βρίσκετε σε µια καθοριστική καµπή και ότι εάν παρθούν
τώρα αποφάσεις, σύντοµα θα µπεί σε φάση πραγµατικής ανάπτυξης και αναγνώρισης. Για να γίνει αυτό πρέπει
να αναµορφωθούν οι κανονισµοί του…

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

Πρέπει να γίνει ένας ∆ιεθνής διαγωνισµός.
Μπορούµε αρκεί να το πιστέψουµε και να γίνει στόχος µας. —Και θα γίνει.— Το ενδιαφέρον από ξένους
συναδέλφους είναι µεγάλο. Άς τους δώσουµε την ευκαιρία και το ερέθισµα , κάθε χρόνο το πρώτο
Σαββατοκύριακο του Ιουλίου όλες οι κεραίες της Ευρώπης και των γύρο Ηπείρων να είναι στραµµένες προς
την Ελλάδα !…
Από το ∆.Σ. της ΕΡΚΑ.
Επί του πιεστηρίου....

Μέχρι την

Κυριακή 9 Ιουλίου έχω λάβει επτά (7) logs για VHF και δύο (2) για τα 6µέτρα
από τον Contest Manager

ετσι

για να µην

ξεχνάµε...
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Ιστορική εκδήλωση
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Την 17η Ιουνίου έγινε εις την αίθουσα του ∆ηµαρχείου Σάµου η παρουσίαση του βιβλίου
Ιστορία της Ηγεµονίας της Σάµου

του Ιωάννου ∆.Βακιρτζή

Η έκδοση ήταν επιµέλεια του Χ.Λάνδρου
Αυτό που µπορούµε να ξεχωρίσουµε είναι εις την
Καραθεοδωρής και το παραθέτουµε ώς έχει:

σελίδα 400 και αναφέρετε στην περίοδο που Ηγεµών ήταν ο

« Κατά το έτος 1890 ήρχισεν εν Σάµω η λειτουργεία των τηλεφώνων, δι ών συνεδέθησαν τότε όλοι οι συνοικισµοί
της νήσου. Την ίδρυσιν της τηλεφωνικής ταύτης συγκοινωνίας είχεν αναλάβει προνοµιακώς ο Αριστοτέλης
Σταµατιάδης , το έργον δε τούτον αποτέλει µίαν σηµαντικήν πρόοδον κατά την εποχήν εκείνην, καθ’ ήν ουδεµία
εκ των Ανατολικών χωρών είχε τοιαύτην συγκοινωνίαν.»
Α)……… Ψάχνοντας µέσα στην Ιστορία του κάθε τόπου θα βρούµε και κάτι που ασχολείται µε τις τηλεπικοινωνίες
τις οποίες ο συγγραφέας εδώ ορθώς για την εποχή ονοµάζει «συγκοινωνίες).
Β) Το «προνοµιακώς» πιστεύω ότι υπήρχαν και τότε διαπλεκόµενα.
Γ) Ιδιτικοποιήσεις εις το έπακρον
Ο παρατηρητής
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Για Όλο τον Λαό για όλο τον καιρό!…

Ένα σύνθηµα της Γαλλικής επανάστασης,
η Νότια Αφρική, οι καταρράχτες του Μοργέδα,
ο Λουδοβίκος ΙΣΤ΄, ο Ναπολέων
και οι… αρχαίοι Έλληνες.
Τι σχέση µπορεί να έχει το… Μέτρο µε όλα αυτά!;;;
Από τότε πού ο άνθρωπος κατάλαβε την ύπαρξή του πάνω στη Γη δηµιουργήθηκε και η ανάγκη
κατασκευής ενός “µέτρου” για την αντιµετώπιση των βιοτικών αναγκών και στη συνέχεια ενός
παγκόσµιου “µέτρου”. Πραγµατικά, ενδιέφερε να βρεθεί ακριβώς αυτό το µέτρο.
Οι αρχαίοι έκαναν προσπάθειες, αλλά τους έλειπαν οι µέθοδοι και τα όργανα για να φτιάξουν ένα τέτοιο όργανο. Ο
Αριστοτέλης κατά µερικούς σοφούς της εποχής του θεωρούσε το “στάδιο” ή τον αιγυπτιακό πήχυ της εποχής του
Σέσωστρη ότι σχηµατίζει το εκατοντάκης χιλιοστό µέρος από τον πόλο ως τον ισηµερινό. Και αυτό γιατί είχαν
αντιληφθεί ότι το πιο καλό µέσο για να επιτύχει κανείς ένα µέτρο αµετάβλητο, ήταν να το σχετίσει µε την γήινη
σφαίρα, πού η περίµετρός της µπορεί να θεωρηθεί αµετάβλητη, κι έτσι να µετρήσει µαθηµατικά ένα µέρος ή όλη
αύτή την περίµετρο. Ο Ερατοσθένης στην συνέχεια, στους χρόνους των Πτολεµαίων υπολόγισε µε αρκετή
προσέγγιση το µέγεθος της µοίρας, µετρώντας την απόσταση µεταξύ Σιένης και Αλεξάνδρειας κατά µήκος του
Νείλου. Το δάχτυλο, η παλάµη, ο βραχίονας το πόδι, το βήµα κ.ά. υπήρξαν οι βάσεις της δηµιουργίας των πρώτων
µετρικών συστηµάτων. Όµως υπήρχαν αποστάσεις πού δεν µπορούσαν να µετρηθούν. Επικράτησε η συνήθεια
λοιπόν, πού µέχρι πρόσφατα διατηρούνταν, να µετρούνται οι µεγαλύτερες αποστάσεις µε το ρίξιµο της πέτρας, ή
την απόσταση πού περπατούσε ένας πεζός µε σχετικά σταθερό βηµατισµό στην διάρκεια µιας µέρας.
Στην αρχαία Αίγυπτο η κυριότερη µονάδα µήκους ήταν ο βασιλικός πήχυς “Μεχ”, µε βάση το “Ζεβό”.
Οι Ασσύριοι και Βαβυλώνιοι µετρούσαν τις αποστάσεις µε το “Κάς” και τις υποδιαιρέσεις του “Σούσι”.
Οι Πέρσες µετρούσαν µε τον “Παρασάγκη” πού το θυµόµαστε από τον Ξενοφώντα, στα µαθητικά µας χρόνια, µά
και από την φράση πού µέχρι σήµερα χρησιµοποιούµε: “απέχεις παρασάγκας από την πραγµατικότητα…”
Εβραϊκές µονάδες ήταν το “Τεράχ” και το “Εσβά”. Φυσικά στην αρχαία Ελλάδα υπήρχε λεπτοµερέστατο σύστηµα
µέτρησης µήκους και άλλων µεγεθών.
Έτσι βασική µονάδα µήκους ήταν ο “Πούς” πού ισούται σήµερα µε 0,3083 του µέτρου.
Παράγωγες µονάδες του Πόδα ήταν η “Παλαστή”, η “Λιχάς”, η “Πυγµή”, ο “Πυγών”, ο “Πήχυς”, το “Απλούν βήµα”,
το “∆ιπλούν βήµα”, η “Οργυιά”, το “Άκαινα”, το “Πλέθρο”, το “Στάδιο”.
Αυτό το τελευταίο ισούται µε 157,70 µέτρα και έχει µία µεγάλη ποικιλία υποδιαιρέσεων. Οι Ρωµαίοι σαν
µεταγενέστερος πολιτισµός υιοθέτησαν τις Ελληνικές µονάδες µέτρησης αλλάζοντας µόνο την ονοµασία ορισµένων
από αυτές. Στην συνέχεια η Μεσαιωνική Ευρώπη κληρονόµησε το ρωµαϊκό σύστηµα µε τις Ελληνικές και
βαβυλωνιακές ρίζες. Γρήγορα όµως αναµείχθηκαν και µεγάλος αριθµός εθνικών και τοπικών συστηµάτων
µέτρησης, αλλά και αραβικών στοιχείων τα οποία προκύψανε από τις διαµετακοµιστικές ανάγκες του µεσαίωνα.
Μέσα σε αυτό το µετρικό χάος αναλήφθηκε µια αποφασιστική προσπάθεια στις αρχές του 9ου αιώνα από τον
Καρλοµάγνο, προκειµένου να επιβληθεί οµοιοµορφία στις µονάδες µέτρησης µεγεθών, πού απέβη όµως µάταιη…
Από την ποικιλία των µεσαιωνικών µέτρων και σταθµών αναδύθηκαν διάφορα εθνικά συστήµατα, πού
αναµορφώνονταν και αναδιοργανώνονταν από καιρό σε καιρό. Τελικά όλα αυτά αντικαταστάθηκαν από το µετρικό
σύστηµα παντού, εκτός από την Βρετανία και τις αµερικανικές τότε αποικίες, όπου επέζησε το παλιό σύστηµα
µετρήσεων της Γηραιάς Αλβιόνος…
Το Μετρικό Σύστηµα µέτρων και σταθµών, ήταν ένα από τα αξιοσηµείωτα επιτεύγµατα πού καθιέρωσε η
Γαλλική Επανάσταση.
Η πρόταση για την πρώτη προσέγγιση εκείνου πού τελικά έγινε µετρικό σύστηµα υποβλήθηκε το 1670 από τον
Gabriel Mouton και υποδείκνυε ως µονάδα µέτρησης αποστάσεων το τόξο µήκους ενός λεπτού του µεσηµβρινού,
µε δεκαδική υποδιαίρεση. Η πρόταση του Μουτόν περιείχε τρία από τα κύρια χαρακτηριστικά του µετρικού
συστήµατος: δεκαδική υποδιαίρεση, ορθολογικά προθέµατα των µονάδων και γήινη µέτρηση ως βάση για τον
συγκριτικό προσδιορισµό τους.
Το 1790 η Γαλλική Ακαδηµία Επιστηµών, ανέλαβε να υποβάλει έκθεση σχετικά µε την πρόταση του Μουτόν.
Ύστερα από µελέτη µηνών η Ακαδηµία εισηγήθηκε να οριστεί ως µονάδα µήκους το ένα δεκάκις εκατοµµυριοστό
του τεταρτηµόριου του µήκους του µεσηµβρινού, από τον Βόρειο Πόλο ως τον Ισηµερινό, πού διέρχεται από το
Παρίσι, να ονοµαστεί ΜΕΤΡΟ και να αποτελέσει την βάση του νέου δεκαδικού γραµµικού συστήµατος.
Η Εθνοσυνέλευση προσυπόγραψε την έκθεση και έδωσε εντολή να γίνουν οι απαραίτητες µετρήσεις.
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Στις 19 Ιουνίου 1791, µια επιτροπή από 12 µαθηµατικούς, γεωδαίτες και φυσικούς συναντήθηκε µε τον Λουδοβίκο
ΙΣΤ΄ πού έδωσε την επίσηµη έγκρισή του. Την επόµενη µέρα , ο βασιλιάς προσπάθησε να αποδράσει από την
Γαλλία, συνελήφθη, οδηγήθηκε πάλι στο Παρίσι και φυλακίστηκε. Ένα χρόνο αργότερα, εξέδωσε από το… κελί του
την προκήρυξη µε την οποία έδινε εντολή σε δυό µηχανικούς, τον Ι. Ντελάµπρ (Delambre) και τον Π. Μεσαίν
(Me’chain), να προβούν στις εργασίες του προσδιορισµού του µήκους του µέτρου. Ο Ντελάµπρ και ο Μεσαίν
προσπάθησαν να µετρήσουν την απόσταση επί του µεσηµβρινού από την Βαρκελώνη της Ισπανίας ως την
∆ουνκέρκη της Βόρειας Γαλλίας. Όταν πέθανε ο Μεσαίν από υπερκόπωση, η µέτρηση του µεσηµβρινού της Γαλλίας
ξανάρχισε από τον Αραγώ και Βοιότ. Οι δύο αυτοί σοφοί εξακολούθησαν το µέτρηµα ως τις Βαλεαρίδες. Η µέτρηση
αυτή έδωσε πενήντα εφτά χιλιάδες και είκοσι επτά πήχεις για τη µέση αξία τόξου µιας µοίρας στη Γαλλία. Οι
καθορισµοί της αξίας µιας γήινης µοίρας έγιναν και σε άλλους τόπους της γής.
Το 1736 στη Λαπωνία, το 1745 στο Περού, το 1752 στο Ακρωτήριο της Καλής Ελπίδος, το 1754 στη Ρώµη από
τους Μαίρ και Βόσκοβιτς. Το 1762 και 1763 πάλι στην Ιταλία από τον Βεκκάρια και το 1768 στη Βόρειο Αµερική.
Έτσι το 1793 κατασκευάστηκε ένα προσωρινό µέτρο από τα είδη διαθέσιµα γεωδαιτικά δεδοµένα.
Το 1795 ελήφθη η αµετακίνητη απόφαση να θεσπισθεί η αποδοχή

Ι. Ντελάµπρ.

του µετρικού συστήµατος.

Τέλος το 1799 έγινε επίσηµη παρουσίαση του πρότυπου µέτρου στην Εθνοσυνέλευση και ψήφισε και επίσηµα πιά
την καθιέρωση της χρήσης του. Ο Νόµος πού εισήγαγε την νέα µονάδα µέτρησης τελείωνε µε την φράση πού
έγινε λογότυπου του νέου συστήµατος:

“… Για όλο τον Λαό, για όλο τον καιρό…”
Το πρότυπο µέτρο από τήν χωροµέτρηση των Ντελάµπρ και Μεσσαίν ήταν “ένα δεκάκις
χιλιοστό του τεταρτηµορίου του Μεσηµβρινού της Γής”.
Το κιλό καθιερώθηκε ως µονάδα µέτρησης του βάρους και έγινε ίσο µε την µάζα ενός
κυβικού δεκατόµετρου καθαρού νερού στη θερµοκρασία της µεγίστης πυκνότητάς του (4ο
C). Ως πρότυπο δε κατασκευάστηκε κύλινδρος από πλατίνα γνωστός και ως
“χιλιόγραµµο των Αρχείων”. Μονάδα όγκου ορίστηκε το στερεό (stere), ίσο µε ένα
κυβικό µέτρο. Ονοµασίες πολλαπλασίων και υποπολλαπλασίων όλων των µονάδων
σχηµατίστηκαν οµοιόµορφα, µε βάση τα Ελληνικά προθέµατα. Η διάδοση του µετρικού
συστήµατος στην Ευρώπη διευκολύνθηκε µε τις στρατιωτικές επιτυχίες της Γαλλικής
Επανάστασης και του Ναπολέοντος.
Η Γαλλική Ακαδηµία Των Επιστηµών, παρουσιάζει την ιδέα του Μετρικού Συστήµατος στον Ναπολέοντα.
Στα κράτη της Κοινοπολιτείας πού διατηρούν ακόµη το Βρετανικό αυτοκρατορικό σύστηµα και στις
Ηνωµένες Πολιτείες της Αµερικής, η πρόοδος του µετρικού συστήµατος έχει γίνει εν τώ µεταξύ
αισθητή. Το 1854 η Αγγλία κατάλαβε τα πλεονεκτήµατα του µετρικού συστήµατος και βλέποντας να
ιδρύονται πολλές επιστηµονικές εταιρείες για την διάδοση του αποφάσισε τέλος να το παραδεχθεί.
Σύστησε δε µυστικά µια επιτροπή από επιφανείς Άγγλους επιστήµονες µε αποστολή να µετρήσουν το τόξο του
µεσηµβρινού στο Νότιο ηµισφαίριο και ειδικότερα στην Νότιο Αφρική, ακολουθώντας τις όχθες του ποταµού
Οράγγη, αρχίζοντας από τους καταρράκτες του Μοργέδα. Απ΄ αυτή την αποστολή ο Ιούλιος Βέρν εµπνεύστηκε
το υπέροχο µυθιστόρηµά του : “Τρεις Άγγλοι και τρεις Ρώσοι στη Νότιο Αφρική”...
Οι ΗΠΑ πήραν αντίγραφα του ∆ιεθνούς Πρότυπου Μέτρου και
του ∆ιεθνούς Πρωτότυπου Χιλιογράµµου το 1890. Τρία χρόνια
αργότερα το Γραφείο Μέτρων και Σταθµών ανακοίνωσε ότι το
πρότυπο µέτρο και το χιλιόγραµµο θα θεωρούνταν ως
θεµελιώδη πρότυπα, από τα οποία θα προέκυπταν οι συνήθεις
µονάδες της γυάρδας και της λίµπρας.
Αρχές του 20ου αιώνα το µετρικό σύστηµα
αυτό καθ΄αυτό αντικαταστάθηκε από το νέο
∆ιεθνές Σύστηµα (S.I.) πού βασικά είναι
επέκταση του µετρικού συστήµατος του 18ου
αιώνα. Η επέκταση κρίθηκε αναγκαία για να
συµπεριλάβει τις νέες επιστηµονικές και
τεχνολογικές καινοτοµίες.
Σήµερα το Μέτρο ορίζετε ίσο µε 1.650.763,73 µήκη κύµατος στο καινό
της πορτοκαλλιόχρου ερυθράς γραµµής του φάσµατος του Κρυπτού –
86. Σαν µονάδα Μάζας το Χιλιόγραµµο, το οποίο είναι κύλινδρος από
κράµα Λευκόχρυσου-Ιριδίου πού φυλάσσεται στο ∆ιεθνές Γραφείο
Μέτρων και Σταθµών των Σεβρών, κοντά στο Παρίσι.
Πανοµοιότυπό του φυλάσσεται στο Εθνικό Γραφείο Προτύπων, στις
Ηνωµένες Πολιτείες της Αµερικής.

73s de SV8CYV
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Ο Μαραθώνιος
Βρισκόµαστε ένα µήνα προ του τερµατισµού και τα αποτελέσµατα την 6η
Ιουλίου 2006 είναι αυτά που σας παραθέτω στο πίνακα και είναι όπως βλέπετε
αρκετά καλά.

συνεχίζετε.......

ON4IQ
PA4PA
G4IGO
G0CHE
Υπάρχει χρόνος να γραφτούν και άλλοι συνάδελφοι και προτείνω µιά µαζική
F8OP
εγγραφή όσων συναδέλφων έχουν λάβει µέρος στο Aegean VHF Contest και
IW1AZJ
έκαναν επαφές στα 6 µέτρα. Θα ήταν µια καλή έκπληξη για τους διοργανωτές
HI3TEJ
αυτής της ωραίας δραστηριότητας.
YO7VS
FM5JC
( και τον έσχατον ελεεί και τον πρώτον θεραπεύει... )
EI2JD
«Κατηχητικός λόγος Ι.Χρυσοστόµου»
W1JJ
Τώρα βέβαια αρχίζουν τα δύσκολα και η πρόσθεση κάποιας ραδιοχώρας είναι πολύ N3DB
δύσκολο και περιζήτητο για τους ευρισκόµενους στις πρώτες θέσεις. Προσωπικά δεν OH7PI
F5TND
διαθέτω κάποια αξιόλογη εγκατάσταση µέχρι σήµερα
PE1MZS
∆ουλεύω µε ένα transverter της Ten-Tec του οποίου η έξοδος είναι 6-8 Watt. Η SP6MLK
OH3MF
δε κεραία µην τα ρωτάτε...... Έχω µία κάθετη 8 µέτρα µε coupler στην βάση της
G4PCI
το οποίο παρά τις προδιαγραφές (1,8—30MHz) συντονίζει πολύ καλά στους
K3TKJ
50MHz.
F5DE
IW0AFS
K7BV
Η προσπάθεια όµως γίνετε
N4BAA
HB9AOF
OH1VR
IW2CAM
OH2AVP
SV8CYR
YO8RHI
HA6NN
OH2MA
OH3JR
PJ2BVU
WZ8D
OH3LOR
NL7AU
OH2TP
OH2LQJ
N5BO
F2FZ
F6FPT
KB1LKB
VE2TH
AB3BK
OH3ET
WQ5W
W5OZI
F5LNU
IW5EIJ
EU
10
AG2A
KB9ZLB W9
10
K4YMQ
N9OI
W9
10
NP3CW
NO3I
W3
10
VE3GIB
OH7HM
YV1DIG SA
8
SV8CYV
SV8CYR EU
5
N8UUP
KE7V
W7
5
VE2XK
K8ROX
W8
0
KB1DMX
OH3WW
IW7EFC EU
0
SV1EEX
N8CJK
W8
0
TA2RC
FR5EC
AF
0
FY1FL
AE5B
W5
0
F6CXJ
K2SIT
LZ2HM
EU
0
YO3CZW
EA7KW
EU
0
WB2AMU
SV7CUD EU
0
N4JVP
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έξοδος το οποίου είναι ψηφιακή 0-5 V και οδηγείται σε είσοδο του PIC για µέτρηση της συχνότητας ταλάντωσης, η
οποία κυµαίνεται από περίπου 600 kHz χωρίς εξωτερικό εξάρτηµα για µέτρηση, µέχρι περίπου 20 kHz για τις
µέγιστες χωρητικότητες και αυτεπαγωγές. Ο ρελές RLY1 τοποθετεί τον πυκνωτή C2 γνωστής χωρητικότητας 1020
pF για την βαθµονόµηση (Calibration) του οργάνου, όπως προαναφέρθηκε, ενώ οι διακόπτες Lx και Cx επιλέγουν
την µέτρηση της αυτεπαγωγής ή της χωρητικότητας που τοποθετείται στους ακροδέκτες Lx/Cx.
Η χαµηλή τιµή του οργάνου καθώς και η ακρίβεια των µετρήσεων που ήταν πολύ καλή για την απλότητα του
κυκλώµατος συνετέλεσαν στην διάδοσή του. Ήταν λοιπόν ζήτηµα χρόνου να βρεθούν οι µιµητές, που µε βάση τον
ταλαντωτή µε το LM311 τοποθέτησαν πιο διαδεδοµένους επεξεργαστές (PIC 16F84, 16F628 ή AVR 90S2313) και
κατασκεύασαν την δική τους εκδοχή, έχοντας µάλιστα διαθέσιµο και το πηγαίο πρόγραµµα, για όποιον θα ήθελε
να κάνει τροποποιήσεις ή βελτιώσεις. Οι σχετικές διευθύνσεις των σχετικών δικτυακών τόπων αναφέρονται στο
τέλος του άρθρου.
Πριν τρία χρόνια µια παρέα πέντε φίλων αποφασίσαµε να κατασκευάσουµε το όργανο της AADE, έχοντας το
εκτελέσιµο πρόγραµµα του επεξεργαστή, που ήταν µέχρι τότε διαθέσιµο από το διαδίκτυο. Σχεδιάσαµε και
κατασκευάσαµε την πλακέτα, συναρµολογήσαµε τα όργανα και για τρία από αυτά δοκιµάσαµε την ακρίβεια της
µέτρησης. Η ακρίβεια µέτρησης του οργάνου εξαρτάται από την ακρίβεια της τιµής του πυκνωτή C2, που πρέπει
να είναι ακριβώς 1020 pF +/- 0,5%, κάτι που είναι δύσκολο να µετρηθεί χωρίς όργανο ακριβείας. Προκειµένου να
παρακάµψουµε την έλλειψη αυτή βρήκα από το κουτί των εξαρτηµάτων µου διάφορους πυκνωτές ακριβείας 1%
και µετρώντας τους άλλαζα την τιµή του C2, µέχρι οι µετρούµενες τιµές των γνωστής χωρητικότητας πυκνωτών
να πέσουν µέσα στα όρια των ανοχών τους. Με τον τρόπο αυτό επιβεβαίωσα ότι η ακρίβεια της µέτρησης της
χωρητικότητας ήταν καλύτερη από 1% εκτός από την περιοχή 10 nF και 100 nF που ήταν 1,2%, πολύ καλή για τις
απαιτήσεις µου. ∆εν είχα την δυνατότητα µέτρησης αυτεπαγωγής ακριβείας, αλλά εκτιµώ ότι το σφάλµα µέτρησης
πρέπει να είναι εξ ίσου µικρό. Προσοχή στην κατασκευή του πηνίου L1: δοκίµασα δύο τύπων έτοιµα πηνία 68 µH,
αλλά η καλύτερη ακρίβεια µετρήσεων, ιδιαίτερα στις µεγάλες τιµές, επιτεύχθηκε µε πηνίο σε πυρήνα toroid
(άγνωστων χαρακτηριστικών). Ο λόγος είναι ότι τα προηγούµενα πηνία έφθαναν στον κόρο, αφού η τάση στα
άκρα του L2 είναι 5 Volt, µε αποτέλεσµα σφάλµατα στις µετρήσεις.
Προσοχή χρειάζεται επίσης και στην επιλογή της οθόνης LCD 1x16 που θα τοποθετήσετε, αν θα έχουν ένα ή µε
δύο ολοκληρωµένα στην πλακέτα τους. Αν χρησιµοποιήσετε τον λανθασµένο τύπο θα εµφανίζονται µόνο οι 8
πρώτοι χαρακτήρες των µηνυµάτων. Στην περίπτωση του οργάνου της AADE πρέπει να χρησιµοποιηθεί οθόνη µε
ένα ολοκληρωµένο. Επίσης αν χρησιµοποιήσετε οθόνη από παλιό µηχάνηµα προσέξτε την σύνδεση της τάσης
τροφοδοσίας των 5 Volt και της γης, γιατί σε κάποιους τύπους οι δύο συνδέσεις είναι ανεστραµµένες!!
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Η µέτρηση χωρητικότητας γίνεται αφού πρώτα µηδενίσουµε (Zero) την παραµένουσα χωρητικότητα χωρίς
σύνδεση εξαρτήµατος στους ακροδέκτες, ενώ η µέτρηση αυτεπαγωγής αφού µηδενίσουµε την παραµένουσα
αυτεπαγωγή µε βραχυκύκλωµα χοντρού σύρµατος στους ακροδέκτες. Μετά από λίγη ώρα το µηδέν ολισθαίνει (το
τίµηµα της απλότητας) και χρειάζεται πάλι µηδενισµός, αν µετράµε µικρές τιµές εξαρτηµάτων. Προσέξτε όταν
µετράτε πηνία µε πυρήνα αφού οι µικρού µεγέθους πυρήνες φθάνουν γρήγορα στον κόρο, όπως προαναφέρθηκε,
και το όργανο δίνει λανθασµένα αποτελέσµατα. ∆εν υπάρχει πρόβληµα µε τα πηνία αέρος οποιοδήποτε µεγέθους.
Από τότε που το κατασκεύασα το LC meter µε βοήθησε πολλές φορές να µετρήσω χωρητικότητες πυκνωτών,
καλωδίων, πλακετών διπλής όψης (βλέπε άρθρο µου στο προηγούµενο τεύχος του Ιουνίου), αυτεπαγωγές
πηνίων, καλωδίων, συρµάτων και οτιδήποτε άλλο βάλει η φαντασία σας. Με λίγα λόγια αν και σεις κατασκευάσετε
ένα από τα όργανα που θα βρείτε στις παρακάτω διευθύνσεις θα έχετε ένα απλό και αξιόπιστο σύντροφο στον
πάγκο σας.
Και τέλος οι διευθύνσεις µε λεπτοµέρειες από τις κατασκευές των διαφόρων LC Meter που βρήκα στο διαδίκτυο,
µαζί µε λίγα σχόλια για το τι θα συναντήσετε…
Καλές µετρήσεις.
Το “αυθεντικό” LC meter από την AADE
http://www.aade.com/lcmeter.htm και
http://my.integritynet.com.au/purdic/lc-meter-project.htm
µε τον 16F84
http://ironbark.bendigo.latrobe.edu.au/~rice/lc/
κι ακόµη ένα µε τον 16F84
http://electronics-diy.com/lc_meter.php
η Ρωσική εκδοχή
http://www.cqham.ru/lc_meter.phtml
σύµπραξη Τουρκίας και Βραζιλίας !!
http://br.geocities.com/jkdemarco/LC_meter/LC_meter-e.html
για τους φίλους των AVR
http://www.hw.cz/constrc/lc_metr/
και η Ολλανδική εκδοχή µε τον 90S2313
http://home.ict.nl/~fredkrom/pe0fko/LCMeter/
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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
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

