Μηνιαία έκδοση των Ραδιοερασιτεχνών του Αιγαίου
Τεύχος 75
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∆ιαβάστε σε αυτή
την έκδοση:
S Y 2 E P C...
Miguelito...
Άσπρη µέρα...
Ζetagi µετατροπή...
35 χρόνια ΕΡΒΕ...
Aegean Συµµετοχές...
Just BASIC...

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:

«5--9» εκδίδεται µηνιαία
Το «5
και µπορείτε να το βρείτε
στην ιστοσελίδα µας
(www.5
www.5--9report.gr)
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 αρκεί να γίνει
αναφορά στην πηγή.
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Καλή χρονιά… ετεροχρονισµένα…. Τον προηγούµενο µήνα δε µου βγήκε ρε παιδί µου… Έχετε δει την
ταινία µε το Λογοθετίδη «ένα βότσαλο στη λίµνη»; Ο Λογοθετίδης (σοβαρός και συνεπής πάντα) στην
εν λόγω ταινία είναι συνέταιρος µε το Μπάρκουλη (άσωτος και ασυνεπής). Οπότε κάποια στιγµή
έρχεται ένας πελάτης κι ο Μπάρκουλης δεν του έχει τα σχέδια για το σπίτι έτοιµα. Τι να πει ο έρµος ο
Λογοθετίδης λοιπόν; Πώς να δικαιολογηθεί; Ε και του λέει «τι είναι τα σχέδια βρε αδερφέ; Πατσάς;
Χρειάζεται έµπνευση….» Έτσι και το κείµενο για το 59report. Χρειάζεται έµπνευση…. Που δεν είχα τον
προηγούµενοµήνα….
Το sv-νέα µε τα νέα της πρώτης Ελληνικής dxpedition (επιµένω ότι είναι η πρώτη Βασίλη) επιτέλους
κυκλοφόρησε. Ετεροχρονισµένα νέα τα svνέα. Αργεί πολύ να κυκλοφορήσει ρε παιδί µου. Τέλος
πάντων, µε βουλιµία διάβασα το άρθρο κι ευχαριστήθηκα όλα όσα είδα ότι έκαναν τα παιδιά εκεί.
Ξέρετε όµως στο τέλος κάτι σαν να µου έλειπε. Ένιωσα ότι τα «µυστικά» έµειναν κρυµµένα… ∆ε
διάβασα
καµιά
γαργαλιστική
λεπτοµέρεια…
Ίσως
στο
επόµενο…
Μια κι αναφέρθηκα στην πρώτη Ελληνική dxpedition…. Θεωρώ το YK9SV την πρώτη προσπάθεια γιατί
1) πήγαν στο εξωτερικό, 2) οργανωµένοι και 3) ήταν και πολλοί Έλληνες… άρα κι Ελληνική. Οι
Έλληνες µεγαλουργούν όταν µαζεύονται πολλοί, έτσι πιστεύω ότι έκαναν και τώρα. Φυσικά και δεν
ξέχασα τον Πάνο και το S92SV, ούτε και το Βαγγέλη sv2bfn στο VQ9 ή τον Σπύρο sv8cs από 4-5
χώρες και κάποιους άλλους µικρότερους.. Απλά θέλω να ξεχωρίσω την οργανωµένη οµαδική
προσπάθεια εκτός Ελλάδας.
Μιας κι είπα οργανωµένη… Ένας καλός φίλος πήγε στη Γερµανία πρόσφατα και συναντήθηκε µε
συνάδελφους Γερµανούς ραδιοερασιτέχνες. Μεταξύ άλλων (ούζου, µπύρας και µεζέ) κι όταν ήρθε στο
τσακίρ κέφι… τους λέει: «Ρε παληκάρια, έχω ένα σπίτι φιλόξενο σε Ελληνικό νησί. Ενδιαφέρεστε να
έρθετε να βγείτε από εκεί το καλοκαίρι σαν j48dl ή όπως αλλιώς θέλετε, να ευχαριστηθείτε κιόλας τα
µπανάκια σας;» Ξέρετε τι του είπαν οι Γερµανοί; «Θέλουµε και παραθέλουµε αλλά δεν µπορούµε αυτό
το καλοκαίρι γιατί δεν προλαβαίνουµε να οργανωθούµε»!!!!! Μήπως ήταν µεθυσµένοι; Πόσο καιρό
θέλουν να οργανωθούν; Εµείς πάντως µια βδοµάδα να είχαµε µπροστά µας θα προλαβαίναµε…
Τι θυµήθηκα τώρα… Όταν πήγαν τα παιδιά µε το SX9G στη Γαύδο, γάζωναν σε όλες τις µπάντες µε
εκπληκτικά σήµατα στο ssb και στο cw. Κάποια στιγµή λοιπόν τους ρωτήσαµε (ένα βράδι στα 160µ)
γιατί δεν έβγαιναν και rtty. «Ξεχάσαµε ένα καλώδιο» ήταν η απάντηση… Φαντάζεστε να πήγαιναν στο
Ducie και να ξέχναγαν ένα καλώδιο; Αθάνατη Ελληνική οργάνωση…. σε είδαν οι Γερµανοί και
φοβήθηκαν… Έτσι και η εφορία… Μας ζήτησε καµιά δεκαριά φορές το E9, µπορεί κάποιος να πλήρωσε
και πρόστιµο γιατί δεν το συµπλήρωσε σωστά και το κατάλαβε µετά… και κάποια στιγµή µας είπαν να
το ξανα-υποβάλλουµε γιατί…. µάλλον θα έχασαν κάνα καλώδιο… και δεν είχαν τίποτα περασµένο στο
κοµπιούτερ…
Πάντως ευτυχώς στο Ducie δεν πήγαν Έλληνες (ή µήπως πήγαν;) Τα σήµατα ήταν καταπληκτικά, οι
χειριστές απολαυστικοί κι ανάµεσα σ’ αυτούς κι ένας Έλληνας. Ο Κλεάνθης sv1jg προφανώς δεν
κουβαλάει την Ελληνική νοοτροπία και ευτύχησε να είναι µέλος αυτής της αποστολής. Με αγωνία
περιµένω να τον δω από κοντά και ν’ ακούσω τις ιστορίες από κει κάτω…
Ο ευκολότερος τρόπος να κάνει κάποιος το VP6DX είναι γύρω στις 7 το πρωί στα 40 µέτρα. Έρχονται
απίστευτα δυνατά εκείνη την ώρα… Εκτός κι αν είστε από την περιοχή 4… Αν δείτε το Online log του
VP6DX, θα διαπιστώσετε ότι τον έκαναν 100 τουλάχιστον Έλληνες (στις 18 Φλεβάρη έτσι ήταν) αλλά
κανένας από την περιοχή 4 και την 6. Τι διάολο;;; ∆εν περνάει εκεί ρε παιδιά;;; Ή δεν ενδιαφέρεται
κανείς για DX;… Αν και κατάλαβα τι γίνεται: οι 4άρηδες είναι απασχοληµένοι µε το vhf αφού όλοι µέρα
µιλάνε µ’ αυτούς που περνάνε στην Εθνική Αθηνών Θεσσαλονίκης…. Οι 6άρηδες όµως;; Μάλλον τον
είχαν από την προηγούµενη…(για τους 5άρηδες δεν λέω τίποτα… θα µε φάει η λογοκρισία!!! Και
κοιτάω να το περάσω σε παρένθεση)
Κατά τ’ άλλα αναµείνατε στο ράδιο σας µέχρι τις 7 Μάρτη για το TX5C και το Clipperton Island. Μια
λέξη µαγική που πάντα µε συνάρπασε, από τις πρώτες µέρες µου στο ράδιο. Για να δούµε τι θα δούµε.
Αναµένεται κι αυτοί να είναι πραγµατικά καλοί…
Στο τελευταίο sv Νέα διάβασα κι ένα άρθρο του I2UΙY για το κλέψιµο µερικών στα contest και µου
άρεσε πολύ. Ο Πάολο είναι υπεύθυνος για το cqwpx rtty contest. ∆εν είναι δηλαδή όποιος κι όποιος…
Πίσω από το άρθρο υπάρχει µια ολόκληρη προϊστορία.
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Εδώ και δυο χρόνια εντάθηκαν οι συζητήσεις στο Internet γύρω από το θέµα (contest cheating). Αν κάποιος
χρησιµοποιεί cluster, για παράδειγµα, και στέλνει το log του σαν Single Operator All Band (soab) κι όχι soab assisted, όπως θα έπρεπε, µπορούµε να τον καταλάβουµε; Κι αν τον καταλάβουµε γίνεται disqualify; Τον πετάµε
δηλαδή εκτός; Η αρχή έγινε από τον k1ttt ο οποίος άρχισε να δηµοσιεύει µετά από κάθε µεγάλο contest µια λίστα
µε τους σταθµούς που έκαναν κόλπα µε το κλάστερ, σποτάροντας τους εαυτούς τους συνήθως χρησιµοποιώντας
άλλο call ή self spotting, είτε διάφορα άλλα κόλπα. ∆υστυχώς όµως η εν λόγω ανάλυση, ενώ είχε ανταπόκριση
από τους ραδιοερασιτέχνες, δεν χρησιµοποιήθηκε από την επιτροπή για να ξεκαθαρίσει τη λίστα. Αυτά ως τα
πέρσι, όπου ο πρώτος στην κατηγορία παγκοσµίως, ο OE4A, πετάχτηκε εκτός για κλέψιµο. Το µαχαίρι δεν
προχώρησε πιο βαθιά. Το cq δεν ήθελε να πετάξει, για παράδειγµα, τον πρώτο Έλληνα εκτός, που µπορεί να ήταν
και ο µοναδικός αναγνώστης του στην Ελλάδα…. Φέτος ξανάγινε µε το C4A. Πάλι εκτός… Παράλληλα έκανε κάτι
που δεν είχε ξαναγίνει σε µεγάλο contest. ∆ηµοσίευσε όλα τα Log στο internet. Μπορώ δηλ. εγώ να δω το log του
συναγωνιστή µου (ανταγωνιστή µου;), να διδαχθώ από αυτό φυσικά (στρατηγική κυρίως) και αν διαπιστώσω και
κάτι παράνοµο, να τον καρφώσω. Οι Έλληνες δύσκολα θα καρφώσουµε κάποιον λόγω νοοτροπίας, αλλά οι ξένοι;
Βέβαια τα log εµφανίζονται για την ώρα µετά τη δηµοσίευση των αποτελεσµάτων, αλλά πολύ γρήγορα αυτό
πιστεύω να αλλάξει. (Σηµειώστε ότι σε όλα τα µικροµεσαία κόντεστ και κυρίως αυτά που οργανώνουν οι
Ανατολικοί, δεν κλέβει κανείς. Άλλωστε αυτοί είναι οι πρώτοι διδάξαντες και όλα όσα πρέπει να κάνουν, τα
κάνουν). Η ARRL από την άλλη προχώρησε λίγο περισσότερο αφού στο τελευταίο IARU πέταξε έξω όχι έναν αλλά
επτά σταθµούς…. Μετά το τελευταίο cq160 cw contest (τέλος Γεναριού) ξεκινάει καινούρια συζήτηση αφού
κάποιος αποκαλύπτει ότι ο N7DD έκανε χρήση του «λαγουµιού», κατά τη διάρκεια του contest. Για όσους δεν
ξέρουν το «λαγούµι» (όπως το λέµε στην Ελλάδα), είναι ένα chat για τα 160µ στο internet (υπάρχουν αντίστοιχα
για τα 6µ και τα 2µ για τα οποί τρώει τα λυσακά του ο SV1BTR κατά καιρούς και δίκιο έχει) όπου ο καθένας
µπαίνει µε το διακριτικό του. ∆υστυχώς οι συζητήσεις συνήθως είναι του στυλ:
Sv1dpi: tr8ca pse come to 1829
tr8ca: ok I am here. Do you copy ?
sv1dpi: I copied you and I gave you 559 did you copy it?
Tr8ca: Yes all ok. I gave you 559 also. Ok?
Sv1dpi: yes ok. Tnx for qso and new one…

Φυσικά και ο συγκεκριµένος τρόπος είναι απαράδεκτος και για dx αν και πολλοί τον χρησιµοποιούν
αλλά πόσο µάλλον για κόντεστ… Τέλος πάντων ο N7DD δε φάνηκε να παραδέχεται ότι ήταν λάθος του
αλλά ως δια µαγείας ο ES5TV (ένας από τους καλύτερους Ευρωπαίους contester και πολλές φορές
πρώτος στη γηραιά ήπειρο) αποκαλύπτει ότι ένας χειριστής του χρησιµοποίησε επίσης το chat,
παραδέχεται το λάθος του και στέλνει το log του σαν check log. Αµέσως µετά ακολουθούν κι άλλοι
ανάµεσα στους οποίους και ο N6TR (φοβερός contester, συγγραφέας του γνωστού προγράµµατος για
contest TR, και πολύ δυνατός 160άρης). Παράλληλα ο υπεύθυνος του 160µετρικού κόντεστ αλλάζει
γιατί… ξαφνικά κουράστηκε κι αναλαµβάνει άλλος… προφανώς γιατί δεν είχε το κουράγιο να πετάξει
κάποιους που θα έπρεπε έξω…
Όπως καταλαβαίνεται οι εξελίξεις είναι καταγαιστικές. Έχω εκφράσει κι άλλη φορά την άποψη ότι το
χόµπι µας εξελίσσεται και οδηγείται κατά τη γνώµη µου σε «κοντεστοποίηση». Πιστεύω δηλ. ότι σε
λίγα χρόνια, όσοι ασχολούνται µε το χόµπι, θα ασχολούµαστε µόνο µε τα κόντεστ. Αν κι αυτό µένει να
το δούµε, σίγουρα δηµιουργείται η ανάγκη να ξεκαθαρίσει το τοπίο, να γίνουν τα πράγµατα πιο
αυστηρά, οι κανόνες να τηρούνται, ώστε να έχει και ακόµα περισσότερο νόηµα αυτό που κάνουµε.
Επίσης βέβαια έχω ξαναπεί ότι τι αξία έχει να κοροϊδεύουµε τον εαυτό µας; Όταν στέλνουµε το log µας
σαν single operator ενώ έχουν βοηθήσει και 2-3 φίλοι (κι έτσι θα έπρεπε να το στείλουµε multi single)
και κερδίσουµε ένα χαρτί, έχει νόηµα; Έχει νόηµα να το κοιτάµε και να ξέρουµε από µέσα µας ότι είναι
ψεύτικο και δεν το αξίζαµε; Το ίδιο βέβαια ισχύει και για το dx όταν η ίδια φωνή φωνάζει για 5-6 callsigns ή το ίδιο βραχνιασµένο cw το έχουν 5 διαφορετικοί σταθµοί… Ξεκολλήστεεεε. Βγείτε από την
απίστευτη µετριότητα του Έλληνα δηµόσιου υπαλλήλου και σκεφτείτε διαφορετικά… ∆εν είστε εσείς οι
έξυπνοι και οι άλλοι οι χαζοί.
Μετά τιµής… Ο χαζός… Κωνσταντίνος… και κατά κόσµον SV1DPI

5-9 Report

Σελίδα 4

Το κυβερνοπεριοδικό του Αιγαίου

35 ΧΡΟΝΙΑ

Ε.Ρ.Β.Ε.

Γράφει ο
∆ηµήτριος
Αναστασιάδης sv2gwy
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

H Πρόσκληση προς όλους του φίλους της Ένωσης για να γιορτάσουµε µαζί τα 35 χρόνια από την
ίδρυσή της (11 Νοεµβρίου 1972), είχε κυκλοφορήσει στο internet, αλλά και προφορικά στα ερτζιανά
στα
repeaters
της
Θεσσαλονίκης
αλλά
και
των
όµορων
νοµών
.
Ήταν µία κίνηση για τη σύσφιξη των σχέσεων µεταξύ των µελών, αλλά και µεταξύ των συλλόγων. Η
προσέλευση άρχισε από πολύ νωρίς και αυτό ήταν ενθαρρυντικό για εµάς τους οικοδεσπότες.
Ευχαριστούµε όλους τους φίλους που µας τίµησαν µε την παρουσία τους ή µε ευχετήριες επιστολές,
για τα 35 χρόνια από την ίδρυσή της Ένωσής µας.
Τα 35 χρόνια θυµίζουν συνταξιοδότηση αλλά όπως σωστά αναφέρθηκε «όσο υπάρχει όραµα,
όρεξη και συνεργασία» η Ε.Ρ.Β.Ε. δε θα συνταξιοδοτηθεί ΠΟΤΕ! Κοντά µας όπως πάντα ήταν ο
Παναγιώτης Κοκκόρης, η SZ2RCP, SV2VER, SZ2PRO, SZ7SER, SZ4KRD, SZ4THE και πολλοί άλλοι
φίλοι.
Στις συζητήσεις δεν αρκεστήκαµε µόνο στις ευχές αλλά θίχτηκαν και θέµατα µείζονος ενδιαφέροντος,
όπως η από κοινού διοργάνωση και εκπροσώπηση της Βορείου Ελλάδος σε ∆ιεθνείς Συναντήσεις,
ζητήµατα οργάνωσης και συνεννόησης για επίσκεψη στο Υ.Μ.Ε.κλπ.
Σε ένα τέτοιο γεγονός δε θα
µπορούσε να λείψει ο Κος Χάρης SV2JJ που για άλλη µια φορά είπε πράγµατα...
"για να θυµούνται οι παλαιότεροι και να µαθαίνουν οι νεώτεροι".
Ηθική ανταµοιβή ήταν το µεγάλο ενδιαφέρον των επισκεπτών µας και ακόµα περισσότερο η
ικανοποίηση του SV2JJ, όταν επί αρκετή ώρα έβλεπε στο LapTop (µας πρόδωσε ο projector), φωτογραφίες από στιγµές της ΕΡΒΕ από το 1972 µέχρι και σήµερα
(περίπου 1000).
Φυσικά τι αµατερική γιορτή θα ήταν, εάν δεν διοργανώναµε και κάτι που αρµόζει τέλεια.
Ζητήσαµε λοιπόν από το Υ.Μ.Ε. και δεν µας το αρνήθηκαν φυσικά το Special Call “SY2TSL” από τις
18~23/12/2007.
Η συµµετοχή από τα µέλη µας ήταν ικανοποιητική αποδίδοντας τα παρακάτω αποτελέσµατα:

Mode
SSB
RTTY
PSK31
CW
TTL

QSO
s
2.170

17

QSO
s
139

230

20

1292

29

30

51

1.524

40

1083

80

971

160

417

3.953

Band

5-9 Report

Το κυβερνοπεριοδικό του Αιγαίου

Σελίδα 5

΄Ήδη το log είναι στο qrz.com/sz2tsl και στο eqsl.cc, ενώ ξεκίνησε και η διαδικασία της πιστοποίησης
του διακριτικού της Ε.Ρ.Β.Ε. στην A.R.R.L. για το LotW.
Στην δραστηριότητα αυτή συµµετείχαν (αλφαβητικά) οι παρακάτω συνάδελφοι:

SV2XI

Κλεάνθης

SV2AEL

Σάββας

SV2EVS

Σπύρος

SV2FPU

Γιάννης

SV2GNC

Μιχάλης

SV2GWY ∆ηµήτριος
SV2HNE

Θοδωρής

SV2HOB

Χρήστος

SV2HQX

Χρήστος

SV2HRT

Παύλος

SV2HRY

Σταύρος

SW2HRJ ∆ηµήτρης

Γεροί να είµαστε µέχρι τον επόµενο εορτασµό του µισού αιώνα της
ΕΡΒΕ.. δεν είναι µακριά, κάτι παραπάνω από έναν ηλιακό κύκλο…
TNX AGN de sv2gwy
Υ.Γ. Όταν θα δηµοσιευθεί το άρθρο αυτό, θα έχει γίνει η κοπή της
πίτας στα Γραφεία της Ένωσης (30/1/2008), όπως επίσης και η Γενική
Συνέλευση µε τον ∆ιοικητικό και Οικονοµικό Απολογισµό του 2007 και
κατόπιν τις Εκλογές.
Προσωπικά δεν έθεσα υποψηφιότητα γιατί στο άρθρο 4 του Κώδικα
Ραδιοερασιτεχνών
απέτυχα.
(σ.σ.
“4.ΙΣΟΡΡΟΠΗΜΕΝΟΣ.
Ο
Ραδιοερασιτεχνισµός είναι ένα χόµπι, ο ραδιοερασιτέχνης δεν πρέπει
να παραµελεί τα οικογενειακά, επαγγελµατικά, σχολικά ή κοινωνικά
καθήκοντα. “ Paul M.Segal, W9EEA, 1928).

Σαν απερχόµενος Πρόεδρος της Ε.Ρ.Β.Ε. εύχοµαι στους πλειοψηφίσαντες των Εκλογών, να αποφύγουν
τα λάθη τα δικά µας και να επαναλάβουν τις δραστηριότητες και τις επιτυχίες µας.
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Στις 30 Ιανουαρίου έγινε στα
Γραφεία της Ε.Ρ.Β.Ε. η Ετήσια
Κοπή Πίτας, η Γενική
Συνέλευση µε το ∆ιοικητικό
και Οικονοµικό Απολογισµό
του 2007 και Εκλογές για την
ανάδειξη του Νέου
∆ιοικητικού Συµβουλίου της
ΕΡΒΕ.
Στην κοπή της Πίτας τυχεροί
ήταν η Πολιτική Προστασία,
που της ευχόµαστε καλή
δύναµη και να µην κουνήσει
ούτε το δαχτυλάκι της το
2008, όπως επίσης φλουρί
(δηλαδή µιά Diamond X-300)
κέρδισε ο Ιωαννίδης Σταύρος
SV2HRY, του οποίου
αποδόθηκε και ΕΠΑΙΝΟΣ για
την προσφορά του στην
Εκπαίδευση των υποψηφίων
στη Ραδιοθεωρία αλλά περισσότερο στα morse.
Ο ∆ιοικητικός Απολογισµός διήρκησε
αρκετή ώρα. Οι 17 σελίδες
παραγωγικού έργου του
Απερχόµενου ∆.Σ. κούρασε κάποια
µέλη, αλλά νοµίζω ότι έτσι θα πρέπει
να γίνεται ο Απολογισµός.
Και αν κάποιος κουράζεται να τα
ακούει, φανταστείτε αυτοί που
δραστηριοποιήθηκαν για να τα
πραγµατοποιήσουν τι κούραση
τράβηξαν.
Γι αυτούς και µόνο γι αυτούς, πρέπει
να µνηµονεύονται, έτσι ώστε στο
επόµενο κάλεσµα να έρθουν και πάλι,
όχι µόνο αυτοί αλλά και όλοι οι
υπόλοιποι που παραδειγµατίζονται.

Εύχοµαι το νέο ∆Σ της ΕΡΒΕ να αποφύγει
τα λάθη µας αλλά και να επαναλάβει τις
επιτυχίες µας, γιατί όχι και να τις
πολλαπλασιάσει.
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ΕΚΛΟΓΕΣ ΣΤΗΝ ΕΝΩΣΗ ΡΑ∆ΙΟΕΡΑΣΙΤΕΧΝΩΝ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑ∆ΟΣ
(Ε.Ρ.Β.Ε.)

Θεσσαλονίκη 12-02-2008

Κατά τις αρχαιρεσίες που έγιναν στην Ένωση
Ραδιοερασιτεχνών Βορείου Ελλάδος για την εκλογή
του Νέου ∆ιοικητικού Συµβουλίου στις 30/1/2008
και µετά την συγκρότηση του, σε Σώµα εξελέγησαν:

Πρόεδρος :

ΜΑΡΓΑΡΙΤΟΠΟΥΛΟΣ ΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ

SV2GS

Αντιπρόεδρος

ΚΑΖΑΝΤΖΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ

SV2CWQ

Γραµµατέας :

ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ∆ΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

SV2HPI

Ταµίας :

ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

SV2HQA

Μέλος :

ΚΟΥΚΟΥΦΛΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

SV2SG

Εξελεγκτική Επιτροπή :
Καπνόπουλος Σάββας

SV2CLS

Παπαθεοδώρου Θεόδωρος

SV2CLL

Νάσκος Πέτρος

SV2DSI

Η θητεία του ως άνω ∆ιοικητικού Συµβουλίου είναι διετής.

Η συντακτική οµάδα του «5-9 Report» επί της αναλήψεως
των καθηκόντων τού νέο ∆ιοικητικού Συµβούλιο της «Ένωσης
Ραδιοερασιτεχνών Βορείου Ελλάδος – ΕΡΒΕ», εκφράζει τά
θερµά συγχαρητήριά και την ελπίδα ότι η πολυετή και
εποικοδοµητική συνεργασία πού ξεκίνησε το περιοδικό µας µε
την ΕΡΒΕ, να συνεχιστεί για το κοινό καλό της προώθησης του
Ελληνικού Ραδιοερασιτεχνισµού, του οποίου η ΕΡΒΕ είναι ένα
από τά πιο δραστήρια κοµµάτια του.
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Κύκλωµα µετατροπής-βελτίωσης Zetagi MB+5 για
ραδιοερασιτεχνικούς ποµποδέκτες
Αγαπητοί συνάδελφοι ραδιοερασιτέχνες γειά σας
Η παρούσα κατασκευή-µετατροπή αφορά το γνωστό
στους κύκλους των 27 ΜΗΖ µικρόφωνο βάσεως της Zetagi
ΜΒ+5 προκειµένου να συνεργαστεί µε ραδιοερασιτεχνικούς
ποµποδέκτες και στις αντίστοιχες µπάντες.Ο συνάδελφος
SV1COT κάτοχος ενός τέτοιου µικροφώνου µου παραπονέθηκε
ότι όταν το δουλεύει στα βραχέα «rfιάζει» έντονα.Οντως το
διαπίστωσα προσωπικά µέτα από λίγο καιρό.Αυτό που
παρατήρησα ήταν η έλλειψη γείωσης της πλακέτας µε το σασί
καθώς και η έλλειψη τσοκ στο καλώδιο σύνδεσης του
µικροφώνου µε τον ποµποδέκτη.Επιπλέον δεν ήµουν και
απόλυτα ικανοποιηµένος αφενός µε την ευαισθησία της κάψας
άλλα και από τον ενσωµατωµένο προενισχυτή του.Ετσι
αποφάσισα να τα αλλάξω όλα.Υστερα από αρκετές δοκιµές µε
κυκλώµατα τόνου κατέληξα στο ακόλουθο.Χρησιµοποιεί απλά
υλικά που πιστεύω ότι θα βρείτε σε όλα τα καταστήµατα
ηλεκτρονικών.
Το σήµα του µικροφώνου από την κάψα ενισχύεται από
τον πρώτο LM324 (IC1a) έτσι ώστε να µπορεί να οδηγήσει
άνετα την βαθµίδα εισόδου ενός ποµποδέκτη.Η ρύθµιση της
έντασης επιτυγχάνεται µε την R14.Στην συνέχεια ακολουθεί το
κύκλωµα ρύθµισης bass και treble.Επειδή η βάση του
µικροφώνου έχει µόνο µια οπή για ρυθµιστικό τόνου προτίµησα να τοποθετήσω εκεί το ρυθµιστικό των
µπάσων και να αντικαταστήσω το αντίστοιχο των treble µε ένα τρίµερ που θα τοποθετηθεί στη µέση
της διαδροµής.
Το παρών δικτύωµα ουσιαστικά είναι ένα φίλτρο για χαµηλές και υψηλές συχνότητες.Το ενεργό
στοιχείο του είναι το άλλο LM324 (IC1b) το οποίο αναλαµβάνει και την σύνθεση του τελικού σήµατος
προς τον ποµποδέκτη.Το τελευταίο που έπρεπε να γίνει ήταν η χρήση του vu meter του οργάνου.Σε
αυτό το σηµείο να πω ότι
µπορεί κάποιος να
τοποθετήσει κάποιο
κύκλωµα ένδειξης
ακουστικού
σήµατος.Προσωπικά
προτίµησα να µετατρέψω το
συγκεκριµένο όργανο σε
ενδεικτικό τάσης καθώτι όλα
τα παρπάνω απαιτούν µια
τάση τροφοδοσίας 9 V από
µπαταρία.Οποτε είναι πολύ
χρήσιµο να ξέρουµε πότε
έχει αδειάσει η µπαταρία.Η
ρύθµιση επιτυγχάνεται πολύ
εύκολα µέσω της R17.Με
µια κανούργια µπαταρία
ρυθµίζουµε ώστε να βελόνα
του οργάνου να
τερµατίσει.Στα 4/5 της
διαδροµής περίπου η
µπαταρία έχει µια τάση περί
τα 7,5V οπότε χρειάζεται
αλλαγή.
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Από πρακτικής απόψης θα πρέπει να προσέξουµε ένα δυο σηµεία.Το ένα είναι ότι θα πρέπει να
αλλαχτεί και η µαγνητική κάψα που περιέχεται καθώς και το καλώδιο που την συνδέει µε την
πλακέτα.Το καλώδιο αυτό καλό είναι να είναι µε µπλεντάζ.Το σασί µας δίνει την δυνατότητα να
τοποθετήσουµε και έναν διακόπτη ΟΝ/OFF ο οποίος τροφοδοτεί το κύκλωµα µέσω ενός τσοκ
VK200.Προτού ξεκινήσουµε την κατασκευή θα πρέπει να πάρουµε τα µέτρα της πρωτότυπης πλακέτας
προκειµένου να πετύχουµε τις οπές στήριξης καθώς και την ακριβή απόσταση του διακόπτη PTT.Επίσης
σε κάποια από τις βίδες στήριξης της πλακέτας γειώνουµε το – µε το σασί για καλύτερη συµπεριφορά
στο EMC.Στην φωτογραφία φαίνεται µε το κόκκινο κοσάκι.Τέλος στη έξοδο τοποθετούµε έναν φερίτη
για ακόµα καλύτερη συµπεριφορά της κατασκευής.Ο τερµατισµός του καλωδίου εξαρτάται από τον
είδος του ποµποδέκτη που θα χρησιµοποιηθεί.Το παρόν πρώτυπο συνδέθηκε µε επιτυχία σε έναν ICOM
706MKIIG.Λεπτοµέρειες για την συγκεκριµένη σύνδεση µπορείτε να βρείτε στο προηγούµενο άρθρο
του περιοδικού.
∆ύο βελτιώσης που µπορεί να κάνει κάποιος είναι αφενός η σχεδίαση µιας πλακέτας για το
κύκλωµα καθώς και η τοποθέτηση ενός φύλου χαλκού πάνω από το κύκλωµα για καλύτερη
θωράκιση.Το φύλλο του χαλκού θα πρέπει να γειωθεί.Επι πρόσθετα το παρών κύκλωµα µπορεί να
συνεργαστεί µε οποιαδήποτε µαγνητική κάψα που µπορεί να διαθέτετε δίνοντας σας µια καθαρή και
δυνατή διαµόρφωση στις εκποµπές σας.
Πολλά 73
Μάριος Λάζος
SV1EDG
marioslazos@hotmail.com
www.mlazos.co.nr
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Σύµµεικτα Ραδιοερασιτεχνικά και… άλλα!
Νά µάς ζήσει ο κουµπάρος καί νά τόν χαιρόµαστε!...
Για «λανθασµένη και άσχηµη προσέγγιση» της Ελλάδας
στο θέµα της ονοµασίας της ΠΓ∆Μ, σε σχέση µε τη
διαδικασία ένταξης της γειτονικής χώρας στο ΝΑΤΟ,
έκανε λόγo ο πρωθυπουργός της Τουρκίας κ. Ταγίπ Ερντογάν
και κουµπάρος του πρωθυπουργού µας…
Σε δηλώσεις του στην Άγκυρα, αµέσως µετά από συνάντηση
που είχε µε τον πρωθυπουργό της ΠΓ∆Μ κ. Νίκολα
Γκρουέφσκι, ο κ. Ερντογάν υποστήριξε ότι «είναι άσχηµο
να ζητάµε από τη Μακεδονία να αλλάξει όνοµα» και
«κάθε χώρα που έχει αναγνωρίσει τη χώρα ως
Μακεδονία, πρέπει να δείξει σεβασµό σε αυτή».
Οι δηλώσεις Ερντογάν είχαν φορτίσει περαιτέρω την ατµόσφαιρα στις ελληνοτουρκικές σχέσεις, µιάς
καί έγιναν λίγες εβδοµάδες πριν από την επίσκεψη του πρωθυπουργού κ. Κώστα Καραµανλή στην
Τουρκία.
Η ατµόσφαιρα επιβαρύνθηκε και από κείµενο που «ανέβηκε» στην ιστοσελίδα του τουρκικού Γενικού
Επιτελείου και ανέφερε ότι:
«η Ελλάδα εξοπλίζει τη Ρόδο και τα ∆ωδεκάνησα, που έχουν ζωτική σηµασία για την
ασφάλεια της Τουρκίας, µπροστά στα µάτια όλου του κόσµου, κατά παράβαση των
Συνθηκών της Λοζάννης του 1923 και των Παρισίων του 1947»…………………
Με διάβηµα της ελληνικής πρεσβείας στην Άγκυρα προς το υπουργείο Εξωτερικών της Τουρκίας
«απάντησε» η Αθήνα στο κείµενο, ενώ ο εκπρόσωπος του υπουργείου Εξωτερικών κ. Γιώργος
Κουµουτσάκος σε δήλωσή του επισήµανε ότι «το ζήτηµα των σχέσεων στρατού και πολιτικής
στην Τουρκία απασχολεί την Ε.Ε. και καταγράφεται µε έµφαση σε όλα τα σχετικά µε την
ευρωπαϊκή προοπτική της Τουρκίας κείµενά της».
Φυσικά καταλαβαίνετε πού γράφουν τέτοιες δηλώσεις οι τούρκοι.
Αλλά καί τά πρόσφατα µηνύµατα της Τουρκίας µε την λεγόµενη «Κρίση της τσιπούρας» στά Ίµια,
επίσης λίγες µόλις µέρες πρίν την επίσκεψη του πρωθυπουργού µας στην Άγκυρα, αλλά και κατά την
αντίστοιχη επίσκεψη του κυρίου Μολυβιάτη το 2005, είναι κάτι παρά πάνω από ξεκάθαρα και σαφή.
∆ιαµηνύεται προς την Ευρωπαϊκή Ένωση, προς τις Η.Π.Α. και φυσικά προς εµάς ότι οι αξιώσεις της
παραµένουν ανεξάρτητα από την ενταξιακή της πορεία στην ΕΕ. ∆εν εγκαταλείπει τίποτε από το φάσµα
των µονοµερών διεκδικήσεών της. Προσπαθεί να πετύχει ανατροπή του status quo στο Αιγαίο µε την
πλήρη βεβαιότητα ότι δεν πρόκειται να εµπλακεί στην υπόθεση η Ε.Ε.
Και όπως πολύ χαρακτηριστικά και σοφά γράφει ο Γιάννης Καψής υφυπουργός και αργότερα
αναπληρωτής Υπουργός Εξωτερικών, προλογίζοντας το βιβλίο του γενικού προξένου των ΗΠΑ στη
Σµύρνη Τζόρτζ Χόρτον, «Αναφορικά µε την Τουρκία, η κατάρα της Ασίας»,
«…Απώτερος αντικειµενικός σκοπός της Άγκυρας είναι ο κατακερµατισµός της Ελλάδας έτσι
ώστε να µπορέσει να επεκταθεί στο Αρχιπέλαγος του Αιγαίου. ∆εν υπάρχουν βαλκανικά
προβλήµατα για την Ελλάδα – πολλά προβλήµατα. Ένα και µοναδικό είναι το πρόβληµά µας.
Ονοµάζεται Άγκυρα…»
Πάρ’ όλα αυτά η επίσηµη επίσκεψη τού Έλληνα πρωθυπουργού στήν Άγκυρα, τήν πόλη πού
δηµιούργησε ο Μουσταφά Κεµάλ, πραγµατοποιήθηκε… Γιατί εµείς είµαστε φίλοι τους!..
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STEREO MISSION
Στις 25 Οκτωβρίου του 2006 η NASA έστειλε στον ήλιο δυό
διαστηµόπλοια για να µελετήσουν τους ηλιακούς πυρσούς.
(coronal mass ejections).
Πέντε ευρωπαίοι ραδιοερασιτέχνες µε δέκτες και κεραίες
ιδιοκατασκευής τους κατορθώνουν να ακροώνται τα σήµατα
αυτών των διαστηµοπλοίων στους 8.4 GHz.
Οι ραδιοερασιτέχνες αυτοί είναι είναι οι CT1DMK Luis,
DH2VA Achim, EB3FRN Iban, F5PL Bertrand, και ο
M0EYT Paul. Σχετικές περιγραφές του εξοπλισµού τους
θα βρείτε στο www.uhf-satcom.com/stereo.
Επίσης ο Paul Marsh M0EYT ο επονοµαζόµενος και
SPACE MAN παρακολουθεί συστηµατικά µε δέκτες
και κεραίες δικής του κατασκευής, τις εκπεµπόµενες
τηλεµετρίες από µια σειρά διαστηµόπλοια. Ο Paul είχε
ξεκινήσει µε την ανίχνευση των σηµάτων του Venus
Express όταν αυτό βρίσκονταν σε µια απόσταση 400.000.000 χιλιοµέτρων από την γη.
Σχετικές λεπτοµέρειες θα βρείτε στα: www.uhf-satcom.com/vex www.scrbg.org
www.microwavers.org

ΜΑΛΑΙΣΙΑ. Άκρατη φιλοδοξία.
Τά µαλαισιανά διαστηµικά όνειρα ανανεώθηκαν όταν ο πρώτος Μαλαισιανός ταξίδεψε στο διάστηµα όχι
βέβαια µε ένα εγχώριας κατασκευής
διαστηµόπλοιο, αλλά ως συνεπιβάτης σε ένα
ρωσικό Σογιούζ, σε µια πτήση ρουτίνας προς
τον ∆ιεθνή ∆ιαστηµικό Σταθµό ISS.
Αυτό οφείλεται σε διµερή αµυντική εµπορική
συµφωνία µεταξύ Ρωσίας και Μαλαισίας η
οποία προέβλεπε µεταξύ άλλων και
συµµετοχή Μαλαίσιου σε διαστηµική
αποστολή.
(Μιά τέτοια συµφωνία ίσως θα είναι η
ευκαιρία να στείλουµε και εµείς κάποιον
Έλληνα «αστροναύτη» στον ISS…)
Ο 35χρονος λοιπόν Sheikh Muszaphar Shukor, ο οποίος δηλώνει, ορθοπεδικός
χειρούργος, επιχειρηµατίας και
φωτοµοντέλο µερικής απασχόλησης (είναι
και όµορφο ως φαίνεται το παλικάρι…),
εκτοξεύτηκε στο διάστηµα στις 10
Οκτωβρίου 2007 µε το Σογιούζ ΤΜΑ-11 µαζί µε την Αµερικανίδα Whitson και τον Ρώσο Μαλεντσέγκο
και επέστρεψε στην γή στις 21 Οκτωβρίου.
Η Μαλαισία είναι µία µουσουλµανική χώρα πού φιλοδοξεί να αναδειχθεί σε σηµαντικό παίκτη της ΝΑ
Ασίας και εξετάζει την Ρωσική προσφορά για διαστηµική αποστολή ενός δεύτερου Μαλαισιανού µέσα
στα επόµενα δύο χρόνια, σαν… αντισταθµιστικό όφελος αν η Ασιατική χώρα αγοράσει από την Ρωσία
και άλλα µαχητικά Sukhoi Su-30MKM (όχι πού θα τους δώσουνε τεχνογνωσία…)
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Τά προβλήµατα του καλού
µουσουλµάνου αστροναύτη.
Όµως η αποστολή του οµορφόπαιδου, του
Σεΐχ Μουζάφαρ πού διαβάσατε παρά πάνω
συνέπεσε µε το Ραµαζάνι. Έτσι
δηµιουργήθηκε θέµα σχετικά µε την νηστεία
και τήν απαραίτητη ηµερήσια προσευχή,
διότι η Μαλαισία είναι µουσουλµανική χώρα.
Το Εθνικό Ισλαµικό Συµβούλιο λοιπόν των
Φετφάδων συνέταξε τον πρώτο οδηγό για
µουσουλµάνους στο διάστηµα…
Ο οδηγός έχει έκταση 18 σελίδες και τίτλο:
«Οδηγίες για την Πραγµατοποίηση
Ισλαµικών Τελετών στο ∆ιεθνή
∆ιαστηµικό Σταθµό»
Στον οδηγό αναλύονται θέµατα όπως πώς να προσεύχεται ο πιστός σε κατάσταση έλλειψης βαρύτητας,
πώς να εντοπίζει την Μέκκα, πώς να καθορίζει την ώρα των προσευχών καθώς επίσης και θέµατα
σχετικά µε τη νηστεία.
Ο οδηγός µεταφράζεται στα ρωσικά, αραβικά και αγγλικά. Πάντως ο Μαλαισιανός αστροναύτης ήταν
ελεύθερος να τηρήσει ή όχι την νηστεία, επειδή αυτή είναι προαιρετική στους ταξιδιώτες. Οι ώρες
προσευχής ορίζονταν µε βάση την ώρα Μπαϊκονούρ.

Και Ισλαµικά ΙΧ !
Μια και µιλάµε για την
Μαλαισία, η PROTON είναι η
µεγαλύτερη
αυτοκινητοβιοµηχανία της
χώρας, πού δεν πάει όµως
καθόλου καλά. Έτσι για να
προσελκύσει νέους αγοραστές
από την µεγάλη δεξαµενή των
µουσουλµάνων αγοραστών
ανά τον κόσµο, σκέφτηκε να
φτιάξει ένα καινούριο µοντέλο
πού θα πληροί τις ανάγκες των
µουσουλµάνων. Έτσι θα είναι
εξοπλισµένο µε µια πυξίδα πού
θα δείχνει πάντοτε προς την
Μέκκα, ειδική θήκη για να
µπαίνει το Κοράνι και θα
διαθέτει και το χαλάκι
προσευχής.
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High Speed Telegraphy Championship
Το 6ο πρωτάθληµα µεγάλης ταχύτητας τηλεγραφίας θα πραγµατοποιηθεί
υπό την αιγίδα της IARU για την περιοχή 1 (Region 1) στο Πορντενόνε
της Ιταλίας µεταξύ 23 και 27 Απριλίου 2008. ∆ιοργανώτρια για φέτος θα
είναι η ARI.
Για περισσότερες πληροφορίες για την διοργάνωση αλλά και για
υποβολή συµµετοχής µπορείτε να επισκεφθείτε το www.hst2008.org

Ήταν QRO στο Μπουτάν και τους τσιµπήσανε…
Όπως πληροφορεί µε e-mail η «∆ιεύθυνση Ενηµέρωσης Και Πληροφοριών» του µακρινού Μπουτάν, το
χαρακτηριστικό κλήσεως A52AM ανακλήθηκε και έπαψε να είναι σε χρίση από τις 27/9/2007 διότι οι
χειριστές του σταθµού αντί της νόµιµης ισχύος των
100W έκαναν εκποµπές µε 1KW… Κατόπιν αυτού
επαφές µετά από την παρά πάνω ηµεροµηνία είναι
άκυρες.
Αυτό σηµαίνει ότι δεν αναγνωρίζονται και από το
DXCC.
Το κρατίδιο του Μπουτάν, έκτασης λίγων
τετραγωνικών χιλιοµέτρων, περιτριγυρίζεται από τις
πλαγιές των Ιµαλαΐων και αυτό είναι πού κάνει πολύ
δύσκολο να ακουστούν από κεί σήµατα µικρής
ισχύος.
Έτσι ήταν πού ήταν δύσκολη και σπάνια ραδιοχώρα η
A5 land… τώρα να δείτε!

Έκανε παρεµβολές µε τραγουδάκια και τον κλείσανε στην
φυλακή!..
Συνελήφθη και καταδικάστηκε σε 7 χρόνια φυλάκισης και χρηµατικό πρόστιµο 15.295 $ ο
αµερικανός Τζάκ Γκέριτσεν.
Ο παρά πάνω «κύριος» επιδίδονταν συστηµατικά σε παρεµβολές των τηλεπικοινωνιών.
Αγαπηµένος του στόχος ήταν οι ραδιοερασιτεχνικοί επαναλήπτες φωνής, τους οποίους
παρέµβαλε µεταδίδοντας επάνω τους µουσική ή άλλους θορύβους, όπως επίσης η US Coast
Guard και οι επικοινωνίες της αµερικανικής πολιτοφυλακής. Εντοπίστηκε και συνελήφθη
όταν παρενοχλούσε τις τηλεπικοινωνίες της στρατιωτικής άσκησης US Amy Reserve Homeland Security training exercise.
O Τζάκ Γκέριτσεν µετά την δίκη οδηγήθηκε στην φυλακή…
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Μέλη του Aegean DX group θα ενεργοποιήσουν από τις 21 έως τις 24 Μαρτίου 2008 στα
πλαίσια του Greek Islands On The Air – GIOTA award programme
την νήσο Αγαθονήσι, στο βορειότερο άκρο των ∆ωδεκανήσων,
1,5 µίλι από την Ελληνοτουρκική µεθόριο.

GREEK ISLANDS ON THE AIR
GIOTA
SOUTHERN AEGEAN SEA
DODEKANISOS
DKS
REFERENCE NUMBER DKS 063
ΑΓΑΘΟΝΗΣΙΟN
AGATHONISION
Περισσότερες πληροφορίες καθώς και το band plan της Dxpedition στο επόµενο τεύχος του
5-9 Report.

73s de SV8CYV
GIOTA manager.
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Το AEGEAN DX GROUP – ADX, ευχαριστεί θερµά όσους έλαβαν µέρος στο 6ο AEGEAN VHF CONTEST.

Όλους όσους άφησαν την αναπαυτική δροσιά του σπιτιού τους και
ανέβηκαν στα βουνά αλλά και από οπουδήποτε αλλού για να
συµµετάσχουν σ΄αυτό το µεγάλο Ελληνικό πανηγύρι των 2 & 6 m !!!
Ευχαριστεί επίσης όλους τους Ελληνικούς σταθµούς πού έδωσαν
πόντους στους διαγωνιζόµενους.
Τους πολλούς σταθµούς από την Κρήτη, την Πελοπόννησο, την Σύρο,
την Χίο, την Ρόδο, την Στερεά Ελλάδα, την Θεσσαλία και Ήπειρο, την
Μακεδονία µας αλλά και την Θράκη µας. Αλλά και τους σταθµούς από
την Βουλγαρία.
Επίσης τους συναδέλφους TA3BC Tahin, και TB4COP Adnan πού
έδωσαν βαθµούς σε όσους περισσότερους σταθµούς µπορούσαν να
ακούσουν.
Επίσης θερµό ευχαριστήριο του ADX στον σεβαστό µας Γέροντα
Απολλώ ∆οχειαρίτη SV2ASP/Athos, πού παρά τις βαρειές καθηµερινές
του υποχρεώσεις βγήκε και έδωσε βαθµούς αλλά και την χαρά του
NEW ONE σε όσους είχαν την τύχη να τον ακούσουν στα 2m SSB !...
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Οι συµµετοχές:

Στα 2m SSB &

FM

ήταν :

SV4CDB ο Σπύρος ο Μπλέτσος από τις Αγριόλευκες του Πηλίου !
SV3GKE / 8 ο Μιχάλης ο Κτενάς από το Ιόνιο Πέλαγος και την Λευκάδα !
SZ2TSL / p, η οµάδα της ΕΡΒΕ. Μια καλή παρέα από τους:
SV2EWS, ο Γιάννης ο Σταυράκης
SV2XI, ο Κλεάνθης ο Ογιάρογλου
SW2HUC, ο Απόστολος ο Σωτηρίου
SW2HSH, ο Σάββας ο Ιωαννίδης
SV2ECG, ο ∆ηµήτρης ο Μουχτόγλου.
SV2GWY, ο ∆ηµήτρης ο Αναστασιάδης πού είχε και τον συντονισµό της οµάδας.
SV1JST, ο Πόλης ο Αντρονιάδης.
SX8A / p, η οµάδα της ΕΡΚΑ Σάµου, από τα 1250 µέτρα και την κορυφή
«Προφήτης Ηλίας» του όρους ΚΑΡΒΟΥΝΗΣ.
SV8IJZ ο Γιώργος ο Σοφιανός
SV8CYV ο Βασίλης ο Τζανέλλης
Μαζί µε την οµάδα της ΕΡΚΑ ανέβηκε και ο manager του contest SV8CYR ο
Αλέξανδρος Καρπαθίου, ο οποίος από απόσταση παρακολουθούσε την εξέλιξη του
διαγωνισµού και τον τρόπο λειτουργίας των σταθµών πού ακούγονταν…
SV5BYR / m Ο Μιχάλης ο Μπαλασκάς από την Ρόδο.
SV8DBW ο Χρήστος ο Κρητσέλης από το Πλωµάρι, της Λέσβου φυσικά.
J42EOD Η Ελληνική Οµάδα ∆ιάσωσης από την Θεσσαλονίκη µε τα πολύ δραστήρια µέλη της:
SW2HSQ την Νίκη τη Βουδικλάρη
SV2FQN τον Αλέξη τον Λιάµο.
SW2HSX τον Σωτήρη
SV2GNF τον Χρήστο.
SV2DCD / p ο Λεωνίδας ο Φίσκας, από την Ελληνοαλβανική µεθόριο!
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SY4A, από το DX Radio Club και την Ραδιολέσχη Καρδίτσας.
Η καλή και µεγάλη αυτή παρέα ανέβηκε ψηλά πάνω στην Πίνδο στην κορυφή «ΕΛΑΤΑΚΟΣ»
στα 1453 µέτρα ! Τα µέλη της οµάδας ήταν:
SV4GEO, ∆ηµήτρης
SW4GEG, Παναγιώτης
SV4GEC, Αντρέας
SW4IMO, Μάκης
SW4IMT, ∆ηµήτρης
SV4IMA, Σπύρος
SV4GDE, ∆ηµήτρης
SW4JEH, Θανάσης
SV4IMB, Αποστόλης µαζί µε την Yang Lady του Θώµη.
SV4DDK, ∆ηµήτρης, πού είχε και την ευθύνη του γενικού συντονισµού της οµάδας.
SV9GPV, ο Γιώργος από το Ρέθυµνο, της Κρήτης φυσικά !
SV2FQN, ο Αλέξανδρος ο Λιάµος.
J42LEK από τήν «ΛΕΣΧΗ ΕΛΛΗΝΩΝ ΚΑΤΑ∆ΡΟΜΕΩΝ»
Ήταν τα κοµµάντα:
SV2BWC, ο ∆ηµήτρης
SV2KHF, ο Σπύρος
(Συναδερφικοί χαιρετισµούς από όλους εµάς εδώ,
το παράρτηµα της Γ’ ΜΑΚ και το 4ο ΕΤΕΘ. «Ο Τολµών Νικά» de sv8cyv)

P3CA ΚΥΠΡΟΣ
Η πολύ καλή παρέα πού διαλαλεί ανά τον κόσµο την Κύπρο µας !...
Πήγαν στο ∆υτικότερο άκρο της Μεγαλονήσου, στον φάρο του «Ακάµα» για να µας
δώσουνε την δυνατότητα να ακουστούµε.
Η διάδοση όµως δεν το επέτρεψε…
Τα δραστήρια µέλη της οµάδας ήταν:
5B4AFQ ο Μάνος.
5B8BE ο Μάριος.
5B4XB ο ∆άφνης.
5B8AP ο Αντρέας.
Συνάδελφοι, σας ακούγαµε… Παλέψαµε να µας ακούσετε αλλά τελικά δεν τα καταφέραµε!...
Σας καλέσαµε και στο R2 της Ρόδου πού µάθαµε ότι κάνατε ακρόαση, αλλά δεν ταίριαξε να τα
πούµε. Ελπίζω φέτος να επιτρέψει η διάδοση και να µην νοιώθετε την µοναξιά στα 2 µέτρα
πού νοιώσατε πέρυσι. Νάσαστε και πάλι µαζί µας!
(de SV8CYV από το SX8A Aegean DX group).
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Στα 6m SSB φυσικά…
πού έκαναν το AEGEAN VHF CONTEST να ακουστεί σε όλη την Ευρώπη αλλά και
αλλού, ήταν:
SV9CVY, ο Μιχάλης ο ∆ηµητρακάκης από το Ρέθυµνο, της Κρήτης φυσικά.
SV9CJO, ο Γιάννης ο Παπαδάκης από το Ρέθυµνο.
SV1JGX / p, ο Μάνος ο Χρυσούλης.
SV9IOQ, ο Γιώργος ο Ροΐδης από τα Χανιά
SV1NK, ο Γεράσιµος ο Μανολάτος από το Λεκανοπέδιο.
SX7W, η οµάδα από την TARG (SZ2ZT)
πού ανέβηκαν στην Νιγρίτα Σερρών στο καταφύγιο του ΕΟΣ.
Τα µέλη της πολύ δραστήριας αυτής οµάδας ήταν:
SV7CUD ο Παναγιώτης ο Καλαθάς.
SV2BWR ο Γιάννης ο Ιακωβίδης.
SV7DZG ο Γιώργος ο Περιφεράκης.
SV2FPA ο Γιώργος ο Πετρίδης µαζί µε την Yang Lady του.
SV7GBF ο Βασίλης ο Ξανθάκης.
SW2HNA µαζί µε τα τέκνα
SW2HNN
SV2HQK ο Γιώργος ο Σακαλής µαζί µε την Yang Lady του.
SW2HQL & YL.
SW2HSD η ∆ήµητρα η Τσιόλα µαζί µε τον ΟΜ της.
SW2HSK ο Κώστας ο Κερόγλου.
SW2HUK
SV2HTR ο Πάνος ο Αχτσής µαζί µε την Yang Lady του.
SV2JJE ο Γιώργος ο Ψαρός µαζί µε την Yang Lady του.
SV2KBS η Βικτωρία η Παναγιώτου
SV7LNE
SV7LNK ο Βασίλης ο Αδαµίδης.
SV7LOS η Νατάσα η Σιδηροπούλου µαζί µε τα τέκνα
SW7LPL ο Σίµος ο Κανακάρης.
Οι παρά πάνω συµµετοχές έχουν γραφεί µε εντελώς τυχαία σειρά και η θέση πού
έχουν καταχωρηθεί στο παρά πάνω άρθρο καµία σχέση δεν έχει µε την βαθµολογία
τους.
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ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΟΥ AEGEAN VHF CONTEST ΘΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΘΟΥΝ ΣΤΟ ΤΕΥΧΟΣ
ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2008 ΤΟΥ 5-9 Report
ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΝΤΑΙ ΟΣΟΙ ΕΧΟΥΝ ΣΥΜΜΕΤΑΣΧΕΙ ΣΤΟ 6Ο AEGEAN VHF CONTEST ΤΟΥ
2007
Α)- ΑΤΟΜΙΚΑ… ΝΑ ΣΤΕΙΛΟΥΝ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΟΣ ΠΛΗΡΗ ΤΑΧΥ∆ΡΟΜΙΚΗ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ.
Β)- ΟΜΑ∆ΙΚΑ… Ο ΑΡΧΗΓΟΣ ΤΗΣ ΟΜΑ∆ΑΣ ΝΑ ΣΤΕΙΛΕΙ ΤΗΝ ΠΛΗΡΗ
ΤΟΥ ΤΑΧΥ∆ΡΟΜΙΚΗ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ.

ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ

Γ)- ΝΑ ΣΤΕΙΛΟΥΝ ΟΣΟΙ ΤΟ ΕΠΙΘΥΜΟΥΝ ΜΙΑ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΤΙΚΗ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ
ΣΧΕΤΙΚΑ ΧΑΜΗΛΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΣΕ ΑΡΧΕΙΟ jpeg
∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ:

tzanellis@sam.forthnet.gr

ΘΑ ΑΠΟΝΕΜΗΘΟΥΝ:

1ο, 2ο, 3ο ΒΡΑΒΕΙΟ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
ΟΛΟΙ ΟΣΟΙ ΣΥΜΜΕΤΕΙΧΑΝ ΣΤΟ 6o AEGEAN VHF CONTEST ΘΑ ΛΑΒΟΥΝ
ΑΝΑΜΝΗΣΤΙΚΟΥΣ ΕΠΑΙΝΟΥΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΟΥΣ.

ΤΑ ΒΡΑΒΕΙΑ ΚΑΙ ΟΙ ΕΠΑΙΝΟΙ ΧΟΡΗΓΟΥΝΤΑΙ
ΑΠΟ ΤΟ

AEGEAN DX GROUP
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Γράφει η Ελένη Μανωλάτου
SW1IWM
Sw1iwm@hotmail.com

ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ∆ΙΠΟΛΩΝ ΚΕΡΑΙΩΝ ΜΕΣΩ ΤΗΣ JUST BASIC
Αγαπητοί φίλοι γειά σας,
Αν και πολλοί ραδιοερασιτέχνες θέλουν να ασχοληθούν µε τον προγραµµατισµό, ελάχιστοι το
αποτολµούν, κυρίως γιατί η εκµάθηση µιας γλώσσας προγραµµατισµού είναι για τους περισσότερους
µια δύσκολη υπόθεση και ο ελεύθερος χρόνος ελάχιστος.
Ευτυχώς υπάρχει µια πανεύκολη γλώσσα η οποία διατίθεται ελεύθερα για download από το internet
στην διεύθυνση http://www.justbasic.com/ φτιαγµένη να τρέχει σε περιβάλλον Windows, µέσω
της οποίας µπορούµε να γράψουµε οποιοδήποτε πρόγραµµα για ραδιοερασιτεχνική ή οποιαδήποτε
άλλη χρήση θέλουµε.

Αυτή είναι η Home page της Just Basic
Στο 5-9 report αυτού του µηνός θα δούµε πώς θα γράψουµε ένα απλό πρόγραµµα υπολογισµού
δίπολων κεραιών.
Εγκατάσταση της Just Basic στον υπολογιστή σας.
1. ∆ηµιουργήστε ένα φάκελο µε την ονοµασία JustTemp στον οποίο θα αποθηκεύσετε το
πρόγραµµα εγκατάστασης της Just Basic, και στην συνέχεια κατεβάστε την από το Internet.

5-9 Report

Το κυβερνοπεριοδικό του Αιγαίου

Σ ε λ ί δ α 23

2. Τρέξτε το πρόγραµµα εγκατάστασης ακολουθώντας τις οδηγίες.
3. Τρέξτε την Just Basic κάνοντας διπλό κλικ στο εικονίδιό της και είστε έτοιµοι.
4. Πηγαίνετε στο Setup και ανοίξτε το pull-down menu.
5. Επιλέξτε το Preferences
Υπόδειγµα ρύθµισης της καρτέλας
Preferences
Μαρκάρετε τις επιλογές Confirm on exit of
Just Basic, Display exection complete notice,
Start Just Basic Editor full-screen, Load on
startup No file, και τέλος πατήστε ΟΚ! Η Just
Basic είναι έτοιµη για να την
χρησιµοποιήσετε, τέλος….
∆ιαγράψτε τον φάκελο JustTemp.
Εγγραφή του προγράµµατος στον Editor της
Just Basic.
Κάτω από τα εικονίδια της γραµµής εργαλείων υπάρχει ένας µεγάλος λευκός χώρος. Σε αυτόν τον
χώρο γράψτε προσεκτικά τις γραµµές του κώδικα που ακολουθούν:
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Στον µεγάλο λευκό χώρο γράψτε το πρόγραµµα

'Πρόγραµµα υπολογισµού ∆ιπόλων κεραιών από (Εδώ γράψτε το διακριτικό σας! πχ. SW1IWM)"
'---------------------------------------------------------------'
[START]
'ΟΙ ΕΝΤΟΛΕΣ ΑΥΤΕΣ ∆ΗΜΙΟΥΡΓΟΥN ΤΗΝ ΕΠΙΚΕΦΑΛΙ∆Α ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
'
PRINT "Πρόγραµµα υπολογισµού ∆ιπόλων κεραιών από (Εδώ γράψτε το διακριτικό σας! πχ. SW1IWM)"
PRINT "-----------------------------------------------------------------"
PRINT
'
INPUT "∆ΩΣΕ ΤΗΝ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΕΚΠΟΜΠΗΣ ΤΗΝ ΚΕΡΑΙΑΣ πχ 14.000 -> " ; LOWFREQ
PRINT
INPUT "∆ΩΣΕ ΤΗΝ ΥΨΗΛΟΤΕΡΗ ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΕΚΠΟΜΠΗΣ ΤΗΝ ΚΕΡΑΙΑΣ πχ 14.350 -> " ; HIFREQ
' ΜΕ ΤΙΣ ΕΝΤΟΛΕΣ ΑΥΤΕΣ ∆ΙΝΟΥΜΕ ΣΤΗΝ JUST BASIC ΤΗΝ ΚΑΤΩΤΕΡΗ ΚΑΙ ΑΝΩΤΕΡΗ ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ
‘EΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΚΕΡΑΙΑΣ
MEDFREQ= ((HIFREQ - LOWFREQ)/2 )+ LOWFREQ
PRINT
PRINT "Η ΜΕΣΗ ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΕΚΠΟΜΠΗΣ ΤΗΣ ΚΕΡΑΙΑΣ ΕΙΝΑΙ -> "; MEDFREQ
' Ε∆Ω ΥΠΟΛΟΓΙΖΕΤΑΙ Η ΜΕΣΗ ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΚΕΡΑΙΑΣ
LWAVE = 300/MEDFREQ
PRINT
PRINT "ΠΟΥ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΕΙ ΣΕ ΜΗΚΟΣ

-> ";LWAVE; “ m”

' Ε∆Ω ΥΠΟΛΟΓΙΖΕΤΑΙ ΤΟ ΜΗΚΟΣ ΚΥΜΑΤΟΣ ΣΤΟ ΟΠΟΙΟ ΘΑ ΕΚΠΕΜΠΕΙ Η ΚΕΡΑΙΑ
PRINT
ALLANT= (LWAVE/2)* 0.95
PRINT "Η ΚΕΡΑΙΑ ΕΧΕΙ ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΜΗΚΟΣ -> ";ALLANT ; “ m”
' Ε∆Ω ΥΠΟΛΟΓΙΖΕΤΑΙ ΤΟ ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΜΗΚΟΣ ΤΗΣ ΚΕΡΑΙΑΣ
PRINT
HALFANT = ALLANT/2
PRINT "ΤΟ ΚΑΘΕ ΣΚΕΛΟΣ ΤΟΥ ∆ΙΠΟΛΟΥ ΘΑ ΕΧΕΙ ΜΗΚΟΣ

-> ";HALFANT ; “ m”

' Ε∆Ω ΥΠΟΛΟΓΙΖΕΤΑΙ ΤΟ ΜΗΚΟΣ ΚΑΘΕ ΣΚΕΛΟΥΣ ΤΟΥ ∆ΙΠΟΛΟΥ
HIANT = LWAVE/4
PRINT
PRINT "ΤΟ ΥΨΟΣ ΤΗΣ ΚΕΡΑΙΑΣ ΑΠΟ ΤΟ Ε∆ΑΦΟΣ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΟ ΑΠΟ -> ";HIANT ; “ m”
'Ε∆Ω ΥΠΟΛΟΓΙΖΕΤΑΙ Η ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΚΕΡΑΙΑΣ ΑΠΟ ΤΟ Ε∆ΑΦΟΣ
INPUT"ΑΛΛΟΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ; Y=NAI, N= OXI "; OTCALC$
PRINT
IF OTCALC$ = "Y" or OTCALC$ = "y" THEN CLS: GOTO [START]
PRINT:PRINT "ΤΕΛΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 73!"
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Ελέγξτε µήπως υπάρχουν λάθη στην αντιγραφή, και επιλέξτε RUN και πάλι RUN. Αν όλα έχουν πάει
καλά το πρόγραµµα τρέχει!

Αν όλα πήγαν καλά, αυτή είναι η πρώτη εικόνα που θα δείτε µετά το RUN
Για να σώσετε το πρόγραµµα επιλέξτε File και στην συνέχεια Save as..., δώστε ένα όνοµα στο αρχείο
πχ Dipole_Calc και πιέστε ΟΚ.
Εδώ τελειώσαµε. Σας εύχοµαι καλούς υπολογισµούς και πολλά 73!
de SW1IWM Ελένη
ΥΓ.
Σε σπάνιες περιπτώσεις η γραµµατοσειρά που χρησιµοποιείτε στο PC σας δεν αναγνωρίζεται από την
Just Basic. Πηγαίνετε στο φάκελο Just BASIC v1.01, και βρείτε το αρχείο justbasic1.ini και διαγράψτε
το!!!
Στην συνέχεια κάντε Run την Just Basic και αυτόµατα θα δηµιουργηθεί ένα νέο αρχείο justbasic1.ini
µε την εξ’ορισµού γραµµατοσειρά που χρησιµοποιείτε στον κειµενογράφο σας.

Το 5-9 Report καλωσορίζει στις σελίδες του την συνάδελφο
SW1IWM Ελένη και θερµά την ευχαριστούµε για τον χρόνο πού
διέθεσε για το περιοδικό.
Ελπίζουµε να διαβάζουµε συχνά άρθρα της και να µοιράζεται µαζί
µας τις βαθιές σοφτγουερικές γνώσεις της.
Ελένη καλώς όρισες στα Ελληνικά Πελάγη
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Γράφει ο Μάκης Μανωλάτος
SV1NK
Sv1nk@hotmail.com

Ο Ήλιος, οι Ηλιακοί δείκτες, η διάδοση και το DX!
Φίλοι µου γεια σας,
Συνεχίζουµε σ’ αυτό το τεύχος του 5-9 Report την αναφορά µας για τους ηλιακούς δείκτες και πώς τά µεγέθη
τους επιρεάζουν την διάδοση των ηλεκτροµαγνητικών κυµάτων και το DXing φυσικά πού µας συναρπάζει!
Η µηνιαία µέτρηση του αριθµού των ηλιακών κηλίδων
πληροφορεί τον Ραδιοερασιτέχνη για την πορεία του 11ους κύκλου και τη
συνολική δραστηριότητα που περιµένουµε από τον ήλιο. Είναι προφανές
ότι ένας ήρεµος ήλιος χωρίς κηλίδες δεν απελευθερώνει την ενέργεια που
απαιτείται ώστε να έχουµε συνθήκες καλού ιονισµού στην ιονόσφαιρα και
άρα φτωχές συνθήκες διάδοσης, ειδικά στις υψηλές µπάντες των βραχέων
14 – 18 – 21 – 24.5 – 28 ΜΗΖ. Μεταφορά της ραδιοερασιτεχνικής
δραστηριότητας στις χαµηλές µπάντες των βραχέων κυµάτων 1.8 – 3.7 –
7 MHZ, και ξενύχτι αφού οι µπάντες αυτές διαδίδονται τις νυχτερινές
ώρες.
Η εξέλιξη του 23ου ηλιακού κύκλου.
Αντιθέτως ένας «ζωηρός» ήλιος µε µεγάλο αριθµό κηλίδων απελευθερώνει την ενέργεια που απαιτείται ώστε να
έχουµε συνθήκες καλού ιονισµού στην ιονόσφαιρα και άρα καλές συνθήκες διάδοσης, ειδικά στις υψηλές µπάντες
των βραχέων 14 – 18 – 21 – 24.5 – 28 ΜΗΖ. Μεταφορά της ραδιοερασιτεχνικής δραστηριότητας από τις χαµηλές
µπάντες των βραχέων κυµάτων 1.8 – 3.7 – 7 MHZ, στις υψηλές και πρωινό κυνήγι αφού οι µπάντες αυτές
διαδίδονται τις πρωινές κυρίως ώρες.
Η καθηµερινή µέτρηση της Ηλιακής ροής
πληροφορεί τον Ραδιοερασιτέχνη για την
ένταση µε την οποία η υπεριώδης
ακτινοβολία - UV , και η ακτίνων X
λούζουν την ατµόσφαιρα και εποµένως
υποψιάζει τον ραδιοερασιτέχνη για την
πυκνότητα του ιονισµού στα ιονοσφαιρικά
στρώµατα D,E,F. Μια υποτονική ηλιακή
ροή µε τιµή γύρω στο 60-70 δεν µας δίνει
ελπίδες για τρελά Dx ιδίως στις υψηλές
συχνότητες, 14-18-21-24.5-28 ΜΗΖ.
Αντιθέτως µας προτρέπει να στραφούµε
στις χαµηλές συχνότητες 1.8 – 3.5 – 7 10 ΜΗΖ. Αντίθετα, τιµές από 180 και
επάνω µας δίνουν ελπίδες για
συναρπαστικά QSO στις υψηλές
συχνότητες. Η ηλιακή ροή πάντως
σχετίζεται άµεσα µε τον 11η κύκλο, αφού
οι χαµηλοί αριθµοί ροής 60 -70
παρουσιάζονται κατά τη διάρκεια των
χαµηλότερων επιπέδων του 11-έτους
κύκλου των ηλιακών κηλίδων, και
αυξάνονται καθώς ο κύκλος συνεχίζει
προς τη µέση 200 και την κορύφωση του
κύκλου, πάνω από 300.
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Προσοχή!
Η συντοµογραφία της ηλιακής ροής είναι SF από τις λέξεις
πιο χρήσιµα στοιχεία που θα µας χρειαστούν στη συνέχεια.

Solar-flux – ηλιακή ροή. Να το θυµάστε, είναι από τα

Μικρή επανάληψη (µήτηρ πάσης µαθήσεως)
SSN = Ο αριθµός των ηλιακών κηλίδων.

SF

= Ο αριθµός της ηλιακής ροής.

Η καθηµερινή παρατήρηση των ηλιακών φλογών και η µέτρηση του Ηλιακού ανέµου
Πληροφορεί τον Ραδιοερασιτέχνη για τα τεράστια ποσά ενέργειας, αλλά και ακτινοβολίας συχνοτήτων από VLF
έως τις ακτίνες X αλλά και την αποδέσµευση απέραντων ποσών ηλιακού υλικού το οποίο κατευθύνεται προς
την Γη.
Οι περισσότερες ηλιακές φλόγες εµφανίζονται κατά τη διάρκεια της κορύφωσης του 11-έτους ηλιακού κύκλου,
εποµένως κατά την περίοδο του χαµηλού σηµείου του 11ους κύκλου οι ηλιακές φλόγες ακτινοβολούν µικρές
ποσότητες ακτίνων Χ και απελευθερώνουν µικρά ποσά ηλιακού υλικού, αντίθετα όσο πλησιάζουµε προς την
κορύφωση του 11ους κύκλου τόσο η ακτινοβολία όσο και το ηλιακό υλικό αυξάνει. Τη µεγάλη ζηµιά στις
Ραδιοερασιτεχνικές επικοινωνίες την κάνουν οι ηλιακές φλόγες επειδή αυξάνουν ξαφνικά την ενέργεια των
ακτίνων X. Μετά από µια µεγάλη φλόγα συνήθως αυξάνεται αµέσως η απορρόφηση των ραδιοκυµάτων στα
γήινα χαµηλότερα ιονοσφαιρικά στρώµατα D και E , προκαλώντας µια ξαφνική ιονοσφαιρική διαταραχή η οποία
έχει επιπτώσεις στη διάδοση σε όλη την περιοχή των βραχέων κυµάτων - HF 3 – 30 ΜΗΖ, στη φωτισµένη
πλευρά της γης.
Η αύξηση της πυκνότητας ιονισµού κυρίως
του στρώµατος D και κάπως λιγότερο του Ε
έχει σαν αποτέλεσµα να εξασθενούν –
απορροφούν τα ραδιοκύµατα τα οποία
προσπαθούν να περάσουν από µέσα τους για
να ανακλαστούν στο στρώµα F.
Κατά την διάρκεια ενός τέτοιου φαινόµενου
αρχικά εξαφανίζονται οι χαµηλότερες
συχνότητες 1.8 – 3.5 – 7- 10 ΜΗΖ και
ακολουθεί η εξαφάνιση η µείωση των
σηµάτων στις υψηλότερες συχνότητες 14 –
18 – 21 – 24.5 – 28 ΜΗΖ για µια µικρή
χρονική περίοδο συνήθως λιγότερο από µια
ώρα. Ένα πολύ συνηθισµένο φαινόµενο είναι
οι πρωινές διακοπές στις επικοινωνίες στα
βραχέα κύµατα - HF λόγω της υψηλής
ηλιακής δραστηριότητας κατά τη διάρκεια
των ετών γύρω από την κορύφωση του
11ους ηλιακού κύκλου.
Όταν σταµατά η διάδοση µέσω των
ιονοσφαιρικών στρωµάτων D,E,F, µόνο οι επικοινωνίες µε το κύµα εδάφους είναι δυνατόν να
πραγµατοποιηθούν. Σε µια τέτοια περίπτωση τα Dx QSO τα ξεχνάµε αλλά µπορούµε να εξασφαλίσουµε
Ραδιοερασιτεχνική επικοινωνία µέσω εδαφικού κύµατος, είτε µέσω των χαµηλών περιοχών των βραχέων κυµάτων
3.5 – 7 ΜΗΖ για µια απόσταση από 5 έως 50 ΚΜ περίπου και µε κάποιες παραδοχές που δεν είναι τις στιγµής να
αναφέρουµε , είτε µέσω των VHF/UHF, µε προτίµηση στα VHF, εφόσον µιλάµε για simplex επικοινωνία και όχι
µέσω επαναληπτών.
Η ιονοσφαιρική διαταραχή εκτός των πολικών περιοχών της γης από ηλιακή φλόγα
µπορεί να διαρκέσει από λεπτά µέχρι και µια ώρα προτού να επιστρέψουν οι
ιονοσφαιρικές συνθήκες σε φυσιολογικά επίπεδα. Στις πολικές περιοχές της γης το
φαινόµενο της µη διάδοσης των ραδιοκυµάτων µπορεί να διαρκέσει για αρκετές ηµέρες,
η δε επαναφορά στις φυσιολογικές συνθήκες γίνεται σταδιακά.
Το φαινόµενο των διακοπών στα βραχέα κύµατα είναι δυνατόν να επαναλαµβάνεται
όταν οι ηλιακές συνθήκες είναι κατάλληλες µε συχνότητα 27 ηµερών, όσο δηλαδή
χρειάζεται για να περιστραφεί η ενεργός περιοχή που ευθύνεται για το φαινόµενο γύρω
από τον άξονα περιστροφής του ήλιου, και βρεθεί ξανά προς την πλευρά της γης.
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Αφού είδαµε τη σχέση ανάµεσα στις ηλιακές φλόγες και την επίπτωση που έχουν οι ακτινοβολίες που στέλνουν
στα ιονοσφαιρικά στρώµατα και την διάδοση των ραδιοκυµάτων, τώρα θα κοιτάξουµε λιγάκι τι συµβαίνει µε όλο
αυτό το ηλιακό υλικό που εκτινασσόµενο από τον ήλιο φτάνει στην γη, και τι επίπτωση έχει στις ραδιοεπικοινωνίες
στα βραχέα κύµατα.
Ο ήλιος µας είναι ένα αστέρι που στο διάβα του εκτός από ένα ευρύτατο φάσµα ακτινοβολιών εκτινάσσει συνεχώς
υλικό στο διάστηµα, υπό µορφή ατοµικών και υποατοµικών µορίων, αποτελούµενο από ηλεκτρόνια, πρωτόνια,
και πυρήνες ηλίου. Το σύνολο αυτού του υλικού αποµακρύνεται από τον ήλιο προς το διάστηµα και δηµιουργεί
τον ηλιακό άνεµο. Το υλικό του ηλιακού ανέµου απελευθερώνεται είτε λόγω ηλιακών εκρήξεων, είτε λόγω της
περιστροφής του ήλιου γύρω από τον εαυτό του κάθε 27 ηµέρες. Όπως και να έχει, το υλικό αυτό κάτω από
φυσιολογικές συνθήκες δηµιουργεί ένα ηλιακό άνεµο ο οποίος τρέχει προς τη γη µε ταχύτητα 400Km το
δευτερόλεπτο. Η ταχύτητα του ηλιακού ανέµου αυξάνει ανάλογα µε τη βιαιότητα και την ποσότητα του υλικού που
εκτινάσσεται στο διάστηµα.
Ο ηλιακός άνεµος αυτός καθαυτός, δεν έχει καµιά επίδραση στη
ζωή στη γη µιας και το γεωµαγνητικό πεδίο της γης και η
ατµόσφαιρα, εµποδίζουν το υλικό αυτό να έρθει σε άµεση επαφή
µε την επιφάνεια του πλανήτη. Όσο η ταχύτητα του ηλιακού
ανέµου είναι περίπου 400Km το δευτερόλεπτο το γήινο
µαγνητικό πεδίο - η µαγνητόσφαιρα - διατηρεί µια αρκετά
σταθερή µορφή και προσανατολισµό στο διάστηµα.
Όταν όµως εµφανίζονται διαταραχές στον ήλιο, τότε σύννεφα
ηλιακών µορίων εκτινάσσονται στο διάστηµα µε τεράστιες
ταχύτητες. Όταν αυτά τα σύννεφα µορίων υψηλής ταχύτητας
έρθουν σε επαφή µε τη γήινη µαγνητόσφαιρα, την διαταράσσουν,
και αλλάζουν την ένταση και την κατεύθυνση του γήινου
µαγνητικού πεδίου. Αποτέλεσµα αυτού είναι να υποβιβάζεται η δυνατότητα της ιονόσφαιρας να διαδίδει τα
σήµατα βραχέων κυµάτων HF.
Η αλλαγή του γήινου µαγνητικού πεδίου είναι ανάλογη της ταχύτητας και της ποσότητας του υλικού που θα
χτυπήσει την µαγνητόσφαιρα. Η γεωµαγνητική δραστηριότητα και ο ηλιακός άνεµος ελέγχονται προσεκτικά από
τα όργανα που είναι εγκατεστηµένα τόσο στην γη όσο και στο διάστηµα. Η γεωµαγνητική δραστηριότητα και ο
ηλιακός άνεµος είναι στοιχεία που επηρεάζουν άµεσα την ποιότητα των ραδιοερασιτεχνικών επικοινωνιών, και
εφόσον τόσο η ηλιακή ροή όσο και ο ηλιακός άνεµος µεταβάλλονται καθηµερινά, συµβάλλουν αποφασιστικά στην
καθηµερινή µεταβολή της διάδοσης των βραχέων κυµάτων. Πόσες φορές σε συνοµιλίες µεταξύ µας δεν λέµε
«σήµερα έχει διάδοση, ή δεν περνά τίποτε, νέκρα». Συνεπώς η καθηµερινή παρακολούθηση των τιµών τους
βοηθά τον Ραδιοερσιτέχνη να εκτιµήσει τις συνθήκες κάτω από τις οποίες θα προσπαθήσει να κάνει το χόµπι του.
Μια φυσιολογική πνοή ηλιακού ανέµου µε ταχύτητα 400Km το δευτερόλεπτο δείχνει προοπτικές ήσυχου
γεωµαγνητικού πεδίου και συνεπώς καλές προοπτικές για DX, αντιθέτως ένας ισχυρός ηλιακός άνεµος αποτέλεσµα
µεγάλης δραστηριότητας ηλιακών φλογών δείχνει ένα διαταραγµένο γεωµαγνητικό πεδίο και άρα κάθε άλλο παρά
φυσιολογικές συνθήκες διάδοσης στα βραχέα κύµατα.
Η καθηµερινή µέτρηση της δραστηριότητας του Γεωµαγνητικού πεδίου της Γης.
Πληροφορεί τον Ραδιοερασιτέχνη για την συµπεριφορά του γεωµαγνητικού πεδίου της γης και του δίνει την
δυνατότητα να αξιολογήσει τις συνέπειες που έχει στην διάδοση των ραδιοκυµάτων. Τον βοηθά να αποφασίσει την
περιοχή συχνοτήτων στην οποία θα εργαστεί και να εκτιµήσει τον βαθµό επιτυχίας που θα έχει η Dxική
προσπάθειά του. Λόγω της σπουδαιότητας του γεωµαγνητικού πεδίου στη διάδοση των βραχέων κυµάτων έχει
στηθεί ένας ολόκληρος µηχανισµός παγκοσµίως ο οποίος µετρά και ανακοινώνει σε τακτά χρονικά διαστήµατα είτε
µέσω γεωφυσικών εκποµπών στα βραχέα κύµατα στις συχνότητες 2.5, 5, 10 και 15 MHZ, είτε µέσω Internet στην
κατάσταση του γεωµαγνητικού πεδίου της γης.
Για τη γενική αξιολόγηση των µεταβολών στο γεωµαγνητικό πεδίο της γης εξαιτίας του ηλιακού ανέµου
χρησιµοποιούνται έξι τυποποιηµένοι όροι.
Κατηγορία
Ήρεµο γεωµαγνητικό πεδίο
Άστατο γεωµαγνητικό πεδίο
Ενεργό γεωµαγνητικό πεδίο
∆ευτερεύουσα γεωµαγνητική θύελλα
Σηµαντική γεωµαγνητική θύελλα
Βίαιη γεωµαγνητική θύελλα

∆είκτης Α
0-7
8-15
16-29
30-49
50-99
100-400
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Αυτοί οι τυποποιηµένοι όροι αντιστοιχούν σε µια σειρά δεικτών Α - A INDEX, που θα εξηγηθούν παρακάτω. Η
αυξανόµενη γεωµαγνητική δραστηριότητα αντιστοιχεί σε περισσότερες και µεγαλύτερες διαταραχές του
γεωµαγνητικού πεδίου ως συνέπεια του ηλιακού ανέµου, και της εκποµπής ενεργητικών ηλιακών µορίων. Όταν
ο ηλιακός άνεµος αυξάνεται, το µαγνητικό πεδίο ταλαντεύεται προς την κατεύθυνση του ηλιακού ανέµου που
φυσά. Ουσιαστικά, η αναφερόµενη γεωµαγνητική κατηγορία δραστηριότητας αντιστοιχεί στο πόσο βίαια το
γεωµαγνητικό πεδίο χτυπιέται από τον ηλιακό άνεµο..
Για τους Ραδιοερασιτέχνες που ασχολούνται µε το φάσµα των βραχέων κυµάτων, η υψηλή γεωµαγνητική
δραστηριότητα τείνει να υποβιβάσει την ποιότητα των επικοινωνιών επειδή οι διαταραχές του γεωµαγνητικού
πεδίου ελαττώνουν την ικανότητα της ιονόσφαιρας να διαδίδει τα ραδιοσήµατα. Μέσα και κοντά στην ζώνη που
ανατέλλει ο ήλιος, η απορρόφηση των ραδιοκυµάτων στην περιοχή του στρώµατος D της ιονόσφαιρας (σε ύψος
περίπου 80 χλµ ) µπορεί να αυξηθεί εντυπωσιακά, ειδικά στις χαµηλότερες περιοχές της ζώνης των βραχέων
κυµάτων - HF. Τα ραδιοσήµατα που περνούν µέσω αυτών των περιοχών µπορούν να γίνουν ακατάλληλα για
ραδιοεπικοινωνία. Οι γεωµαγνητικές διαταραχές στα µέσα γεωγραφικά πλάτη µπορούν να µειώσουν την
πυκνότητα των ηλεκτρονίων στην ιονόσφαιρα και έτσι να µειωθεί η µέγιστη ραδιοσυχνότητα MUF που η περιοχή
θα διαδώσει. Όταν υπάρχει γεωµαγνητική θύελλα, πρώτα στις υψηλότερες συχνότητες εµφανίζονται προβλήµατα
διάδοσης και ακολουθούν οι χαµηλότερες συχνότητες.. Και αντίστροφα οι χαµηλότερες συχνότητες είναι οι
πρώτες που θα ανακτηθούν µετά από µια γεωµαγνητική
θύελλα.
Οι εκτεταµένες περίοδοι γεωµαγνητικής δραστηριότητας γνωστές
ως γεωµαγνητικές θύελλες µπορούν να διαρκέσουν για ηµέρες.
Ο αντίκτυπος στη διάδοση των ραδιοκυµάτων κατά τη διάρκεια
της θύελλας εξαρτάται από το επίπεδο ηλιακής ροής και τη
δριµύτητα της διαταραχής του γεωµαγνητικού πεδίου. Κατά τη
διάρκεια µερικών γεωµαγνητικών θυελλών, είναι δυνατόν να
συµβούν ιονοσφαιρικές διαταραχές σε παγκόσµια κλίµακα. Κατά
τη διάρκεια των ονοµαζόµενων ιονοσφαιρικών θυελλών ,
µπορεί να επηρεαστεί η διάδοση των βραχέων κυµάτων µέσω του
στρώµατος F (σε ύψος περίπου 300 χλµ) .
Στα µεσαία γεωγραφικά πλάτη η διάδοση των ραδιοκυµάτων
ελλατώνεται ενώ η διάδοση στα χαµηλά γεωγραφικά πλάτη
βελτιώνεται.
Η εµπειρία έχει
δείξει ότι για DX
µεγάλων
απόσταστάσεων
στα 160m , ο δείκτης Α πρέπει να είναι κάτω από 14, και η
ηλιακή δραστηριότητα χαµηλή έως µέτρια. Εάν ο δείκτης Α
µειώνεται συνεχόµενα κάτω από 7 για χρονικό διάσηµα µερικών
ηµερών (συνήθως κατά τη διάρκεια της περιόδου των ελάχιστων
ηλιακών κηλίδων) δηµιουργούνται καλές συνθήκες για άριστες
συνθήκες διάδοσης διηπειρωτικών επικοινωνιών (π.χ. επικοινωνία
µε υπερατλαντικούς σταθµούς.)
Όπως θα παρατηρήσατε η κατάσταση που βρίσκεται το
γεωµαγνητικό πεδίο της γης είναι ανάλογη µε ένα δείκτη Α ή A
Index, ο οποίος βρίσκεται στα δεξιά του πίνακα, και παίρνει τιµές
από 0 – 400. Αυτός ο δείκτης έχει µια µικρή ταλαιπωρία για να
υπολογιστεί αλλά αξίζει να πούµε λίγα λόγια.
Η γη µας είναι ένας πλανήτης σιδηρονικελίου! Με έντονο
γεωµαγνητικό πεδίο που δηµιουργείται από την περιστροφή γύρω
από τον άξονά του σε ελάχιστα λιγότερο από 24 ώρες. Για
διαφόρους λόγους το γεωµαγνητικό πεδίο είναι διαφορετικό σε
κάθε περιοχή της γης. Έτσι και ο επηρεασµός του γεωµαγνητικού
πεδίου από τον ηλιακό άνεµο είναι διαφορετικός ανά περιοχή.
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Μαγνητόµετρο
Για το λόγο αυτό σε διάφορες περιοχής της γης υπάρχουν ειδικοί σταθµοί µε όργανα µέτρησης του γεωµαγνητικού
πεδίου τα οποία ονοµάζονται µαγνητόµετρα. Οι σταθµοί αυτοί µετρούν το γεωµαγνητικό πεδίο της γης ο καθένας
ξεχωριστά, και καθένας τους εξάγει κάθε τρεις ώρες ένα µέσο όρο που ονοµάζεται
δείκτης Κ. Στο τέλος του 24ωρου από το σύνολο των µέσων όρων των δεικτών Κ
των επιµέρους σταθµών µέτρησης, υπολογίζουµε το δείκτη Α που µας πληροφορεί
για την κατάσταση του γεωµαγνητικού πεδίου της γης συνολικά.
Ο ∆ΕΙΚΤΗΣ Α - A INDEX
Ο δείκτης Α είναι ένας υπολογισµένος µέσος όρος µετρήσεων της γεωµαγνητικής
δραστηριότητας που προκύπτει από µια σειρά µετρήσεων του δείκτη Κ. Τα
µαγνητόµετρα µετρούν τις διαφορές µεταξύ του τρέχοντος προσανατολισµού της
µαγνητόσφαιρας και τη συγκρίνουν µε αυτήν που θα ήταν κάτω από συνθήκες
γεωµαγνητικής «ηρεµίας». Η διαφορά που προκύπτει είναι ο δείκτης Α.
Στις 00:00,03:00,06:00,09:00,12:00,15:00 UTC συγκεντρώνονται µετρήσεις που
αφορούν τον δείκτη Κ, από τους τοπικούς µαγνητοµετρικούς σταθµούς
Στις 1800 UTC γίνεται η πρώτη εκτίµηση του δείκτη Α. Αυτή η εκτίµηση γίνεται
χρησιµοποιώντας τους έξι ήδη παραπάνω παρατηρηθέντες δείκτες Κ που είναι διαθέσιµοι εκείνη τη στιγµή (από
0000 έως 1800 UTC) .
Στη συνέχεια γίνεται η πρόβλεψη για τους επόµενους δύο δείκτες Κ που ακολουθούν. Για να κάνουν εκείνες τις
προβλέψεις, οι ειδικοί εξετάζουν τις παρούσες τάσεις και άλλους γεωµαγνητικούς δείκτες.
Στις 2100 UTC, ο επόµενος παρατηρηθής δείκτης Κ µετριέται και ο κατ' εκτίµηση δείκτης Α επαναξιολογείται και
ενηµερώνεται εάν είναι απαραίτητο.
Στις 0000 UTC, ο όγδοος και τελευταίος δείκτης Κ µετριέται και εξάγεται ο πραγµατικός δείκτης Α. Ο δείκτης Α
που ανακοινώνεται προέρχεται από τους προηγούµενους οκτώ τρίωρους δείκτες Κ που έχουν καταγραφεί..
Η πραγµατική έννοια του δείκτη Α είναι να παρασχεθεί σε εµάς τους Ραδιοερασιτέχνες µια συνολικά
µακροπρόθεσµη εικόνα της γεωµαγνητικής δραστηριότητας του πεδίου της γης. Με απλά λόγια, έχουµε ήρεµο
γεωµαγνητικό πεδίο; ή µήπως βρισκόµαστε µέσα σε µια βίαιη γεωµαγνητική θύελλα; Οπότε καταλαβαίνετε, ότι
όταν ο δείκτης Α έχει τιµή 400 τα κλείνουµε και πάµε για καφέ σε µια καλή καφετέρια ενώ αν ο δείκτης Α είναι 1,
βάζουµε ακουστικά και καλό DX!!
Ο ∆ΕΙΚΤΗΣ Κ
Ο δείκτης Κ είναι το αποτέλεσµα µιας τρίωρης µέτρησης των µαγνητόµετρων ανά τη γη κατά την διάρκεια της
οποίας συγκρίνεται ο τρέχοντας προσανατολισµός του γεωµαγνητικού πεδίου της γης µε αυτόν που κανονικά
έχει κάτω από «ήρεµες» γεωµαγνητικές. Οι µετρήσεις δεικτών Κ γίνονται σε διάφορες περιοχές του πλανήτη και
τα µαγνητόµετρα ρυθµίζονται προσεκτικά ανάλογα µε τις συνθήκες που επικρατούν τοπικά.
Η χρησιµοποιούµενη κλίµακα στο δείκτη Κ είναι σχεδόν λογαριθµική, αυξανόµενη καθώς το γεωµαγνητικό πεδίο
γίνεται πιο διαταραγµένο. Η τιµή των δεικτών Κ κυµαίνονται από 0 έως 9.
Η χρησιµότητα των προβλέψεων στους Ραδιοερασιτέχνες.
Αφού διαβάσαµε όλα αυτά τα σπουδαία και περισπούδαστα! έφτασε ο καιρός να δούµε στην πράξη πως θα
πληροφορηθούµε όλους αυτούς τους δείκτες και κυρίως πως θα τους χρησιµοποιήσουµε.
Αρχικά να θυµηθούµε ποιοι δείκτες µας είναι απολύτως χρήσιµοι:
SSN = Ο αριθµός των ηλιακών κηλίδων.
SF

= Ο αριθµός της ηλιακής ροής.

∆είκτης Α
∆είκτης Κ
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Υπάρχουν διάφοροι τρόποι για να χρησιµοποιήσουµε τους δείκτες αυτούς, είτε επιλέγοντας ένα πρόγραµµα από τα
πολλά που κυκλοφορούν στο Internet που
κάνουν πρόβλεψη για την διάδοση των
βραχέων κυµάτων, είτε επισκεπτόµενοι
κάποιο δικτυακό τόπο µέσω των οποίων
γίνεται πρόβλεψη της διάδοσης στις διάφορες
συχνότητες των βραχέων κυµάτων – HF,
είτε µε άµεση αξιολόγηση από τον ίδιο τον
Ραδιοερασιτέχνη.
Πραγµατικό παράδειγµα µε τις τιµές των
δεικτών Α,Κ,SF, την εκτροπή του µαγνητικού
πεδίου, την ταχύτητα του ηλιακού ανέµου,
και την δυναµική πίεση
Ο ευκολότερος τρόπος να µάθει ο ραδιοερασιτέχνης τις τρέχουσες τιµές είναι µέσω του Browser
που χρησιµοποιεί είτε είναι Internet Explorer, είτε ο δηµοφιλέστατος και ως επί το πλείστον
χρησιµοποιούµενος από τους Ραδιοερασιτέχνες FireFox.
Για τον σκοπό αυτό επισκεφτείτε τον δικτυακό τόπο του εκλεκτού συναδέλφου N0HR στην
διεύθυνση http://www.n0hr.com/Propfire.htm και κατεβάστε το προσάρτηµα Propfire, και
εγκαταστήστε το σύµφωνα µε τις οδηγίες που σας δίνει. Κλείστε και ξανανοίξτε τον Fire Fox και
στην κάτω δεξιά γωνία θα παρουσιαστούν οι δείκτες SF,A,K.
Μόλις ανοίξετε τον Browser θα βλέπετε κατ’ευθείαν τους δείκτες SF,A,K,SSN
Εναλλακτικά από τον ίδιο δικτυακό τόπο επιλέξτε την επιλογή Ham Radio Toolbar, και
εγκαταστήστε το προσάρτηµα είτε για Internet Explorer, είτε για Fire Fox.

Με το προσάρτηµα Ham
radio toolbar βλέπετε τους
δείκτες SF,A,K, και ακόµη
περισσότερα!
Μετά την επιτυχή εγκατάσταση των προσαρτηµάτων θα µπορείτε ανά πάσα στιγµή να βλέπετε τους δείκτες
SF,A,K, και να ρυθµίζετε στην Ραδιοερασιτεχνική σας δραστηριότητα.
Σε όλους σας εύχοµαι αγαπητοί συνάδελφοι καλή επιτυχία µε την εγκατάσταση και χρήση των προσαρτηµάτων
SF,A,K, καλή εξοικείωση µε αυτόν το νέο τρόπο απόλαυσης του χόµπι µας, καλά Dx.
Πολλά – πολλά 73
de SV1NK
Μάκης

∆ιαβάστε στο επόµενο τεύχος του 5-9 Report όλα τά πώς και τά γιατί για:
Τα Beacon’s τήν διάδοση και άλλα τινά…
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Καταρχάς θα ήθελα να σας χαιρετήσω και να σας ενηµερώσω σχετικά µε την συµµετοχή µου στο «Russian WW
PSK Contest» που έλαβε χώρα από 22 έως και τις 23 Φεβρουαρίου 2008 , µε το special call sign SY2EPC . Η
όλη ιδέα ξεκίνησε περίπου πριν από δύο µήνες και υλοποιήθηκε µε την αµέριστη βοήθεια του ∆ηµήτριου SV2GWY
o οποίος από την πρώτη στιγµή που του την έκανα γνωστή µε βοήθησε µε τα διαδικαστικά ,µιας και ήταν η πρώτη
µου προσπάθεια για συµµετοχή σε contest και µάλιστα µε special call sign.
Το SY2EPC ( EPC#3000 GR20) προέκυψε από την έντονη ενασχόληση µου τον τελευταίο χρόνο µε τα ψηφιακά
mode και ιδιαίτερα µε το BPSK31 , και από την συµµετοχή µου στο διαδικτυακό και πολύ σοβαρό δραστήριο και
ενηµερωµένο European Phase Shift Keying Club γνωστό ως ΕΡC Club . Το EPC Club έχει περίπου 3500 µέλη
από όλη την Γη (περίπου 65 από την Ελλάδα ) που τα οποία αυξάνονται ραγδαία µέρα µε την ηµέρα . Με το
διακριτικό SY2EPC εκτός του ότι θα ακουγόταν για άλλη µια φορά η Ελλάδα και η Μακεδονία µας στον «αέρα»
, οι σταθµοί που θα είχαν qso µε αυτό θα έπαιρναν extra πόντους για το ειδικό award : ECSA (EPC Club Stations Award Series) , µιας και το SY2EPC πιστοποιήθηκε και ως official EPC Club station.
Όλα τα qso έγιναν από το προσωπικό µου sack µε την βοήθεια ενός Kenwood 2000 ισχύος 100w max και µε
κεραία ένα µονόπολο µήκους περίπου 22 µέτρων το οποίο στήθηκε την ίδια µέρα µετά από αρκετό κόπο µε την
πολύτιµη βοήθεια του ∆ηµήτρη SV2GWY ,(περίπου 7 ώρες µας πήρε µαζί µε τις συνδέσεις αυτοµατισµού του coupler και του δίλιτρου της Kenwood) .
Οι ώρες δραστηριότητας του σταθµού ήταν λίγες (γιατί πρώτα το qrl και η οικογένεια και µετά το χόµπι ) αλλά η
επιθυµία και η λαχτάρα µας να δούµε πώς θα παίξει το µονόπολο στις χαµηλές µπάντες των 80m και 160m ήταν
µεγάλη.
Τελικά οι κόποι µας αποζηµιώθηκαν µε το παραπάνω .Το coupler συντόνιζε το µονόπολο σε όποια συχνότητα
θέλαµε µε ιδιαίτερο ενδιαφέρον στις µαγικές µπάντες των 160µ και 80µ που ήταν και αυτές που έλειπαν από
shack όλο αυτό το διάστηµα που ασχολούµαι µε το dx . Γι’αυτό και όλα τα qso έγιναν στα χαµηλά µε το hi! Hi!
Ώρες λειτουργίας του σταθµού : 5 ώρες
Ακούστηκαν και cfm ………… ..
Cq Zones
ITU Zones
DXCC

……………………………

:4

…………………………..

:7

………………………………….

Prefixes

: 107 σταθµοί

..…………………………….

EPC Members ………………………
EU-Areas ………………………………

: 22 ( 21 στα 80µ και 3 στα 160µ )
: 82
: 59
: 46

Επόµενο προγραµµατισµένο «ραντεβού» µε το special call SY2EPC στις 17 και 18 Μαΐου 2008 µε την
συµµετοχή του στο : ” EU PSK DX Contest ‘’. Ελπίζω να µην σας κούρασα πολύ και σας εύχοµαι καλή
σταδιοδροµία σ’αυτό το χόµπι γιατί πράγµατι έχει πολλές θετικές και δυνατές συγκινήσεις φτάνει να µην
αναλωνόµαστε σε πράγµατα και καταστασεις που δεν έχουν σχέση µε το αντικείµενο παρά µόνο µε προσωπικά
πάθη και φιλοδοξίες.
Με τις θερµότερες ευχές µου
88 και 73
SV2HRS
Nikos
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GLASS AUDIO POWER HI FIDELITY AMPLIFIER by…

«miguelito»…

company
Γράφει ο SV8CYV
Βασίλης Αντ. Τζανέλλης
ΣΑΜΟΣ
tzanellis@sam.forthnet.gr

Ένα κοµµάτι πολύτιµο αφρικάνικο ξύλο, ένα κοµµάτι γυαλισµένος γρανίτης, χαλκός, ατσάλι ένα παλιό
ηλεκτρονικό σχέδιο, τά ηλεκτρονικά εξαρτήµατα και πολύ µεράκι!...
Πολλοί συνάδελφοι είναι ταλαντούχοι. Άλλος πολύ καλός στο CW, Άλλος στο Contesting, άλλος
φοβερός DXer, άλλος εξαίρετος στα δορυφορικά, ή στα ψηφιακά…
Μερικοί όµως είναι ιδιαίτερα ταλαντούχοι σε πολλά πράγµατα µαζί. Ασχολούνται µε όλα και τά κάνουν
όλα µε επαγγελµατική συνέπεια και ποιότητα…
Ένας απ’ αφ αυτούς είναι και ο SV9CVY. Ο Μιχάλης από το Ρέθυµνο.
Πασίγνωστος στους διεθνείς κύκλους των DXers µιάς και είναι συστηµατικά στις συχνότητες µε το
καθαρό δυνατό σήµα του σε CW αλλά και σε όλα σχεδόν τά υπόλοιπα ψηφιακά mode! Όπως και δεν
υπάρχει διεθνές Contest πού δεν θα κάνει δυναµική εµφάνιση, για να µαζέψει βαθµούς ή να µοιράσει
βαθµούς από την SV9 land. Αλλά και στο SSB ακούγεται συχνότατα ξεσηκώνοντας µεγάλα pile-ups.
Οι κεραίες του θηριώδεις, ιδιοκατασκευής του φυσικά. Όσο δε για το ύψος, αλλά και τις υπόλοιπες
διαστάσεις του πύργου του, έ! άς τ’ αφήσουµε καλύτερα… Άλλωστε δεν είναι τυχαία µέσα στην
ευρωπαϊκή λίστα των BIG GUNS, µαζί µε τον SV8CS Σπύρο.
Πρόσφατα όµως αντιλήφθηκα και το ταλέντο του Μιχάλη και στις ηλεκτρονικές κατασκευές. Όταν
πρωτοείδα ένα ενισχυτή ήχου HI-FI µε λυχνίες, πού είχε στο shack του, ήταν µεγάλη η εντύπωση πού
µού έκανε η εξαιρετικά ποιοτική κατασκευή του! «Αυτοί οι µικροί µη επώνυµοι κατασκευαστές
φτιάχνουν ποιήµατα» σκέφτηκα, διαβάζοντας την µάρκα «miguelito» πάνω στον αστραφτερό γρανίτη
πού ήταν δεµένος µε το Όρεγκον, τον µπρούτζο και το ατσάλι . Οι λυχνίες ισχύος φώτιζαν ζεστά και
έδιναν µια γαλαζωπή αναλαµπή στο lexan πού σύνδεε τά δύο κανάλια του στερεοφωνικού ενισχυτή.

5-9 Report

Το κυβερνοπεριοδικό του Αιγαίου

Σ ε λ ί δ α 34

Κάποιους µήνες µετά συνάντησα στην Σάµο ένα παλιό συνάδελφο του Μιχάλη από την INTRACOM.
«… Τι κάνει ο τρελαµένος ο φίλος µου ο Μiguelito… », µε ρώτησε… «∆ώσε του τά
χαιρετίσµατα µου»
Το φλάς άστραψε στο θύµησή µου…
«miguelito» λοιπόν πού έγραφε πάνω
του ο ενισχυτής ήταν απλά ο… Μιχάλης.
Έτσι ανακάλυψα άλλο ένα κρυφό
ταλέντο αυτού του ανθρώπου.
Ηλεκτρονικές κατασκευές συσκευών,
όχι µόνο ραδιοερασιτεχνικών αλλά και
συσκευών ήχου υψηλής πιστότητας.
Ένα σχέδιο από κάποιο περιοδικό, και
µια λίστα υλικών είναι αρκετά για να
βγεί µια πανέµορφη κατασκευή από τά
χέρια του SV9CVY του Μιχάλη. Νάναι
καλά!...

73s de SV8CYV
Βασίλης

ΣΑΜΟΣ

5-9 Report

Το κυβερνοπεριοδικό του Αιγαίου

Σ ε λ ί δ α 35

Την παρουσίαση των φωτογραφιών απ’ αυτή την
κατασκευή του, ο Μιχάλης δεν την γνωρίζει. Θα
την δεί µε την δηµοσίευσή τους στο 5-9 Report.
Το κάνω χωρίς να τον ενηµερώσω, και άς µε
συγχωρήσει γι’ αυτό, µιάς και από φύση του,
χαµηλού προφίλ είµαι σίγουρος ότι δέν θα ήθελε
την άς πούµε προβολή αυτή.
Όµως η δικιά µου γνώµη είναι:
ότι φτιάχνετε από τά χέρια συναδέλφων, ότι
δραστηριότητα γίνεται από οποιωνδήποτε
ραδιοερασιτέχνη, αξίζει παρουσίασης µιάς
και είναι ένα κοµµάτι από τον Ελληνικό
Ραδιοερασιτεχνισµό, και σίγουρα δεν είναι
προσωπική προβολή αυτών τών ανθρώπων.
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Η

ΚΕΡΑΙΑ

YAGI

UDA
(3ο µέρος)

Γράφει ο Ντίνος Νοµικός – SV1GK

ΚΕΡΑΙΑ BEAM ∆ΥΟ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ
Η κεραία αυτή είναι µια κεραία Yagi-Uda , η οποία αποτελείται είτε από το
οδηγό στοιχείο –δίπολο (driven element ) και έναν κατευθυντήρα (director)
(Σχήµα 1 Α) , είτε από το οδηγό στοιχείο και έναν ανακλαστήρα (reflector)
(Σχήµα 1 Β) .
Συνήθως , στους ραδιοερασιτέχνες δηµιουργείται το ερώτηµα : « Ποιόν από
τους δύο αυτούς τύπους πρέπει να επιλέξω;»
Εάν κάποιος έχει έντονες παρεµβολές από ραδιοσταθµούς γειτονικών
συνήθως χωρών και ενοχλείται κυρίως στην λήψη , καλόν είναι να
επιλέξει τον τύπο της κεραίας µε τον ανακλαστήρα , εάν όµως τον
ενδιαφέρει περισσότερο η µεγαλύτερη απολαβή της κεραίας , πρέπει
να επιλέξει τον τύπο µε τον κατευθυντήρα .
Ας µελετήσουµε όµως λίγο αναλυτικότερα κάθε µια από τις παραπάνω
περιπτώσεις .

Η ΑΠΟΛΑΒΗ ΤΗΣ

ΚΕΡΑΙΑΣ

Αν προσέξουµε το (Σχήµα 2) , θα παρατηρήσουµε ότι σε αυτό
παρουσιάζονται δύο καµπύλες , οι οποίες µας δείχνουν την απολαβή της
κεραίας , σε σχέση µε την απόσταση που υπάρχει ανάµεσα στα δύο στοιχεία της .
Ας πάρουµε πρώτα την περίπτωση της κεραίας που αποτελείται από
δίπολο και ανακλαστήρα .
Παρατηρώντας µε προσοχή την αντίστοιχη καµπύλη , θα δούµε ότι η
κεραία µας παρουσιάζει την µεγαλύτερη δυνατή απολαβή , που είναι
περίπου 5,2 dBd , όταν η απόσταση µεταξύ του διπόλου και του
ανακλαστήρα είναι 0,15 του λ , ( όπου το λ είναι το µήκος κύµατος
στο οποίο είναι συντονισµένη η κεραία ) .
Αν όµως η κεραία αποτελείται από δίπολο και κατευθυντήρα , τότε η
µέγιστη απολαβή , που είναι περίπου 5,7 dBd , επιτυγχάνεται όταν η
απόσταση µεταξύ διπόλου και κατευθυντήρα είναι 0,11 του λ .
Μελετώντας συγχρόνως τις δύο αυτές καµπύλες θα δούµε ότι στην
περίπτωση της κεραίας µε κατευθυντήρα , αυξάνεται η απολαβή της
κατά 0,5 dBd περίπου .
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Όλα αυτά βέβαια θα συµβαίνουν εφ’ όσον ο ανακλαστήρας θα έχει µήκος µεγαλύτερο του
διπόλου κατά 5% περίπου , ώστε να συντονίζει σε χαµηλότερη συχνότητα από αυτήν του διπόλου ,
ενώ ο κατευθυντήρας να έχει µήκος µικρότερο του διπόλου κατά 5 % περίπου , ώστε να συντονίζει σε
συχνότητα µεγαλύτερη από αυτήν του διπόλου .
Όταν µεταβάλλεται η απόσταση µεταξύ των δύο παραπάνω στοιχείων , τότε , όπως ήδη έχουµε
αναφέρει , δεν µεταβάλλεται µόνο η απολαβή της κεραίας , αλλά και τα υπόλοιπα χαρακτηριστικά της , όπως η
αντίσταση ακτινοβολίας , ο λόγος οπισθίας αποκοπής , το εύρος λειτουργίας της , το διάγραµµα ακτινοβολίας της
κλπ.

Η ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ

ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑΣ

Η µεταβολή της αντίστασης ακτινοβολίας σε µια κεραία
beam δύο στοιχείων , τόσο στην περίπτωση που αυτή αποτελείται
από δίπολο και ανακλαστήρα , όσο και στην περίπτωση που
αποτελείται από δίπολο και κατευθυντήρα , σε σχέση βέβαια µε την
απόσταση που υπάρχει ανάµεσα στα στοιχεία της , φαίνεται στο
(Σχήµα 3) .
Αν προσέξουµε τις δύο καµπύλες που παρουσιάζονται στο
σχήµα αυτό , θα δούµε ότι στην περίπτωση του ανακλαστήρα ,
γενικά πετυχαίνουµε υψηλότερες τιµές στην αντίσταση ακτινοβολίας
της κεραίας σε σχέση µε την περίπτωση του κατευθυντήρα .
Αυτό όµως που πρέπει να προσεχθεί ιδιαίτερα , είναι τι
συµβαίνει στην περίπτωση που η απόσταση µεταξύ των στοιχείων
της , είναι αυτή που δίνει το µεγαλύτερο gain .
Όπως ήδη εξετάσαµε , στην περίπτωση που έχουµε δίπολο
και ανακλαστήρα, µεγαλύτερη απολαβή της κεραίας θα έχουµε όταν η
απόσταση µεταξύ τους είναι 0,15 του λ .
Αν
όµως
παρατηρήσουµε το (Σχήµα 3) , θα δούµε ότι σε αυτήν την απόσταση
η αντίσταση ακτινοβολίας της κεραίας ανέρχεται στα 25 Ωµ περίπου .
Αντίστοιχα στην περίπτωση που η κεραία µας αποτελείται από δίπολο και κατευθυντήρα πετυχαίνουµε
µεγαλύτερη απολαβή όταν η απόσταση µεταξύ τους είναι 0,11 του λ . Τότε όµως , σύµφωνα και µε το (Σχήµα 3) ,
η αντίσταση ακτινοβολίας στο δίπολο θα πέφτει στα 15 Ωµ περίπου .
Από την παραπάνω µελέτη διαπιστώνουµε ότι : ∆εν µπορούµε σε µια κεραία Yagi-Uda να έχουµε
συγχρόνως και µέγιστη απολαβή και µέγιστη αντίσταση ακτινοβολίας .
Σε αυτές τις περιπτώσεις λοιπόν , προσπαθούµε να µειώσουµε όσο το δυνατόν περισσότερο την
αντίσταση απωλειών και αυτό το πετυχαίνουµε αν κατασκευάσουµε την κεραία µας χρησιµοποιώντας , αφ’ ενός
µεν αγωγούς υψηλής αγωγιµότητας και «µηδενικής» αντίστασης , όπως π.χ. φαρδείς σωλήνες αλουµινίου , αφ’
ετέρου δε µονωτικά υλικά αρίστης ποιότητας .
Με αυτόν τον τρόπο πετυχαίνουµε µεγαλύτερη µηχανική αντοχή στην κεραία , ενώ συγχρόνως , αν τα
στοιχεία της κατασκευαστούν µε σωλήνες αλουµινίου που ο ένας να ολισθαίνει µέσα στον άλλον , µπορούµε να
την συντονίζουµε εύκολα και µε µεγάλη ακρίβεια στην επιθυµητή συχνότητα .
Κάτι που πρέπει ακόµη να σηµειώσουµε , είναι ότι οι τιµές των ρευµάτων και των τάσεων που
αναπτύσσονται πάνω στα στοιχεία µιας κεραίας Yagi-Uda , λόγω της χαµηλής αντίστασης ακτινοβολίας που
παρουσιάζει , είναι πολύ µεγαλύτερες από αυτές που αναπτύσσονται σε ένα απλό δίπολο , και αυτός είναι ένας
επιπλέον λόγος , ώστε οι µονωτήρες της κεραίας να είναι αρίστης ποιότητας .

Ο ΛΟΓΟΣ ΟΠΙΣΘΙΑΣ ΑΠΟΚΟΠΗΣ
Μια σηµαντική παράµετρος λειτουργίας της κεραίας Yagi-Uda , είναι και ο λόγος οπισθίας αποκοπής
(Front to Back ratio ή F/B ratio) , στον οποίον είχαµε αναφερθεί στο 5-9 report , τεύχος 73 .
Εδώ θα δούµε πώς µεταβάλλεται ο λόγος F/B σε µια κεραία Yagi-Uda δύο στοιχείων .
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Αν παρατηρήσουµε το (Σχήµα 4) , θα
δούµε ότι αποτελείται από µια περιοχή που
περικλείεται από την καµπύλη ΑΒΓ∆ .
Αυτή η περιοχή µας δείχνει σε ποιά όρια
κυµαίνεται η µεταβολή του λόγου F/B , όταν η
απόσταση
µεταξύ
των
στοιχείων
της
µεταβάλλεται από 0,05 του λ , έως 0,3 του λ ,
σε σχέση φυσικά και µε το µήκος των
παρασιτικών στοιχείων της κεραίας .
Από την καµπύλη αυτή λοιπόν θα
παρατηρήσουµε ότι όσο µειώνεται η απόσταση
µεταξύ του παρασιτικού στοιχείου και του
διπόλου , τόσο αυξάνεται ο λόγος F/B .
Ας µελετήσουµε την περίπτωση όπου
η κεραία µας αποτελείται από δίπολο και
κατευθυντήρα , όπου όπως ξέρουµε , παρουσιάζει την µέγιστη απολαβή της , που είναι 5,7 dBd , όταν η απόσταση
µεταξύ των στοιχείων της είναι περίπου 0,11 του λ .
Τότε , αν µεταβάλλουµε το µήκος του κατευθυντήρα µπορούµε να πετύχουµε έναν λόγο F/B που να
κυµαίνεται από 9 dB έως 17dB (Σηµείο Ε) .
Έτσι λοιπόν , µπορούµε , αν διαθέτουµε µια κεραία που αποτελείται από δίπολο και κατευθυντήρα ,
µεταβάλλοντας µαζί µε το µήκος τους , και την απόσταση των δύο αυτών στοιχείων , να πετύχουµε αρκετά
υψηλές τιµές στον λόγο F/B .
Αποδεικνύεται µάλιστα ότι , αν η απόσταση µεταξύ διπόλου και κατευθυντήρα είναι 0,1 του λ , τότε µε
κατάλληλη ρύθµιση του µήκους του κατευθυντήρα µπορούµε να πετύχουµε έναν λόγο F/B της τάξης των 17 dB ,
και µε αυτήν ακριβώς την ρύθµιση , η κεραία µας να παρουσιάζει συγχρόνως και µια απολαβή γύρω στα 4,5 dBd ,
αντί των 5,5 dBd που θα είχε σε αυτήν την απόσταση .
∆ηλαδή , µε λίγα λόγια , θυσιάζοντας 1 dBd περίπου από το gain της κεραίας , µπορούµε να πετύχουµε
σχετικά υψηλές τιµές στον λόγο F/B και χωρίς την χρήση ανακλαστήρα .
Εννοείται βέβαια , ότι αν θέλουµε να πετύχουµε ακόµη µεγαλύτερες τιµές του λόγου F/B , θα πρέπει να
χρησιµοποιήσουµε οπωσδήποτε ανακλαστήρα .

ΕΠΙΛΟΓΟΣ

Βλέπουµε λοιπόν ότι στην κεραία Yagi-Uda είναι αδύνατον να πετύχουµε κάποια ρύθµιση που να µας
εξασφαλίζει συγχρόνως και µέγιστη απολαβή και µέγιστη αντίσταση ακτινοβολίας και µέγιστο λόγο F/B .
Ο κάθε κατασκευαστής λοιπόν , είτε είναι ο ίδιος ο ραδιοερασιτέχνης είτε κάποια εταιρεία κατασκευής
κεραιών , θα πρέπει να βρεί την χρυσή τοµή µεταξύ των χαρακτηριστικών της κεραίας και να τα συνδυάσει έτσι
ώστε να πετύχει την βέλτιστη απόδοση , ανάλογα µε τις απαιτήσεις που έχει .
Περισσότερα όµως για τις κεραίες Yagi-Uda στο επόµενο τεύχος του 5-9 report .

Μέχρι τότε ,
Πολλά 73
Ντίνος – SV1GK
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SV1GRB
ΚΑΠΟΙΟΙ ΜΠΟΡΕΙ ΚΑΙ
ΝΑ ΚΡΥΩΝΟΥΝ …
ΣΙΓΟΥΡΑ ΟΧΙ ΟΜΩΣ Ο
SV1GRB Ο ΧΑΡΗΣ
ΚΑΙ Η ΠΑΡΕΑ ΤΟΥ !!!

Σ ε λ ί δ α 39

5-9 Report

Το κυβερνοπεριοδικό του Αιγαίου

Σ ε λ ί δ α 40

Ο ΠΑΠΑΦΟΥΝΗΣ ΓΡΑΦΕΙ...
ΙΩΑΝΝΙ∆ΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ
SV2FPU
sv2fpu@vip.gr

ΠΟΤΕ ΘΑ ∆ΟΥΜΕ ΜΙΑ…ΑΣΠΡΗ ΜΕΡΑ…?
Αγαπητοί, -ες συνάδερφοι ραδιοερασιτέχνες
Ο Φλεβάρης κι αν φλεβίσει, καλοκαίρι θα µυρίσει…, λέει η ελληνική παροιµία, µα εγώ δεν µυρίζω τίποτε, ούτε από
πλευράς καλοκαιρίας, ούτε και από ραδιοερασιτεχνικής πλευράς…και θα εξηγήσω τι εννοώ :
α) ενώ στην SV2land έχουµε απόλυτη ηλιοφάνεια µε χαµηλές (-4C κι ακόµη πιο κάτω) όµως θερµοκρασίες, στις
SV4, SV1, SV3, SV8 και SV9land απ’ τα χτες ο χιονιάς τα ‘χει βάψει όλα άσπρα…που λέµε να δούµε µια άσπρη
µέρα σ’ αυτήν την χώρα…
β) για τρεις µέρες τα επαγγελµατικά µου µε οδήγησαν στο λεκανοπέδιο και ευκαιρίας δοθείσης, αποφασίσαµε στο
TOWER να πεταχτώ και µέχρι την ΕΕΡ να πάρω κάρτες, προσωπικές, των µελών του team αλλά και των
αποστολών, διαγωνισµών που έχουµε λάβει µέρος, µε το αζηµίωτο εννοείται…!!!
Πιστεύετε όλοι εσείς που καθόσαστε στο shack του σπιτιού σας ότι είναι εύκολο να προσπαθήσεις να δώσεις ένα
ελληνικό νησί µέσω µιας dxpedition…? Άπειρα θέµατα πρέπει να επιλυθούν κυρίως πριν την αποστολή, µα και µε
το πέρας αυτής έχουµε το… the final courtesy of qso is… QSL!
Οι κάρτες πρέπει να σχεδιασθούν, να εκτυπωθούν, να φτιαχτούν τα labels, ενώ από πλευράς QSL BUREAU (ΕΕΡ)
να αρχίσουν να έρχονται προς τον QSL MGR τα δέµατα µε τις κάρτες που είναι να απαντηθούν. Γιατί αν δεν
απαντήσεις στις κάρτες που θα έρθουν από τα τέσσερα σηµεία του ορίζοντα τότε γιατί πήγες στο νησί(?). Και άντε,
λέµε εµείς κάναµε και µερικές χιλιάδες επαφές (κοντά στις 17), κάποιος που πήρε ένα ειδικό διακριτικό κλήσεως
και έκανε (γιατί ήταν vacation style) καµιά πεντακοσαριά επαφές αξίζει να υποστεί όλα αυτά που έπονται…
ΚΑΙ Ε∆Ω ΑΡΧΙΖΟΥΝ ΤΑ ∆ΥΣΚΟΛΑ:
Πρέπει οπωσδήποτε εφόσον αποφάσισες να σου διεκπεραιώσει η ΕΕΡ το bureau να τηρήσεις την παρακάτω
διαδικασία:
Α. Αποστολή της αδείας που πήρες από το ΥΜΕ για την χορήγηση του ειδικού διακριτικού κλήσεως.
Β. Αποστολή εγγράφου που να πιστοποιεί στην ΕΕΡ ότι αποδέχεσαι τους όρους του καταστατικού που διέπει το
QSL BUREAU…και τι σηµαίνει αυτό -προσέξτε τι σηµαίνειΕτήσια (?) συνδροµή 25 Ευρώ µε σκοπό να τηρείται θυρίδα (?) µε το εν λόγω διακριτικό (π.χ. SY8WT).
∆ηλαδή αν εµείς κάνουµε 8 χρόνια να λάβουµε τις κάρτες από το bureau, σηµαίνει 200 τα ευρώπουλα,
συν
3 ευρώ ανά κιλό εισερχόµενου µπυρό (που µην κοροϊδευόµαστε το έχουν πληρώσει µέχρι την θυρίδα της ΕΕΡ
τα ξένα µπυρό), σηµαίνει επί -κατ’ εκτίµηση- 20 κιλά, 60 τα ευρώπουλα, συν
9 ευρώ ανά κιλό εξερχόµενου µπυρό (τώρα εµείς που θέλουµε να φτιάχνουµε διπλή κάρτα, κακό του
κεφαλιού µας, αρά µας ‘αναγκάζει’, χώρια απ’ τα άλλα, να επιλέγουµε φτηνή κάρτα, ούτως ώστε να
µειώνουµε στο µισό το βάρος των εξερχοµένων καρτών), σηµαίνει, µε 40 κιλά κάρτες, 360 τα
ευρώπουλα και σύνολο
ΕΞΑΚΟΣΙΑ ΕΙΚΟΣΙ ΕΥΡΩ κόστος µπυρό για µια αποστολή σε ένα ελληνικό νησί, από µια οµάδα που δεν
έχει κανενός είδους οικονοµική βοήθεια παρά µόνο τα πορτοφόλια µας (και κάποιους επιχειρηµατίες του
χώρου που µας βοηθούν σε ραδιοερασιτεχνικό εξοπλισµό).
Φυσικά τα προαναφερθέντα είναι από την περσινή αποστολή, και δεν µιλάµε για την φετινή αποστολή ή δεν
µιλάµε για τα contests κοκ. Μπορείτε να αθροίσετε αναλογικά και να εξάγετε συµπεράσµατα του τύπου :
‘εφοπλιστές είναι το TOWER’, και άλλα πολλά…! Όπως και να ευχόµαστε να µην ανεβάσουν κι άλλο τα τέλη…
(Η ΚΡΙΤΙΚΗ ΠΟΥ ΑΣΚΩ ΣΤΗΝ ΕΕΡ ΑΦΟΡΑ ΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΟΥ ΚΡΑΤΑ ΑΠΕΝΑΝΤΙ ΣΤΟ WHITE TOWER DX
TEAM)
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Και ήρθε όπως καταλάβατε φίλοι µου η στιγµή της κριτικής στις αποφάσεις της ΕΕΡ, που τις ασπάζονται µε τις
ψήφους τους όσοι ραδιοερασιτέχνες µετέχουν στις γενικές συνελεύσεις της…πλην ελαχίστων εξαιρέσεων...
Ρωτάω, πόσες είναι αυτές οι ελληνικές αποστολές ανά έτος που τρέχουν στα ελληνικά νησιά, πόσες ?
Τρεις άντε τέσσερις (αν θυµηθώ κατά το περασµένο έτος SY8AN, SX5AS, SY8WT) αποστολές µε σοβαρό
αριθµό επαφών…
∆ηλαδή, η ΕΕΡ, που στο καταστατικό της µιλάει για προώθηση του ραδιοερασιτεχνισµού, δεν µπορεί και δεν
πρέπει να προσπαθεί να υποστηρίξει αυτές τις αποστολές µε τον τρόπο που αυτή ξέρει…?
Αντ’ αυτού προσπαθεί τα τελευταία χρόνια να βάζει δεκανίκια στους Έλληνες dxpeditioners και να τους
αναγκάζει ή να πληρώνουν αυτά που προανέφερα ή να στρέφονται σε ‘λύσεις’ του τύπου ‘only direct’ ή
τύπου άλλων ενώσεων εξωτερικού, που δυσφηµεί τον Ελληνικό ραδιοερασιτεχνισµό…
ΕΛΛΗΝΕΣ ΡΑ∆ΙΟΕΡΑΣΙΤΕΧΝΕΣ:
Τι θέλετε να συµβεί, να αφήσουµε τον ραδιοερασιτεχνισµό όπως ήταν πριν µερικά χρόνια που οι µόνες αποστολές
που έβλεπες ήταν σε κάτι βουνοκορφές για κανα δυό µέρες ή να στηρίξουµε τις προσπάθειες που εδώ και µερικά
χρόνια δίνουν τα υπέροχα νησιά µας µε τα σπάνια ΙΟΤΑ numbers σε Έλληνες και ξένους ραδιοερασιτέχνες,
συµβάλλοντας συν τις άλλοις και στην στήριξη του διεθνώς αποδεκτού RSGB IOTA Award?
Φτάνει πια αυτή η αντιµετώπιση ότι εµείς (εσείς) είµαστε τσιφλικάδες και σε όποιον αρέσουµε… Η ΕΕΡ δεν είναι
µόνο η Αθήνα και δεν είναι µόνο για τους Αθηναίους…
Εγώ που πήγα προχτές και πήρα τα 8 κιλά κάρτες και τα µετέφερα µε δικό µου µέσο στον αποδέκτη ΓΙΑΤΙ έπρεπε
να πληρώσω τα 24 ευρώπουλα????
Με τέτοιου είδους αποφάσεις δε φέρνετε κοντά σας τους Έλληνες ραδιοερασιτέχνες, αντιθέτως δηµιουργείτε κλίµα
στενάχωρο και νοσηρό µεταξύ των µελών ενώ στρέφετε τα µέλη σας σε ρήξη µε το κέντρο λήψης αποφάσεων…
Μην εκµεταλλεύεστε (σε τέτοιο βαθµό) το ότι είστε η µοναδική ‘αγελάδα’ που κάνει γάλα στην Ελλάδα…
Στηρίξτε τους ανθρώπους που ακτινοβολούν το στίγµα της Σαµοθράκης, της Σκύρου, της Αλοννήσου και τόσων
άλλων όµορφων ελληνικών µας νησιών στα πέρατα της οικουµένης και διαλαλούν την ελληνικότητα τους…
Μην αφήνετε να παίρνονται αποφάσεις που καταδικάζουν τον ελληνικό ραδιοερασιτεχνισµό που ασχολείται µε το
dx & iota hunting, µην στέλνετε το ελληνικό dxpedioning να ξαναµπεί στο ψυγείο, όπως ήταν πριν µερικά
χρόνια…
Καλοί µου φίλοι νησιώτες. Κρατάτε γερά εκεί στους ανεµοδαρµένους τόπους… Τώρα που λυσσοµανάει έξω ο
Βοριάς µε τα 10άρια του και ο χιονιάς τα κάλυψε όλα…πόσο αγάπησα το SV8 prefix όταν ήµουν τρία χρόνια στην
Σκύρο…πόσο κοντά ήρθα στους νησιώτες µας…
Η Άνοιξη όσο κι αν δεν θέλουν κάποιοι να ‘ρθει σου υπόσχοµαι ότι δεν θα αργήσει…
Υ.Γ.
Το παρών άρθρο το αφιερώνω σε όλους τους νέους ραδιοερασιτέχνες που ασχολούνται ή που θα ασχοληθούν
µε το iota dxpeditioning και το
dx & hunting…
73s
ΠΑΠΑΦΟΥΝΗΣ
sv2fpu@vip.gr
Σηµείωση από το 5-9 Report:
Αγαπητέ Γιάννη γιατί διαµαρτύρεσαι;;; … δεν περισσεύουν χρήµατα της Ε.Ε.Ρ. από τις συνδροµές των µελών
της. Τά διαθέτει για την… «ΠΡΟΩΘΗΣΗ» του Icom D-Star system !... Έτσι δεν είναι κύριοι συνάδελφοι;
Και επί τη ευκαιρία. Πότε επιτέλους θα αποφασίσει η ΕΕΡ να δηµοσιεύσει τον οικονοµικό ισολογισµόπροϋπολογισµό της;
Έτσι για να µπορούν να ενηµερώνονται όσο γίνεται και τά µέλη της ενώσεως από την επαρχία, πού δεν έχουν
την δυνατότητα να παρευρεθούν στην γενική συνέλευση…
Ή µήπως δεν είναι έτσι κύριοι συνάδελφοι!
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Ένα δέµα στο γκαράζ µιας πολυκατοικίας, ήταν η αιτία για να εκκενωθεί
ένα ολόκληρο οικοδοµικό τετράγωνο και να επιστρατευτεί η οµάδα
απενεργοποίησης βοµβών στην Σουηδία!
Ο θυρωρός κάλεσε την αστυνοµία όταν εντόπισε ένα δέµα που έκανε
περίεργο θόρυβο. Η υπηρεσία απενεργοποίησης βοµβών ανακάλυψε µε
µεγάλη έκπληξη πως ένας δονητής του σεξ έκανε τον θόρυβο!
«Το δέµα δονούνταν όταν ο θυρωρός µας κάλεσε αλλά µέχρι να
φτάσουµε η µπαταρία του γίνονταν όλο και πιο αδύνατη,» είπε ο
εκπρόσωπος της αστυνοµίας κύριος Jan Strannegard.
Ο κύριος Jan Strannegard πρόσθεσε πως δεν γνωρίζουν σε ποιον
ανήκει το δέµα αλλά υποθέτει πως κανείς δεν θα πάει να το ζητήσει!
Στο Τσιάπας του νότιου Μεξικού, σε µια φυτεία µε καφεόδεντρα,
ανακαλύφθηκε ένα από τα µεγαλύτερα µανιτάρια βάρους 20 κιλών και
ύψος 70 εκατοστών !
Ο γιγάντιος λευκός µύκητας, παρουσιάστηκε από τον βιολόγο Ρενέ Αντράντε του ινστιτούτου Colegio de la
Frontera Sur. Αν και τα µανιτάρια αυτού του µεγέθους είναι εξαιρετικά σπάνια, οι µύκητες µπορούν γενικά να
αποκτήσουν πολύ µεγάλο µέγεθος.
Για παράδειγµα το υπόγειο τµήµα ενός µύκητα του είδους Armillaria ostoyae που ανακαλύφθηκε στο Όρεγκον των
ΗΠΑ θεωρείται από ορισµένους επιστήµονες ο µεγαλύτερος ζωντανός οργανισµός του πλανήτη, καθώς έχει
εξαπλωθεί σε έκταση 8,9 τετραγωνικών χιλιοµέτρων.
Εάν πιστεύετε ότι ο υπολογιστής σας αργεί χαρακτηριστικά για να εισέλθει στο περιβάλλον των Windows XP κάθε
φορά που τον ανοίγετε, µπορείτε µε µερικές απλές κινήσεις να εξοικονοµήσετε έως και 30 δευτερόλεπτα από τον
χρόνο εκκίνησης του λειτουργικού συστήµατος.
Αυτό µπορεί να γίνει ως εξής : Πατήστε Start (Έναρξη) και κατόπιν Run (Εκτέλεση). Στο πλαίσιο που θα ανοίξει
γράψτε την εντολή regedit και πατήστε ΟΚ. Στη συνέχεια ακολουθήστε το µονοπάτι
KEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Session Manager\Memory Management\PrefetchParameters κάνοντας κλικ στο σύµβολο "+" που βρίσκεται στα αριστερά κάθε βήµατος. Στην δεξιά
περιοχή κάντε διπλό κλικ στο πεδίο EnablePrefetcher και αλλάξτε τον αριθµό του σε 5.
Το µόνο που αποµένει είναι µία επανεκκίνηση του υπολογιστή σας και…δείτε τη διαφορά!
Το µυστήριο της χαµένης Ατλαντίδος µε µια νέα θεωρία της αρχαιολόγου Dr. Sage ανατρέπει την περιγραφή του
Πλάτωνα, ο οποίος στους διάλογους του την τοποθετεί στον Ατλαντικό. Αυτή η νέα θεωρία την τοποθετεί στη
Σαχάρα! Τα επιχειρήµατα που προβάλει η Dr. Sage είναι τα εξής:
1) Ο Πλάτωνας µετέφρασε λανθασµένα µια αιγυπτιακή λέξη, που συνέδεε τους Ατλαντες µε το νερό. ∆εν ήταν
ένας πολιτισµός που ζούσε µέσα στο νερό και καταστράφηκε από αυτό. Αντίθετα καταστράφηκε από την έλλειψη
νερού.
2)Με βάση το γεγονός ότι οι Μυκηναΐοι, οι Αιγύπτιοι και οι Κρήτες είχαν αναπτύξει αξιόλογες εµπορικές
συναλλαγές µε την Ατλαντίδα, η Dr. Sage βρίσκει απίθανο να βρισκόταν αυτή στον Ατλαντικό. Μάλλον την
τοποθετεί κάπου στον κόλπο της Σίδρας.
3)Η Ατλαντίδα δεν καταστράφηκε από κατακλυσµό ή από ηφαιστειακές εκρήξεις, αλλά από τη σταδιακή εξάπλωση
της ερήµου της Σαχάρας, η οποία κατάπιε τους Ατλαντες.
4) Το 9.5000 π.Χ. που αναφέρεται σαν χρόνος καταστροφής της Ατλαντίδος, η Σαχάρα ήταν µια γόνιµη και
φιλόξενη περιοχή.
Αµφιβολίες για το αν το δηλητήριο που ήπιε ο Σωκράτης ήταν κώνειο εξέφρασαν γνωστοί Ελληνες επιστήµονες
στο 14ο Πανελλήνιο Συνέδριο Νοσηµάτων Θώρακος που πραγµατοποιήθηκε στη Θεσσαλονίκη.
Η Μαρία ∆ηµόκλεια Ζιωτοπούλου, διδάκτωρ Φαρµακευτικής του Πανεπιστηµίου Αθηνών, και ο Παναγιώτης
Ζιωτόπουλος, διευθυντής ιατρός του ΕΣΥ, στην εισήγησή τους µε θέµα «µε ποιό δηλητήριο θανατώθηκε τελικά ο
Σωκράτης;», ισχυρίσθηκαν ότι τα συµπτώµατα που παρουσίασε ο διάσηµος φιλόσοφος µετά τη λήψη του
δηλητηρίου, όπως τουλάχιστον τα περιγράφει ο Πλάτων στον γνωστό διάλογο «Φαίδων», όπου καταγράφονται οι
τελευταίες στιγµές του δασκάλου του, διαφέρουν από εκείνα που παρουσιάζει κάποιος όταν δηλητηριασθεί µε
κώνειο.
Έτσι, η χορήγηση κωνεΐνης, όπως έχουν αποδείξει διάφορες µελέτες, προκαλεί θορυβώδη και βασανιστικά
ενοχλήµατα, όπως εµέτους, διάρροιες, σιελόρροια, αναπνευστική δυσχέρεια και σπασµούς, ενώ κατά τον
Πλάτωνα, ο Σωκράτης µετά τη λήψη του δηλητηρίου, ξάπλωσε και πέθανε ήρεµος. Αυτό ακριβώς, µάλιστα, το
γεγονός ώθησε τους δύο επιστήµονες να τονίσουν ότι µε το θέµα του θανάτου του Σωκράτη έχουν ασχοληθεί
ελάχιστοι τουλάχιστον από φαρµακο-ιατρικής πλευράς.
Εξάλλου, εάν αυτό συµβεί, οι συγγραφείς, θεωρώντας ως γεγονός τη δηλητηρίαση µε κώνειο, καταλήγουν να
συγγράψουν πραγµατεία περί κωνείου µε λαογραφικό κυρίως περιεχόµενο, δίχως επιστηµονική αιτιολόγηση και
εγκυρότητα.
Σκότης ∆ρόσος sv5cjn
Sv5cjn@yahoo.com
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Αν έχετε στην περιοχή σας
συναδέλφους χωρίς πρόσβαση
στο ∆ιαδίκτυο τυπώστε το "
"5
5-9
Report" και δώστε τους.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ
Alinco DR-635 ολοκαίνουριο, αχρησιµοποίητο στην τιµή των 260 ευρώ λόγω
αντικατάστασης µε µεγαλύτερο. ∆εκτός κάθε έλεγχος. τηλ. 697-2216101
Γιώργος sw1jco

ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ
KENWOOD ts-570d HF 0-30Mhz
KENWOOD tm-v71 vhf/uhf
info 6974807743 ΑΚΗΣ SW2MIK
Πωλείται ρότορας µοντέλο G-5500 της
Yaesu.
Είναι αζιµουθιακός-ανυψωτικός (AZ/EL) άρα
ιδανικός για επικοινωνίες µέσω δορυφόρων ή
για EME.
∆εν έχει χρησιµοποιηθεί ποτέ, όλα τα
επιµέρους µέρη του είναι άθικτα στην
συσκευασία τους και σφραγισµένα.
Πωλείται γιατί αρχικά αγοράστηκαν 2
ρότορες ωστόσο µόνο ο ένας
χρησιµοποιήθηκε.
750 ευρώ - Τιµή συζητήσιµη. τηλ. 6977663586 SV2KBS
ΖΗΤΩ ΝΑ ΑΓΟΡΑΣΩ ΑΝΤΕΝΝΑ COUPLER 1KW TOY SV1NL (ΣΤΕΦΑΝΟΥ) ΓΙΑ
ΡΑ∆ΙΟΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ΜΕ ΤΙΜΗ ΕΩΣ 300 EURO
ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΣΥΖΗΤΗΣΙΜΟΣ
ΒΑΣΙΛΑΚΑΚΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 6977 648 645 SW9MBL@gmail.com
BASILAKAKIS@pathfinder.gr

Παρακαλούνται οι συνάδελφοι πού καταχωρούν
αγγελίες ραδιοερασιτεχνικών µηχανηµάτων και
αξεσουάρ να επισυνάπτουν και τις σχετικές
φωτογραφίες σε χαµηλή ανάλυση των
προς πώληση ειδών.
Επισηµαίνεται επίσης ότι η δηµοσίευση των αγγελιών
γίνεται ΕΝΤΕΛΩΣ ∆ΩΡΕΑΝ

