Μηνιαία έκδοση των Ραδιοερασιτεχνών του Αιγαίου

Τεύχος 77
77ο
ο Απρίλιος 2008

∆ιαβάστε σε αυτή
την έκδοση:
SWL DXing….
Πεδιόµετρο...
EPC Awards...
1B1AB ...
SY2G...
Hams & PCs...
GIOTA Directory...

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:

Το «5
«5--9» εκδίδεται µηνιαία
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.

To 5-9 Report και οι συνεργάτες του σας
εύχονται ΧΡΟΝΙΑ ΠΟΛΛΑ και...
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Mια προσφορά, συµβολή, στην ιστορία του
Ελληνικού SWLning
SWLning,,
από τον ∆ηµήτρη Κορωνάκη
Ιούνιος του 1969, περιοδικό «Τεχνική Εκλογή»,
τεύχος 31…
Στο κάτω µέρος της σελίδας 63 κάνει την
εµφάνισή του ένα περίεργο άρθρο πού το
υπόγραφε ο κ. Νίκος ∆ενδρινός, µε τίτλο:
« DXING: Ένα άγνωστο είδος ραδιοερασιτεχνισµού».
Tο άρθρο αυτό ήταν το ξεκίνηµα του SWLing (ραδιοακροατών βραχέων
κυµάτων) και ο Νίκος ∆ενδρινός ο Πατέρας του Ελληνικού SWLing µε ότι
διεθνώς σηµαίνει αυτός ο όρος σήµερα.
Το 1970 συναντήθηκαν 10 µαθητές Γυµνασίου και ίδρυσαν µια άτυπη λέσχη
DXRES, µέσα στα µαύρα χρόνια της Χούντας…
Κάθε Κυριακή, µετά την βόλτα τους στο Μοναστηράκι, σε ένα µικρό καφενείο της Πλάκας µιλούσανε
για DXING, µε τον φόβο πάντα µη και τους ακούσει κανένας χαφιές της Ασφάλειας…
Μετά ένα εξάµηνο, ένας απ’ αυτούς, ο ∆ηµήτρης ο Κορωνάκης, έριξε την ιδέα να γράφει ο καθένας
τους ότι νοµίζει ενδιαφέρον για την οµάδα και να το µοιράζει στους άλλους. Έτσι προέκυψαν τα
ΘΕΜΑΤΑ DXING και ΤΕΧΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ DXING.
Πέντε χρόνια µετά το 1975 ο Νίκος ∆ενδρινός µαζί µε εκείνον τον παθιασµένο νεαρό ραδιοακροατή
βραχέων , τον ∆ηµήτρη Κορωνάκη, ίδρυσαν την «Ελληνική Λέσχη Ραδιοακροατών», την πρώτη
Ελληνική λέσχη DXers!
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Η ανακοίνωση της ίδρυσής της είχε δηµοσιευθεί στη µικρής κυκλοφορίας Αθηναϊκή εφηµερίδα «Τα
Προσφυγικά Νέα» και φυσικά στην «Τεχνική Εκλογή».
Γρήγορα η λέσχη αγκάλιασε πολλούς SWLers και σύντοµα αριθµούσε πάνω από 300 µέλη. Μεγάλος
ενθουσιασµός, συστηµατική δουλειά, εκπαίδευση των νέων µελών από τους µυηµένους, καλές
δηµόσιες σχέσεις και έκδοση τακτικής περιοδικής έκδοσης µε τον τίτλο «ΡΑ∆ΙΟΚΥΜΑ»
Φυσικά όπως πάντα η Τεχνική Εκλογή ήταν στο πλευρό και αυτής της προσπάθειας που δυστυχώς
όµως τελείωσε το 1979…
Τρία χρόνια µετά, τον Μάιο του 1982 ο
∆ηµήτρης Κορωνάκης µαζί µε τους,
Μ. Ζερβάκη, Χ. Λούλα, ∆ Βαλάρη, Γ
Μελαχροινού, Α. Γενεράλης, Ν. Λινό, Tony
Buhagier, Σ. Κοµισό, Κ. Τζουβάρα, ο κ. Ν.
Βούλγαρη, ∆. ∆ράνια και άλλους, ιδρύουν, το
« HELLAS RADIO CLUB - HRC » και αρχίζει
την έκδοση του δικού του περιοδικού που
ονοµάζει « ΕΠΑΦΗ – CONTACT »
Η «ΕΠΑΦΗ» αρχικά κυκλοφόρησε σε µεγάλο
σχήµα Α4, όµως από το τεύχος Νο 8 και µετά
ακολουθώντας τα διεθνή στάνταρς µειώθηκε σε
µισό Α4 κάνοντάς το ποιο εύχρηστο και
ευκολοδιάβαστο. Το περιοδικό ήταν διµηνιαίο
µε 24+ σελίδες σε κάθε τεύχος. Όλη η
δουλειά γίνονταν στο χέρι. ∆ακτυλογράφηση
των σελίδων, φωτοτυπίες, σελιδοποίηση,
βιβλιοδέτηση, ταχυδρόµηση!…
Η ετήσια συνδροµή ήταν 400 δραχµές.
Το µεράκι των ανθρώπων πού έγραφαν σ’
αυτό, πολύ µεγάλο. Η ύλη του πλούσια. Το
βάρος έπεφτε σε δύο ενότητες. Ειδήσεις και
πληροφορίες για DX δραστηριότητες και
προγράµµατα ραδιοφωνικών σταθµών, µιας και δεν υπήρχε φυσικά internet τότε και για να βγούν
πληροφορίες χρειάζονταν… ΠΟΛΥ ∆ΟΥΛΕΙΑ!!! Από την ΕΠΑΦΗ δεν έλειπαν και τα αγγλόγλωσσα άρθρα
πού έγραφε ο κ. Tony Buhagier ταλαντούχος µε τις ξένες γλώσσες!
Το άλλο σκέλος ήταν η εκπαίδευση των µελών µε πολλά τεχνικά άρθρα και επίσης άρθρα για το πώς
συντάσσονται αναφορές λήψεως, µε ποιο τρόπο πρέπει να
γράψει κάποιος σε ένα ραδιοφωνικό σταθµό για να πάρει την
πολυπόθητη QSL κάρτα και πολλά άλλα ενδιαφέροντα.
Φυσικά δεν έλειπαν και οι διαγωνισµοί όπως ποιος θα
ηχογραφούσε τα περισσότερα ANNOUNCEMENTS ή τα
περισσότερα INTERVAL SIGNALS ραδιοσταθµών, µε έπαθλα
πλούσια και πρωτότυπα, σχετικού ενδιαφέροντος µε το χόµπι!
Το 1985 το HELLAS RADIO CLUB έφτασε τα 500 µέλη!
Καταπληκτικές και πρωτοπόρες για την εποχή ήταν και οι
ειδικές εκδόσεις του HRC που µοιράζονταν δωρεάν στα µέλη
όπως, ο «Ο∆ΗΓΟΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΛΗΨΕΩΣ» και το « ANTENNA HANDBOOK ».
∆υστυχώς κανένα από τα δύο δεν µπορεί να βρεθεί σήµερα.
Όµως αντίτυπα υπάρχουν κατατεθειµένα στην «Εθνική
Βιβλιοθήκη»!
Κάπου εκεί όµως άρχισε και το… ξεθύµασµα της
δραστηριότητας. Μπορεί τα µέλη να έφταναν τα 500, όµως η
δουλειά γίνονταν από έξη επτά παθιασµένους. Τελικά όσο
πάθος και να έχεις φτάνει κάποια στιγµή που κουράζεσαι και τα
παρατάς…
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Σήµερα ο ∆ηµήτρης Κορωνάκης είναι ∆όκτωρ Βιολόγος, Υγιεινολόγος και ηγείται του Μικροβιολογικού
εργαστηρίου της ΕΥ∆ΑΠ.
Όµως πάντα µέσα του σιγοκαίει η φλόγα του SWLing… Έτσι µε κόπο συγκέντρωσε όλα τά τεύχη των
περιοδικών «ΡΑ∆ΙΟΚΥΜΑ» της «Ελληνική Λέσχης Ραδιοακροατών» και όλα τά τεύχη της «ΕΠΑΦΗΣ»
του HELLAS RADIO CLUB, τά σκανάρησε και µας τά παρουσιάζει στην ιστοσελίδα του http://
www.uranialab.info/
Και όπως πολύ γλαφυρά και συγκινητικά αναφέρει:
«Η δηµοσίευση τους είναι ένας µικρός φόρος τιµής σε όλα τα µέλη της οµάδος, κάποια δεν
είναι πιά µεταξύ µας, που κάναµε DXING στα πέτρινα χρόνια της δικτατορίας…»
Όποιος επιθυµεί λοιπόν µπορεί να βρεί στον παρά κάτω διαδικτυακό τόπο, όλο το σώµα των δύο
περιοδικών για τους ραδιοακροατές DXers σε µορφή pdf. πού και στα δύο ο κ. ∆ηµήτρης Κορωνάκης
συµµετείχε ενεργά στην έκδοσή τους.
http://www.uranialab.info/index.php?
option=com_content&task=view&id=14&Itemid=30
Πράγµατι πρόκειται για µια προσφορά, συµβολή, στην ιστορία του Ελληνικού SWLning και του
Ελληνικού Ραδιοερασιτεχνισµού. Μακάρι να ακολουθήσουν και άλλες τέτοιες προσπάθειες µε εκδόσεις
πού δεν υπάρχουν ποια σήµερα…
∆εν γνωρίζουµε εάν στην σηµερινή πραγµατικότητα είναι δυνατή η αναβίωση του Ελληνικού
SWLing µε την επαναδραστηριοποίηση των παλαιών DΧers ραδιοακροατών, ή ακόµη και η
αναβίωση του HELLAS RADIO CLUB και η συσπείρωση σ’ αυτό παλαιών και νέων SWLners
που θα µπορούν να κάνουν δυναµική παρουσία στις παγκόσµιες δραστηριότητες των
ραδιοακροατών.
Πάντως µια τέτοια κίνηση εάν επιχειρηθεί θα έχει την πλήρη υποστήριξη του 5-9 REPORT
και του AEGEAN DX GROUP.

73s de Aegean DX group!

5-9 Report

Το κυβερνοπεριοδικό του Αιγαίου

Σελίδα 5

GIOTA first directory
Το Aegean DX group σύντοµα θα κυκλοφορήσει σε CD,
τον πρώτο οδηγό GIOTA First Directory, για το
Greek Islands On The Air GIOTA award programme.
Καλούνται όλοι οι συνάδελφοι πού στο παρελθόν είχαν ενεργοποιήσει οποιοδήποτε Ελληνικό νησί, να
στείλουν αντιπροσωπευτική φωτογραφία καθώς επίσης σκαναρισµένο
αντίγραφο της QSL κάρτας πού είχε χρησιµοποιηθεί.
Επίσης λίγα στοιχεία, όπως χρονολογία ενεργοποίησης, αριθµό QSOs κ.λπ.
Παρακαλούµε η αποστολή του υλικού να γίνει το αργότερο µέχρι τις 31 Μαΐου 2008 και στην
ηλεκτρονική διεύθυνση του manager του προγράµµατος:
tzanellis@sam.forthnet.gr
Όλα τά παρά πάνω θα συµπεριληφθούν στον First GIOTA Directory πού στην συνέχεια θα αποσταλεί
σε όλα τά εθνικά QSL BUREAU, στο IOTA Committee, στα σηµαντικότερα ραδιοερασιτεχνικά περιοδικά
διεθνούς κυκλοφορίας, σε διαδικτυακούς τόπους πού ασχολούνται µε ραδιοερασιτεχνικά βραβεία, όπως
επίσης και σε καταξιωµένους παγκοσµίως DXrs.
Περιµένουµε την συνεργασία σας.
73 de SV8CYV
GIOTA Manager.
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∆υστυχώς ακόµη βρισκόµαστε στο πάτο του πηγαδιού όσο
αφορά την ηλιακή δραστηριότητα.
Η µορφή πού παρουσιάζει αυτή την εποχή το µεγάλο αφεντικό
είναι αυτή πού βλέπετε δίπλα… Ούτε µία ηλιακή κηλίδα!!! Προς
το παρών…
∆ιότι σύντοµα αναµένετε να αρχίσει η έντονη ηλιακή
δραστηριότητα του 24ου κύκλου.
Έτσι ο VE3EN έστησε µια καταπληκτική διαδικτυακή τοποθεσία
πού θα µπορούµε να βλέπουµε όλα τά δεδοµένα σε πραγµατικό
χρόνο για τον 24ο ηλιακό κύκλο πού σύντοµα θα είναι κοντά
µας…
Έτσι όσοι ενδιαφέρονται άς βάλουν στα «ΑΓΑΠΗΜΕΝΑ» την παρά
κάτω διεύθυνση: www.solarcycle24.com/

ΕΞΙΧΝΙΑΣΘΗΚΕ Ο ΦΟΝΟΣ ΡΑ∆ΙΟΕΡΑΣΙΤΕΧΝΗ…
Ο Ρόν Φόρτ G3NKO είχε φτιάξει ένα σπίτι διακοπών στην
Κάµπια από όπου συχνά ακούγονταν µε το διακριτικό
C56RF. Ήταν πολύ δραστήριος DXer και DXpeditioner.
VS2FN από την Μαλάγυα, VS9AFR από το Άντεν, MP4BFH
από το Μπαχρέιν. Ήταν µέλος της RSARS. ∆ιεύθυνε επίσης
και ένα διεθνές ΝΕΤ από την Κάµπια στα 20m SSB.
Συνήθιζε να κάνει µόνος του µακρινά ταξίδια στην
αφρικανική αυτή χώρα πού τον είχε µαγέψει µε τις
οµορφιές της. Σε µια απ’ αυτές τις µοναχικές περιηγήσεις
του ο τοπικός οδηγός πού είχε προσλάβει µαζί µέ τον βοηθό
του, του επιτέθηκαν, τον λήστεψαν και στην συνέχεια τον
σκότωσαν. Το πτώµα του άτυχου Ρόν το µετέφεραν στην
γειτονική Σενεγάλη όπου και το έθαψαν.
Οι αρχές των δύο αφρικανικών χωρών σε συνεργασία µε τις
Βρετανικές αρχές, έκαναν εκτεταµένες έρευνες πού
οδήγησαν στην ανακαλύψει του θαµµένου πτώµατος, τον
Οκτώβριο του 2002. Οι ανακρίσεις κράτησαν χρόνια αλλά
τελικά απέδωσαν καρπούς . Συνελήφθησαν οι δυό οδηγοί
του Ρόν πού καταδικάστηκαν σε πολλές φορές ισόβιας
κάθειρξης…
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Αδιάβροχο Logbook.
Φτιάχτηκε για όλους εσάς πού συνδυάζετε τον
ραδιοερασιτεχνισµό µε την περιπέτεια. Έτσι δεν
κινδυνεύει πλέον το πολύτιµο ηµερολόγιό σας από
τήν βροχή ή το χιόνι όταν είστε στις ψηλές κορφές ή
όταν εκπέµπετε για το GIOTA άς πούµε από κάποιο
αποµακρισµένο Ελληνικό νησί και σας χτυπάει το
κύµα!
Ακόµη και για όλους τους απρόσεχτους τέλος
πάντων πού χύνουν τον καφέ τους άνω στο
ηµερολόγιο του σταθµού.
Για περισσότερες λεπτοµέρειες επισκεφθείτε το:
www.waterprooflogbooks.com

5 Star DXers Association και
3B7C.
Αναµφίβολα η Dxpedition 3B7C, στα νησιά St.
Brandon κατέρριψε κάθε προηγούµενο
παγκόσµιο ρεκόρ.
Φυσικά η διοργάνωση ήταν άψογη καί αυτό
οφείλεται στην εξαιρετική τελειοµανή παρέα
των 5 Star DXers Association πού δικαιώνουν
απόλυτα το τίτλο τους.
Εάν θέλετε να παρακολουθήσετε βήµα βήµα
την περιπέτεια και την οργάνωση µιάς µεγάλης
Dxpedition µπορείτε να προµηθευτείτε το DVD
και να δείτε µέσα από τά επαγγελµατικά
γυρίσµατα όλη την µαγεία του
ραδιοερασιτεχνισµού και των τροπικών
νησιών! Η διάρκεια του είναι 45 λεπτά και το
κόστος του 20 Ευρώ. http://3b7c.com/

5-9 Report

Το κυβερνοπεριοδικό του Αιγαίου

Σελίδα 8

VP6DX & 3B7C
Πίσω από κάθε µεγάλη και επιτυχηµένη Dxpedition αναµφίβολα πάντα υπάρχει και µια πολύ
λειτουργική ιστοσελίδα.
Πίσω όµως απ’ αυτές υπάρχει πάντα µια οµάδα ανθρώπων πού αγωνιά και µοχθεί για το στήσιµό τους.
Έτσι λοιπόν πίσω από τις σελίδες τού St. Brandon ή πρίν λίγο καιρό από του Ducie, αλλά και από τις
σελίδες του IOTA CONTEST, υπάρχει ένας εξαίρετος συνάδελφος από την Κύπρο.
Ο 5Β4WN/G0WWW Μάριος πού µας τιµά όλους.

CW Skimmer
∆εν πρόκειται για άλλον
έναν απόκωδικοποιητή
µορσικών σηµάτων, αλλά
για ένα πανίσχυρο εργαλείο
πού στην κυριολεξία ξεθάβει
τά ασθενεί µορσικά σήµατα
µέσα από τον θόρυβο και
φυσικά το
αποκωδικοποιεί !!!
Πρόκειται για µια µεγάλη
επανάσταση στο CW DXing
πού σίγουρα θα αλλάξει τά
δεδοµένα και στο CW Contesting.
∆είτε το και δοκιµάστε το
δωρεάν για 30 µέρες από
την ιστοσελίδα www.dxatlas.com Τι µού λές για κλέψιµο Κωνσταντίνε… Εδώ να δείς τι γίνετε!!!

Πάµε… Αλάσκα!!!
Φέτος το συνέδριο της ARRL θα γίνει στην Αλάσκα από
την 1η έως τις 4 Αυγούστου 2008.
Εάν οι αµερικάνοι δεν ζητούσαν τόσες διαδικασίες για
την έκδοση βίζας θα πήγαινα να δώ εάν είναι καθαρές
οι πολικές αρκούδες!
∆ηλώστε συµµετοχή στο: www.akhamfest.com
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Απλές καθηµερινές σκέψεις για το Σκοπιανό πρόβληµα…
αλλά και µια σταγόνα ιστορίας
Όταν πριν λίγες µέρες, ο πρωθυπουργός της χώρας µας ανέπτυσσε τις Ελληνικές θέσεις στην σύνοδο
κορυφής του ΝΑΤΟ στο Βουκουρέστι, οι ισχυροί «σύµµαχοί» µας χαχάνιζαν κοροϊδευτικά ακούγοντας
τις Ελληνικές ανησυχίες, για να ταχθούν στην συνέχεια υπέρ της ένταξης της χώρας των Σκοπίων στο
ΝΑΤΟ. Ο Τζόρτζ Μπούς µαζί µε την Γερµανίδα καγκελάριο Άγκελα Μέρκελ ισχυριζόµενοι ότι εργάζονται
για την σταθερότητα των Βαλκανίων ( άµοιρη Γιουγκοσλαβία!...) υποστήριξαν σθεναρά την ένταξη της
ΠΓ∆Μ στην συµµαχία µε το όνοµα «µακεδονία» πού… δικαιωµατικά της ανήκει όπως είχαν δηλώσει στο
παρελθόν!!! Βέβαια από κοντά µε τους δυό µεγάλους και οι παρατρεχάµενοι τους µε πρώτους-πρώτους
τους «φίλους» µας και «κουµπάρους» µας τούρκους… Επίσης και οι πρώην σοσιαλιστικές δηµοκρατίες,
όπως της Εσθονίας πού σηµειωτέων έχει και την προεδρία της ΕΕ αυτό το εξάµηνο, της Τσεχίας, της
Εσθονίας, της Λιθουανίας, πού συναγωνίζονταν ποια θα κάνει την µεγαλύτερη τούµπα στο υπερπόντιο
αφεντικό τους. Το κλίµα πού είχε δηµιουργηθεί στις 2 Απριλίου, για τον Κώστα Καραµανλή δεν ήταν
καθόλου ευχάριστο, έχοντας απέναντι του τους δύο από του ισχυρότερους µαζί µε το τσούρµο τους.
Όµως ο Έλληνας Πρωθυπουργός πράττοντας το αυτονόητο, συντάχθηκε µε τις αγωνίες του λαού του,
έθεσε ξεκάθαρα τα όριά µας και δήλωσε ηχηρά ότι όχι µόνο εδώ σ’ αυτά τα σύνορα στεκόµαστε και ότι
δεν πρόκειται οι Έλληνες να υποχωρήσουν άλλο, αλλά και ότι διεκδικούµε µε σθένος την ιστορία µας!
Με έκπληξη σχεδόν διαπιστώσαµε, ίσως για πρώτη φορά ότι χώρες όπως η Ισπανία, η Ιταλία, η
Ισλανδία, το Λουξεµβούργο, το Βέλγιο, η Ολλανδία, η Νορβηγία, η Ουγγαρία, να κατανοούν τις
Ελληνικές θέσεις. Αποκορύφωµα δε η δήλωση του Γάλλου προέδρου Νικολά Σαρκοζί ότι συντάσσετε
µε τις θέσεις µας και ότι δεν λησµονεί και δεν αποποιείται τις Ελληνικές του ρίζες!...
Οι Αµερικανοί τα τελευταία χρόνια µε τρόµο σχεδόν παρακολουθούν την πολύπλευρη καλπάζουσα
ανάπτυξη της Ρωσίας κάτω από την χαλύβδινη καθοδήγηση του Βλαντιµήρ Πούτιν… Μια ανάπτυξη πού
οφείλεται στην δηµιουργική διέξοδο πού έχει βρεί ο µεθοδικός αλλά και υποµονετικός ρωσικός λαός.
Αλλά και σε συνδυασµό µε την πληθώρα πρώτων υλών πού παρέχει το υπέδαφος, για την βιοµηχανία,
όπως και στα τεράστια ενεργειακά αποθέµατα, τα µεγαλύτερα ίσως αυτή την στιγµή πού διαθέτει χώρα
σ’ αυτόν τον πλανήτη!
Οι ΗΠΑ λοιπόν προσπαθούν µε κάθε τρόπο να εξασφαλίσουν και να εδραιώσουν την παγκόσµια
κυριαρχία τους ώστε να αναχαιτίσουν την εξάπλωση της επιρροής της αναγεννηµένης Ρωσίας.
Εξάπλωση πού οι ΗΠΑ δεν βλέπουν µε καθόλου καλό µάτι και στην περιοχή της Βαλκανικής όπου τα
Ρωσικά ερείσµατα είναι από πολλά χρόνια υπαρκτά. Επίσης οι Αµερικανοί προσπαθούν µε κάθε τρόπο
να αποτρέψουν την στενότερη συνεργασία µεταξύ Ευρώπης και Ρωσίας πράγµα πού θα δυνάµωνε
ακόµη περισσότερο την Ευρωπαϊκή Ένωση, αυτή την εξισορροπητική µεγάλη οικονοµική παγκόσµια
υπερδύναµη…
Μια από τις µεθόδους πού ακολουθούν οι ΗΠΑ στην εφαρµογή αυτής τους της πολιτικής είναι η
δηµιουργία κρατιδίων µορφωµάτων, ουσιαστικά προτεκτοράτων, τα οποία θα εξαρτούν άµεσα την
ύπαρξή τους από την εισροή των δολαρίων και την υποστήριξη τους από την δυτική υπερδύναµη και
τα οποία κρατίδια είναι έτοιµα να κάνουν τούµπες µόλις η εκάστοτε αµερικανική κυβέρνηση χτυπήσει
απλά τα χέρια της! Το πιο πρόσφατο παράδειγµα είναι η αναγνώριση του Κoσσόβου αλλά και του
κράτους των Σκοπίων πού δηµιουργήθηκαν µετά από την διάσπαση της πρώην Γιουγκοσλαβίας…
Το κράτος των Σκοπίων ή επίσηµα: «Πρώην Γιουγκοσλαβική ∆ηµοκρατία της Μακεδονίας ΠΓ∆Μ και
FYROM για τον ΟΗΕ, είναι ένα συνονθύλευµα διαφορετικών εθνοτήτων. Σλάβοι, Βούλγαροι, Αλβανοί
και Τσιγγάνοι είναι µερικές από τις φυλές πού το απαρτίζουν. Έτσι λοιπόν στερούµενο κάθε είδους
εθνικής ενότητας, η ηγεσία του στην προσπάθειά της να δώσει σε όλους αυτούς ένα κοινό σηµείο
αναφοράς, τους εµποτίζει µε µεγαλοϊδεατισµούς και κυρίως, ότι είναι οι γνήσιοι απόγονοι του Μεγάλου
Αλεξάνδρου!
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Μέσω της κλοπής και της ιδιοποίησης ιστορικών αλλά και πολιτικών στοιχείων πού αποδεδειγµένα µας
ανήκουν το κρατίδιο αυτό µόρφωµα επιδιώκει να αποκτήσει οντότητα στην διεθνή πολιτική σκηνή
ώστε να µην διαµελιστεί κάτι πού είναι εµφανέστατα ορατό.
Εάν οι φαντασιώσεις της Σκοπιανής ηγεσίας σταµατούσαν και µόνο στο θέµα της καταγωγής τους, δέν
θα ήταν τίποτε άλλο παρά ένα γραφικό ψέµα υπερφίαλης αισιοδοξίας. Όµως οι γείτονες µας κύρια
διεκδικούν και την ιστορική ιδιοποίηση του ονόµατος «Μακεδονία» µε σαφέστατες βλέψεις και
απαιτήσεις έναντι της εδαφικής ακεραιότητας της Μακεδονίας µας!… Αλλά ακόµη και τούτο θα
παρέµενε στην σφαίρα του γραφικού εάν πίσω απ’ αυτές τις µεγάλες ιδέες τους δεν κρυβόταν σενάρια
για την περιοχή όπως τα παρά πάνω, πού χρειάζονται ιδιαιτέρα να προσεχθούν…

«… Η Μακεδονία, υποστηρίζουν είναι µία –και κατοικούµενη από ένα έθνος, το
µακεδονικό– διαµελισµένη βίαια στους βαλκανικούς πολέµους σε τρία κοµµάτια: το
ελεύθερο, που συγκροτεί το σηµερινό κράτος της «∆ηµοκρατίας της Μακεδονίας»
και τα «υπόδουλα», του Αιγαίου στην Ελλάδα και του Πιρίν στη Βουλγαρία. Οι
«αιγαιάτες Μακεδόνες» πρωτοστατούν τούτες τις µέρες στις κινητοποιήσεις για την
υπεράσπιση της συνταγµατικής ονοµασίας και δι’ αυτής της «µακεδονικής»
εθνοτικής ταυτότητας, δραστηριοποιούµενοι έντονα στον Καναδά, τις ΗΠΑ και την
Αυστραλία, αλλά και την ίδια την ΠΓ∆Μ. ∆ιαθέτουν χρήµα και ασκούν επιρροή στο
πολιτικό κατεστηµένο της χώρας και κυρίως στο εθνικιστικό VMRO DPMNE, του
οποίου ο ηγέτης και πρωθυπουργός Νίκολα Γκρούεφσκι έλκει την καταγωγή του
από την περιοχή της Φλώρινας, όπου µάλιστα στο χωριό Αχλάδα υπάρχει σε
επιτύµβια στήλη εκτελεσθέντων από τις δυνάµεις της γερµανοϊταλικής κατοχής και
το όνοµα του παππού του Νικόλαου Γκρούγιου.
Υπολογίζεται ότι µερικές δεκάδες χιλιάδες άνθρωποι στα Σκόπια, το Τορόντο, τη
Μελβούρνη και τις Ηνωµένες Πολιτείες θεωρούν εαυτούς «αιγαιάτες Μακεδόνες»
και στη συντριπτική τους πλειοψηφία είναι απόγονοι των σλαβόφωνων µαχητών του
∆ηµοκρατικού Στρατού Ελλάδας, που µε την λήξη του εµφυλίου εγκατέλειψαν την
Ελλάδα και κατέφυγαν ως πολιτικοί πρόσφυγες στις «λαϊκές δηµοκρατίες».
Στην Γιουγκοσλαβία δε υπολογίζεται ότι εγκαταστάθηκαν γύρω στους 35.000
σλαβόφωνους µε σλαβική συνείδηση οι οποίοι µε την πάροδο του χρόνου
συγκεντρώθηκαν από τον Τίτο στην περιοχή των Σκοπίων για να ενισχύσουν το
«µακεδονικό έθνος». Έκτοτε, οργανωµένοι σε συλλόγους και σωµατεία δεν έπαψαν
να εκπέµπουν αλυτρωτισµό, προκαλώντας κατά καιρούς τριβές στις
ελληνογιουγκοσλαβικές σχέσεις και βεβαίως µε τη διάλυση της Γιουγκοσλαβίας και
την αναζωπύρωση του Μακεδονικού πρωτοστατούν στην ΠΓ∆Μ και διεθνώς σε
ανθελληνικές εκδηλώσεις. Μάλιστα, µε τη συµπλήρωση των εξήντα χρόνων από τη
λήξη του εµφυλίου οι σηµερινοί απόγονοι και οι λιγοστοί εν ζωή της εποχής εκείνης,
σχεδιάζουν εκδηλώσεις και πρωτοβουλίες για την ανάδειξη της… «γενοκτονίας»
των αιγαιατών από τους Έλληνες και βεβαίως, την προβολή της ύπαρξης
«µακεδονικής µειονότητας» στην Ελλάδα…»!!!
(σ.σ. Στοιχεία από το άρθρο του Σταύρου Τζίµα στο φίλο της 3ης Απριλίου 2008 της εφηµερίδας
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ. Με τίτλο: «Από τους «αιγαιάτες Μακεδόνες» στα Σκόπια»
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Είναι φανερό λοιπόν ότι κρατίδια όπως της ΠΓ∆Μ ή αυτό του Κοσσυφοπέδιου, δηµιουργηθήκαν για να
αποτελέσουν τους προβοκάτορες στην πολύπαθη Βαλκανική χερσόνησο µιας και δεν έχουν καµιά
πιθανότητα να επιβιώσουν χωρίς την βοήθεια των ισχυρών πατρόνων τους! Ο λόγος ύπαρξής τους
είναι για να λειτουργήσουν αποσταθεροποιητικά στις περιοχές όπου οι ΗΠΑ έχουν σηµαντικότατα
συµφέροντα, αλλά και να λειτουργούν και ως µοχλός πίεσης προς «φίλες» όπως η Ελλάδα χώρες όταν
αυτές δεν ικανοποιούν τις πολιτικές πού επιθυµούν να εφαρµόσουν οι Αµερικανοί στην περιοχή µας…
Και µη θεωρείτε ότι δεν διαφωνούσαν ή ότι λησµόνησαν την συµφωνία της χώρας µας µε την Ρωσία
για κατασκευή αγωγών φυσικού αερίου και πετρελαίου…
Για όλα τα παρά πάνω, πρέπει να προσέξουµε ιδιαίτερα διότι υπάρχει πιθανότητα να δηµιουργηθούν
προβλήµατα πού στο σύντοµο µέλλον µας φέρουν απέναντι σε οδυνηρές εκπλήξεις πού ούτε κάν
φανταζόµαστε σήµερα. Και για να δυναµώσω και το σκεπτικό των όσων γράφω, αναλογιστείτε τις
εκδηλώσεις λαϊκής λατρείας στο πρόσωπο του Τζόρτζ Μπούς από τους Αλβανούς, πέρυσι όταν ο
Αµερικανός πρόεδρος επισκέφτηκε τα Τυραννά. Αλλά συνδυάστε και το Σκοπιανό θέµα µε τον διαρκώς
ογκούµενο Αλβανικό µεγαλοϊδεατισµό πού αντανακλά στην χώρα µας µε την ανακαίνιση από την
κυβέρνηση των Τιράνων του ανύπαρκτου και ψευδούς ζητήµατος των «τσάµιδων» και την επιστροφή
τους στη «τσαµουριά», περιοχή της Ηπείρου…
Αναλογιστείτε επίσης ότι πέρυσι η CIA στην ετήσια προς το κογκρέσο έκθεσή της χαρακτήρισε τους
µουσουλµάνους της Ξάνθης για πρώτη φορά, σαν τουρκική µειονότητα!
Συνδυάστε λοιπόν όλα αυτά τα γεγονότα και αναζητήστε σε έναν απλό σχολικό χάρτη όλες αυτές τις
περιοχές πού ανέφερα παρά πάνω και βγάλτε τα συµπεράσµατα µόνοι σας…
Το µόνο όπλο πού έχουµε απέναντι στις προσταγές του διεθνισµού είναι να είµαστε συσπειρωµένοι καί
µε συµπαγή εθνική βούληση να αντιµετωπίζουµε τις όποιες προκλήσεις είτε προέρχονται από εχθρούς
είτε από «φίλους» και «συµµάχους»…
Αυτά λοιπόν αγαπητοί συνοδοιπόροι…
∆υστυχώς το γράφω καιρό τώρα οι εποχές πού ζούµε µπορεί να µην είναι σκληρές αλλά σίγουρα είναι
πολύ πονηρές και επικίνδυνες µιάς και εξυφαίνονται σχέδια ανακατάταξης του χάρτη της
νοτιοανατολικής Ευρώπης της Τουρκίας µά και της εγγύς Μέσης Ανατολής…

73 de SV8CYV
Βασίλης Αντ. Τζανέλλης
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QRZ
QRZ..com και το παράνοµο… 1
1B
B1AB
Πρόσφατα παρατηρήθηκε µια σχετικά µαζική, εθελούσια διαγραφή συναδέλφων ραδιοερασιτεχνών από
το QRZ.com σε ένδειξη διαµαρτυρίας λόγω του ότι στην παρά πάνω βάση ραδιοεαρασιτεχνικών
δεδοµένων εµφανίζεται η διεύθυνση και το προφίλ του παράνοµου σταθµού ασυρµάτου πού λειτουργεί
στά κατεχόµενα από τους Τούρκους, εδάφη της Κυπριακής ∆ηµοκρατίας, χρησιµοποιώντας το επίσης
παράνοµο διακριτικό κλήσεως 1Β1ΑΒ.
Το Aegean DX group θεωρεί ότι µαζική διαγραφή Ελλήνων ραδιοερασιτεχνών για διαµαρτυρία, από το
QRZ.com είναι λανθασµένη και δεν εξυπηρετεί, µιάς και τέτοια ενέργεια δεν γίνεται αντιληπτή διότι η
διαχείριση των δεδοµένων του QRZ είναι αυτόµατη.
Θεωρούµε ότι η διαχείριση του ζητήµατος έπρεπε να είχε αναληφθεί από την
«ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΩΝ ΡΑ∆ΙΟΕΡΑΣΙΤΕΧΝΩΝ» (ΕΕΡ), η οποία πρέπει εάν δεν το έχει πράξει ήδη, να
καταγγείλει µε τον πλέον έντονο τρόπο την λειτουργία του τουρκοκυπριακού παράνοµου σταθµού
ασυρµάτου στην INTERNATIONAL AMATEUR RADIO UNION (IARU) και να παρουσιάσει το θέµα σε
κάθε διεθνή ραδιοερασιτεχνική συνάντηση. Επίσης προς όλες τις εθνικές ραδιοερασιτεχνικές ενώσεις
των άλλων χωρών µελών της IARU, καθώς και προς όλα τά µεγάλα ραδιοερασιτεχνικά περιοδικά.
Πρέπει επίσης η ΕΕΡ να ενηµερώσει τά αρµόδια όργανα του Ελληνικού κράτους για να κατατεθεί από
την επίσηµη πολιτεία, διαµαρτυρία καταγγελία προς την INTERNATIONAL TELECOMMUNICATION UNION (ITU).
Το AEGEAN DX group προτρέπει τους συναδέλφους όταν απευθύνονται προς τον παρά πάνω παράνοµο
ραδιοσταθµό, να εκφωνούν µόνο το δικό τους χαρακτηριστικό κλήσεως και να µην εκφωνούν το
παράνοµο χαρακτηριστικό.
Να µιλούν µε ψυχραιµία, κόσµια και µε επιχειρήµατα.
Μέχρι στιγµής, η ΕΕΡ όπως µας έχει ενηµερώσει έστειλε µια επιστολή διαµαρτυρίας µόνο προς το
QRZ.com, την οποία δηµοσιεύουµε παρά κάτω. Στο τέλος της επιστολής γίνεται αναφορά ότι η ΕΕΡ
θα… πληροφορήσει (informing) την IARU για το θλιβερή (unfortunate) αυτή κατάσταση.
Βέβαια αδιευκρίνιστο παραµένει το εάν η ΕΕΡ θα ενηµερώσει την IARU απλά για το θέµα της
καταχώρησης του παράνοµου χαρακτηριστικού στο QRZ, ή εάν θα ενηµερώσει για την προσπάθεια
καθιέρωσης του παράνοµου 1Β από το ψευδοκράτος της κατεχόµενης βόρειας Κύπρου από τά
τουρκικά στρατεύµατα…
Όπως και νάχει πάντως το θέµα εµείς περιµένουµε δυναµικότερες ενέργειες από την «εθνική» µας
ραδιοερασιτεχνική «ένωση».
Εκτός και εάν βέβαια το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της ΕΕΡ δεν επιθυµεί να δυσαρεστήσει τους τούρκους
φίλους του.
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Συνάδελφε SV8CYV
Προς ενηµέρωση σου
∆ες το λινκ http://www.qrz.com/callsign/1b1ab

και το e-mail που στείλαµε, καλό θα είναι να διαµαρτυρηθείς κι εσύ

From: Manos Darkadakis [mailto:sv1iw_home@raag.org]
Sent: Sunday, February 24, 2008 12:55 PM
To: 'support@qrz.com'
Cc: 'la2rr@broadpark.no'; 'g3ozf@btinternet.com'
Subject: 1b1ab
Hello Gentleman
Seeing the recent entry in the QRZ database of 1B1AB I would like to bring to your attention
that the operation with the 1B1 prefix is illegal and these kind of stations should not be given
encouragement and publicity.
As we all know the country with name "Northern Cyprus" does not exist under the
UN and this so called part of Cyprus has been occupied for years after taken by
invading forces. I hope you understand that this is not a case of us bringing "politics"
into ham radio, it is these operations that are doing so, expecting us to approve an
operation without terms.
Anyone as a guest or habitant of Cyprus could ask government of Cyprus to provide
a license to transmit by using the legal country prefix of 5B4.
Counting on your understanding I am asking you to remove this entry and wait till the "so called" country finds
it's identity with a descent way and not by invasions or gun power. I will be informing IARU Region I as well for
this unfortunate situation.
Thank you for your attention
Manos G. Darkadakis SV1IW

President
Radio Amateur Association of Greece
National Society - Member of International
Amateur Radio Union (IARU) since 1959

Πολλά 73!
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Παρά κάτω δηµοσιεύουµε το σχετική ανακοίνωση προς τά µέλη του, πού
εµφανίστηκε από τον Ιούνιο του 2006, στο Rad Com, τεύχος 82 σελ. 6, επίσηµο
περιοδικό του Radio Society of Great Britain RSGB, για το θέµα της χρήσης του
παράνοµου προθέµατος 1Β, από τους τουρκοκύπριους.

Beware of pirate and illegal callsigns
……….. AROS ( Amateur Radio Observation Service )
has also asked us to stress that use of ‘1B/UK callsign’ is not allowed under UK licensing regulations. 1B
is only recognized by North Cyprus and Turkey, and
not by the rest of ITU entities that govern radio station calls. Therefore, even if a UK amateur is given
written permission to use ‘1B/UK callsign’ by the
North Cyprus authorities, it is a breach of international regulations for the amateur to use that callsign.
Indeed, an amateur could lose his UK licence if he
persisted in using ‘1B/UK callsign’.
Please contact AROS if you hear anyone operating in
this way.
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Γράφει o Ανδρέας Βουλγαρόπουλος (SV2JAO)

Στις 3 & 4 Μαΐου 2008 , µε την χορηγία του ∆ήµου Γιαννιτσών
(Νοµού Πέλλας), & µε τη βοήθεια του Π.Ο.Ο.Γ. (Περιηγητικός
ορειβατικός όµιλος Γιαννιτσών), αποφασίσαµε µε την καλή
παρέα του DX TEAM (SV2JAO SV2MAC SV2LZX SV2MIK
SV2GQO SV2LLG SW2LZK & SW2LLF) να πραγµατοποιήσουµε
εκποµπές από το καταφύγιο του όρους Πάικου στα 1700m.
υψόµετρο, µε το ειδικό διακριτικό SY2G. (Loc. KN10EW).
Θα ήταν µεγάλη µας τιµή & χαρά να ακούσουµε σταθµούς από
όλη την Ελλάδα και όλη τη γη.
Φυσικά οι κλήσεις θα γίνουν σε όλες τις µπάντες (HF/VHF/UHF)
& σε όλα τα modes.
Stay on tune!
73 de SY2G
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Η εταιρεία DR ELECTRONICS
ΑΦΟΙ ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΙ Ο.Ε. µας ενηµέρωσε για τις προσφορές της
στα παρά κάτω YAESU Commercial µηχανήµατα:

VXR-7000 UHF Type D 25 watt

1000 euro

VXR-7000 UHF Type A 25 watt

1000 euro

VXR-7000 UHF Type A 50 watt

1100 euro

VXR-7000 VHF Type C 25 watt

1000 euro

VXR-5000 UHF Type D 25 watt / 220 volt 700 euro
VXR-5000 UHF Type A 25 watt / 220 volt 700 euro
VM-3500

200 euro

CP-175C

150 euro

VX-2000 VHF type C 4ch 70 euro
VX-2500 EU 100 euro
VX-800 UHF type D 16key body only 50 euro
VX-414E 2 5 body only 50 euro
VX-400 UHF type A body only 40 euro
2pcs

VX-4207 Type D 150 euro

VX-1210

500 euro

10pcs

FNB-67Li

20 euro

34pcs

FNB-62Li

15 euro

1.250 pcs NC-72C charger (Made by Minwa, Like original)

4 euro each, buy any quantity acceptable

DR ELECTRONICS
ΑΦΟΙ ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΙ Ο.Ε.
YAESU - VERTEX STANDARD - STANDARD HORIZON
ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟΣ ΑΝΤΙΠΡOΣΩΠΟΣ ΕΛΛΑ∆ΑΣ
ΒΑΘΕΩΣ 17
ΑΘΗΝΑ, 11522
TΗΛ 210-6400100
FAX 210-6451791
www.yaesu.gr
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ΒΑΣΙΚΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΓΙΑ
ΡΑ∆ΙΟΕΡΑΣΙΤΕΧΝΕΣ
Γράφει η Ελένη Μανωλάτου
SW1IWM
sw1iwm@hotmail.com
Φίλοι µου γεια σας, ο Ραδιοερασιτεχνισµός είναι συνώνυµος µε την πρόοδο και την τεχνολογία. Ιδίως
τη νέα και πολλά υποσχόµενη ψηφιακή τεχνολογία. Οι ραδιοερασιτέχνες παγκοσµίως ερευνούν,
βελτιώνουν και προσαρµόζουν τη ψηφιακή τεχνολογία, στα µέτρα των Ραδιοερασιτεχνικών αναγκών,
µε βασικό µοχλό τον Ηλεκτρονικό Υπολογιστή – Η/Υ, και κυρίως τον προσωπικό ηλεκτρονικό
υπολογιστή – PC.
Στις γραµµές που ακολουθούν θα κάνουµε µια µικρή γνωριµία µε τους σύγχρονους ηλεκτρονικούς
υπολογιστές και τον τρόπο µε τον οποίο χρησιµοποιούνται από τους Ραδιοερασιτέχνες.

Σύγχρονο Desktop PC

Σύγχρονο Laptop

Αν κοιτάξει κανείς προσεκτικά έναν ηλεκτρονικό υπολογιστή, επιτραπέζιο – desktop, ή φορητό – Laptop, θα διαπιστώσει ότι είναι εξοπλισµένος µε τα εξής:
Μία οθόνη - Screen
στην οποία παρουσιάζονται σε µορφή κειµένου ή σε µορφή εικόνας τα στοιχεία εκείνα για τα οποία ο
Ραδιοερασιτέχνης πρέπει να έχει οπτική ενηµέρωση. Στην οθόνη πχ. εµφανίζονται οι χάρτες του APRS
ή οι φόρµες εγγραφής QSO του Logger32. Εναλλακτικά, µπορεί αντί για οθόνη, τα στοιχεία να
τυπώνονται σε έναν εκτυπωτή ή plotter, ή ακόµη τα στοιχεία µπορούν να προβάλλονται µέσω ενός
projector σε µια επίπεδη επιφάνεια . Οι παραπάνω συσκευές ονοµάζονται και συσκευές εξόδου επειδή
µέσω αυτών γίνεται η έξοδος των πληροφοριών από τον Η/Υ προς τον Ραδιοερασιτέχνη – χρήστη.
Σήµερα οι περισσότερες οθόνες είναι τύπου TFT, υπάρχουν όµως ακόµη σε χρήση και κάποιες τύπου
CRT.
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Σύγχρονη οθόνη TFT

Παλαιότερης τεχνολογίας οθόνη CRT

Ένα πληκτρολόγιο – Keyboard
µέσω του οποίου δίνουµε στοιχεία στον Η/Υ για να τα χρησιµοποιήσει σε κάποιο πρόγραµµα. Π.χ. για
να στείλουµε ένα µήνυµα µέσω του APRS, το κείµενο το πληκτρολογούµε στο πληκτρολόγιο, όπως
µέσω του πληκτρολογίου καταγράφουµε ένα QSO στο ηλεκτρονικό µας Log-Book. Τα σηµερινά
πληκτρολόγια είναι τύπου USB, αλλά υπάρχουν ακόµη στο εµπόριο τα παλαιά τύπου PS/2. Το
πληκτρολόγιο ανήκει στις συσκευές εισόδου επειδή «δίνει» στον υπολογιστή στοιχεία για επεξεργασία

Πληκτρολόγιο τύπου PS/2

Πληκτρολόγιο τύπου USB

Ένα ποντίκι - mouse
Μέσω του οποίου κάνουµε «κλικ» πάνω στα κουµπιά ελέγχου – control buttons, όταν ζητούµε από το
λειτουργικό σύστηµα ή κάποια εφαρµογή να κάνει κάποια ενέργεια που θέλουµε. Πχ. Κάνοντας «κλικ»
στην επιλογή Αποθήκευση - Save ενεργοποιούµε τον µηχανισµό αποθήκευσης αρχείων του Η/Υ, ή µε
ένα «κλικ» στο κουµπί Exit – Έξοδος βγαίνουµε από κάποια εφαρµογή πχ. από ένα πρόγραµµα SSTV.
Τα σηµερινά ποντίκια είναι και αυτά τύπου USB, αλλά στο εµπόριο υπάρχουν ακόµη και ποντίκια τύπου
PS/2, θεωρούνται δε σαν συσκευές εισόδου.

Ποντίκι τύπου PS/2

Ποντίκι τύπου USB
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Έναν οδηγό DVD ή CD
Είναι το µέσον για την ανάγνωση και εγγραφή δίσκων τύπου DVD - CD. ∆ιακρίνονται σε οδηγούς µιας
ή δύο όψεων, και κύριο χαρακτηριστικό τους είναι η ευαισθησία στην σκόνη. Είναι ένα σπουδαίο
αποθηκευτικό µέσο για τους προσωπικούς υπολογιστές. Έχει αντικαταστήσει τους παλαιούς οδηγούς
µαλακής δισκέτας – floppy disk, αλλά και άλλες µονάδες αποθήκευσης, ακόµη και τους σκληρούς
δίσκους. Για παράδειγµα το λειτουργικό σύστηµα Puppy Linux, (ιδιαίτερα αγαπητό στους
Ραδιοερασιτέχνες), “τρέχει” και αποθηκεύει στοιχεία απευθείας σε επανεγράψιµα CD-DVD, χωρίς να
χρειάζεται καν σκληρό δίσκο – Hard Disk για να εργαστεί. Είναι µια συσκευή µε λαµπρό µέλλον, αφού
µπορεί να χρησιµοποιηθεί από συσκευή εκκίνησης ενός προσωπικού υπολογιστή, έως DVD recorder –
player για να γράφει - βλέπει ο χρήστης τις αγαπηµένες του ταινίες. Τα CD και DVD Drives
θεωρούνται σαν συσκευές αποθήκευσης - ανάκτησης στοιχείων.

CD Drive

DVD Drive

Ένα Floppy Disk!!
Κάποτε ήταν το Α και το Ω σε ένα προσωπικό υπολογιστή. Σήµερα δεν συµπεριλαµβάνεται στον standard εξοπλισµό αλλά µπορεί να το αγοράσει κανείς σαν εξωτερική συσκευή µε διασύνδεση USB.
Υποστηρίζεται ακόµη από τους κατασκευαστές των Μητρικών καρτών –Motherboards και από τα BIOS
σαν µέσο για την εκκίνηση – Boot, ενός PC, αλλά ουσιαστικά έχει εξαφανιστεί σαν µέσο αποθήκευσης
– εκκίνησης ενός προσωπικού υπολογιστή. Το Floppy Disk Drive είναι συσκευή αποθήκευσης –
ανάκτησης δεδοµένων.

Floppy Disk Drive
Τις εισόδους – εξόδους AUDIO
Οι είσοδοι – έξοδοι Audio ενός προσωπικού υπολογιστή είναι ιδιαίτερα σηµαντικές για εµάς τους
ραδιοερασιτέχνες, γιατί µέσω αυτών µπορούµε να εκπέµψουµε – λάβουµε τα «ψηφιακά mode» όπως
το RTTY, SSTV, APRS κλπ.
Οι είσοδοι αυτές συνδέονται µε την κάρτα ήχου – Audio card του υπολογιστή µέσω της κάρτας
ήχου. Οι ραδιοερασιτέχνες µετατρέπουν τα αναλογικά σήµατα – ήχους δηλαδή, από την έξοδο EAR ή
External Speaker του ποµποδέκτη τους σε ψηφιακά σήµατα κατανοητά από κάποιο πρόγραµµα
εφαρµογής πχ GET το οποίο µετατρέπει τους ήχους του CW σε ASCII χαρακτήρες στην οθόνη του PC,
ή αντίστροφα, µετατρέπει τις ψηφιακές πληροφορίες σε αναλογικό σήµα κατάλληλο να εκπεµφθεί από
τον ποµποδέκτη µας, πχ. Όταν το UiView στέλνει τη θέση µας στους άλλους σταθµούς του δικτύου,
µέσω της κάρτας ήχου, µετατρέπει το ψηφιακό σήµα από το PC, σε αναλογικό – σε ήχο δηλαδή ικανό
να σταλεί από τον ποµποδέκτη µας σαν σήµα φωνής.
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Η Audio card είναι ένας Analog to Digital / Digital to analog converter, ελεγχόµενος από κατάλληλο
λογισµικό – software.

Audio card τύπου PCI

On Board Audio card

Η Παράλληλη θύρα ή Centronic port ή parallel port
Είναι µια αµφίδροµη πόρτα επικοινωνίας του προσωπικού υπολογιστή µε άλλες περιφερειακές
συσκευές, συνήθως µε έναν εκτυπωτή – printer ή ένα σαρωτή – scanner. Οι Ραδιοερασιτέχνες
χρησιµοποιούν την παράλληλη θύρα για να αυτοµατοποιήσουν τη διαδικασία Press to Talk – PTT στους
ποµποδέκτες οι οποίοι λειτουργούν σε ψηφιακά mode ή βρίσκονται σε κατάσταση τηλεχειρισµού, είτε
ακόµη για την εκποµπή CW µέσω κάποιου ραδιοερασιτεχνικού προγράµµατος.
Σε πολλές ραδιοερασιτεχνικές εφαρµογές χρησιµοποιείται για να ελέγξει – οδηγήσει ρελέ είτε γενικής
χρήσεως, είτε µεταγωγής κεραιών, κλπ. Η παράλληλη πόρτα είναι τεράστιας σηµασίας για τους
ραδιοερασιτέχνες αλλά τελευταία οι κατασκευαστές µητρικών καρτών δείχνουν µια απροθυµία να
συνεχίσουν να την υποστηρίξουν, υποστηρίζοντας ότι τόσο οι εκτυπωτές όσο και οι σαρωτές
υποστηρίζουν διασυνδέσεις USB, οπότε δεν έχει λόγο ύπαρξης. Το χειρότερο δε είναι, ότι και η ίδια η
Microsoft στα Windows Vista έχει αλλάξει τελείως τον τρόπο χειρισµού – υποστήριξης της παράλληλης
πόρτας δηµιουργώντας προβλήµατα συµβατότητας µε το λογισµικό που έχει «γραφτεί» για
προηγούµενες εκδόσεις των Windows και κυρίως των ΧΡ . Όλες οι ενδείξεις δείχνουν ότι η παράλληλη
πόρτα δυστυχώς δεν έχει ιδιαίτερο µέλλον.

Παράλληλη θύρα σε Laptop

Η Σειριακή θύρα RS-232
Είναι και αυτή µια αµφίδροµη πόρτα επικοινωνίας του προσωπικού υπολογιστή µε άλλες περιφερειακές
συσκευές. Η σειριακή θύρα έχει υποστηρίξει τα πάντα! συστήµατα αυτοµάτου ελέγχου, εκτυπωτές,
σαρωτές, επικοινωνία µεταξύ υπολογιστών, αυτοµατοποίηση της διαδικασίας PTT στους ποµποδέκτες
οι οποίοι λειτουργούν σε ψηφιακά mode, µεταφορά δεδοµένων ή συνδέσεις µέσω modem µε το Internet.
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Η σειριακή πόρτα είναι τεράστιας σηµασίας τόσο για τους ραδιοερασιτέχνες όσο και για την
ηλεκτρονική βιοµηχανία, αλλά τελευταία οι κατασκευαστές µητρικών καρτών έχουν σταµατήσει να την
υποστηρίζουν, και την έχουν αντικαταστήσει µε την πολλά υποσχόµενη θύρα USB. Ένας αριθµός
κατασκευαστών έχει κατασκευάσει έναν adaptor ο οποίος δέχεται σήµατα από θύρα USB και τα
µετατρέπει σε σήµατα RS-232 και αντίστροφα, αλλά είναι άγνωστο για πόσο καιρό ακόµη θα υπάρχει
στην αγορά.

Αρσενικός σύνδεσµος τύπου D-9RS-232 Θηλυκός σύνδεσµος τύπου D-25 RS- 232

Το σύνολο των θυρών επικοινωνίας ενός κλασσικού PC.
Η θύρα USB ή Universal Serial Buss
Είναι η πιο σύγχρονη σειριακή, αµφίδροµη πόρτα επικοινωνίας του προσωπικού
υπολογιστή µε άλλες περιφερειακές συσκευές. Η σειριακή θύρα USB δηµιουργήθηκε για
να υποστηρίξει τα πάντα! εκτυπωτές, σαρωτές, επικοινωνία µεταξύ υπολογιστών, modem, πληκτρολόγια, mouse και ό,τι άλλο φανταστεί ο νους σας! Προς το παρόν λίγα µόνο
ραδιοερασιτεχνικά προγράµµατα χρησιµοποιούν την θύρα USB, αλλά σε πολύ λίγο χρόνο
όλα τα ραδιοερασιτεχνικά προγράµµατα θα την υποστηρίζουν.
Θύρα Ethernet
Η θύρα Ethernet είναι η «πόρτα» µέσω της οποίας υλοποιούνται τα σύγχρονα τοπικά δίκτυα - LAN και
οι συνδέσεις των περισσοτέρων υπολογιστών µε τα ευρυζωνικά δίκτυα – ADSL. Είναι µια «πόρτα» µε
λαµπρό µέλλον απαραίτητη σε κάθε σύγχρονο προσωπικό υπολογιστή.

Κλασσική κάρτα Ethernet

Πόρτα Ethernet σε Laptop
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Θύρα υπερύθρων - Infrared
Είναι µια «θύρα» που έχει αρχίσει και υποστηρίζεται τα τελευταία χρόνια κυρίως για να δώσει µια
εύκολη δίοδο επικοινωνίας του PC µε τα κινητά τηλέφωνα.

Εξωτερικός Infrared adaptor

Motherboard η οποία υποστηρίζει υπέρυθρες
Όσα αναφέραµε παραπάνω είναι όσα συνήθως βλέπουµε µε µια πρώτη µατιά σε ένα προσωπικό
υπολογιστή και θα θέλαµε να γνωρίζουµε. Υπάρχουν και άλλου είδους τρόποι διασύνδεσης ενός PC µε
τον έξω κόσµο, όπως το ενσωµατωµένο modem, το Wi Fi, ή η µετατροπή του σε Home Entertamend
system µε την προσθήκη κάρτας TV, κλπ.
Και τώρα µια βουτιά στο εσωτερικό ενός προσωπικού υπολογιστή.
Ανοίγοντας το case ενός PC µε µια πρώτη µατιά βλέπουµε:
Τη µητρική κάρτα ή Motherboard
Η µητρική κάρτα είναι η «µεγάλη πλακέτα» πάνω στην οποία είναι συνδεδεµένα σχεδόν όλα τα
καλώδια του Υπολογιστή.
Υπάρχουν µητρικές διαφόρων κατασκευαστών και τιµών, ανάλογα µε τις απαιτήσεις µας και την
οικονοµική µας δυνατότητα. Υπάρχουν δύο ειδών µητρικές, αυτές που φιλοξενούν επεξεργαστές AMD,
και εκείνες οι οποίες φιλοξενούν επεξεργαστές Intel. Αυτές οι µητρικές κάρτες είναι µεταξύ τους
ασύµβατες σε επίπεδο επεξεργαστών, αλλά συµβατές µε όλες τις κάρτες επέκτασης. ∆ηλαδή µπορούµε
να τοποθετήσουµε την ίδια κάρτα γραφικών τύπου PCI σε µια µητρική που «φορά» επεξεργαστή
AMD αλλά και σε µια µητρική που «φορά» επεξεργαστή Intel. ∆εν µπορούµε όµως να πάρουµε ένα
επεξεργαστή Intel και να τον βάλουµε σε µια µητρική AMD και αντίστροφα.
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Και οι δύο µητρικές είναι συµβατές ως προς το λογισµικό που κυκλοφορεί, απλά διαφέρει ελάχιστα η
ταχύτητα µε την οποία «τρέχει» στην κάθε µια τους.

Motherboard κατάλληλη για AMD Motherboard κατάλληλη για Intel
Οι µνήµες RAM
Είναι τα µακριά και πλατιά µαύρα ολοκληρωµένα κυκλώµατα τα οποία «κάθονται» όρθια πάνω στην
µητρική κάρτα. Ο τύπος και το µέγεθος της µνήµης που δέχεται η κάθε µητρική, αναφέρεται από τον
κατασκευαστή της στο manual που την συνοδεύει. Οι σύγχρονοι υπολογιστές εξοπλίζονται µε 1 ή 2
GB µνήµης RAM. Αγοράστε και τοποθετήστε όσο περισσότερη µνήµη αντέχουν τα οικονοµικά σας και η
µητρική σας και δε θα το µετανιώσετε ποτέ. Καλύτερα να έχετε έναν υπολογιστή αργό µε άφθονη
µνήµη, αντί ενός ταχύτατου υπολογιστή µε ελάχιστη µνήµη.

Μνήµη RAM

Οι κάρτες επέκτασης
Είναι οι κάρτες που τοποθετούνται στα slot επέκτασης του υπολογιστή µας, µε σκοπό να επεκτείνουν
τις δυνατότητές του. Σε παλαιούς υπολογιστές συναντούµε κάρτες που τοποθετούνται σε µαύρα
µακριά slot που ονοµάζονται ISA, ενώ οι σύγχρονοι υπολογιστές είναι εφοδιασµένοι µε PCI slot, τα
οποία είναι µικρότερα και λευκά. Οι κάρτες ISA και PCI δεν είναι µεταξύ τους ανταλλάξιµες. Ας δούµε
µερικές από αυτές τις κάρτες.

Τµήµα κάρτας µε δίαυλο ISA

Audio card µε δίαυλο pci
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Η κάρτα γραφικών
Είναι η κάρτα που δίνει στην οθόνη τα κατάλληλα σήµατα ώστε να απεικονιστεί το κείµενο ή τα
γραφικά του προγράµµατος που «τρέχουµε». Υπάρχουν πολλών ειδών και δυνατοτήτων κάρτες
γραφικών, ανάλογα µε τις ανάγκες µας και το βαλάντιο µας. Σήµερα µια κάρτα PCI Express µε 250 ΜΒ
µνήµη καλύπτει ικανοποιητικά τις ανάγκες του σύγχρονου ραδιοερασιτέχνη.

Σύγχρονη κάρτα γραφικών
Η κάρτα δικτύου Ethernet
Είναι µια κάρτα που την τοποθετούµε σε µια µητρική όταν δεν υπάρχει ήδη ενσωµατωµένη από τον
κατασκευαστή ή έχει καεί για κάποιο λόγο ή γιατί οι επιδόσεις της είναι µικρότερες από τις απαιτήσεις
του ραδιοερασιτέχνη. Σήµερα µια κάρτα 100 ΜΒs είναι ό,τι χρειάζεται ο σύγχρονος ραδιοερασιτέχνης.

Κάρτα δικτύου Ethernet για κάρτα pci slot
Η κάρτα Modem
Είναι µια κάρτα που την τοποθετούµε σε µια µητρική όταν δεν υπάρχει ήδη ενσωµατωµένη από τον
κατασκευαστή ή έχει καεί για κάποιο λόγο ή γιατί οι επιδόσεις της είναι µικρότερες από τις απαιτήσεις
του ραδιοερασιτέχνη. Σήµερα µια κάρτα 56 ΚΒs είναι ό,τι χρειάζεται ο σύγχρονος ραδιοερασιτέχνης,
για σύνδεση στο Internet µέσω απλής γραµµής PSTN.

Κάρτα εσωτερικού Modem για pci slot
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Ο σκληρός δίσκος – Hard Disk
Είναι κύρια ή περιφερειακή συσκευή αποθήκευσης – ανάκτησης δεδοµένων ενός προσωπικού Η/Υ. Στο
σκληρό δίσκο εγκαθιστάτε το λειτουργικό σύστηµα – operating system, αλλά και το λογισµικό
εφαρµογών για κάθε χρήση πχ. E-mail, games, το κάθε λογής Ham Radio Software κλπ. Υπάρχουν
σήµερα δύο ειδών σκληροί δίσκοι, αυτοί που συνδέονται σε IDE controller και αυτοί που συνδέονται σε
SATA. Οι τελευταίοι σιγά - σιγά εκτοπίζουν τους IDE, λόγω των καλύτερων επιδόσεων που έχουν. Για
τις σηµερινές ανάγκες ένας ραδιοερασιτέχνης καλό είναι να επιλέξει σκληρό δίσκο µε χωρητικότητα
πάνω από 100 GB, τύπου SATA.

Σκληρός δίσκος IDE

Σκληρός δίσκος SATA

Το CD – ROM/DVD
Είναι και αυτές περιφερειακές συσκευές αποθήκευσης – ανάκτησης δεδοµένων, αλλά κυρίως έχουν
ρόλο αποθήκευσης και διανοµής προγραµµάτων, µουσικής, ταινιών κλπ. Τα CD’s έχουν εκτοπιστεί
πρακτικά από τα DVD λόγω της πολλαπλάσιας αποθηκευτικής χωρητικότητας που έχουν περίπου 4
GB.

CD DRIVE

DVD DRIVE

Το τροφοδοτικό – power supply
Είναι η µονάδα παροχής πολλαπλών τάσεων για τη λειτουργία του προσωπικού υπολογιστή. Έχει
καθιερωθεί, τα τροφοδοτικά των PC’s να είναι παλµοτροφοδοτικά επειδή έχουν υψηλότερο συντελεστή
απόδοσης από τα γραµµικά τροφοδοτικά. Εξ’ αιτίας του τρόπου λειτουργίας τους παράγουν
ηλεκτρικούς θορύβους οι οποίοι δηµιουργούν παρεµβολές στους ραδιοερασιτεχνικούς ποµποδέκτες. Με
τις σηµερινές απαιτήσεις ένα τροφοδοτικό γύρω στα 450 Watt, καλύπτει τις ανάγκες ενός PC για
ραδιοερασιτεχνική χρήση.
Για την αντιµετώπιση των παρεµβολών στις ραδιοερασιτεχνικές συσκευές, τοποθετήστε ένα φίλτρο στο
καλώδιο τροφοδοσίας του PC και γειώστε το case του.

Παλµοτροφοδοτικό Η/Υ
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Ο επεξεργαστής
Ο επεξεργαστής είναι το ολοκληρωµένο κύκλωµα που βρίσκεται τοποθετηµένο κάτω από το
µεγαλύτερο Blower – ανεµιστήράκι της Motherboard. Στους προσωπικούς υπολογιστές την αγορά τη
µοιράζονται κυρίως η Intel και η AMD. Οι επεξεργαστές αυτοί είναι συµβατοί µε τα δύο κύρια
λειτουργικά συστήµατα µε τα οποία εργάζονται οι ραδιοερασιτέχνες, τα Windows και το Linux, αλλά
µεταξύ τους ηλεκτρικά είναι ασύµβατοι, οπότε δεν υπάρχει ανταλλαξιµότητα. Για το λόγο αυτό οι
Motherboard κατασκευάζονται για να δέχονται είτε επεξεργαστές Intel είτε επεξεργαστές AMD.
Περίπτωση να έχετε µητρική που δέχεται AMD και να τοποθετήσετε Intel ή αντίστροφα δεν υπάρχει.

Επεξεργαστής AMD

Επεξεργαστής Intel

Αφού γνωρίσαµε το Hardware του προσωπικού υπολογιστή καιρός να ασχοληθούµε µε το λειτουργικό
σύστηµα.
Λειτουργικό σύστηµα
ονοµάζεται το λογισµικό εκείνο το οποίο αναλαµβάνει να συντονίσει όλες τις λειτουργίες ενός
υπολογιστή και των περιφερειακών του αρµονικά σύµφωνα µε τις ανάγκες του χρήστη. Είναι ένα Interface, ανάµεσα στο χειριστή και στη µηχανή. Τα σηµερινά λειτουργικά συστήµατα έχουν ένα φιλικό
προς το χρήστη γραφικό περιβάλλον ο οποίος χωρίς την ανάγκη γραµµής εντολών, το περίφηµο
prompt C:>, µπορεί µε τη χρήση του ποντικιού και µερικά κλικ, να κάνει τα πάντα στο PC του. Να
αποθηκεύσει δεδοµένα, να τρέξει προγράµµατα, να συνδεθεί στο διαδίκτυο, και ό,τι άλλο φανταστεί ο
νους σας.

Το περίφηµο C:>, άλλοι το λάτρεψαν, αλλά οι περισσότεροι το µίσησαν.
Σήµερα στο χώρο των προσωπικών υπολογιστών κυριαρχούν δύο λειτουργικά συστήµατα, τα γνωστά
Windows, και το λιγότερο γνωστό, αλλά ραγδαία ανερχόµενο Linux. Φυσικά υπάρχουν και άλλα
λειτουργικά συστήµατα όπως το BeOS, το MacOS και άλλα λιγότερο γνωστά.
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Τα Windows
Είναι εµπορικό προϊόν της εταιρίας Microsoft. Αντικατέστησε το λειτουργικό σύστηµα MS-DOS της ίδιας
εταιρείας, επειδή ήταν δύσχρηστο και µάλλον εχθρικό στον απλό χρήστη. Λόγω της φιλικότητας προς
το χρήστη και των εξαιρετικών χαρακτηριστικών του σε σχέση µε το MS-DOS, γρήγορα επιβλήθηκε,
και µε την υποστήριξη, θέλοντας και µη των εταιρειών κατασκευής Hardware περιφερειακών
συσκευών και λογισµικού, βρίσκεται εγκατεστηµένο στους περισσότερους προσωπικούς υπολογιστές σε
όλο τον κόσµο. Στην Ραδιοερασιτεχνική κοινότητα είναι ιδιαιτέρα αγαπητό για την εύκολη χρήση του,
αλλά κυρίως γιατί η πλειοψηφία των ραδιοερασιτεχνικών προγραµµάτων έχει γραφεί για περιβάλλον
Windows. Έχοντας προς τα πίσω συµβατότητα, τα επόµενα Windows σε σχέση µε τα προηγούµενα,
τουλάχιστον στα περισσότερα ραδιοερασιτεχνικά προγράµµατα καθιερώθηκε σαν λειτουργικό ανάµεσα
στους ραδιοερασιτέχνες, γιατί αναβαθµίζοντας το λειτουργικό τους από την µια έκδοση Windows στην
άλλη δεν ήταν υποχρεωµένοι να αλλάζουν ή να ξαναγοράζουν τα ραδιοερασιτεχνικά ή άλλα
προγράµµατα που χρησιµοποιούσαν.
Σαν λειτουργικό σύστηµα έχει µέλλον λαµπρό και αποτελεί άριστη επιλογή για τον µέσο
ραδιοερασιτέχνη. Αν και τα ποσοστά του έχουν αρχίσει να µειώνονται και τη θέση τους να
καταλαµβάνει το ανερχόµενο Linux, για πολλά ακόµη χρόνια φαίνεται ότι θα είναι το κορυφαίο
λειτουργικό σύστηµα στους προσωπικούς υπολογιστές.

Η τελευταία έκδοση των Windows ταVista
Το Linux
Είναι λειτουργικό σύστηµα όπως τα Windows και ανήκει στο ελεύθερο λογισµικό. ∆εν είναι προϊόν µιας
εµπορικής επιχείρησης όπως η Microsoft, αλλά επεκτείνεται, βελτιώνεται και διανέµεται από διάφορους
δηµιουργούς όπως εταιρείες, οργανωµένες οµάδες χρηστών, ακόµη και µεµονωµένα άτοµα. Έτσι
δηµιουργούνται διάφορες «∆ιανοµές» τις οποίες ο δηµιουργός τις φτιάχνει στα µέτρα του. Κάποιος ο
οποίος θέλει να έχει ένα λειτουργικό µε έµφαση στο Home Entertament, τοποθετεί διάφορες
εφαρµογές για DVD, µουσική κλπ. Οι ραδιοερασιτέχνες φτιάχνουν διανοµές γεµάτες ραδιοερασιτεχνικά
προγράµµατα κλπ. Επειδή είναι δωρεάν αυτό το λειτουργικό, και µπορεί να εµπλουτιστεί ανάλογα µε
τις ανάγκες των χρηστών, έχει αρχίσει να εκτοπίζει τα Windows από τα PC µε γεωµετρική πρόοδο. Tο
γραφικό του περιβάλλον είναι σχεδόν ίδιο µε το περιβάλλον των Windows και πολύ πιο σταθερό από
αυτά. Ενώ µέχρι και πριν µερικά χρόνια οι κατασκευαστές περιφερειακών και λογισµικού αγνοούσαν ή
παρείχαν ελάχιστη υποστήριξη στο Linux, σήµερα όλο
και περισσότεροι κατασκευαστές υποστηρίζουν µε Drivers και ολοκληρωµένα πακέτα λογισµικού το Linux. Σαν
λειτουργικό δείχνει να έχει µέλλον και αποτελεί µια καλή
επιλογή για τους ραδιοερασιτέχνες εκείνους, οι οποίοι
δεν θέλουν να αγοράσουν κάποιο λειτουργικό σύστηµα.
Το Linux σήµερα χρησιµοποιείται παντού, από τα PC έως
τα κινητά τηλέφωνα, και από τα Laptops έως τους servers των ISP.

Linux, το αντίπαλο δέος των windows και µάλιστα δωρεάν!
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Το PC σαν πολυεργαλείο βοηθά τον ραδιοερασιτέχνη να λειτουργεί µε άνεση το σταθµό του και να
απολαµβάνει το χόµπι του στο έπακρον. Για το σκοπό αυτό έχουν γραφεί εκατοντάδες προγράµµατα τα
οποία υπερκαλύπτουν τις ανάγκες του Ραδιοερασιτέχνη.
Ας γνωρίσουµε κάποια βασικά προγράµµατα που τρέχουν σε περιβάλλον Windows και κάνουν την
ραδιοερασιτεχνική µας ζωή ευχάριστη και εύκολη.
Το Logger 32
Είναι ένα πρόγραµµα ηλεκτρονικού Log –Book και όχι µόνο. Είναι ίσως το πιο δηµοφιλές πρόγραµµα
Log-book, και αν διαφωνείτε, σίγουρα είναι ένα από τα πιο δηµοφιλή.

Logger32 ίσως το καλύτερο ηλεκτρονικό Log-Book.
Το AALog
Είναι ένα από τα ευκολότερα και δηµοφιλέστερα προγράµµατα ηλεκτρονικού ηµερολογίου Log-book.
Προσθέτοντας τη modula AATest, γίνεται ένα πολύ καλό εργαλείο για Log-book για τα contest.

AAlog δεν είναι Logger, αλλά είναι απόλυτα λειτουργικό.
Το UiView
Είναι το δηµοφιλέστερο και πιο χρησιµοποιηµένο πρόγραµµα APRS. Εύκολο στη χρήση και µε πολύ
καλή υποστήριξη σε χάρτες και interface. Αξιοσηµείωτο είναι ότι υποστηρίζει και σύνδεση στο Internet!

Ίσως το πιο διαδεδοµένο πρόγραµµα APRS στην χώρα µας.
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Το RXCLAST
Είναι ένα καταπληκτικό πρόγραµµα για DX-Cluster. Υποστηρίζει τόσο σύνδεση µε ποµποδέκτη, όσο και
σύνδεση µε το Internet. Ανανεώνεται κάθε χρόνο! Για τους ξεχασιάρηδες υπάρχει υπενθύµιση!

Σας το συνιστώ ανεπιφύλακτα, απίστευτο πρόγραµµα DΧ Cluster.
Το Band Master + το DX-ATLAS
Είναι ένα θαυµάσιο πακέτο DX-Cluster. Με πολύ καλά γραφικά και on line άµεση ενηµέρωση.
∆οκιµάστε το!

Απλό και εύκολο στη χρήση, µε άµεση on-line ενηµέρωση.
Το FAROS
Είναι ένα πρόγραµµα µέσω του οποίου έχετε τη δυνατότητα να παρακολουθείτε τα Beacons του
NCDXF. Πολύ καλό!

Βλέπετε ποιά beacons ακούγονται στην περιοχή σας.
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Το CW Get
Είναι ένα πρόγραµµα το οποίο σε συνδυασµό µε ένα Digital Interface Unit και µια καλή audio card
αποδιαµορφώνει σήµατα Morse. Αν όχι το καλύτερο πρόγραµµα, σίγουρα όµως ένα από τα καλύτερα
του είδους. ∆οκιµάστε το.

Εύκολος χειρισµός, ευαίσθητο, και σχεδόν αλάνθαστο!
Το CW Type
Είναι ένα πρόγραµµα το οποίο σε συνδυασµό µε ένα Digital Interface Unit εκπέµπει σήµατα Morse.
Εσείς πληκτρολογείτε και το πρόγραµµα αναλαµβάνει να µετατρέψει το κείµενο σας σε Morse.

Με τα Function keys που διαθέτει κάνει το CW QSO, παιχνίδι!
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Το True TTY
Ένα πολύ καλό και εύκολο πρόγραµµα RTTY. Απαιτεί ένα απλό Digital Interface Unit και η χαρά του
RTTY είναι στην οθόνη σας! ∆εν είναι ίσως το καλύτερο, αλλά είναι λειτουργικό και αλάνθαστο.

Πανεύκολο στη χρήση και σχεδόν αλάνθαστο!
Όλα τα παραπάνω προγράµµατα είναι µερικά από τα πάµπολα που υπάρχουν στο Internet. Είναι
εύκολα και δοκιµασµένα. Για το λόγο αυτό απλά δοκιµάστε τα και σεις. Σας προτείνω µια αφετηρία για
να ξεκινήσετε. Το ποια προγράµµατα τελικά θα επιλέξετε από τα πάµπολα που υπάρχουν στο Internet,
εναπόκειται σε εσάς και µόνο σε εσάς. Σίγουρα µπορεί να βρείτε καλύτερα σε απόδοση και φιλικότερα
προς την ιδιοσυγκρασία σας προγράµµατα. Ψάξτε, δοκιµάστε, ρωτήστε. Στο τέλος θα έχετε
συγκεντρώσει στο PC σας το λογισµικό εκείνο που χρειάζεστε και που σας ταιριάζει.

Digital Interface Unit.
Είναι µια εξωτερική συσκευή η οποία αναλαµβάνει να µετατρέψει τα ψηφιακά σήµατα σε αναλογικά και
αντίστροφα, και όχι µόνο. Ελέγχει το PTT του ποµποδέκτη µας, ώστε να συγχρονίζεται αυτόµατα η
µεταγωγή του ποµποδέκτη από την εκποµπή στη λήψη και αντίστροφα. Οι συσκευές αυτές µπορούν να
κατασκευαστούν εύκολα από τους ίδιους τους ραδιοερασιτέχνες, υπάρχουν όµως και στο εµπόριο σε
σχετικά προσιτές τιµές. Στο εµπόριο υπάρχουν συσκευές οι οποίες υποστηρίζουν πόρτες παράλληλες
και RS-232 ή USB. Ανάλογα µε το είδος των θηρών που υποστηρίζει το PC σας θα πρέπει να
αγοράσετε και το ανάλογο Interface.

Σύνδεση Interface µεταξύ ποµποδέκτη και PC.

Σύγχρονο Digital Interface για πόρτα RS-232
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Τα ψηφιακά Mode είναι ένας µεγάλος τοµέας των ραδιοερασιτεχνικών επικοινωνιών, τόσο στα βραχέα,
όσο και στα V/U. Όπως και για τη φωνή, έτσι και για τα ψηφιακά, υπάρχουν ειδικά Contest, και φυσικά
ειδικά βραβεία. Mode, όπως το PSK31, SSTV, FAX κλπ. παίρνουν σιγά – σιγά τη θέση που τους πρέπει
στις προτιµήσεις των Ελλήνων ραδιοερασιτεχνών.
Ήδη οι Ελληνικές συµµετοχές στα διεθνή ψηφιακά contest έχουν αρχίσει και αυξάνονται,
µεταφέροντας τα Ελληνικά prefix στα πέρατα του κόσµου µε σηµαντική επιτυχία. Μακάρι κάποτε όλοι
οι Ελληνικοί Ραδιοερασιτεχνικοί Σύλλογοι να αποφασίσουν να υποστηρίξουν όλα τα Digital mode, και
όχι µόνο το Packet και το APRS, ώστε όλο και περισσότεροι Ραδιοερασιτέχνες να ασχοληθούν µε τους
υπολογιστές και τα ψηφιακά mode.
Στο site της ένωσης Ελλήνων Ραδιοερασιτεχνών υπάρχει το band plan των ραδιοερασιτεχνικών
συχνοτήτων:
στα HF : http://www.raag.org/files/Bandplan_2006.pdf
και στα V/U : http://www.raag.org/files/bandplan_vhf_upper.pdf
για να δείτε σε ποιες συχνότητες µπορείτε να επικοινωνήσετε σε ψηφιακά mode,
Φίλοι µου σας χαιρετώ, ελπίζοντας να βρήκατε χρήσιµες τις λίγες γραµµές που αφορούσαν τους Η/Υ
και τα προγράµµατα που χρησιµοποιούν οι Ραδιοερασιτέχνες. Να είστε καλά, να χαίρεστε τις
οικογένειές σας και το χόµπι µας.
Πολλά – πολλά 73!
Ελένη
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Τα Beacon
Beacon’’s η διάδοση και άλλα τινά…
Γράφει ο Μάκης Μανωλάτος
SV1NK
sv1nk@hotmail.com

Τον περασµένο µήνα µιλήσαµε γενικά για τους
ραδιοφάρους. Σ’ αυτό τό τεύχος του περιοδικού µας
θα δούµε τον πρακτικό τρόπο µε τον οποίο θα
εκµεταλλευτούµε τις δυνατότητες, πού µας δίνουν οι
ραδιοφάροι.
Είναι πολύ χρήσιµες, γιατί σίγουρα κάποιος από τους
πολλούς ραδιοφάρους που εκπέµπουν στη µπάντα
που µας ενδιαφέρει, θα ακουστεί όταν υπάρχει
διάδοση, οπότε βλέποντας ποιός ραδιοφάρος είναι,
έχουµε µια κοντινή προσέγγιση της διεύθυνσης από την οποία γίνεται το άνοιγµα της διάδοσης, και
πρακτικά αυτό είναι το ζητούµενο, γιατί από εκεί και πέρα αρχίζοντας το DX και περνώντας η ώρα
ούτως ή άλλως οι συνθήκες διάδοσης θα αλλάξουν, αλλά αφού είστε ήδη ενεργός στη µπάντα
καταλαβαίνεται πρός τα που κατευθύνεται η διάδοση από τα διακριτικά των σταθµών που ακούγονται.
Πόσες φορές η διάδοση αρχίζει από ψηλά από την Ασιατική Ρωσία, κατεβαίνει µέση Ανατολή και
καταλήγει Νότιο Αφρική! Εσύ λοιπόν ενδιαφέρεσαι για το πότε άνοίγει η µπάντα, από εκεί και µετά
απλά περιστρέφεις την κεραία σου σύµφωνα µε τους σταθµούς που ακούγονται! Αυτό είναι όλο. Το
µυστικό είναι να ακούσεις το άνοιγµα, τα άλλα έρχονται µόνα τους!
Στην πράξη ο κάθε ραδιοερασιτέχνης ξεχωρίζει µε την πάροδο του χρόνου κάποιους αξιόπιστους
ραδιοφάρους οι οποίοι ακούγονται συνήθως στην περιοχή του όταν ανοίγει το πέρασµα, ξέρει τη
συχνότητά τους και το διακριτικό τους, οπότε αν ακούσει τον ραδιοφάρο ΧΧΧΧΧ ξέρει ότι η διάδοση
στην περιοχή του ανοίγει από Μέση Ανατολή, ενώ αν ακούσει τον Ραδιοφάρο ΨΨΨΨΨ ξέρει ότι η
διάδοση ανοίγει από τις Σκανδιναβικές χώρες κλπ.
Αυτά για τα βραχέα. Στα VHF όµως τί γίνεται; Το ίδιο
ακριβώς! Ακούµε το ραδιοφάρο, στρέφουµε την κεραία µας
προς την περιοχή του και ξεκινούµε το CQ DX, και ο Θεός
βοηθός. Προσέξτε τι σας είπα; Ακούµε τον ραδιοφάρο,
στρέφουµε την κεραία µας προς την περιοχή του και
ξεκινούµε το CQ DX
∆εν περιµένουµε να ακούσουµε κάποιον «ξένο» σταθµό να
καλεί, γιατί και αυτοί, όπως και εµείς περιµένουν από
κάποιον άλλο να καλέσει, οπότε το πέρασµα υπάρχει αλλά
αφού δεν καλεί κανείς είναι σαν να µην υπάρχει! Μόλις
ακουστεί ο ραδιοφάρος καλείς ΕΣΥ! ∆εν περιµένεις να
ακούσεις τον άλλο! Πόσες φορές ειδικά στους 50 ΜΗΖ,
ακούγεται κάποιο Beacon και η µπάντα είναι νεκρή, µε το
που φωνάζω CQ DX….SV1NK ξαφνικά πετάγονται καµιά
10ριά σαν τα µανιτάρια! Όλοι µαζί!
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∆ε θα ξεχάσω ποτέ στη ζωή µου όταν πρωτοπήρα το IC-706 της Icom την εποχή που είχε πρωτοβγεί
και ήταν Νο1. Πήγα στην Κεφαλονιά «κάτι» χρόνια πίσω, έφθασα στο νησί το απόγευµα και «έστησα»
το σταθµό. Την άλλη µέρα περίµενα στους 50 ΜΗΖ πώς και τι ΄για να «κάνω» QSO. Καινούργιο
κοσκινάκι µου και πού να σε κρεµάσω που λέει η λαϊκή σοφία! Κάποια στιγµή άρχισαν να ακούγονται
Beacons από Ευρώπη, αλλά οι Ευρωπαίοι πουθενά!!
Μετά από καµιά ώρα αναµονή λέω, δεν βάζω καµιά φωνή; CQ DX ….SV8/
SV1NK από Κεφαλονιά EU-052, ώς δια µαγείας έγινε πανικός στην µπάντα,
το πατείς µε πατώ σε! Και άντε να φύγω από εκεί! Σας πληροφορώ
συνάδελφοι ότι «έκανα» τη µισή Ευρώπη εκείνη την ηµέρα! Από το πουθενά,
από µια «νεκρή» κατά τα άλλα µπάντα. Βέβαια µετά, το τι µούτρα και κακό
είχα από την IWM (ξέρετε... ήρθαµε για διακοπές... και για κανένα
µπανάκι... κλπ) µόνο εγώ και ο Θεός το ξέρουµε, αλλά άξιζε!! Hi…Hi…
Και τώρα πώς ακούµε τους Ραδιοφάρους όταν δεν ξέρουµε CW; Υπάρχουν
τρεις λύσεις:
1. Οι SW µαθαίνεται CW οπότε γίνεστε SV, οι SV ξαναθυµάστε το CW και τα νιάτα σας! (κακία!!!!)
2. Αγοράζεται το MFJ-890 DX Beacon Monitor ένα σύστηµα της MFJ το οποίο δείχνει ποιοί ραδιοφάροι
του δικτύου NCDXF ακούγονται στο QTH σας.
Σηµείωση: Όχι δεν µε «λάδωσαν» για να κάνω
διαφήµιση στην MFJ απλά είναι χρήσιµη
πληροφορία για αυτούς που είναι «τσακωµένοι»
µε το CW.

Αυτό το «ρολόι» είναι προϊόν του ίδιου του NCDXF
και είναι κάτι αντίστοιχο µε το MFJ. Αν σας
ενδιαφέρει µια λύση τέτοιου είδους ψάξτε στο Internet και ίσως βρείτε παρόµοιες συσκευές.
Κατεβάζετε το πρόγραµµα CwGet από τη διεύθυνση:

http://www.dxsoft.com/en/products/cwget/, το εγκαθιστάτε
στο PC σας και συνδέετε την κάρτα ήχου µε τον ποµποδέκτη
σας, οπότε το πρόγραµµα αποκωδικοποιεί το CW που
στέλλει το Beacon.
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Για όσους προτιµήσουν αυτή τη λύση, στη συχνότητα 50.04 η Ένωση Ελλήνων Ραδιοερασιτεχών
(ΕΕΡ) έχει εγκαταστήσει έναν από τους διασηµότερους στο Ευρωπαϊκό DX Cluster Ραδιοφάρο, τον
SV1SIX, ένα υποδειγµατικό σύστηµα, τα σήµατα του οποίου µπορείτε να αποκωδικοποιήσετε για να
πάρετε µιά πρώτη γεύση της λειτουργίας του προγράµµατος. Από τον πίνακα εγκεκριµένων
επαναληπτών – αναµεταδοτών ραδιοφάρων του Υπουργείου Μεταφορών και Επικοινωνιών , http://
www.raag.org/epanalhptes.html, φαίνεται να υπάρχουν και οι εξής Ραδιοφάροι που όµως δεν ξέρω
αν λειτουργούν! (ωραίος είµαι!) Αλλά αν κατοικείτε κοντά στους ραδιοφάρους αυτούς δείτε αν τους
ακούτε και εξασκηθείτε µε το πρόγραµµα.

Προτεινόµενος πίνακας ραδιοφάρων για εξάσκηση!
Για να συνδέσετε τον ποµποδέκτη σας µε την κάρτα ήχου, είτε αγοράζετε ένα Digital interface οπότε
τελειώσατε, είτε αν το κόστος αγοράς είναι «βαρύ» για την τσέπη σας, µπορείτε να το φτιάξετε µε
ελάχιστα
χρήµατα.
Απλά να
παραγγείλετε
ένα
µετασχηµατιστή
ακουστικής
συχνότητας µε
αντίσταση
πρωτεύοντος
8ΩΜ και
δευτερεύοντος
600 ΩΜ µε ισχύ
5 watt.
Συντονιστείτε
στη συχνότητα
του
ραδιοφάρου,
κλείστε τελείως
το ποτενσιόµετρο Volume του ποµποδέκτη και τρέξτε το πρόγραµµα GetCW.Συνδέστε µέσω ενός
αρσενικού «βύσµατος» την έξοδο των ακουστικών του ποµποδέκτη σας στα 8ΩΜ του
µετασχηµατιστή και τα 600 ΩΜ στη είσοδο µικροφώνου της κάρτας ήχου του PC σας. Αν όλα πήγαν
καλά τα πρώτα γράµµατα του ραδιοφάρου θα εµφανιστούν στην οθόνη σας, αν όχι ελέγξτε την
καλωδίωση, βεβαιωθείτε ότι έχετε ανοίξει το Volume λιγάκι, και τέλος διαβάστε τις οδηγίες του
προγράµµατος!
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Αν έστω όλα πάνε καλά και µε τον ένα ή τον άλλο τρόπο ακούτε
ένα ραδιοφάρο τι κάνετε;

1. Γυρίζετε την κεραία σας έτσι ώστε να τον ακούτε µε το
δυνατότερο σήµα. Θυµηθείτε ότι δεν είναι απαραίτητο να ακούγεται
µόνο sort path!
2. Συντονίστε και καλέστε αµέσως. Μην περιµένετε να ακούσετε
άλλους, και αυτοί δυστυχώς περιµένουν να ακούσουν εσένα! οπότε
τζάµπα το άρθρο που έγραψα για τους ραδιοφάρους και τα έξοδα
για την πιθανή απόκτηση κάποιας συσκευής εντοπισµού
ραδιοφάρων ή κάποιου interface για την σύνδεση ποµποδέκτη µε PC, τζάµπα ο χρόνος που
σπαταλήθηκε άδικα, και τέλος να χάσεις µια ευκαιρία από την οποία δεν ξέρεις τί καλό θα µπορούσε
να βγεί!!

Ενηµερώστε µέσω του DX Cluster µε το
οποίο είστε συνδεδεµένοι και τους άλλους
ραδιοερασιτέχνες ανά τον κόσµο ώστε να
πληροφορηθούν το άνοιγµα που υπάρχει,
αλλά και οι οµάδες που υποστηρίζουν τα
beacons θα φροντίσουν από το διαδίκτυο
να το γνωστοποιήσουν σε όλους τους
ενδιαφερόµενους ραδιοερασιτέχνες! Και όλα
αυτά ξεκινούν από εσένα συνάδελφε! Μην
ξεχάσεις να ενηµερώσεις! Ακόµη και internet να µην έχεις απλά ανακοίνωσέ το σε
κάποιον επαναλήπτη ή στο τοπικό VHF/UHF
group. Κάποιος θα το στείλει στο Internet.
Και µε αυτά τα ολίγα και πενιχρά αγαπητοί
συνάδελφοι, επιτρέψτε µου να κλείσω,
ευχόµενος σε όλους πολλά και καλά DX.

de SV1NK
Μάκης

Ενηµέρωση µέσω Dx Cluster για τη «λήψη» του Beacon
LX0SIX
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Γράφει ο
Νικόλαος Γεωργιάδης
SV2HRS

EPC#1398

GRPA and POGA Award Manager

Αγαπητοί συνάδελφοι σ’ αυτό το τεύχος του 5-9 Report συνεχίζω την παρουσίαση
τών
« 23 ΝΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ AWARDS » !!!
για τα ψηφιακά modes από τό EPC CLUB .
Τα awards αυτά σκοπός της δηµιουργίας τους είναι η προβολή της χώρας µας και
ιδιαίτερα της Μακεδονίας , στους δύσκολους καιρούς που περνάµε µε την
αδιαλλαξία και τον αλυτρωτισµό των γειτόνων µας καθώς και η αναβάθµιση του
ρόλου του Έλληνα ραδιοερασιτέχνη ως προς τους συναδέλφους του εξωτερικού που
µέχρι τώρα αγωνιζόµασταν να συγκεντρώσουµε επαφές µαζί τους για να
αποκτήσουµε τα βραβεία των χωρών τους τα οποία είχαν θεσπιστεί στον
συγκεκριµένο χώρο εδώ και πολύ καιρό . Ήταν µια σκέψη που την επεξεργαζόµουν
αρκετό καιρό τώρα µέσα στο µυαλό µου και τελικά πήρε σάρκα και οστά µόλις
πρόσφατα µε την βοήθεια των Jurij MMODFV (Big boss) του EPC CLUB και του
Heinz DK5UR .
Όλα τα awards είναι ανέξοδο να τα αποκτήσει κάποιος και θα µπορεί να τα
εκτυπώσει σε υψηλής ανάλυσης format κάνοντας τα ένα στολίδι για το sack στο
ποιο θα αναρτηθούν και συγχρόνως ακόµα µια διαφήµιση του Ελληνικού
πολιτισµού .
Χωρίζονται σε δυο κατηγορίες τα GENERAL ( 9 των αριθµό ) και τα PERIPHERIES
( 14 των αριθµό ) . Ως θέµατα τους έχουν επιλεγεί µνηµεία του αρχαίου ,
βυζαντινού Ελληνικού πολιτισµού καθώς και προσωπικότητες που σηµάδεψαν µε
την παρουσία τους την Ελληνική ιστορία . Από ‘λα αυτά δεν θα µπορούσε να
απουσιάζει φυσικά το Άγιο Όρος .
Μετά από αυτό θα πρέπει να ξέρουν όλοι οι φίλοι Έλληνες ραδιοερασιτέχνες από
όλους τους νοµούς της Ελλάδος που ασχολούνται µε το BPSK mode ότι θα γίνουν
most wanted για 3,500 και πλέον µέλη του EPC CLUB WW.
Περισσότερες πληροφορίες σχετικά θα ανακοινωθούν σε λίγες ηµέρες από την
από την επίσηµη ιστοσελίδα του EPC CLUB στο http://eu.srars.org
Για την διάδοση του ραδιοερασιτεχνισµού και την προβολή της Ελλάδας µέσα από
αυτόν
73 και 88
SV2HRS

EPC#1398

GRPA and POGA Award Manager
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Γράφει ο Μάκης Μανωλάτος
SV1NK
Sv1nk@hotmail.com

ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΕ ΕΝΑ ΑΠΛΟ ΠΕ∆ΙΟΜΕΤΡΟ ΚΑΙ ΕΛΕΓΞΤΕ ΤΙΣ ΚΕΡΑΙΕΣ ΣΑΣ

Φίλοι µου γεια σας,
Υπάρχει κάποιος από εσάς που σε κάποιο QSO να µην έχει επαινέσει την κεραία του ή κάποια από τις
κεραίες του; Μάλλον όχι. Εγώ πάντως την αµαρτία µου την οµολογώ: Ναι! Έχω επαινέσει κεραία και
µάλιστα πολλές φορές! (αµαρτία εξοµολογούµενη ουκ έστιν αµαρτία!! Λένε…). Ποιός δεν είπε ότι
«αυτή η κεραία… σκοτώνει!» (φονική κεραία!!), ποιος δεν είπε «αυτή η κεραία….. γαζώνει!» (ή
ρελιάστρα είναι, ή ράµπο!), τελικά όµως είναι η κεραία καλή ή όχι; Ιδού το ερώτηµα.
Οι εταιρείες που κατασκευάζουν κεραίες τις διαφηµίζουν ως υψηλής απόδοσης, µε απίστευτα db
απολαβής και πολλά άλλα θαυµάσια χαρακτηριστικά!
Από την άλλη µεριά, όσοι ασχολούνται µε ιδιοκατασκευές κεραιών, αν δεν επαινέσουν το καµάρι τους,
την κατασκευή τους, την κεραιάρα τους, θα πέσει να τους πλακώσει! Πόσους συναδέλφους δεν έχετε
ακούσει να λένε µε περισσή υπερηφάνεια: «έχω φτιάξει µια κεραία.. τύφλα να έχουν οι
εργοστασιακές!!». Οπότε όλες οι κεραίες είναι καλές. Αλλά αν είναι έτσι, τότε ποιες είναι οι «σκάρτες»
ή τέλος πάντων οι µειωµένης απόδοσης;
Ας ξεκινήσουµε από την αρχή να ξεκαθαρίσουµε λίγο τα πράγµατα, λέγοντας λίγα λόγια απλά και λιτά
για τις κεραίες, ό,τι χρειάζεται ο ραδιοερασιτέχνης καθηµερινά.
Αρχικά να ξεκαθαρίσουµε, τι είναι η κεραία;
Είναι µια διάταξη που µετατρέπει το εναλλασσόµενο ρεύµα υψηλής συχνότητας που την τροφοδοτεί η
έξοδος του ποµπού µας σε ηλεκτροµαγνητική ακτινοβολία ίδιας συχνότητας. Όταν δηλαδή
συντονίσουµε τον ποµποδέκτη µας στους 14.345 ΚΗΖ και πατήσουµε το ΡΤΤ τότε στέλνουµε συνήθως
100 Watt, από τον ποµπό στην κεραία µας, αυτή θα µετατρέψει αυτή την ισχύ σε ηλεκτροµαγνητική
ακτινοβολία συχνότητας 14.345 ΚΗΖ. Είναι απλό!
Αντίστροφα στην λήψη η κεραία συγκεντρώνει ηλεκτροµαγνητική ακτινοβολία κάποιας συχνότητας πχ.
14.345 ΚΗΖ, και την µετατρέπει σε εναλλασσόµενο ρεύµα συχνότητας 14.345 ΚΗΖ και το στέλνει στην
είσοδο του δέκτη µας.

Η κεραία δηλαδή είναι ένας µετατροπέας. Της δίνεις
εναλλασσόµενο ρεύµα σου δίνει ηλεκτροµαγνητική ακτινοβολία,
της δίνεις ηλεκτροµαγνητική ακτινοβολία, σου δίνει
εναλλασσόµενο ρεύµα.
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Πόσο καλή είναι µια κεραία;
Στην περίπτωση της εκποµπής, µας ενδιαφέρει να µετατρέψει όσο περισσότερη ισχύ µπορεί από τον
ποµπό, σε ηλεκτροµαγνητική ακτινοβολία, µε όσο περισσότερη ένταση ηλεκτροµαγνητικού πεδίου
µπορεί.
Στην περίπτωση της λήψης µας ενδιαφέρει να µπορεί να συγκεντρώσει, να µαζέψει, όσο περισσότερη
ηλεκτροµαγνητική ακτινοβολία µπορεί και να την µετατρέψει σε εναλλασσόµενο ρεύµα. Το ρεύµα
αυτό, είναι το σήµα που «λαµβάνει» ο δέκτης µας. Άρα όσο περισσότερο ρεύµα, τόσο µεγαλύτερο
σήµα θα δέχεται ο δέκτης µας στην είσοδό του, άρα τόσο περισσότερες µονάδες θα διαβάζουµε στο Smeter µας.

Καλή κεραία λοιπόν είναι η κεραία που στην εκποµπή, µετατρέπει όσο
περισσότερη ισχύ γίνεται σε πυκνής έντασης ηλεκτροµαγνητικό πεδίο και
στη λήψη µαζεύει όσο περισσότερη ηλεκτροµαγνητική ακτινοβολία
µπορεί, και την µετατρέπει σε εναλλασσόµενο ρεύµα.
Καλά όλα αυτά, αλλά πώς συγκρίνουµε δύο κεραίες;
Να λοιπόν ένα κρίσιµο ερώτηµα: πώς συγκρίνουµε δύο κεραίες; Για τα δικά µας Ελληνικά δεδοµένα τα
πράγµατα είναι απλά! Βάζουµε τον SV8xxxx για διαιτητή!! Παίρνει ο SV5zzzz µικρόφωνο, ο διαιτητής
γράφει το report πχ 8 S-Units, µετά παίρνει µικρόφωνο ο SV2ffff, ο διαιτητής ξαναγράφει το report, πχ
9+10db, οπότε µε ύφος περισπούδαστο λέει: SV5xxxx, Ο SV8zzzz, «µάπα η κεραία σου! Μου φέρνεις
8 µοναδούλες!! Ενώ ο SV2ffff τα τάπωσε όλα! 9+20»
Αν νοµίζετε ότι δεν είναι τα πράγµατα έτσι ακούστε προσεκτικά τις συνοµιλίες πολλών συναδέλφων και
θα µε δικαιώσετε.
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Κανείς δεν νοιάζεται για την πόλωση των κεραιών, την αστάθεια στην διάδοση, τις διαφορετικές
συνθήκες διάδοσης µεταξύ του SV8zzzz και του SV5zzzz, ΄και αντίστοιχα του SV8zzzz µε τον SV2ffff,
την διαφορετική ισχύ που εκπέµπουν, τις διαφορετικές συνθήκες εγκατάστασης και λειτουργίας των
κεραιών, κλπ, κλπ, κλπ! Πώς λοιπόν µπορούµε να δοκιµάσουµε δύο κεραίες για να δούµε ποια από τις
δύο έχει καλύτερη απόδοση; ∆ιαβάστε µε καλή διάθεση τα παρακάτω και θα δείτε...
Στον κόσµο των κεραιών υπάρχουν δύο κεραίες πρότυπα τις οποίες χρησιµοποιούµε σαν µέσο
σύγκρισης.
Η πρώτη ονοµάζεται «ισοτροπική» κεραία αναφοράς.
Τι είναι αυτή τώρα; Μια ιδανική κεραία! Έµπνευση της
επιστηµονικής κοινότητας!! η οποία χρειαζόταν µια κεραία
απίστευτα µικρή σε σχέση µε το µήκος κύµατος που έκανε
εκποµπή, και τοποθετηµένη σε ένα χώρο ελεύθερο από
οποιοδήποτε αντικείµενο, για να καλύψει τις ανάγκες της στις
θεωρητικές µελέτες! Στην πραγµατικότητα, και εµείς οι µαχόµενοι
ηλεκτρονικοί σε πολλές µελέτες µας είµαστε υποχρεωµένοι να
χρησιµοποιήσουµε σαν κεραία αναφοράς την ισοτροπική κεραία.
Μετά από 32 χρόνια στο επάγγελµα σας διαβεβαιώ ότι υπάρχουν
µελέτες που δεν θα µπορούσαν να γίνουν χωρίς αυτή την ιδανική
κεραία!
Ισχύς : 50 watts
Συχνότητα: 144-146 MHz
Band: 2m Yagi (10 element)
Connector: UHF
Απολαβή: 11.6 dBi Βλέπετε; Εδώ η απολαβή δίνετε
σε dBi, και όχι σε dbd.
Βάρος: 1.1 Kg
Μήκος Boom: 2.13 m
Μεγ. αντοχή αέρα: 80 MPH
Αυτή τη θεωρητική κεραία χρησιµοποιούν σαν κεραία αναφοράς και κάποιες εταιρείες κατασκευής
κεραιών, για να συγκρίνουν τις κεραίες τους. Έτσι όταν µια κεραία Beam στο διαφηµιστικό φυλλάδιο
δίνεται να έχει 6dbi κέρδος, σηµαίνει απλά ότι αν στην έξοδο ενός ποµπού 100 Watt, συνδέσουµε µια
ισοτροπική κεραία και σε απόσταση τριών µηκών κύµατος πχ στα 10m (28 ΜΗΖ) η απόσταση είναι
3Χ10 =30m τοποθετήσουµε ένα πεδιόµετρο και µετρήσουµε την ένταση του ηλεκτροµαγνητικού
πεδίου που δηµιουργεί η κεραία µας, θα διαβάσουµε µια ένδειξη πχ 100mWatt/m
Αν τώρα στον ίδιο ποµπό συνδέσουµε την κεραία του φυλλαδίου, και εκπέµψουµε πάλι µε 100 Watt,
τότε η ένταση του ηλεκτροµαγνητικού πεδίου που θα διαβάσουµε στο πεδιόµετρο που είναι
τοποθετηµένο σε απόσταση τριών µηκών κύµατος δηλαδή στα 30m είναι 400mWatt!!! (να το κέρδος
της κεραίας!)
Ξέρουµε ότι κάθε 3db η ισχύς διπλασιάζεται, άρα αν τα 100mWatt = 0db, τότε τα 200mWatt=3db
(διπλασιασµός), οπότε τα 400mWatt=6db (τετραπλασιασµός).
Με απλά ελληνικά, η κεραία που σας προτείνει το φυλλάδιο να αγοράσετε δηµιουργεί ένα
ηλεκτροµαγνητικό πεδίο τετραπλάσιας έντασης!!! από την ισοτροπική κεραία αναφοράς, οπότε
συνάδελφοι αυτό το κέρδος πληρώνεται µε τα ευρουδάκια σας.! Μην διαµαρτύρεστε γιατί αν
κρατούσατε την ισοτροπική κεραία θα έπρεπε να εκπέµπατε µε ισχύ 400 Watt!! για να δηµιουργήσετε
ίδιας έντασης ηλεκτροµαγνητικό πεδίο.
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∆ιπολική κεραία αναφοράς
Η διπολική κεραία αναφοράς
είναι το γνωστό µας δίπολο
λ/2!! Τέτοια δόξα έχει!
Σε αντίθεση µε την
ισοτροπική κεραία που
αποτελεί θεωρία, η διπολική
κεραία λ/2 είναι µια
πραγµατική κεραία που
χρησιµοποιείται από
εκατοµµύρια χρήστες στον
κόσµο, είτε αυτοί είναι
Ραδιοερασιτέχνες, CBers,
Στρατιωτικοί σταθµοί, Εµπορικά ραδιόφωνα και τηλεοράσεις, συστήµατα τηλεχειρισµού, κλπ, κλπ, κλπ.
Με τόσους «οπαδούς», ιδίως στην Ραδιοερασιτεχνική κοινότητα είναι πολύ χρήσιµο να χρησιµοποιηθεί
σαν κεραία αναφοράς, ώστε ο ραδιοερασιτέχνης να γνωρίζει ότι θα δώσει κάποιες δεκάδες ή
εκατοντάδες ευρουδάκια για να αγοράσει την εξαιρετική κεραία που διαφηµίζει το φυλλάδιο, αλλά
τελικά τί παραπάνω θα κερδίσει από το «απλό» δίπολο που χρησιµοποιεί;
Μια άλλη µερίδα κατασκευαστών κεραιών λοιπόν, στα διαφηµιστικά τους φυλλάδια, το κέρδος της
κεραίας το δίνουν σαν dBd. Αυτό το -> d είναι που κάνει την διαφορά, και εννοεί το κέρδος της
κεραίας που διαφηµίζει σε σχέση µε το δίπολο.
∆ηλαδή αγόρασε αυτή την κεραία που έχει 6db κέρδος και θα εκπέµπεις 4 φορές ισχυρότερα από ότι
µε το διπολάκι σου! Ας δούµε πρακτικά τι σηµαίνει αυτό.
Έστω ότι εκπέµπω µε ένα ποµπό 100 Watt και µια δίπολη κεραία στους 28 ΜΗΖ, φωνάζοντας τον
ZS6XXX, φωνάζω…φωνάζω…. Αλλά ο συνάδελφος δεν µε ακούει! Βγάζω το δίπολο και συνδέω τη
ΒΕΑΜ (µε 6dbd κέρδος) στον ποµποδέκτη µου, φωνάζω… και ωωωωω!! του θαύµατος µε ακούει. Τί
συνέβη; Το ηλεκτροµαγνητικό πεδίο που δηµιουργούσε το δίπολο δεν ήταν αρκετό ώστε το σήµα µου
να φτάσει µε ικανοποιητική ισχύ στο δέκτη του ανταποκριτή µου µε αποτέλεσµα να µη µε ακούει. Όταν
άλλαξα κεραία και έβαλα τη ΒΕΑΜ το ηλεκτροµαγνητικό πεδίο που δηµιούργησε ήταν 4 φορές
ισχυρότερο, µε αποτέλεσµα το σήµα µου να ακουστεί από τον ZS6XXX και να γίνει το QSO.
Ξαναβάζω το δίπολο και ανεβάζω ισχύ στα 400 Watt, ο ZS6XXX µε ακούει και το QSO γίνεται! Έστω
και µε δίπολο!
∆ηλαδή για να γίνει το QSO µε τον ZS6XXX έπρεπε, ή να εκπέµπω µε 100 Watt και κεραία ΒΕΑΜ µε
κέρδος 6dbd, ή να εκπέµπω µε 400 Watt και ένα δίπολο.
Φαντάζοµαι ότι είναι σε όλους κατανοητό το παράδειγµα.
Αντίστοιχα στη λήψη, έστω ότι το διπολάκι µας κατορθώνει και συγκεντρώνει ένα σήµα από τον
ZS6XXX της τάξεως των 20µVolt, αντικαθιστώντας το δίπολο µε τη ΒΕΑΜ το σήµα στην είσοδο του
δέκτη µας θα γίνει 80µ/Volt, δηλαδή έγινε 4 φορές ισχυρότερο! Να το κέρδος των 6dbd στη λήψη.
Η σχέση ισοτροπικής και διπόλου κεραίας.
Ανάµεσα στην ισοτροπική και την διπολική κεραία υπάρχει µια διαφορά κέρδους 2,15 db. Στο
παράδειγµα της ισοτροπικής κεραίας η απολαβή της είναι 11.6 db, από αυτή την απολαβή αφαιρούµε
2.15 db για να δούµε µε πόσα db κέρδους διπολικής κεραίας αντιστοιχεί.
∆ηλαδή
11.6dbi – 2.15 = 9.45 dbd
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Άρα κάθε φορά που ξέρετε την απολαβή µιας κεραίας σε dbi και θέλετε να την µετατρέψετε σε dbd
αφαιρείτε 2.15 db. Αντίθετα αν ξέρετε την απολαβή µιας κεραίας σε dbd και θέλετε να την
µετατρέψετε σε dbi, τότε προσθέτετε 2.15 db.
Παράδειγµα
Μια κεραία έχει απολαβή 9.45 dbd. Πόση απολαβή έχει σε dbi;
9.45 dbd + 2.15 = 11.6 dbi
Με τον τρόπο αυτό µπορείτε εύκολα να συγκρίνετε την απολαβή δύο κεραιών που σας ενδιαφέρουν,
αλλά οι κατασκευαστές τους δίνουν την απολαβή των κεραιών ο ένας σε dbd και ο άλλος σε dbi. Μιας
και όλοι οι ραδιοερασιτέχνες χρησιµοποιούµε το δίπολο σαν κεραία αναφοράς, λογικό είναι να
µετατρέπετε τα dbi σε dbd ώστε να καταλαβαίνετε πόσο καλύτερα θα εκπέµπει η κεραία σας ή θα
λαµβάνει σε σχέση µε το δίπολο.
Το διάγραµµα ακτινοβολίας µιας κεραίας.
Το διάγραµµα ακτινοβολίας µιας κεραίας
είναι ένας χάρτης, ένα διάγραµµα που
δείχνει στον Ραδιοερασιτέχνη πως
εκπέµπει-λαµβάνει η κεραία του στο
χώρο. Είναι η πραγµατική εικόνα, του πως
µια κεραία στέλνει το σήµα µας στους
ανταποκριτές µας, και έτσι να
αξιολογήσουµε αν µια κεραία εξυπηρετεί
τον σκοπό για τον οποίο τη θέλουµε ή όχι.
Κακά τα ψέµατα φίλοι µου, ελάχιστοι
αγοράζουν µια κεραία αφού πρώτα
διαβάσουν το διάγραµµα ακτινοβολίας της.
Οι περισσότεροι αγοράζουν µια κεραία
γιατί τους τη σύστησε ο φίλος τους
SVXXXX ή SWΨΨΨΨ. Συνήθως το
κριτήριο είναι: σε ακούω µπόµπα! Ξυρίζει αυτή η κεραία, τα κουρεύει όλα!! (αφού καµιά φορά νοµίζω
ότι πρόκειται να αγοράσει κουρείο! ή βεγγαλικά και πάντως όχι κεραία!) Υπάρχουν δύο διαγράµµατα
ακτινοβολίας µιας κεραίας, το ένα αναφέρει τον τρόπο ακτινοβολίας της κεραίας ως προς το οριζόντιο
επίπεδο –το πάτωµα δηλαδή-, και το κατακόρυφο διάγραµµα – όπως ένας όρθιος τοίχος
πολυκατοικίας. Με βάση αυτά τα δύο διαγράµµατα γίνεται η σωστή επιλογή της κεραίας.
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Αν πχ. κατοικείς σε µονοκατοικία και
περιτριγυρίζεσαι από πολυκατοικίες,
θέλεις µια κεραία µε µεγάλη γωνία
εκποµπής πχ 3λ/2, ώστε το σήµα σου
να σηκωθεί ψηλά και να ξεπεράσει τις
πολυκατοικίες, αλλιώς το µόνο που
θα κάνεις είναι να ζεσταίνει η RF σου
τους τοίχους των γειτονικών
πολυκατοικιών! Πχ κάθετη λ/2.
Αν πάλι η µονοκατοικία σου έχει
δεξιά και αριστερά τις πολυκατοικίες
χρειάζεσαι µια κεραία µε
ηµικατευθυνόµενο διάγραµµα
ακτινοβολίας πχ. Ένα οριζόντιο
δίπολο λ/2, διαφορετικά αν βάλεις
µια κατακόρυφη κεραία το µόνο που θα καταφέρεις είναι να παίζει η RF σου πιγκ-πονκ από τον ένα
τοίχο στον άλλο!
Πως καταρρέουν οι µύθοι
Η αλήθεια
αγαπητοί
συνάδελφοι θέλει
θάρρος και
ειλικρίνεια. Και για
να γίνει αυτό µόνο
ένας αδέκαστος
κριτής µπορεί να
το κάνει. Το
πεδιόµετρο.

Ενεργητικό αναλογικό πεδιόµετρο

Απλό παθητικό, αναλογικό πεδιόµετρο

Τι είναι αυτό; Είναι ένα όργανο µε το οποίο µετράµε την ένταση του πεδίου µιας κεραίας και το
διάγραµµα ακτινοβολίας της.
Η τιµή των οργάνων αυτών είναι λίγο «αλµυρή» για τον Ραδιοερασιτέχνη, όµως υπάρχει ελπίδα! Αν
θέλει να κάνει κανείς µια απλή, σε ερασιτεχνικά πλαίσια εκτίµηση µιας κεραίας, µπορεί να φτιάξει ένα
απλό πεδιόµετρο µόνος του.!
Οι επιδόσεις του, δεν πλησιάζουν ούτε κατ΄ελάχιστο αυτό ενός ψηφιακού επαγγελµατικού πεδιοµέτρου
αλλά πιστέψτε µε η αρχή λειτουργίας και των δύο είναι ίδια!
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Επαγγελµατικό πεδιόµετρο
Τι ακριβώς µπορούµε να κάνουµε µε αυτό το πεδιόµετρο;
Πρώτα απ΄όλα να µετρήσουµε και να συγκρίνουµε µεταξύ τους, τις ίδιες τις κεραίες µας! Να βγάλουµε
το οριζόντιο διάγραµµα ακτινοβολίας τους µε τον τρόπο που είναι εγκατεστηµένες στο QTH ή το
αυτοκίνητο µας.
Να ελέγξουµε αν η εµπορική η ερασιτεχνικής κατασκευής κεραία που χρησιµοποιεί ο φίλος µας SV/
SWxxxx, απείρως µικρών διαστάσεων, έχει
τα πολλά db κέρδος που µας λέει, ή απλά
είναι ένα Dummy Load;
Και τότε αγαπητοί συνάδελφοι θα δείτε τα
χάλια που έχει µια περίφηµη κεραία, ή
αντίστροφα θα δείτε µια όχι και τόσο
φηµισµένη κεραία να έχει καλύτερη
απόδοση από ότι περιµένατε.
Θα σας λυθεί το µυστήριο γιατί η κεραία
«διπολοverτicalbeam!!» που αγοράσατε
µαζί µε τον συνάδελφο SV/SWbbbbb σε
αυτόν λειτουργεί καταπληκτικά ενώ εσύ
σκέφτεσαι ότι πέταξες τα λεφτά σου
αγοράζοντάς την, ενώ µε ένα
µπουγαδόσυρµα θα ακουγόσουν
καλύτερα!!
Θα µπορείς να κατασκευάζεις κεραίες δικές
σου και να τις συγκρίνεις µε άλλες
ιδιοκατασκευής ή εµπορικές. Για όσους
ασχολούνται µε βελτιώσεις κεραιών, το
πεδιόµετρο είναι το εργαλείο που θα τους
βοηθήσει να «modificaρουν» την κεραία
τους ώστε να αυξήσουν την ένταση της
ακτινοβολίας της κλπ.
Μην παραλείψετε λοιπόν να είσαστε µαζί
µας στο επόµενο τεύχος του 5-9 Report
Θα περιγράψουµε βήµα βήµα µε λίγα και
κατανοητά λόγια πώς να φτιάξετε ένα απλό
πεδιόµετρο, από το κουτί µέχρι το
κύκλωµα, αλλά και πώς θα το χειριστείτε ώστε να βελτιώσετε τις κεραίες σας αλλά κάι πώς θα τις
συγκρίνετε…

Μέχρι τότε καλά DX και πολλά πολλά 73!!!
SV1NK
ΜΑΚΗΣ
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Ο ΠΑΠΑΦΟΥΝΗΣ ΓΡΑΦΕΙ…
SV2FPU
sv2fpu@vip.gr

1η Απριλίου 2008
ΣΑΝ ΠΡΩΤΑΠΡΙΛΙΑΤΙΚΟ ΨΕΜΑ…
Μόλις πριν δυο µέρες τελείωσε το CQ WPX SSB
Contest,
διαγωνισµό που το αγαπηµένο µου team, έλαβε
µέρος στην προσφιλή κατηγορία M/S και χρήση του
οικείου, πλέον, διακριτικού J42WhiteTower…
Καθισµένος στην πολυθρόνα του γραφείου µου,
µόνος, εγώ, το laptop, το σαξόφωνο του Κατσαρού
και οι µνήµες µου…
Ακόµη νωπές οι ατελείωτες ώρες προετοιµασίας της
οµάδας και του HotelPapaYianki µε σκοπό όλα να
είναι έτοιµα την d ώρα (d=290001UTC March 2008)… Σαν να βλέπω τώρα µπροστά µου τους δύο
πύργους του Τower (2HNZ - 2HPY), σκαρφαλωµένους στην σκεπή, να ρυθµίζουν τον ρότορα µε την
µαγνητική πυξίδα, τον Παπαφούνη να καλιµπράρει τον controller, τον Παύλο (2HRT), τον Νίκο
(2HPP), τον ∆ηµήτρη (2HSV), τον Χρήστο (2HOB) να στήνουν τα µηχανήµατα, να τεντώνουν
αντηρίδες, να µετρούν καθόδους, να δουλεύουν όλοι µαζί για µια ιδέα, κάτι που πριν χρόνια τόλµησα
και ονειρεύτηκα…µαζί µε τους υπόλοιπους στυλοβάτες…του Λευκού µας (ραδιοερασιτεχνικού)
Πύργου… µας, καθώς συνδυάσαµε το τερπνό µετά του ωφελίµου…,
Χωρίς να δώσουµε το εκατό τα εκατό του ντιεξικού εαυτού µπορέσαµε και φτάσαµε και στις 5
ηπείρους, µε πάνω από χίλιες επαφές και στις έξι µπάντες, ογδόντα έξι DXCC, και πάνω από 833.000
πόντους…!!!!
Μα, για στάσου, οι µνήµες
του χτες ξάφνου αρχίζουν
να µπλέκονται µε τις µνήµες
πριν από είκοσι, τριάντα
και… χρόνια…

…όλα τα πράγµατα, καµιά φορά νοµίζεις ότι είναι
έτσι φτιαγµένα, ούτως ώστε να επηρεάζει το ένα το
άλλο, και να αναρωτιέσαι εσύ µετά, ήταν σύµπτωση,
πεπρωµένο, κάποια θεία δύναµη, ή απλά ήταν να
γίνει…;
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…Ανέκαθεν ο ήρωας µας προβληµατιζόταν, όταν οι συνοµήλικοι του έπαιζαν µε βώλους, πως γίνεται ο
θείος του µε ένα σκασµό γυάλινους γλόµπους (‘ λάµπες ’ τις έλεγε), να ακούγεται η φωνή του στην
Κύπρο, στην Αθήνα, στην Κρήτη κοκ (οι ανταποκρίσεις έπεφταν σύννεφο… Κώστα εδώ στο
Ξυλόκαστρο το σήµα σου είναι εικοσιτρείς µονάδες στις τριάντα του ∆ευτέρου και σαράντα του
οργάνου…µα τι λέει τούτος Θείο Κώστα;)…
-Γιαννάκη δεν µπορώ να σου εξηγήσω αλλά όταν µεγαλώσεις λίγο ακόµη θα καταλάβεις…
Και δώστου ο Γιαννάκης να προσπαθεί να καταλάβει τι έκανε ο θείος του σε ένα δωµάτιο-αποθήκη
γεµάτο καλώδια, µεταλλικά κουτιά µε φωτάκια και διακόπτες, πολλούς διακόπτες, που όλο τους
ανέβαζε έπαιρνε ένα, µικρόφωνο το έλεγε, µίλαγε τα αλαµπουρνέζικα τελειώνοντας πάντα µε την λέξη
‘έτοιµα’ και δώστου να κατεβάζει τους διακόπτες και να περιµένει κάτι σαν θάµα, κάποια φωνή από το
κεντρικό µεταλλικό κουτί να του απαντά…!
Στα έντεκα του ο ήρωας µας, µαζί µε τους φίλους του κατάλαβαν τι θάµα περίµενε ο θείος του τα
βράδια κλεισµένος στο δωµάτιο-αποθήκη…: µια απάντηση…ναι µια µόνο απάντηση που να δηλώνει
ότι κάποιος άκουσε την κλήση του, και του απάντησε…άρα δεν είναι ο µόνος τρελός σ’ αυτή την
πλάση…, υπάρχουν κι άλλοι…
Έτσι λοιπόν κι αυτοί, για να µπορέσουν να έχουν πιθανότητες να εισπράξουν την πολυαναµενόµενη
απάντηση, κατασκεύασαν για αρχή ένα µικρό (στα όρια του σπιρτόκουτου) ποµπό, που (έλεγαν οι
παλαιότεροι και εµπειρότεροι) ανάλογα µε την τάση και το ύψος της κεραίας µας θα πάρουµε
µακρινότερες απαντήσεις…
Πάντως στην πρώτη του κλήση που έκανε από την ταράτσα του πατρικού του, απάντησε ένα παλικάρι
από την απέναντι ταράτσα και έκανε µια πολύ καλή συνοµιλία, τόσο ραδιοφωνική, όσο και…οπτική…
Αργότερα η παρέα του έδωσε κι άλλες ευκαιρίες κι έτσι παρουσίασε σε νεαρή ηλικία εκποµπές στα FM
και συµµετοχή σε συνοµιλίες που κρατούσαν µέχρι το ξηµέρωµα, και φυσικά το πρωί ο δάσκαλος
γκάριζε γιατί ήταν αδιάβαστος…, αλλά είπαµε ο σκοπός ήταν «ιερός»!
Τα χρόνια πέρασαν και ήρθε η στιγµή της επαγγελµατικής του αποκατάστασης…
Σε ηλικία ούτε δεκαοκτώ πέρασε µε επιτυχία τις εξετάσεις στην Σχολή Υπαξιωµατικών Π.Ν.
Είπε στον πατέρα του ότι : «εντάξει µπαµπά θα πάω στον Πόρο, θα ξεχάσω/χάσω φίλους και παρέες
αλλά να ξέρεις αν δεν πάρω ειδικότητα Τηλ (τηλεγραφητής) ετοιµάσου να πληρώσεις γιατί θα
παραιτηθώ…»
Στο πρώτο του ταξίδι µε πολεµικό πλοίο έβαλε σκοπό να κάνει δύο πράξεις µοιραίες, η µία χωρίς πολλά
επακόλουθα ενώ η δεύτερη τα επακόλουθα συνεχίζονται από τότε.., µέχρι και τώρα…
Επιβιβάστηκε στο πλοίο, πέταξε τον σάκο του σε κουκέτα που ούτε τον αριθµό δεν συγκράτησε, και
πιάνοντας από το µπράτσο τον πρώτο ναύτη που βρήκε µπροστά του τον ρώτησε : «ο ασύρµατος που
είναι;»,
-«έλα µαζί µου», του απάντησε το ναυτάκι…
Κι άρχισαν να ανεβαίνουν σκάλες και ορόφους, να περνούν από διαδρόµους και γωνίες, πόρτες να
ανοίγουν και να κλείνουν, κι αυτός να σκέφτεται µόνο τον ασύρµατο κι όχι την κουκέτα του και το
νούµερο της, που όλο και ξεµάκραινε η µνήµη τους από το ενθουσιόπληκτο µυαλό του…άραγε πόσα
καταστρώµατα πιο κάτω ήταν ο σάκος του…;
Όχου µωρέ, δεν µε νοιάζει, αρκεί να µπώ στο radio room…
Ξάφνου ο δεξιός δείκτης του ναύτη αγγίζει ένα κουδούνι, η φωνή από την άλλη πλευρά της
θωρακισµένης πόρτας καλεί το ποιος είναι και, µετά τα διαδικαστικά…ανοίγει η πόρτα του παράδεισου,
η πόρτα ενός δωµατίου που πραγµατοποιεί όλες σου τις… επικοινωνιακές επιθυµίες…
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Σαν άδειο σφουγγάρι, που χρόνια λιαζόταν κάτω από ένα πύρινο ήλιο, διψασµένο για δροσερή γνώση,
έτσι κι ο ήρωας µας, ήπιε όλες τις πληροφορίες που απαντούσαν στα ερωτήµατα του µονορούφι…το
προσωπικό του ασυρµάτου και ο υπόλογος του ασυρµάτου ευγενέστατοι και υποµονετικοί µαζί του,
ενώ, σε λίγη ώρα ήταν έτοιµος να βάλει ακουστικά και να καταγράφει σε έντυπο ηµερολόγιο το τι
άκουγε…
Έτσι κι έγινε, ο ήρωας µας αποµονώθηκε πλήρως στον µεγαλο/µικρόκοσµο του, αφού τα ακουστικά
του έδιναν ασύλληπτες δυνατότητες ακρόασης αλλά από την άλλη δεν µπορούσε… δεν ήθελε…το
ξέχασε να αντιλαµβάνεται τι συµβαίνει στο πλοίο, το οποίο είχε σαλπάρει εδώ και ώρες, ενώ είχε
σηµανθεί αναφορά των δοκίµων υπαξιωµατικών…µε έναν απόντα αδικαιολόγητο…
…ΕΚΕΙΝΟΝ…
Χαµός, στο πλοίο, ενηµερώθηκε η γέφυρα, άρχισαν να καλούν από τα µεγάφωνα του πλοίου το όνοµα
του, αλλά που να ακούσει αυτός, ήταν αφοσιωµένος στο καθήκον του, που δεν ήταν άλλο από το
καταγράφει πιστά το έντυπο ηµερολόγιο του…
Ξαφνικά η πόρτα του ασυρµάτου ανοίγει και, αυτόµατα το όνειρο του ήρωα µας γκρεµίζεται, σπάει και
γίνεται χίλια κοµµάτια, ακούγοντας την φωνή του οµαδάρχη του µέσα στα ακουστικά : « ‘Εδώ είσαι
παλιόπαιδο και σε ψάχνει όλο το πλήρωµα,…τσακίσου κι έλα στην κλήση…@#$%^&*…»
Ο ήρωας µας θυµάται ότι καθάριζε πατάτες καθόλη την διάρκεια του ταξιδιού παρουσία σκοπού ενώ µε
την επιστροφή του πλοίου στην βάση τον κάλεσε ο προϊστάµενος του, ο οποίος αφού τον επίπληξε
εντονότατα στο τέλος του είπε : «Φυσικά όπως καταλαβαίνεις εξασφάλισες την ειδικότητα του
τηλεγραφητή, και µου είναι αδιάφορο πλήρως τι ειδικότητα ήθελες πριν το συµβάν…» Να και ένα καλό
µέσα στην φρίκη που πέρασα τόσες µέρες να είµαι ξάγρυπνος και να καθαρίζω…πατάτες, σκέφτηκε…
Χρόνια ήρθαν και πέρασαν, κι αυτός φτασµένος µαρκόνης, µε τα χειριστήρια του, τους ποµποδέκτες
του, τα ραδιοτηλέτυπα του κι όλα τα καλούδια που έχουν οι πιο καλοί ασύρµατοι…µα κάτι του λείπει
κάτι τον απασχολεί, µια αναπάντητη ερώτηση πλανάτε στο µυαλό του : «Καλά τα υπηρεσιακά δίκτυα
που µιλάω, αλλά εκεί έξω στα βραχέα δεν υπάρχουν κι άλλοι εκτός από πλοία και υπηρεσίες ξηράς,
κάποιοι θα υπάρχουν δεν µπορεί…»
κι όλος ενθουσιασµό παίρνει την απόφαση να κάνει το πρώτο του…scanning (το ηµερολόγιο έδειχνε

1η Απρίλη
1988 / on
board / qth
Central Aegean)
αρχίζοντας
από τα
14999Khz (Π/
∆ RF 301 της
Harris, external antenna
tuner/coupler,
150W, antenna vertical)
µε φορά προς
τα…κάτω.
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∆εν περνά πολλή ώρα και στο 14285Κhz (έλα ντε!!) ακούει φωνές, και τι φωνές… «Μα τους χίλιους
βράχους του Οντάριο…αυτοί είναι Έλληνες, µιλάνε για ένα πλυντήριο που είχε χαλάσει και ήθελε
επισκευή…, τους ακούω πέντε στα πέντε και µιλούν µε call signs σε διαµόρφωση USB…τι να κάνω,
πρέπει να τους µιλήσω να δω από που είναι, αν και η προφορά των ελληνικών τους είναι ξενική,
µάλλον αµερικάνικη…
ΟΚ, θα συντονίσω τον ποµπό κι ότι γίνει…» (πρόσεχε του λέγαν τα επικοινωνιοπνεύµατα, µια πόρτα
είναι έτοιµη να σου ανοίξει κι αν ανοίξει σου υποσχόµαστε ότι δεν θα ξανακλείσει…)
Ο ήρωας µας, µε την καρδιά του να δουλεύει από το άγχος στους…τόσους σφυγµούς, περιµένει την
κατάλληλη στιγµή, πατάει το PTT (Push To Talk) και δηλώνει : «διακοπή από το Αιγαίο, εάν µε ακούτε,
έτοιµος», είπε… και η πόρτα του ραδιοερασιτεχνισµού είχε ανοίξει !!!
Οι δύο ραδιοερασιτέχνες του µίλησαν από την Αµερική, ο ένας ήταν από την Νέα Υόρκη, για τον άλλο
δεν θυµάται, πάντως του µίλησαν ευγενέστατα και του εξήγησαν όλα αυτά που πρέπει να πράξει
κάποιος από πριν, ούτως ώστε να µπορεί να µιλάει στις…ραδιοερασιτεχνικές συχνότητες νόµιµα (;)…
Καρακουέκ!!
Από εκείνη την στιγµή ένας άσβεστος πόθος σιγόκαιγε το είναι του ήρωα µας, πως και κυρίως πότε θα
γινόταν κι αυτός ραδιοερασιτέχνης, να µπορέσει κι αυτός να γίνει µέλος της «κάπως διαφορετικής
κοινωνίας»…!
Τις επόµενες ηµέρες µπόρεσε και συνοµίλησε, µεταξύ άλλων, µε έναν Έλληνα ραδιοερασιτέχνη, που ο
χαρακτήρας του, η µικροφωνική του ευγένεια, η κατάρτιση του αποτελούν παράδειγµα προς µίµηση,
τον αγαπητό Άλµπυ SV1HX, ο οποίος ήταν /ΜΜ στην Λιβύη.
∆εν θα ξεχάσει ποτέ πως τον πήρε…πέντε κάτω να τα πούνε πιο ήσυχα… και του εξήγησε πως έχουν τα
πράµατα…
Ακόµη τον κυρ Στέλιο από την Βραζιλία, που θα ερχόταν τότε στην Ελλάδα να παντρέψει τον γιο του,
ή τον Γιώργο τον Σουηδό ή που άκουσε την φωνή του Νόρµαν G3FNJ να συνοµιλεί και όλοι να ακούνε
µε προσοχή…
Τα χρόνια ξαναπέρασαν, ο πόθος όµως όπως την πρώτη µέρα, την 1η Απριλίου 1988, που µια
«µολυσµένη» βελόνα µε τον ιό του ραδιοερασιτεχνισµού του έµπηξε η µοίρα µέσα στο µυαλό του!
Που να φτιάξει σακ ο ήρωας µας, σε ποιο κιουτιειτς, που την µία ήταν µε το καράβι εδώ και σε πέντε
µέρες θαλασσοδερνόταν στον κόλπο του Λέοντα…
Κι όµως ακριβώς έντεκα χρόνια µετά, έµπειρος µαρκόνης µε χιλιάδες ώρες στον ασύρµατο του πλοίου
του, σαν πρωταπριλιάτικο ψέµα, την 1η Απριλίου 1999, ο ήρωας µας αποκτά την πολυπόθητη
άδεια ραδιοερασιτέχνη και πετάει σε πελάγη ευτυχίας, που κατάφερε να πραγµατοποιήσει ένα όνειρο
έντεκα ετών…!
Αφιερωµένο στην αγαπηµένη µου οµάδα
‘WHITE TOWER Dream TEAM’, στα όνειρα που υλοποιήσαµε µαζί, και σε αυτά που ’ρχονται!
Συνεχίζεται…
73s
Παπαφούνης
www.whitetowerdxt.com
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CQ WPX CONTEST 2008.

Σηµειώσεις από την συντακτική
επιτροπή του 5-9 Report.

1. ∆ιαβάζοντας την από καρδιάς του Παπαφούνη αναπόληση των περασµένων, νοιώσαµε αυτό τον
γνωστό κόµπο να στέκετε κάπου εκεί πιο κάτω απ’ τον λαιµό µας. Νοιώσαµε τις αγωνίες του τις χαρές
του το χτυποκάρδι της πρώτης του επαφής… Όµως πάνω απ’ όλα νοιώσαµε πόσο πολύ ταιριάζουν τά
χνώτα µας έστω και εάν ποτέ δεν έχουµε συναντηθεί, έστω και εάν κάποιος ποτέ δεν µας είχε
συστήσει.
Νοιώσαµε δικαιωµένοι για άλλη µιά φορά για τους ανθρώπους πού επιλέγουµε νάναι µαζί µας στο
ταξίδι του 5-9 Report.
Άς είσαι καλά Γιάννη µαζί µε όσους αγαπάς και να µας ταξιδεύεις µε τις ιστορίες σου σαν
«πρωταπριλιάτικο ψέµα».
2. ευχαριστούµε τον συνάδελφο πού δεν επιθυµεί να ανακοινωθεί το όνοµά του, γιά την φωτογραφία
του RF 301 κάτω από την τυλιγµένη γαλανόλευκη, από την µεγάλη του συλλογή στρατιωτικών
µηχανηµάτων. Ελπίζουµε κάποια στιγµή να γράψει στο 5-9 Report για τά αγαπηµένα του παιχνίδια. Ή
να µας δώσει την δυνατότητα να δηµοσιεύσουµε φωτογραφίες τους…
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Ο ΠΑΠΑΦΟΥΝΗΣ ΓΡΑΦΕΙ…
ΣΤΑ Α∆ΥΤΑ ΤΟΥ ΚΩ∆ΙΚΑ MORSE…

SV2FPU Γιάννης Ιωαννίδης

sv2fpu@vip.gr
www.whitetowerdxt.com
Αγαπητοί, -ες συνάδερφοι ραδιοερασιτέχνες και µη,
Συνεχίζοντας το αφιέρωµα στον κώδικα Μορς, σε
αυτό το µάθηµα θα προσπαθήσουµε να
αποσαφηνίσουµε το τοπίο γύρω από το πώς γίνεται ένα qso σε mode cw…
Ελπίζω ότι µε τα µέχρι τώρα µαθήµατα έχουµε φτάσει σε ένα ικανοποιητικό βαθµό εκποµπής
και σε βαθµό λήψης τέτοιο που να µπορούµε αφενός να επιτύχουµε στις εξετάσεις του
Υ.Μ.Ε., αφετέρου να σταθούµε σε µια συχνότητα που πραγµατοποιείτε, ήδη, ένα qso cw
µεταξύ δύο novice ραδιοερασιτεχνών, και να ακούσουµε τι λένε…
Και αγαπητοί, -ες µου, ας ξεκινήσουµε την παράδοση :
Θα ήθελα να µην µιλάτε, οι αισθήσεις σας καρφωµένες στον δάσκαλο και προσήλωση στον
στόχο…
Ας ξεκινήσουµε, µε το πιο απλό, που είναι να βγούµε να απαντήσουµε σε ένα σταθµό που
κάνει CQ (calling any station)…
Την παραπάνω περίπτωση, θα την χωρίσω σε δύο σκέλη :
Α. συνήθεις συνθήκες, δηλαδή διακριτικό κλήσεως
(call sign) όχι σπάνιο, χωρίς κόσµο µαζεµένο πάνω του,
αργό (κανονικό) ρυθµό χειρίσµατος (ταχύτητα κάτω των 17 λέξεων το λεπτό –wpm)…
Τους σταθµούς αυτούς θα τους βρούµε προς το τελείωµα της µπάντας cw, (άρα για να µην
µακρηγορούµε, πρέπει να προµηθευτείτε ένα band plan, και να δείτε τα όρια της κάθε
µπάντας, όπως και το που βγαίνεις χειριστήριο (cw), που φωνή (ssb –lsb/usb), που ψηφιακά
(rtty, psk) κοκ.
Εδώ θα πρέπει να επισηµάνω την τεράστια σηµασία που έχει να χειρίζουµε µε την
ίδια ή µικρότερη ταχύτητα από αυτή του ανταποκριτή – άρα ακούµε κάποιον µε
15wpm – επιβάλετε να του χειρίσουµε πάνω κάτω µε την ίδια ταχύτητα!
Ακόµη, ποτέ δεν χειρίζουµε µε ταχύτητα µεγαλύτερη από αυτή που λαµβάνουµε!
Αν το πράξουµε διακινδυνεύουµε να κάνουµε λάθη συχνότερα από το αν η εκποµπή
µας γινόταν µε πιο αργούς ρυθµούς, αφετέρου να µας χειρίσει γρηγορότερος
χειριστής και έτσι υπερεκτιµώντας εαυτόν να µην µπορούµε να συνεννοηθούµε!
Κι όταν κάνουµε λάθος, δεν είναι ντροπή, να χειρίσουµε, εεεεεεεεεεε, και να
ξαναστέλνουµε πάλι, από την τελευταία ‘ορθώς χειρισθείσα’ οµάδα…
Είναι µαγεία να βρίσκεις σαυτήν την εποχή ανθρώπους να χειρίζουν, ‘µε το κλειδί
στο χέρι’ και όχι προς χάρη των περισσοτέρων επαφών να …τα λες µ’ ένα
κοµπιούτερ!
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Εκεί λοιπόν που θα ακούσουµε την κλήση π.χ. του I4THX (αυτός ήταν ο πρώτος ραδιοερασιτέχνης
που έκανε qso ο Παπαφούνης στις 28 Σεπ 1999, στις 13.45utc, στα 40 µέτρα και φυσικά cw), να
χειρίζει :
CQ CQ CQ DE I4THX I4THX QRZ , αυτή είναι η στιγµή µας, του απαντάµε δίνοντας το δικό του
δ/κ ακολουθούµενο από το δικό µας, I4THX DE SV2ZZZ K, και εδώ περιµένουµε να δούµε εάν µας
άκουσε και κατανόησε 100% το δ/κ…(µακάρι!)…
Και…ω του θαύµατος…ο Cristoforo Colombo (I4THX) µας απαντά: (πρέπει να γνωρίζετε ότι ο τρόπος
διεξαγωγής ενός qso είναι καθαρά προσωπικός – σας παραθέτω τον πιο κοινότυπο, έτσι όπως τον έχει
αντιληφθεί ο γράφων, φυσικά και θα διαπιστώσετε ότι υπάρχουν και άλλοι τρόποι …ή µπορείτε να
δηµιουργήσετε…τον δικό σας…)
SV2ZZZ DE I4THX (µας άκουσε, τέλεια!), και αρχίζει το qso…
GM (αν είναι π.µ. δηλαδή good morning),
GA (αν είναι µ.µ δηλαδή good afternoon),
GE (αν είναι νύχτα)…
DR (dear – αγαπητέ)
OM (old man – δηλώνει σεβασµό, συνήθως σε άλλη στιγµή του qso µπορεί να προηγείται του
ονόµατος π.χ. om Cristoforo…),
TKS TU(thanks thank you – ευχαριστώ)
FER (for – για)
UR (your – δική σου)
CL ή ANSWER (call – διακριτικό κλήσεως ή απάντηση) και συνεχίζοντας το qso …
UR RPT UR RST (το ραπόρτο σου αναφορά στην ευκρίνεια, ισχύ, ένταση του σήµατος σου στον δέκτη
του ανταποκριτή)
599 (υποδηλώνει το µέγιστο που µπορείς να λάβεις κάποιο σταθµό, ενώ η κλίµακα είναι από 111 έως
και 599 – συνήθως το επίπεδο της ευκρίνειας είναι που παίζει τον καθοριστικό λόγο για την επίτευξη
ενός 2 way cw qso, δηλ. µπορεί µία ευκρίνεια 4 ή και 3, ασχέτως ισχύος σήµατος, να είναι αρκετή για
να σου χαρίσει ένα πολυπόθητο qso (έχω κάρτα από SOUTH COOK, ZK1JD, µε ραπόρτο 411, ήταν µία
υπέροχη επαφή)
-….- (παύλα και αλλάζουµε ενότητα)
BK ( πρόσκληση του I4THX προς εµάς να αρχίσουµε να εκπέµπουµε ούτως ώστε να του
απαντήσουµε…)
Οµοίως λοιπόν και εµείς απαντάµε στον I4THX…

Ενώ εισπράττουµε από τον Cristoforo τα εύσηµα…

DR OM TU FER NICE RPT και συνεχίζει…
MY WKG CONDX και συνεχίζοντας περιγράφει τις συνθήκες εργασίας (µοντέλο ποµποδέκτη, ισχύς,
είδος κεραίας, πιθανόν ύψος κεραίας από την γη ή από το επίπεδο της θάλασσας κοκ), ακόµη…
WX CONDX και συνεχίζοντας µας δίνει καιρικές συνθήκες περιοχής του (π.χ…cloudy with rain temp
11 C…)
BK οπότε και εµείς του δίνουµε αντίστοιχες πληροφορίες για εµάς…
Και αισίως φτάνουµε στην τελευταία ενότητα του qso, που περιλαµβάνει τις πληροφορίες για
ανταλλαγή κάρτας, και τους χαιρετισµούς του, κλείνοντας µε αυτό τον τρόπο µία επιτυχηµένη
αµφίδροµη επικοινωνία…
DR OM TU FER NICE QSO
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QSL SURE VIA BUREAU (εννοώντας το οικείο εθνικό qsl bureau, στην περίπτωση του I4THX την
Ιταλική A.R.I. ή όποιο άλλο ιδιωτικό qsl service αρκεί να µας δίνει ξεκαθαρισµένες πληροφορίες ή
µέσω κάποιου qsl manager) ή
QSL VIA DIRECT (εννοώντας ότι δεν είναι γραµµένος πουθενά και, άρα, πρέπει για να λάβουµε την
κάρτα του, να του στείλουµε στην διεύθυνση κατοικίας του…)
ALL THE BEST TO U AND URS HPE MEET U AGN GD DX 73 SK (ALL THE BEST TO YOU AND
YOURS HOPE MEET YOU AGAIN GOOD DX 73 END OF CONTACT) ή συνδυασµός των ανωτέρω…
Και αντίστοιχα εµείς απαντάµε δίνοντας τις δικές µας τελευταίες πληροφορίες/φιλοφρονήσεις για την
επιτυχή έκβαση και τέλος της επαφής…
Β. συνθήκες pileup…
Αυτές τις συνθήκες θα τις αναπτύξουµε σε επόµενο τεύχος, όπως και το άρθρο για το πώς θα
σταθούµε όταν κάνουµε εµείς CQ…
Αυτά προς το παρών…συνεχίζουµε ακάθεκτοι προς τον στόχο, που δεν είναι άλλος να µάθουµε τον
κώδικα Μορς και τα παράγωγα του, που θα µας σταθούν χρήσιµα κατά την άσκηση της υπηρεσίας
ραδιοερασιτέχνη…
Έτσι όπως τα υπολογίζω άλλα δύο µαθήµατα θα είναι αρκετά ούτως ώστε να τελειώσουµε µε το
προσφιλές cw και µετά να προχωρήσουµε µε την διαµόρφωση ssb…
Σας ευχαριστώ για την εµπιστοσύνη µε την οποία µε περιβάλλετε όλα αυτά τα χρόνια, που προσπαθώ
µέσα από το προσωπικό µου µετερίζι, να µεταδώσω αυτά τα οποία κάποιοι άλλοι µα και ο γράφων
αγωνίστηκαν χρόνια για να τα κατανοήσουν και να τα κάνουν κτήµα τους…
Επιθυµία του γράφοντος είναι να ανοίγει το βραχέο και να ακούει φωνές µικροφώνου, τόνους cw µε το
SV ως πρόθεµα και να ευχαριστιούνται οι αισθήσεις του, όπως τις προάλλες, που, ανοίγω το 870 στα
είκοσι µέτρα και τι να ακούσω…ένα pileup του σκοτωµού…ας σταµατήσω το scanning να ακούσω ποιος
είναι ο dx σταθµός…?
Τρελάθηκα όταν διαπίστωσα ότι ήταν ο δικός µας (White Tower DX Team member) Γιάννης SV2HPY,
ο οποίος µε τον δικό του αξιοζήλευτο τρόπο, είχε τιθασεύσει τις αµερικάνικες ορδές και, εντελώς
χαλαρά πρόσθετε για τα WAS και U.S.COUNTIES, εκατοντάδες ραδιοερασιτέχνες…
Εύγε Γιάννη, πάντα τέτοια…interesting operating style!!!
Ακόµη τα επιτεύγµατα του Παύλου SV2HRT, που τα συρτάκια που χορεύουν άπαντες, κοντινοί και
µακρινοί, όταν χειρίζει CQ εκεί κάπου στο 14007, δεν έχουν προηγούµενο…!
Ας θυµηθούµε κλείνοντας τι έγραφε ο Παπαφούνης, στο άρθρο για την ραδιοαποστολή στην
Σαµοθράκη το 2006:
‘ΑΥΤΟ ΤΟ ΟΠΟΙΟ ΟΝΕΙΡΕΥΤΗΚΑ ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΚΑΙ ∆ΕΝ ΤΟ ΕΙΠΑ ΣΕ ΚΑΝΕΝΑΝ ΑΠΟ
ΤΗΝ ΟΜΑ∆Α ΗΤΑΝ ΝΑ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΩ (ΑΣ ΜΟΥ ΕΠΙΤΡΑΠΕΙ Η ΛΕΞΗ) ΤΗ ΣΕΙΡΑ ΜΟΥ ΣΤΟΥΣ
ΝΕΟΥΣ ΡΑ∆ΙΟΕΡΑΣΙΤΕΧΝΕΣ, ΑΥΤΟΥΣ ΠΟΥ ∆ΕΝ ΕΧΟΥΝ ΤΗΝ ∆ΙΚΗ ΜΟΥ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΑΛΛΑ
ΠΟΥ ∆ΙΨΟΥΝ ΓΙΑ ΜΑΘΗΣΗ, ΚΑΙ, ΠΙΣΤΕΨΤΕ ΜΕ, ΜΑΘΑΙΝΟΥΝ ΓΡΗΓΟΡΑ…
ΗΤΑΝ ΤΟ ΜΕΓΑΛΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΜΟΥ ΣΤΟΙΧΗΜΑ, ΝΑ ∆ΟΘΕΙ Η ΕΥΚΑΙΡΙΑ ΣΕ ΟΛΟΥΣ ΠΟΥ
ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ ΒΡΙΣΚΟΝΤΑΙ ΜΠΡΟΣΤΑ ΣΤΟ Α∆ΗΦΑΓΟ PILEYP ΚΑΙ ΣΤΟΥΣ ΑΝΑΡΙΘΜΗΤΟΥΣ
ΚΡΙΤΕΣ, ΝΑ ΒΙΩΣΟΥΝ ΤΗΝ ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΣΗ ΤΟΥ ΟΤΙ ‘ΕΣΥ ΕΙΣΑΙ Ο DX ΣΤΑΘΜΟΣ’ ΚΑΙ ΝΑ
ΧΑΛΙΝΑΓΩΓΗΣΟΥΝ ΤΗΝ ‘ΡΑ∆ΙΟΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ ΖΟΥΓΚΛΑ’!
73s
ΠΑΠΑΦΟΥΝΗΣ
www.whitetowerdxt.com
sv2fpu@vip.gr
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Αν έχετε στην περιοχή σας
συναδέλφους χωρίς πρόσβαση
στο ∆ιαδίκτυο τυπώστε το "5
"5--9
Report" και δώστε τους.

ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ ∆ΥΟ ΦΑΡΟΙ 4CX250 EIMAC ΚΑΙΝΟΥΡΙΟΙ
ΣΤΑ ΚΟΥΤΙΑ ΤΟΥΣ, 270 ΕΥΡΩ
ΠΛΗΡ. ΚΩΣΤΑΣ 6972865597
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

ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ
KENWOOD ts-570d HF 0-30Mhz
KENWOOD tm-v71 vhf/uhf
info 6974807743 ΑΚΗΣ SW2MIK

Πωλείται KENWOOD φίλτρο YG-455C1 για 455KHz IF
80 euro.
Dennis Drakopoulos [sv1cdn@hol.gr]
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.comBASILAKAKIS@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

