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S Y 2 G ...S Y 2 G ...S Y 2 G ...   

Πεδιόµετρο...Πεδιόµετρο...Πεδιόµετρο...   

Q R P ….Q R P ….Q R P ….   

S X 2 4...S X 2 4...S X 2 4...   

Yaesu VXYaesu VXYaesu VX---8R...8R...8R...   

Interface….Interface….Interface….   

White Tower ...White Tower ...White Tower ...   

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

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

(www.5www.5www.5---9report.gr9report.gr9report.gr)           
κάθε µήνα. 

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

sv5byr@hol.grsv5byr@hol.grsv5byr@hol.gr 
τουλάχιστον µια µέρα πριν 
το τέλος του µήνα για να 
δηµοσιευθεί στην επόµενη 

έκδοση. 

• Επιτρέπεται η ακριβής αντιγραφή 
και  επαναδηµοσιευση          

ΕΛΕΥΘΕΡΑ αρκεί να γίνει 
αναφορά στην πηγή. 

Συγχαρητήρια !!!Συγχαρητήρια !!!Συγχαρητήρια !!!   

Ο Ο Ο ΠΡΩΤΟΣΠΡΩΤΟΣΠΡΩΤΟΣ   ‘Ελληνας που παίρνει το 2‘Ελληνας που παίρνει το 2‘Ελληνας που παίρνει το 2m DXCC…m DXCC…m DXCC…   

Και εις ανώτερα Και εις ανώτερα Και εις ανώτερα Sir Spyros !!!Sir Spyros !!!Sir Spyros !!!   



55--9 Report  9 Report  Το κυβερνοπεριοδικό του Αιγαίου Σελίδα  Σελίδα  Σελίδα  222   

Κύριοι και κυρίες ξυπνήστε…. 

Αν δεν έχετε βραχέο ακόµη, µάλλον κοιµάστε. Πριν από 10 χρόνια και µε άλλη αξία χρηµάτων, αφού 
αν θυµάστε τότε είχαµε δραχµές, µε 800 ευρώ έπαιρνες µεταχειρισµένο 706 κι ήταν ευκαιρία… Έχετε 
δει τι έχει γίνει τώρα; Για ποια ακρίβεια στην αγορά µιλάνε τα κανάλια; Μωρέ δεν πάνε να έχουν όσο 
θέλουν τα κολοκυθάκια κι οι ντοµάτες. Μη τρως κύριέ µου αν είναι ακριβά. Όχι σαν τη γυναίκα µου 
που τη µέρα του µποϊκοτάζ για την ακρίβεια των σούπερ µάρκετ, έκανε το µεγαλύτερο λογαριασµό του 
έτους, γιατί το φχαριστήθηκε που δεν είχε πολύ κόσµο!!! Ενώ χωρίς βραχέο… «πώς θα παντρευτούµε 
Μανωλιό µου, πώς θα κάνουµε παιδιά…». Πάρε κόσµε, από 520 ευρώ µε ΦΠΑ έχεις βραχέο, ssbικό για 
τα 2 µέτρα. Κι αν το 817 δεν σ’ αρέσει γιατί είναι 5w, δώσε κάτιτις παραπάνω. Με 640 ευρώ παίρνεις 
το 857d κι έχεις 100 βατάκια κι είσαι και καλυµµένος για όλες τις µπάντες. Καλά θα τρελαθούµε!!! Και 
η πλάκα είναι ότι παίζουν και καλά… Αµ το άλλο µε 1150 ευρώ να παίρνεις το ft950. Έτσι για να 
καταλάβουν οι παλιότεροι το εν λόγω µηχάνηµα είναι κάτι αντίστοιχο του 990. Θυµάστε πόσο έκανε το 
990 καινούριο; Ή το 1000 καινούριο; Πάνω από σηµερινά 3000 ευρώ. Το 2001 το mark-v έκανε 3500 
ευρώ και τώρα το αντίστοιχο 200βατο το ft-2000d έχει 2500!!! Ζήτω το ευρώ. Ζήτω η φθήνια.  Πάρε 
κόσµε…. 

∆ηλαδή στο Hamfest µεθαύριο πόσο θα τα έχουν; 

Τώρα πρέπει να βρούµε ένα κόλπο να φθηνύνουν και οι κεραίες. Γιατί οι έµποροι έχουν ξεχάσει τις 
τιµές των κεραιών από την eποχή των δραχµών. Κατά ένα περίεργο τρόπο στην Ελλάδα η αναλογία 
πώλησης κεραιών µε µηχανήµατα πρέπει να είναι 1 µε 100. ∆ηλαδή κάποιος πουλάει µια κεραία και 
100 µηχανήµατα βραχέα. Καλά ρε κερατάδες… πού τα βάζετε και παίζουν. Χωρίς κεραία; Γι’ αυτό όλοι 
ξέρετε το Σπύρο τον sv8cs. Γιατί είναι ο µόνος που ακούγεται χωρίς κεραία!!! 

Πάντως η κάθοδος από µόνη της δεν είναι καλή κεραία!! ∆ιαβάστε εδώ παρακάτω, φίλοι και 
συνάδελφοι κάνουν αιµατηρές προσπάθειες να σας δείξουν και να σας διδάξουν τα βασικά των 
κεραιών. Τι µου ήρθε τώρα… Λες στα παράνοµα να βγαίνουν χωρίς κεραία;;; Αααα! Όχι όχι… Επειδή 
όλοι βγαίνουν στα παράνοµα, προφανώς δεν αγοράζουν κεραίες γιατί δεν είναι συντονισµένες για τις 
«δικές µας» τις συχνότητες…. Είδατε που το βρήκα.. 

Κι όµως κύριοι… Κι αυτό έχει λυθεί… Υπάρχει Ιταλός συνάδελφος που πουλάει κεραίες συντονισµένες 
για τους εξήµισι…. Σπεύσατε… Ε!! όλα κι όλα τι νοµίσατε ότι είµαι, «ραδιοεπικοινωνίες»; Που στην 
πρώτη σελίδα παρουσιάζει το µηχάνηµα και στην από πίσω το ξεκλείδωµα;; Και πολύ πάει που σας το 
είπα. Να ψάξετε στο ίντερνετ να το βρείτε…. Οι ενδιαφερόµενοι…. 

Να το δω κι αυτό κι ας πεθάνω… Να βγαίνουν στα παράνοµα µε beam!!! 

Καλά τώρα που ιδιωτικοποιήθηκε ακόµη περισσότερο ο ΟΤΕ, οι εξεταστές των ραδιοερασιτεχνών, πάλι 
οτετζήδες θα είναι. Όχι τίποτα άλλο αλλά µην είναι τίποτα Γερµαναράδες DL και το πάνε το µορς φαρσί 
και µας πετάξουν τα µάτια έξω… 

Μήτσοοοο, δε µας βλέπω να γινόµαστε SV… 

∆εν κατάλαβα δηλαδή, γιατί να µην είναι οι 
εξεταστές από τη Vodafone; Ή από τη Wind ρε 
αδερφέ…. (αλλά κι από κεί βράστα… γιαπωνέζοι…). 
Μόνο από τη Vodafone… κι εδώ στο Αγρίνιο είναι 
στη Vodafone ένας χοντρούλης… πολύ τον 
γουστάρω.. Ξέρει αυτός από επικοινωνίες, δε 
µπορεί… 

Άλλη ερώτηση. Επειδή ακουστά έχω ότι µερικοί 
εξεταστές τα έπαιρναν, και καλά υπέρ κάποιου 
συλλόγου. Τώρα µε τη ντόιτσε τέλεκοµ θα 
πληρώνεις µε paypal στη Γερµανία, για να 
περάσεις;;; 

 

Αν υποψιαστώ ότι θα γίνει κι αυτό…. Θα τρελαθώ… 
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Ε µη θέλετε και dx νέα αυτό το µήνα. Αφού η διάδοση πάει κατά καπνού…. Κι όµως ρε παιδί 
µου… Πώς έχουν αλλάξει τα πράγµατα… Στο κατώτερο σηµείο του ηλιακού κύκλου, ο Σπύρος 
sv8cs πήρε dxcc στα 2 µέτρα!!!!!!! Εγώ που λέω ν’ αρχίσω σε 2-3 χρόνια µε τα 2 µέτρα, που 
η διάδοση θα έχει πάρει τ’ απάνω της, θα το πάρω σε 6 µήνες!!!! (πάντως για την ώρα έχω 
µόνο 3 ραδιοχώρες…. Ελλάδα, Ιταλία, Γερµανία) 

 

Τέλος πάντων πέρα από την πλάκα ένα µεγάλο 
µπράβο στο Σπύρο που έγινε ο πρώτος Έλληνας 
που τα κατάφερε, και ο 28ος στον κόσµο (αυτό 
το νούµερο έχει το dxcc).             Ο Σπύρος για 
τους πιο αδαείς, χρησιµοποιεί τα τελευταία 4 
χρόνια, για τις επαφές του στα 2 µέτρα, 
ανάκλαση µε τη σελήνη κι ένα ψηφιακό mode, 
που έχει αναπτύξει ένας αµερικάνος καθηγητής 
πανεπιστηµίου, o Joe Taylor, K1JT το jt65. Οι 
δύο αυτές παράµετροι κάνουν τα πράγµατα πιο 
εύκολα (;; άντε φτιάξτα και στήστα αυτά…) απ’ 
ότι το παραδοσιακό να περιµένεις το σποραδικό 
για να κάνεις καµιά ραδιοχώρα που το 
πιθανότερο είναι να µην καταφέρεις ποτέ να κάνεις dxcc στα 2 µέτρα, ακόµη κι αν ζεις στην 
κορυφή από το Βίτσι… Τέλος ο Σπύρος προσπαθεί γι’ αυτό το dxcc των 2 µέτρων από το 1969 
που έκανε την πρώτη επαφή του στα 2 µέτρα κι όχι µόνο τώρα. Αλλά σε κάθε περίπτωση έχει 
πλάκα να συµπληρώνεται ένα dxcc στα 2 µέτρα στο κατώτερο σηµείο του ηλιακού κύκλου. 
Περισσότερα για το θέµα στο blog του Σπύρου εκτός κι αν µας φυλάει καµιά έκπληξη µε 
αποκλειστικότητα ο Μιχάλης… 

 

Μιας και το ανέφερα κι επειδή είναι της µόδας τον τελευταίο καιρό τα λέω και µέσα 
από το blog µου. Μπορεί εκεί µάλιστα να διαβάσετε όλα αυτά που σας γράφω εδώ κι άλλα 
περισσότερα. Όπως βέβαια µου επιτρέπει ο χρόνος. http://sv1dpi.blogspot.com 

 

Επίσης βρήκα ενδιαφέροντα blog συναδέλφων, άλλα στα Αγγλικά και άλλα στα 
Ελληνικά 

http://sv2dcd.blogspot.com 

http://sv8rx.blogspot.com 

http://sv8cs.blogspot.com 

http://sv1eex.blogspot.com 

http://sv9gpv.blogspot.com 

http://sv2mch.blogspot.com 

http://sz1a.blogspot.com 

 
 
Αυτά και θα τα πούµε στο hamfest. Θα τριγυρνάω στο περίπτερο της ΕΕΡ (µην κοιτάτε 

που τους τα χώνω καµιά φορά, τους αγαπάω γι’ αυτό τους τα λέω και το ίδιο κι αυτοί κι έτσι 
δεν µου κρατάνε κακία), αφού θα ελέγχω και κάρτες για τα βραβεία του CQ (για όποιον 
ενδιαφέρεται). 

 
Κωνσταντίνος… και κατά κόσµον SV1DPI 
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ΡΑ∆ΙΟΕΡΑΣΙΤΕΧΝΕΣ ΣΕ ∆ΡΑΣΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΒΟΡΕΙΟ ΕΛΛΑ∆Α ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΒΟΛΗ ΤΟΥ ΤΟΠΟΥ ΜΑΣ 

 

Με επιτυχία έγινε η δραστηριότητα στης 3&4 ΜΑΪΟΥ 2008 από µια οµάδα ραδιοερασιτεχνών από την περιοχή των 
Γιαννιτσών Ηµαθίας & Κοζάνης. Πραγµατοποιήθηκαν 1150 επαφές µε το ειδικό διακριτικό SY2G. Συνοµιλήσαµε  µε 
συναδέλφους από όλο τον κόσµο και µέσα από αυτή την προσπάθεια δόθηκε η δυνατότητα της προβολής του 
∆ΗΜΟΥ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ, του Λουδία και του όρους Πάικου.  

Θα θέλαµε να ευχαριστήσουµε τον ∆ΗΜΟ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ για την συµπαράσταση και την εκτύπωση των QSL καρτών 
που αποστέλλονται σε κάθε επαφή. 

Επίσης ένα µεγάλο ευχαριστώ στον περιηγητικό ορειβατικό όµιλο Γιαννιτσών (Π.Ο.Ο.Γ) για την παραχώρηση του 
καταφυγίου τους στην κορυφή του Πάικου από όπου έγιναν οι εκποµπές.  

Με τον τρόπο αυτό θέλουµε να προβάλουµε την ιδέα του ραδιοερασιτεχνισµού και να προσελκύσουµε νέο κόσµο 
στο πανέµορφο χόµπι του ραδιοερασιτέχνη. 

Οι επαφές έγιναν στις µπάντες των HF & VHF. 

Oι χειριστές που αποτελέσαν την οµάδα ήταν SV2JAO, SV2MAC, SV2LZX, SV2MIK, SV2GQO.                                            

 

 

 

 

 

SY2GSY2GSY2G   
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Η    Κ Ε Ρ Α Ι Α 
      

        YAGI                          UDA           
 

 

      (5ο µέρος)             

Γράφει ο Ντίνος Νοµικός – SV1GK 

    
∆ΙΑΓΡΑΜΜΑ   ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑΣ 

Όταν λέµε διάγραµµα ακτινοβολίας (Radiation pattern ή Polar dia-
gram) µιας κεραίας , εννοούµε εκείνο το διάγραµµα , το οποίο µας 
δείχνει πώς λειτουργεί και πώς κατανέµει την ακτινοβολία της µια 
κεραία στις διάφορες κατευθύνσεις του χώρου γύρω από αυτήν . 

Έτσι λοιπόν το διάγραµµα ακτινοβολίας µιας κεραίας beam τριών 
στοιχείων , που φαίνεται στο (Σχήµα 1) , µας δείχνει ότι την 
περισσότερη ενέργεια , η κεραία αυτού του τύπου , την αποδίδει 
κατά µήκος ενός νοητού άξονα , που είναι προέκταση του boom 
και προς την µεριά των κατευθυντήρων , ενώ την µικρότερη 
ενέργεια την εµφανίζει προς την πλευρά του ανακλαστήρα . 

Γι αυτό και στην επιλογή µιας κεραίας δεν πρέπει να µας ενδιαφέρει µόνο το κέρδος που παρουσιάζει , 
αλλά και το πώς ακτινοβολεί ή δέχεται ακτινοβολίες και από άλλες κατευθύνσεις , και τούτο  διότι , σύµφωνα µε 
την αρχή της αµοιβαιότητας , όσο πιο καλά εκπέµπει την ακτινοβολία µια κεραία , το ίδιο  καλά και θα την 
λαµβάνει . 

 

ΕΥΡΟΣ  ∆ΕΣΜΗΣ  ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑΣ 

Μια από τις πιο σηµαντικές παραµέτρους που χρησιµοποιούνται για την περιγραφή των χαρακτηριστικών 
µιας κεραίας , είναι και το εύρος δέσµης της ακτινοβολίας της (Beamwidth) , το οποίο µας καθορίζει πόσο και µε 
ποιόν τρόπο κατανέµεται η ακτινοβολία της κεραίας γύρω από έναν νοητό άξονα . 

Το εύρος της δέσµης ακτινοβολίας µετριέται  σε µοίρες , γιατί 
περιγράφεται σαν µια γωνία η οποία σχηµατίζεται από τα σηµεία ηµίσεως 
ισχύος και από το σηµείο τροφοδοσίας της κεραίας . 

Τα σηµεία ηµίσεως ισχύος είναι εκείνα στα οποία η ένταση του 
πεδίου της κεραίας µειώνεται στο 0,707 της µέγιστης τιµής της . 

Όπως ήδη γνωρίζουµε , µια κεραία beam παρουσιάζει ένα 
διάγραµµα ακτινοβολίας σαν αυτό του (Σχήµατος 2) . Αν προσέξουµε το 
σχήµα αυτό θα παρατηρήσουµε ότι η γωνία ΑΚΒ , που στο συγκεκριµένο 
παράδειγµα έχει άνοιγµα 30 µοίρες , ορίζεται σαν το εύρος  δέσµης της 
συγκεκριµένης κεραίας . 

Τα σηµεία Α και Β που βρίσκονται πάνω στον κύριο λοβό 
ακτινοβολίας της κεραίας ονοµάζονται σηµεία ηµίσεως ισχύος , και είναι αυτά 
στα οποία η ισχύς της κεραίας µειώνεται κατά 3 dB . 
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Μια ακόµη πιο 
παραστατική 
παρουσίαση αυτών 
των σηµείων 
φαίνεται και από το 
(Σχήµα 3) , στο 
οποίο εµφανίζεται η 
κατανοµή της 
εκπεµπόµενης 
ενέργειας της 
κεραίας , τόσο του 

κύριου λοβού , όσο και των δευτερευόντων λοβών ακτινοβολίας . 

Στο (Σχήµα 4) , φαίνεται πώς επιδρά στο διάγραµµα ακτινοβολίας το πλήθος των κατευθυντήρων σε µια κεραία 
beam δύο , τριών και πέντε στοιχείων αντίστοιχα .  

Γενικότερα ισχύει ότι : όσο το κέρδος µιας κεραίας αυξάνεται , τόσο στενότερος γίνεται ο κύριος 
λοβός ακτινοβολίας της . 
 

ΠΟΛΙΚΟΤΗΤΑ   ΚΕΡΑΙΑΣ 

Όταν αναφερόµαστε στην πολικότητα (Polarity) µιας κεραίας , στην 
ουσία εννοούµε τον προσανατολισµό των κυµάτων που εκπέµπονται από αυτήν 
στο χώρο , και για να είµαστε πιο ακριβείς , όταν λέµε πολικότητα εννοούµε την 
παράµετρο εκείνη που προσδιορίζει τον προσανατολισµό στον χώρο του 
ηλεκτρικού πεδίου του εκπεµπόµενου ηλεκτροµαγνητικού κύµατος . 

Άρα η πολικότητα µιας κεραίας καθορίζεται από την πολικότητα 
του εκπεµπόµενου ηλεκτροµαγνητικού κύµατος . 

Αν λοιπόν η διεύθυνση του εκπεµπόµενου ηλεκτρικού πεδίου είναι κάθετη , τότε η κεραία εµφανίζεται κάθετα 
πολωµένη , ενώ αν η διεύθυνση του ηλεκτρικού πεδίου είναι οριζόντια , η κεραία χαρακτηρίζεται ως οριζόντια 
πολωµένη .Οι κεραίες που είναι vertical , οι ground plane και γενικά αυτές που έχουν το δίπολό τους 
τοποθετηµένο κάθετα , είναι κάθετα πολωµένες . 

Μια κεραία Yagi-Uda υπολογισµένη να λειτουργεί σε συχνότητες HF είναι δύσκολο να τοποθετηθεί κάθετα , γι 
αυτό και στις συχνότητες αυτές , όλες σχεδόν οι κεραίες αυτού του τύπου 
τοποθετούνται οριζόντια . 

Εκεί που µπορούµε να εκµεταλλευτούµε την κάθετη πόλωση , είναι στις 
συχνότητες VHF και UHF , όπου οι κεραίες Yagi-Uda , λόγω των µικρών 
διαστάσεών τους  , µπορούν εύκολα να τοποθετηθούν κάθετα (Σχήµα 5) . 

Το πλεονέκτηµα που παρουσιάζει µια κεραία κάθετα πολωµένη είναι ότι 
εµφανίζει µικρή γωνία εκποµπής , πράγµα που έχει σαν αποτέλεσµα να 
πετυχαίνει κανείς εύκολα επαφές DX . 

Μπορούµε µάλιστα αν θέλουµε , στην συχνότητα των VHF ή UHF , να 
χρησιµοποιήσουµε το ίδιο boom και πάνω σε αυτό να τοποθετήσουµε δύο ίδιες κεραίες που να είναι κάθετες 
µεταξύ τους (Σχήµα 6) .Εννοείται βέβαια ότι σε αυτήν την περίπτωση θα πρέπει να χρησιµοποιήσουµε ξεχωριστές 
καθόδους για κάθε µια από αυτές , και στο shack , µε έναν κατάλληλο διακόπτη να επιλέγουµε την µια από τις δύο 
κεραίες . Έτσι µπορούµε εύκολα  να γυρνάµε από την οριζόντια πόλωση 
στην κάθετη και αντίστροφα . 

MULTIBAND   ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ 

Μια κεραία beam , ανεξάρτητα µε το πόσα στοιχεία έχει , γίνεται πιο 
χρηστική αν µπορεί να εκπέµπει και σε άλλες µπάντες . Για να το πετύχουµε 
αυτό υπάρχουν βασικά δύο µέθοδοι . 

1η Mέθοδος :  

Σύµφωνα µε την µέθοδο αυτή η multiband λειτουργία της κεραίας 
επιτυγχάνεται µε την χρήση traps . Σε αυτή την περίπτωση όλα τα στοιχεία 
µιας  κεραίας beam , είναι εφοδιασµένα µε traps τα οποία είναι 
συντονισµένα στις συχνότητες που θέλουµε να λειτουργεί η κεραία , και 
τοποθετούνται όπως δείχνει το (Σχήµα 7) . 
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Τα traps λειτουργούν όπως ήδη περιγράψαµε στο 5-9 report , τεύχος 66 . 

Η µέθοδος αυτή , παρ’ όλο που τα traps έχουν κάποιες απώλειες , έχει 
καταφέρει να κυριαρχήσει σε όλες σχεδόν τις µεγάλες κατασκευάστριες 
εταιρείες κεραιών , και οι κεραίες τύπου Yagi-Uda , κυρίως τριών στοιχείων 
µε traps , να προτιµώνται από όλους τους ραδιοερασιτέχνες , που 
τουλάχιστον έχουν τον κατάλληλο χώρο για την τοποθέτησή τους (Σχήµα 8)  

.2η Μέθοδος : 

Την µέθοδο αυτή προτιµούν οι πιο απαιτητικοί ραδιοερασιτέχνες  και 
βασίζεται στην τοποθέτηση στο ίδιο boom δύο ή τριών διαφορετικών 
κεραιών τύπου beam , χωρίς όµως να χρησιµοποιούνται traps , όπως 
φαίνεται και στο (Σχήµα 9) . 

Σε αυτή την περίπτωση , το 
κέρδος που αποκοµίζει ο ραδιοερασιτέχνης , είναι κυρίως , ότι 
αποφεύγει τις απώλειες που δηµιουργούν τα traps , µε το 
αντιστάθµισµα όµως , ότι έχει να αντιµετωπίσει ένα αρκετά υψηλό 
κόστος κατασκευής και τοποθέτησης , ιδιαίτερα όταν πρόκειται για 
κεραίες που θα χρησιµοποιηθούν σε συχνότητες HF , και αυτό γιατί µε 
την µέθοδο αυτή , η κεραία αποκτά µεγάλες διαστάσεις και χρειάζεται 
πολύ καλά στερεώµατα για 
να αντέχει σε δύσκολες 
καιρικές συνθήκες . 

Το πρόβληµα βέβαια αυτό δεν 
υφίσταται όταν οι κεραίες 
πρόκειται να λειτουργούν σε 
συχνότητες VHF και UHF 

(Σχήµα 10) , και µάλιστα θα µπορούσε να πεί κανείς ότι σε ορισµένες 
περιπτώσεις επιβάλλεται κιόλας , όπως π.χ. στην περίπτωση που θέλουµε 
να κάνουµε επαφές µέσω δορυφόρου χρησιµοποιώντας µια τέτοια απλή 
φορητή κεραία . 

Πάντως , οι λίγοι τυχεροί που έχουν τον κατάλληλο χώρο (µάλλον χωράφι) αλλά και την οικονοµική 
ευχέρεια , να αποκτήσουν µια κεραία HF αυτού του τύπου, θα δουν τον ποµποδέκτη τους , στην κυριολεξία να 
ζωντανεύει και θα επικοινωνούν µε σταθµούς που θα ήταν αδύνατο να ακουστούν µε µια απλή κεραία , όπως ο 
φίλος µας Gedas – W8BYA , που µε την βοήθεια του Jack – K8MA , έστησαν αυτήν την θηριώδη αλλά συγχρόνως 
και ονειρώδη κεραία , όπως άλλωστε φαίνεται και από την παρακάτω φωτογραφία . 

 

Ας µείνουµε λοιπόν 
για την ώρα , µε 
αυτήν την όµορφη 
φωτογραφία στο 
µυαλό µας , να µας 
συντροφεύει µέχρι να 
τα ξαναπούµε στο 
επόµενο τεύχος του  
5-9 report ,  

 

Μέχρι τότε , 
                                            

Πολλά 73 

                                       
Ντίνος – SV1GK 
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ΠΡΟΣΚΛΗΤΗΡΙΟ ΠΡΟΣΚΛΗΤΗΡΙΟ   
για για Special Call Special Call 

SXSX24 ...24 ...  
DRM DRM ––  ELI ELI ––  EVR EVR ––  FLR FLR ––  HLK HLK --  IMA IMA ––  KLK KLK ––  

KVL KVL   
KYK KYK --  KZN KZN ––  LRS LRS ––  MGN MGN ––  PEL PEL ––  PIE PIE ––  SRS SRS ––  

TSL TSL --  XAN XAN   
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Η συγκεκριµένη δραστηριότητα αναφέρεται στους 24 αιώνες από τη γέννηση του Μεγάλου Αλεξάνδρου 
στην Πέλλα στις αρχές Ιουλίου 356 πΧ.  

  Στις χιλιετίες που πέρασαν οι Μακεδόνες άφησαν τα ίχνη τους σ’ όλον τον τότε γνωστό κόσµο. Στην 
Ελλάδα υπάρχουν Μακεδονικά Μνηµεία και Τάφοι σε 17 από τους 52  νοµούς της νεώτερης Ελλάδας. 

   Σε αυτούς θα δραστηριοποιηθούν οι τοπικοί ραδιοερασιτέχνες από τα QTHs, ενώ θα γίνει προσπάθεια 
να πραγµατοποιηθούν και εκποµπές από Αρχαιολογικούς χώρους την τελευταία ηµέρα 22/6/2008, 
εφόσον οι εκάστοτε Εφορίες το επιτρέψουν, σε όλες τις εκχωρηµένες διαµορφώσεις και συχνότητες.  

 Έτσι η διάρκεια αυτής της δραστηριότητας των 17 special Call, θα είναι 9 ηµέρες, όπου κάθε Special 
Call θα µπορεί να είναι  active ΚΑΘΕ ΜΕΡΑ, ΟΛΟ ΤΟ 24ΩΡΟ µε µόνη λεπτοµέρεια, ένα mode ανά 
µπάντα, δηλαδή δε µπορεί να είναι ταυτόχρονα για παράδειγµα το SX24LRS και SSB και BPSK ή CW 
στα 20m.   

            Τα Special Calls (αλφαβητικά) είναι: 

Τα µηνύµατα για συµµετοχή σε αυτή τη 
δραστηριότητα είναι αρκετά και όπως περίµενα 
και κάποιες παρατηρήσεις, όπως εύλογα και 
σωστά έθεσε ο Σταύρος SV2RM, από την 
Καστοριά, που σα Νοµός έχει την Μακεδονική 
ταυτότητα χαραγµένη από τους Μακεδονικούς 
Αγώνες. Το event όµως που ενεργοποιούµε, 
αναφέρεται σε άλλη χρονική περίοδο.  

Σίγουρα ∆ΕΝ θα αποκλειστεί κανένας από αυτή 
την εκδήλωση.  

Κάθε συµµετοχή και βοήθεια είναι ευπρόσδεκτη 
για να συµπληρωθεί η «παρέα». 

Οι εκποµπές θα γίνουν σε όλες τις εκχωρηµένες 
διαµορφώσεις και συχνότητες για την Υπηρεσία 
Ρ/Ε. 

Σε κάθε Νοµό θα υπάρχει ένας «επιλοχίας», 
που θα συντονίζει τις «υπηρεσίες» για όλη τη 
διάρκεια της δραστηριότητας, έτσι ώστε να 
«τρέχει» συνέχεια (όσο είναι εφικτό) το 
διακριτικό του Νοµού καθ’ όλο το 24ωρο,, 
προσέχοντας να µην είναι στην ίδια µπάντα 
ταυτόχρονα δύο µε ίδιο ή διαφορετικό mode.   

Άλλη σπουδαιότερη ευθύνη, είναι η συλλογή 
των logs, που θα ΠΡΕΠΕΙ να είναι ΜΟΝΟ σε 

ηλεκτρονική µορφή (πχ. sx24srs.adi) και θα πρέπει να αποσταλεί σύντοµα στον QSL manager.  

Ακολουθεί ένας πίνακας παράδειγµα, για τη σωστή «αλυσίδα» των χειριστών, οι οποίοι θα πρέπει να 
δηλώσουν στον «επιλοχία» τις συνθήκες και τα modes εκποµπής, όπως και τις ώρες λειτουργίας που 
θα πρέπει να τηρηθούν σχολαστικά απ’ όλους.  
Θα πρέπει επίσης να υπάρχουν συχνότητες 
(simplex & repeaters) επικοινωνίας, όπως 
επίσης και κινητά τηλ. Επικοινωνίας.  Όλα τα 
στοιχεία κάθε «επιλοχία» θα είναι και στη 
διάθεση του QSL manager. 

Οι συνάδελφοι που θα συµµετάσχουν σε αυτή 
τη δραστηριότητα θα γνωρίζουν λεπτοµέρειες 
για το event του special call δίνοντας 
πληροφορίες γι’ αυτό, όπως επίσης και για τα 
awards. Φυσικά και όλοι οι εµπλεκόµενοι θα 
µνηµονευτούν στα δηµοσιεύµατα έντυπων, 
ηλεκτρονικών και τηλεοπτικών µέσων, όπως 
επίσης και θα τους αποσταλούν και 
«Ενθύµηµα SX24MACEDONIA» .  

Special Νοµός «επιλοχίας» 

SX24 DRM ∆ράµας       SV7 

SX24 ELI Ηλείας       SV3 

SX24 EVR Έβρου       SV7 

SX24 FLR Φλώρινας       SV2 

SX24 HLK Χαλκιδικής       SV2ATD 

SX24 IMA Ηµαθίας       SV2 

SX24 KLK Κιλκίς       SV2GNC 

SX24 KVL Καβάλας       SV7 

SX24 KYK Κυκλάδων       SV8 

SX24 KZN Κοζάνης       SV2 

SX24 LRS Λάρισας       SV4 

SX24 MGN Μαγνησίας       SV4 

SX24 PEL Πέλλας       SV2 

SX2 4PIE Πιερίας       SV2KGA 

SX24 SRS Σερρών       SV7 

SX24 TSL Θεσσαλονίκης       SV2GWY 

SX24 XAN Ξάνθης       SV7 
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Ήδη στο www.qrz.com υπάρχουν οι καταχωρήσεις µε όλα τα Special Calls, µε περιληπτική αναφορά 
της δραστηριότητας, log check, earth google locator και link στην κεντρική web page http://
www.sx24macedonia.gr , όπως επίσης, σύντοµα θα ενηµερωθούν όλα τα διεθνή Radio Clubs  για τη 
δραστηριότητα, αυτή µε όλες τις λεπτοµέρειες. 

  Θα αποσταλούν όλες οι QSL cards αµέσως, µέσω του Ελληνικού (SV) Bureau, ενώ θα δοθούν τρία 
είδη βραβείων (Awards), µε έξοδα αποστολής 10€. 

 

Τρεις Νοµοί θα προσµετρώνται διπλά σαν «joker». Της Ηµαθίας (Τάφος Φιλίππου Β’), της Πέλλας 
(γενέτειρας Μ.Αλεξάνδρου) και Θεσσαλονίκης (αδελφής Μ. Αλεξάνδρου). 

  Οι κάρτες στην µία όψη θα απεικονίζουν αρχαιολογικά θέµατα και από τους 17 Νοµούς ενώ στην 
πίσω, θα αναφέρονται τα στατιστικά στοιχεία της δραστηριότητας SX24… και φυσικά σε label τα 
στοιχεία των QSOs.    Τα τρία Βραβεία θα έχουν την ίδια απεικόνιση.  

Το SILVER Α4 ασπρόµαυρο, το BRONZE  σε Α4 έγχρωµο και το GOLDEN Α? έγχρωµο.  

  Στόχος είναι να δοθούν σε όλους, ανεξαρτήτως των special calls που θα κάνουν, και οι καρφίτσες µε 
το Αστέρι της Βεργίνας και το DVD µε θέµα τη Μακεδονία. Αυτό θα εξαρτηθεί από τον αριθµό των 
Βραβείων και των Προσφορών-∆ωρεών από την Πολιτεία και τους ιδιώτες.  

Στην προσπάθεια οργάνωσης αυτής της δραστηριότητας, σίγουρα κάτι θα παραλείφθηκε, κάτι θα έγινε 
λάθος. Εάν έχετε κάτι να παρατηρήσετε, να προσθέσετε να συµβουλέψετε, παρακαλώ επικοινωνήστε 
µαζί µου. 

 
                                                          always QRV de sv2gwy   

      Cell: 6944 28.29.59                Skype – ooVoo : sv2gwy                Email: jim@nrg.com.gr 

Κλάση Νοµοί Βραβεί Καρφίτσ DVD 

SILVER   5 ~ 9       

BRONZE 10 ~14       

GOLDΕΝ 15 ~17       

TTTο νέο ΥΑΕο νέο ΥΑΕο νέο ΥΑΕSU  SU  SU  
VXVXVX---8R8R8R   

Type: Amateur VHF/UHF transceiver Frequency range: TX: 50-54 / 
144-148 / 222-225 / 440-450 MHz (USA) 
RX: ?-? MHz (Cellular blocked in the US) Mode: TX: FM 
RX: AM/FM/WFM RF Power output: Hi: 5/5/1.5/5 W 
Mid: ?/?/?/? W 
Lo: ?/?/?/? mW Receiver system: N/A Sensitivity: N/A Selectivity: 
N/A Image rejection: N/A Voltage: 7.4 VDC (1100 mAh Lithium Ion 
pack) 
3*R6/AA dry cell case option. Current drain: RX: ? mA 
TX: ? A Impedance: 50 ohms, SMA Dimensions (W*H*D): 
60*95*23 mm Weight: ? gr Manufactured: 2008-200x Other: Wa-
terproof/submersible (IPX57). Built-in packet modem 1200/9600bd 
with APRS support. Bluetooth and GPS options. Barometric sensor. 
Weather alert. Alpha tags. Spectrum display. CTCSS/DCS. Twin RX. 
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Γράφει ο ∆ηµήτριος Αναστασιάδης  Γράφει ο ∆ηµήτριος Αναστασιάδης  Γράφει ο ∆ηµήτριος Αναστασιάδης  SVSVSV222GWYGWYGWY   ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ   

Το ότι βρισκόµαστε όλοι υπό αυτήν την επήρεια, αυτό τον εθισµό στις 
τηλεπικοινωνίες φταίει κάποιος φίλος. Το ότι θα αποχωρήσουµε κάποια στιγµή 
από αυτό το hobby κάποια στιγµή σίγουρα θα φταίει κάποιος άλλος «φίλος». 

 Τελικό συµπέρασµα είναι, ότι  σε οτιδήποτε οι συναναστροφές καλές ή κακές 
µας ωθούν, µας κρατούν ή µας αποκαρδιώνουν και µας διώχνουν από αυτό. 

Ζωντανό (ΚΑΛΟ) παράδειγµα, είναι ο φίλος Νίκος 
SV2HRS, ο οποίος µε το πες-πες περί ψηφιακών modes, 
PSK, RTTY, Echolink, MFSK κλπ µε παρέσυρε σε αυτήν 
την πτυχή του hobby µας. Ο έτερος φίλος Κλεάνθης 
(SV2XI) µου προµήθευσε το κατάλληλο soft, οπότε το 
µόνο που απέµενε ήταν το Sound Card interface, για το 
πάντρεµα του Η/Υ µε τον Π/∆.  

 Το ρητό « Φτιάξε για να µάθεις και αγόρασε για να ‘χεις» 
είναι δόγµα, αλλά πανελληνίως ανάλογο προϊόν δεν ήταν 
σε stock σε κανένα κατάστηµα,  η δε τιµή του περίπου τα 
150€. 

Οπότε «η χαρά της δηµιουργίας» ήταν πολύ κοντά. Μέγιστος αρωγός το Internet που µετά από λίγες 
στιγµές surfing, βρέθηκαν αρκετά σχέδια. Η επιλογή της κατασκευής που έγινε τελικά , έγινε µε 
κριτήρια την απλότητα και το επίπεδο προστασίας - αποµόνωσης µεταξύ Η/Υ και Π/∆.  
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Χρησιµοποιώντας έναν Η/Υ δεν είναι απαραίτητη η χρήση TNC. Όλες οι κάρτες ήχου PC είναι 
εφοδιασµένες µε DSP software µε αποτέλεσµα να είναι ικανότατες για χρήση στα ψηφιακά modes. 

  Στο ηλεκτρονικό σχέδιο φαίνεται η απλότητα της κατασκευής, αλλά συνάµα και η πλήρη αποµόνωση 
που προφέρει µεταξύ του Η/Υ και του Π/∆. Οι µετασχηµατιστές (600Ω) , αλλά και ο οπτοζεύκτης 
(4Ν25) που οδηγεί το     RS-232.  

Τα υλικά που χρησιµοποιούνται είναι : 

Αντιστάσεις: 1,2KΩ (*1), 1ΚΩ (*3), τtrimmer γραµµικό 1KΩ (*1), Όλα 1/4W 

Πυκνωτές: 2,2µF/50V (*1), 100nF (*2) 

Μετασχηµατιστές: 600Ω (2) 

Ολοκληρωµένο: optocoupler 4N25 (*1) 

Ηµιαγωγοί: LED (*1), 1N4148 (*1)  

Πλακέτα διάτρητη γενικής χρήσης 
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Το κόστος κατασκευής (εκτός κουτιού) είναι της τάξης των 18€, µε µόνη  δυσκολία την εύρεσης των 
Μ/Τ. (Εάν βρείτε, όπως εγώ 2*300€, είναι το ίδιο, µόνο που θα πρέπει να βραχυκυκλώσετε τις µεσαίες  
λήψεις). 

Αυτή η αποµόνωση είναι απαραίτητη για να κρατηθεί η παρεµβολή από τον Η/Υ στον Π/∆ στο 
ελάχιστο. 

Ο έλεγχος εκποµπής (PTT), χρησιµοποιεί µία αποµονωµένη γραµµή από το RS-232 (RTS), η οποία θα 
πρέπει να ενεργοποιηθεί από το Soft.  Για το MixW: Configure-à TRcvr CAT/PTT-à Details-à στο RTS 
επιλέγουµε ΡΤΤ. 

Η κατασκευή θα πρέπει να 
θωρακισθεί µέσα σε µεταλλικό 
κουτί, που θα πρέπει να γειωθεί 
στον Π/∆, ο δε Η/Υ να µη 
γειωθεί. Εγώ χρησιµοποίησα 
κουτί από χαλασµένο Quad CCTV 
(άλλη επήρεια), µικρές 
διαστάσεις µε commercial 
πρόσοψη και αρκετά LEDs.  

Ευκαιρία ήταν επίσης να 
ενσωµατώσω µέσα στο ίδιο 
κουτί, ο κύκλωµα ενεργοποίησης 
του Power Amplifier. Οι 
γραµµικοί ενισχυτές εκτός από 
την είσοδο RF χρειάζονται και µία 
ακόµα διέγερση (KEY IN), που 
συνήθως είναι (-)   

Οπότε όλα τα απαραίτητα δόθηκαν από τις εξόδους ACC2, Remote και ΕΧΤ  CONT του      TS-2000. 
Παίρνοντας το audio out από την έξοδο ACC2  και τη ρύθµισή του από το Menu 50C, η στάθµη του 
ήχου είναι σταθερή ανεξάρτητα από τη θέση του volume knob, σε αντίθεση µε τα γνωστά της αγοράς 
που χρησιµοποιούν το µεγάφωνο, το µικρόφωνο και το PTT από το βύσµα του µικροφώνου µε τα 
γνωστά προβλήµατα. Το ίδιο φυσικά ισχύει και για το audio IN στο Μenu 50B. 

Η κατασκευή µπορεί να κατασκευασθεί σε 
διάτρητη πλακέτα γενικής χρήσεως,  αλλά 
το σωστότερο είναι να σχεδιαστεί πλακέτα 
χαλκού µε αρκετές νησίδες γείωσης.                                

Για τις δοκιµές χρειάζεται χρόνος και 
υποµονετικοί ΦΙΛΟΙ για να βοηθήσουν στη 
ρύθµιση της στάθµης audio IN & OUT, κατά 
τα’ άλλα η κατασκευή είναι Plug ‘n Play. 

  Χωρίς να θέλω να υποβαθµίσω το digi 
mode και τους υποψήφιους 
ενδιαφερόµενους των digi, δεν 
ενθουσιάστηκα και πολύ, αντίθετα το βρήκα 
πολύ αργό και βαρετό, ίσως το BSK125 που 
είναι γρηγορότερο διαφέρει αλλά και πάλι 
προτιµώ το SSB. Αποδιαµορφώνει το αυτί 
σου και διαµορφώνουν οι φωνητικές σου 
χορδές, όχι ο Η/Υ µε απλές κινήσεις στα F1, 
F2 κλπ..  

  Ίσως στη σύνταξη που τα πνευµόνια και τα αντανακλαστικά θα είναι στο limit down να είναι καλή 
εποχή, µέχρι τότε λοιπόν SSB.  

  Εύχοµαι καλή επιτυχία σε αυτούς που θα πειραµατιστούν µε την κατασκευή και αν κάπου νοµίζουν 
ότι µπορώ να βοηθήσω το email µου είναι: Info@nrg.com.gr ή στο Skype & ooVoo ID :sv2gwy.  

 more QRV less QRnani  

de sv2gwy 
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Γράφει ο Μάκης Μανωλάτος 

                  SV1NK 

        Sv1nk@hotmail.com 

 

Φίλοι µου γεια σας, 

Σε πολλούς από εσάς θα έχει συµβεί να ακούσετε στα βραχέα τα σχετικά χαµηλά σήµατα σταθµών, οι οποίοι στο 
τέλος του διακριτικού τους  προσθέτουν το /QRP (κάθετος κιού- άρ-πί, και όχι όπως µου είπε κάποιος φίλος και 
συνάδελφος, σε άκουσα που ήσουνα κιούρπι!!! στο contest). Τέτοιου είδους σταθµούς ακούµε σε όλα τα Mode, 
συνήθως σε CW, και SSB.  Τί είναι λοιπόν αυτοί οι σταθµοί; 

Οι σταθµοί QRP είναι σταθµοί µε ισχύ εξόδου από mWatt έως 5 Watt. Βέβαια και ένας σταθµός µε ισχύ 10 Watt 
πάλι QRP είναι, αλλά επειδή έπρεπε για διαφόρους λόγους να µπει ένα όριο στην ισχύ, αποφασίστηκε το όριο αυτό 
να είναι τα 5 Watt. 

Οι σταθµοί QRP αποτελούν µια ιδιαίτερη κατηγορία σταθµών, οι οποίοι έχουν  ξεχωριστή θέση µέσα στο φάσµα 
των ραδιοσυχνοτήτων µας και ένα αξιοζήλευτο και θεσµοθετηµένο από την IARU πεδίο δραστηριοτήτων. 
Ξεκινώντας από τα ειδικά βραβεία που προορίζονται µόνο για σταθµούς QRP, ιδιαίτερες συχνότητες κλήσης για 
όλα τα κύρια mode, και όχι µόνο, συµµετέχουν σαν ειδική κατηγορία στα µεγάλα διεθνή Contest, υπάρχουν 
διάφορα τοπικά, εθνικά, ή διεθνή club, µόνο για σταθµούς QRP, οι µεγάλες εταιρείες κατασκευής 
ραδιοερασιτεχνικών ποµποδεκτών κατασκευάζουν ειδικούς ποµποδέκτες QRP, εφάµιλλους των «κανονικών!» 
σταθµών µε ισχύ τα 100 ή και παραπάνω Watt. 
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Εικόνες µερικών σύγχρονων και κλασσικών QRP ποµποδεκτών 

 

Οι λάτρεις των  QRP χωρίζονται σε δύο µεγάλες κατηγορίες: 

Πρώτον στους χειριστές σταθµών QRP. Ανθρώπους, οι οποίοι γοητεύονται να επικοινωνούν µε άλλους σταθµούς 
όσο το δυνατόν µακρύτερα, µε όσο µικρότερη ισχύ είναι δυνατόν!   

Και δεύτερον στους κατασκευαστές ποµπών ή ποµποδεκτών QRP, οι οποίοι διασκεδάζουν κατασκευάζοντας και 
δοκιµάζοντας αυτά τα µικρής ισχύος, αλλά θαυµατουργά µηχανηµατάκια!. 

 

 

 

          

 

∆ύο ποµποδέκτες HF QRP από εµπορικά ΚΙΤ           HF QRP Monobander 

 

 

 

Οι σταθµοί αυτοί πωλούνται σε εµπορικά ΚΙΤ και κολλούνται µε κολλητήρι 
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Με απλά λόγια, ένας QRPer (κιου-ερ-περ) συνοµιλεί µε τους φίλους του ή κάνει DX, όχι µε 100 Watt, αλλά µε 5 
Watt το πολύ! για τον  QRPer αξία δεν έχει να συνοµιλήσει Αθήνα – Αλεξανδρούπολη µε 1 KWatt όπως τελευταία 
συνηθίζεται, (προς χαρά των συναδέλφων που ασκούν το λειτούργηµα της εµπορίας γραµµικών ενισχυτών 
ισχύος), αλλά µε 5 το πολύ  Watt! Περίεργοι άνθρωποι αυτοί οι QRPers! 

 Από πού «προέκυψε»  το /QRP; 

Στα πρώτα χρόνια του «ασυρµάτου» οι δέκτες των σταθµών δεν ήταν όπως τα σηµερινά θαύµατα τεχνολογίας. Ο 
διαχωρισµός µεταξύ των σταθµών ήταν δύσκολος και το όλο σκηνικό γινόταν δυσκολότερο από το γεγονός, ότι 
όλοι οι σταθµοί της εποχής εκείνης εξέπεµπαν σε CW. ∆εν υπήρχε άλλο mode, οπότε ο χειριστής αγωνιζόταν να 
ακούσει το σήµα που προοριζόταν για αυτόν, µέσα από δεκάδες άλλα!. ∆ράµα!! 

Έτσι οι ασυρµατιστές και οι τότε «µηχανικοί 
επικοινωνιών» κατάλαβαν ότι η µόνη λύση στο 
πρόβληµα ήταν να χρησιµοποιούν την ελάχιστη 
δυνατή ισχύ που τους εξασφάλιζε 
ικανοποιητική επικοινωνία, ώστε οι παρεµβολές 
και ο θόρυβος της µπάντας να είναι όσο γίνεται 
χαµηλότερης έντασης. 

Άρχιζαν λοιπόν την επικοινωνία µε τη µέγιστη 
ισχύ του σταθµού τους και αφού κατά το 
κοινώς λεγόµενο «πιανόντουσαν», σταδιακά 
κατέβαζαν την ισχύ του σταθµού τους στην 
απολύτως αναγκαία, για να γίνει το QSO. 
Ρωτούσε λοιπόν ο ένας χειριστής τον άλλο, 
QRP? ∆ηλαδή να χαµηλώσω την ισχύ µου; Με 
τον τρόπο αυτό ο ένας χειριστής καθοδηγούσε 
τον άλλο στο να ρυθµίσουν την ισχύ των 
σταθµών τους στην απόλυτα ελάχιστη ισχύ που τους εξασφάλισε ικανοποιητική ποιότητα επικοινωνίας. Με το 
σύστηµα αυτό οι παρεµβολές και οι  κάθε  φύσεως θόρυβοι της µπάντας περιορίζονταν στο ελάχιστα δυνατό 
επίπεδο. 

Φυσικά στις µέρες µας τα πράγµατα είναι διαφορετικά. Αν και έχουµε την υποχρέωση να διατηρούµε και εµείς την 
ισχύ των σταθµών µας στην ελάχιστη δυνατή στάθµη, εν τούτοις, µια µεγάλη µερίδα χρησιµοποιεί όλη την ισχύ 
του ποµποδέκτη τους τα 100 ή 200 Watt που έχει, και επιπλέον ανοίγουν και ένα…  ενάµιση…. ή και δύο KWatt 
«έτσι για να ακούγονται καµπάνα!!».  

 

Delivers 1500 watts output in SSB or CW with 65 watts of RF drive power!! 

Ευτυχώς, δεν είναι µόνο Ελληνικό φαινόµενο, και έτσι δεν µπορούµε να κατηγορηθούµε ότι για µια ακόµη φορά η 
χώρα µας έχει αρνητικά πρωτεία… Εδώ µας πρόλαβαν άλλοι!! Ηι… Ηι… 

Ποιοι Ραδιοερασιτέχνες µπορούν να ασχοληθούν µε το QRP; 

Βασικά µόνο αυτοί που λατρεύουν να επικοινωνούν µε χαµηλής ισχύος ποµποδέκτες. Αυτοί που τους γοητεύει να 
ακούγονται 5-2 στον Καναδά και όχι 5-9+ 
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Αυτοί που το Dx τους το βασίζουν σε µια καλή κεραία, και όχι σε ένα καλό Linear. Αυτοί που προσέχουν τη 
διάδοση και µαθαίνουν τα µυστικά της, ψάχνοντας να δουν πότε ανεβαίνει, ώστε όταν ο JA1….. τους δίνει 5-2 
στην Ιαπωνία, να αισθάνονται ότι αυτό το QSO, αυτό το report, είναι αποτέλεσµα γνώσης, εµπειρίας και 
οργάνωσης, και όχι το αποτέλεσµα των …. Εκατοντάδων ή Χιλιάδων Ευρώ που πλήρωσαν για ένα Linear!. 

Η µαγεία του QRP ξεδιπλώνεται, όταν ακούσεις τον ανταποκριτή σου να σου δίνει συγχαρητήρια: for your excel-
lent 5-3 in Indonesia!! QRP. Κοιτάζεις ένα 5 Watto µηχανηµατάκι τόσο δα! και σου φαίνεται απίστευτο ότι έστειλε 
την φωνή σου ή το χειριστήριό σου στην άλλη άκρη του κόσµου!  Με το QRP µαθαίνεις να σέβεσαι την σοφία του 
Παντοκράτορα Θεού και τους νόµους της φύσης. Με ισχύ µικρότερη από όσο χρειάζεται να ανάψει ένας 
αξιοπρεπής φακός, µπορείς να µιλάς από τη µια άκρη του πλανήτη στην άλλη.  

Για να καταλάβετε τι σας λέω πηγαίνετε σε ένα δωµάτιο και τοποθετήστε µια 100αρα λάµπα σε ένα φωτιστικό. 
Ανάψτε την για λίγα λεπτά και παρατηρήστε το χώρο. Σβήστε την και στη θέση του φωτιστικού µε τη λάµπα των 
100 Watt, βάλτε ένα φωτιστικό µε µια λαµπούλα ψυγείου 5 Watt. Ανάψτε το και παρατηρήστε το χώρο λίγα 
λεπτά. Τώρα έχετε µια οπτική εντύπωση της διαφοράς των 100 από τα 
5 Watt.  Οι εκπλήξεις στα QRP είναι συναρπαστικές. Είναι απίστευτα 
συναρπαστικό το συναίσθηµα να «κάνεις» στα HF, Ιαπωνία  µε 5 Watt, 
Αµερική, Βραζιλία, Ινδονησία, Αφρική, Αλάσκα, ή Αυστραλία – Νέα 
Ζηλανδία. Οι εκπλήξεις όµως δεν σταµατούν στα HF,  αλλά συνεχίζονται 
και στα VHF/ UHF!! Θα σας πω ένα αληθινό γεγονός που συνέβη φέτος, 
το καλοκαίρι του 2008.  Ένα απόγευµα κάνω ακρόαση στο 144.300  
USB, µήπως και το πέρασµα ανοίξει και κάνω κάποια  DX –QSO στα 2 
m. Ξαφνικά ακούω κάποιον να φωνάζει στα Ελληνικά… ήταν ο 
συνάδελφος SV1EEX ο Νικηφόρος, από το πανέµορφο νησί της Ύδρας!! 
QRP µε το FT-817 περασµένο στον ώµο του!!!! και µια κεραία φορητή 
συνδεδεµένη στον εµπρός κονέκτορα  του BNC του µηχανήµατος. 

Φίλοι µου µε 2,5 Wattακια «ερχόταν» από την Ύδρα στην Αθήνα, 
περπατώντας! σε µια παραλία από την οποία δεν είχαµε ούτε οπτική 
επαφή!! Το ίδιο ακριβώς φαινόµενο το συναντήσαµε στη δοκιµή που κάναµε στα UHF, αλλάξαµε και Mode, πήγαµε 
σε FM και εκεί το ίδιο συνέβη! ∆εν είναι εκπληκτική εµπειρία; Αν ψάξετε στο http://www.youtube.com το όλο 
σκηνικό υπάρχει σε Video!   Εδώ είναι όλη η οµορφιά του QRP. Με 2,5 Watt, χωρίς οπτική επαφή, και µια φορητή 
κεραιούλα, QSO Ύδρα – Αθήνα σε VHF/UHF, και όταν λέµε Αθήνα όχι χαµηλά Γλυφάδα, Φάληρο κλπ, το QTH µου 
είναι στο Νέο Ψυχικό, «καρά – Αθήνα» όπως λένε!! 

Πώς λειτουργείται ένας σταθµός QRΡ; 

Ο χειρισµός ενός σταθµού QRP είναι ακριβώς όπως και ο χειρισµός ενός «κανονικού» σταθµού.  

Απαιτείται µια σταθερή τροφοδοσία είτε µε µπαταρίες, είτε µε τροφοδοτικό, µια κεραία µε χαµηλά στάσιµα, και ένα 
καλό µικρόφωνο, ή χειριστήριο. Η διαφορά µεταξύ QRP και «κανονικού» σταθµού είναι στην τεχνική που 
αναπτύσσει ο χειριστής του για να κάνει το QSO.  

Ένας χειριστής σταθµού QRP  φροντίζει πάντοτε να επιλέγει µια κατευθυνόµενη κεραία  για τα QSO του αντί µιας 
κατακόρυφης ή ενός διπόλου. Η κατευθυνόµενη του δίνει µεγαλύτερη ένταση πεδίου συγκεντρώνοντας την 
λιγοστή ισχύ του µηχανήµατός του προς την επιθυµητή κατεύθυνση, εκεί δηλαδή που θέλει να επικοινωνήσει.    
Αν δεν υπάρχει κατευθυνόµενη, προτιµά να χρησιµοποιήσει την κεραία µε την µεγαλύτερη απολαβή που διαθέτει ο 
σταθµός του, για τη συγκεκριµένη συχνότητα που θέλει να δουλέψει.  Όταν καλεί CQ, (είτε καλεί στις συχνότητες 
εκείνες οι οποίες είναι αφιερωµένες µόνο για κλήσεις σταθµών QRP, είτε στις συχνότητες γενικής χρήσεως από 
όλους τους σταθµούς) πάντοτε πρέπει να αναφέρει ότι είναι σταθµός QRP, γιατί: 

ΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ QRP ΕΧΟΥΝ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΑΛΛΟΥΣ ΣΤΑΘΜΟΥΣ! Ανοίξτε τον 
κανονισµό ραδιοεπικοινωνιών και κάπου θα το δείτε γραµµένο! (αλλά µην το γράψετε εσείς… Hi..Hi..)            
Αυτό σηµαίνει ότι όταν ακούτε κάποιον σταθµό QRP να καλεί µε ένα χαµηλό σήµα µην τον πατάτε, σεβαστείτε τον! 
∆ώστε του προτεραιότητα και βοηθήστε τον να κάνει τον DX σταθµό που θέλει αλλά δεν µπορεί να περάσει πάνω 
από το pileup. Αφού κάνετε εσείς τον DX σταθµό ενηµερώστε τον ότι στην συχνότητα βρίσκετε ο SV1NK/QRP, 
ώστε να του δώσει µικρόφωνο και να κάνει το QSO.  Ο QRPer, επιλέγει τις συχνότητες εκείνες σε µια µπάντα, µε 
το λιγότερο θόρυβο και το µικρότερο συνωστισµό σταθµών. Όταν  κάνει pileup φροντίζει να δουλεύει split ώστε 
να αποφύγει τα πατήµατα από τους σταθµούς που τον καλούν µεν αλλά δεν τον ακούν καλά. 

Έχει πάντοτε τα αφτιά του ανοιχτά ώστε να είναι ο πρώτος που θα ακούσει το «σπάνιο» σταθµό και να τον 
καλέσει, γιατί αν αρχίσουν να καλούν άλλοι µε τα  KWatt   δεν πρόκειται να ακουστεί ποτέ! Εκτός σπανίων 
περιπτώσεων, που ραδιοερασιτέχνες που σέβονται το χόµπι αλλά κυρίως τον εαυτό τους, δώσουν το διακριτικό 
του QRP στον DX σταθµό. Ναι!! υπάρχουν και τέτοιοι φωτεινοί συνάδελφοι σε όλο τον κόσµο. 
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Εκ πείρας πρώτοι  από πλευράς ευαισθησίας απέναντι σε σταθµούς QRP, έρχονται οι Γερµανοί, ακολουθούν οι 
Ρώσοι, Αυστριακοί, Αγγλοι, Πολωνοί, κλπ. Αδιάφορα σφυρίζουν οι Έλληνες, οι Ιταλοί, και πολλοί εκ της µέσης 
Ανατολής ορµώµενοι συνάδελφοι. Τέλος πάντων, τους αγαπάµε όλους.  Αν για οποιονδήποτε λόγο χρειαστείτε 
βοήθεια για κάποιο QSO, ζητήστε την από Ραδιοερασιτέχνες των παραπάνω χωρών. Φυσιολογικά θα σας 
βοηθήσουν, αλλιώς φίλοι µου την «πατήσατε!». Γι' αυτόν το λόγο υπάρχουν οι εξαιρέσεις, για να επιβεβαιώνουν 
τους κανόνες!!  

Τι εµβέλεια έχουν οι σταθµοί QRP; 

Η αλήθεια είναι ότι η εµβέλεια ενός σταθµού QRP, εξαρτάται από πολλούς παράγοντες, όπως άλλωστε από 
πολλούς παράγοντες εξαρτάται και η εµβέλεια  των «κανονικών» σταθµών.   Για τις επικοινωνίες που γίνονται µε 
το κύµα εδάφους (ground wave) και υπό την προϋπόθεση ότι δεν υπάρχει ισχυρός θόρυβος στην µπάντα, ένας 
εµπειρικός κανόνας λέει ότι χρειαζόµαστε 1mWatt/m. ∆ηλαδή για να στείλουµε το σήµα µας σε απόσταση 1 
µέτρου χρειαζόµαστε ισχύ 1mWatt. Σας επαναλαµβάνω ότι ο κανόνας είναι εµπειρικός και επιδέχεται  
αµφισβήτηση, αλλά η πράξη  στην καθηµερινή πραγµατικότητα αυτό έχει δείξει. Έτσι ένας σταθµός QRP µε ισχύ 
εξόδου 5 Watt έχει εµβέλεια:    5 Watt X 1000 (για να τα κάνουµε mWatt) = 5000mWatt, αφού για ένα µέτρο 
εµβέλειας θέλουµε 1mWatt µε 5000mWatt θα έχουµε 5000m  εµβέλεια, δηλαδή  5 ΚΜ!  

Για τις επικοινωνίες που γίνονται µε το ουράνιο κύµα (sky wave) ισχύει ένας εµπειρικός κανόνας που η εταιρεία 
TEN- TEC υιοθέτησε. Το σήµα ενός ποµπού QRP σε σχέση µε το σήµα ενός «κανονικού» σταθµού έχει διαφορά 
στην ένδειξη του S-meter τουλάχιστον 3 µονάδες S. (3 S-Units).  

Για το λόγο αυτό η εταιρεία  Ten –Tec στο QRP µοντέλο της Argonaut 515, το S-meter ξεκινούσε από την ένδειξη 
3 S-Units, συµβούλευε δε τους χειριστές του σταθµού να προτιµούν να καλούν για συνοµιλία σταθµούς µε ένταση 
σήµατος µεγαλύτερη από 3 µονάδες S, γιατί έτσι έχουν περισσότερες πιθανότητες για QSO.  

 

Ο µικρός αλλά θαυµατουργός Αργοναύτης 515! 

 

Από τη µακροχρόνια εµπειρία µου στα QRP σας διαβεβαιώ ότι σε γενικές γραµµές αυτό είναι σωστό. Ευτυχώς 
όµως, υπάρχουν και οι ευχάριστες εκπλήξεις που γίνονται θαυµάσια QSO µε σταθµούς που το σήµα τους ήταν 
χαµηλότερο από 3 µονάδες.  

Αυτό βέβαια είναι ένα πρόβληµα γιατί υπάρχουν πολλοί ενδιαφέροντες σταθµοί σε µια µπάντα µε σήµατα κάτω 
από 3 µονάδες µε τους οποίους θα ήθελε κάποιος να κάνει QSO. ∆οκιµάστε! Μη ξεχνάτε ότι εδώ είναι η µαγεία. Με 
τα 100 Watt τον σταθµό τον έχεις σίγουρο, µε τα 5 Watt θέλει προσπάθεια, τεχνική, και εµπειρία, αλλά άλλη 
αίσθηση έχεις όταν ο VPxxxxx, σου δώσει 5-1 µετά από 10 προσπάθειες και 5 Watt, και άλλη αίσθηση έχεις όταν 
σου δώσει 5-7 µε 100 Watt.   Σε κάθε περίπτωση είναι πως το βλέπει κανείς. Οι περισσότεροι λένε:  γιατί να 
παιδεύοµαι µε 5 Wattάκια και να κινδυνεύω να µην τον κάνω, όταν µπορώ να ανοίξω το  100ρι µου, και να τον 
κάνω άνετα και σίγουρα; Και οι δύο έχουν δίκιο. Εγώ πάντως αγαπώ την προσπάθεια και το καρδιοχτύπι του QRP, 
από την σιγουριά των 100,500 ή 1000 Watt. 

Πώς συµπεριφερόµαστε σε ένα σταθµό QRP 

Η αλήθεια είναι ότι πολλοί συνάδελφοι  δυσκολεύονται να  επικοινωνήσουν µε σταθµούς QRP. Το  χαµηλό σχετικά 
σήµα τους τους «ξενίζει»,  θεωρούν ότι ο ασύρµατος πρέπει να έχει την ποιότητα κινητού τηλεφώνου GSM! Έτσι 
είτε αγνοούν τις κλήσεις τους, είτε τον πατούν, ώστε να αναγκαστεί ο σταθµός να φύγει από µόνος του, είτε µε τη 
συµπεριφορά τους, τον αποθαρρύνουν από το να  συµµετάσχει σε κάποιο QSO.  

Το φαινόµενο είναι απογοητευτικό. Για να κάνεις QSO στην Ελλάδα θα πρέπει να ακούγεσαι 9+20 τουλάχιστον! 
διαφορετικά η γκρίνια που θα ακούσεις είναι απίστευτη. ∆ε θα ξεχάσω ποτέ όταν έφτιαξα ένα QRP SSB αξιώσεων!! 
(εδώ ευλογώ τα γένια µου!! Hi..Hi..)  και χαρούµενος βγήκα να πάρω «ένα κοντρόλ».  Πασίγνωστος και δυστυχώς 
παλαιός συνάδελφος (από τους διψήφιους που λένε) εκ δυτικής Ελλάδος, ξέρετε πως µου απάντησε; Εγώ σε 
υποσταθµό δε µιλάω!!!, πάρε το σκουπίδι σου!! από την συχνότητα και άφησε µας να µιλήσουµε!!!  

Αλλά και προ λίγων µηνών άκουσα έναν από τους πλέον γνωστούς τριψήφιους ραδιοερασιτέχνες των Αθηνών στα 
80m και του ζήτησα ένα κοντρόλ, όχι για να δοκιµάσω το µηχάνηµα, αλλά την καινούργια κεραία που έβαλα στη 
ταράτσα.  Ξέρετε τι µου είπε;  Άσε καηµένε τα παιχνίδια! και µίλα µε  ένα κανονικό µηχάνηµα να σε ακούµε 9+, 
µε αυτό το «πράγµα» ίσα που ανεβαίνεις 2 µονάδες πάνω από το θόρυβο!  
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Αγαπητοί συνάδελφοι, σε οποιαδήποτε µπάντα και αν ακούσετε κάποιο σταθµό QRP να σας καλεί, δώστε του 
προτεραιότητα και επικοινωνήστε µαζί του. ∆είξτε κατανόηση αλλά και το θαυµασµό σας, για το επίτευγµα του 
συναδέλφου που µε τόσο µικρή ισχύ κατόρθωσε να επικοινωνήσει µαζί σας. Είναι ικανοποίηση για τους QRPers και 
δείγµα πολιτισµού για εσάς.   Χρόνια πίσω είχα φτιάξει ένα DSB στα 6m και το δοκίµαζα (κακώς) πάνω στην 
κεραία µου. Αφού τελείωσα το συντονισµό ακούω από κάτω: This is SPxxxx from Poland QRZ? Κόκαλο εγώ! Με 
2,5 Watt ακούστηκα στην Πολωνία! Ο συνάδελφος έδειξε τόσο ενθουσιασµό που  µε άκουγε 6 µονάδες στη 
Βαρσοβία που ξεπέρασε και τον δικό µου ενθουσιασµό!! Ξέρετε τί δικαίωση ένοιωσα; Απίστευτη!  

Πέρσι κάποια ∆ευτέρα βράδυ είχα επισκεφτεί τα γραφεία του Συλλόγου Ραδιοερασιτεχνών Ελλάδος, έχοντας µαζί 
µου ένα QRP για τα 160m και ένα λαµπάκι φακού για Dummy Load!!  (πήγαινα να το δείξω σε κάποιο συνάδελφο 
στο Χαλάνδρι). Οι συνάδελφοι εκεί  έδειξαν ενδιαφέρον για το µικρό 5 Watto QRPακι, και τελικά κάναµε  δοκιµή 
σε φωνή, και µε ένα δεκτάκι Yaesu VR-500 all mode ακούγαµε την εκποµπή µου, ήταν τόσος ο ενθουσιασµός που 
έδειξαν ώστε ξέχασα ακόµη και το ραντεβού µε τον συνάδελφο, τελικά πήγα αργοπορηµένος και στην δοκιµή µε 
κεραία µιλήσαµε Χαλάνδρι-Νέο Ψυχικό στις 10 το Βράδυ!!! 

Βοηθάτε τους QRPers, ιδίως αυτούς οι οποίοι κατασκευάζουν τα µηχανήµατα µόνοι τους, και δείξτε υποµονή! Όλοι 
το ίδιο χόµπι κάνουµε µε διαφορετική ισχύ. Η χαρά της επικοινωνίας είναι κοινή για όλους, το ραδιοερασιτεχνικό 
πνεύµα απαιτεί συνεργασία και ανταποδίδει µε την γοητεία του QSO είτε αυτό γίνεται µε 5 είτε µε 100 είτε µε 
1000 Watt!    

Τι µηχανήµατα QRP υπάρχουν στην αγορά; 

Η αλήθεια είναι ότι επειδή τα QRP δεν είναι η πρώτη επιλογή των Ραδιοερασιτεχνών, και εν µέρει είναι 
φυσιολογικό αυτό, δεν υπάρχει µεγάλη πληθώρα προσφερόµενων συσκευών. 

Η YAESU  

FT-817 

Προσφέρει το FT-817, ένα απίστευτα µικρό µηχάνηµα, µε εξαιρετικές επιδόσεις, και 
ελάχιστες απαιτήσεις σε κατανάλωση ρεύµατος. Καλύπτει από 1.8 ΜΗΖ – 430 ΜΗΖ σε όλα 
τα Mode, µε ισχύ 5 Watt. 

 

H ICOM 

IC-703 PLUS 

Προσφέρει το IC-703 PLUS, ένα καταπληκτικό µηχάνηµα που καλύπτει από 1.8 ΜΗΖ έως 
50 ΜΗΖ, στις διαστάσεις του γνωστού µας IC-706, µε ισχύ 10 Watt, και ενσωµατωµένο 
antenna tuner!!!. 

 

Υπάρχουν και άλλοι κατασκευαστές οι οποίοι κατά καιρούς διαθέτουν στην αγορά QRP µηχανήµατα όπως η 
θρυλική Ten-Tec, η Tokyo Hi Power,η Elecraft   κλπ.   Για τους συναδέλφους που είναι «δυνατοί» στο κολλητήρι 
υπάρχουν QRP ποµποδέκτες ή µόνο ποµποί που διατίθενται σε ΚΙΤ µε έτοιµες πλακέτες και υλικά. Αφιερώνοντας  

κανείς  λίγες ώρες, µπορεί να κατασκευάσει τον δικό του 
QRP σταθµό. 

Τέλος για τους γκουρού των κατασκευών υπάρχουν 
χιλιάδες σχέδια για όλα τα mode στο Internet που 
φτιάχνοντάς τα µπορούν να νοιώσουν τη συγκίνηση της 
κατασκευής και τη χαρά της επικοινωνίας µέσω ενός 
µηχανήµατος που ο ίδιος κατασκεύασε εξ ολοκλήρου.   
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Ιδιοκατασκευή ποµπού QRP, CW  

 

 Σχεδιάγραµµα Ποµπού CW, QRP, για τους 7 ΜΗΖ 

 

 

 

Για τους εκλεκτούς συναδέλφους που θέλουν να κατασκευάσουν µόνοι τους τα QRPακια τους αρκεί να 
πληκτρολογήσουν  στο Yahoo ή στο Google τα εξής : «Ham Radio Homebrew QRP», θα εµφανιστούν χιλιάδες 
σελίδες µε σχέδια, οπότε ο καθένας ανάλογα µε τις γνώσεις, τις  δεξιότητες και το βαλάντιό του επιλέγει και καλές 
κατασκευές!!! 

Κάπου εδώ τελειώσαµε τη µικρή µας γνωριµία µε το µικρό, αλλά υπέροχο κόσµο των QRP. Ελπίζω να σας κέντρισε 
το ενδιαφέρον ώστε να δοκιµάσετε και εσείς να κάνετε QSO  µε ισχύ QRP. Και που ξέρετε; Ίσως να το βρείτε 
µαγικό όπως το βρίσκουµε και εµείς. Αν όχι, τουλάχιστον θα ξέρετε από πρώτο χέρι τις ιδιαιτερότητες που έχει 
ένας σταθµός QRP, οπότε ασυνείδητα θα τον προσέχετε! 

 

Μέχρι το επόµενο σηµείωµά µας, να είστε καλά. Καλά DX, και πολλά – πολλά 73! σε σας και στις οικογένειές σας. 

 

 

 

 de SV1NK 

 Μάκης 
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ΤΟ WHITE TOWER DX TEAM… 

ΕΥΧΕΤΑΙ ΣΕ ΟΛΟΥΣ, -ΕΣ    ΧΡΟΝΙΑ ΠΟΛΛΑ, ΧΡΙΣΤΟΣ ΑΝΕΣΤΗ...  

 

Ο ΠΑΠΑΦΟΥΝΗΣ ΓΡΑΦΕΙ… 

SV2FPU 

sv2fpu@vip.gr 

 

 

1η Μαίου 2006 – 1η Μαίου 2008  

 

ΓΕΝΕΘΛΙΑ ΤΟΥ ΛΕΥΚΟΥ (ΡΑ∆ΙΟΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΟΥ) 
ΠΥΡΓΟΥ ΜΑΣ... 

ΜΑΙΟΣ 2007 – ΜΑΙΟΣ 2008 

ΓΕΝΕΘΛΙΑ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ 5-9 report ΜΕ WTDXT… 

…από το τεύχος 66 του 5-9 report, το WTDXT αποκτά τον δικό του χώρο, µέσα στο 
καλύτερο ελληνικό ραδιοερασιτεχνικό περιοδικό… 

…ΓΙΑΤΙ… 

 

...«∆ΕΝ ΜΠΑΙΝΕΙΣ ΣΤΟΝ ΠΑΡΑ∆ΕΙΣΟ ΟΣΑ ΚΕΡΙΑ  

ΚΙ ‘ΑΝΑΨΕΙΣ ΟΤΑΝ ΣΤΟ ΠΟΝΟ Τ’ΑΛΛΟΥΝΟΥ ΜΑΖΙ ΚΙ ΕΣΥ ∆ΕΝ ΚΛΑΨΕΙΣ»...  

(η µαντινάδα είναι µία προσφορά του Κρητίκαρου του WTDXT SV2HNZ)… 

ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΦΙΕΡΩΝΟΥΜΕ ΣΤΟΥΣ : SV5BYR  Μιχάλη, 

                                                  SV8CYV  Βασίλη, 

                                                  SV1DPI  Κωσταντίνο 

και µαζί µε αυτούς, σε όλους τους Έλληνες ραδιοερασιτέχνες! 

 

 Αγαπητοί φίλοι, -ες συνάδερφοι ραδιοερασιτέχνες 

Με χαρά και συνάµα συγκίνηση γράφω τούτο δω το άρθρο...! 

Σαν σήµερα πριν από δύο χρόνια πάρθηκε µια απόφαση, µια απόφαση από τέσσερις 
ραδιοερασιτέχνες, περιοχής Θεσσαλονίκης, να ενώσουν τις δυνάµεις τους και να 
προχωρήσουν στην δηµιουργία µιας οµάδας µε την επωνυµία   

                              «WHITE TOWER DX TEAM». 
Τα ιδρυτικά αυτά µέλη ήταν: 

 

SV2FPU Γιάννης, 

SV2HNZ Μπάµπης, 

SV2HPP Νίκος, 

SV2HPY Γιάννης  
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Όνειρα και στόχοι τέθηκαν επί τάπητος, και άρχισε η  οργάνωση...µε αποτέλεσµα την…
εκτέλεση… 

 της… 1ης ραδιοαποστολής στην Σαµοθράκη τον Ιούνιο του 2006 (J48WhiteTower)... 

 

… µαγική αποστολή, µια που ήταν η πρώτη αποστολή του TOWER… 

Συνδυάζοντας τον πειραµατισµό µε τον επαγγελµατισµό, το κυνήγι της διάδοσης µε τις 
κατεδαφίσεις, την κούραση µε την χαλάρωση, τις ραδιοερασιτεχνικές επιδόσεις µε 
τις...αλκοολικές αποδόσεις βγήκαµε κερδισµένοι και σαν άνθρωποι, φίλοι αδερφοί πια, και 
σαν ραδιοερασιτέχνες! 

  

Ήδη όµως πριν την 
αποστολή στην 
Σαµοθράκη άρχισε να 
διαφαίνεται η 
δυναµική επαυξήσεως 
της οµάδος σε οκτώ 
από τέσσερα µέλη και 
έτσι, µετά την 
επιστροφή µας οι: 

 

SV0XAW/AI4PP 
Peter, 

SV2HOB Χρήστος, 

SV2HRT Παύλος, 

SV2HSV ∆ηµήτρης  

 

πρόσθεσαν τις 
δυνάµεις τους και το 
team γίνεται 
οκταµελές...ούτως 
ώστε δυνατότεροι να 
πάρουµε µέρος στο… 

 

CQ WW DX SSB Contest τον Οκτώβριο του 2006 (J42whiteTower)… 

 

 …η πρώτη µας οµαδική συµµετοχή σε contest, φιλοξενούµενοι του Κρητίκαρου 2HNZ 
Μπάµπη. Κατευθυνόµενες Α’ class για ψηλά και δίπολα για χαµηλά, ενώ η ισχύς στα 100…
βατάκια!. 

Καλή παρέα, σε συνδυασµό µε ρεσιτάλ handling pileups από τους παλαιότερους, ενώ οι 
νεότεροι συµµετοχή, δίψα για µάθηση και…µάτια…ανοικτά (ελήφθη Χρήστο 2ΗΟΒ?)… 
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Κάπου στις 550.000 πόντους έγραψε το ηλεκτρονικό ηµερολόγιο… 

…στις εβδοµαδιαίες συναντήσεις µας αποφασίζετε η αναβάθµιση της «προίκας µας» και έτσι 
µπαίνουν στους στόχους µας κατευθυντικές  µα και τύπου µαστίγιου κεραίες, ενώ και µία R8 
της Cushcraft µπαίνει στον…ντουρβά µας…µε σκοπό να τρέξουµε το… 

…ARRL International DX SSB Contest… 
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…ποιος µπορούσε να το φανταστεί ότι η διάδοση θα µας έπαιζε τέτοιο παιχνίδι, που, σε ένα 
Σαββατοκύριακο δεν θα είχαµε πάνω από 82 επαφές µε Αµερικάνους…κι όµως την πρόσκαιρη 
απογοήτευση…η µοίρα θα την µετέτρεπε σε µια πολύ µεγάλη χαρούµενη έκπληξη ένα χρόνο 
αργότερα… (βλέπε WPX Contest…2008)… 

…κατά τα λοιπά περάσαµε µούρλια καθότι η συµµετοχή ήταν  

πρωτοφανής, ενώ το 5-9 report τεύχος 67 φιλοξενούσε άρθρο του Παπαφούνη µε τίτλο : 
‘Το πράσινο στοιχείο’... 

…ενώ οργανώναµε τα περιβόητο meeting για την συµπλήρωση ενός έτους WHITE TOWER 
DX TEAM… 

το team είχε γενέθλια και φιλοξενούµενοι στου ΠΑΠΑΓΙΑΝΚΙ ψήσαµε, σουβλίσαµε, και µαζί 
µε δεκάδες φίλους µας κόψαµε την τούρτα γενεθλίων…!... 

…το contest της ARRL µπορώ να το χαρακτηρίσω ως ανάπαυλα  σε σχέση µε το τι 
προηγήθηκε και τι ακολούθησε… 

Οι κεραίες – όνειρο είχαν έρθει από το εξωτερικό αλλά έπρεπε να συντονιστούν, να 
αµπαλαριστούν όπως και όλος ο εξοπλισµός του TOWER, ούτως ώστε να είναι stby για την … 

… DXpedition SY8WT…Η ΑΠΟΣΤΟΛΗ... 

…δεν είναι εγωιστικό ούτε να το λογιάσετε ως υπερβολή, αλλά τέτοιο εξοπλισµό σε 
ραδιοερασιτεχνική αποστολή στα όρια της πατρίδας µας δεν έχω ξαναδεί…και εδώ, από αυτό 
το βήµα θέλω να δώσω τα συγχαρητήρια µου σε όλο το team που στηρίζει τους στόχους, 
τις φιλοδοξίες, και ενδεχοµένως και τις υπερβολές…καµιά φορά του τρελο-Παπαφούνη, και 
µέσα από το υστέρηµα του σαπορτάρει αυτό το τόσο δύσκολο έργο... 

…γιατι ο κώδικας του καλού ραδιοερασιτέχνη λέει: ότι πρέπει να βαδίζει παράλληλα µε 
την τεχνολογία και τα συστήµατά του να είναι σύγχρονα, αλλά δεν µας λέει που να βρούµε 
τα χιλιάδες ευρώ που απαιτούνται…?...και άντε για το προσωπικό σου radio room να πεις 
χαλάλι, θα τα διαθέσω…αλλά για την οµάδα…ε?!, είναι κάπως υπερβολικό, δεν νοµίζετε…ΚΙ 
ΟΜΩΣ κύριοι, η αγάπη αυτών των ανθρώπων για τον Λευκό µας Πύργο είναι κάτι το 
πρωτόγνωρο…ο καθένας µε τον τρόπο του και ταυτόχρονα όλοι µαζί στηρίζουµε την κοινή 
προσπάθεια για να ακούγεται το J48, το J42, το SY8 και όλα τα άλλα special ελληνικά 
προθέµατα µε επίθεµα ΠΑΝΤΑ το όνειρο µας,  WhiteTower… 

…έτσι στο τεύχος 68 του 5-9 report διαβάσαµε και είδαµε φωτογραφίες…άπειρου…
ραδιοερασιτεχνικού κάλους… 

π.χ. επτά νοµαταίοι και ένα γερανοφόρο όχηµα να προσπαθούν και τελικά να καταφέρνουν 
να τοποθετήσουν µια…βουβάλα (ας µου επιτραπεί η έκφραση) δεκαεπτά στοιχείων yagi, που 
δούλευε Κεντρική και Νότια Αµερική στους 28 µεγάκυκλους, τα µεσάνυχτα µε s.f. 65,  και η 
υπόλοιπη Ευρώπη αναρωτιόταν…«τι ακούει…ωρέ αυτός…?» 

ή που υπήρχαν νύχτες που δεν έλεγε να κλείσει η διάδοση στα 20 µέτρα µε Β. και Νότια 
Αµερική ενώ το ξηµέρωµα βιώναµε τα West Coast Big Guns στο χειριστήριο και 
απολάµβανες…τάπες…κανονικές του West vs East Coast!!! 

17.000 qsos δεν είναι κι άσχηµα, για µια βδοµάδα που τα ΄χε όλα: και τα µεσηµεριανά και 
τα βραδινά τσιµπούσια (και τρεις ώρες γλέντια, παρακαλώ!), και δεν λέω ψέµατα…, ρωτήστε 
και τον Guest CW oper. SV1ENG Tony, που εγκλιµατίστηκε άµεσα στους τρελλορυθµούς 
µας, και απ’ ότι µου εκµυστηρεύθηκε πέρασε µούρλια σε σηµείο… ραδιοµαζοχισµού. να θέλει, 
λέει να έρθει και φέτος… 

U r always welcome om Tony…! 
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…ακόµη, δεν µπορώ να παραλείψω, να µνηµονεύσω την…Παπαφούνισα, Γεωργία 
SV2GNQ, η οποία µε το που ήρθε απ’ το αεροπλάνο, ανοίγει την πόρτα των άνω shacks, και 
λέει του Παύλου : «εγώ που θα κάτσω, που είναι το µικρόφωνο…?»  

…υπόδειγµα γυναικείας ραδιοερασιτεχνικής παρουσίας σε ένα σχεδόν αντροκρατούµενο 
περιβάλλον, και παράλληλα πολύ καλής χειρίστριας…  

…έτσι φτάσαµε στον Αύγουστο, µήνα διακοπών αλλά το τεύχος 69 του 5-9 report γράφει 
για τα παραλειπόµενα από την αποστολή στην Σκύρο και για το…απέθαντο morse που έγινε 
τρόπος ζωής για τον Παύλο µας 2HRT, αφού ένα βράδυ ο Παπαφούνης του ‘µόλυνε’ τον 
εγκέφαλο µε ραδιοερασιτεχνικό ιό και η κατάσταση του ασθενή SV2HRT είναι µη 
αναστρέψιµη (από ότι µου δήλωσαν κορυφαίοι ραδιοερασιτεχνολόγοι!)… 

…ανασύνταξη δυνάµεων για τον Σεπτέµβριο, µια και τον Οκτώβρη έχουµε CQ WW SSB Con-
test 2007 και η παρέα ξαναµαζεύετε αλλά λόγω διαφόρων υποχρεώσεων µόνο κατά 50%, 
µε αποτέλεσµα να γίνουµε σαν την Θεά Κάλι, οι τέσσερεις (Παπαφούνης, 2HNZ –
οικοδεσπότης -, 2HPY, 2HRT) µε ικανότητες για οκτώ και βάλε… 

…ως γνωστόν περάσαµε φοβερά, µε τελικό σκορ, πάνω από 350.000 πόντους διαφορά, από 
τα πέρυσι και το κοντέρ να σταµατά στα 884.252, ενώ το τεύχος 72 του 5-9 report να 
γράφει σχετικώς… 

…αλλά από το ίδιο τεύχος ξεκίνησε και µία ακόµη προσπάθεια παρέα, να αποσαφηνίσουµε το 
κάπως θολό τοπίο γύρω τα morse και µε µια σειρά παρουσιάσεων να το κάνουµε κοµµάτι της 
ραδιοερασιτεχνικής µας ζωής… 

…στον δε Νοέµβριο του 07 είχαµε την συµµετοχή µας στο CQ WW CW Contest όπου, ενώ 
λέγαµε ότι θα τρέξουµε µε την αρωγή µίας πεντάµπαντης Spiderbeam, τελικά σηκώθηκε µία 
Quad 2 στοιχείων, η οποία πήρε τον τίτλο του…κεραία-τρακτέρ, µια που θέρισε και συνεχίζει 
να θερίζει σ’ όλης της γης τα χωράφια… 
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…το τεύχος 73 του 5-9 report έγραφε για το µεταλλικό κουτί µε µέντες καραµέλες που ο 
SV0XAW Peter, το µετέτρεψε σε ποµποδέκτη για τα 30 µέτρα CW, και επί τόπου δοκιµή στα 
βουνά πέριξ της Θεσσαλονίκης…  

…ενώ τα 1652 qsos του J42WT στο κόντεστ µε χρήση αποκλειστικά κλειδιού απλά δεν 
περιγράφονται!!!... 

…και αισίως να φτάσουµε στο τέλος του 2007, και στην έναρξη του 2008, ενός έτους που 
πολλά προσδοκούµε… 

…και ξεκινώντας ο Βασίλης SV8CYV, στο τεύχος 74 του 5-9 report, µας…φτιάχνει 
ευχάριστα µε τα σχόλια του, αφού ανταµώνουµε, µε το καληµέρα, την κάρτα από την Σκύρο 
(SY8WT) και πάνω της τυπωµένο το logo από την πετυχηµένη δουλειά GREEKS ISLANDS 
ON THE AIR – GIOTA, µαζί µε το αντίστοιχο number της Σκύρου…    

…στη συνέχεια των µαθηµάτων morse από τον Παπαφούνη και στο…καπάκι(?) 
αντιπαραθέσεις του χτες (2001 αποστολή στην Σαµοθράκη µε µία βέρτικαλ όλο κι όλο, αλλά 
147 ραδιοχώρες) µε το σήµερα (2007 αποστολή στην Σκύρο, σούπερ κεραίες, ενισχυτές, 
ποµποδέκτες νέας γενιάς, πολλοί χειριστές, αλλά…µόνο 127 ραδιοχώρες, ένεκα και του 
υπογείου της διάδοσης!)… 

 

…και φυσικά όταν είσαι στο υπόγειο…δεν βλέπεις µια…άσπρη µέρα, όπως χαρακτηριστικά 
διαβάζουµε στο τεύχος 75 του 5-9 report, όπου ο Παπαφούνης πάει να πάρει τις κάρτες του 
TOWER, και νοµίζει ότι έκανε λάθος όροφο…νοµίζει ότι µπήκε σε τράπεζα, που χρωστάει τα 
µαλλιοκέφαλα του, και δεν βγαίνει από κει µέσα αν δεν πληρώσει… 
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…πάντως αυτοί που σκέφτηκαν ότι, για να παίρνεις κάρτες από ένα διαγωνισµό που έτρεξες 
το 2008, και έκανες, λέµε τώρα, γιατί ήσουν στιλ vacation operation, 200 επαφές, πρέπει να 
πληρώνεις όσα χρόνια κάνουν να έρθουν οι κάρτες, π.χ. 7 χρόνια, ετήσιο χαράτσι  25 ευρώ, 
ήτοι 175 ευρωπουλάκια, καθώς και αυτοί που ψηφίζουν, άρα στηρίζουν, αυτές τις πολιτικές 
αφαίµαξης και υποβιβασµού του Έλληνα dxpeditioner, και κατ΄επέκταση του 
ραδιοερασιτέχνη, µε λύπη µου τους λέω αλλά, 

είναι βαθιά νυχτωµένοι… 

…όπως, είπε και συνάδελφος υψηλά ιστάµενος στην ιεραρχία της «ένωσης»  

 

            «…αυτά είναι αποφάσεις της γενικής συνέλευσης, 

              στην επόµενη νοίκιασε ένα λεωφορείο, κατεβείτε 

              απ’ την Βόρειο Ελλάδα και ψηφίστε κάτι    

              διαφορετικό…Queck (^/.,^*!!??^&^%grrr)…» 

(σηµείωση 5-9 Report: Μη το κάνετε αδέρφια, γιατί πρώτον, αν σας δούν σύσσωµους θα 
λακίσουν οι ντόπιοι της εερ. Το έχουν ξανακάνει άλλωστε… Ρωτήστε και τον SV2JJ. 

Και δεύτερον, αξίζει τον κόπο;;;) 

…στο τεύχος 76 του 5-9 report, την σκυτάλη παίρνει ο Κωνσταντίνος, 1DPI, ο…
ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ, ο οποίος, αφού σχολιάζει τα συµπεράσµατα και τους προβληµατισµούς του 
Παπαφούνη, τελειώνει µε το αποστοµωτικό…και µάλλον αναγκαστικό : 

«…και τέλος φίλε Γιάννη, δεν είναι κακό…only direct και παράλληλα LotW. Μπυρό…
του χρόνου…»  

…ενώ συνεχίζοντας διαβάζουµε άρθρο µε συµβουλές για πετυχηµένο ραδιοερασιτεχνικό…
Ντουτσιοργασµό και ακόµη morse code lessons, µε προτροπή στο τέλος : 

       «…τι αξία έχει η ζωή χωρίς να προσπαθείς…» 

και δώστου τρέξιµο ο ήρωας µας στο τεύχος 

77 του 5-9 report, να προσπαθήσει να αντιληφθεί τι περίµενε να ακούσει ο θείος του, µα 
και ο ίδιος…¨ 

                      …µία απάντηση… 

στην κλήση του, µία επιβεβαίωση ότι κάποιος τον άκουσε… 

…τον άκουσε στ’ αλήθεια ή µήπως είναι ψέµα,   ένα πρωταπριλιάτικο ψέµα… 

που στην περίπτωση του ήρωα µας βγήκε αληθινό µετά από 11 χρόνια αγωνίας… 

καθώς η άδεια του ραδιοερασιτέχνη που κρατά στα χέρια του, έχει ηµεροµηνία: 1η Απριλίου 
1999…  

και αισίως αγαπηµένοι µου συνοδοιπόροι φτάσαµε στο τώρα, και στο CQ WPX SSB Contest 
2008, όπου η οµάδα φιλοξενούµενη στου ΠΑΠΑΓΙΑΝΚΙ, παρέα µε τις καλύτερες κεραίες που 
κυκλοφορούν αυτή την στιγµή στην Β.Ελλάδα, σχεδίασε, οργάνωσε και εκτέλεσε, χαλαρά 
πάνω από 1000 qsos, και 833.000 πόντους, ενώ δεν παρέλειψε να κατεδαφίσει…τα σχετικά… 
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…µα…για στάσου…, ο QSL MGR του WTDXT Νίκος 2HPP, κάτι κρατά στα 
χέρια του…, ένα βραβείο σταλµένο από τας Αµέρικας, την ARRL, για 

φαντάσου…αυτός ο αγώνας του 2007, να τρέξουµε µέσα στην ανυπαρξία 
της διάδοσης, το κόντεστ και να κάνουµε τα qso διαµάντια, όπως 
προφητικά έγραφε ο Παπαφούνης στο άρθρο …Το πράσινο στοιχείο, 
έφερε αυτό το εκπληκτικό αποτέλεσµα και µία επιβράβευση, για το 

WTDXT : 

∆έκατη θέση στο κόσµο και     Πρώτη θέση στην Ελλάδα!!! 
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Εδώ κάπου τελειώνω αυτόν τον, ας τον αποκαλέσω, απολογισµό της 2ετούς πορείας 
του  White Tower DX Team στα ελληνικά ραδιοερασιτεχνικά δρώµενα. 

Συνεχίζουµε έτσι όπως ξεκινήσαµε, µε τον ίδιο ενθουσιασµό, την ίδια πίστη και 
προσήλωση στους στόχους µας, µε περισσότερη αυτοπεποίθηση µα και συνάµα µε 
στέρεες βάσεις φιλίας και εµπιστοσύνης,  που µας ενώνουν σαν ένα 
ραδιοερασιτεχνικό πύργο, γεµάτος monobander και stack κεραίες… 

Εγώ, ο Παπαφούνης, νιώθω υπερήφανος που ηγούµαι αυτής της προσπάθειας και 
που έχω στο πλάι µου αληθινά παλικάρια, που έχουν µπέσα στον λόγο τους και 
αληθινή αγάπη για τον Λευκό µας Πύργο… 

Κάτω σειρά από αριστερά : 

SV2HPY Γιάννης, SV2HSV ∆ηµήτρης, SV2HNZ Μπάµπης, SV2HOB Χρήστος. 

Πάνω σειρά από αριστερά :SV2FPU Γιάννης, SV2HPP Νίκος, SV2HRT Παύλος. 

ΕΥΧΟΜΑΙ ΝΑ ΖΗΣΕΙ ΤΟ WTDXT 

και ευχαριστώ πολύ όλους εσάς, που µε τον ένα ή τον άλλο τρόπο µας στηρίζετε! 

                                                                 73s 

ΠΑΠΑΦΟΥΝΗΣ     www.whitetowerdxt.com   
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ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΕ ΕΝΑ ΑΠΛΟ ΠΕ∆ΙΟΜΕΤΡΟ ΚΑΙ ΕΛΕΓΞΤΕ ΤΙΣ ΚΕΡΑΙΕΣ ΣΑΣ 
 

 

Γράφει ο Μάκης Μανωλάτος 

SV1NK             

sv1nk@hotmail.com 

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;  

Στο προηγούµενο τεύχος του 5-9 Report έκανα µία γενική αναφορά περί κεραιών και των χαρακτηριστικών τους, 
αλλά και για την γενική χρήση του πεδιόµετρου. Το απαραίτητο αυτό όργανο µέτρησης των δυνατοτήτων της κάθε 
κεραίας και εποµένως απαραίτητο για κάθε συνάδελφο πού «ψάχνει» τον σταθµό του… 

Σ’ αυτό το τεύχος λοιπόν 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… Εγώ πάντως µε ένα τέτοιο πεδιόµετρο βελτίωσα την ακτινοβολία της CP-5 κατά 
35%, και της Echo-50 κατά 50%, ίσως σε κάποιο άλλο σηµείωµα να ασχοληθούµε και µε αυτό, µέχρι τότε ας 
δούµε “το κύκλωµα”.... 

Περιγραφή   

Το κύκλωµα αυτό είναι ένα από τα 
εκατοντάδες που κυκλοφορούν στο 
Internet, και φυσικά δεν διεκδικώ 
την πατρότητά του! Απλά το 
επέλεξα ανάµεσα από πολλά για 
την απλότητα και την αξιοπιστία 
του, κυρίως όµως γιατί το έφτιαξα 
και εγώ και αρκετοί άλλοι φίλοι 
ραδιοερασιτέχνες σε διάφορες 
ακριβές ή φθηνές κατασκευές και 
σε ΟΛΕΣ τις περιπτώσεις δούλεψε 
υποδειγµατικά!    

Αποτελείται από µία κεραία 
ραδιοφώνου µήκους από 50cm έως 

2,5m. Καταλαβαίνεται ότι µε κεραία 2,5m το όργανο γίνεται πιο ευαίσθητο, αλλά και µε 50cm δουλεύει µια χαρά. 
Για το δικό µου πεδιόµετρο χρησιµοποίησα µια πτυσσόµενη κεραία µήκους 1m, που έβγαλα  από ένα παµπάλαιο 
ραδιόφωνο. Ο πυκνωτής 50nF ,(50 νανοφαράντ), κάνει την ζεύξη ανάµεσα στην κεραία και το κύκλωµα 
ανόρθωσης που αποτελείται από τις διόδους ΟΑ95,(όµικρον άλφα 95), ή οποιαδήποτε αντίστοιχη σας δώσουν από 
το κατάστηµα ηλεκτρονικών που θα παραγγείλετε τα εξαρτήµατα. Ακόµη και σε ένα παλιό ραδιοφωνάκι AM/FM 
µπορείτε να βρείτε δύο διοδάκια ικανά να αντικαταστήσουν τα ΟΑ95, δεν είναι τόσο πολύ κρίσιµα, ούτε 
διεκδικούµε βραβείο στην ακρίβεια των µετρήσεων µας, εγώ πάντως  για το δικό µου, έβγαλα από το ίδιο 
παµπάλαιο ραδιοφωνάκι AM/FM τα δύο διοδάκια του διευκρινιστή. (Στοίχηµα, αυτό το παιδί ο ΝΚ έχει καβούρια 
στην τσέπη του! Κεφαλονίτης, τι περιµένεις!!)  Ο πυκνωτής 470 pF, (470 πίκο φαράντ), µαζί µε τα διοδάκια 
αποτελούν το κύκλωµα φώρασης του πεδιοµέτρου, η ανορθωµένη τάση του οποίου εµφανίζεται στα άκρα του 
ποτενσιόµετρου 25ΚΩ, (25 Κίλο Ωµ), προσοχή, να παραγγείλετε ένα ποτενσιόµετρο λαδιού, πλαστικό, µαύρο. Τα 
µεταλλικά παρουσιάζουν αυτεπαγωγή και οι ενδείξεις του οργάνου γίνονται ασταθείς.  
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Ο πυκνωτής των 10 nF, (10 νανο φαραντ), 
«γειώνει» τη ραδιοσυχνότητα που έχει «ξεφύγει» 
από το κύκλωµα της φώρασης, έτσι ώστε να µην 
επηρεαστεί το όργανο από τη ραδιοσυχνότητα. 
Τέλος το οργανάκι πάνω στο οποίο θα φαίνονται 
τα αποτελέσµατα της µέτρησης είναι ένα απλό 
µικροΑµπερόµετρο 250µΑ. Αν σας πέφτει ακριβό 
στην τσέπη και έχετε κάπου κανένα παλιό 
ραδιοκασετόφωνο µε VU-metro ( βιγιούµετρο) 
κάνει και αυτό. Βγάλτε το µε προσοχή και βάλτε 
το στην κατασκευή. Στο δικό µου πεδιόµετρο 
χρησιµοποίησα ένα οργανάκι από ένα παλαιό 
ραδιοκασετόφωνο! (δεν υπάρχει αµφιβολία, έχω 
καβούρια στην τσέπη!!) Αυτό είναι όλο το 
πεδιόµετρο! 7 εξαρτήµατα όλα κι όλα, τα κολλάς 
µε λίγη κόλληση 60/40 και σε 15 λεπτά το 
κύκλωµα είναι έτοιµο!    

Ας το δούµε όλο µαζί πως λειτουργεί: 

Βάζετε τον ποµποδέκτη σας σε εκποµπή σε µια 
άδεια συχνότητα µε διαµόρφωση CW, ή FM όχι 
SSB, όχι ΑΜ, ειδικά εκείνο το όοοοολα… 
όοοοολα… 1,2,3,4,…1…1... στην περίπτωσή µας είναι καταστροφικό.   Η κεραία σας ακτινοβολεί ένα 
ηλεκτροµαγνητικό πεδίο ανάλογο της ισχύος του ποµπού και των χαρακτηριστικών της κεραίας. Ένα µέρος αυτής 
της ηλεκτροµαγνητικής ακτινοβολίας «λαµβάνει» η κεραία του πεδιοµέτρου, και την οδηγεί στο κύκλωµα 
φώρασης.  Το κύκλωµα φώρασης παράγει µια τάση ανάλογη µε την ένταση του ηλεκτροµαγνητικού πεδίου και  
µέσα από το ρυθµιστικό ποτενσιόµετρο των 25ΚΩ διεγείρει το µικροΑµπερόµετρο και διαβάζουµε την ένταση του 
ηλεκτροµαγνητικού πεδίου της κεραίας µας. ∆εν είναι φιλοσοφία! Μεγάλο πεδίο -> µεγάλη τάση στην έξοδο του 
φωρατή -> µεγάλη ένδειξη στο όργανο, και αντίστροφα. 

 Και τώρα η κατασκευή. 

∆ε θέλει λεφτά, θέλει µεράκι. ∆ε θέλει επαγγελµατική ποιότητα, θέλει ραδιοερασιτεχνική εφευρετικότητα. ∆ε θέλει 
βαρεµάρα, θέλει ενθουσιασµό!   Πάµε λοιπόν…. 

Το κουτί το δικό µου, είναι ένα απλό κουτί από κολόνια STR8, (άντε κυρίες µου! τώρα ξέρετε και τί κολόνια 
προτιµώ! σε λίγο βλέπω να τρώω ξύλο από την XYL µου!!) Μπορείτε να χρησιµοποιήσετε οποιοδήποτε κουτί σας 
εξυπηρετεί από σοκολατάκια, κολόνιες κλπ ή απλά παραγγείλτε ένα κουτί µεταλλικό, διατάσεων το πολύ 10 Χ 
8cm. ΑΛΛΑ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ ΟΧΙ ΠΛΑΣΤΙΚΟ.  Μια µικρή διάτρητη πλακέτα γενικών κατασκευών θα χρησιµοποιηθεί για 
να τοποθετήσουµε τα εξαρτήµατα µας. Εναλλακτικά, αν για διαφόρους λόγους δεν µπορείτε να χρησιµοποιήσετε 
διάτρητη πλακέτα, χρησιµοποιήστε ένα µικρό κοµµάτι κόντρα πλακέ και για νησίδες, πινέζες! Μη γελάτε, αν το 
δείτε πώς δουλεύει σε κουτί από σοκολατάκια και κόντρα πλακέ µε πινέζες, θα κάνετε το σταυρό σας! Κάποιος 
φίλος και συνάδελφος χρησιµοποίησε χοντρό χαρτόνι αντί για διάτρητη πλακέτα και το «όργανο» δούλεψε 
θαυµάσια! (αυτός µε πέρασε στην τσιγκουνιά!!)    Κάνετε την συνδεσµολογία όπως φαίνεται στο σχήµα και ο θεός 
βοηθός! Για  να καεί κάτι αποκλείεται, το πολύ  - πολύ να συνδέσετε ανάποδα το όργανο οπότε η βελόνα θα 
κινείται αρνητικά! 

 

 

Πρακτικό κύκλωµα σύνδεσης του οργάνου 

 

 

Τυπώστε σε αυτοκόλλητο 
χαρτί τα διακοσµητικά 
λογότυπα του οργάνου 

Και κολλήστε το χαρτί. Είµαστε 
έτοιµοι. 
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4. ∆ιακόψτε την εκποµπή και αντικαταστήστε την κεραία σας µε την κεραία 
του συναδέλφου SV/SWPPPPPP, ο οποίος σας βοήθησε να φτιάξετε το 
πεδιόµετρο και σας βοηθά τώρα στη δοκιµή, ή βάλτε µια άλλη δική σας 
κεραία V/U. 

5. Ξανακάντε εκποµπή   και δείτε την ένδειξη. Αν οι µονάδες FS είναι 
περισσότερες από 5, τότε φίλε µου δικαίως ο συνάδελφος σου έλεγε, ότι η 
κεραία του είναι καλύτερη από την δική σου. Αν συµβεί το αντίστροφο τότε 
δικαιούσαι να υπερηφανευτείς κόσµια για την κεραία σου. Υπάρχει και η 
περίπτωση της ίδιας µέτρησης, έ… τότε µπράβο και στους δύο, έχετε 
κεραίες ίδιας απόδοσης, συγχαρητήρια! Αν πάλι και οι κεραίες της δοκιµής 
είναι δικές σου, τώρα ξέρεις για ποια από τις δύο κεραίες πήγαν τα λεφτά 
σου χαράµι! 

Πως συγκρίνουµε την απολαβή δύο κεραιών. 

 

Το οργανάκι που φτιάξατε ή θα φτιάξετε  µπορεί να κάνει δύο πράγµατα: 

1. Να συγκρίνει την ακτινοβολία δύο κεραιών. 
2. Να σας βοηθήσει να βγάλετε ένα διάγραµµα ακτινοβολίας µέσω του 

οποίου θα δείτε πως πραγµατικά ακτινοβολεί η κεραία σας µε τον τρόπο που την κατασκευάσατε – 
συναρµολογήσατε, και κυρίως τι διάγραµµα ακτινοβολίας παρουσιάζει σύµφωνα µε τον χώρο στον οποίο την έχετε 
τοποθετήσει.  Ας  δούµε τι πρέπει να γνωρίζουµε για να συγκρίνουµε δύο κεραίες. 

Το σωστό είναι να συγκρίνουµε  οµοειδείς κεραίες. Πχ. Μια κεραία ground plane λ/4 µε µια ground plane 5/8 λ. 
Ένα οριζόντιο δίπολο µε µια οριζόντια Beam.  Μια φορητή κεραία rubber VHF, µε µια άλλη φορητή κεραία VHF, 
αλλά 5/8 λ µεταλλική. Με τον τρόπο αυτό έχουµε σταθµισµένα αποτελέσµατα. Βεβαίως, κανείς δεν µας 
απαγορεύει να συγκρίνουµε µια Vertical για τους 3.5 – 7 -14 -21 – 28 ΜΗΖ µε ένα οριζόντιο δίπολο που καλύπτει 
τις ίδιες µπάντες, αλλά  καταλαβαίνετε ότι και η πόλωση είναι διαφορετική και οι συνθήκες εγκατάστασης 
διαφορετικές, άρα συγκρίνουµε ανόµοια πράγµατα, οπότε το αποτέλεσµα της σύγκρισης θα είναι άδικο για µια από 
τις δύο κεραίες. Μπορούµε όµως να δοκιµάσουµε τη διαφορά ενός δίπολου «κοµµένου» για τους 14 ΜΗΖ, µε το 
προηγούµενο δίπολο που καλύπτει από 3,5 – 28 ΜΗΖ. 

Το πεδιόµετρο τελειωµένο 
πρέπει να είναι κάπως έτσι! 

Η δοκιµή 

1. Ρυθµίστε το ποτενσιόµετρο ευαισθησίας στη µέση -12ώρα-ή 50% 

2. Πηγαίνετε  στο αυτοκίνητό σας και βάλτε το V/U  στους 145 ΜΗΖ, είναι η µέση της µπάντας. 

Αφού ρωτήσετε αν είναι ελεύθερη η συχνότητα, βάζετε την XYL ή κάποια από τις αρµονικές σας ή 
ακόµη καλύτερα ένα συνάδελφο ραδιοερασιτέχνη, να πατούν το press. Πηγαίνετε σε µια απόσταση 
0.5 έως 1 µέτρο από την κεραία του αυτοκινήτου σας. Τοποθετήστε το όργανο πάνω σε ένα ξύλινο 
τραπεζάκι ή καρέκλα. ∆είτε την ένδειξη του οργάνου, και πλησιάστε ή αποµακρυνθείτε από την 
κεραία έως ότου η ένδειξη του οργάνου να γίνει   5 µονάδες FS (Field Strength), ή απλά 
περιστρέψτε το ποτενσιόµετρο ευαισθησίας του οργάνου µέχρι την επιθυµητή ένδειξη.. 
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Μπορούµε να δοκιµάσουµε µια κεραία οριζόντια ή κατακόρυφη της οποίας η προσαρµογή γίνεται µε Balun µε µια 
ίδιου τύπου χωρίς το Balun.  

Πρακτικό παράδειγµα  σύγκρισης δύο κεραιών 

 

Η ιστορία είναι απλή, αλλά αληθινή! Όταν 
αγόρασα το ΧΨΟΠΡ∆Κ-1234 φορητό V/U ο 
κατασκευαστής του  έδινε µαζί «προίκα» µια 
κεραία V/U µε µήκος 10 cm. Στην αρχή όλα 
ήταν καλά και ως υπερήφανος ιδιοκτήτης 
µιλούσα σε όλους τους τοπικούς  
επαναλήπτες και στις φιλικές µου simplex 
συχνότητες χωρίς να αντιµετωπίζω κάποιο 
πρόβληµα. Έλα µου όµως, που αυτή η 
κεραία λόγω µήκους είχε αρχίσει να µε 
ενοχλεί. Έτσι εµπιστεύτηκα τη διαφήµιση 
της εταιρείας ΧΧΧΧΧΧΧ η οποία µε καλούσε 
να αγοράσω την µόλις 3 cm κεραία της µε 
την απίθανη απόδοση κλπ, κλπ. 
Ευκολόπιστος γάρ! έδωσα τα ευρουδάκια 
µου και αγόρασα την καταπληκτική κεραία 
των 3cm.  

Η παλαιά κεραία του φορητού τοποθετήθηκε 
στο κουτί της, και η καινούργια την 
αντικατέστησε. Γεµάτος χαρά καλώ στον 
επαναλήπτη ΒΒΒ, αλλά η λήψη του 
επαναλήπτη ήταν «πεσµένη», θα φταίει ο 
καιρός σκέφτηκα. Φωνάζω στον 
επαναλήπτη ΜΜΜ, σε ακούω µε πολύ θόρυβο µου λέει κάποιος συνάδελφος, όπα! Κάτι δεν πάει καλά σκέφτηκα, 
και οι δύο επαναλήπτες να έχουν πρόβληµα δύσκολο, φωνάζω σε φιλική µου simplex συχνότητα φίλο µου µε τον 
οποίο ακουγόµαστε 9 S, χάλια µου λέει….. µόλις 2 S σε ακούω, µην σας τα πολυλογώ µε την καινούργια κεραία τα 
πράγµατα ήταν χάλια οπότε αναγκάστηκα να ξαναχρησιµοποιήσω την παλιά κεραία, και ωωωωω του θαύµατος! Οι 
επαναλήπτες ξεκουφάθηκαν, και το σήµα µου επανήλθε στα επίπεδα που ήταν πριν. 

Έλα όµως που η περιέργεια µε έτρωγε! Παίρνω το φορητό µου, τις κεραίες και το πεδιόµετρο. Βγαίνω στο 
µπαλκόνι και τοποθετώ την κεραία των 10 cm στο φορητό και ρυθµίζω συχνότητα 145.000 ΜΗΖ, και το 
πεδιόµετρο σε απόσταση 50 cm. ∆ηλαδή λ/4 του µήκος κύµατος των 2 µέτρων. 

Πατώ το press και ρυθµίζω το όργανο στις 8 Field Strength Units (Μονάδες έντασης πεδίου). Αλλάζω κεραία και 
δοκιµάζω µε αυτή των 3 cm, σοκ!!! Μόλις 1 FS Unit δείχνει η βελόνα!!!  

∆ηλαδή η κεραία των 3 cm δηµιουργούσε ένταση πεδίου 7 φορές µικρότερη από την κεραία των 10 cm. ∆ηλαδή η 
κεραία των 3 εκατοστών είχε απολαβή -12db, γιατί: 

Οι 8 FS-Units =     0db 

     4 FD-Units =  -  3 db 

     2 FD-Units =  -  6 db 

     1 FD-Unit   =  -12 db 

Οπότε ήταν σαν να εκπέµπω όχι µε 5 Watt αλλά µε: 

Τα 5 Watt        = 0db 

Watt      = -3db 

1,25 Watt    = - 6db 

0.625 Watt = -12 db 

∆ηλαδή ήταν σαν να έκανα εκποµπή µε 600mWatt και όχι µε 5 Watt!! Για το λόγο αυτό και δεν έµπαινα στους 
επαναλήπτες αλλά και ακουγόµουν χαµηλά στις   simplex συχνότητες.  
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Τι άλλο µπορούµε να κάνουµε µε το πεδιόµετρο; 

Μπορούµε να δοκιµάσουµε την απώλεια που προκαλεί το καλώδιο της καθόδου που χρησιµοποιούµε στην κεραία. 
∆οκιµάστε στην κεραία σας διάφορες καθόδους, πχ. ανοιχτές γραµµές, οµοαξονικές, και σε διάφορα µήκη,  και θα 
δείτε µε τα µάτια σας πόσο µειώνεται ή αυξάνει η ακτινοβολία της κεραίας σας. Μπορείτε να δείτε τι θα συµβεί 
στην ακτινοβολία της κεραίας σας αν αντικαταστήσετε  το trap radial kit της κεραίας σας π.χ. της CP-5  µε 
συρµάτινα radial λ/4 διατοµής 2.5mm. ∆είτε τι θα συµβεί αν γειώσετε καλά το µπλεντάζ – το πλέγµα, της 
καθόδου της κεραίας σας. Αλλάξτε τη θέση, το ύψος, και τον προσανατολισµό της κεραίας σας και δείτε πόσο 
αλλάζει η ακτινοβολία της. Έτσι σίγουρα θα βρείτε µια καλύτερη θέση από αυτήν που βάλατε την κεραία σας 
τυχαία. Υπάρχουν απίστευτες εφαρµογές για το απλό πεδιόµετρο που φτιάξατε (ή θα φτιάξετε). Όσο περισσότερο 
περνά ο καιρός και το µαθαίνετε τόσο περισσότερες εφαρµογές θα βρίσκετε.  

Πώς βγάζουµε το διάγραµµα ακτινοβολίας µιας κεραίας; 

Αυτή η εφαρµογή του πεδιοµέτρου είναι ίσως η πιο ενδιαφέρουσα. Προσωπικά έχω περάσει άπειρες ώρες 
βγάζοντας διαγράµµατα ακτινοβολίας και βελτιστοποιώντας την ακτινοβολία των κεραιών µου.  

Παρακάτω θα δούµε τρία παραδείγµατα: 

1. Πως να βγάλουµε το διάγραµµα ακτινοβολίας σε µια εγκατάσταση κεραίας αυτοκινήτου. Το σκεπτικό είναι ότι 
όλοι ενδιαφέρονται να ξέρουν πώς συµπεριφέρεται η εγκατάσταση του αυτοκινήτου τους. 

2. Πως να βγάλουµε το διάγραµµα ακτινοβολίας µίας κατακόρυφης multiband κεραίας. Το σκεπτικό είναι ότι, είτε 
η κεραία σας χρησιµοποιεί trap radial kit, είτε συρµάτινα radial το διάγραµµά της δεν είναι οµοιόµορφα 
πανκατευθυντικό. Πιθανόν λοιπόν να θέλετε να αλλάξετε την θέση ή τον προσανατολισµό των Radial ή και τη 
θέση της ίδιας της κεραίας στην ταράτσα σας, ώστε η ακτινοβολία της κεραία σας σε συγκεκριµένη µπάντα να  
κατευθύνεται προς την περιοχή που σας ενδιαφέρει πχ. Λατινική Αµερική. 

Πως να βγάλουµε το διάγραµµα ακτινοβολίας ενός µονοπόλου, ή Long Wire, ιδιαίτερα χρήσιµο στους 
συναδέλφους που ασχολούνται µε τις χαµηλές µπάντες ή γιατί το long wire είναι η µοναδική κεραία που µπορούν 
να χρησιµοποιήσουν, τουλάχιστον να ξέρουν προς τα πού εκπέµπει. 

Σας υπενθυµίζω ότι, ό,τι ισχύει για την εκποµπή µιας κεραίας ισχύει και για τη λήψη της, εποµένως το διάγραµµα 
εκποµπής µιας κεραίας είναι ίδιο µε το διάγραµµα λήψης. 

Πως να βγάλουµε το διάγραµµα ακτινοβολίας σε µια εγκατάσταση κεραίας αυτοκινήτου 
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Σε µια «αλάνα», πλατεία, οικόπεδο, κάποιου τέλος πάντων ανοιχτού χώρου σταθµεύετε το αυτοκίνητό σας, µε 
κλειστές τις πόρτες, (τα παράθυρα µπορούν να είναι ανοιχτά). Κάποιος εκπέµπει µε όλη την ισχύ του 
µηχανήµατος, στη µέση της περιοχής συχνοτήτων της κεραίας σας. Πχ. για τα UHF η κατάλληλη συχνότητα είναι 
οι 435 ΜΗΖ, για τα VHF οι 145 ΜΗΖ, για τους 28-29.7 ΜΗΖ κατάλληλη είναι η 28.850 ΜΗΖ κλπ. 

Εσείς τοποθετείτε το πεδιόµετρο σε ένα σταθερό ύψος 
από το έδαφος και ρυθµίζετε την ευαισθησία του στο 
µέγιστο. 

Ο βοηθός σας αρχίζει να εκπέµπει µε διαµόρφωση FM ή 
CW συνεχώς, εσείς αποµακρύνεστε από το αυτοκίνητο 
έως ότου το πεδιόµετρο δείξει 0FS-Unit. Κινήστε 
κυκλικά γύρω από το αυτοκίνητο σε απόσταση τέτοια 
ώστε η ένδειξη του οργάνου να είναι πάντοτε   0FS-
Unit, µετράτε  την απόσταση ανάµεσα στην βάση της 
κεραίας του  αυτοκινήτου και το πεδιόµετρο σε κάθε 
µέτρηση, και στο τέλος ενώστε τα σηµεία µέτρησης µε 
ένα µολύβι. Το διάγραµµα είναι µπροστά σας. ∆είτε 
στην εικόνα δεξιά. 

Ξεκινήστε τη µέτρηση από το πλάι του αυτοκινήτου, 
από τη βάση της κεραίας, και έστω ότι σε απόσταση πχ 
85 cm η ένδειξη του οργάνου γίνεται 0FS – Unit. 
Σηµειώνουµε στο χαρτί  µας την απόσταση Α = 85 cm, 
επαναλαµβάνουµε την µέτρηση στο σηµείο Β, Γ, ∆…Λ, 
όσο πιο πυκνές είναι οι µετρήσεις τόσο πιο 

αντιπροσωπευτικό  της πραγµατικότητας διάγραµµα 
προκύπτει. 

Στο τέλος το διάγραµµά σας θα πρέπει να είναι κάπως 
έτσι: 

Αν δεν είναι, τότε απλά η κεραία σας βρίσκεται 
τοποθετηµένη σε άλλο σηµείο του αυτοκινήτου. Μη 
ξεχάσετε να κάνετε πάντοτε την µέτρηση  µε την 
µεγαλύτερη ισχύ που έχει το µηχάνηµα 50 ή 100 Watt 
συνήθως. Τί µας λέει τώρα το διάγραµµα που φτιάξαµε; 

Ποια είναι η κατανοµή της ηλεκτροµαγνητικής ακτινοβολίας της κεραίας του αυτοκινήτου µας  στον περιβάλλοντα 
χώρο.  Πώς εργαζόµαστε; 

Συγκρίνουµε την απόσταση, κεραίας - σηµείου ∆  που είναι 2.5 µέτρα, µε την  απόσταση κεραίας σηµείου Α που 
είναι 0,85 µέτρα.   

Στη συνέχεια  διαιρούµε τη µικρότερη απόσταση (0.85 εκατοστά) µε τη µεγαλύτερη απόσταση (2.5 µέτρα) και το 
πολλαπλασιάζουµε επί 100 τόσο απλά.  

Άρα η κεραία µας εκπέµπει λιγότερο στην πλευρά, κεραία σηµείο Α, σε ποσοστό 0,85/2,5 * 100 = 34%!, από ότι 
στην κατεύθυνση, κεραία – σηµείο ∆.  Ούτε τη µισή ισχύ από ότι εκπέµπουµε στην πλευρά κεραία σηµείου ∆, δεν 
εκπέµπει η κεραία µας στην κατεύθυνση κεραία – σηµείο Α. Αυτή είναι η αλήθεια!  
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Ας δούµε µε πραγµατικούς αριθµούς τι γίνεται… 

Ο ποµπός σας εκπέµπει 50 Watt * 0,34 = 17 Watt 
προς τις πλευρικές πόρτες, σε αντίθεση µε το καπό 
και πορτ-µπαγκαζ, όπου εκπέµπει µε 50 Watt.  

Αν λοιπόν προσπαθείτε να επικοινωνήσετε µε κάποιο 
συνάδελφο ή να µπείτε σε κάποιο επαναλήπτη αλλά 
δεν µπορείτε, στρέψτε το καπό ή το πορτ-µπαγάζ του 
αυτοκινήτου σας προς την κατεύθυνση του 
ανταποκριτή σας ή του επαναλήπτη, και θα είναι σαν 
να ανεβάζετε την ισχύ σας από 17 σε 50 Watt! 

Για τους συναδέλφους οι οποίοι κάνουν DX  µονίµως 
από το αυτοκίνητο πχ. Ο εκλεκτός συνάδελφος 
SV8CKJ, ο Παναγιώτης από το Αργοστόλι της 
Κεφαλονιάς, το οργανάκι αυτό θα τους βοηθήσει να 
«Radiaλώσουν» σωστά το αυτοκίνητό τους, ώστε η 
mobile κεραία τους να ακτινοβολήσει όσο το δυνατόν 
περισσότερη ενέργεια. Μη γελάτε, στο Dx, στην 
επικοινωνία γενικά και το 1mWatt, είναι ικανό να σου 
δώσει την πολύτιµη QSL κάρτα που χρειάζεσαι!  

Τώρα θα δούµε πώς να βγάλουµε το διάγραµµα ακτινοβολίας µίας κατακόρυφης multiband κεραίας 

Οι κατακόρυφες κεραίες συναντιούνται µε radial, ή χωρίς Radial. Αυτές που 
έχουν radial, χωρίζονται σε αυτές που έχουν trap radial ή radial  συρµάτινα  
µήκους λ/4.  Ας δούµε πως βγάζουµε το διάγραµµα µιας τέτοιας κεραίας. 

Επειδή µια κεραία multiband στην πραγµατικότητα δεν είναι µια κεραία, αλλά 
τόσες κεραίες όσες και οι περιοχές που καλύπτει, βγάζουµε ένα διάγραµµα για 
κάθε περιοχή χωριστά, αρχίζοντας από την υψηλότερη περιοχή συχνοτήτων και 
κατεβαίνοντας προς τη χαµηλότερη. 

∆είτε την παραπάνω εικόνα. Το κοµµάτι της κεραίας που εργάζεται στους 28 

ΜΗΖ είναι χρωµατισµένο = , το κοµµάτι της κεραίας που εργάζεται 

στους 21 ΜΗΖ είναι χρωµατισµένο =  , το κοµµάτι της κεραίας που 

εργάζεται στους 14 ΜΗΖ είναι χρωµατισµένο = , τέλος το κοµµάτι της 

κεραίας που εργάζεται στους 7 ΜΗΖ είναι χρωµατισµένο =   

 

 

Βάζετε σε εκποµπή τον ποµποδέκτη σας  
εκπέµποντας την µεγαλύτερη δυνατή ισχύ του 
πχ.100 Watt, µε διαµόρφωση CW, ή FM, όχι 
SSB, όχι ΑΜ. 

Ανοίξτε την κεραία του πεδιοµέτρου σε όλη 
της την έκταση πχ. 2.5 µέτρα και  αρχίστε να 
αποµακρύνεστε από την κεραία έως ότου το 
όργανο δείξει 0 FS-Unit.  

Σηµειώστε την απόσταση, συνεχίστε τις 
µετρήσεις έως ότου κάνετε έναν πλήρη κύκλο 
γύρω από την κεραία. Σε κάθε µέτρηση 
σηµειώνετε την απόσταση όπου η µέτρηση 
γίνεται  0 FS-Unit. Στο τέλος ενώστε όλα τα 
διαδοχικά σηµεία µεταξύ τους. 
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ΟΧΙ!! Μην πηδήσετε από το µπαλκόνι(συνηθίζεται τελευταία!). Αυτό που βλέπετε είναι ό,τι πραγµατικά 
ακτινοβολεί η κεραία σας από το σηµείο, και µε τον τρόπο που την έχετε εγκαταστήσει. Το διάγραµµα σας είναι 
διαφορετικό από του κατασκευαστή; Βέβαια, το δικό του διάγραµµα βγήκε σε ένα ιδανικό περιβάλλον, όχι στις 
συνθήκες του δικού σας QΤΗ. Αν πάρετε την κεραία και την πάτε στο QTH ενός άλλου συναδέλφου το διάγραµµα 
θα είναι πάλι διαφορετικό. Η αξία της µέτρησης σας είναι, το ότι τώρα ξέρετε η κεραία σας πώς συµπεριφέρεται 
στον δικό σας χώρο και αυτό σας ενδιαφέρει. Αν αυτό που βλέπετε σας απογοητεύει, αλλάξτε της θέση, 
προσθέστε Radial, ή αλλάξτε τον τύπο ή τον προσανατολισµό των Ra-
dial, κλπ. 

Στην κεραία του παραδείγµατός µας θα βγάλουµε 4 διαγράµµατα, ένα 
για τους 28 ΜΗΖ, ένα για τους 21 ΜΗΖ, ένα για τους 14 ΜΗΖ, και ένα 
για τους 7 ΜΗΖ Σε κάθε διάγραµµα η διαδικασία είναι η ίδια. Τα 
αποτελέσµατα όµως δεν είναι πάντοτε ίδια. ∆είτε το στην πράξη! 

Πως να βγάλουµε το διάγραµµα ακτινοβολίας ενός µονοπόλου, ή Long 
Wire 

Τα µονόπολα συνήθως τα µπερδεύουν πολλοί συνάδελφοι µε τα Long 
Wires. Ένα µονόπολο είναι το ένα σκέλος ενός διπόλου «κοµµένου» για 
µια συγκεκριµένη συχνότητα. Πχ. Ας υποθέσουµε ότι έχουµε ένα δίπολο 
για τους 14 ΜΗΖ. Αυτό έχει συνολικό µήκος 10 µέτρα και για τα δύο 
σκέλη, άρα το ένα σκέλος θα έχει µήκος 5 µέτρα. 

Το Long Wire είναι κανονικά ένα µακρύ σύρµα, µε µήκος µεγαλύτερο ή 
ίσο από το µήκος κύµατος που ακτινοβολεί πχ. Στους 14 ΜΗΖ το µήκος 
κύµατος είναι 21,42 m, άρα ένα Long Wire για την περιοχή αυτή θα πρέπει να είναι πάνω από 21,42 µέτρα! Στην 
ραδιοερασιτεχνική πρακτική όµως, Long Wire θεωρείται κάθε συρµάτινη κεραία που δεν είναι δίπολο, ανεξάρτητα 
από το µήκος που έχει, έτσι αν ο ανταποκριτής σας, σας πει ότι εκπέµπει µε  Long Wire µήκους 10m και το QSO 
γίνεται στα 80m τότε εννοεί ότι εκπέµπει µε ένα  τυχαίο κοµµάτι σύρµα µήκους 10m. Αν όµως σας πει ότι 
εκπέµπει µε ένα  Long Wire µήκους 80m τότε καταλαβαίνετε ότι πρόκειται για ένα πραγµατικά µακρύ σύρµα, γιατί 
τα 10 µέτρα µάλλον Sort Wire (κοντό σύρµα), είναι στην µπάντα των 80m, παρά Long Wire! (Μακρύ σύρµα). 

Γιατί τα λέω αυτά, γιατί άλλο διάγραµµα βγάζει ένα 
µονόπολο, άλλο ένα Long Wire, άλλο ένα κοντό σύρµα - Sort 
Wire, και άλλο ένα τυχαίου µήκους σύρµα - Random Wire. 
Για όλες τις περιπτώσεις η διαδικασία είναι η ίδια. 

Βάζετε σε εκποµπή τον ποµποδέκτη σας εκπέµποντας την 
µεγαλύτερη δυνατή ισχύ του πχ. 100 Watt, µε διαµόρφωση 
CW, ή FM, όχι SSB, όχι ΑΜ. Ανοίξτε την κεραία του 
πεδιοµέτρου σε όλη της την έκταση πχ. 2.5 µέτρα, και 
ξεκινώντας από το σηµείο τροφοδοσίας της κεραίας,  αρχίστε 
να αποµακρύνεστε από την κεραία έως ότου το όργανο δείξει 
0 FS-Unit.  Σηµειώστε την απόσταση, συνεχίστε τις µετρήσεις 
έως ότου κάνετε ένα πλήρη κύκλο γύρω από την κεραία. Σε 

κάθε µέτρηση σηµειώνετε την απόσταση όπου η µέτρηση γίνεται  0 FS-Unit. Στο τέλος ενώστε όλα τα διαδοχικά 
σηµεία µεταξύ τους. Πιθανόν το διάγραµµα της κεραίας σας να µοιάζει σαν το παρακάτω ενδεικτικό. 

Με τη µικρή αυτή κατασκευή µην περιµένετε θαύµατα! Αυτά µόνο ο Ύψιστος τα κάνει! Για εµάς τους ερασιτέχνες 
µας αρκεί το ότι µε µια µικρή και φθηνή κατασκευή,  µπορούµε να δούµε µε τα µάτια µας τη συµπεριφορά της 
κεραίας που µας ενδιαφέρει. 

∆οκιµάστε την και το αποτέλεσµα θα σας αποζηµιώσει, δίνοντας σας πολύτιµες πληροφορίες για το ποιές ενέργειες 
πρέπει να κάνετε ώστε ο σταθµός σας να έχει κεραίες ικανές να σας δώσουν τα καλύτερα Dx που µπορούν. 

Σε όλους εύχοµαι να είστε καλά, καλά DX,  και σε όσους ασχοληθούν µε την κατασκευή καλή επιτυχία, και καλές 
µετρήσεις. 

 

 

                                                               Πολλά – πολλά 73! 

                                                              de  SV1NK  Μάκης 
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Αν έχετε στην περιοχή σας Αν έχετε στην περιοχή σας Αν έχετε στην περιοχή σας 
συναδέλφους χωρίς πρόσβαση συναδέλφους χωρίς πρόσβαση συναδέλφους χωρίς πρόσβαση 
στο ∆ιαδίκτυο τυπώστε το "5στο ∆ιαδίκτυο τυπώστε το "5στο ∆ιαδίκτυο τυπώστε το "5---9 9 9 

Report" Report" Report" και δώστε τους.και δώστε τους.και δώστε τους.   

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 

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 

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 

  

Πωλείται  KENWOOD φίλτρο YG-455C1 για 455KHz IF      
80 euro. 

Dennis Drakopoulos [sv1cdn@hol.gr] 


