
Μηνιαία έκδοση των Ραδιοερασιτεχνών του ΑιγαίουΜηνιαία έκδοση των Ραδιοερασιτεχνών του ΑιγαίουΜηνιαία έκδοση των Ραδιοερασιτεχνών του Αιγαίου   

Τεύχος Τεύχος Τεύχος 797979ο  Ιούνιος  ο  Ιούνιος  ο  Ιούνιος  200820082008   

Aegean Aegean Aegean κανονισµοί...κανονισµοί...κανονισµοί...   

Aegean 2007 Aegean 2007 Aegean 2007 φώτο...φώτο...φώτο...   

Αποτελέσµατα...Αποτελέσµατα...Αποτελέσµατα...   

Hellenic Quest...Hellenic Quest...Hellenic Quest...   

∆ιάδοση για ∆ιάδοση για ∆ιάδοση για Aegean...Aegean...Aegean...   

Παπαφουνάκης....Παπαφουνάκης....Παπαφουνάκης....   

SX24Macedonia...SX24Macedonia...SX24Macedonia...   

∆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. 

5 & 6 5 & 6 5 & 6 ΙΟΥΛΙΟΥΙΟΥΛΙΟΥΙΟΥΛΙΟΥ   

2 0 0 82 0 0 82 0 0 8   
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Αγαπητοί συνάδελφοι.  

Άλλο ένα AEGEAN VHF CONTEST το ΕΒ∆ΟΜΟ στην σειρά θα είναι στον αέρα για φέτος 5 και 
6 Ιουλίου, από τις 03:00 (00:00 UTC) τα ξηµερώµατα του Σαββάτου 5/7 έως τις 3 τα 
ξηµερώµατα της επόµενης ∆ευτέρας (00:00 UTC τα µεσάνυχτα της Κυριακής, 6/7) µε … 

ΝΕΟΥΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥΣ !!!  

πού θα κάνουν τον συναγωνισµό ακόµη συναρπαστικότερο… Προστίθεται λοιπόν η µπάντα 
των UHF (70cm) και δίνεται η δυνατότητα σε όποιον επιθυµεί να λάβει ταυτόχρονα µέρος 
καί στις τρείς µπάντες (6m, 2m, 70cm), µιάς και οι 48 ώρες πού διαρκεί ο διαγωνισµός είναι 
υπεραρκετές για κάτι τέτοιο… Επίσης προστίθενται νέες κατηγορίες συµµετοχών!  

Σχετικά όµως για τις αλλαγές  θα διαβάσετε µε όλες τις λεπτοµέρειες στις σελίδες του 
άρθρου πού ακολουθεί. 

Όπως και πέρυσι λοιπόν, έτσι και φέτος γίνεται ακόµη πιο οργανωµένη η προσπάθεια 
προβολής του διαγωνισµού και µια πιο συστηµατική προσέλκυση συµµετοχών.  

Την όλη φιλότιµη δουλειά την έχουν επιφορτισθεί µερικά από τα µέλη του AEGEAN DX 
GROUP  (ADX) και ελπίζουµε να αποδώσει καρπούς, αλλά η σηµαντικότερη βοήθεια γιά 
προβολή προέρχεται από όλους εσάς πού κάνατε το Aegean VHF Contest θεσµό… 

Μέχρι την στιγµή πού γράφονται αυτές οι γραµµές έχουν ενηµερωθεί για τον διαγωνισµό οι 
γειτονικές µας χώρες και οι Εθνικές Ραδιοερασιτεχνικές Ενώσεις τους. Τής Βουλγαρίας, της 
Τουρκίας, του Ισραήλ, της Συρίας, του Λιβάνου, της Αιγύπτου, της Κύπρου, της Λιβύης και 
της Μάλτας. Επίσης θα ενηµερωθεί και η Ιταλία όπως επίσης και το Daily DX News και το 
425 DX Bulletins. Όσο δε για τις συµµετοχές από τον Ελλαδικό χώρο είναι ήδη σηµαντικές. 
Έτσι.. Από την Θεσσαλονίκη το White Tower DX Club, αλλά και άλλοι εκλεκτοί συνάδελφοι 
µεταξύ αυτών και ο ∆ηµήτρης Αναστασιάδης SV2GWY, µαζί µε µεγάλη παρέα συναδέλφων! 
Επίσης από την Θεσσαλία, αλλά συµµετοχές και από Λάρισα. Η Κρήτη θα δώσει και πάλι 
δυναµικά το παρών.  Αλλά και τα BIG GUNS του AEGEAN DX group,o SV8CS από την 
Ζάκυνθο, το J45M µε τον SV5BYR από Ρόδο, ο SV9CVY από το Ρέθυµνο. 

Από την Σάµο αναµένεται η συµµετοχή δύο οµάδων. Η Ένωση Ραδιοερασιτεχνών Κεντρικού 
Αιγαίου ΕΡΚΑ στις ∆υτικές πλαγιές του Κερκετέα θα κάνει χρήση και φέτος του ειδικού 
χαρακτηριστικού κλήσεως του Aegean DX Group SX8A, πάνω από το χωριό ∆ρακαίοι. Aλλά 
και άλλη µία οµάδα µε εκλεκτούς συναδέλφους, στην κεντρική Σάµο και µαζί τους ο SV8FMY 
Ηλίας, στην κορυφή του όρους «Καρβούνης» στα 1200 µέτρα υψόµετρο µέ ειδικό 
χαρακτηριστικό κλήσεως επίσης.  

H Χίος, οι Κυκλάδες, αλλά φυσικά και σταθµοί από την Μακεδονία και Θράκη. Από το 
Λεκανοπέδιο ο SV1NK µέ την µεγάλη παρέα του και ελπίζουµε τις επόµενες µέρες να 
ενηµερωθούµε και από άλλους σταθµούς (φυσικά κάτι τέτοιο ∆ΕΝ απαιτείται από τους 
κανονισµούς) για τις συµµετοχές τους… 

Την στιγµή πού διαβάζετε αυτές τις γραµµές έχει ολοκληρωθεί ήδη από το Aegean SX Group 
η αποστολή των βραβείων αλλά και των αναµνηστικών διπλωµάτων και στους 61 
συναδέλφους από όλη την Ελλάδα αλλά και την Κύπρο πού έλαβαν µέρος στον διαγωνισµό 
µεµονωµένα ή σε οµάδες. 
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Το ADX ευχαριστεί θερµά την «Ένωση Ραδιοερασιτεχνών Κεντρικού Αιγαίου ΕΡΚΑ» πού 
εδρεύει στην Σάµο, για την χρηµατοδότηση της έκδοσης των βραβείων και διπλωµάτων του 
Aegean VHF Contest. 

Στις επόµενες σελίδες απολαύστε µερικές φωτογραφίες σε τυχαία σειρά από όσους µας 
έστειλαν… 

Να βρεθούµε όλοι λοιπόν στο Ελληνικό πανηγύρι 
των VHF στις 5 & 6 Ιουλίου. Να ανταµώσουµε και 
να ξεφαντώσουµε!!!    Μέχρι τότε 73s and… 

see you all of you in the PILE UP !... 
de Aegean DX Group 

SX8A  

Ο Manager του Aegean VHF Contest Αλέξανδρος Καρπαθίου SV8CYR,ενώ παρακολουθεί την 
εξέλιξη του διαγωνισµού από την κορυφή του όρους Καρβούνης (1200 υψόµετρο)               

στην Κεντρική Σάµο. 
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Ο Μιχάλης Κτενάς SV3GKE/8 στα 1000 µέτρα υψόµετρο στην Λευκάδα από το KM08hr. 

Η πολυπληθής οµάδα από την Θεσσαλονίκη πού ενεργοποίησε την περιοχή 7 σαν SX7W για το 
Aegean VHF Contest 2007. 
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Όχι δεν πρόκειται για µέλη κάποιας παραστρατιωτική οµάδας αλά τους P3CA. Από αριστερά, ο 
Αντρέας 5Β8ΑP, ο Μάνος 5B4AFQ, ο Μάριος 5B8BE και πίσω από την κάµερα ο ∆άφνης 5B4XB. 

Από το ∆υτικότερο άκρο της Κύπρου µας φυσικά! 

Από την Θεσσαλονίκη η οµάδα Από την Θεσσαλονίκη η οµάδα 
της ΕΡΒΕ της ΕΡΒΕ SZSZ22TSL TSL στο στο Aegean Aegean 

VHF Contest 2007.VHF Contest 2007.  
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Ο Σπύρος Μπέλτσιος Ο Σπύρος Μπέλτσιος Ο Σπύρος Μπέλτσιος SVSVSV444CDBCDBCDB, , , 
ανέβηκε στο Πήλιο και πήρε τό ανέβηκε στο Πήλιο και πήρε τό ανέβηκε στο Πήλιο και πήρε τό 

555---9 9 9 REPORTREPORTREPORT   µαζί του. Στο βάθος µαζί του. Στο βάθος µαζί του. Στο βάθος 
ο Παγασητικός.ο Παγασητικός.ο Παγασητικός.   

Loop Yagi στην κορυφή Αγριόλευκες του Πηλίου                   
µε φόντο το Αιγαίο. 

Η ανατολή από τις Αγριόλευκες                                    
αριστερά ο Άθως δεξιά η Λήµνος. 
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Ο Γιώργος Σοφιανός SV8IJZ, µέλος της 
οµάδας SX8A του Aegean DX Group από 
την κορυφή του όρους Άµπελος (1200µ).  

Ο µικρός Ιωακείµ παρακολουθεί 
εκστασιασµένος!  

Ο Βασίλης Τζανέλλης SV8CYV,  

ένας από το SX8A του Aegean DX Group. 
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Aegean DX Group SX8A στο Aegean VHF 
Contest 2007 

H οµάδα της ραδιολέσχης Καρδίτσας, µε το ειδικό χαρακτηριστικό SY4A στο                   
6ο Aegean VHF Contest. 
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O Μιχάλης ∆ηµητρακάκης SV9CVY/mobile  
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ΝΕΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΝΕΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΝΕΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ    
ΓΙΑ ΤΟ ΓΙΑ ΤΟ ΓΙΑ ΤΟ AEGEAN VHF CONTESTAEGEAN VHF CONTESTAEGEAN VHF CONTEST   200820082008   

 

 

Γράφει ο Λεωνίδας Φίσκας 

SV2DCD 
AEGEAN VHF CONTEST MANAGER 

sv2dcd@yahoo.gr 

 

Ο Ιούλιος είναι πολύ κοντά και οι λάτρεις των υψηλών συχνοτήτων περιµένουν µε αγωvία και 
προετοιµάζονται για το contest που τα τελευταία 6 χρόνια διοργανώνει µε µεγάλη επιτυχία το AEGEAN 
DX GROUP. 

Το AEGEAN VHF CONTEST θα πραγµατοποιηθεί και φέτος την γνωστή πια χρονική περίοδο, δηλαδή το 
1ο Σαββατοκύριακο του Ιουλίου. (5&6 ΙΟΥΛΙΟΥ) 

Φέτος οι κανονισµοί του διαγωνισµού έχουν αλλάξει όπως επίσης και ο contest manager. 

Οι Βασικότερες από τις αλλαγές και µε λίγα λόγια είναι: 

Α. Η Προσθήκη της µπάντας των UHF (70cm). 

B. H δυνατότητα συµµετοχής όποιου ή όποιων επιθυµούν σε µία ή σε όλες τις µπάντες των VHF. Με 
τους παλαιούς κανονισµούς επιτρέπονταν µόνο η συµµετοχή στα 2m ή στα 6m. Όµως µια και η 
διάρκεια του διαγωνισµού έδινε τον χρόνο γιά συµµετοχή σε παρά πάνω από µία µπάντα, καθώς επίσης 
και το ότι πιθανότατα να µην υπάρχει σοβαρή διάδοση στη µια µπάντα ενώ τά πράγµατα είναι καλύτερα 
σε µία άλλη, αποφασίστηκε να δηµιουργηθούν ξεχωριστές κατηγορίες γιά όποιον ή όποιους επιθυµούν 
να λάβουν µέρος σε παρά πάνω από µία µπάντα. 

Επίσης χωρίστηκαν οι συµµετοχές σε κατηγορίες µε έναν χειριστή και σε κατηγορίες µε πολλούς 
χειριστές µιάς και αυτό είναι δικαιότερο. 

Γ. Προστέθηκε επίσης η δυνατότητα σε όποιον επιθυµεί να λάβει µέρος και µε ψηφιακά modes όπως 
RTTY,FSK441,JT65A,B,C,M,JT6M και τέλος. 

∆. ∆ίνεται η δυνατότητα σε όποιον συνάδελφο δεν έχει φορητό υπολογιστή ή δεν είναι εξοικειωµένος 
µε την χρήση ηλεκτρονικών Logs, να υποβάλει το ηµερολόγιο από την συµµετοχή του στον 
διαγωνισµό, σε αρχείο Excel, ή Word, ή ακόµη και εάν το επιθυµεί χειρόγραφα.  

Πάντως συστήνεται, χωρίς να είναι δεσµευτικό, για λιγότερο φόρτο εργασίας, το ειδικό ηλεκτρονικό 
ηµερολόγιο πού έχει γραφεί για το AEGEAN VHF CONTEST. 

«Τρέξτε» λοιπόν στο site του AEGEAN VHF CONTEST  http://www.5-9report.gr/aegean.htm γιά νά 
διαβάστε τους νέους κανονισµούς. Κατεβάστε το ειδικό λογισµικό για να λάβετε µέρος στο διαγωνισµό 
και έπειτα αναζητήστε την κατάλληλη βουνοκορφή για τις περισσότερες και ποιο µακρινές επαφές! 

Θα χαρούµε να σας ακούσουµε όλους.  

 

Καλή επιτυχία! 

73 de SV2DCD  

ONE OF AEGEAN DX GROUP 
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ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ AEGEAN VHF CONTESTAEGEAN VHF CONTEST  20082008  
 

Ι. Συµµετοχές 

Όλοι οι ραδιοερασιτέχνες στην ελληνική επικράτεια και την Κύπρο µπορούν 
να συµµετάσχουν στον διαγωνισµό. 

Επιτρέπεται µόνο µία συµµετοχή ανά Callsign σε µία ή σε όλες, από τις τρείς 
µπάντες  

και κατηγορία κατά την διάρκεια του διαγωνισµού 

Οι διαγωνιζόµενοι πρέπει να αναπτύξουν δραστηριότητες µέσα στην 
αποστολή και το πνεύµα του διαγωνισµού όπως αυτά ορίζονται από τους 
κανονισµούς 

 

Κατηγορίες συµµετοχών. 

1. Ένας χειριστής µία µπάντα,  

    σε οποιοδήποτε, ή όλα τα modes, από οποιαδήποτε θέση. 

2 . Ένας χειριστής όλες οι µπάντες,  

     σε οποιοδήποτε, ή όλα τα modes, από οποιαδήποτε θέση. 

3.  Πολλοί χειριστές µία µπάντα,  

     σε οποιοδήποτε, ή όλα τα modes, από οποιαδήποτε θέση. 

4.  Πολλοί χειριστές όλες οι µπάντες,  

     σε οποιοδήποτε, ή όλα τα modes, από οποιαδήποτε θέση. 

∆εν υπάρχει περιορισµός εγκαταστάσεως, αριθµού µηχανηµάτων, ή κεραιών. 

 

ΙΙ. Ηµεροµηνία και συχνότητες διεξαγωγής του διαγωνισµού. 

 

Ο διαγωνισµός αρχίζει στις 00:00z του Σαββάτου 5 Ιουλίου 2008 και 
τελειώνει στις 23:59 z της Κυριακής 6 Ιουλίου 2008 

Οι συχνότητες που εργάζονται οι σταθµοί είναι: 

1)   50-52   MHz . 

2) 144-146 MHz. 

3) 432-434 MHz. 

 Καθώς επίσης και στις υπoζώνες όπως αυτές ορίζονται από την IARU.  

 

ΙΙΙ. Επαφές 

 

Κάθε σταθµός µπορεί να εργαστεί µόνο µία φορά, εάν καθορίζεται, φορητός 
ή κινητός. Eπιτρέπεται µόνο µία επαφή ανά mode και ανά µπάντα 

∆εν επιτρέπεται η χρήση επαναληπτών για επαφές, ή ανταλλαγή στοιχείων 
επαφής που δεν µπόρεσαν να ολοκληρωθούν σε προηγούµενο QSO. 
Οποιεσδήποτε επαφές τηλεφωνίας που γίνονται στην υποζώνη τηλεγραφίας 
(CW) δεν θα µετρήσουν (cross mode qso’s) 
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ΙV. Τύποι εκποµπής 

 

Οι εκποµπές µπορούν να γίνουν στα modes: 

 

Για την µπάντα των 2m και των 70 cm σε CW, SSB, FM και σε όλα τα 
ψηφιακά modes. (RTTY,FSK441,JT65A,B,C,M,  κλπ). 

 

Για την µπάντα των 6m  σε CW, SSB και σε όλα τά ψηφιακά modes. 
(RTTY,FSK441,JT65A,B,C,M,JT6M κλπ). 

 

V. Aνταλλαγές διαγωνισµού. 

 

Οι συµµετέχοντες ανταλλάσουν κατά την διάρκεια κάθε επαφής το report RS 
ή RST ακολουθούµενο από έναν αύξοντα αριθµό που ξεκινάει µε 001 για την 
πρώτη επαφή και που αυξάνεται από µία για κάθε διαδοχική επαφή. Αυτή η 
ανταλλαγή πρέπει αµέσως να ακολουθηθεί από το πλήρες QRA locator του 
στέλνοντος σταθµού. 

 

VI. Πόντοι 

 

Ο υπολογισµός των πόντων γίνεται αυτόµατα µε το λογισµικό που έχει 
φτιαχτεί ειδικά για τον διαγωνισµό. Το λογισµικό µπορείτε να το κατεβάσετε 
από τον δικτυακό τόπο του περιοδικού 5-9 report στην διεύθυνση       
http://www.5-9report.gr/aegean.htm 

 

VII. Αποστολή αποτελεσµάτων 

 

Ένα αντίγραφο του αρχείου του logbook πρέπει να σταλεί µε email στον 
contest manager το αργότερο µέχρι την ∆ευτέρα 14 Ιουλίου 2008 και ώρα 
00:00z.  

∆εκτή γίνεται και η αποστολή των επαφών σε αρχείο Excel, Word ή ακόµη 
και χειρόγραφα. 

Οι αργοπορηµένες αποστολές δεν θα γίνουν αποδεκτές. Η υποβολή των log-
book’s υπονοεί ότι ο διαγωνιζόµενος αποδέχεται τους κανόνες του 
διαγωνισµού. 
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VIII. Κρίση των αποτελεσµάτων 

 

H κρίση των αποτελεσµάτων θα είναι ευθύνη της οργανωτικής επιτροπής, η 
της οποίας απόφαση θα είναι τελική .Οι διαγωνιζόµενοι που παραβούν 
σκόπιµα οποιονδήποτε από τους κανόνες ή που καταφανώς δεν λαµβάνουν 
υπόψη το ελληνικό band plan θα αποκλεισθούν δευτερεύοντα λάθη µπορούν 
να οδηγήσουν στην απώλεια πόντων. Τα λάθος callsigns και κωδικοί αριθµοί 
θα τιµωρηθούν µε αφαίρεση και για τους δύο σταθµούς του ακόλουθου 
ποσοστού του τελικού αποτελέσµατος που απαιτείται για την αναφερόµενη 
επαφή: 

 

1 λάθος 25% 2 λάθη 50% 3 ‘η περισσότερα λάθη 100% 

 

Μια επαφή θα αποκλεισθεί για έναν προφανώς λανθασµένα δηλωµένο loca-
tor ή έχει ένα χρονικό λάθος περισσότερων από 10 λεπτών. Η διπλή επαφή 
θα τιµωρηθεί µε αφαίρεση δέκα φορές τον αριθµό πόντων που απαιτούνται 
για εκείνη την διπλή επαφή από το γενικό αποτέλεσµα .Οι διαγωνιζόµενοι 
δεν θα τιµωρηθούν για την αποτυχία των µη διαγωνιζόµενων να 
συµµορφωθούν µε τους κανόνες  

 

IX. Βραβεία  

 

Απονέµονται 1Ο,2Ο ,3Ο Βραβείο στους τρείς πρώτους κάθε κατηγορίας. 

Επίσης απονέµονται «ΕΝΘΥΜΗΜΑΤΑ» σε όλους όσους στείλουν Logs προς 
έλεγχο ανεξαρτήτως της θέσης πού θα καταλάβουν. 

Τα βραβεία και τα ενθυµήµατα απονέµονται από το AEGEAN DX Group 

∆εκτή η χορηγία των βραβείων από ραδιοερασιτεχνικές ενώσεις , συλλόγους 
ή οµάδες µε δικαίωµα αναγραφής του ονόµατος και του λογότυπου του 
χορηγού επί των βραβείων 
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Σύµµεικτα Ραδιοερασιτεχνικά…και άλλα!Σύµµεικτα Ραδιοερασιτεχνικά…και άλλα!  
tzanellis@sam.forthnet.gr 

 

∆υό είναι τά µεγάλα ραδιοερασιτεχνικά γεγονότα πού θα χαρακτηρίσουν τις 
επόµενες µέρες, τά ραδιοερασιτεχνικά δρώµενα στην χώρα µας.  

 

http://www.sx24macedonia.gr 
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Πρώτο απ’ τά δύο είναι αδιαµφισβήτητα από της 16 Ιουνίου 
και για µια εβδοµάδα η ταυτόχρονη ενεργοποίηση από 73 !!! 
συναδέλφους, από όλες τις περιοχές της Ελλάδας πού φέρουν 
το ιστορικό ίχνος των Αλεξανδρινών χρόνων, του ειδικού 
χαρακτηριστικού κλήσεως SX24 ακολουθούµενο από 17 
διαφορετικά επιθέµατα. Ένα για κάθε νοµό πού στην 
µακρόχρονη ιστορική πορεία του διασταυρώθηκε µε την 
Μακεδονική ιστορία.  

Ο Νοµός της Σάµου καί η « Ένωση 
Ραδιοερασιτεχνών Κεντρικού Αιγαίου 
ΕΡΚΑ»  

πού εδρεύει στον νοµό, δεν θα µπορούσαν  
να λείπουν από αυτή την µεγάλη αυτή εκδήλωση. ∆υστυχώς όχι 
µε χαρακτηριστικό κλήσεως αποκλειστικά για τον νοµό µας,  

µιάς και τά ιστορικά στοιχεία της εµπλοκής της Σάµου µε τους 
Αλεξανδρινούς χρόνους τά κοινοποιήσαµε αργοπορηµένα (µιάς 
και δεν τά γνωρίζαµε), στον διοργανωτή της εκδήλωσης. 

 Έτσι αφού οι σχετικές αιτήσεις για τά ειδικά χαρακτηριστικά κλήσεως είχαν ποια 
κατατεθεί στο υπουργείο, αποφασίστηκε να συµµετάσχουµε στην εκδήλωση µε το 
Call SX24KYK πού ανήκει στον γειτονικό µας νοµό των Κυκλάδων, από τον οποίο 
σηµειωτέον κανείς συνάδελφος δεν δήλωσε συµµετοχή. Καλές οι χλιδάτες κοπές 
πίτας αγαπητοί συνάδελφοι, καλές οι κοινοποιήσεις στα περιοδικά µε τά ονόµατα 
τών εκλεγµένων σε κάθε νέο ∆Σ, καλές οι επιστολές µε τις πολλές σφραγίδες, αλλά 
στο διά ταύτα τι γίνεται;… 

Το all ways QRV θέλει κότσια όπως δεν κουράζεται να λέει και να γράφει ο 
αγαπητός συνάδελφος και πρώην πρόεδρος της ΕΡΒΕ ∆ηµήτρης Αναστασιάδης 
SV2GWY, στον οποίο ανήκει αποκλειστικά και ολοκληρωτικά η ιδέα, ο 
προγραµµατισµούς, η γραφειοκρατική υποστήριξη και το management της όλης 
ενεργοποίησης. 

Συγχαρητήρια αγαπητέ ∆ηµήτριε και πάντα τέτοια! 

Από τις 16 έως και τις 22 Ιουνίου λοιπόν µε αφορµή την συµπλήρωση 24 αιώνων 
από την γέννηση του Μεγάλου Αλεξάνδρου όλες οι ραδιοερασιτεχνικές µπάντες και 
όλα τά modes θα πληµµυρίσουν από το SX24, θα γεµίσουν από Ελλάδα και θα 
ακουστεί στα πέρατα του κόσµου η Ελληνικότητα της Μακεδονίας. 

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 

   

«««Η Σάµος επί του Φιλίππου και των διαδόχων του» Η Σάµος επί του Φιλίππου και των διαδόχων του» Η Σάµος επί του Φιλίππου και των διαδόχων του»    
 

Όταν µετά την µάχη της Χαιρώνειας το 338 π.Χ. κατακτήθηκε η Ελλάδα από τον 
Φίλιππο, την ίδια τύχη είχε και η Σάµος. Οι Μακεδόνες τότες εγκατέστησαν 
στρατιωτική φρουρά στην πόλη της Σάµου, (σηµερινό Πυθαγόρειο) και για να 
εξασφαλίσουν την διαρκή υποταγή της, πήραν οµήρους πολλούς νέους….. 

Μετά δε τον θάνατο τού Φιλίππου ο Αλέξανδρος απεφάσισε να επιστρέψει τους 
οµήρους και µαζί υποσχέθηκε αυτονοµία και δηµοκρατικό πολίτευµα στις πόλεις της 
Μικράς Ασίας και στην Σάµο και γι αυτό τον λόγο απέστειλε το παρά κάτω ψήφισµα 
πού βρέθηκε το 1866 κοντά στο Ηραίο της Σάµου και έχει έτσι: 
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«…………… καλοί και αγαθοί γεγένηνται περί Σαµίους εν τη φυγή και παρ’ 
Αλεξάνδρω, πολλήν εύνοιαν και προθηµίαν παρείχετο περί τον δήµον των Σαµίων, 
σπουδάζων όπως ότι τάχος Σάµιοι την πατρίδα κοµίσαιντο, καί αναγγείλαντος 
Αλεξάνδρου έν τώ στρατοπαίδω ότι Σάµον αποδιδοί Σαµίοις, και διά ταύτα, αυτόν 
των Ελλήνων στεφανοσάντων, και επέστειλε προς τους άρχοντας, όπως οι 
κατοικούντες Σαµίων είς την πατρίδαν κατίωσιν………….., το δε ψήφισµα τόδε 
αναγράψαι είς στήλην λιθίνην και στήσαι εν τώ ιερώ της Ήρας, τον δε ταµίαν 
υπηρετήσαι». 

Πλουτάρχου «Βίος του Αλεξάνδρου» 28 

∆ιόδωρ. Σικ. ΙΖ. 24 

Αρριανού «Ανάβαση Αλεξάνδρου» Α. 18 

 

Η κοινοποίηση της απόφασης του 
Αλεξάνδρου έγινε ενθουσιώδικα δεχτή………. 

 

Επαµεινώνδα Ι. Σταµατιάδου «ΣΑΜΙΑΚΑ» 

τόµος Α. κεφάλαιο 19ο . σελίδες 153, 154, 155. 

 

    «Ο ΦΑΡΟΣ ΤΟΥ ΜΕΓΑΛΟΥ ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΥ» 

      ΣΤΗΝ ΝΗΣΟ ΙΚΑΡΙΑ  

      ΣΤΟΝ ΝΟΜΟ ΣΑΜΟΥ 

 

 Στην Ικαρία και στο Ανατολικό της   άκρο 
πού σήµερα ονοµάζεται ακρωτήριο ∆ράκανο 
δεσπόζει δε στο στενό πέρασµα µεταξύ Σάµου 
και Ικαρίας και ενώνει το Νότιο µε το Βόρειο Αιγαίο, κατ’ εντολή του Αλεξάνδρου 
του Μέγα οικοδοµήθηκε φρούριο µε πύργο του οποίου προορισµός ήταν η µετάδοση 
µηνυµάτων µε φωτιά ή καπνό (φρυκτωρία) αλλά και η σήµανση του περάσµατος 
µεταξύ Σάµου και Ικαρίας (φάρος) για να διευκολύνεται η ναυσιπλοΐα των πλοίων 
πού ταξίδευαν από τις µακρινές κτήσεις του Μακεδόνα Βασιλιά, προς την πατρίδα 
του. 

Ερείπια τού  πύργου σώζονται µέχρι τις µέρες µας και οι ντόπιοι κάτοικοι τον 
ονοµάζουν: 

 «Ο Φάρος του Μέγα Αλέξανδρου»  
Ο πύργος αποτελεί µέρος της Ακρόπολης του ∆ράκανου.  Βρίσκεται στην περιοχή 
Φανάρι στο ανατολικότερο σηµείο του νησιού. Είναι ένα από τα εντυπωσιακότερα 
µνηµεία της Aλεξανδρινής εποχής, 4ου π.X. αιώνα, µε απόλυτα κυκλικό σχήµα, 
διάµετρο 6 µέτρων και ύψος 12 µέτρων. Χτισµένος σε στρατηγική θέση ώστε να 
βλέπει απ’ όλες τις πλευρές, χρησιµοποιούταν για τη µετάδοση σηµάτων, γι αυτό και 
η γύρω περιοχή ονοµάστηκε Φάρος.  

Η ισοδοµική τοιχοποιία του πύργου είναι εξαιρετική, µε δόµους άριστης λάξευσης 
στο εσωτερικό και αντίστοιχη κυρτότητα στο εξωτερικό. Στον πύργο µπορεί κανείς 
να δει τις πολεµίστρες απ΄ όπου οι τοξότες έριχναν τα βέλη τους, ενώ οι ανασκαφές 
που συνεχίζονται ακόµα στο χώρο της ακρόπολης δείχνουν υπολείµµατα ισχυρής 
περιτείχισης.  

Η αρχαιολογική αυτή τοποθεσία είναι ευθύνης της εφορίας αρχαιοτήτων του Νοµού 
Σάµου. 
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Να είµαστε όλοι εκεί για να Να είµαστε όλοι εκεί για να 
ακούγεται η χώρα µας και στα ακούγεται η χώρα µας και στα 

VHFVHF… ∆ΥΝΑΤΑ!!!… ∆ΥΝΑΤΑ!!!  
Το δεύτερο σηµαντικό γεγονός είναι το 7o Aegean VHF 
Contest πού θα γίνει φέτος 5 & 6 Ιουλίου. 

∆ιοργανώνεται µε µεγάλο κέφι και ευθύνη από το 5-9 Report καί το Aegean DX group. Η 
Σάµος και η ΕΡΚΑ όπως και άλλες χρονιές, θα είναι παρόντες µε ειδικό χαρακτηριστικό 
κλήσεως. Πέρυσι ανεβήκαµε στην κορυφή «Προφήτης Ηλίας» 1200 µ. του όρους Καρβούνη.  

Φέτος θα αλλάξουµε τοποθεσία και θα εγκατασταθούµε στις δυτικές Πλαγιές του όρους 
«Κερκετέα» στο ∆υτικό άκρο της Σάµου, έχοντας κατά µέτωπο το απέραντο Αιγιακό γαλάζιο. 
Ελπίζουµε να µας ακούσετε και να σας ακούσουµε και να ακούσουµε και τους αγαπητούς 
φίλους από την Κύπρο µας… 

 

 

 

 

 

Ο γύρος του κόσµου σε… 800 µέρες! 
«Οι καλύτεροί µας  φίλοι στην Αφρική είναι Σαµιώτες» 

 

Εδώ και 11 µήνες ένα ζευγάρι Ελλήνων, ο Άκης Τεµπερίδης και η Βούλα Νέτου και οι δυό από 
την Θεσσαλονίκη, µαζί µε το Land Rover Discavery 3, πρόκειται να ολοκληρώσουν τον γύρο 
του κόσµου σε 800 µέρες. Το ταξίδι τους το ονοµάζουν «The Word Off Road» Ένα τέτοιο 
ταξίδι πραγµατοποιείται για πρώτη φορά από Έλληνες. 

Είναι ένα ταξίδι απόλυτη εµπειρία ζωής πού στην διάρκειά του θά ενωθούν οι πέντε ήπειροι 
και 85 χώρες µε όσο το δυνατόν λιγότερη χρησιµοποίηση της θάλασσας… Σ΄αυτή την 
διαδροµή πέρασαν και θα περάσουν από χώρες πού δεν είναι ότι το καλύτερο για την 
ασφάλεια των ταξιδιωτών και πολύ απέχουν απ’ αυτό πού λέµε «τουριστικοί προορισµοί»… 

Τήν στιγµή πού γράφονται τούτες οι γραµµές βρίσκονται στό Λαχόρ τού 
Πακιστάν. Γιά νά ταξιδέψετε µαζί τους επισκεφτείτε τό: http://
www.theworldoffroad.com/  πραγµατικά αξίζει τον χρόνο σας. Το 
πέρασµα της Αφρικανικής ηπείρου από άκρο σε άκρο ολοκληρώθηκε µε 
ασφάλεια. Στην µαύρη ήπειρο είχαν την ευκαιρία να συναντήσουν τους 
Έλληνες της διασποράς πού είναι πάντα δραστήριοι και επιτυχηµένοι, 
αλλά κάι νοσταλγοί της Ελλάδας.  Είναι πιο Έλληνες από όλους εµάς 
πού ζούµε πίσω… « Η υποδοχή τους απέναντι µας ήταν συγκινητική. Σε 
όλη την Αφρική από το Μαρόκο και την Μαυριτανία, µέχρι το Καµερούν 
και το Κογκό, ή την Μπογκίνα Φάσο την Τανζανία και το Μπουρούντι… 
Πράγµατι χωρίς την βοήθειά τους το πέρασµα της Αφρικής θα ήταν πολύ δύσκολο αν 
αναλογιστείτε ότι περάσαµε από εµπόλεµες πολύ επικίνδυνες ζώνες πού σπαράσσονται από 
εµφύλιες διαµάχες.  

Οι καλύτεροί µας  φίλοι στην Αφρική είναι Σαµιώτες. Οι δυό γιοί της οικογένειας Κουκούλη, 
από τους οποίους ο ένας, ο Κώστας, ζεί στο Σααντάνι της Τανζανίας όπου έχει ένα 
καταπληκτικό θέρετρο και µας φιλοξένησε και ό άλλος, ο Γιώργος, είναι ένας από τους 
σηµαντικότερους επιχειρηµατίες του Μπουρούντι και είναι επίσης και πρόξενος της Ελλάδας 
στην Μπουζουµπούρα.  
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Τά επικοινωνιακά µας βοηθήµατα σ’ αυτή µας την περιπέτεια είναι δύο δορυφορικά 
τηλέφωνα πού µας έχει προµηθεύσει η εταιρεία Navarino Telecom. Ένα δορυφορικό Iridium 
πού του έχουµε άς πούµε σαν το σταθερό µας τηλέφωνο. Επίσης ένα Thrane Explorer 300 
συµβατό µε το δίκτυο Inmarsat το οποίο µας επιτρέπει να συνδεόµαστε καθηµερινά και απ’ 
οπουδήποτε µε το Internet για να παίρνουµε την ηλεκτρονική µας αλληλογραφία. Με 
ταχύτητες επιπέδου ADSL παρακαλώ και δυνατότητα µετάδοσης φωνής ταυτόχρονα στο 98% 
του πλανήτη! 

Όσο δε για το αυτοκίνητο επιλέξαµε το Land Rover 
Discovery 3 µε τουρµποντίζελ κινητήρα 
εξακύλινδρο 2.700 κ.εκ. µε 190 ίππους. 
Θεωρούµε µετά από πολύ ψάξιµο ότι αυτό το 
αυτοκίνητο συνδυάζει περισσότερο από 
οποιοδήποτε άλλο 4Χ4, µοναδική άνεση επιδόσεις 
και στιβαρότητα σε σκληροτράχηλα εδάφη. Όσο 
δε για τον ύπνο µας χρησιµοποιούµε την Maggio-
lina, σκηνή οροφής στο αυτοκίνητο. 

Για τις δύσκολες στιγµές τι να σας πούµε!... 
Μπαίνοντας στην Αγκόλα από Κινσάσα µέσα στους 
πρόσφυγες και µείς να προσπαθούµε να πάρουµε 
βίζα, η το ότι αναγκαστήκαµε να βάλουµε το αυτοκίνητο σε αεροπλάνο κάργκο για να πάµε 
στο Λουµπουµπάσι αποφεύγοντας δύσκολες καταστάσεις… Ευτυχώς πού ο ιδιοκτήτης της 
αεροπορικής εταιρείας ήταν Έλληνας! ∆ύσκολες στιγµές ήταν και την ηµέρα των εκλογών το 
πέρασµά µας από την Νιγηρία στην Βόρεια Κένυα…  

Όταν κάποιος περάσει την Αφρική αναθεωρεί πολλά πράγµατα. Εµείς οι Έλληνες πρέπει να 
αισθανόµαστε περήφανοι για την Ελλάδα και σείς οι Σαµιώτες περήφανοι για το νησί σας. 
Εµείς εδώ στην Ελλάδα έχουµε µόνο προβλήµατα πολυτέλειας. Και τέλος πρέπει να 
σεβόµαστε ιδιαίτερα τους οµογενείς πού είναι στο εξωτερικό και ειδικά εκείνους, τους όχι και 
λίγους πού επιβιώνουν ακόµη στην Αφρική».  

OFFICINA MECCANICA BEGALIOFFICINA MECCANICA BEGALIOFFICINA MECCANICA BEGALI   
Η µονοκρατορία των Αµερικανών τελειώνει και στα µορσικά χειριστήρια;;;   

Ο Piero Begali Ι2RTF, ένας ταλαντούχος Ιταλός µηχανικός από το 1960 ασχολείται µε την 
κατασκευή εξειδικευµένων ηλεκτροµηχανικών εφαρµογών, συνεχίζοντας την δηµιουργική 
πορεία της οικογενειακής µικρής βιοµηχανίας πού είχε ξεκινήσει ο άπους Begali από το 1924 

κατασκευάζοντας ακόµη και πειραµατικά µοντέλα όπλων 
για τον Ιταλικό στρατό… 

Η επαγγελµατική του ενασχόληση ξεκίνησε και την 
κατασκευή ξεχωριστών µορσικών χειριστηρίων. Σήµερα 
το χόµπυ του αυτό το 
έχει αναγάγει σε 
εξέχουσα επαγγελµατική  
ασχολία. Από την µικρή 
του βιοµηχανία 
παράγονται πραγµατικά 
έργα τέχνης. Μιά µεγάλη 
σειρά µορσικών κλειδιών 
για όλα τά γούστα αλλά 
δυστυχώς όχι για όλα τά 
βαλάντια, µιάς και δεν 
πρόκειται για φτηνά 
εργαλεία… 

Ο Piero Begali µαζί µε την κόρη του. 
Και στην επόµενη φωτογραφεία να 
εξασκείται σε ηλικία 7 χρονών, στον 

τόρνο του πάππου!  
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Τά Μορσικά κλειδιά µπορούν να συγκριθούν µε τά µουσικά 
όργανα και οι χειριστές CW µε τους µουσικούς. Αν λοιπόν το 
όργανο δεν αξίζει είναι φτηνιάρικο και κακόφωνο δεν εµπνέει 
και τον µουσικό για να παίξει. Εάν το όργανο είναι εξαιρετικής 
ποιότητας και κατασκευής µε την ανάλογη απόδοση εµπνέει και 
τον µουσικό να παίξει τά καλύτερα. Έτσι και ένα ποιοτικό 
Μορσικό κλειδί προκαλεί τον χειριστή του να εξασκείται και να 
βελτιώνει την τεχνική του.  

Ένα κλειδί Begali είναι σαν ένα ακριβό πιάνο. Το αγοράζεις 
ακριβά αλλά το έχεις για µια ζωή να βρίσκεται εκεί δίπλα σου και 
να σε προκαλεί να το χαρείς. Το να είσαι καλός χειριστής  του 
κώδικα µόρς είναι κάτι πού σε κάνει να νοιώθεις υπερήφανος. Το 
να χρησιµοποιείς ένα εξαιρετικής ποιότητας κλειδί είναι κάτι πού 
σε κάνει να νοιώθεις ότι κάνεις τέχνη. 
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Klingenfuss Publications    Klingenfuss Radio Monitoring 
Σας ενδιαφέρει τι γίνεται σε όλο το φάσµα της ραδιοσυχνότητας ανά τον κόσµο;;; 

Να λοιπόν ένα καταπληκτικό επαγγελµατικό πρόγραµµα εργαλείο πού έχει ότι µπορεί να 
ζητήσει και ο ποιο απαιτητικός χρήστης. 

Για να δείτε όλες αυτές τις δυνατότητες επισκεφτείτε το:  www.klingenfuss.org 
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        Η    Κ Ε Ρ Α Ι Α 
      

             YAGI                     UDA               
 

 

(6ο µέρος)             

Γράφει ο Ντίνος Νοµικός – SV1GK 

ΜΕΘΟ∆ΟΙ   ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗΣ 
Όπως ήδη αναφέραµε στα προηγούµενα , µια κεραία Yagi-Uda παρουσιάζει στο σηµείο τροφοδοσίας της µια 
αντίσταση ακτινοβολίας που κειµένεται συνήθως από 8 Ωµ έως 30 Ωµ , ανάλογα βέβαια µε την απόσταση που έχει 
τοποθετηθεί ο ανακλαστήρας και ο κατευθυντήρας από το δίπολο . 

Έτσι λοιπόν , ενώ ένα απλό δίπολο λ/2 παρουσιάζει στο µέσον του µια αντίσταση περίπου 72 Ωµ , µόλις αρχίζουµε 
να του προσθέτουµε τον ανακλαστήρα και τον κατευθυντήρα , τότε αυτή αρχίζει να µειώνεται και πλησιάζει τα 
επίπεδα που αναφέραµε προηγουµένως . 

Προκειµένου λοιπόν να προσαρµόσουµε αυτήν την χαρακτηριστική αντίσταση µε την γραµµή µεταφοράς , που 
είναι 50 Ωµ , µπορούµε να χρησιµοποιήσουµε οποιαδήποτε από τις µεθόδους που ήδη έχουµε περιγράψει στα 
τεύχη 57 , 58 και 59 του 5-9 report . 

Στην περίπτωση µάλιστα που η κεραία µας λειτουργεί µόνο σε µια µπάντα , τότε η προσαρµογή της µε την γραµµή 
µεταφοράς γίνεται πολύ πιο εύκολα .  

ΜΕΘΟ∆ΟΣ  GAMMA  MATCH 

 

Η προσαρµογή αυτού του τύπου φαίνεται στο (Σχήµα 1) . Η µέθοδος αυτή παρουσιάζει το 
πλεονέκτηµα ότι το οδηγό στοιχείο της κεραίας δεν 
αποτελείται από δύο ξεχωριστά τµήµατα µήκους λ/4 το 
καθένα , όπως συµβαίνει στο απλό δίπολο , αλλά 
αποτελείται από ένα µόνο τµήµα µήκους λ/2 , στο µέσον 
του οποίου συνδέεται η θωράκιση του coaxial της 
γραµµής µεταφοράς . 

Το βασικό µειονέκτηµα αυτής της µεθόδου , είναι 
ο πυκνωτής C , ο οποίος πρέπει να κατασκευαστεί κατά 
τέτοιον τρόπο ώστε να προστατεύεται άριστα από τις 
καιρικές συνθήκες και την υγρασία , πράγµα που σηµαίνει ότι πρέπει να τοποθετηθεί µέσα σε ένα ειδικό , µη 
αγώγιµο κουτί , ώστε να είναι τελείως µονωµένος από το εξωτερικό περιβάλλον .  

Για όποιον λοιπόν ενδιαφέρεται να κατασκευάσει µια τέτοια µέθοδο προσαρµογής , θα πρέπει να 
υπολογίσει τις αποστάσεις Α , Β , L και τον πυκνωτή C , σύµφωνα µε τους παρακάτω τύπους :  

                                                     Μήκος L = 14250/F 

                                                     Μήκος Α = 1349,1/F 

                                                     Μήκος Β = 209,9/F 

                                             Πυκνωτής C (σε pF) = 2099/F 

(Όπου F είναι η συχνότητα λειτουργίας της κεραίας σε MHz . Όλα τα παραπάνω µήκη εκφράζονται σε cm ) . 
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Προκειµένου λοιπόν να αποφύγουµε την προβληµατική τοποθέτηση του παραπάνω πυκνωτή , µπορούµε να τον 
αντικαταστήσουµε µε ένα σωληνάκι αλουµινίου , µέσα στο οποίο θα τοποθετήσουµε το διηλεκτρικό µαζί µε την 
ψίχα ενός coaxial RG-213 , αφού βέβαια πρώτα θα έχουµε αφαιρέσει το εξωτερικό µαύρο περίβληµα καθώς και 
την θωράκιση του coaxial .  

Η εσωτερική διάµετρος που έχει το σωληνάκι αλουµινίου , 
θα πρέπει να είναι τέτοια , ώστε να ολισθαίνει οµαλά (όχι 
πολύ σφιχτά) µέσα σε αυτό το απογυµνωµένο coaxial . Μια 
τέτοια συνδεσµολογία Gamma match , για µια κεραία Yagi-
Uda , συντονισµένη στους 145 Mc/s , φαίνεται στο (Σχήµα 
2) . 

Ο συντονισµός επιτυγχάνεται µε την κατάλληλη 
µετακίνηση και τοποθέτηση του βραχυκυκλωτήρα , καθώς 
και του αλουµινένιου σωληνακιού που ολισθαίνει κατά 
µήκος του διηλεκτρικού του coaxial . Στην ουσία δηλαδή 
έχουµε αντικαταστήσει τον πυκνωτή µε ένα κοµµάτι 
καλωδίου coaxial . 

Προτιµούµε την χρήση του RG-213 στην περίπτωση αυτή , αφ’ ενός µεν γιατί είναι εύκολο να το προµηθευτούµε , 
αφ’ ετέρου δε, γιατί παρουσιάζει µια χωρητικότητα που είναι περίπου 1 pF για κάθε 1 cm του µήκους του (για την 
ακρίβεια είναι 1,0105pF/cm) , άρα µπορούµε εύκολα να υπολογίσουµε την χωρητικότητά του και το µήκος του . 

 

   ΤΡΟΠΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ GAMMA MATCH 

Για να αντιληφθούµε καλλίτερα πώς λειτουργεί θεωρητικά αυτή η µέθοδος προσαρµογής , θα πρέπει να 
αναφερθούµε µε όσο πιο απλά λόγια γίνεται στον τρόπο λειτουργίας του gamma match . 

Όπως γνωρίζουµε (5-9 report ,τεύχος 67) , η σύνθετη αντίσταση που παρουσιάζει µια κεραία στο σηµείο 
τροφοδοσίας της εκφράζεται µε έναν µιγαδικό αριθµό της µορφής Z=R+jX ή Z=R-
jX . όπου το R είναι η αντίσταση ακτινοβολίας της κεραίας και το Χ είναι η συνολική 
αντίδραση , επαγωγική ή χωρητική που παρουσιάζει η κεραία (5-9 report,τεύχος 
70) . Αν µάλιστα έχουµε R+jX σηµαίνει ότι η κεραία παρουσιάζει στο σηµείο 
τροφοδοσίας της µια επαγωγική αντίδραση , ενώ αν έχουµε R-jX σηµαίνει ότι 
παρουσιάζει χωρητική αντίδραση .  

Πώς όµως µπορούµε να υπολογίσουµε αυτό το R και το X ; 

Κατ’ αρχήν , αν κάποιος ενδιαφέρεται να κατασκευάζει µόνος του διάφορες 
κεραίες , θα πρέπει να µην αρκείται στην κατασκευή τους , χρησιµοποιώντας  µόνο 
τους κατάλληλους µαθηµατικούς τύπους για τον υπολογισµό τους .  

Για να έχει µια πλήρη εικόνα λειτουργίας της κεραίας και να πετύχει έναν σωστό 
συντονισµό , θα πρέπει να  είναι εφοδιασµένος µε κατάλληλα όργανα µέτρησης , 
όπως γέφυρες SWR , Antenna Analyzer (Σχήµα 3) , µετρητές εντάσεως πεδίου 
κλπ.   

Έτσι λοιπόν , τα παραπάνω µεγέθη  R και Χ που αναφέραµε µπορούν να 
υπολογιστούν µόνο µε ειδικό Antenna Analyzer .  

Ας υποθέσουµε λοιπόν ότι µετράµε την  αντίσταση µιας κεραίας Yagi-Uda µε µια 
τέτοια συσκευή και βρίσκουµε ότι είναι π.χ. Ζ=30+j15 . 

Αυτό σηµαίνει ότι θεωρητικά η κεραία µας παρουσιάζει µια αντίσταση ακτινοβολίας 30 Ωµ και µια επαγωγική 
αντίδραση 15 Ωµ .  Άρα η σύνθετη αντίσταση που θα παρουσιάζει η συγκεκριµένη κεραία θα είναι :  

      

 

 Που σηµαίνει ότι αν την τροφοδοτούσαµε µε µια γραµµή µεταφοράς 50 Ωµ , θα είχαµε ένα λόγο στασίµων 
περίπου 50:33,54=1,5:1 . 

Για να τροφοδοτήσουµε λοιπόν σωστά αυτή την κεραία µε µια γραµµή µεταφοράς 50 Ωµ και να έχουµε στάσιµα 
1:1 , θα πρέπει να πετύχουµε δύο πράγµατα :  

Το πρώτο είναι να µετατρέψουµε τα 30 Ωµ σε 50 Ωµ . Αυτό το πετυχαίνουµε µετακινώντας το σηµείο Γ πάνω στο 
οδηγό στοιχείο (Σχήµα 1) ή µετακινώντας τον βραχυκυκλωτήρα του gamma match (Σχήµα 2) .  
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Το δεύτερο είναι να εξαφανίσουµε την επαγωγική αντίδραση των 15 Ωµ , και ο µόνος τρόπος για να γίνει αυτό 
είναι να προσθέσουµε µια χωρητική αντίδραση επίσης 15 Ωµ , δηλαδή να προσθέσουµε το –j15 , και αυτό γιατί 
Z=50+j15-j15=50Ωµ . 

Αυτή λοιπόν την χωρητική αντίδραση που πρέπει να προσθέσουµε , την δηµιουργούµε µε την προσθήκη του 
πυκνωτή του gamma match . 

Έτσι λοιπόν στην συγκεκριµένη συχνότητα λειτουργίας της κεραίας , εµείς θα πρέπει να αυξήσουµε την αντίσταση 
ακτινοβολίας της και συγχρόνως να εξαλείψουµε οποιαδήποτε αντίδραση παρουσιαστεί είτε είναι χωρητική είτε 
είναι επαγωγική .  Με αυτόν τον τρόπο εκπέµπουµε όλη την ισχύ που φτάνει στην κεραία , η οποία βέβαια σε αυτή 
την περίπτωση θα έχει άριστη προσαρµογή και θα παρουσιάζει στάσιµα 1:1 .   

Αν όµως µετακινηθούµε από αυτήν την συχνότητα και αρχίσουµε να εκπέµπουµε κοντά µεν αλλά όχι ακριβώς 
στην συχνότητα λειτουργίας της κεραίας , τότε αρχίζει πάλι να εµφανίζεται κάποια αντίδραση χωρητική ή 
επαγωγική που θα έχει σαν αποτέλεσµα να µας ανεβάζει πάλι τα στάσιµα . 

Να γιατί όλες οι κεραίες έχουν µια βέλτιστη απόδοση σε µια συγκεκριµένη συχνότητα . 

 

Τ -  ΜATCH 

Το σύστηµα gamma match που περιγράψαµε είναι µια ασύµµετρη προσαρµογή (unbalanced) , που έχει σαν 
αποτέλεσµα να δηµιουργεί µια ελάχιστη 
παραµόρφωση στο διάγραµµα ακτινοβολίας της 
κεραίας  . 

Προκειµένου να το αποφύγουµε αυτό µπορούµε 
να χρησιµοποιήσουµε την µέθοδο T-Match 
(Σχήµα 4) , που στην ουσία είναι δύο gamma 
match τοποθετηµένα συµµετρικά σε κάθε σκέλος 
του οδηγού στοιχείου . 

Σε µια συνδεσµολογία αυτού του τύπου είναι 
απαραίτητο να χρησιµοποιηθεί balun , τόσο για 
την σωστή προσαρµογή της ασύµµετρης γραµµής 
µεταφοράς µε το συµµετρικό σηµείο 
τροφοδοσίας της κεραίας , όσο και γιατί εµφανίζεται µεγάλη αντίσταση στο κέντρο του T-match . 

To µειονέκτηµα αυτής της µεθόδου προσαρµογής είναι ότι γίνεται δύσκολος ο συντονισµός της κεραίας . 

Προκειµένου λοιπόν να ξεπεράσουµε το πρόβληµα αυτό χρησιµοποιούµε µια άλλη µέθοδο , που λέγεται hairpin 
match .  

 

HAIRPIN  MATCH 

Η µέθοδος αυτή χρησιµοποιείται ευρύτατα τα τελευταία χρόνια , τόσο σε κεραίες HF , όσο και σε VHF (Σχήµα 5) .  

Η απλότητά της , τόσο στην κατασκευή όσο και στον συντονισµό , είχε σαν αποτέλεσµα να υιοθετηθεί από 
πολλούς µεγάλους κατασκευαστές κεραιών , όπως η Hy Gain , 
ο Tonna κλπ. Ειδικά η Hy Gain που την βελτίωσε 
τοποθετώντας της ένα ειδικό στήριγµα , την ονόµασε Beta 
Match . 

Το hairpin match στην ουσία είναι ένα stub κλειστού τύπου , 
και εάν χρησιµοποιηθεί για γραµµή µεταφοράς coaxial 50 Ωµ , 
θα πρέπει οπωσδήποτε να τοποθετηθεί ένα balun ανάµεσα 
στην γραµµή µεταφοράς και στο hairpin match , ούτως ώστε 
να προσαρµόζεται σωστά η ασύµµετρη γραµµή µεταφοράς , 
που είναι το coaxial , µε το συµµετρικό σηµείο τροφοδοσίας 
της κεραίας .  

Όσον αφορά την λειτουργία του , επειδή το hairpin match 
παρουσιάζει επαγωγική αντίδραση , βοηθάει στο να εξαλείφει 
την χωρητική αντίδραση που ενδεχοµένως να παρουσιάζει η 

κεραία , ακριβώς µε τον ίδιο τρόπο που περιγράψαµε και στην περίπτωση του gamma match . 
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Ειδικά για κεραίες HF τύπου Yagi-Uda , κυκλοφορούν στο εµπόριο έτοιµα hairpin 
match , όπως αυτό της DX Engineering (Σχήµατα 6Α και 6Β) .     

  Η ρύθµιση του γίνεται πάρα πολύ εύκολα , µετακινώντας απλώς τον 
βραχυκυκλωτήρα κατά µήκος των δύο σκελών του µέχρις ότου τα στάσιµα να 
γίνουν 1:1 . 

Για τις κεραίες  Yagi-Uda που λειτουργούν σε συχνότητες VHF , µπορούµε να το 
κατασκευάσουµε και να το συντονίσουµε πρακτικά µε τον εξής τρόπο : 

Παίρνουµε ένα σωληνάκι αλουµινίου διαµέτρου 4 mm περίπου και το συνδέουµε 
στα άκρα του διπόλου , αφού πρώτα του έχουµε δώσει ένα σχήµα Π , όπως στο 
(Σχήµα 7) . Τα δύο σκέλη του Π  απέχουν µεταξύ τους µια απόσταση περίπου 5 
cm .  

Αφού συναρµολογήσουµε όλη 
την κεραία , την τοποθετούµε σε 
ένα τέτοιο ύψος , ώστε να την 
φτάνουµε εύκολα µε το χέρι . 

Ανοίγουµε τον ποµπό ώστε να εκπέµπει µε χαµηλή ισχύ , και κρατώντας ένα χοντρό κατσαβίδι βραχυκυκλώνουµε 
τα δύο σκέλη του Π , ενώ συγχρόνως παρατηρούµε τα στάσιµα .  

Μετακινώντας το κατσαβίδι και κρατώντας το συνεχώς σε 
επαφή µε τα δύο σκέλη του Π (Σχήµα 8) , θα βρούµε κάποιο 
σηµείο όπου τα στάσιµα θα είναι 1:1 . 

Εκεί βάζουµε ένα σηµάδι και τοποθετούµε τον 
βραχυκυκλωτήρα του hairpin match . Όταν στην συνέχεια 
ανεβάσουµε την κεραία στον ιστό της , ίσως να χρειαστεί 
ακόµη κάποια µικρορύθµιση του βραχυκυκλωτήρα . 

Με αυτόν τον τρόπο µπορούµε να συντονίσουµε εύκολα , 
γρήγορα και απλά οποιαδήποτε κεραία VHF τύπου Yagi-Uda 
που χρησιµοποιεί σαν προσαρµογή την µέθοδο του hairpin 
match . 

ΕΠΙΛΟΓΟΣ 
 

Οι µέθοδοι προσαρµογής µιας κεραίας µε την γραµµή µεταφοράς είναι πάρα πολλές , όπως άλλωστε τις 
περιγράψαµε σε προηγούµενα τεύχη του 5-9 report . 

Εµείς εδώ αναφέραµε αυτές  που χρησιµοποιούνται περισσότερο , τόσο από τους ραδιοερασιτέχνες όσο και από τις 
εταιρίες κατασκευής ερασιτεχνικών κεραιών τύπου Yagi-Uda . 

Ο καθένας από εµάς βέβαια µπορεί να χρησιµοποιήσει όποια µέθοδο πιστεύει ότι ταιριάζει καλλίτερα στην δική του 
κατασκευή . 

Το µόνο που χρειάζεται είναι µεράκι , προσπάθεια , υποµονή και µελέτη . 

Όταν όµως θα τελειώσει µε επιτυχία την κατασκευή του και διαπιστώσει ότι λειτουργεί άψογα , αυτό θα είναι και η 
µεγαλύτερη ικανοποίηση και ανταµοιβή που θα εισπράξει . 

Περισσότερα όµως  περί κεραιών , στο  επόµενο τεύχος του 5-9 report ,  Μέχρι τότε , 
Πολλά 73 

Ντίνος – SV1GK  
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    Αλέξ.Ε.ΚαρπαθίουΑλέξ.Ε.Καρπαθίου  

SVSV88CYRCYR  

Aegean VHF Contest ManagerAegean VHF Contest Manager  
 

Το AEGEAN DX GROUP – ADX, αλλά και εγώ σαν επιβλέπον του 
διαγωνισµού, ευχαριστούµε θερµά όχι µόνο τους… 61 !!!  

συναδέλφους πού έλαβαν µέρος στο  6ο AEGEAN VHF CONTEST και τις 
οµάδες πού έστειλαν καταστάσεις επαφών αλλά και όλους πού 

ανταποκρίθηκαν στο κάλεσµα των διαγωνιζοµένων. 

Όλους όσους άφησαν την αναπαυτική δροσιά του σπιτιού τους και 
ανέβηκαν στα βουνά αλλά και από οπουδήποτε αλλού για να 

συµµετάσχουν σ΄αυτό το µεγάλο Ελληνικό πανηγύρι των 2 & 6 m !!! 

Τους πολλούς σταθµούς από την Κρήτη, την Πελοπόννησο, την Σύρο, 
την Χίο, την Ρόδο, την Στερεά Ελλάδα, την Θεσσαλία και Ήπειρο, την 
Μακεδονία µας αλλά και την Θράκη µας. Αλλά και τους σταθµούς από 

την Βουλγαρία.  

Επίσης τους συναδέλφους TA3BC Tahin, και TB4COP Adnan πού 
έδωσαν βαθµούς σε όσους περισσότερους σταθµούς µπορούσαν να 

ακούσουν. 

Επίσης θερµό ευχαριστήριο στον σεβαστό µας Γέροντα Απολλώ 
∆οχειαρίτη SV2ASP/Athos, πού παρά τις βαριές καθηµερινές του 

υποχρεώσεις ανταποκρίθηκε στο κάλεσµα και έδωσε βαθµούς αλλά και 
την χαρά του NEW ONE σε όσους είχαν την τύχη να τον ακούσουν στα 

2m SSB !... 

Από τα  αποτελέσµατα του  AEGEAN VHF   Contest 2007 φαίνεται ότι 
έχει γίνει πλέον θεσµός και οι συµµετέχοντες   όλο  και αυξάνουν. 
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Τα αποτελέσµατα   είναι: 
 

 

1.SV9CVY    743.208 

2.SV9IOQ    574.820 

3.SV1JGX/P    380.695 

4.SV9CJO    310.631 

5.SX7W     280.039 

6.SV1NK       54.740 

1. SV3GKE/8    56.522 

2. SV2DCD/p    37.496 

3. SV9GPV     34.754 

4. SY4A     23.853 

5. SV4CDB      11.899 

6. SV8DBW      10.085 

7. SX8A        7.423 

8. J42EOD        6.633 

9. J42LEK        4.274 

10.SZ2TSL/P       3.226 

11.SV1JST        3.153 

12.P3CA (5B8BE)       2.974 

 

Συγχαρητήρια σε όλους  τους διαγωνιζοµένους  και πιστεύω  ο φετινός διαγωνισµός να είναι 
ακόµα καλύτερος. 

    Ο επιβλέπων του διαγωνισµού 

                                              Αλέξ.Ε.Καρπαθίου 

         SV8CYR 

                                     Ένας από το AEGEAN DX GROUP 

 

Υ.Γ. Η καθυστερηµένη ανακοίνωση των αποτελεσµάτων είναι καθαρά προσωπική ευθύνη του έχοντος 
αναλάβει την καταµέτρησης (sv8cyr) και σίγουρα δεν προήλθε  από  αδιαφορία αλλά από διάφορα 
προβλήµατα προσωπικής ενασχόλησης       

Ευχαριστώ δια την κατανόηση      73s de SV8CYR  

6m     βαθµοί 

2m       βαθµοί 
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Οι παρακάτω Έλληνες Ραδιοερασιτέχνες: 

 

 

 

 

 

θα ενεργοποιήσουν τον Φάρο Τρίκερι µε αριθµό αναγνώρισης ARLHS GRE-128. 

 
Εκτός από τους χειριστές της αποστολής, σε µία από τις δύο ηµέρες της dxpedition θα παραβρεθούν 

και οι: 

 

 

 

 

Είναι η πρώτη φορά που ενεργοποιείται ο συγκεκριµένος φάρος για ραδιοερασιτεχνικούς 
σκοπούς !!! 

Η ενεργοποίηση του Φάρου Τρίκερι θα λάβει µέρος το πρώτο Σαββατοκύριακο του Ιουλίου (5-6 
Ιουλίου 2008) µε το ειδικό διακριτικό (Special Call) SY4LH 

Ο Φάρος βρίσκεται στο ακρωτήρι Καβούλια σε απόσταση περίπου 10 λεπτών πεζοπορία από τον 
οικισµό Γεροπλίνα Τρικέρων στον Παγασητικό Κόλπο. 

Locator: 39.05.77N  23.03.05E 

Gridsquare: KM19MC 
 

Θα µπορείτε να µας ακούσετε σε όλες τις µπάντες από 160m-2m σε modes όπως 

CW, SSB, PSK, RTTY, SSTV. 

Ο εξοπλισµός που αρχικά έχει υπολογιστεί θα αποτελείται από 

HF Rigs: ICOM IC-737A, ICOM IC-706ΜΚΙΙG, ICOM IC- 725, YAESU FT-757GX 

VHF Rigs: ICOM IC-910 (για VHF χρήση προκειµένου να δώσουµε πόντους στους συναδέλφους που 
θα τρέξουν το Aegean VHF Contest αυτό το Σαββατοκύριακο), 

Kenwood D710 (για APRS), Kenwood D700 (για Cluster), 

Power Supply Units: 2 X H/Z SGC 950, Samlex 25A, Feroe 30A, Amarad 50A. 

Antennas: ∆ύο HF Extended Double Zeppelin 20+20m with open wire 450 Ohm, 

Ένα Dipole 40m (G5RV), µία Vertical HF SpiderBeam 18m Fiberglass Pole, 

δύο Αnt. Coupler RUN4 1KW και ένα Ant. Coupler 200w, 3 PC µε το Logger32. 

 
QSL Μanager: SV4FFK 

Website Info: www.sz4srm.gr/SY4LH 

 
Για οποιαδήποτε διευκρίνηση, παρακαλώ, επικοινωνήστε µε τον Κώστα SV4FFL στο: +30 6945 886306 

ή µέσω email: sv4ffl( at )raag.org 

 
Για την αποστολή του SY4LH 

Lighthouse Activation 

 

Ντόβας Ι. Κων/νος 

SV4FFL 

SV4AAQ ∆ηµήτρης SV4AFY Κατερίνα 

SV4FFF Κώστας SV4FFK Θανάσης 
SV4FFL Κώστας SV4JYI Παναγιώτης 

SV4LAX Γιώργος 

SV4FFB Γιάννης SV4FFE Γιώργος 
SV4FFI Γιάννης SV4JYK Σωτήρης 

SW4JYL Νίκος SW4LAD ∆ηµήτρης 
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HellenicHellenicHellenic   QuestQuestQuest   
Λέγεται ένα πρόγραµµα ηλεκτρονικής εκµάθησης της Ελληνικής που το CNN άρχισε 
να διανέµει παγκοσµίως και προορίζεται σε πρώτο στάδιο για τους αγγλόφωνους και 
ισπανόφωνους.   Η µέθοδος διδασκαλίας συνίσταται στην προβολή πληροφοριών 
στην οθόνη του Η/Υ µε ταυτόχρονη µετάδοση ήχου και κινούµενης εικόνας.  Το 
πρόγραµµα παράγεται από τη µεγάλη εταιρία Η/Υ Apple, o Πρόεδρος της οποίας 
Τζον Σκάλι είπε σχετικά: Αποφασίσαµε να προωθήσουµε το πρόγραµµα εκµάθησης 
της Ελληνικής, επειδή η κοινωνία µας χρειάζεται ένα εργαλείο που θα της επιτρέψει ν' αναπτύξει τη 
δηµιουργικότητά της, να εισαγάγει καινούριες ιδέες και θα της προσφέρει γνώσεις περισσότερες απ' όσες ο 
άνθρωπος µπορούσε ως τώρα να ανακαλύψει.  Με άλλα λόγια, πρόκειται για µιαν εκδήλωση της τάσης για 
επιστροφή του παγκόσµιου πολιτισµού στο πνεύµα και τη γλώσσα των Ελλήνων.  Άλλη συναφής εκδήλωση: Οι 
Άγγλοι επιχειρηµατίες προτρέπουν τα ανώτερα στελέχη να µάθουν Αρχαία Ελληνικά επειδή αυτά περιέχουν µια 
ξεχωριστή σηµασία για τους τοµείς οργανώσεως και διαχειρίσεως επιχειρήσεων.  

 Σε αυτό το συµπέρασµα ήδη οδηγήθηκαν µετά από διαπιστώσεις Βρετανών ειδικών ότι η Ελληνική γλώσσα 
ενισχύει τη λογική και τονώνει τις ηγετικές ικανότητες. Γι' αυτό έχει µεγάλη αξία, όχι µόνο στην πληροφορική και 
στην υψηλή τεχνολογία, αλλά και στον τοµέα οργανώσεως και διοικήσεως ..  Αυτές οι ιδιότητες της Ελληνικής 
ώθησαν το Πανεπιστήµιο Ιρβάιν της Καλιφόρνια να αναλάβει την αποθησαύριση του πλούτου της. Επικεφαλής του 
προγράµµατος τοποθετήθηκαν η γλωσσολόγος -Ελληνίστρια- Μακ Ντόναλι και οι καθηγητές της ηλεκτρονικής 
Μπρούνερ και Πάκαρι.  

 Στον Η/Υ Ίµυκο αποθ ησαυρίστηκαν 6 εκατοµµύρια λεκτικοί τύποι της γλώσσας µας όταν η Αγγλική έχει συνολικά 
490.000 λέξεις και 300.000 τεχνικούς όρους, δηλαδή σαν γλώσσα είναι µόλις το 1/100 της δικής µας. Στον Ίµυκο 
ταξινοµήθηκαν 8.000 συγγράµµατα 4.000 αρχαίων Ελλήνων και το έργο συνεχίζεται.  Μιλώντας γι' αυτό ο 
καθηγητής Μπρούνερ είπε: Σε όποιον απορεί γιατί τόσα εκατοµµύρια δολάρια για την αποθησαύριση των λέξεων 
της Ελληνικής απαντούµε: Μα πρόκειται για τη γλώσσα των προγόνων µας. Και η επαφή µας µ' αυτούς θα 
βελτιώσει τον πολιτισµό µας .  

 Οι υπεύθυνοι του προγράµµατος υπολογίζουν ότι οι ελληνικοί λεκτικοί τύποι θα φθάσουν στα 90 εκατοµµύρια, 
έναντι 9 εκατοµµυρίων της λατινικής. Το ενδιαφέρον για την Ελληνική προέκυψε από τη διαπίστωση των 
επιστηµόνων πληροφορικής και υπολογιστών ότι οι Η/Υ προχωρηµένης τεχνολογίας δέχονται ως νοηµατική 
γλώσσα µόνον την Ελληνική. Όλες τις άλλες γλώσσες τις χαρακτήρισαν σηµειολογικές . Νοηµατική γλώσσα 
θεωρείται η γλώσσα στην οποία το σηµαίνον, δηλαδή η λέξη, και το σηµαινόµενο, δηλαδή αυτό, που η λέξη 
εκφράζει (πράγµα, ιδέα, κατάσταση), έχουν µεταξύ τους πρωτογενή σχέση. Ενώ σηµειολογική είναι η γλώσσα 
στην οποία αυθαιρέτως ορίζεται ότι το αµ πράγµα (σηµαινόµενο) εννοείται µε το αµ (σηµαίνον).  Με άλλα λόγια, η 
Ελληνική γλώσσα είναι η µόνη γλώσσα της οποίας οι λέξεις έχουν πρωτογένεια, ενώ σε όλες τις άλλες, οι λέξεις 
είναι συµµατικές, σηµαίνουν, δηλαδή, κάτι, απλώς επειδή έτσι 'συµφωνήθηκε' µεταξύ εκείνων που την 
χρησιµοποιούν.  

 ΟΛΕΣ οι λέξεις στην Ελληνική ΣΗΜΑΙΝΟΥΝ, π.χ. η λέξη ενθουσιασµός = εν-Θεώ, γεωµετρία = γη +µετρώ, 
προφητεία = προ + φάω, άνθρωπος = ο άναρθρων (ο αρθρώνων λόγο).  Έχουµε δηλαδή αιτιώδη σχέση µεταξύ 
λέξεως-πράγµατος, πράγµα ανύπαρκτο στις άλλες γλώσσες. Τα πιο τέλεια προγράµµατα Ίµυκος , Γνώσεις και 
Νεύτων αναπαριστούν τους λεκτικούς τύπους της Ελληνικής σε ολοκληρώµατα και σε τέλεια σχήµατα 
παραστατικής, πράγµα που αδυνατούν να κάνουν για τις άλλες γλώσσες.  Και τούτο επειδή η Ελληνική έχει 
µαθηµατική δοµή που επιτρέπει την αρµονική γεωµετρική τους απεικόνιση.  Ιδιαιτέρως χρήσιµα είναι τα ελληνικά 
προσφύµατα ΟΠΩΣ :  

τηλέ , λάνδη =...LAND, ΓΕΩ...,νάνο, µίκρο, µέγα, σκοπό....ισµός, ΗΛΕΚΤΡΟ...., κυκλο...., ΦΩΝΟ...., ΜΑΚΡΟ...., 
ΜΙΚΡΟ...., ∆ΙΣΚΟ...., ΓΡΑΦΟ..., ΓΡΑΜΜΑ..., ΣΥΝ..., ΣΥΜ..., κ.λπ..  ΠΑΡΑ∆ΕΙΓΜΑ : ΤΟ ΓΝΩΣΤΟ ΣΕ ΟΛΟΥΣ C D = 
COMPACT DISK = ΣΥΜΠΑΚΤΩΜΕΝΟΣ ∆ΙΣΚΟΣ  Οι ηλεκτρονικοί υπολογιστές θεωρούν την Ελληνική γλώσσα «µη 
οριακή», δηλαδή ότι µόνο σ' αυτή δεν υπάρχουν όρια και γι' αυτό είναι αναγκαία στις νέες επιστήµες όπως η 
Πληροφορική, η Ηλεκτρονική, η Κυβερνητική και άλλες.  Αυτές οι επιστήµες µόνο στην Ελληνική γλώσσα 
βρίσκουν τις νοητικές εκφράσεις που χρειάζονται, χωρίς τις οποίες η επιστηµονική σκέψη αδυνατεί να 
προχωρήσει.  Γι' αυτούς τους λόγους οι Ισπανοί Ευρωβουλευτές ζήτησαν να καθιερωθεί η Ελληνική ως η 
επίσηµη της Ευρωπαϊκής Ένωσης διότι το να µιλά κανείς για Ενωµένη Ευρώπη χωρίς την Ελληνική 
είναι σα να µιλά σε έναν τυφλό για χρώµατα.  

 Προωθήστε αυτό το µήνυµα! Όχι για λόγους σοβινιστικούς, Μα για να µαθαίνουν σιγά-σιγά την αλήθεια οι 
απληροφόρητοι!   

    ΜΕ ΕΚΤΙΜΗΣΗ 

Ν.ΜΠΕΡΟΒΑΛΗΣ 

     ΣΕΡΡΕΣ  SV7CFA 

www.berovalis.gr 



55--9 Report  9 Report  Το κυβερνοπεριοδικό του Αιγαίου Σελίδα  Σελίδα  Σελίδα  303030   

SXSX  24 24 MACEDONIAMACEDONIA  . . GrGr  
Είναι  πανεύκολο για εµάς 
τους ραδιοερασιτέχνες να 
σκεφτούµε κάτι για να 
δραστηριοποιηθούµε και να 
ασχοληθούµε µε το hobby 
µας. Η δυσκολία είναι στην 
πραγµατοποίηση αυτής της 
ιδέας, και αυτό γιατί απαιτείται 
οµαδικότητα και αλληλεγγύη.  

  Ο λόγος γίνεται για τα 21 
(είκοσι ένα)  SX24… special 
call που θα ενεργοποιηθούν 
από τις   14 έως και τις 22 
Ιουνίου 2008 µε θέµα τη 
Μακεδονία.  

Συγκεκριµένα σα κεντρικό  
γεγονός παίρνουµε τους 

σχεδόν είκοσι τέσσερεις αιώνες (24) αιώνες από τη γέννηση του Μεγάλου Αλεξάνδρου στην 
Πέλλα, (Prefix SX 24 …) ενώ για suffix χρησιµοποιούνται 21 συντµήσεις των 21 Νοµών της 
Ελλάδας, όπου η αρχαιολογική σκαπάνη ανέσυρε, ευρήµατα, Τάφους, οικισµούς και γενικότερα 
Μακεδονικά µνηµεία.   Έτσι για παράδειγµα ο Νοµός Βοιωτίας  όπου υπάρχει το Λιοντάρι της 
Χαιρώνειας θα έχει Special Call SX24VIO κ.ο.κ  

 Άµεση ήταν η ανταπόκριση πολλών ραδιοερασιτεχνών και συλλόγων, µερικοί εκ των οποίων ας 
µη συγκαταλέγονται στους Νοµούς που θα ενεργοποιηθούν.     Από την πρώτη στιγµή 
αναφέρθηκε ότι όλοι είναι καλοδεχούµενοι. Φυσικά εισπράξαµε και αδιαφορία, αλλά τέτοια συµπεριφορά πρέπει να 
την προσπερνάµε γιατί µας χαλάει τη διάθεση.    

Εβδοµήντα τρεις (73), σηµαδιακός αριθµός για µας. Θα είναι οι χειριστές που θα τιµήσουν το όνοµα του Μεγάλου 
Αλεξάνδρου, της Μακεδονίας και του Νοµού όπου κατοικούν ή κατάγονται.  Από την πρώτη στιγµή στο qrz.com 
καταχωρήθηκαν όλα τα διακριτικά µε περιληπτικά στοιχεία της δραστηριότητας, on line log, link στο Google earth, 
objects στο APRS και φυσικά link στο site http://www.sx24macedonia.gr .  

Αυτός είναι και ο απώτερος σκοπός της δραστηριότητας αυτής.  Η επίσκεψη και περιήγηση στο site. Από το πρώτο 
κιόλας δευτερόλεπτο «µυρίζει» Ελλάδα. Λίγο οι κίονες, λίγο το .gr, λίγο η Ελληνική σηµαία λίγο  η µουσική 
υπόκρουση του «Ζορµπά», όλα παραπέµπουν σε ελληνικά χρώµατα. Και όλα αυτά χωρίς ακραίες «κορώνες».  

Ότι αναφέρεται είναι ιστορικά αποδεδειγµένο και αδιαµφισβήτητο. Η γέννηση του Μεγάλου Αλεξάνδρου πριν 24 
αιώνες στην Πέλλα και  τα Μακεδονικά µνηµεία που ανακαλύφθηκαν βρίσκονται στους συγκεκριµένους Νοµούς 
της Ελλάδας. 

 Αργήσαµε να κάνουµε κάτι για το ζήτηµα αυτό, αλλά ποτέ δεν είναι αργά και ούτε φυσικά θα σταµατήσουµε σε 
αυτό. Ιδέες, όρεξη και QRV χρειάζεται.   

Θα ήθελα να ευχαριστήσω όλους τους συναδέλφους που ανταποκρίθηκαν στο «ΠΡΟΣΚΛΗΤΗΡΙΟ» της 3/3/2008 
στα γνωστά forums, τους «επιλοχίες» που ανέλαβαν το δύσκολο έργο του συντονιστή ανά Νοµό, την Ε.Ε.Ρ. που 
θα λάβει και θα στείλει τις QSL κάρτες, το 5-9 Report για την άµεση προβολή της οργάνωσης µέσα από τις 
ηλεκτρονικές σελίδες του και φυσικά όλους τους απανταχού ραδιοερασιτέχνες που θα επιχειρήσουν να 
καταχωρηθούν στο log µας.   

                                                                  HPE 2 CU OTA de sv2gwy   

                                                                                 Demetrios   

                      

ΥΓ. ∆εν υπάρχουν ευχαριστίες σε υποστηρικτές (sponsors), γιατί δυστυχώς δεν ανταποκρίθηκε 
κανένας Κρατικός (21 Νοµαρχίες, 2 Υπουργεία, 4 πολιτικά κόµµατα, 6 πολιτικοί, 1 Μητρόπολη) ή 
ιδιωτικός φορέας (επιχειρήσεις µε συνθετικό «Μακεδονίας», αµέτρητα ραδιοτηλεοπτικά δίκτυα).  Τόσο 
είναι το ενδιαφέρον ή η σηµασία που δίνουν, είτε για το συγκεκριµένο θέµα είτε για το hobby µας. 

 

Γράφει ο  

 

∆ηµήτριος  
Αναστασιάδης    

 

 SV2GWY   

 ΘΕΣΣ/ΝΙΚΗ 
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Γράφει ο Μάκης Μανωλάτος 

                  SVSV11NKNK 

        Sv1nk@hotmail.com 

 

 

 

5 & 6 ΙΟΥΛΙΟΥ 2008 
Αγαπητοί φίλοι και συνάδελφοι γεια σας. Μετά από ένα µικρό διάλειµµα που έκανε η στήλη 
για να κατασκευάσουµε ένα πεδιόµετρο (απαραίτητο εφόδιο για να ξέρουµε τι συµβαίνει µε 
τις κεραίες µας  και να γνωρίσουµε τους ενδιαφέροντες σταθµούς QRP), επανερχόµαστε σε 
θέµατα διάδοσης, µιας και το καλοκαίρι είναι η εποχή που οι περισσότεροι από εµάς, αφού 
επισκευάσουµε τα κεραιοσυστήµατά µας ή τοποθετήσουµε την κεραία που ονειρευόµασταν 
το χειµώνα, θα ασχοληθούµε µε το καλοκαιρινό DX!   

Αλλά και γιατί έρχεται το 
Aegean VHF CONTEST ο 

Ελληνικός αυτός 
διαγωνισµός πού έχει 
γίνει θεσµός ! Άλλωστε 
πώς να µην έχει επιτυχία 
αφού το διοργανώνει το 

5-9 Report µε το AEGEAN 
DX GROUP …     Όλοι 
λοιπόν στο µεγάλο 

πανηγύρι! 

 

 ΟΛΟΙ ΝΑ ∆ΩΣΟΥΜΕ ΤΟ ΟΛΟΙ ΝΑ ∆ΩΣΟΥΜΕ ΤΟ ΟΛΟΙ ΝΑ ∆ΩΣΟΥΜΕ ΤΟ 
ΠΑΡΟΝ !!!ΠΑΡΟΝ !!!ΠΑΡΟΝ !!!       

 
Στις LVHF, HVHF και UHF 
περιοχές συχνοτήτων 
πάρα πολλοί συνάδελφοι 
SV αλλά κυρίως οι 
συνάδελφοι SW, τους 
καλοκαιρινούς µήνες ασχολούνται µε DX, κυρίως στα 6m, 4m, 2m, και 70 cm, (οι SW µόνο 
στα 2m και τα 70 cm. Άντε να δούµε πότε οι σύλλογοι  θα ενδιαφερθούν να αλλάξει ο νόµος, 
ώστε και αυτοί να µπορούν να «βγαίνουν» για DX στα 6 και 4 m και αυτές οι περιοχές 
άλλωστε VHF είναι!!), είναι η καλύτερη εποχή για να ανεβάσει κανείς το σκορ του σε αυτές 
τις µπάντες. Ηι..Ηι.. 

Μιας  λοιπόν και το ενδιαφέρον θα εστιαστεί σε αυτές τις περιοχές συχνοτήτων το καλοκαίρι, 
θα πούµε µερικά βασικά πράγµατα που αφορούν τη διάδοση σε αυτές τις συχνότητες, έτσι 
ώστε να πάρουµε µια γενική ιδέα για τους µηχανισµούς εκείνους της φύσης, που 
µεταφέρουν τη φωνή, ή τα σήµατά µας σε µεγάλες αποστάσεις, χαρίζοντας µας χαρούµενες 
στιγµές, γεµάτες συγκίνηση, και DXική έξαρση. 

Λόγω των πολύ καλών συνθηκών διάδοσης, πάρα πολλά Contest διεξάγονται τους 
καλοκαιρινούς µήνες. Το δικό µας AEGEAN CONTEST, καλοκαίρι γίνεται, όχι µέσα στο 
καταχείµωνο! 



55--9 Report  9 Report  Το κυβερνοπεριοδικό του Αιγαίου Σελίδα  Σελίδα  Σελίδα  323232   

Στη διάδοση των συχνοτήτων 
αυτών, κατά κανόνα δύο µέσα 
παίζουν πρωταρχικό ρόλο, η 
τροπόσφαιρα και η περιοχή 
εκείνη της ιονόσφαιρας που 
δηµιουργείται το Σποραδικό Ε. 
Βεβαίως, υπάρχουν και άλλοι 
τρόποι διάδοσης των συχνοτήτων 
αυτών, όπως η διάδοση λόγω 
πτώσης µετεωριτών!! αλλά οι πιο 
συνηθισµένοι είναι το Tropo –
Τροποσφαιρικό  και το Esporadic 
- σποραδικό E. 

 

Ας δούµε λίγο την τροπόσφαιρα. 

 

Είναι η περιοχή εκείνη της 
ατµόσφαιρας που ξεκινά από την 
επιφάνεια της γης-θάλασσας και 
εκτείνεται σε ύψος 10-12  ΚΜ για το δικό µας γεωγραφικό πλάτος, 8-10 ΚΜ στους πόλους 
και 1-18 ΚΜ πάνω από τον Ισηµερινό. Είναι το τµήµα εκείνο της ατµόσφαιρας στην οποία 
δηµιουργούνται οι καιρικές συνθήκες µέσα στις οποίες ζούµε και δρούµε. 
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Κύρια χαρακτηριστικά της τροπόσφαιρας είναι:  

α) η πίεση p, που τη µετράµε σε mBar,  

β) η συγκέντρωση  µέσα στις αέριες µάζες της υγρασίας, νερού δηλαδή, από τη διαδικασία 
της εξάτµισης θαλασσών, λιµνών, ποταµών κλπ.                                                                       
γ)  η συνεχής µετακίνηση των αέριων µαζών σε διάφορες διευθύνσεις και ύψη, ανάλογα µε 
την υγρασία, τη θερµοκρασία και την πυκνότητα που έχουν,                                                   
δ) η αλλαγή της θερµοκρασίας της τροπόσφαιρας, ανάλογα µε την ώρα της ηµέρας αλλά και 
µε το ύψος στο οποίο την µετράµε.  

Η τροπόσφαιρα είναι ένας ζωντανός µηχανισµός, ο οποίος παίζει σπουδαίο ρόλο στη διάδοση 
των συχνοτήτων στις ραδιοερασιτεχνικές περιοχές, από 6m  έως 70 cm. Ανάλογα µε την 
υγρασία, τη θερµοκρασία, τη νέφωση! την ταχύτητα ή την ακινησία των αέριων µαζών, και 
άλλους παράγοντες, η τροπόσφαιρα δηµιουργεί συνθήκες καλής ή κακής διάδοσης των 
ραδιοσυχνοτήτων µας από 50 – 440 ΜΗΖ. Αξιολογώντας την τροποσφαιρική διάδοση σε 
σχέση µε τη συχνότητα, η τροπόσφαιρα δίνει εξαιρετική διάδοση στα UHF – 430 ΜΗΖ, πολύ 
καλή στα HVHF – 145 ΜΗΖ, και καλή στα LVHF – 50 – 70 ΜΗΖ. 

Υπάρχουν επιβεβαιωµένα QSO στα UHF µεταξύ παράκτιων σταθµών που απείχαν µεταξύ 
τους περισσότερο από 2700 ΚΜ, αλλά και αντίστοιχες αναφορές για ορεινούς και πεδινούς 
σταθµούς UHF, που ακούστηκαν µεταξύ τους σε αποστάσεις δεκάδων εκατοντάδων 
χιλιοµέτρων. 

Το φαινόµενο της τροποσφαιρικής διάδοσης, ανάλογα µε το γεωγραφικό πλάτος που 
βρίσκονται οι σταθµοί και τις εδαφολογικές συνθήκες, είναι διαφορετικό σε συχνότητα 
εµφάνισης, διάρκεια, εµβέλεια και ποιότητα (µε τη λέξη ποιότητα εννοούµε τη σταθερότητα 
της διάδοσης – καθόλου ή ελάχιστο QSB, και την  διάρκεια του φαινοµένου σε ώρες). 
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∆ιαφορετικά χαρακτηριστικά έχει η τροποσφαιρική διάδοση στην περιοχή του κόλπου του 
Μεξικού και διαφορετικά χαρακτηριστικά έχει στη Μεσόγειο. Στο γεωγραφικό πλάτος που 
βρίσκεται η χώρα µας, τα τροποσφαιρικά συνήθως δηµιουργούνται γρήγορα µετά την 
ανατολή του ηλίου (αυτό το καταλαβαίνουµε όταν ακούµε κάποιο µακρινό συνάδελφο να 
λέει: σήµερα το πρωί άκουγα πχ. το R5 από 3 µονάδες που µου φέρνει συνήθως 9 plus!), 
έχουν διάρκεια που µεταβάλλεται ανάλογα µε την εποχή (µικρή την άνοιξη - φθινόπωρο, και 
µεγαλύτερη το καλοκαίρι, αν και το τροποσφαιρικό φαινόµενο αρχίζει γρήγορα, συνήθως 

τελειώνει 
αργά – 
αργά, είναι 
η στιγµή 
που ακούς 
τον 
συνοµιλητή 
σου να σου 
λέει: 
«πέφτει το 
σήµα σου 
σιγά – σιγά, 
φαίνεται ότι 
πέφτει η 
διάδοση»). 
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∆εν υπάρχει ελάχιστο όριο εµβέλειας, ούτε ορισµένο ύψος σχηµατισµού του 
τροποσφαιρικού στρώµατος όπως συµβαίνει µε τα στρώµατα E και F της ιονόσφαιρας. Οι 
πρακτικές µετρήσεις έχουν δείξει ότι τα µικρά τροποσφαιρικά δίνουν µια εµβέλεια γύρω στα 
80 – 100 ΚΜ, ένα µέσο τροποσφαιρικό δίνει εµβέλεια γύρω στα 1000 – 1100 ΚΜ και ένα 
µεγάλο τροποσφαιρικό µπορεί να φτάσει τα 1500 – 1800 ΚΜ.  

Πολλές φορές ένα τροποσφαιρικό φαινόµενο, µπορεί να συνυπάρχει µε ένα φαινόµενο 
σποραδικού Ε, και πολλές φορές είναι δύσκολο για τον µέσο ραδιοερασιτέχνη να διακρίνει 
αν η επικοινωνία που έχει, γίνεται µε τροποσφαιρικό ή Ε σποραδικό.     

Και τώρα θα κάνουµε µια οµαλή εισαγωγή στους µηχανισµούς της τροπόσφαιρας. 

Το καλοκαίρι οι συνθήκες στην τροπόσφαιρα γίνονται ευνοϊκές για τους Ραδιοερασιτέχνες. Η 
ζέστη του καλοκαιριού εξατµίζει µεγάλες ποσότητες νερού, οι οποίες αιωρούνται µέσα στις 
αέριες µάζες και µετακινούµενες σε διάφορες διευθύνσεις ή ύψη, δηµιουργούν ζώνες µε 
διαφορετική πυκνότητα αέρα, υγρασίας και θερµοκρασία. Αυτή η κατάσταση δηµιουργεί 
περιοχές µε διαφορετικό δείκτη διαθλάσεως, ικανές να καµπυλώσουν τα σήµατα των 
υπερυψηλών και άκρως υψηλών συχνοτήτων 50 -440 ΜΗΖ πίσω στη γη, ακριβώς όπως κάνει 
ο ιονισµός στα στρώµατα F1, F2. 
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Στα στρώµατα F1 και  F2 ο δείκτης διαθλάσεως µεταβάλλεται ανάλογα µε την ποσότητα του ιονισµού 
έτσι ώστε από κάποια συχνότητα και µετά να καµπυλώσει τα σήµατα πίσω στην γη. Στην τροπόσφαιρα 
η καµπύλωση των ραδιοκυµάτων δεν γίνεται από την µεταβολή του ιονισµού, αλλά από την µεταβολή 
του δείκτη διαθλάσεως των αερίων µαζών σε σχέση µε την υγρασία, θερµοκρασία και πυκνότητα του 
αέρα.       

Βέβαια εδώ, εύλογα διερωτάται κανείς: µα καλά, δεν υπάρχει ιονισµός στην τροπόσφαιρα; Υπάρχει, 
αλλά η ποσότητά του είναι  εξαιρετικά µικρή, ώστε να µπορεί να καµπυλώσει τόσο υψηλές συχνότητες. 
Εδώ η καµπύλωση γίνεται  από το 
διαφορετικό δείκτη διαθλάσεως των 
αερίων µαζών. 

Το χειµώνα η ατµόσφαιρα παγώνει, 
και είναι, ας µου επιτραπεί η 
έκφραση: συµπαγής. Αποτέλεσµα 
αυτού, είναι να µη δηµιουργούνται 
συνθήκες διαφορετικού δείκτη 
διαθλάσεως τέτοιας έκτασης ώστε να 
δηµιουργούνται καλές συνθήκες 
διάδοσης στην περιοχή από 50  - 440 
ΜΗΖ.   Το καλοκαίρι αντίθετα  ο 
ζεστός και υγρός αέρας της 
τροπόσφαιρας δηµιουργεί τις κατάλληλες συνθήκες για καλό DX  στις συχνότητες αυτές. 

Συνθήκες τροποσφαιρικής διάδοσης µπορούν να δηµιουργηθούν οπουδήποτε, είτε επάνω από  
θάλασσα, είτε πάνω από στεριά, για διαφορετικούς λόγους.  

Η Ελλάδα µας, είναι µια χώρα που περιβάλλεται από θάλασσα στο µεγαλύτερο µέρος της, ενώ η 
νησιωτική Ελλάδα, είναι κυριολεκτικά µέσα στην θάλασσα! Έτσι εύκολα δηµιουργούνται συνθήκες 
τροποσφαιρικής διάδοσης σε αποστάσεις ακόµη και 500 ΚΜ πάνω από θάλασσα.  

Οι συνάδελφοι που το QTH τους βρίσκεται σε κάποιο νησί ή παραθαλάσσια περιοχή, ξέρουν πολύ καλά 
πόσο εύκολα δηµιουργούνται τροποσφαιρικά ανοίγµατα για DΧ µε τις γειτονικές τους χώρες. 

Οι Αθηναίοι ραδιοερασιτέχνες ξέρουν πολύ καλά τον συνάδελφο ΤΑ…. από την Σµύρνη ο οποίος κάθε 
καλοκαίρι εκµεταλλευόµενος την καλή τροποσφαιρική διάδοση µπαίνει καθηµερινά στο R1 της 
Πάρνηθας! Αλλά και εµείς οι Έλληνες δεν πάµε πίσω, ο υπογράφων το κείµενο (τροµάρα µου!)  
ευρισκόµενος στην Κεφαλονιά Mobile, έκανα QSO µε τον SV1HAO, που βρισκόταν στην Πρέβεζα αν 
δεν κάνω λάθος (…. ουκ έρχεται µόνο!) µέσω του R1 της Μάλτας!!       

Στην διπλανή εικόνα, φαίνεται ότι η 
απόσταση Σµύρνης – Πάρνηθας είναι περίπου  
250 ΚΜ σε ευθεία, οπότε µε ένα σχετικά 
µικρό τροποσφαιρικό, εύκολα υπάρχει 
πρόσβαση από τους γείτονες στο R1. 

Αλλά και το R2, από τη Ρόδο ακούγεται στην 
Αθήνα συχνά, σύµφωνα και µε τη µαρτυρία 
του συναδέλφου SV1LK, καλύπτοντας µια 
απόσταση 500 ΚΜ µέσω ενός υπερυψωµένου 
κυµατοδηγού.Πολύ συχνά, ακούγονται στην 
Αθήνα οι συνάδελφοι από την Κρήτη στο 
144.300 MHZ σε SSB, αλλά και σε FM αρκετά 
συχνά, καλύπτοντας µια απόσταση περίπου 
300 ΚΜ. Και η Αλόννησος ακούγεται εύκολα 
µε µικρό σχετικά τροποσφαιρικό καλύπτοντας 
εύκολα τα 120 περίπου ΚΜ που την χωρίζουν 
από την Αθήνα.  
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Στις 13/4/2008, εκείνη την περίφηµη Κυριακή µε τον νοτιά που έφερε υγρασία και σκόνη από την 
Αφρική, στις 8:30 το πρωί είχαµε ένα απίστευτο τροποσφαιρικό. Από τη µια πλευρά του Αιγαίου στην 
άλλη! Μίλησα µε τον SV7CUD τον Παναγιώτη, στο Νέο Σούλι Σερρών, µέσω του R7b, στο Παγγαίο 
κοντά στη Καβάλα! 350 ΚΜ τροποσφαιρικό, σταθερότατο.. ούτε µια διάλειψη, και 3 S-Units στο          
S-meter.   Ευτυχώς για µας, ζούµε στην 
λεκάνη της Μεσογείου, η οποία δηµιουργεί 
το καλοκαίρι καταπληκτικές συνθήκες 
τροποσφαιρικής διάδοσης, και όσοι από 
εµάς έχουν στις διακοπές τους ένα V/U all 
mode απολαµβάνουν εξαιρετικά QSO. Ένα 
καλό site για να βλέπετε την πρόγνωση των 
τροποσφαιρικών ανοιγµάτων είναι το 
http://www.dxinfocentre.com/
tropo_eur.html.  

Για να δούµε όµως µε απλά λόγια, πώς 
γίνεται η διάδοση των  υπέρ υψηλών και 
άκρως υψηλών συχνοτήτων  µέσα στην 
τροπόσφαιρα.   Θεωρήστε ότι η 
τροπόσφαιρα αποτελείται από δύο 
συστατικά, τον ξερό αέρα και τους 
υδρατµούς. Αυτά τα δύο στοιχεία 
υπόκεινται στην επίδραση της 
ατµοσφαιρικής πίεσης και της θερµοκρασίας. Κάτω από «κανονικές» συνθήκες η πίεση του αέρα κοντά 
στην επιφάνεια της γης – θάλασσας είναι p = 1013mBar, η θερµοκρασία t = 15oC  και η σχετική 

υγρασία s = 60%.  Καθώς αποµακρυνόµαστε από την επιφάνεια 
της γης-θάλασσας και ανεβαίνουµε προς τα επάνω, για κάθε 
100m που ανεβαίνουµε η πίεση ελαττώνεται κατά 12mBar και η 
θερµοκρασία κατά 0,55oC . Όταν έχουµε γραµµική, βαθµιαία 
δηλαδή, µείωση -  µεταβολή των χαρακτηριστικών της 
τροπόσφαιρας όπως δείχνει το σχήµα, τότε ∆ΕΝ δηµιουργούνται 
συνθήκες κυµατοδηγού. 

Αν για κάποιο λόγο διαταραχθεί αυτή η ισορροπία (π.χ. αυξηθεί 
η υγρασία, δηµιουργηθεί θερµική αναστροφή κ.λ.π.), τότε παύει 
η γραµµική µεταβολή της πίεσης, θερµοκρασίας και υγρασίας, 
µε αποτέλεσµα να δηµιουργούνται περιοχές µέσα στην 
τροπόσφαιρα που παγιδεύουν τις υπέρ υψηλές και άκρως 

υψηλές συχνότητες, δηµιουργώντας ένα «µονοπάτι διάδοσης» που τις οδηγεί σε αποστάσεις 
απρόσµενα µεγάλες! Να το καλό DX! µε ένα all mode V/U. Οι περιοχές αυτές που παγιδεύουν τις  υπέρ 
υψηλές και άκρως υψηλές συχνότητες  και τις οδηγούν σε µεγάλες αποστάσεις, ονοµάζονται 
κυµατοπαγίδες και είναι δύο ειδών: 

 

Οι κυµατοπαγίδες εδάφους, που όπως λέει και το όνοµά 
τους σχηµατίζονται κοντά στη επιφάνεια του εδάφους-
θάλασσας, και οι υπερυψωµένες κυµατοπαγίδες, οι 
οποίες σχηµατίζονται σε µεγάλα ύψη. Είναι προφανές 
βέβαια, ότι οι κυµατοπαγίδες εδάφους δίνουν µικρότερη 
εµβέλεια από τις υπερυψωµένες κυµατοπαγίδες, αλλά 
και η κάθε µια είναι κατάλληλη για διαφορετικούς 

σκοπούς.Οι κυµατοπαγίδες εδάφους είναι κατάλληλες 
για επικοινωνίες ανάµεσα σε σταθµούς FM. Κυρίως 

βοηθούν την πρόσβαση σε αναµεταδότες ή βελτιώνουν 
τη simplex επικοινωνία µεταξύ κοντινών σχετικά 

περιοχών ή νησιών.  
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Οι υπερυψωµένες 
κυµατοπαγίδες είναι 
κατάλληλες για 
επικοινωνίες ανάµεσα 
σε σταθµούς SSB οι 
οποίοι επιδιώκουν να 
κάνουν QSO µε 
γειτονικές κυρίως 
χώρες. Φυσικά οι 
κυµατοπαγίδες δεν 
ενδιαφέρονται για το 
Mode στο οποίο 
εκπέµπουµε, απλά η 
καθηµερινή πρακτική 
έχει δείξει τη 
χρησιµότητα της κάθε 
µίας. 

Στην παραπάνω εικόνα βλέπουµε ένα υποθετικό παράδειγµα κυµατοδηγού µήκους 500 ΚΜ και ύψους 
100 µέτρων, µέσω του οποίου ο ΝΚ µπορεί να επικοινωνήσει µε το R2 της Ρόδου.  Πρόκειται για 
υπερυψωµένο κυµατοδηγό τύπου S, ο οποίος δηµιουργεί ένα «µονοπάτι» επικοινωνίας µε τυπικό ύψος 
διαύλου 100 µέτρων, που είναι κατάλληλος για τη διάδοση των 145 ΜΗΖ, και  σταθερού µήκους 
διάδοσης 500 ΚΜ. Μετά τη Ρόδο έχουµε γραµµική µεταβολή των χαρακτηριστικών της τροπόσφαιρας 
και τερµατισµό του κυµατοδηγού.  

Οι κυµατοδηγοί , αγαπητοί 
συνάδελφοι, έχουν και τις 
ιδιαιτερότητές τους! Κάτω από καλές 
τροποσφαιρικές συνθήκες 
δηµιουργούνται πολλοί κυµατοδηγοί, 
αλλά δεν είναι όλοι κατάλληλοι για 
να διαδώσουν το σήµα του σταθµού 
µας. Άλλοι κυµατοδηγοί είναι 
κατάλληλοι για τους 50 ΜΗΖ, άλλοι 
για τους 70ΜΗΖ, άλλοι για τους 
145ΜΗΖ και άλλοι για τους 430 
ΜΗΖ.   

Η καταλληλότητα του κάθε 
κυµατοδηγού εξαρτάται από το ύψος 
που έχει. Αν σχηµατιστεί ένας 
κυµατοδηγός µε ύψος 30 – 35 
µέτρα, τότε είναι κατάλληλος για την 
διάδοση σηµάτων στους 430 ΜΗΖ.  

Οπότε καταλαβαίνετε ότι χρειάζεται 
ένας πολύ πιο ψηλός κυµατοδηγός 

για να διαδώσει τους 145 ΜΗΖ, και ένας ακόµη µεγαλύτερος για τους 50 ΜΗΖ.  

Εύκολα λοιπόν συµπεραίνει κανείς, ότι  για τα µικρά µήκη κύµατος χρειάζονται µικροί κυµατοδηγοί, για 
τα µεγάλα µήκη κύµατος µεγάλοι κυµατοδηγοί. Έτσι για εµάς τους ραδιοερασιτέχνες κερδισµένοι στο 
παιχνίδι είναι οι 430 ΜΗΖ, και ακολουθούν οι 145, οι 70, και οι 50 ΜΗΖ.   

Ο λόγος είναι προφανής, εύκολα σχηµατίζεται ένας µικρός κυµατοδηγός 35 µέτρων (430 ΜΗΖ), πιο 
δύσκολα ένας κυµατοδηγός 100 µέτρων (145 ΜΗΖ) και ακόµη δυσκολότερα ένας κυµατοδηγός 300 
µέτρων (50 ΜΗΖ). 
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 Και έστω, ότι ο κατάλληλος κυµατοδηγός σχηµατίστηκε 
και το σήµα µας  αρχίζει να ταξιδεύει µέσα του. Πού όµως 
θα καταλήξει;  Υπάρχουν τρία σενάρια:  

Σενάριο πρώτο, ο κυµατοδηγός το εκτρέπει προς τα 
επάνω,  

 

 

 

 

 

 

 

 

το σήµα µας βγαίνει στο διάστηµα! QSO µε UFO δεν 
µετράνε σε κανένα Award αγαπητοί µου, πιστέψτε µε!!  

Σενάριο δεύτερο, 

το σήµα µας 
ταξιδεύει 
παράλληλα προς 
την επιφάνεια της 
γης, οπότε περνάει 
πάνω από την 
κεραία µας και µας 
χαιρετά µε κακία! εκείνον τον 9H1…που περιµένατε διακαώς να 
κάνετε, τον χάσατε ανεπιστρεπτί.  

Σενάριο τρίτο,  

ο κυµατοδηγός εκτρέπει 
το σήµα πίσω στην γη, χαράς ευαγγέλια!! o 9H1… γίνεται, και 
καταγράφεται στο Log-Book, και η QSL card ετοιµάζεται για το 
Burro. Στην τροπόσφαιρα «τα πάντα ρει!». Έτσι λόγω των 
συνεχών µεταβολών της πίεσης, θερµοκρασίας, υγρασίας κ.λ.π. 
οι συνθήκες διάδοσης των σηµάτων από 50 – 440 ΜΗΖ 
µεταβάλλονται συνεχώς. Η µεταβολή αυτή εκδηλώνεται µε την 
εµφάνιση διαλείψεων  - QSB ,τόσο σε συνθήκες σταθµών µε 
οπτική επαφή, όσο και σε περιοχή σκιάς.  

 

Συγκριτικά σχήµατα κυµατοδηγών για συχνότητες 
50 – 430 ΜΗΖ 
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Στην περίπτωση σταθµών που βρίσκονται σε οπτική επαφή, η µεταβολή των µετεωρολογικών 
συνθηκών προκαλεί διαλείψεις στα σήµατα των σταθµών, λόγω µεταβολής του δείκτη διαθλάσεως, ο 
οποίος προκαλεί την εµφάνιση στην κεραία του ανταποκριτή µας περισσότερων από δύο σηµάτων, τα 
οποία ερχόµενα από διαφορετικούς δρόµους έχουν διαφορά φάσεως. Αυτή η διαφορά φάσεως 
προκαλεί την εµφάνιση διαλείψεων  - QSB.  

Οι διαλείψεις στην 
περιοχή 50 – 440 
ΜΗΖ εξαρτώνται 
από την ώρα του 
εικοσιτετραώρου, 
την απόσταση των 
δύο σταθµών που 
κάνουν QSO µέσω 
τροποσφαιρικού 
και την υγρασία 
της ατµόσφαιρας. 
Οι µεγαλύτερες σε 
βάθος διαλείψεις 
παρατηρούνται 
κατά την διάρκεια 
της νύχτας. 

 Σε πολλές περιπτώσεις η µεγάλη απόσταση επικοινωνίας µεταξύ δύο σταθµών στην ζώνη 50 – 440 
ΜΗΖ, δεν µπορεί να δικαιολογηθεί, ούτε λόγω υπερυψωµένων κεραιών, ούτε λόγω ύπαρξης κάποιου 
ευνοϊκού κυµατοδηγού.  Επιπλέον τα σήµατα των σταθµών έχουν ένα γρήγορο αλλά όχι αναγκαστικά 
βαθύ QSB. Η έρευνα έδειξε ότι η επικοινωνία µεταξύ απροσδόκητα µακρινών σταθµών µε συνθήκες 
γρήγορου QSB οφείλεται σε διάδοση µέσω τροποσφαιρικής διάχυσης – Scattering.  

Η τροποσφαιρική διάχυση,  

είναι ένα φυσικό φαινόµενο που συµβαίνει, όταν στρώµατα της τροπόσφαιρας βρίσκονται σε τέτοιο 
σηµείο ώστε να έχουν οπτική επαφή και µε τους δύο σταθµούς, διαχέουν τα σήµατα τους µε τέτοιο 
τρόπο, ώστε αυτά να αντανακλώνται πίσω στη γη. 

Επειδή η ανάκλαση αυτή γίνεται σε µια περιοχή της ατµόσφαιρας η οποία βρίσκεται σε κατάσταση 
τυχαίας περιδίνησης, τα σήµατα µε τα οποία επικοινωνούν οι σταθµοί, προέρχονται από την συµβολή 
πολλών σηµάτων τα οποία έχουν διαχυθεί και ανακλαστεί από µια µεγάλης έκτασης περιοχή της 
τροπόσφαιρας, µε αποτέλεσµα να υπάρχει αυτό το γρήγορο QSB. Να θυµάστε: 

Για να έχουµε τροποσφαιρική διάχυση, είναι απαραίτητο η περιοχή τροποσφαιρικής διάχυσης να έχει οπτική επαφή 
και µε το σταθµό εκποµπής και µε το σταθµό λήψης. Φανταστείτε ότι η περιοχή διάχυσης των σηµάτων, εργάζεται 
σαν ένας αναµεταδότης σε ένα ψηλό βουνό, όπου έχοντας οπτική επαφή µε τους σταθµούς, αναµεταδίδει το σήµα 
του ενός στον άλλο και αντίστροφα. Εκτός από τη διάχυση των ραδιοσηµάτων στα τροποσφαιρικά στρώµατα, 

διάχυση των συχνοτήτων γίνεται και 
τους µετεωρίτες που πέφτουν στην 
γη!! Τόσο κατά την διάρκεια της 
ηµέρας, όσο και κατά την διάρκεια της 
νύχτας η ατµόσφαιρα  βοµβαρδίζεται 
από µετεωρίτες τους οποίους κατά την 
διάρκεια της ηµέρας δεν βλέπουµε µεν, 
αλλά αυτοί πέφτουν δε!!!  Κατά την 
διάρκεια της νύχτας, έχουµε το 
υπέροχο φαινόµενο των 
«πεφταστέρων», όπου οι ερωτευµένοι 
κάνουν µια ροµαντική ευχή, όπως και 
οι  ραδιοερασιτέχνες, του τύπου: «κάνε 
Θεέ µου να ακουστώ στη Αρούµπα!!»  
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Για τους συναδέλφους που ενδιαφέρονται για τέτοιου είδους 
επικοινωνία, υπάρχουν περίοδοι όπου η γη βοµβαρδίζεται 
κυριολεκτικά από µετεωρίτες, δίνοντας τους την δυνατότητα να 
κάνουν «εξωτικά» QSO! \ 

Στο Internet υπάρχουν ειδικά sites που ασχολούνται µε το «σπόρ» 
και  στα οποία µπορούν να βρουν περισσότερες πληροφορίες, 
όπως πχ. την καλύτερη εποχή που πέφτουν µετεωρίτες στην γη, τις ώρες του 24ωρου που 
εκδηλώνεται το γεγονός κλπ. Υπάρχουν  επίσης ειδικές συχνότητες, στις οποίες οι απανταχού θιασώτες 
του είδους µπορούν να βρουν συνοµιλητές για επικοινωνία  Meteor Scatter. ∆ιάχυση συχνοτήτων 
έχουµε και σε αεροπλάνα, ιδίως στα µεγάλα επιβατικά ή εµπορικά ή στρατιωτικά τα οποία προσφέρουν 
επικοινωνία αντίστοιχης διάρκειας και ποιότητας µε τη επικοινωνία Meteor – Scatter, σε αποστάσεις 
100 – 500 ΚΜ.  Η εµβέλεια των σηµάτων µας µε επικοινωνία Meteor –scatter συνήθως φτάνει τα 700 
– 1500 ΚΜ, αλλά υπάρχουν µαρτυρίες και για επικοινωνίες 2500 ΚΜ! ενώ ο χρόνος επικοινωνίας 
µεταξύ των σταθµών είναι λιγότερος από ένα πρώτο λεπτό της ώρας!  Και τώρα µία µικρή 
ανακεφαλαίωση, για να µας µείνει και κάτι από το µπλα.. µπλά.. 

1. Η διάδοση των ραδιοερασιτεχνικών συχνοτήτων από τους 50 ΜΗΖ έως τους 440 ΜΗΖ µπορεί να 
γίνει µέσω τροποσφαιρικής διάδοσης σε µεγάλες αποστάσεις, µεγαλύτερες από την απόσταση που 
καλύπτει το κύµα εδάφους ή η απόσταση ευθείας ορατότητας. 

2. Η διάδοση των συχνοτήτων αυτών δε γίνεται µέσω ιονισµένων στρωµάτων όπως συµβαίνει στην 
ιονόσφαιρα, αλλά µέσω αέριων µαζών µε διαφορετικό δείκτη διαθλάσεως, οι οποίες έχουν τη 
δυνατότητα να αντανακλούν τις συχνότητες αυτές πίσω στη γη. 

3. Μέσα στην τροπόσφαιρα, κάτω από ειδικές κλιµατολογικές συνθήκες, δηµιουργούνται κυµατοδηγοί 
µέσω των οποίων οι συχνότητες 50 – 440 ΜΗΖ διαδίδονται σε εξαιρετικά µεγάλες αποστάσεις. 

4.  Πολλές φορές, σε εκτεταµένες περιοχές της τροπόσφαιρας, δηµιουργούνται συνθήκες κατάλληλες 
για να γίνει διάχυση των συχνοτήτων από 50 – 440 ΜΗΖ, µε αποτέλεσµα την επικοινωνία µεταξύ 
σταθµών οι οποίοι δεν έχουν µεταξύ τους οπτική επαφή. 

Η τροποσφαιρική διάδοση όµως, δεν είναι ο µοναδικός τρόπος για να ζήσει ο ραδιοερασιτέχνης, λάτρης 
των υπέρ και άκρως υψηλών συχνοτήτων, έντονες συγκινήσεις. Η ανάκλαση των υψηλών συχνοτήτων 
50 – 145 ΜΗΖ, µπορεί να γίνει και  ψηλά στην ιονόσφαιρα όταν  µε κατάλληλες συνθήκες 
δηµιουργείται το σποραδικό Ε ή Es. 

Ας πούµε δύο λόγια για το στρώµα Ες – Ε σποραδικό.  

Τα πρώτα πειράµατα για την ανακάλυψη της ιονόσφαιρας έγιναν το 1924 από τον Appleton, µε τα 
οποία ανακαλύφθηκε πρώτα η ύπαρξη του στρώµατος  Ε και αµέσως µετά του F, ενώ η µελέτη της 
συµπεριφοράς του Ε σποραδικού άρχισε το 1930.  Το στρώµα Ε σποραδικό ∆ΕΝ είναι ένα µόνιµο 
ιονοσφαιρικό στρώµα όπως τα στρώµατα D, Ε και F. 
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Είναι ένα στρώµα που δηµιουργείται κάτω από ειδικές συνθήκες, που έχουν άµεση σχέση µε την 
ηλιακή δραστηριότητα και την εποχή του έτους. ∆εν έχει σαφώς καθορισµένη θέση σε σχέση µε τα 
ιονοσφαιρικά στρώµατα D, Ε και F. Ανάλογα µε τις συνθήκες κάτω από τις οποίες δηµιουργείται, είναι 
δυνατόν να σχηµατιστεί λίγο πιο κάτω ή και µέσα στο ίδιο το στρώµα Ε. Συχνά πυκνά το Ε σποραδικό 
εµφανίζεται µεταξύ του στρώµατος E και F1, και αρκετά συχνά, και µέσα στο στρώµα F1 κοντά στα 
όρια του µε το στρώµα Ε. Το σχήµα και το πάχος του πρακτικά δεν είναι γνωστά, µιας και σχηµατίζεται 
περιστασιακά και διαρκεί από λίγα λεπτά έως αρκετές ώρες. Η αλήθεια είναι, ότι λίγο πιο κάτω από το Ε 
µέχρι και µέσα στο στρώµα F1, σχηµατίζονται διάφοροι ιονισµένοι σχηµατισµοί – στρώµατα, οι οποίοι 
είναι αρκετά σταθεροί για κάποιες ώρες και οι οποίοι απέχουν µεταξύ τους πολλές δεκάδες χιλιόµετρα. 

 Οι σχηµατισµοί 
αυτοί ονοµάζονται 
«σποραδικά 
στρώµατα», έχουν 
την ίδια 
συµπεριφορά µε 
το στρώµα Ε 
σποραδικό και 
πολλές φορές 
συγχέονται µε 
αυτό. Για τον 
ραδιοερασιτέχνη 
είναι αδύνατον 
πρακτικά να 
καταλάβει αν το 
QSO  που κάνει, 
γίνεται από κάποιο 
τυχαίο σποραδικό στρώµα ή από  αυτό καθ’ εαυτό το Ε σποραδικό. Το στρώµα Ε, βρίσκεται σε ύψος 
120 – 130 ΚΜ, έχει µέσο πάχος 15 – 20 ΚΜ και η µέγιστη πυκνότητά του σε ηλεκτρόνια, το Nmax = 
2,5*10^4. Κάτω από ειδικές συνθήκες που εξαρτώνται από την ηλιακή δραστηριότητα, την εποχή του 
χρόνου κλπ, σε ορισµένες περιοχές της ατµόσφαιρας που βρίσκονται σε ύψος µεταξύ 120 – 230 ΚΜ 
περίπου η πυκνότητα του ιονισµού αυξάνει πολύ περισσότερο από   Nmax = 2,5*10^4, όταν συµβεί 
αυτό, δηµιουργούνται διάφορα «σποραδικά ιονισµένα» στρώµατα, και το Εσποραδικό που ενδιαφέρει 
εµάς τους ραδιοερασιτέχνες. Οι περιοχές εκείνες µε τον εξαιρετικά υψηλό ιονισµό, καταφέρνουν να 
καµπυλώσουν τα σήµατα των 50 – 145 ΜΗΖ πίσω στη γή και να κάνουµε  DX µέσω Ε σποραδικού. 

Τέλος για λόγους εγκυκλοπαιδικούς!! Καλό είναι να ξέρετε ότι πάνω από το στρώµα Ε, σε ύψος 130 – 
150 ΚΜ, δηµιουργείται ένα ακόµη σποραδικό στρώµα που ονοµάζεται «Ε2». Είναι και αυτό σποραδικό 
στρώµα  ιονισµένου αέρα, όπως το Ε και Εσποραδικό, αλλά η σύνθεσή του και η συµπεριφορά του, 
είναι ανάλογη µε αυτή του «κανονικού» στρώµατος Ε, οπότε για τις συχνότητες 50 – 145 ΜΗΖ είναι 
ένα διαφανές στρώµα που δεν τις αντανακλά πίσω στην γη.Και τώρα, λίγα λόγια για τις 
ραδιοερασιτεχνικές επικοινωνίες µέσω Ε σποραδικού.Το Εσποραδικό είναι ένα  φυσικό φαινόµενο που 
δηµιουργείται στην ιονόσφαιρα κάτω από ειδικές συνθήκες, σε έκταση, σχήµα, πάχος και διάρκεια, που 
ποικίλουν ανάλογα µε τις εκάστοτε συνθήκες.  

Εποµένως το Εσποραδικό µπορεί να µας δίνει τη δυνατότητα για  DX στους 50 – 70 ΜΗΖ, αλλά να είναι 
ακατάλληλο για επικοινωνία στους 145 ΜΗΖ. Φανταστείτε ότι η αναλογία επικοινωνιών µέσω 
σποραδικού Ε είναι 10:1 υπέρ των 50 ΜΗΖ, δηλαδή για κάθε 50 QSO στους 50 ΜΗΖ, αντιστοιχεί µόνο 
1 QSO στους 144 ΜΗΖ! 

Κάνοντας QSO στα 6 και 4 µέτρα δε σηµαίνει αναγκαστικά ότι θα κάνουµε QSO και στα 2 µέτρα. 
Ανάλογα µε τις συνθήκες, πρώτα «ανοίγει» το Εσποραδικό στα 6 µέτρα, µετά στα 4 µέτρα, και τέλος 
στα 2 µέτρα. Η ένταση των σηµάτων επίσης είναι διαφορετική, στα 6 µέτρα µπορεί να ακούµε τους 
Άγγλους (Gxxxx) µε 7 – 9 µονάδες, αλλά στα 4 µέτρα να τους ακούµε µε 3 – 6 µονάδες και καθόλου ή 
έστω 1 µονάδα στα 2 µέτρα.    



55--9 Report  9 Report  Το κυβερνοπεριοδικό του Αιγαίου Σελίδα  Σελίδα  Σελίδα  434343   

∆ιαφορετική είναι και η διάρκεια του φαινοµένου και η 
ποιότητα της επικοινωνίας που θα έχουµε. Μπορεί το 
φαινόµενο να κρατήσει από λίγα λεπτά, έως αρκετές ώρες. 
Μπορεί στα 2 µέτρα το φαινόµενο να κρατήσει µια ώρα, στα 
4 µέτρα 2 ώρες, και στα 6 µέτρα 3 ώρες. Μεταβλητή είναι 
και η ποιότητα της επικοινωνίας. Στην ίδια µπάντα µπορεί οι 
σταθµοί που εκπέµπουν από Γερµανία, να ακούγονται χωρίς 
QSB, ενώ οι σταθµοί από την Ισπανία να έχουν αρκετό QSB.  

Αλλά και η διάρκεια και η κατεύθυνση του «ανοίγµατος» 
είναι διαφορετική. Μπορεί  το Ε σποραδικό να ανοίξει για µια 
ώρα π.χ. προς την πλευρά της Γαλλίας, αλλά να µείνει 
πολλές ώρες ανοιχτό προς την πλευρά της Πολωνίας ή τις 
µεσηµεριανές ώρες να έχουµε «άνοιγµα» προς Βόρειο 
Ευρώπη και τις απογευµατινές προς νότιο Ευρώπη. 

Το Ε σποραδικό είναι ένα κατεξοχήν καλοκαιρινό φαινόµενο 
στις Εύκρατες περιοχές της γης. Στη Βόρειο εύκρατη 
περιοχή της γης που ανήκει η Ελλάδα, η κορύφωση του φαινόµενου γίνεται τους µήνες Ιούνιο και 
Ιούλιο, πολύ καλά ανοίγµατα έχουµε τον Μάιο και τον Αύγουστο. Τον Απρίλη και το πρώτο 
δεκαπενθήµερο του Σεπτεµβρίου έχουµε επίσης κάποια καλά ανοίγµατα, αλλά να θυµάστε ότι 
οποιαδήποτε ηµέρα όλο το χρόνο µπορεί να σχηµατιστεί ένα ευκαιριακό Ε σποραδικό, σε 
απροσδιόριστη ώρα και µε άγνωστη διάρκεια. Τέλος το ∆εκέµβριο και τον Ιανουάριο, κατά την διάρκεια 
του χειµερινού ηλιοστασίου, εµφανίζεται µια µικρή αύξηση στο σχηµατισµό του Ε σποραδικού, νωρίς 
το απόγευµα. 

Τους µήνες  Ιούνιο και Ιούλιο το Ε σποραδικό εµφανίζεται συνήθως νωρίς το πρωί και σχηµατίζεται 
µέσα σε ελάχιστο χρόνο. Συνεχίζει µε διακυµάνσεις όλη την ηµέρα, µε καλύτερα ανοίγµατα κάπου 
στην µέση του πρωινού  γύρω στις 10 µε 12, και το απόγευµα γύρω στις 5 µε 7, ενώ το κλείσιµο της 
διάδοσης γίνεται µε σχετικά αργό ρυθµό.   Από πλευράς εµβέλειας το Εσποραδικό, συνήθως δίνει ένα 
ελάχιστο άλµα γύρω στα 950 χιλιόµετρα, το πιο συνηθισµένο άλµα είναι γύρω στα 1850 ΚΜ και τέλος 
ένα µεγάλο άλµα είναι γύρω στα 2775 ΚΜ.  Φυσικά  µέσω Εσποραδικού µπορεί να έχουµε το 
φαινόµενο των πολλαπλών  αλµάτων, είτε στο ίδιο σποραδικό στρώµα Ε στο οποίο έγινε το πρώτο 
άλµα, είτε σε κάποιο άλλο Εσποραδικό που έχει σχηµατιστεί χιλιόµετρα µακριά από το πρώτο και στο 
οποίο γίνεται µια δεύτερη ανάκλαση του σήµατος. Στην περίπτωση αυτή σπουδαίο ρόλο παίζει η 
επιφάνεια στην οποία γίνεται η ανάκλαση. Αν γίνει σε νερό, τότε έχουµε µικρές απώλειες και άρα 
δυνατό σήµα, αν γίνει σε χώµα οι απώλειες είναι µεγαλύτερες και άρα το σήµα  γίνεται πιο αδύναµο.  
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Στο παραπάνω σχήµα φαίνεται ο «παραδοσιακός» τρόπος µε τον οποίο ξέρουµε ότι γίνεται η διάδοση 
του σήµατος. Από τον 
ποµπό το σήµα ανυψώνεται 
µέχρι τον σποραδικό 
σχηµατισµό Es1, από όπου 
καµπυλώνει πίσω στη γη. 
Τόσο οι 50 ΜΗΖ, όσο και οι 
145 ΜΗΖ µπορούν να 
υποστούν πολλαπλά άλµατα 
διανύοντας µεγάλες 
αποστάσεις, όπως ακριβώς 
κάνουν τα βραχέα κύµατα. 
Εκτός από τον παραδοσιακό 
αυτό τρόπο, οι 50 και 145 
ΜΗΖ µπορούν να 
συµπεριφερθούν  σαν  ακτίνες «φωτός» και το σποραδικό Ε σαν «καθρέπτης» διαδίδοντας τις 
συχνότητες αυτές σε απίστευτα µεγάλες αποστάσεις. Ένα τέτοιο παράδειγµα φαίνεται στην παραπάνω 
εικόνα. 

Στην παραπάνω εικόνα λοιπόν, βλέπουµε ότι το σήµα από τον ποµπό ανακλάται πάνω στο Ε σποραδικό  
το οποίο λειτουργεί σαν καθρέπτης, αλλά δεν καµπυλώνει πίσω στη γή! Κινείται παράλληλα µε τη γη, 
σε χώρο µε µικρότερο ιονισµό από τον ιονισµό του Ε σποραδικού και φθάνει σε έναν άλλο σχηµατισµό 
Ε σποραδικού, πολλές εκατοντάδες ή και χιλιάδες χιλιόµετρα µακριά. Εκεί το σήµα εξαναγκάζεται από 
τον υψηλό ιονισµό να καµπυλώσει πίσω στη γη και ο ευτυχής Ραδιοερασιτέχης να κάνει την εξωτική 
χώρα που πάντα ονειρευόταν!Ένα  άλλο παράδειγµα διάδοσης των συχνοτήτων 50 – 145 ΜΗΖ, χωρίς 
τα παραδοσιακά άλµατα, φαίνεται στο παρακάτω σχήµα.  

Εδώ, το σήµα από τον ποµπό συναντά ένα εκτεταµένο στρώµα Ε σποραδικό και προοδευτικά καθώς το 
διανύει, συναντά αρκετό ιονισµό, ώστε να πάρει πορεία παράλληλη προς τη γη, διανύοντας µια 
απόσταση εκατοντάδων ή χιλιάδων χιλιοµέτρων ιονισµένου στρώµατος Εs, ώσπου προς το τέλος του 
σχηµατισµού συναντά εξαιρετικά µεγάλες ποσότητες ιονισµού που το αναγκάζουν να επιστρέψει πάλι 
πίσω στη γη.! (Αυτού του τύπου η διάδοση θυµίζει κάπως την ιονοσφαιρική διολίσθηση των βραχέων 

κυµάτων στα 
ανώτερα στρώµατα 
της ιονόσφαιρας. 
Έναν ενδιαφέρον 
τρόπο διάδοσης µε 
τον οποίο ίσως 
ασχοληθούµε  σε 
άλλο  τεύχος του 5-
9report.) 

Στην ουσία δηλαδή, 
έχουµε διάδοση 
ραδιοσυχνοτήτων 50 
– 145 ΜΗΖ µε  
πλήρη εφαρµογή 
των κανόνων της 

οπτικής! όπου αντί για φώς έχουµε  ραδιοκύµατα, και αντί για καθρέπτες ιονισµό! ∆εν είναι 
ενδιαφέρον και συνάµα συναρπαστικό; 

Η εµφάνιση του σποραδικού -Ε συσχετίζεται όχι µόνο µε το χρόνο, την   
ηµέρα και την εποχή, αλλά και µε τη γεωγραφική περιοχή. Οι ερευνητές έχουν προσδιορίσει πέντε 
ευδιάκριτες γεωγραφικές ζώνες που εµφανίζεται το  σποραδικό - Ε βασισµένες πρώτιστα σε εποχιακά 
και ωριαία χαρακτηριστικά.  
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Αυτές οι ζώνες παρουσιάζονται στην παραπάνω 
εικόνα και συµπίπτουν µε  τις γεωγραφικές 
περιοχές του κλίµατος της γης.    Μέσα στη 
βόρειο παγωµένη ζώνη, 

το σποραδικό -Ε µπορεί να εµφανιστεί 
οποιαδήποτε στιγµή. Μακροπρόθεσµες  
παρατηρήσεις έχουν δείξει ότι εµφανίζεται 
συχνότερα από τα µέσα Μαΐου έως τα µέσα 
Αυγούστου, σε σχέση µε τους άλλους µήνες, ενώ 
από τα µέσα ∆εκεµβρίου µέχρι  τα µέσα 
Ιανουαρίου έχουµε σπάνιες εµφανίσεις.Στα 
µεσαία γεωγραφικά  πλάτη που βρίσκεται και η 
χώρα µας, το σποραδικό-Ε εµφανίζεται  πιο 
συχνά από τις 08:00 έως 12:00 και από 19:00 
έως 23:00 τοπική ώρα, ανεξάρτητα από την 
εποχή.Υπάρχουν επίσης σηµαντικές διαφορές 
στην εµφάνιση του Ε σποραδικού µέσα στην ίδια 
τη βόρεια εύκρατη ζώνη, ανάλογα µε το πόσο µακριά από τον αρκτικό κύκλο βρίσκεται η κάθε χώρα. 
∆ιαφορές υπάρχουν επίσης ανάλογα µε το γεωγραφικό µήκος που βρίσκεται η κάθε χώρα. Για 
παράδειγµα σποραδικό-Ε εµφανίζεται  συχνότερα στο δυτικό Ειρηνικό, Κίνα και Νοτιοανατολική Ασία 
και λιγότερο συχνά πάνω από την Ελλάδα!   Στην νότια Εύκρατη  ζώνη,  το Ε σποραδικό εµφανίζεται 
από τα µέσα Νοεµβρίου έως τα µέσα Φεβρουαρίου, µε διαφοροποίηση των χαρακτηριστικών κάθε 
χώρας ανάλογα µε το γεωγραφικό πλάτος και µήκος που βρίσκεται.   
Τέλος, στην ισηµερινή ζώνη το σποραδικό-Ε είναι σχεδόν ένα σταθερό καθηµερινό φαινόµενο, 
διάρκειας  οκτώ περίπου ωρών, καθ' όλη τη διάρκεια του έτους.Τόσο οι ραδιοερασιτέχνες, όσο και οι 
επιστήµονες, από πολύ νωρίς ενδιαφέρθηκαν να δουν αν υπάρχει σχέση ανάµεσα στον σχηµατισµό του 
Ε σποραδικού και την ηλιακή δραστηριότητα. Έτσι σχηµατίστηκαν τα παρακάτω γραφήµατα  

Στα διπλανά γραφήµατα γίνεται µια  σύγκριση 
των µέσων πλανητικών τιµών των δεικτών Κ 
(KP) (α) σε σχέση µε καθηµερινές 
παρατηρήσεις που αφορούν τη διάδοση των 
50 ΜΗΖ µέσω Ε σποραδικού. 

Συγκρίνοντας τη σχέση µεταξύ του 
σχηµατισµού στην εύκρατη –ζώνη του 
σποραδικού-Ε και τους ηλιακούς  
γεωφυσικούς  δείκτες  Α και Κ, φαίνεται ότι   
ευνοούν  το σχηµατισµό του σποραδικού –Ε.  
 
Μια προσεκτική παρατήρηση της σχέσης 
µεταξύ του πλανητικού δείκτη - Κ και του 
σποραδικού -Ε,  που φαίνεται στο παραπάνω 
γράφηµα,  δείχνει ότι οι συνθήκες διάδοσης 
στους  50MHz  εµφανίζονται  συχνότερα όταν 
ο δείκτης Κ είναι χαµηλός.  

 

Όταν ο δείκτης Κ είναι υψηλός, η 
δραστηριότητα µειώνεται. Τέλος, η σχέση 
µεταξύ του ιονισµού του σποραδικού -Ε και 
του  11ους ηλιακού κύκλου  είναι λιγότερο 
σαφής και γίνονται ακόµη µελέτες.  
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Ο µηχανισµός µε τον οποίο δηµιουργούνται τα σταθερά ιονοσφαιρικά στρώµατα  Ε και F µας είναι ήδη γνωστός. 
Για το µηχανισµό όµως δηµιουργίας του Ε σποραδικού τα πράγµατα δεν είναι ξεκάθαρα.      Η  πιθανή ή οι πιθανές 
αιτίες  που δηµιουργούν το σποραδικό –Ε ερευνούνται  ακόµα από τους επιστήµονες και δεν υπάρχει µια ενιαία  
και κοινά αποδεκτή θεωρία.  

Υπάρχει  όµως  µια θεωρία, η οποία έχει γίνει αποδεκτή από 
πολλούς επιστήµονες, και η οποία αν και δεν εξηγεί 
ικανοποιητικά την συµπεριφορά του Εs, πολύ απλοποιηµένα 
λέει ότι:  Τα ιόντα των αερίων της ατµόσφαιρας 
συσσωρεύονται σε πολλά µικρά και λεπτά στρώµατα. Από 
τις συνδυασµένες ενέργειες των ανέµων που κινούνται σε 
αυτά τα υπερβολικά ύψη και µε την επίδραση του γήινου 
µαγνητικού πεδίου στην περιοχή Ε  της ιονόσφαιρας,  
προκείπτουν σποραδικά νέφη Εs, τα οποία µπορούν να 
επιτύχουν την απαιτούµενη ιονίζουσα  πυκνότητα για να 
ανακλάσουν τα ραδιοκύµατα στις συχνότητες 50 – 145 
ΜΗΖ. 

Μια  πρόσφατη έρευνα υποστηρίζει ότι τα  ιόντα του 
µαγνήσιου  που πιθανόν προέρχονται από την  εξάτµιση  
µετεωριτών, συµβάλλουν στο σχηµατισµό του σποραδικού 
Ε. Το σποραδικό Ε παρουσιάζεται συνήθως σε µορφή 
στρώµατος που έχει διάµετρο 50 – 100 ΚΜ, πάχος από  2 
έως 4 ΚΜ και ύψος  που κυµαίνεται από 95 – 115 ΚΜ.  Και 
τώρα ας δούµε τι αξίζει να θυµάστε από τα παραπάνω: 

Στο στρώµα Ε σποραδικό ανακλώνται οι συχνότητες 50 – 
70 – 145 ΜΗΖ στις οποίες µπορούν να δουλέψουν οι 
Έλληνες Ραδιοερασιτέχνες. 

Από πλευράς εµβέλειας, το Ε σποραδικό, συνήθως δίνει ένα ελάχιστο άλµα γύρω στα 950 χιλιόµετρα, το πιο 
συνηθισµένο άλµα είναι γύρω στα 1850 ΚΜ και τέλος ένα µεγάλο άλµα είναι γύρω στα 2775 ΚΜ. Για την Εύκρατη 
ζώνη στην οποία βρίσκεται η χώρα µας, Ε σποραδικό 

1       έχουµε  συχνότερα από τα µέσα Μαΐου έως µέσα Αυγούστου σε σχέση µε      

2       τους άλλους µήνες, ενώ από τα µέσα ∆εκεµβρίου µέχρι  τα µέσα  

3       Ιανουαρίου έχουµε σπάνιες εµφανίσεις. 

Σποραδικό Ε µπορεί να παρουσιαστεί οποιαδήποτε ηµέρα του χρόνου υπάρχουν ευνοϊκές για το σχηµατισµό του 
συνθήκες. 

Στο γεωγραφικό πλάτος που βρίσκεται η Ευρώπη, σποραδικό Ε 

1       εµφανίζεται συνήθως από  τις 08:00 έως 12:00 και από 19:00 έως 23:00 

2       τοπική ώρα, ανεξάρτητα από την εποχή του χρόνου. 

Οι συνθήκες διάδοσης στους  50MHz  εµφανίζονται  συχνότερα όταν ο 

      δείκτης Κ είναι χαµηλός, ενώ η αναλογία επικοινωνίας µέσω Εs µεταξύ 50  

      και 145 ΜΗΖ είναι 10:1, δηλαδή για κάθε 50 QSO που κάνετε στους 50    

      ΜΗΖ, αντιστοιχεί ένα QSO στους 145 ΜΗΖ. 

 

Κάπου εδώ νοµίζω ότι πρέπει να τελειώνω µε το µπλα…. µπλα … Ελπίζω να σας έδωσα µια ικανοποιητική 
ενηµέρωση για την διάδοση µέσω Tropo και Εs, σας εύχοµαι καλά Dx, και να περάσετε καλά στο  

 7o AEGEAN DX CONTEST! 
                                                                  

 

   Πολλά 73  de SV1NK 

Μάκης 

Το ΜΥΣΤΙΚΟ ΟΠΛΟ ΧΧΧΧΧ του SV1ΝΚ 
για την κατάκτηση της πρωτιάς στο                             

7ο AEGEAN VHF CONTEST 
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Ο ΠΑΠΑΦΟΥΝΗΣ…ΠΑΠΑΦΟΥΝΑΚΗΣ ΓΡΑΦΕΙ… 

 

Αγαπητοί –ες συνάδερφοι ραδιοερασιτέχνες και µη 

 

Από τα βάθη της καρδιάς µου σας εύχοµαι καλό καλοκαίρι,µε υγεία σε εσάς και τις οικογένειες σας. 

Ο τίτλος του άρθρου υποδηλώνει εκ της κατάληξης, ότι ο Παπαφούνης µετακόµισε (έστω και για 
µερικές βδοµάδες) στην λεβεντογέννα Κρήτη και σας έχει νέα, φωτογραφίες και αποκλειστικότητες…! 

Ας τα πάρουµε τα πράγµατα από την αρχή… 

Καιρό σχεδίαζα, στα πλαίσια των επαγγελµατικών µου υποχρεώσεων, την µετάβαση µου στην Κρήτη 
και συγκεκριµένα στον νοµό Χανίων. 

Από φίλους ραδιοερασιτέχνες άλλο τίποτε…όχι µόνο στα Χανιά µα και σε ολόκληρη την Κρήτη, µόνο 
που είχα ένα µικρό πρόβληµα…:έπρεπε κάποιος να µου τους συστήσει µια που, αρκετούς, µόνο την 
φωνή τους γνώριζα, αλλά από «φάτσα» τίποτε… 

Έτσι κι έγινε… µια σειρά από e-mails, έπαιξαν τον ρόλο των warm up msgs και σιγά σιγά οι Κρητικοί 
ενηµερώθηκαν… 

Στις 15 Μαΐου πάτησα το πόδι µου στο νησί και στα κενά µεταξύ των επαγγελµατικών µου 
υποχρεώσεων πρωταντάµωσα τον SV9COD Μάνο, συνάδερφο από τα παλιά, ο οποίος µένει σε µία 
υπέροχη µεζονέτα εκτός πόλεως Χανίων, και είχαµε µια εκτενής συζήτηση για το παρών και το µέλλον 
του ελληνικού ραδιοερασιτεχνισµού. Μπράβο σου Μάνο που αποφάσισες να φύγεις από την 
Μητρόπολη και να ζήσεις στην επαρχία…! 

Τον χορό συνέχισαν στις ραδιοερασιτεχνικές συναντήσεις µου δύο υπέροχοι φίλοι, που είχα να τους 
δω από το 2003, οι SV9AIX Στέφανος και SV9AUE Αντώνης, φοβερό δίδυµο τόσο για συζήτηση, όσο 
και για…κατεδαφίσεις παντός  τύπου, όπως αυτή στην Κάτω Σούδα…Αξέχαστη εµπειρία, όταν τους 
πρωτοσυνάντησα, αρχές Ιουνίου του 2003, όταν κατέβαινα για την Γαύδο (SX9G). 

 

Στο κέντρο της 
φωτογραφίας ο επί 
χρόνια πολύ καλός 
φίλος Στέφανος 
SV9AIX, από τα 

καλύτερα κλειδιά των 
επαγγελµατιών 

µορσιέρηδων, χρόνια 
στους παράκτιους της 

Αθήνας και του 
Ηρακλείου, 

πλαισιωµένος εξ 
αριστερών από τον 
Μανώλη SV9JI 

(ευχαριστώ πολύ για 
την υπέροχη 

συζήτηση που είχαµε 
Μάνο), ενώ ο 

µυστακοφόρος εξ 
δεξιών είναι ο 

Τηλέµαχος SV9DJS 
από την Α.Μαρίνα στα 

Χανιά  
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Έτσι φτάσαµε στις 23 του Μαίου, όπου κλέβω µισή µέρα από την Παρασκευή, και ξεκινώ απόγευµα για 
το ταξίδι προς την επαρχία Βιάνο»… 

Αν πάω τον χρόνο λίγο πίσω βλέπω τον Παπαφούνη να γνωρίζετε στον αέρα των βραχέων στα 80 
µέτρα µε τον SV9FBK Ραπτάκη Γιάννη και να ανταλλάσουµε qsl card… 

Με τον χρόνο αναπτύχθηκε µία πολύ καλή φιλία και έτσι το 2003, όταν έτρεχα το SX9G, ο «ψηλός» 
ήρθε και µε βρήκε και βοήθησε τα µέγιστα…Ατόφιος χαρακτήρας, χωρίς µου και µα…!Πολλοί µπορεί να 
µην µπορούν τέτοιου είδους φίλους…όχι όµως εγώ! 

Του τόχα τάξει του «ψηλού» και το 2008, σχεδόν 5 χρόνια από το πρώτο eyeball qso, µε την βοήθεια 
του Θεού, κατέβηκα να τον συναντήσω στον Αµιρά, το όµορφο χωριό του µε την εκπληκτική θέα, µια 
που είναι ριζωµένο στην πλαγιά ενός επιβλητικού βουνού, στα νότια του νοµού Ηρακλείου. 

Ξέρετε αγαπητοί µου συνταξιδιώτες, εσείς που ταξιδεύετε χρόνια τώρα µαζί µε τον Παπαφούνη, για τι 
µέρος µιλάµε…? 

∆ιαβάστε προσεκτικά: στην διασταύρωση Αµιρά-Άρβης υψώνεται επιβλητικό το µνηµείο για τους 

1181 κατοίκους της περιοχής, που εκτελέστηκαν από τους Γερµανούς στις 14 Σεπτεµβρίου 
1943. 

ΤΙΜΗ ΚΑΙ ∆ΟΞΑ 
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Τέτοιου είδους λεβέντες ξέρω ότι βγάζει η Κρήτη ακόµη και σήµερα! 

Ο Γιάννης SV9FBK άνοιξε το σπίτι του για τον Παπαφούνη και µαζί µ’ αυτόν και όλη του η υπέροχη 
οικογένεια… 

Συζητήσεις και ρακί µέχρι τα ξηµερώµατα, µια που έπρεπε να καλύψουµε σε δυο βράδια πέντε χρόνια, 
ενώ παράλληλα να µε ξεναγήσουν οικογενειακώς στα αξιοθέατα της περιοχής…! 

Και να ήταν µόνο αυτό…το Σάββατο 24 Μαΐου, ξεκίνησε ταξίδι για Ιεράπετρα, µε σκοπό, να γνωρίσω 
επιτέλους από κοντά, ακόµη έναν Γιάννη τον Λαµπράκη SV9FBG, που χρόνια τα λέγαµε αλλά ποτέ από 
κοντά… 

Μέσα σε ένα χώρο γεµάτο από τριαντάφυλλα, συνάντησα τον Γιάννη, µια που η εργασία του είναι 
παραγωγή λουλουδιών…Συζητήσεις για τα θέµατα του χόµπι µας και ανανέωση του ραντεβού για 
µεσηµεριανή ψαροκατεδάφιση στην Ιεράπετρα και το βραδάκι στο shack για ολίγη από cw…
παρακαλώ…! 

 

 
 

Η υπέροχη οικογένεια Ραπτάκη Ιωάννη (SV9FBK) και ο Παπαφούνης στις εγκαταστάσεις    
του έτερου Ιωάννη SV9FBG 
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Τρεις καµπαλέρος…σοοόρυ Γιάννηδες στο radio room του SV9FBG 

Ο Παπαφούνης αργά το βράδι ενώ τρέχει το CQ WPX CW Contest ως SV9/SV2FPU                              
…pileup της αρκούδας… 
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Το ξηµέρωµα της Κυριακής 25 Μαΐου 2008 µε βρίσκει στην αυλή του Ψηλού να πίνουµε ρακές για 
καλή…χώνεψη και να µην µπορούµε να πιστέψουµε ότι σε λίγες ώρες θα αναχωρήσω για την Β.∆. 

Κρήτη… 

Έτσι κι έγινε και το πρωινό βρίσκει τον Παπαφούνη να αποχαιρετά τους φίλους του και να επιστρέφει 
πίσω στο work qth… 

Μα αν νοµίζατε ότι τόσο εύκολα θα ξεµπέρδευα από το Ηράκλειο… 

                                        ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ… 

                   όπως και όλο το ταξίδι του Παπαφούνη… 

 

                                                                   73s 

  

                                                                 SV2FPU 

 

Υ.Γ. (1) ΣΑΣ ΠΕΡΙΜΕΝΟΥΜΕ ΝΑ ΓΙΟΡΤΑΣΟΥΜΕ ΜΑΖΙ ΤΑ 

            75 ΧΡΟΝΙΑ ΝΑΥΤΙΚΗΣ ΕΒ∆ΟΜΑ∆ΟΣ. 

            ΤΟ WHITE TOWER DX TEAΜ ΜΕ ΤΗΝ ΣΥΜΦΩΝΗ  

            ΤΟΥ ΓΕΝ. ΕΠΙΤΕΛΕΙΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΘΑ ΑΚΤΙΝΟΒΟ 

            ΛΗΣΕΙ ΑΠΟ ΤΟΝ ΦΑΡΟ ΜΕΓ. ΕΜΒΟΛΟΥ 

            ΑΓΓΕΛΟΧΩΡΙΟΥ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΕΙ∆ΙΚΟΥ 

            ∆/Κ  SY 75 NavalWeek, ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΟ ∆ΙΑΣΤΗΜΑ 

            ΑΠΟ 29 ΙΟΥΝΙΟΥ ΜΕΧΡΙ ΚΑΙ 6 ΙΟΥΛΙΟΥ!!! 

 

       (2) ΣΤΙΣ 5 ΜΕ 6 ΙΟΥΛΙΟΥ ΘΑ ΤΡΕΞΟΥΜΕ ΠΑΡΑΛΛΗΛΑ 

            ΚΑΙ ΣΤΟ AEGEAN VHF CONTEST!!! 

 

       (3) ΚΑΙ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΤΕΡΟ Η ΕΤΗΣΙΑ WTDXT IOTA 

            DXPEDITION ΣΤΗΝ ΥΠΕΡΟΧΗ ΑΛΟΝΗΣΟ ΑΠΟ  

            30 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ ΕΩΣ ΚΑΙ 5 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2008  

            ΚΑΙ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΕΙ∆ΙΚΟΥ ∆/Κ  SX8 WT 

 

 

 

 

ΣΑΣ ΠΕΡΙΜΕΝΟΥΜΕ ΟΛΟΥΣ ΓΙΑ ΜΟΝΑ∆ΙΚΑ PILEUPS!!! 

ΕΓΓΥΗΜΕΝΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ PILEUPS 

ΤΟΥ WTDXT!!!   www.whitetowerdxt.com 
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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 

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] 


