Μηνιαία έκδοση των Ραδιοερασιτεχνών του Αιγαίου

Τεύχος 80
80ο
ο Ιούλιος 2008

∆ιαβάστε σε αυτή
την έκδοση:
S Y 7 5 N W...
Παπαφουνάκης ΙΙ...
SZ8S…
QTH, κεραίες...
ΙΟΤΑ listings...
SV2DCD...
AEGEAN βραβεία...

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:

Το «5
«5--9» εκδίδεται µηνιαία
και µπορείτε να το βρείτε
στην ιστοσελίδα µας
(www.5
www.5--9report.gr)
κάθε µήνα.
• Αν θέλετε να στείλετε
κείµενο µπορείτε να το
συντάξετε σε WORD ή
απλό κείµενο και να το
στείλετε στο Ε-mail:

sv5byr@hol.gr
τουλάχιστον µια µέρα πριν
το τέλος του µήνα για να
δηµοσιευθεί στην επόµενη
έκδοση.
• Επιτρέπεται η ακριβής αντιγραφή
και επαναδηµοσιευση

ΕΛΕΥΘΕΡΑ αρκεί να γίνει
αναφορά στην πηγή.

Καλά
Μπάνια !!!
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Σελίδα 2

Το Aegean DX group και το 5-9 Report (www.5-9report.gr) θερµά ευχαριστούν όλους τους
συναδέλφους πού άφησαν την ξεκούρασή του Σαββατοκύριακου και την οικογένειά τους για να
ανέβουν σε κορφές καί να συµµετάσχουν στις 5 & 6 Ιουλίου, στο 7ο AEGEAN VHF CONTEST.
Επίσης ευχαριστεί όλους όσους άνοιξαν τους σταθµούς τους και έδωσαν βαθµούς στους
διαγωνιζόµενους και τέλος όλους όσους συµβούλεψαν, πρόβαλαν και γενικά εργάστηκαν ποικιλότροπα
για την προώθηση του διαγωνισµού.
Από την µεριά µας µαζί µε τον manager του διαγωνισµού SV2DCD Λεωνίδα, θα κάνουµε το δυνατόν
καλύτερο γιά τον επόµενο διαγωνισµό. Ελπίζουµε του χρόνου να σας ακούσουµε και πάλι όλους αλλά
και ακόµη περισσότερους. Θα είµαστε όλοι εκεί!

ΛΕΩΝΙ∆ΑΣ ΦΙΣΚΑΣ
SV
SV2
2DCD
sv2dcd@yahoo.com
Ο Λεωνίδας ασχολείται µε τον ραδιοερασιτεχνισµό από
πολύ µικρή ηλικία δίπλα στον πατέρα του SV2RM
Στέργιο.
Πολύ καιρό πριν αποκτήσει την ραδιοερασιτεχνική του
άδεια είναι ενεργό µέλος του τοπικού συλλόγου
ραδιοερασιτεχνών στη ∆υτική Μακεδονία ΕΡΑ∆ΥΜ
(1993) και βοηθάει στην εγκατάσταση αναµεταδοτών,
στην συµµετοχή σε contests καθώς επίσης και στην
αποκατάσταση των επικοινωνιών στην διάρκεια των
σεισµών στις περιοχές Κοζάνης και Γρεβενών (1995)
Το 1997 δίνει εξετάσεις για την απόκτηση πτυχίου
ραδιοερασιτέχνη όπου και πετυχαίνει.
Από τότε είναι active σε πολλά modes και bands,η µεγάλη του αγάπη όµως είναι τα contests.
Το 2001 µαζί µε τον Σπύρο SV8CS ταξιδεύουν στην νήσο Lampedusa (IG9) για να λάβουν µέρος στον
διαγωνισµό CQ WW SSB. Μαζί µε µία οµάδα Ιταλών καταφέρνουν να πάρουν την 1η θέση παγκόσµια.(MULTI
MULTI). Το 2002 και 2003 σαν SY8A από το qth του SV8CS λαµβάνει στον ίδιο διαγωνισµό την 4ή και 6ή θέση
αντίστοιχα στην Ευρώπη (MULTI SINGLE).
Είναι µέλος του J42T Northern Greece Contest Team µε το οποίο έχει λάβει µέρος σε αρκετά contests.
Συµµετέχει σε πολλά VHF/UHF/SHF contest από το contest
site που έχει δηµιουργήσει µε την βοήθεια συναδέλφων της
Ραδιολέσχης Καστοριάς στους πρόποδες του Όρους Γράµµος
στο qra locator KN00LI σε υψόµετρο 1800µ.Τέλος κατέχει το
παγκόσµιο ρεκόρ DX στην µπάντα των 4m (70mhz) έχoντας
καταφέρει επαφή µε τον CU8AO (3XES) σε απόσταση
4.400km
Ο Λεωνίδας πρίν λίγο καιρό έγινε µέλος του Aegean DX
group και ανέλαβε και το management του Aegean VHF Contest. Η µεγάλη παρέα των ραδιοερασιτεχνών των ελληνικών
θαλασσών τον καλωσορίζει και του εύχεται πάντα επιτυχίες!

73s & 55 de ADX group
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Το κυβερνοπεριοδικό του Αιγαίου

Ο ΠΑΠΑΦΟΥΝΗΣ ΓΡΑΦΕΙ…
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
14 ΙΟΥΛΙΟΥ 2008

SY 75 NW VS Propagation = 11--0
Ούτε που το’ χα, -χαµε φανταστεί…!

Ο Ελληνικός
Ραδιοερασιτεχνικός Φάρος

WHITE TOWER DX TEAM
ΕΚΠΕΜΠΕΙ ΑΠΟ ΤΟΝ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΟ
ΦΑΡΟ ΜΕΓΑΛΟΥ ΕΜΒΟΛΟΥ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ …

CALLING CQ FROM SY75NW,
CELEBRATE 75 YEARS OF HELLENIC NAVAL WEEK ANNIVERSARY, LIGHTHOUSE ON THE AIR, GRE
GRE--096…

QRZ??
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Σελίδα 4

Φίλοι και φίλες συνάδερφοι ραδιοερασιτέχνες και µη,
Με την ζέστη και πιο πολύ την αφόρητη αίσθηση της µεγαλούπολης να σε ‘βοµβαρδίζουν’, µέσα στη
ντάλα κατακαλόκαιρο, παίρνεις εύκολα την απόφαση να φύγεις από την πόλη και τους θορύβους της
και να πας να ζήσεις, έστω και εν µέρει, όπως ζούσαν οι φαροφύλακες χρόνια πίσω…!
Ήδη η απόφαση είχε παρθεί στο meeting της Τετάρτης πριν από το Πάσχα, για ένα Σαββατοκύριακο,
το τελευταίο της Ναυτικής Εβδοµάδος, εκποµπών από τον Φάρο Αγγελοχωρίου, …αλλά θελήσαµε να
ανεβάσουµε τον πήχη ψηλότερα και να το κάνουµε LH OTA DXpedition εβδοµαδιαίας διάρκειας και
ηµερολογιακά πάνω-κάτω τέλη Ιουνίου, όπου συνήθως τρέχουµε την ΙΟΤΑ DXpedition…
πως ένα απλό project γίνεται ο πόλος έλξης της παγκόσµιας ρ/ε κοινότητας :
1)Επιλέγεις ένα εξαιρετικό qth (Βορράς, ∆ύση, Νότος, θάλασσα), που είναι και ναυτιλιακός φάρος (άρα
τον ψάχνουν πολλοί – ARLHS GRE-096)
2)∆υνατό πολιτιστικό γεγονός (75 χρόνια από την έναρξη της Ναυτικής Εβδοµάδος)
3)Call sign – SY 75 NavalWeek - που όταν το ακούς, όπως το ακούς (25 over µέσα στο Τόκυο, στα 20
µέτρα, η (διαζ) 20 over στο Central Texas στα 30µέτρα) πέφτεις από την καρέκλα του shack, όπως
µου εκµυστηρεύθηκε φίλος από JA µεριά…!
4)Κεραίες BY WTDXT, operators οι δικοί µας (βλέπε επιτροπή διαχείρισης pileup!) και γενικότερα
Οργάνωση µε Ο κεφαλαίο.
Τα χαρτιά έφυγαν στην ώρα τους
για Γενικό Επιτελείο Ναυτικού,
Υπηρεσία Φάρων, Υ.Μ.Ε., και
Νοµαρχία Θεσσαλονίκης - µια που
είναι και ο χορηγός της
εκδήλωσης, και µέσα από αυτό το
βήµα θέλω να συγχαρώ τον
εξαίρετο Αντινοµάρχη µας
Ψωµιάδη ∆ιονύσιο για την
απλότητα και αµεσότητα του –
ούτως ώστε να ξέρουµε έγκαιρα
το τι µέλει γενέσθαι…

Παπαφούνης, SV2HRT Παύλος, SV2HNZ
Μπάµπης πάνω στον φάρο…Μοναδική εµπειρία!
ΑΞΙΖΕ!

Όλα κύλησαν βάσει σχεδίου,
ήρθαν οι εγκρίσεις, και αφού

επιλέχθηκαν ποιες κεραίες από την προίκα µας
θα στήσουµε, την Τρίτη 24 Ιουνίου ξεκίνησε η
πρώτη φάση και το Σάββατο 28 Ιουνίου
ολοκληρώθηκε η antenna farm του WTDXT.
14 elements Spiderbeam, 2 el C.Quad,
Vertical Cushcraft R8 (A) –αυτή µε το…πράσινο
στοιχείο, και τέλος 5 el. 6m yagi, πολύ καλά
δεσίµατα λόγω ξαφνικών µπουρινιών και αρκετά
µεγάλες κάθοδοι ήταν τα εξωτερικά στοιχεία…!
To WTDXT σε…ραδιοφαρικό…οίστρο

5-9 Report

Το κυβερνοπεριοδικό του Αιγαίου

Περνώντας στο εσωτερικό, στήσαµε 2 radio
rooms (µόνο) µια που και οι µπάντες ήταν
κλειστές (s.f.65-66 – s.n. ένα κουλούρι), και
σχεδόν όλο το team δούλευε στις
προσωπικές τους εργασίες τα πρωινά (πλην
εµού) και θα ερχόταν part-time…

Σελίδα 5

Peter SV0XAW/AI4PP, σε 1
ώρα και 8 λεπτά αρµόστηκε
η 14 στοιχείων wire yagi

Το πρώτο από τα δύο shack, σήκωσε το
µεγαλύτερο βάρος…qsos!

SV2HNZ pileups mgr, SV2HRT κοιτάει,
γύρνα µπροστά σου και συνέχισε τις
καταχωρήσεις, SV2HSV προσηλωµένος
φορώντας την υπέροχη µπλούζα µε το
logo!

SV2HPY γλυκύτητα στη φωνή, αλλά
και τέσσερεις καταχωρήσεις το
λεπτό…ΦΟΝΕΑΣ~!

Το δεύτερο shack ακριβώς στην βάση του
Φάρου, µε µάνατζερ τον εξαιρετικό
Χρήστο SV2HQX!!! Αν και δεν είναι
επίσηµο µέλος WTDXT, συνέβαλε τα
µέγιστα!
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Σελίδα 6

Και έτσι ξεκίνησε στις 290001UTC JUNE 2008, το ταξίδι του στις αµατερικές
συχνότητες, το διακριτικό κλήσεως SY75NW µε τον Παπαφούνη operator στα
30m CW, και αµέσως σηκώθηκε ένα ραδιοερασιτεχνικό τσουνάµι µε τα calls να
διαδέχονται το ένα το άλλο και δώστου να γεµίζει ο ντορβάς…
Το σίγουρο είναι ότι όσο κατέβαινε η διάδοση τόσο πιο µεγάλα γινόντουσαν τα
pileups… Πραγµατικά ΑΠΙΣΤΕΥΤΑ µεγάλη συσσώρευση διακριτικών κλήσεως
σε…qrz 1Kc up…
Τον χορό των opers ήρθαν να συµπληρώσουν τα σταθερά χαρτιά SV2HNZ,
SV2HPY, SV2HRT (βλέπε παρακάτω), SV2HQX, SV2HSV, SV0XAW, ενώ το
κερασάκι στην τούρτα ήταν η αγαπητή σύζυγος µου Γεωργία SV2GNQ, η οποία
την τελευταία Κυριακή ήρθε στις 05.30 για να δουλέψει CQ DX αλλά η
διάδοση είχε άλλα σχέδια και αρκέστηκε σε calling CQ EUROPE σε τρεις
µπάντες παρακαλώ (20, 17, 15µέτρα). Σηµαντικότατη η προσφορά του SW2HTI Ηλία, ο οποίος απ’ ότι
φαίνεται αν συνεχίσει έτσι, σύντοµα θα ‘χουµε ‘γεννητούρια’…!
Το TOWER διανυκτερεύει…! Μόλις
µία ηµέρα πριν στηθούν οι κεραίες
στο Αγγελοχώρι…,
δηλαδή λέµε τώρα, στις 23.00, έχεις
όρεξη να σηκώσεις στην ταράτσα
σου µία 9 µέτρων κάθετη, γιατί είδες
όνειρο ότι θα φορτώσεις pileup στα
30 µέτρα…ΑΠΛΑ…παίρνεις
τηλέφωνο στο WTDXT, και η ειδική
οµάδα εθελοντών πραγµάτωσης
αµατερικών ονείρων στην διάθεση
σου, Μπάµπης 2HNZ, Ηλίας 2HTI,
Παύλος 2HRT, πλάτη στον φακό, και
ο µόνιµος εθελοντής Παπαφούνης
στην κάµερα ...

Αγαπητοί φίλοι,
Έτσι απλά και όµορφα πέρασαν 8 ηµέρες και 8 νύκτες στον Φάρο µε µόνιµα pileups τους απανταχού
της Γης ντιεχερς , τους ανέµους που µας δρόσιζαν µε ένταση µερικές φορές και 8-9 BF, και τα άπειρα
κουνούπια, προϊόν των οικολόγων που δεν επιτρέπουν τους ψεκασµούς, αλλά επιτρέπουν να µας
πίνουν το αίµα…
Τα logs γέµισαν µε 12.000 qsos, 128 DXCC, µε µερικά πραγµατικά άξια µνείας :
Α) FO5RH French Polynesia, 02.31UTC 40m CW, 449/579
B) VP8NO Falkland isls SA-002 19.52UTC 40mCW, 599 x 2
και πολλά από 3A, 4J, 5B, 7X, 8P, 9H, 9K, 9V, 9Y, A4, A6, A9, AP, BV, BY, C3, C9, CE, CN, CO, CU,
CX, CY0X (ναι η αποστολή στον Αι Παύλο), EA6,8,9, EK, EX, EY, EZ, FG, FM, FO, GD, HB0, HH, HI,
HL, HP, HR, HZ, IS, J2, JA, JT, JY, KL, KP2,4, LU, OD, OH0, OX, OY, PJ2, PY, PZ, SV, Ελλάδα σε όλες
τις µπάντες που εκπέµψαµε πλην 12m, T7, T9, TA, TF, TI, TK, TT, U4MIR(Κοσµοναύτης), UA0 (Far
East), UJ, UN, VA2,3,4,5, 6,7, VK, VP8, VU, VY0, VY2, W1,2,3,4,5,6,7,8,9,0, XE, YA, YB, YI, YV, ZL,
ZP, ZS.
Πάντως θέλω να στείλω τα συγχαρητήρια µου στους Ελληνικούς σταθµούς που µας δούλεψαν:
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Σελίδα 7

Ο δικός µας Τόνυ που σε άλλες συνθήκες θα ήταν µαζί µας αλλά ας όψεται η Αυστρία…πάντως µου
υποσχέθηκε ότι το µορσόπολυβόλο του θα ηχήσει από Αλόνησσο µεριά,

OE/SV1ENG, SV1AA (?), SV1AOG, SV1AYC, SV1BUV, SV1CDZ, SV1CEI,
SV1DPI, SV1EBV, SV1EMQ, SV1EOG, SV1FJN, SV1FJP, SV1GAY, SV1GRD,
SV1GRJ/P, SV1GSP/8, SV1HBK, SV1HEM, SV1JA, SV1JSN, SV1JSQ, SV2AVP,
SV2BWM, SV2CBM, SV2CLL, SV2CWN, SV2CWV, SV2CXI, SV2DCD, SV2DFA,
SV2DGJ, SV2FLQ, SV2GJV, SV2GWY, SV2HNZ/M, SV2HOA, SV2HPL, SV2HPY,
SV2HPY/M, SV2HRS, SV2HRV, SV2JAO, SV2JJD, SV2LLV, SV2LZX, SV2MAC,
SV2MAP, SV2UF, SV2WT, SV3AQR, SV3DCX, SV3ICK, SV3IEG, SV3MSE, 5B/
SV4ARX, SV4FGY, SV4LE, SV5AZP, SV6CZQ, SV7CUD/2, SV7FIP, SV8CYV,
SV8DTL, SV8EP, SV8EUF, SV8EUX, SV8FEB, SV8FMY, SV9AUE, SV9CJO,
SV9COL, SV9DJO, SV9GPJ, SV9GPV, SV9GPY, SV9JI, SY4LH, SY7SM,
SZ7SER…
Ακόµη ο GW/SV0XBJ, OE/SV2KGA/M…
Κι αν παρέλειψα κανένα µην µε βγάλετε στην σέντρα!

Η καλοκαιρινή µπόρα µόλις πέρασε, το ‘ουράνιο τόξο’ πάνω από τις κεραίες του TOWER…
Καλός οιωνός, λένε οι παλαιότεροι!
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Σε αυτό το σηµείο θέλω να πω κάτι και για τα δύσκολα, αυτά που συµβαίνουν εκεί που δεν το
περιµένεις, και προσπαθούν να σε κάνουν να βγεις από τον εαυτό σου και να δείξεις στον αέρα κάτι
απ’ αυτό που δεν είσαι: Ακούστε οι αθεόφοβοι υπάνθρωποι ΜΗ ραδιοερασιτέχνες τι µας έκαναν:
Εκπέµπαµε στους 14182kc και ακούγαµε sx, µε αρκετό pileup, ξάφνου στο 14181 ακούω να µιλούν µε
αµερικάνικη προφορά, βγαίνω ένα κάτω και αρχίζω να προσπαθώ να τους διώξω…ΜΑ ΠΟΙΟΥΣ ΝΑ
∆ΙΩΞΩ… αφού οι άνθρωποι χαµπάρι δεν είχαν ότι η εκποµπή τους αναµεταδίδεται ενώ αυτοί
εκπέµπανε 30 kc πάνω από εµένα!!! Εν τη συνέχεια βάλανε από δεξιά µου τον LOU , Easy Able Three
Japan Eco, ενώ ταυτόχρονα τον άκουγα στο 14205…!
Και πιστεύω ότι το electronic jamming warfare γινόταν από ξένους…τύπου…devil…γελοία
υποκείµενα, ανθρώπινα λάθη που η κοινωνία διαπράττοντας χειρότερο λάθος τους έδωσε
ραδιοερασιτεχνική άδεια και λυµαίνονται την περιοχή γύρω από το 14180Khz έως το 200 και δεν
αφήνουν κανέναν να διανοηθεί να εκπέµψει περίξ...και δεν µιλάω έτσι στα κουτουρού, έχω στοιχεία
και αποδείξεις!
Τελειώνοντας αυτή την καταγραφή από την εµπειρία που
λέγετε το WTDXT φαροφύλακες, οµολογώ ότι µας άρεσε!
Οµολογώ ότι θα το επαναλάβουµε!
Θέλω τέλος να συγχαρώ όλα τα µέλη του TOWER που
υπερέβαλαν εαυτούς και πολλές φορές παθιασµένα
λειτουργώντας, έκαναν operating απέναντι σε χιλιάδες
κριτές, έτσι ΠαπαΓιάνκι (?), µε σκοπό ένα και µόνο: την
επιτυχία της αποστολής και να περάσουµε καλά!
Όλοι του WTDXT για ένα στόχο :

ΤΗΝ ΕΝ∆ΥΝΑΜΩΣΗ ΤΟΥ
ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ
ΡΑ∆ΙΟΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΣΜΟΥ!
Εύγε στους 2 πύργους µας SV2HNZ, SV2HPY,
Εύγε
στον great oper CW/SSB SV2HRT, πέρυσι το µόνο που
ξεχώριζε στο CW ήταν το DL…και φέτος του ‘δωσε και
κατάλαβε του CW pileup…
Εύγε
στον SV2HSV, τον Έλληνα που τα ‘κανε όλα και χωρίς να
πει κιχ!
Εύγε στον SV0XAW, που όσο του επέτρεπαν τα qrlικά του βοήθησε
Εύγε στον SV2HQX, σε άλλα άρθρα σας είπα, ότι είναι µεγάλο αστέρι και καλός άνθρωπος!
Εύγε στον, σε λίγο δικό µας, SW2HTI, ήταν πάντοτε
απίκο και χωρίς µου και θα…!
Εύγε και στον QSL MGR SV2HPP, τώρα αρχίζουν τα
δύσκολα…!
Εύγε και στο κορίτσι µου, YL Georgia, SV2GNQ, που δεν
λέει όχι για dxing, και να βοηθήσει το δικό της TOWER!
∆υστυχώς ο Χρήστος SV2HOB δεν µπόρεσε να
συνδράµει… Έµεινε κανείς…παραπονεµένος???
∆εν νοµίζω…
Α! τώρα που το λες, εκείνος ο τρελλο-Παπαφούνης
που έµεινε στον Φάρο επί 8 µέρες και νύχτες
συνεχόµενες και είδε κάτι τέτοιες ανατολές…
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…η (διαζ) κάτι νύχτες µαγικές και ονειρεµένες,
µε τη Σελήνη να ακουµπά νοητικά το ένα
στοιχείο της spiderbeam, και να της λέει µυστικά
στα αυτί και κατ’ επέκταση στους Ποµποδέκτες
του WTDXT:
<<Ο ΗΛΙΟΣ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΜΗΝ ΣΑΣ ΚΑΝΕΙ
ΤΟ ΧΑΤΙΡΙ ΚΑΙ ΤΟ S.F. ΝΑ ΕΙΝΑΙ
ΚΟΛΛΗΜΕΝΟ ΣΤΟ ΝΑ∆ΙΡ, ΑΛΛΑ ΜΗΝ
ΑΝΗΣΥΧΕΙΤΕ, ΕΓΩ Η ΣΕΛΗΝΗ ΘΑ
ΣΕΛΗΝΙΑΣΩ ΤΑ ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΚΑ
ΚΥΜΑΤΑ ΤΩΝ ΚΕΡΑΙΩΝ ΣΑΣ ΚΑΙ ΘΑ
ΚΑΤΕΥΘΥΝΟΝΤΑΙ ΠΑΝΤΟΥ ΣΕ ΟΛΟΝ ΤΟΝ
ΚΟΣΜΟ ΜΕ 5-9 PLUS PLUS,
Α∆ΙΑΦΟΡΩΝΤΑΣ ΑΝ ΣΑΣ ΠΑΡΕΜΒΑΛΛΟΥΝ,
Η ΑΝ ΕΙΣΤΕ Ο ΜΟΝΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΕΠΙ ΤΗΣ
ΓΗΣ ΠΟΥ ΑΚΟΥΓΕΤΑΙ ΚΑΙ…ΑΚΟΥΕΙ…

ΕΤΣΙ!>>

Η ‘σεληνιασµένη’ spiderbeam…προσέξτε την
Σελήνη στην επάνω δεξιά µπούµα!

∆ύσκολη η καλογερική, µαζί
µε τα κουνούπια, απ’
αριστερά Παπαφούνης, η
µηχανή (το τέρας) του
SV2HSV, SV2HNZ, SV2HPY,
SV2HRT

SY75NW
vs
PROPAGATION
vs
JAMMING = 1
1--0-0
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Finally, όσον αφορά το AEGEAN VHF Contest 2008, διαθεσιµότητα χειριστών κατά το ΣΚύριακο
δεν υπήρχε, αφετέρου κεραία για 2 µέτρα ήταν δώρο-άδωρο µια που το υψόµετρο µας δεν
ξεπερνούσε τα 40 µέτρα από την επιφάνεια της θαλάσσης, στα 6 µέτρα που βάλαµε τον στόχο µας,
πραγµατοποιήσαµε 121 επαφές, µετά κόπων και βασάνων το Σάββατο, θυµάµαι χείριζα άπειρες κλήσεις
στο 090 και ο µόνος που ήρθε ήταν ένας Ουκρανός, που βαρέθηκε να κάνει CQ λίγο πιο πάνω από
εµένα…και ήρθε και κάναµε το qso, κάτι είναι κι αυτό.
Ευχές σε όλη την επιτροπή οργάνωσης του AEGEAN VHF Contest, για καλύτερη διάδοση του
χρόνου, µε υγεία!
Πάντως πιστεύω ότι το αστείο µε το τέλος του 23ου Ηλιακού κύκλου παρατράβηξε καµιά 1,5 µε 2
χρόνια…
Που ακούστηκε να έχει µπει ο 24ος και να κάνει τα όποια s.n. από τον προηγούµενο – δείτε
τα πάντα για διάδοση και ηλιακούς κύκλους και µαύρους ήλιους στο εξαιρετικό www.solarcycle24.com
ΦΥΣΙΚΑ ΠΑΡΑΛΗΨΗ ΘΑ ΗΤΑΝ ΑΝ ∆ΕΝ ΑΝΑΦΕΡΟΜΟΥΝ ΣΤΟ ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΝΑΥΤΙΚΟΥ - ΤΜΗΜΑ
Α ΚΛΑ∆ΟΥ / ΓΡΑΦΕΙΟ ∆ΗΜ. ΣΧΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΦΑΡΩΝ ΚΑΙ ΣΤΟΥΣ ΕΞΑΙΡΕΤΟΥΣ
ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΟΥΣ/ΥΠΑΞΙΩΜΑΤΙΚΟΥΣ ΠΟΥ ΤΟ / ΤΗΝ ΣΤΕΛΕΧΩΝΟΥΝ, ΟΙ ΟΠΟΙΟΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΧΗ ΜΕΧΡΙ
ΤΟ ΤΕΛΟΣ ΤΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΑΣ ΣΤΑΘΗΚΑΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙ ΜΑΣ ΚΑΙ ΒΟΗΘΗΣΑΝ ΤΑ ΜΕΓΙΣΤΑ ΑΠΟ ΤΗΝ
ΣΚΟΠΙΑ ΤΟΥΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΤΥΧΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΤΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ.
ΘΕΡΜΑ ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΑ ΛΟΙΠΟΝ ΣΤΟΥΣ
∆ΙΕΥΘΥΝΤΗ ΚΛΑ∆ΟΥ Α ΓΕΝ
ΤΜΗΜΑΤΑΡΧΗ Α4 ΓΕΝ
∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ∆ΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΓΕΝ
ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ Α ΚΛΑ∆ΟΥ ΓΕΝ
ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ∆ΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΓΕΝ
ΠΛΩΤΑΡΧΗ (ΠΤ) ΜΑΝΙΟΥ∆ΑΚΗ Π. (ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΦΑΡΩΝ)
ΕΠΙΚΕΛΕΥΣΤΗ (Φ) ΑΡΜΑΓΟ ΘΩΜΑ, ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ ΡΑ∆ΙΟΦΑΡΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
∆ΙΟΠΟ (Φ) ΜΠΕΤΑΚΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟ
∆ΙΟΠΟ (Φ) ΣΕΒΑΣΛΙ∆Η ΠΑΥΛΟ
∆ΙΟΠΟ (Φ) ΚΥΡΙΑΚΙ∆ΗΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟ
Μ’ αυτά και µε άλλα αγαπητοί, -ες µου, άλλη µία αποστολή του Λευκού ραδιοερασιτεχνικού Πύργου,
µε έδρα την Θεσσαλονίκη µας, έφτασε στο τέλος…
…ποιο τέλος και ποια αρχή µ’ αυτό τον Πύργο που ‘µπλεξα… …ακόµη καλά καλά οι κεραίες δεν µπήκαν
στην αποθήκη τους…νησί βλέπουν στο βάθος…
…πω, πω και ωραίο µέρος στο φάρο δίπλα, µε θάλασσα γύρω-γύρω…

ΡΑΝΤΕΒΟΥ ΣΤΗΝ ΑΛΟΝΝΗΣΟ
30 ΑΥΓ ΜΕ 5 ΣΕΠ 2008,
ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΕΙ∆ΙΚΟΥ ∆/Κ

SX8WhiteTower,
GIOTA NAS-065, IOTA EU-072,
WLOTA 4091
ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ…
73 & 88
ΠΑΠΑΦΟΥΝΗΣ
sv2fpu@vip.gr
www.whitetowerdxt.com
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Η Ένωση Ραδιοερασιτεχνών
Κεντρικού Αιγαίου – ΕΡΚΑ SZ8S
και η Σάµος, στο 7ο Aegean VHF
Contest !
Ραδιοερασιτεχνικές και άλλες
εντυπώσεις …
Αξηµέρωτα και ταξιδεύω µε το µικρό Νταϊχάτσου
κατάφορτο µε χρήσιµα και άχρηστα…
Σιγά σιγά το βανάκι ανεβαίνει τον στενό ορεινό δρόµο στις πλαγιές του Καρβούνη. Γύρω όλα
είναι ακόµα κατασκότεινα. Πρίν λίγο πέρασα το Πυθαγόρειο και τά άλλα πεδινά χωριά της
περιοχής. Το νεοελληνικό συνονθύλευµα εκτονώνεται στα διάφορα σκυλάδικα και στα
«ντάνσινγκ-κλάµπ».
Η ώρα είναι τεσσεράµισι τά ξηµερώµατα και πάω προς το ραντεβού στην δυτική πλευρά του
νησιού να συναντήσω τά δυό άλλα µέλη της οµάδας για να τρέξουµε τον καθιερωµένο ετήσιο
Aegean VHF Contest.
Άνοιξα το παράθυρο… Ο δροσερός αέρας χίµηξε µέσα και µε χτύπησε στο πρόσωπο. ∆εξιά
αριστερά ξεχώριζαν οι σγουρές φιγούρες των µοσχάτων σαµιώτικων αµπελιών πού τούτη την
εποχή είναι κατάφορτα.
Μετά από λίγο ο δρόµος ανηφορίζει για τά καλά. ∆ιαρκής ανάβαση. Τις απαλές γραµµές των
αµπελώνων πού αχνοφαίνονταν µέσα στο λυκόφως, διαδέχτηκαν τώρα να διαγράφονται
ξεκάθαρα στον φόντο του µαβιού τά ορθόκορµα µαυρόπευκα του Καρβούνη. ∆έκα χρόνια
πρίν η περιοχή αυτή είχε καεί. Μά η γόνιµη σαµιώτικια γή επούλωσε γρήγορα τις πληγές της
και σηµάδια πιά από εκείνη την συµφορά µόνο έµπειρο µάτι µπορεί να διακρίνει. Το χέρι µου
ψαχουλεύει στα τυφλά το ντουλαπάκι. Μια ξεχασµένη κασέτα, και σε λίγο από τά ηχεία του
Μπλάουκµπουντ µαστιγωτά ξεχύνονται οι στοίχοι των Σκόρπιονς…
«Catch the train of better times
Rock tonight
Hard times go
As soon as the good times roll
All your life…»
Και άνοιξα την ένταση για να ακουστούν… ∆ΥΝΑΤΑ, µέσα στην αυγή οι στοίχοι του
Κλάους Μέιν…
«…Θάµαι εδώ όταν έρθει ο άγγελος…
Θάµαι εδώ µέσα στη λάµψη των πρωινών αστεριών…»
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Άφησα πίσω µου το µεγάλο Πυργιώτικο φαράγγι. Το φεγγάρι στο γέµισµά του είχε πιά από
ώρα χαθεί. ∆ιασταύρωση Πλατάνου και ρίχνω µια κλεφτή µατιά στον δείκτη θερµοκρασίας..
Όλα καλά και η ανηφοριά τελειώνει. Έκλεισα το κασετόφωνο. Σταµάτησα στο πλάι του
δρόµου, αφουγκράστηκα το ήσυχο γουργουριστό δούλεµα του κινητήρα και τον έσβησα….
Βούλιαξα στην σιωπή…
Βγήκα και στάθηκα δίπλα στις µπάρες. Κάτω από τά πόδια µου χάος και πιο πέρα το Αιγαίο.
Ένα νεαρό τσακάλι ξεκόλλησε από την πάνω πλαγιά και περνώντας τον δρόµο κλεφτά
ριπιδιαστά, σταµάτησε για µια στιγµή και µε κοίταξε. Τά µάτια του άστραψαν και µετά χύθηκε
προς τον γκρεµό. Ξοπίσω του και τά άλλα δυό αδέρφια του. Λίγο παρά πέρα ακούστηκε το
αλύχτισµα της µάνας τους πού τά καλούσε για το πρωινό µάθηµα κυνηγιού. Από τά βράχια
σηκώθηκε µε πάταγο τροµαγµένο, ένα µικρό µπουλούκι αγριοπερίστερα. Η σαµιώτικια φύση
είχε πιάσει από νωρίς δουλειά. Ρούφηξα λαίµαργα τον κρύο πρωινό βουνίσιο αέρα. Μπροστά
µου ανέβαιναν µέσα από τον ατσαλένιο θαλασσινό ορίζοντα, αργά και επίσηµα τά
∆ωδεκάνησα.
Στα αριστερά µου, Ανατολικά, τά Μικρασιατικά παράλια.
Η Ιωνία και η Αιολική Γή άρχισε να τίς λούζει το Φώς της αυγής!
Στα δεξιά µου, στά ∆υτικά τό Σκοτάδι!..

Αφού χόρτασα ησυχία ξεκίνησα στον κατήφορο αυτή την φορά. ‘Άραγε ο Αλέξανδρος και ο
Γιώργος πού να βρίσκονται;..
Το µικρό αυτοκίνητο ρολάριζε ήσυχο. Από το φορητό ακούστηκε βροντερά η κοφτή φωνή της
Ελευθερίας (η YL του SV8CYU) να δίνει το ID του Σαµιώτικου ριπίτερ:
«Romeo 1 Bravo. Ένωση Ραδιοερασιτεχνών Κεντρικού Αιγαίου. Επαναλήπτης Sierra
Victor 8 Sierra.. Όρος Μπουρνιάς. Νήσος Σάµος»…
Μά δεν κοιµάται ποτέ αυτό το κορίτσι; Ακούστηκε γελαστή αλλά πιο µπάσα από κάθε άλλη
φορά η φωνή του Γιώργου του Σοφιανού και συνέχισε:
«Ο SV8IJZ στο R1b. Καληµέρα» «Καληµέρα. Ο SV8CYR» απάντησε µετά από δευτερόλεπτα
ο Αλέξαντρος ο Καρπαθίου. «Και ο SV8CYV. Καληµέρες στον κόσµο» απάντησα.
«Έρχοµαι από ψηλά (τον ορεινό δρόµο) και βρίσκοµαι στον αυχένα του Φτεριά» «Είµαι
µπροστά σου» ανταπάντησε ο Αλέξανδρος, πούρχονταν από τον Βόρειο, τον παραθαλάσσιο
δρόµο
«Και γώ έρχοµαι από τον δρόµο των Σκουραιίκων» συµπλήρωσε ο Γιώργος πού έρχονταν από
τά Νότια του νησιού.
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«Ραντεβού στην διασταύρωση
Παλαιοχωρίου προς ∆ρακαίους»,
στην ∆υτική πλευρά του Κερκετέα.
Από κεί είχαµε αποφασίσει να τρέξουµε
φέτος το Aegean Contest, µιάς και
θεωρήσαµε ότι η ∆υτικότερη πλευρά της
Σάµου καταπρόσωπο στο Κεντρικό Αιγαίο
θα µας έδινε περισσότερες δυνατότητες
στα 2m παρά στην κορυφή του
Καρβούνη στην κεντρική Σάµο πού
είχαµε πάει πέρυσι.
Έτσι γραµµή όλοι για το KM37hq. Άλλη
µια ώρα περίπου κράτησε η διαδροµή για
να ανεβούµε και να φτάσουµε τά µέσα
περίπου της κάτω πλαγιάς του πέτρινου
όγκου του Κερκετέα. Έξη και δέκα η
οµάδα συγκεντρώθηκε. Ο Γιώργος ο Σοφιανός SV8IJZ, µαζί µε την πανταχού παρούσα και
πολύ χαρούµενη YL του Μαρία και φυσικά τον αεικίνητο νεαρό του κλώνο Ιωακείµ.
Ο Αλέξανδρος ο Καρπαθίου ο SV8CYR και ο υποφαινόµενος SV8CYV Βασίλης.
Μετά από σύντοµη ανασύνταξη και την διά ζώσης ανταλλαγής των Καληµέρων, µια σύντοµη
διαδροµή στον στρωτό χωµατόδροµο πού είχαµε ανιχνεύσει αρχικά από το Google Earth και
την πρό περασµένη εβδοµάδα είχα επισκεφτεί για επί τόπου αναγνώριση εγκατασταθήκαµε
στον µικρό ελαιώνα σε απόλυτα… σκόρπια άναρχη διάταξη.
Στο 4Χ4 του Αλέξανδρου
εγκαταστάθηκε η DIAMOND
CP-6 η κεραία πού
χρησιµοποιήσαµε για τά 6m
και για κλεφτές αφουγκρασιές
στα 10m.
Στο εσωτερικού του µικρού
οχήµατος το yaesu ft890 µαζί
µε το Alinco και ο
υπολογιστής.
Στο τραπέζι παρά δίπλα κάτω
από την πιο παχιά ελιά
εγκαταστάθηκε το V7 µε τον
Γιώργο, το χοντρό τεφτέρι του
και την εννιάρα κεραία σε
κάθετη πόλωση για τις FM
επαφές. Λίγα µέτρα παρά πέρα µέσα στο βανάκι η πιο αναπαυτική εγκατάσταση. Το παλιό
πιστό IC-746 µε την 11 στοιχείων ΤΟΝΝΑ για τά 2m SSB αλλά και επικουρικό για τά 6m.
Για τροφοδοτικά είχαµε τά alinco dm-330mw παράλληλα µε µπαταρίες για να βοηθούνται οι
γεννήτριες όταν πατούσαν και τά τρία µηχανήµατα µαζί.
Κατά τά άλλα, αντηρίδες, RG και Echoflex, άτακτα και σκόρπια.
Καρέκλες τραπέζια ψυγεία και νερά κάτω από τις ελιές σκόρπια επίσης…
Πάντως σοβαρότατη µέριµνα λάβαµε για την αντιπυρική προστασία. Αποψιλώσαµε αρκετά
τετραγωνικά όπου φυλάξαµε τά καύσιµα όπως επίσης και τά σηµεία πού τοποθετήσαµε τις
δυό ηλεκτρογεννήτριες 0.6 KVA η κάθε µία (Εξαιρετικά εργαλεία για portable καταστάσεις),
καµιά τριανταριά µέτρα µακριά από την κατασκήνωση.
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Επίσης τοποθετήσαµε πυροσβεστήρες κοντά στα
επικίνδυνα σηµεία.
Η ώρα 6.30 και ο µεγάλος αρχηγός ανέτειλε κραταιός
πίσω από τον γυµνό όγκο του Κερκετέα. Μέσα σε λίγα
λεπτά µας έδωσε να καταλάβουµε… ΖΕΣΤΗ !!! Αµέσως
βγήκαν και τοποθετήθηκαν οµπρέλες παραλίας και τά ριγέ
και λουλουδιαστά σεντόνια της γιαγιάς γίνανε αντηλιακές
τέντες για να συµπληρώσουν έτσι µε τά παρδαλά τους
χρώµατα το απόλυτο γυφτέ της κατασκήνωσης.
Και εκεί πού είχαµε παραδοθεί στον εγκαταστατικό
οργασµό µας, έβηξε ξερά το mobile µέσα στο 4Χ4 του
SV8CYR. «Για να δούµε εάν υπάρχει κανείς…» ακούστηκε η φωνή να λέει. Και συνεχίζοντας.
«Το SX7W στο 145.500 από το KN20BV Θράκη. Άν ακούει κανείς…» Ο Αλέκος άδραξε το
µικρόφωνο. «Ακούει ο SV8CYR για τη οµάδα του SZ8S από το KM37hq Σάµος και αριθµός
επαφής 001 QSL?»
Έτσι λοιπόν ξεκινήσαµε το 7ο Aegean VHF Contest. Με επαφή µε Θράκη στα 2m FM στο mobile και για κεραία την µικρούλα λ/4 στο αυτοκίνητο του SV8CYR. Στη συνέχεια η Κρήτη
έκανε δυναµική παρουσία για να ακούσουµε
µετά πολλούς σταθµούς από Κυκλάδες, από
Βόρεια Πελοπόννησο, επίσης πολλούς
συναδέλφους άλλους στα FM και άλλους στα
SSB από Λεκανοπέδιο αλλά και από Στερεά
Ελλάδα. Σταθµούς από Θεσσαλία αλλά και από
την Χίο, την Σάµο φυσικά, την Σαµοθράκη, την
Μακεδονία, την Θράκη. Από την Ρόδο ακούσαµε
τον SV5BYR τον Μιχάλη και τον γιο του τον
Μανώλη SW5KKR ο οποίος έκανε την επίσηµη
πρώτη του εµφάνιση σε κόντεστ. Ίσως η
νεότερη φωνή στην ελληνική ραδιοερασιτεχνική
ιστορία. Να τον χαίρεσαι αγαπητέ Μιχάλη. Και
για σένα Μανώλη πάντα επιτυχίες!!!
Στις 08.30 εµφανίστηκε στα 2m FM το ΤΑ3ΚΜ
(radio club call) από τά Βουρλά και ρώτησε τον
Γιώργο SV8IJZ πόσοι τούρκικοι σταθµοί µας είχαν δώσει ριπόρτα. Ο Γιώργος του απάντησε
ξερά: «just two»… Τότε λοιπόν οι «αγαπητοί µας γείτονες» θυµήθηκαν να τρέξουν και
αυτοί το δικό τους κόντεστ βγαίνοντας στις συχνότητες πού βγαίναµε και εµείς φωνάζοντας:
«CQ CQ CQ Tango Alfa VHF CONTEST»… Τι να πούµε…
Ο Αλέξανδρος Καρπαθίου SV8CYR

Θέλαµε να τους φτύσουµε, για να µην τους πιάσει το µάτι δηλαδή, µην νοµίζετε για άλλο
λόγο, αλλά κάναµε οικονοµία στο σάλιο µας για νάχουµε καθαρή φωνή. Άς τους φτύσουν
άλλοι για να µην τους βασκάνουµε…
Τέλος πάντων πάµε παρά κάτω:
Στα 6m δουλέψαµε τις παρά κάτω ραδιοχώρες:
OE, DL, HA,S5, F, I,GI, G,9A,
OK,SP,EI,GW,9H,GM,PA,UX,HB,SV,TA, YU, T9.
Οι Ελληνικοί σταθµοί πού δουλέψαµε στα 6m ήταν
οι:
SX7W km20bv, SV9CVY km25ka, SV1DH km27aw,
J43N km17hx, SV8FMY km37ms.
Πραγµατοποιήθηκαν 42 QSO στα 6m από ένα
σύνολο 81 επαφών σε όλη την διάρκεια του κόντεστ.
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Στις 14.00 UTC έκανα QSY στα 40m και στο 7080 για ένα προσυµφωνηµένο QSO µε τον
Πατέρα Απολλώ SV2ASP/Athos. Αφού ανταλλάξαµε τά καθιερωµένα έγινε δοκιµή στα 2 m
SSB στο 144350, αλλά και στα 6m στο 50155. ∆υστυχώς σε καµιά από τις δύο µπάντες δεν
πραγµατοποιήθηκε αµφίδροµο QSO. Ο Πατέρας Απολλώ έκανε αρκετές κλήσεις και στις δύο
µπάντες, χωρίς ανταπόκριση και αποχώρησε. Το sked των 40m παρακολούθησε και ο SV1VI
Τηλέµαχος.

Το Aegean DX group, αλλά και εγώ προσωπικά ευχαριστούµε τον SV2ASP/Athos για
το ενδιαφέρον του. Επίσης ευχαριστούµε όλους τους συναδέλφους πού άφησαν τις
οικογένειές τους και την δροσερή τους ξεκούραση του Σαββατοκύριακου και
ανέβηκαν στα βουνά για να συµµετέχουν στο 7o Aegean VHF Contest. Επίσης
ευχαριστούµε όλους όσους άνοιξαν τους σταθµούς τους και δώσανε βαθµούς στους
συµµετέχοντες. Τέλος ευχαριστούµε όσους δούλεψαν, συµβούλεψαν και πρόβαλαν
τον διαγωνισµό των Ελληνικών Θαλασσών. Θάµαστε και του χρόνου όλοι
παρόντες…
Όµως πέρα από το εξαιρετικό ενδιαφέρον του κόντεστ, µας γέµισε η οµορφιά του τοπίου την
γαλήνη του πού διακόπταµε εµείς οι κάφροι.
Τά διαρκεί πειράγµατα ο ένας στον άλλον, οι
ζητωκραυγές σε κάθε καινούρια επαφή, ο
αέρας πού έπαιρνε το χοντρό τεφτέρι του
Γιώργου, τά κεφτεδάκια, τά βραστά αυγά, τά
ζαµπονάκια και τά ντοµατάκια, τά ούζα και οι
σούµες. Το µεγάλο χοντρό βάζο του Αλέκου µε
τον Φωκιανό Ερυθρό και η καζούρα πού
έφαγα όταν έβγαλα τους χυµούς βερίκοκο και
πορτοκάλι.
Το βαθύ ροχαλητό του SV8CYR όταν
δίπλα του ο SV8IJZ ο Γιώργος έβγαζε τά
λαρύγγια του, CQ CQ CQ… Aegean VHF
Contest…QRZ !!! Η αστραφτερή ανατολή
και η φλογερή δύση.
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Αυτά τά µικρά είναι πού µένουν και ζεσταίνουν την παρέα σε κάθε τέτοια εξόρµηση.
Αυτά είναι πού σε κάνουν να λές:
« ΕΙΜΑΙ ΡΑ∆ΙΟΕΡΑΣΙΤΕΧΝΗΣ» και νοιώθεις διαφορετικός και ολοκληρωµένος.
Πέρα από τις κεραίες, τά µηχανήµατα, τά ριπόρτα και τά κιουτιέητς λοκέητορς.
Και αντιλαµβάνοµαι ότι αρκετοί από σας τά έχετε νοιώσει αυτά τά συναισθήµατα και
καταλαβαίνεται τι εννοώ…
Πέρα από το εάν ήταν επιτυχηµένο το κόντεστ, εάν έλαβαν µέρος περισσότεροι
φέτος από πέρυσι εάν η διάδοση ήταν καλή, ή το πόσους γράψαµε στο Log.
Όταν νοιώσεις την συναδελφικότητα και την ζεστασιά της παρέας αυτό αρκεί…
Τότε κάθε κόντεστ είναι επιτυχηµένο…
Νάµασται καλά λοιπόν και να συναντιόµαστε!
Ραντεβού του χρόνου στο 8ο Aegean VHF Contest…

Για την ΕΡΚΑ και την οµάδα SZ8S.
Βασίλης Αντ. Τζανέλλης
73s de SV8CYV
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Γράφει ο Μάκης Μανωλάτος
SV1NK
Sv1nk@hotmail.com

Αγαπητοί συνάδελφοι γεια σας! Η αλήθεια είναι ότι τα κριτήρια µε τα οποία κάποιος αγοράζει ένα σπίτι
ποικίλουν. Άλλος το θέλει παραθαλάσσιο, άλλος στο βουνό, άλλος θέλει ένα σπίτι µε θέα και άλλος
απλά να είναι άνετο και λειτουργικό. Αυτά για τον πολύ τον κόσµο! Γιατί όταν είσαι Ραδιοερασιτέχνης,
τα κριτήρια αυτά έρχονται σε δεύτερη µοίρα!! Ο Ραδιοερασιτέχνης θέλει χώρο για τις κεραίες του,
χαµηλά διπλανά κτήρια και ιδανικές συνθήκες για εκποµπή και λήψη σε όλες τις συχνότητες!
Όταν προ αµνηµονεύτων χρόνων, έψαχνα µε την XYL να αγοράσω σπίτι, είχα τρελάνει τους
εργολάβους. Ξέρετε τι είναι να σας δίνει ένα οροφοδιαµέρισµα µε µεγάλα µπαλκόνια, διαρύθµηση
καταπληκτική, αυτόνοµη θέρµανσης θέση parking, και αποθήκη σε τιµή όνειρο, και να του λες «δεν το
παίρνω επειδή η ταράτσα είναι µικρή!» (και δεν χωράει το slopper για τα 160m!!)
Κάποια στιγµή όµως….
Εργολάβος: …και τώρα πάµε να σας δείξω το διαµέρισµα (χαµόγελο πλατύ )
ΝΚ: Καλύτερα να πάµε στην ταράτσα πρώτα! (χαµόγελο µυστήριο)
Εργολάβος : Στην ταράτσα; γιατί;
ΝΚ: Έχω το λόγο µου, (µε ύφος επιτακτικό και µυστήριο)
Εργολάβος: Αν και δεν καταλαβαίνω, πάµε! (Ήµαρτον σκέφτεται, τι άλλο θα
συναντήσω σε αυτή τη δουλειά!)
Ανεβαίνουµε στην ταράτσα…
Εργολάβος: Νάµαστεεεε…. (Άντε να δω τι θα κάνει εδώ πάνω, στα

ανεµοδαρµένα ύψη! Σκέπτεται…)

ΝΚ: Ελενίτσα µου (η XYL) πέστε τα εσείς για λίγο..
Ελένη: Και λοιπόν κε Γιώργο, είπαµε µεγάλο λουτρό και WC για τους ξένους…..
ΝΚ: µε γρήγορες κινήσεις βγάζει ένα φορητό και τσεκάρει πια Repeater, ακούει – ανοίγει! µε ένα
φορητό δέκτη SSB!! ελέγχει σε όλες τις µπάντες να δει το ύψος και το είδος του θορύβου και τέλος
µε µια κορδέλα µετράει τις διαστάσεις της ταράτσας!
Εργολάβος (έκπληκτος): Μα τι κάνετε εκεί;; τι είναι αυτά;;
Ελένη (Εκπαιδευµένη XYL Ραδιοερασιτέχνη) : Μη δίνετε σηµασία.. και για τα
πλακάκια του µπάνιου που λέγαµε…)
Μετά από λίγο…
ΝΚ (µε ένα χαµόγελο γεµάτο ευτυχία): Άντε, πάµε σιγά – σιγά να δούµε το σπίτι µας;;;
Εργολάβος: Πάµε, πάµε…
Για την ιστορία, το σπίτι µας άρεσε και το αγοράσαµε, µαζί και το δικαίωµα χρήσης της ταράτσας για
την εγκατάσταση Ραδιοερασιτεχνικών κεραιών, µε συµβολαιογραφική πράξη! Και αφού σας είπα λίγα
από τα οικογενειακά µου, άλλωστε µια οικογένεια ήµαστε όλοι οι Ραδιοερασιτέχνες, ας πούµε και λίγα
πράγµατα για τα Ραδιοκύµατα, το σήµα δηλαδή που περιµένουµε να λάβουµε ή να εκπέµψουµε από το
QTH, µας.
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Τα Ραδιοκύµατα αγαπητοί µου φίλοι αν και δείχνουν να είναι αϋλα (δεν τα αισθανόµαστε µε την αφή)
και αόρατα (δεν τα βλέπουµε µε τα µάτια µας), κατά τη διάρκεια της πορείας τους από τον ποµπό στο
δέκτη επηρεάζονται από τα υλικά αντικείµενα που βρίσκονται στο δρόµο τους, και που εµείς οι
άνθρωποι τα καταλαβαίνουµε σαν υλικό κόσµο είτε µε την αφή είτε µε την όραση, π.χ. ένα λόφο, ένα
τεχνικό έργο, µια οικοδοµή.

Κάντε µια απλή αντιστοιχία στο µυαλό σας, ένας Ραδιοποµπός εκπέµπει ακτινοβολία µε µήκος κύµατος
20m, ενώ η λάµπα ενός φωτιστικού εκπέµπει σε µήκος κύµατος ….., και ο Ραδιοποµπός, και η λάµπα,
είναι ποµποί που εκπέµπουν ακτινοβολία σε διαφορετικό µήκος κύµατος. Βάλτε στην πορεία του φωτός
της λάµπας ένα εµπόδιο, θα δηµιουργηθεί σκιά. Όσο πιο κοντά στη λάµπα βρίσκεται το εµπόδιο, τόσο
µεγαλύτερη σκιά δηµιουργείται, και αντίστροφα. Όσο πιο µακριά από τη λάµπα βρίσκεται το εµπόδιο,
τόσο µικρότερη σκιά δηµιουργείται.
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Το ίδιο ακριβώς συµβαίνει και στην κεραία ενός ποµποδέκτη όταν υπάρχουν εµπόδια. Εξασθενεί η
ακτινοβολουµένη ισχύς του, και αντίστοιχα µειώνεται η ένταση των σηµάτων που δέχεται. Η διαφορά
που υπάρχει ανάµεσα στο φως της λάµπας και στο σήµα των HF είναι ότι τα HF είναι περισσότερο
«ελαστικά» από το φως, και εποµένως η πορεία τους δεν ανακόπτεται τόσο εύκολα όσο του φωτός.
Τώρα δώστε λίγο προσοχή. Κάθε ηλεκτροµαγνητικό κύµα που εκπέµπεται από µια κεραία ανεξαρτήτως
συχνότητας απαιτεί τρία µήκη κύµατος για να αναπτυχθεί πλήρως, µε απλά Ελληνικά, για µήκος
κύµατος εκποµπής 2m -145 ΜΗΖ, απαιτούνται 6,25 µέτρα για να αναπτυχθεί πλήρως το
ηλεκτροµαγνητικό πεδίο γύρω από την κεραία, ενώ για µήκος κύµατος 10m – 28 ΜΗΖ, απαιτούνται
32,14 µέτρα.

Στο παραπάνω σχήµα φαίνεται πώς «ανοίγει» το σήµα που εκπέµπει η κεραία µας καθώς
αποµακρύνεται από αυτήν στον ελεύθερο χώρο.
Σας υπενθυµίζω ότι όσο µεγαλύτερο είναι το µήκος κύµατος ενός σήµατος, τόσο πιο «ελαστικό» είναι
αυτό το σήµα, και αντίστροφα. Ένα ελαστικό σήµα (πχ 160m) µπορεί να ξεπεράσει πιο εύκολα ένα
εµπόδιο από ένα λιγότερο ελαστικό
(πχ. 15m). Ας δούµε λοιπόν τα χαρακτηριστικά των Ραδιοερασιτεχνικών συχνοτήτων ώστε στη
συνέχεια να µπορούµε να κάνουµε κάποιους χρήσιµους συσχετισµούς.
Παρατήρηση: Για ευκολία µας, οι παρακάτω τιµές είναι λίγο στρογγυλεµένες, αλλά πολύ κοντά στις
τιµές που προκύπτουν από την επίλυση των σχετικών µαθηµατικών τύπων.
Τα 160m, είναι η χαµηλότερη και η πιο ελαστική Ραδιοερασιτεχνική µπάντα, µε πραγµατικό µήκος
κύµατος 166m. Το κύµα εδάφους ξεπερνά εµπόδια ύψους µικρότερου από 166m, εφόσον βρίσκονται
σε απόσταση από την κεραία µεγαλύτερη από 500 µέτρα. Το ελάχιστο ύψος εγκατάστασης της κεραίας
είναι 42 µέτρα, και ο ελεύθερος χώρος για να λειτουργήσει ικανοποιητικά είναι ένας κύκλος µε ακτίνα
το λιγότερο 500m.
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Τα 80m, είναι η δεύτερη χαµηλότερη και πολύ ελαστική Ραδιοερασιτεχνική µπάντα, µε πραγµατικό
µήκος κύµατος 85,71m. Το κύµα εδάφους ξεπερνά εµπόδια ύψους µικρότερου από 85m, εφόσον
βρίσκονται σε απόσταση από την κεραία µεγαλύτερη από 258 µέτρα. Το ελάχιστο ύψος εγκατάστασης
της κεραίας είναι 21,4 µέτρα, και ο ελεύθερος χώρος για να λειτουργήσει ικανοποιητικά είναι ένας
κύκλος µε ακτίνα το λιγότερο 258m.

Τα 40m, είναι η τρίτη χαµηλότερη και αρκετά ελαστική Ραδιοερασιτεχνική µπάντα, µε πραγµατικό
µήκος κύµατος 42,85m. Το κύµα εδάφους ξεπερνά εµπόδια ύψους µικρότερου από 42m, εφόσον
βρίσκονται σε απόσταση από την κεραία µεγαλύτερη από 128,6 µέτρα. Το ελάχιστο ύψος
εγκατάστασης της κεραίας είναι 10,7 µέτρα, και ο ελεύθερος χώρος για να λειτουργήσει ικανοποιητικά
είναι ένας κύκλος µε ακτίνα το λιγότερο 129 m.
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Τα 30m, είναι η τελευταία χαµηλότερη περιοχή των βραχέων κυµάτων και αρκετά ελαστική
Ραδιοερασιτεχνική µπάντα, µε πραγµατικό µήκος κύµατος 29,57m. Το κύµα εδάφους ξεπερνά
εµπόδια ύψους µικρότερου από 29m, εφόσον βρίσκονται σε απόσταση από την κεραία µεγαλύτερη
από 90 µέτρα. Το ελάχιστο ύψος εγκατάστασης της κεραίας είναι 7,4 µέτρα, και ο ελεύθερος χώρος
για να λειτουργήσει ικανοποιητικά είναι ένας κύκλος µε ακτίνα το λιγότερο 90m.

Τα 20m, ανήκουν στην υψηλή περιοχή των βραχέων κυµάτων και είναι µετρίως ελαστική
Ραδιοερασιτεχνική µπάντα, µε πραγµατικό µήκος κύµατος 21,42m. Το κύµα εδάφους ξεπερνά εµπόδια
ύψους µικρότερου από 21m, εφόσον βρίσκονται σε απόσταση από την κεραία µεγαλύτερη από 65
µέτρα. Το ελάχιστο ύψος εγκατάστασης της κεραίας είναι 5,3 µέτρα, και ο ελεύθερος χώρος για να
λειτουργήσει ικανοποιητικά είναι ένας κύκλος µε ακτίνα το λιγότερο 65.
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Τα 17,0m, είναι η δεύτερη υψηλότερη περιοχή των βραχέων κυµάτων και είναι µετρίως ελαστική
Ραδιοερασιτεχνική µπάντα, µε πραγµατικό µήκος κύµατος 16,60m. Το κύµα εδάφους εύκολα ξεπερνά
εµπόδια ύψους µικρότερου από 16m, εφόσον βρίσκονται σε απόσταση από την κεραία µεγαλύτερη
από 50 µέτρα. Το ελάχιστο ύψος εγκατάστασης της κεραίας είναι 4,1 µέτρα, και ο ελεύθερος χώρος
για να λειτουργήσει ικανοποιητικά είναι ένας κύκλος µε ακτίνα το λιγότερο 50m.

Τα 15,0m, είναι η τρίτη υψηλότερη περιοχή των βραχέων κυµάτων και είναι ελάχιστα ελαστική
Ραδιοερασιτεχνική µπάντα, µε πραγµατικό µήκος κύµατος 14,28m. Είναι τόσο υψηλή και ανελαστική
συχνότητα ώστε έχει χρησιµοποιηθεί από τους ραδιοερασιτέχνες ακόµη και στην υπηρεσία µέσω
δορυφόρου. Το κύµα εδάφους ξεπερνά εµπόδια ύψους µικρότερου από 14m, εφόσον βρίσκονται σε
απόσταση από την κεραία µεγαλύτερη από 43 µέτρα. Το ελάχιστο ύψος εγκατάστασης της κεραίας
είναι 3,5 µέτρα, και ο ελεύθερος χώρος για να λειτουργήσει ικανοποιητικά είναι ένας κύκλος µε ακτίνα
το λιγότερο 43m.
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Τα 12,0m, είναι η τέταρτη υψηλότερη περιοχή των βραχέων κυµάτων και είναι ελαχιστότατα ελαστική
Ραδιοερασιτεχνική µπάντα, µε πραγµατικό µήκος κύµατος 12,05m. Το κύµα εδάφους ξεπερνά
εµπόδια ύψους µικρότερου από 12m, εφόσον βρίσκονται σε απόσταση από την κεραία µεγαλύτερη
από 37 µέτρα. Το ελάχιστο ύψος εγκατάστασης της κεραίας είναι 3 µέτρα, και ο ελεύθερος χώρος για
να λειτουργήσει ικανοποιητικά είναι ένας κύκλος µε ακτίνα το λιγότερο 37m.

Τα 10m, είναι η πέµπτη και τελευταία υψηλότερη περιοχή των βραχέων κυµάτων και είναι
απειροελάχιστα ελαστική Ραδιοερασιτεχνική µπάντα, µε πραγµατικό µήκος κύµατος 10,7m. Είναι τόσο
υψηλή και ανελαστική συχνότητα ώστε χρησιµοποιείται από τους ραδιοερασιτέχνες για επικοινωνία
µέσω δορυφόρου, ενώ εµφανίζει έντονα στοιχεία συµπεριφοράς VHF όπως τη διάδοση µέσω
τροποσφαιρικού και την υψηλή ανάκλαση πάνω σε εµπόδια.
Παρά ταύτα το κύµα εδάφους εύκολα ξεπερνά εµπόδια ύψους µικρότερου από 10m, εφόσον
βρίσκονται σε απόσταση από την κεραία µεγαλύτερη από 33 µέτρα. Το ελάχιστο ύψος εγκατάστασης
της κεραίας είναι 2,6 µέτρα, και ο ελεύθερος χώρος για να λειτουργήσει ικανοποιητικά είναι ένας
κύκλος µε ακτίνα το λιγότερο 33m.
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γίνεται;
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τι

Αν και ισχύουν ό,τι και στα βραχέα, ο κανόνας είναι όσο
ψηλότερα τόσο καλύτερα, όσο πιο ελεύθερος χώρος,
τόσο καλύτερα και θα δείτε πιο κάτω γιατί. Αλλά για να είµαστε και τυπικά εντάξει, θα ακολουθήσουµε
τη διαδικασία που κάναµε για τα βραχέα κύµατα.
Τα 6m, είναι η πρώτη Ραδιοερασιτεχνική συχνότητα VHF, ανήκει στην περιοχή των Low VHF, και για
ελαστικότητα ούτε λόγος να γίνεται, αντίθετα είναι τόσο ανελαστικά τα σήµατα σε αυτή την περιοχή,
ώστε ανακλώνται πάνω σε οποιαδήποτε επιφάνεια, αλλά και οποιαδήποτε εµπόδιο ανακόπτει εύκολα
την πορεία τους. Το πραγµατικό µήκος κύµατος είναι ακριβώς 6m! Το κύµα εδάφους ξεπερνά εµπόδια
ύψους µικρότερου από 6m, εφόσον βρίσκονται σε απόσταση από την κεραία µεγαλύτερη από 18
τουλάχιστον µέτρα. Το ελάχιστο ύψος εγκατάστασης της κεραίας είναι 1,5 µέτρο, και ο ελεύθερος
χώρος για να λειτουργήσει ικανοποιητικά είναι ένας κύκλος µε ακτίνα το λιγότερο 19m.

Τα 4m, είναι η δεύτερη Ραδιοερασιτεχνική µπάντα VHF, ανήκει στην περιοχή των Low VHF, είναι
ανελαστική µπάντα, µε πραγµατικό µήκος κύµατος 4,28m τα σήµατα ανακλώνται πάνω σε οποιαδήποτε
επιφάνεια, αλλά και οποιοδήποτε εµπόδιο ανακόπτει εύκολα την πορεία τους. Το κύµα εδάφους
ξεπερνά εµπόδια ύψους µικρότερου από 4m, εφόσον βρίσκονται σε απόσταση από την κεραία
µεγαλύτερη από 13 µέτρα. Το ελάχιστο ύψος εγκατάστασης της κεραίας είναι 1 µέτρο (εδώ γελάµε…
Hi…Hi…), και ο ελεύθερος χώρος για να λειτουργήσει ικανοποιητικά είναι ένας κύκλος µε ακτίνα το
λιγότερο 13 m.
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Τα 2m, είναι η µοναδική Ραδιοερασιτεχνική µπάντα HVHF στην περιοχή 1 –Region 1, στην οποία
ανήκει η χώρα µας, στην Αµερική για παράδειγµα έχουν και τους 220 ΜΗΖ. Ανήκει στην περιοχή των
High VHF, είναι ανελαστική µπάντα, µε µήκος κύµατος 2,08m, τα σήµατα ανακλώνται πάνω σε
οποιαδήποτε επιφάνεια, αλλά και οποιοδήποτε εµπόδιο ανακόπτει εύκολα την πορεία τους. Το κύµα
εδάφους τους ξεπερνά εµπόδια ύψους µικρότερου από 2m, εφόσον βρίσκονται σε απόσταση από την
κεραία µεγαλύτερη από 6,5 µέτρα. Το ελάχιστο ύψος εγκατάστασης της κεραίας είναι 0.52 µέτρο, και
ο ελεύθερος χώρος για να λειτουργήσει ικανοποιητικά είναι ένας κύκλος µε ακτίνα το λιγότερο 7 m.

Τα 70cm, είναι η πρώτη Ραδιοερασιτεχνική µπάντα UHF, ανήκει στην περιοχή των µικροκυµάτων! και
είναι τελείως ανελαστική µπάντα, µε πραγµατικό µήκος κύµατος 0,69m, τα σήµατα ανακλώνται πάνω
σε οποιαδήποτε επιφάνεια, αλλά και οποιοδήποτε εµπόδιο ανακόπτει εύκολα την πορεία τους.
Το κύµα εδάφους τους ξεπερνά εµπόδια ύψους µικρότερου από 69 cm, εφόσον βρίσκονται σε
απόσταση από την κεραία µεγαλύτερη από 2,10 µέτρα. Το ελάχιστο ύψος εγκατάστασης της κεραίας
είναι 17,5 εκατοστά, και ο ελεύθερος χώρος για να λειτουργήσει ικανοποιητικά είναι ένας κύκλος µε
ακτίνα το λιγότερο 2,5 m.
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Και τώρα ας συγκεντρώσουµε τις απαιτήσεις της κάθε
µπάντας σε ένα πίνακα.

ΜΠΑΝΤΑ

ΜΗΚΟΣ ΚΥΜΑΤΟΣ

ΕΛΑΧΙΣΤΟΣ
ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ
ΧΩΡΟΣ
500m

ΕΛΑΧΙΣΤΟ ΥΨΟΣ
ΚΕΡΑΙΑΣ

160m

166m

80m

85,71m

258m

21,4m

40m

42,85m

129m

10,7m

30m

29,57m

90m

7,4m

20m

21,42m

65m

5,3m

17m

16,60m

50m

4,1m

15m

14,28m

43m

3,5m

12m

12,05m

37m

3m

10m

10,71m

33m

2,6m

6m

6m

19m

1,5m

4m

4,28m

13m

1m

2m

2,08m

7m

0,52m

70cm

0,69m

2,10m

17,5cm

42m

Τι λέει ο παραπάνω πίνακας; Ότι στην µπάντα των 160m, το πραγµατικό µήκος κύµατος είναι 166m,
και όχι 160m όπως λέµε για λόγους στρογγυλοποίησης! Για να αναπτυχθεί ικανοποιητικά το
ηλεκτροµαγνητικό πεδίο της κεραίας µας, χρειάζεται ελεύθερο χώρο, ένα κύκλο δηλαδή µε ακτίνα
περίπου 500 µέτρων, ενώ αν χρησιµοποιήσουµε σαν κεραία εκποµπής ένα δίπολο ή µονόπολο, αυτό θα
πρέπει να τοποθετηθεί σε ύψος 42 µέτρων περίπου.
Προφανώς κάτι τέτοιο είναι σχεδόν αδύνατον να γίνει στις µεγάλες πόλεις, αλλά και στην επαρχία είναι
δύσκολο να βρεθούν χώροι τόσο µεγάλοι. Έτσι απλά τοποθετήστε τις κεραίες σας όσο γίνεται
ψηλότερα και σε όσο γίνεται περισσότερο ελεύθερο χώρο.
Θυµηθείτε το παράδειγµα µε το δωµάτιο, το φως και τα έπιπλα. Και τώρα θα δούµε πώς πρέπει να
τοποθετήσουµε και να επιλέξουµε τις κεραίες µας ανάλογα µε το γεωγραφικό ανάγλυφο της περιοχής
που είναι εγκατεστηµένος ο σταθµός µας.
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QTH Παραθαλάσσιο κοντά σε βουνό
Αν απέναντι από
το µπαλκόνι σας
εκτείνεται «η
θάλασσα η
πλανεύτρα» που
λέει και το γνωστό
άσµα, χωρίς
νησάκια σε
κοντινή απόσταση,
η λήψη και η
εκποµπή σας θα
είναι καταπληκτική
προς όλες εκείνες
τις περιοχές που
βρίσκονται προς
την πλευρά της
θάλασσας. Αν
όµως ζητάτε το
«κάτι παραπάνω»
δώστε µια µικρή
κλίση στην κατευθυνόµενη κεραία σας προς τα κάτω πχ -1 µοίρα, ή ακόµη καλύτερα πειραµατιστείτε.
Όσο πιο χαµηλά προς τον ορίζοντα «κοιτάζει» η κεραία σας, τόσο πιο µακρινό άλµα – skip κάνει το
σήµα σας στην εκποµπή, και αντίστοιχα τόσο καλύτερα ακούει η κεραία σας τα σήµατα που έρχονται
από µακριά µε µικρή γωνία άφιξης. Προσέξτε µόνο µήπως το παρακάνετε και η κεραία στο τέλος
κοιτάζει τα λουλούδια του κήπου σας!!
Αν πάλι προτιµάτε να µη χρησιµοποιείτε κατευθυνόµενες κεραίες αλλά κάθετες ή συρµάτινες,
φροντίστε να έχουν όσο το δυνατόν χαµηλότερη γωνία εκποµπής-λήψης.
Με το βουνό στην πίσω µεριά του σπιτιού τι γίνεται;
Εδώ παίζουν ρόλο πολλοί παράγοντες, µε την εξής σειρά βαρύτητας:

1. Η απόσταση QTH – Βουνού.
2. Το ύψος του βουνού
3. Το ανάγλυφο των πλευρών του
4. Το µήκος κύµατος
Και ας δούµε γιατί:
Κάθε λόφος, βουνό ή τεχνικό
έργο, είναι ένα εµπόδιο στην
πορεία του σήµατός µας προς
το δέκτη του ανταποκριτή µας
και αντίστροφα εµποδίζει το
σήµα του ανταποκριτή µας να
φτάσει στο δέκτη µας. ∆είτε τα
παρακάτω σχηµατάκια..
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Το σήµα του σταθµού
µας µε χρώµα κίτρινο
διαδίδεται ανεµπόδιστα
στον χώρο µέχρις ότου
συναντήσει το βουνό.
Εκεί το σήµα µας
ανακόπτεται µέχρι την
κορυφογραµµή του
βουνού. Από την
κορυφογραµµή και µετά
το σήµα συνεχίζει
κανονικά την πορεία του
προς την ιονόσφαιρα.
Ανάλογα µε την
απόσταση βουνού –
QTH, το ύψος του βουνού, την οµαλότητα των πλευρών του, και το µήκος κύµατος που εκπέµπουµε
το βουνό µπορεί να λειτουργήσει σαν ένας τεράστιος ανακλαστήρας ο οποίος αντανακλά τα σήµατά
µας. ∆είτε το σχηµατάκι που ακολουθεί…
Ας δούµε τώρα τι γίνεται από
την πλευρά της λήψης. Το
βουνό ανάλογα µε το ύψος του,
την απόσταση από το QTH και
το µήκος κύµατος στο οποίο
δουλεύουµε, δηµιουργεί µια
σκιά εµποδίζοντας την κεραία
µας να συλλέξει τα σήµατα
εκείνα που έρχονται µε
χαµηλότερη γωνία από εκείνη
που επιτρέπει στα σήµατα να
περάσουν την κορυφογραµµή.
Πολλές φορές το βουνό µπορεί
να ευνοήσει τη λήψη κάποιων
σηµάτων λειτουργώντας σαν
ένας τεράστιος ανακλαστήρας ο οποίος αυξάνει την ένταση των σηµάτων που ακούµε ακόµη και 3db, ή
αντίθετα να ελαττώσει την ισχύ τους ή ακόµη και να δηµιουργήσει QSB. ∆εν υπάρχει συνταγή για να
προβλέψουµε το
τι θα συµβεί. Η
παρατήρηση και
το πείραµα
δείχνει στον κάθε
ραδιοερασιτέχνη
τι ισχύει για την
περίπτωσή του.
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Στην παραπάνω εικόνα βλέπουµε τι µπορεί να περιµένει ένας ραδιοερασιτέχνης που το σπίτι του από
την µια πλευρά βλέπει θάλασσα, και από την άλλη βουνό.
Για να έχει την καλύτερη δυνατή επικοινωνία προς την πλευρά του βουνού η κατευθυνόµενη κεραία
του θα πρέπει να «κοιτάζει» την κορυφογραµµή του βουνού, ενώ για να έχει τα καλύτερα
αποτελέσµατα προς την πλευρά της θάλασσας η κεραία του θα πρέπει να «κοιτάζει» χαµηλά στον
ορίζοντα. Αν πάλι χρησιµοποιεί κάθετες ή συρµάτινες κεραίες θα πρέπει, για επικοινωνία µε χώρες που
βρίσκονται προς την πλευρά του βουνού, η γωνία εκποµπής –λήψης τους να είναι υψηλή, ενώ προς
την πλευρά της θάλασσας η γωνία εκποµπής-λήψης να είναι χαµηλή.
Και τώρα κάποιος πολύ λογικά θα πεί: ΝΚ αγόρι µου τι µας τσαµπουνάς; Εγώ έχω βουνά στην περιοχή
µου, αλλά κάνω τα DX της ζωής µου, µήπως µας γράφεις κουταµαρίτσες;
Ήµαρτον παιδιά…. Να απολογηθώ…. ∆εν φταίω εγώ…. Η καµπυλότητα της γης φταίει! Αυτή και µόνον
αυτή…Και ας δούµε γιατί.
Σταθείτε µισό µέτρο κοντά στον τοίχο ενός σπιτιού και κοιτάξτε τον, είναι τεράστιος, τόσο µεγάλος που
δεν βλέπετε ούτε την σκεπή του σπιτιού. Όσο αποµακρύνεστε, το σπίτι «µικραίνει». Έτσι συµβαίνει και
µε τα βουνά, µπορεί µια περιοχή να έχει βουνά, αν είναι όµως αρκετά µακριά από το σπίτι σας, τότε
όπως εσείς βλέπετε το σπίτι “µικρό”, έτσι και τα ραδιοκύµατα βλέπουν “µικρά” τα βουνά, οπότε η
«ζηµιά» που κάνουν στη διάδοση των ραδιοκυµάτων είναι µικρή.
∆είτε το σχηµατάκι που ακολουθεί…

Υποθέτουµε ότι πολύ κοντά στο QTH υπάρχει ένα βουνό που εµποδίζει ή εξασθενεί την πορεία των
ραδιοκυµάτων στη διαδροµή τους από … και προς την κεραία µας. Αν το ίδιο βουνό µετακινηθεί αρκετά
µακριά λόγω της καµπυλότητας της γης «κονταίνει» τόσο, που τα ραδιοκύµατα περνούν από πάνω του
ανεµπόδιστα, οπότε ναι µεν βλέπετε κάποια βουνά στην περιοχή, αλλά λόγω της καµπυλότητας της
γης είναι «λιγότερο ψηλά» και ζηµιογόνα από ότι φαίνονται!
Άλλωστε σας υπενθυµίζω για µια ακόµη φορά ότι η εξασθένηση που υφίσταται ένα ραδιοκύµα
εξαρτάται όχι µόνο από την απόσταση βουνού – QTH, αλλά και από το ύψος του βουνού, και το µήκος
κύµατος του ραδιοκύµατος.
Αν κρατήσουµε την απόσταση βουνού QTH σταθερή, όπως και το ύψος του βουνού, και
πειραµατιστούµε σε διάφορα µήκη κύµατος θα δούµε ότι τα µεγάλα µήκη κύµατος 160-80-40 m έχουν
µικρότερη εξασθένηση από τα µικρά 20-15-10 κλπ µέτρα.
QTH ανάµεσα σε βουνά.
Η πανέµορφη χώρα µας εκτός του ότι έχει υπέροχα νησιά, έχει και µοναδικής οµορφιάς ορεινές
περιοχές. Ας δούµε την περίπτωση ενός QTH ανάµεσα σε βουνά.
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Αν το σπίτι σας βρίσκεται ανάµεσα σε βουνά και η επιλογή σας είναι µια κατευθυνόµενη κεραία, για να
πετύχετε την καλύτερη δυνατή εκποµπή και λήψη
θα πρέπει να δώσετε µια κλίση προς τα επάνω στην κεραία σας, έτσι ώστε η µύτη της κεραίας να
κοιτάζει ελάχιστα πάνω από την κορυφογραµµή του βουνού. Τι πετυχαίνετε µε αυτό; Συγκεντρώνετε
όλη την ισχύ του σταθµού σας σε µια δέσµη η οποία περνά πάνω από το βουνό χωρίς απώλειες και
ταξιδεύει αλώβητη στην ιονόσφαιρα για να ανακλαστεί. Στη λήψη συγκεντρώνει όλη τη διαθέσιµη
ηλεκτροµαγνητική ακτινοβολία και µας δίνει το µέγιστο δυνατό σήµα στο δέκτη µας.
∆είτε τι θα συµβεί αν η κεραία µας τοποθετηθεί εντελώς οριζόντια.

Η δέσµη των ραδιοκυµάτων της κεραίας µας κτυπάει πάνω στις πλαγιές του βουνού. Ένα µέρος της
δέσµης ανακλάται προς την αντίθετη κατεύθυνση από αυτή που εκπέµπει η κεραία, ένα µέρος
απορροφάται από τα αδρανή υλικά του βουνού, χώµα – πέτρες, και ένα µικρό µέρος της δέσµης που
εκπέµπεται µε µεγάλη σχετικά γωνία, ξεπερνά το βουνό και ταξιδεύει για την ιονόσφαιρα.
Εποµένως για να µη «ψήνετε» τις βουνοπλαγιές αντί να κάνετε QSO φροντίστε πειραµατικά να δώσετε
στην κεραία σας µια τέτοια γωνία, ώστε να έχετε το καλύτερο δυνατόν αποτέλεσµα.
Πολλοί συνάδελφοι επιλέγουν τις κατακόρυφες κεραίες, και όχι τις κατευθυνόµενες. Επιλέξτε κεραίες
µε την υψηλότερη δυνατή γωνία εκποµπής, ώστε το σήµα σας να περάσει πάνω από την
κορυφογραµµή ή τέλος πάντων να την πλησιάσει. ∆εν µπορώ να σας προτείνω κάποιες γιατί ούτε τα
οικονοµικά σας ξέρω, ούτε τις κατασκευαστικές ικανότητες του καθενός, ούτε και οι τοπικές συνθήκες
όλων είναι ίδιες.
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Σε επίπεδες εκτάσεις ή παραλιακές περιοχές χρησιµοποιείστε κεραίες µε χαµηλή γωνία εκποµπής, ενώ
όταν σας «πνίγουν» τα βουνά ή οι πολυκατοικίες χρησιµοποιείστε κεραίες µε µεγάλη γωνία εκποµπής.
Και µε τις συρµάτινες κεραίες τι γίνεται; Συνήθως η πλειοψηφία των ραδιοερασιτεχνών χρησιµοποιεί
είτε δίπολα, είτε µονόπολα -ειδικά στην Ελλάδα είναι περίπου «νόµος» απαράβατος- ελάχιστοι
χρησιµοποιούν πχ ροµβικές κεραίες. Σε κάθε περίπτωση πειραµατιστείτε µε τον προσανατολισµό των
κεραιών σε σχέση µε το – τα βουνά, ή τα τεχνικά έργα που βρίσκονται στην περιοχή σας. Και λέω
πειραµατιστείτε γιατί κανείς δεν ξέρει τελικά από ποια κατεύθυνση θα πετύχετε το καλύτερο
αποτέλεσµα.
Τώρα θα δούµε τι µπορεί να περιµένουν τέσσερις συνάδελφοι που κατοικούν σε διαφορετικά
γεωγραφικά ανάγλυφα.
Σταθµός Α

Ο σταθµός «Α» βρίσκεται κοντά σε παραθαλάσσια περιοχή και σχετικά µακριά από το βουνό, δέχεται
και εκπέµπει σήµατα σχεδόν από παντού µε κάποια απώλεια προς την πλευρά των βουνών.

Ο σταθµός «Β» βρίσκεται σε κάποια πεδινή περιοχή ανάµεσα σε βουνά σε κοντινή σχετικά απόσταση.
Εκπέµπει και δέχεται σήµατα µε µεγάλη γωνία εκποµπής – άφιξης µιας και τα βουνά δηµιουργούν
µεγάλες περιοχές σκιάς.
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Ο σταθµός «Γ» βρίσκεται σε αρκετά µεγάλο υψόµετρο σε σχέση µε τον σταθµό «Β». Αυτό του δίνει τη
δυνατότητα πολύ καλύτερης επικοινωνίας σε σχέση µε τον σταθµό «Β» που βρίσκεται στην πεδιάδα.

Ο σταθµός «∆» βρίσκεται πολύ κοντά στο βουνό µε αποτέλεσµα να του δηµιουργεί µεγάλη περιοχή
σκιάς προς την πλευρά των σταθµών Α,Β,Γ. Αποτέλεσµα αυτού είναι η επικοινωνία προς την πλευρά
αυτή να είναι από αδύνατη έως φτωχή.
Και τώρα δείτε δύο σενάρια σταθµών DX και πώς θα τους ακούσουν οι χειριστές των σταθµών Α,Β,Γ,∆.
Έστω ότι το σήµα του DX σταθµού έρχεται από την πλευρά του σταθµού Α.

Το σήµα µη βρίσκοντας εµπόδιο στην διαδροµή του, ακούγεται δυνατά από τον σταθµό «Α» και τον
σταθµό «Γ» ενώ οι σταθµοί «Β» και «Γ» δεν τον ακούνε καθόλου ή ακούνε χαµηλά το σήµα του.
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Αν το σήµα του DX σταθµού
έρχεται από την πλευρά του
σταθµού «∆», τότε οι µεν
σταθµοί «∆» και «Α» τον
ακούνε δυνατά, ο σταθµός
«Β» µέτρια, ο δε σταθµός
«Γ» επειδή βρίσκεται στην
σκιά του βουνού ή δεν τον
ακούει καθόλου, ή τον
ακούει χαµηλά.
Παρατηρήστε ότι και στις δύο περιπτώσεις ο σταθµός «Α» είναι αυτός που ακούει δυνατά, επειδή
βρίσκεται κοντά στη θάλασσα και µακριά από ορεινούς όγκους. Με τα παραδείγµατα αυτά ελπίζω να
σας βοήθησα να καταλάβετε τι περίπου θα πρέπει να περιµένετε από την κάθε τοποθεσία χονδρικά και
τον τρόπο µε τον οποίο πρέπει να διαλέξετε και να εγκαταστήσετε τις κεραίες σας.
Και τώρα θα κάνουµε µια µικρή ανακεφαλαίωση για να µας µείνει και «κάτι» από όλα τα παραπάνω.
Η πορεία των ραδιοκυµάτων που εκπέµπει η κεραία µας επηρεάζεται από τα βουνά, τα µεγάλα τεχνικά
έργα, και γενικά από τον υλικό κόσµο που βρίσκεται γύρω µας.
Η απόσταση κεραίας - εµποδίου, οι φυσικές διαστάσεις του εµποδίου και το µήκος κύµατος στο οποίο
εκπέµπουµε – λαµβάνουµε είναι οι καθοριστικοί παράγοντες που προσδιορίζουν σε ποιο βαθµό θα
έχουµε επιτυχηµένη εκποµπή – λήψη.
Κάθε κεραία ανάλογα µε το µήκος κύµατος στο οποίο εκπέµπει – λαµβάνει απαιτεί ένα ελάχιστο
ελεύθερο από φυσικά εµπόδια χώρο και ένα ελάχιστο ύψος για να λειτουργήσει ικανοποιητικά.
∆είτε τον συγκεντρωτικό πίνακα που υπάρχει στις προηγούµενες σελίδες.
Η επιλογή µιας κεραίας δεν γίνεται ανάλογα µε την οικονοµική «αντοχή» της τσέπης µας ή τις
συστάσεις του «κολλητού µας», αλλά ανάλογα µε τις γεωγραφικές συνθήκες της περιοχής στην
οποία βρίσκεται το σπίτι µας.
Σε επίπεδες περιοχές «πανταχόθεν» ελεύθερες, χρησιµοποιούµε κατευθυνόµενες κεραίες
τοποθετηµένες οριζόντια, ή µε µικρή κλήση προς τη µεριά του ορίζοντα, και κατακόρυφες ή
συρµάτινες κεραίες ανάλογα µε τις DXικές απαιτήσεις µε σχετικά χαµηλή γωνία εκποµπής –
λήψης.
Σε περιοχές µε πρόβληµα ορεινών όγκων ή µεγάλων τεχνικών έργων χρησιµοποιούµε
κατευθυνόµενες κεραίες µε µια κλίση προς τα «επάνω», έτσι ώστε να κοιτάζει λίγο πιο πάνω από
την κορυφογραµµή – τεχνικό έργο και κατακόρυφες και συρµάτινες κεραίες µε µεγάλη σχετικά
γωνία εκποµπής λήψης και πάντοτε µετά από πειραµατισµό ειδικά στις συρµάτινες κεραίες όσον
αφορά τον προσανατολισµό τους σε σχέση µε τους ορεινούς όγκους ή τα τεχνικά έργα.
Και µε αυτά τα λίγα και πενιχρά αγαπητοί συνάδελφοι σας χαιρετώ, εύχοµαι σε όλους πολλά – πολλά
73, και καλά DX!
de SV1NK
Μάκης
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ΑΠΟ ΤΗΝ YAGΙ
Γράφει ο Ντίνος Νοµικός – SV1GK
ΠΡΟΛΟΓΟΣ
Όταν το 1926 ο Hidetsugu Yagi και ο Shintaro Uda ανακοίνωναν τις µελέτες τους και παρουσίαζαν την
περίφηµη κεραία τους , δεν φαντάζονταν ποτέ ότι θα είχε τόσο µεγάλη απήχηση και θα κινούσε το ενδιαφέρον
όχι µόνο των επιστηµόνων και των τεχνικών , αλλά και όλων των ραδιοερασιτεχνών σε παγκόσµιο επίπεδο .
Λίγα χρόνια µετά την ανακάλυψη αυτή και κυρίως µετά το 1934 , πολλοί ήταν οι ραδιοερασιτέχνες
που άρχιζαν να ασχολούνται µε την κεραία Yagi-Uda και οι πιο εµπνευσµένοι από αυτούς άρχισαν να
πειραµατίζονται , προσπαθώντας µε κατάλληλες τροποποιήσεις , να βελτιώσουν την απόδοσή της και να πετύχουν
καλλίτερα αποτελέσµατα .
Πολλοί από αυτούς έγιναν γνωστοί παρουσιάζοντας κάποια χαρακτηριστικά µοντέλα κεραιών , που
λειτουργούσαν πάνω στην ίδια θεωρητική βάση που λειτουργούσε και η κεραία Yagi-Uda .
Ας δούµε λοιπόν µε χρονολογική σειρά τις πιο χαρακτηριστικές περιπτώσεις αυτών των κεραιών , που
διαχρονικά η κάθε µια από αυτές έγραψε την δική της σελίδα στην ιστορία του ραδιοερασιτεχνισµού .

Η

ΚΕΡΑΙΑ

W8JK

Ο Dr John Daniel Kraus (28/6/1910 – 18/7/2004) (Εικόνα 1) , από µικρό παιδί
ασχολήθηκε µε τον ραδιοερασιτεχνισµό και η πρώτη του κατασκευή δεν ήταν φυσικά
τίποτε άλλο παρά ένα ραδιοφωνάκι που λειτουργούσε µε γαληνίτη .
Σπούδασε Φυσικές επιστήµες στο Πανεπιστήµιο του
Michigan και ασχολήθηκε µε την ραδιοαστρονοµία .
Όταν πήρε την ραδιοερασιτεχνική του άδεια είχε το
χαρακτηριστικό 8AFJ , το οποίο αργότερα , και
συγκεκριµένα το 1930 άλλαξε και έγινε W8JK .
Από πολύ νωρίς το ενδιαφέρον του στράφηκε στις
κεραίες και ήταν ο πρώτος που µελέτησε επισταµένα
την ελικοειδή κεραία .
Ένα άρθρο του George H. Brown µε τίτλο “Directional
Antennas” , το οποίο αναφερόταν στην θεωρητική µελέτη διπόλων που ήταν τοποθετηµένα κοντά το ένα µε το
άλλο , κίνησε το ενδιαφέρον του , και στις αρχές του 1937 κατασκευάζει µια κεραία δικής του εµπνεύσεως που
την ονοµάζει “flat top beam” (Εικόνα 2) .
Η κεραία αυτή αποτελείτο από δύο δίπολα µήκους λ/2 το καθένα , τα οποία ήταν τοποθετηµένα
παράλληλα και σε απόσταση λ/8 το ένα από το άλλο .
Τα δύο αυτά δίπολα συνδέονταν µεταξύ τους µε µια παράλληλη γραµµή 400 Ωµ (ladder line) , όπως
άλλωστε φαίνεται και στην (Εικόνα 3) .
Το σηµείο τροφοδοσίας της κεραίας
βρίσκεται στο µέσον της γραµµής των
παράλληλων αγωγών και συγκεκριµένα στα
σηµεία aa’ .
Το διάγραµµα ακτινοβολίας αυτής της
κεραίας είναι το ίδιο µε αυτό του απλού
διπόλου λ/2 , το βασικό της όµως
πλεονέκτηµα είναι ότι τα δύο δίπολα που
αποτελούν την κεραία αυτή , έχουν σαν
αποτέλεσµα να αυξάνουν την απολαβή της , η οποία φτάνει περίπου τα 5,8
dBi (Εικόνα 4) .

5-9 Report

Το κυβερνοπεριοδικό του Αιγαίου

Σ ε λ ί δ α 35

Ένα άλλο πλεονέκτηµα που παρουσιάζει η κεραία αυτή είναι ότι δεν χρησιµοποιεί traps και οι
διαστάσεις της δεν είναι κρίσιµες , µε αποτέλεσµα εάν κάποιος την τροφοδοτήσει µε µια γραµµή µεταφοράς 400Ωµ
σε συνδυασµό µε ένα antenna tuner , να µπορεί να την συντονίσει σε ένα µεγάλο εύρος συχνοτήτων , πράγµα
που την κάνει µια ιδιαίτερα εύκολη και απλή multiband κεραία , όπως άλλωστε φαίνεται και από τον παρακάτω
πίνακα .

Ο W8JK αφού έκανε αρκετές δοκιµές µε την κεραία αυτή και διαπίστωσε ότι λειτουργεί πολύ
αποτελεσµατικά , αποφασίζει τον Μάρτιο του 1937 να δηµοσιεύσει την κατασκευή της στο ραδιοερασιτεχνικό
περιοδικό “RADIO” .
Η κεραία αυτή γρήγορα απέκτησε µεγάλη φήµη , ιδιαίτερα
λόγω της απλότητας και της αποδοτικότητάς της , µε
αποτέλεσµα τον Ιανουάριο του 1938 να την αναδηµοσιεύσει
το περιοδικό QST .
Μετά και από αυτήν την δηµοσίευση έγινε τόσο προσφιλής
στον κόσµο των ραδιοερασιτεχνών ώστε σύντοµα όλοι την
ονόµαζαν κεραία 8JK .
Η κεραία W8JK µπορεί να γίνει και περιστρεφόµενη , αρκεί
τα δίπολα που την αποτελούν να κατασκευαστούν από
σωλήνες αλουµινίου και να τοποθετηθούν µε κατάλληλους
µονωτήρες πάνω σε ένα ξύλινο boom , όπως φαίνεται και
στην (Εικόνα 5) .
Από την εποχή που εµφανίστηκε η κεραία W8JK και µέχρι τις µέρες µας πολλοί ήταν οι
ραδιοερασιτέχνες που πειραµατίστηκαν µε
αυτήν , την µελέτησαν και την βελτίωσαν , και
είναι χαρακτηριστική η κατασκευή του Thomas
Abbott - ZR6TXA (σηµερινό χαρακτηριστικό
ZS6TXA) , που κατάφερε να µειώσει το µήκος
των διπόλων της και να κατασκευάσει µια
κεραία τύπου W8JK µε µήκος µόλις 7,3 µέτρα ,
η οποία να καλύπτει όλες τις µπάντες , από τα
20 µέχρι και τα 6 µέτρα .
Ο Dr John D. Krauss δεν έπαψε όσο ζούσε να
ασχολείται µε την µελέτη και την κατασκευή
κεραιών .
Η αγάπη του για την ραδιοαστρονοµία τον οδήγησε στον σχεδιασµό και στην κατασκευή ενός τεράστιου
ραδιοτηλεσκοπίου γνωστό µε το όνοµα “Big Ear” , µε το οποίο ανακαλύφθηκαν πάνω από 19000 εξωγαλαξιακές
ραδιοπηγές .
Το σπίτι του , στο Ann Arbor του Michigan , ήταν γεµάτο
κεραίες , µε αποτέλεσµα πολλοί ραδιοερασιτέχνες να το
επισκέπτονται για να περιεργαστούν τις περίεργες κατασκευές
του , όπως π.χ. µια µεγάλη beam που είχε ξύλινο boom και
στηριζόταν σε δύο πύργους (Εικόνα 6) .
Σήµερα , προς τιµήν του έχει ιδρυθεί το “John D. Krauss Memorial Amateur Radio Club” , το οποίο εκτός από την δικιά του
QSL (Εικόνα 7), εκδίδει και ένα ειδικό δίπλωµα .
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Η

ΚΕΡΑΙΑ

G4ZU

Ο Gordon “Dick” Bird – G4ZU/F6IDC , γεννήθηκε το 1919 και σπούδασε ηλεκτρονικός µηχανικός .
Εργάστηκε στην Βρετανική υπηρεσία Ταχυδροµείων και Τηλεπικοινωνιών , στο ΝΑΤΟ και στο Αγγλικό Υπουργείο
Εθνικής Άµυνας .
Από νωρίς ασχολήθηκε µε τον ραδιοερασιτεχνισµό και ιδιαίτερα µε την µελέτη και κατασκευή κεραιών .
Η κεραία όµως που τον εντυπωσίαζε περισσότερο ήταν η κεραία Yagi-Uda , την οποία µελετούσε επισταµένα
προσπαθώντας να µειώσει το µήκος της και συγχρόνως να την κάνει να λειτουργεί σε πολλές µπάντες .
Μετά από αρκετές προσπάθειες κατάφερε να κατασκευάσει µια τέτοια κεραία την οποίαν ονόµασε “minibeam” και
την δηµοσίευσε στο Break-In τον Αύγουστο του 1956 .
Η κεραία αυτή οπτικά έµοιαζε µε µια beam τριών στοιχείων , η οποία είχε διαστάσεις µιας κεραίας beam για τα 10
µέτρα .
Αποτελείτο στην ουσία από τρία δίπολα που το καθένα από αυτά είχε στο κέντρο του ένα πηνίο και συντόνιζαν µε
την βοήθεια κατάλληλων stubs στους 14 , 21 και 28 MHz αντίστοιχα .
Τα δύο από αυτά τα δίπολα
χρησιµοποιούντο σαν παρασιτικά στοιχεία (ανακλαστήρας και κατευθυντήρας αντίστοιχα) του τρίτου διπόλου .
Έτσι λοιπόν η κεραία minibeam του G4ZU , λειτουργούσε σαν µια κεραία beam δύο στοιχείων για τα 20 µέτρα ,
σαν µια κεραία beam τριών στοιχείων για τα 15 µέτρα και σαν µια κεραία beam ισοδύναµη µε πέντε στοιχεία
(λόγω του µεγάλου µήκους των στοιχείων της) , για τα 10 µέτρα .
Την εποχή που δηµοσιεύτηκε
προκάλεσε µεγάλη αίσθηση και
έγινε ιδιαίτερα δηµοφιλής ,
κυρίως στους ραδιοερασιτέχνες
Μεγάλης
Βρετανίας
,
µε
αποτέλεσµα η RSGB να την
συµπεριλάβει στο Handbook του
1961 , δίνοντας µια λεπτοµερή
περιγραφή της κεραίας αυτής.

της

Από αυτήν την έκδοση είναι και
σχήµατα που περιγράφουν την
κατασκευή της (Εικόνες 8 και 9) .

τα

Τα επόµενα χρόνια ο G4ZU δεν έπαψε να πειραµατίζεται µε διάφορα είδη κεραιών
και τον Απρίλιο του 1960 δηµοσιεύει στο περιοδικό CQ µια κεραία η οποία είχε
ιδιαίτερα µεγάλο εύρος λειτουργίας και την ονόµαζε χαριτολογώντας ‘Bird
Cage” (Bird ήταν και το επίθετό του) .
Αποτελείτο από πολλά δίπολα συνδεδεµένα παράλληλα
τοποθετηθεί είτε οριζόντια είτε κάθετα (Εικόνα 10) .

και

µπορούσε

να

Το ενδιαφέρον όµως του G4ZU εξακολουθούσε να επικεντρώνεται στην κεραία YagiUda .
Έτσι λοιπόν το 1980 , µετά από πολλές µελέτες , αποφασίζει να πειραµατιστεί πάνω σε
µια κεραία Yagi-Uda της οποίας λύγισε τα στοιχεία της , δίνοντας τους το σχήµα V ,
διατηρώντας όµως το δίπολο ανέπαφο (Εικόνα 11Α και 11Β) .
Την κεραία αυτή ονόµαζε “Jungle Job” ή “Bow Arrow” , και την κατασκεύασε έτσι ώστε
να συντονίζει στην µπάντα των 10 µέτρων . Από την πρώτη κιόλας στιγµή η κεραία
αυτή λειτούργησε πολύ ικανοποιητικά , παρουσιάζοντας εξαιρετικά χαρακτηριστικά .
Τοποθετηµένη σε ύψος 8 περίπου µέτρων από το έδαφος , η απολαβή της ήταν περίπου
7,2 dBi , ο λόγος F/B ήταν 25
dB και το εύρος λειτουργίας
της ήταν 2 περίπου MHz για
λόγο στασίµων 2:1 .
Η
σύνθετη αντίσταση στο σηµείο τροφοδοσίας της ήταν
περίπου 49,5 Ωµ , πράγµα που σήµαινε ότι µπορούσε να
τροφοδοτηθεί κατευθείαν µε ένα οµοαξονικό καλώδιο 50
Ωµ παρεµβάλωντας όµως υποχρεωτικά ένα τσοκ balun
στο σηµείο τροφοδοσίας της .
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Οι λεπτοµερείς διαστάσεις µιας τέτοιας κεραίας για τα 10 µέτρα , φαίνονται στην (Εικόνα 12) , η κατασκευή της
είναι πολύ εύκολη και παρουσιάζει το πλεονέκτηµα ότι είναι πανάλαφρη , γιατί µπορεί να κατασκευαστεί από
σύρµα το οποίο θα στερεώνεται πάνω σε δύο κάθετους σωλήνες fiberglass , όπως φαίνεται και στην (Εικόνα 13) .
Η κεραία αυτού του τύπου έγινε γρήγορα γνωστή , παίρνοντας το
όνοµα “Bird Yagi” και απετέλεσε την αρχή για την δηµιουργία της
spiderbeam . Όταν ο Gordon Bird συνταξιοδοτήθηκε µετακόµισε
µαζί µε την οικογένειά του στην Νότια Γαλλία , όπου και απέκτησε το
call sign F6IDC . Εκεί παρέµεινε µέχρι τον θάνατό του που συνέβη
στις 16 Αυγούστου του 2005 .
Ο G4ZU , µε την κεραία του
την Bird Yagi , έβαλε τα
θεµέλια ώστε πολλοί άλλοι
ραδιοερασιτέχνες
να
αρχίσουν να µελετούν την
νέα µορφή που έδωσε στην
κεραία Yagi-Uda και τους
έκανε να πειραµατιστούν
πάνω
σε
διάφορες
παραλλαγές της .
Περισσότερα όµως θα δούµε
στο δεύτερο µέρος αυτού του αφιερώµατος , που θα συνεχιστεί στο
επόµενο τεύχος του 5-9 report .
Μέχρι τότε , Πολλά 73
Ντίνος – SV1GK

IOTA PERFORMANCE LISTINGS 2008

Ανακοινώθηκαν οι φετινές κατατάξεις για το Islands On The Air IOTA award programme.Στις
πάνω από 1500 καταγραφές όσων συµµετέχουν διεθνώς και ενεργά, στο πρόγραµµα αυτό
της RSGB, δυστυχώς µόνο 6 Έλληνες ραδιοερασιτέχνες αναφέρονται. Είµαι σίγουρος ότι
υπάρχουν αρκετοί ακόµη µόνο πού δεν έχουν καταθέσει τά απαραίτητα δικαιολογητικά για
την συµµετοχή τους. Κάτι ανάλογο άλλωστε θεωρώ ότι συµβαίνει και µε το DXCC.
Πρώτος λοιπόν και µοναδικός στο HONOUR ROLL, ο «δάσκαλος» των ΙΟΤΑ, ο αγαπητός
Βασίλης SV1JA … Όλοι οι υπόλοιποι ακολουθούµε στο Annual Listing. Για όσους
ενδιαφέρονται άς ρίξουν µια µατιά. Η πρώτη στήλη αναφέρεται στην θέση κατάταξης η
δεύτερη φυσικά στο
χαρακτηριστικό κλήσεως και η
τρίτη στήλη στο σκόρ. ∆ηλαδή
πόσες οµάδες νήσων του
κόσµου έχει επιβεβαιωµένες ο
συµµετέχων ραδιοερασιτέχνης
αλλά και ελεγµένες από το
ΙΟΤΑ committee…
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Ολοκληρώθηκε από το Aegean DX group, η αποστολή των
βραβείων και των ενθυµηµάτων σε όλους όσους είχαν
συµµετάσχει στο 6ο Aegean VHF contest .
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Ο ΠΑΠΑΦΟΥΝΗΣ…ΠΑΠΑΦΟΥΝΑΚΗΣ ΓΡΑΦΕΙ…

Αγαπητοί φίλοι και φίλες ραδιοερασιτέχνες και µη,
…συνεχίζοντας το οδοιπορικό του Παπαφούνη στην όµορφη Κρήτη…
Στον δρόµο λοιπόν από Αµιρά για Ηράκλειο και εν τη συνέχεια Χανιά, λέω στον
δρόµο δεν ανοίγω και τα 2µέτρα να δω τι γίνεται…και άρχισε ένα ωραίο qso µε
πολλούς φίλους ρ/ε και µαζί και ο Πρόεδρος SV9BMJ Μανώλης…
Στα calls που µίλησα να σου και ο ∆ηµήτρης SV9COL, φίλος από τα παλιά, όταν ήταν
περιοχή SV2 (Κατερίνη)…Ήταν από τα πρώτα µου qso και συνοδευόµενο µε 2way qsl
card (5 May 2000)…! Πλησιάζοντας προς το Ηράκλειο, κανονίστηκε το eyeball qso και
έτσι λίγο αργότερα συναντούσα µετά από 8 χρόνια τον ∆ηµήτρη και η συζήτηση
άναψε για τα καλά εφ΄όλης της ύλης

Παπαφούνης και ∆ηµήτρης SV9COL, µαζί στο..HEAVEN!
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Η συνάντηση τελείωσε αργά το µεσηµέρι ενώ δόθηκαν εκατέρωθεν υποσχέσεις ότι θα
ξανανταµώσουµε πριν φύγω για SV2…
Γιώργος SV9
SV9GPV ο dxman!

Σειρά έχει το Ρέθυµνο και µη
θέλοντας να αφήσω κανέναν
νοµό τσι Κρήτης
παραπονεµένο, οργάνωσα το
qrl µου κατά τέτοιο τρόπο
ούτως ώστε στις 31 Μαίου να
επισκέπτοµαι το Ρέθυµνο, µια
πόλη που αφήνει στον
επισκέπτη υπέροχες
αναµνήσεις…
Πρώτος τον
ραδιοερασιτεχνικό χορό του
Παπαφούνη έσυρε ο Γιώργος
SV9GPV, αυτό που λέµε
DXER ΜΕ ΚΕΦΑΛΑΙΑ!!!

Αγάπη για τον ραδιοερασιτεχνισµό χρειαζόµαστε αν θέλουµε να διαφυλάξουµε αυτό
το εξαιρετικό χόµπι και στις γενιές που έρχονται…, κι αυτός ο om την έχει µε το
παραπάνω! Περάσαµε υπέροχες στιγµές κατά την mini εκδροµή που κάναµε στο
κέντρο του νοµού, ενώ δεν έλειψε και µια καλή κατεδάφιση όπου δοκίµασα τα πιο
(ναι, αλήθεια
είναι) νόστιµα
παϊδάκια
ever! ∆εν
έλειψε
φυσικά και
ένα πέρασµα
από το shack,
όπου
περίοπτη
θέση κατέχει
το τελευταίο
απόκτηµα του
ο π/δ
TENTEC
ORION II…

Ο Παπαφούνης στο shack του Γιώργου, ωραία πράµατα!
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Από τον Γιώργο γνώρισα και τον Γιάννη SV9CJO, όπου και τον επισκεφτήκαµε µαζί…
Χρόνια µιλάµε στα βραχέα, ήρθε η στιγµή να τα πούµε και από κοντά…Ο Γιάννης
ετοίµαζε το τελευταίο του απόκτηµα και σύντοµα θα ακτινοβολεί µε την νέα του
κεραία…STEPPIR 2 el, από
το φανταστικό qth...
Mπράβο Γιάννη και σ’
ανώτερα!
∆υστυχώς µε το µεγάλο
gun της περιοχής, Μιχάλη
SV9CVY, δεν µπόρεσα να
βρεθώ καθότι…έτρεχε µε
διάφορα εσωτερικά και
δεν είχε χρόνο…αλλά µην
βιαστείτε να βγάλετε
συµπεράσµατα…!

Παπαφούνης, Γιώργος SV9GPV, Γιάννης SV9CJO, στο shack του τελευταίου

Κάπως έτσι τελειώνει η
δεύτερη εκτός Χανίων expedition στην ωραία
Κρήτη και γυρνάω
γεµάτος υπέροχες
αναµνήσεις πίσω στο
main qth…

Στα σκαριά όµως οργανώνεται από όλη την λεβεντογέννα κάτι καλό, µια super
κατεδάφιση…!
Τα τηλέφωνα δίνουν
και παίρνουν και έτσι
τακτοποιούµε και τις
τελευταίες
λεπτοµέρειες για το
που και πότε:
4 Ιουνίου 20.00,
στην ταβέρνα του
Ζήση να ’µαστε όλοι
εκεί!!!
Παπαφούνης και
Γιώργος SV9GPV
µαζί µε τον
περιζήτητο…
φωτογραφικά
φάρο του
Ρεθύµνου (ARLHS
GRE-009 – για να
µην ξεχνιόµαστε)
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Και η στιγµή έφτασε! ‘Μικροί Μεγάλοι’, διψήφιοι και τριψήφιοι, όλοι µαζί, και, να πως ξαναγινόµαστε
νεαροί γεµάτοι ρώµη και…ΟΛΟΙ έχουν κάτι να πουν για τα δικά τους προσωπικά κατορθώµατα!
Λίγο έως πολύ µίλησα µε όλους, και
αφουγκράστηκα έναν προς έναν τους
προβληµατισµούς τους…Τους γνωρίζω και
υπόσχοµαι να επανέλθω…
Τελειώνοντας το απολαυστικό φαγοπότι , µου
δόθηκε η ευκαιρία, επιτέλους, να ανταµώσω µε τον
Μιχάλη SV9CVY, φίλο απ’ τα παλιά, µια που
γνωριστήκαµε όταν προσέφερα τις υπηρεσίες µου
στο QSL BUREAU της ΕΕΡ, το 2001-02.
Αξιοπρεπής και σεµνός, ήταν τα στοιχεία που
αποκόµισα από το άνθρωπο που κοσµεί τον
Ελληνικό Ραδιοερασιτεχνισµό και αποτελεί
παράδειγµα προς µίµηση!
Μπράβο Μιχάλη, και εύχοµαι να τα ξαναπούµε
σύντοµα.
Ο Μιχάλης SV9CVY µαζί µε την κόρη του
Υπέροχο τελείωµα, µια που και τα επαγγελµατικά
µου πήγαν έξοχα και τα αµατερικά µου έδωσαν και
πήραν. Μέσα από την καρδιά µου ευχαριστώ όλη την ραδιοερασιτεχνική κοινότητα Κρήτης, που µε
αγκάλιασε και µου έδωσε απλόχερα όλη την θετική της ενέργεια.

Ιδιαίτερα σε όλα τα κοπέλια που συµφάγαµε στου Ζήση και εύχοµαι να το επαναλάβουµε

Από την υπέροχη
συνάντηση στο Ρέθυµνο…
SV9AIX Στέφανος, SV9DJS
Τηλέµαχος, SV9JI Μάνος,
SV9IWK Τάσος, Παπαφούνης,
SV9KIC Φάνης, SV9COL
∆ηµήτρης
SV9AUE Αντώνης, yl SV9COL,
SV9GPV Γιώργος,
SV9CVK Χρήστος, SV9BJC
Θωµάς, SV9CVY Μιχάλης,
SV9KNE, SV0LB Γιώργος.
Το ταξίδι του Παπαφούνη στην
µαγευτική Κρήτη τελείωσε, όχι
όµως και το ταξίδι της ζωής,
µε την βοήθεια του Θεού, της
οικογένειας µου, του αγαπηµένου µου Team, White Tower Dx Team, και όλων εσάς που έχετε
αγκαλιάσει αυτήν την προσπάθεια σας υπόσχοµαι :
THE BEST IS YET TO COME!
73s
ΠΑΠΑΦΟΥΝΗΣ
SV2FPU
www.whitetowerdxt.com

sv2fpu@vip.gr
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Αν έχετε στην περιοχή σας
συναδέλφους χωρίς πρόσβαση
στο ∆ιαδίκτυο τυπώστε το "5
"5--9
Report" και δώστε τους.

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

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

Πωλείται KENWOOD φίλτρο YG-455C1 για 455KHz IF
80 euro.
Dennis Drakopoulos [sv1cdn@hol.gr]
ΖΗΤΩ ΝΑ ΑΓΟΡΑΣΩ ΑΝΤΕΝΝΑ COUPLER 1KW TOY SV1NL
(ΣΤΕΦΑΝΟΥ) ΓΙΑ ΡΑ∆ΙΟΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ΜΕ ΤΙΜΗ ΕΩΣ
300 EURO ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΣΥΖΗΤΗΣΙΜΟΣ
ΒΑΣΙΛΑΚΑΚΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 6977 648 645
SW9MBL@gmail.comBASILAKAKIS@pathfinder.gr

Σετ Ιστών στρατιωτικών
προδιαγραφών από FIBERGLASS
12m - 60 Ευρώ (σετ 10 τεµαχίων)
- Σωτήρης SV1BDO τηλ. 6972747828
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

