Μηνιαία έκδοση των Ραδιοερασιτεχνών του Αιγαίου

Τεύχος 82
82ο
ο Σεπτεμβριος 2008

Διαβάστε σε αυτή
την έκδοση:
S X 8 G R ...
Aπάντηση...
S X 2 4 S T G /P...
Στην Γερμανία...
29 ΜΗ
z ...
ΜΗz
Αλόννησος...
Τσοπανάκος...

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.

Τα κεφάλια μέσα...
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Σελίδα 2

Το κυβερνοπεριοδικό του Αιγαίου

Γράφει ο
Λεωνίδας Φίσκας
SV2DCD
Aegean VHF Contest Manager

Σε απάντηση του άρθρου «ΚΑΛΗΜΕΡΑ 5-9 REPORT» του φίλου SV8MDV από την Ερμούπολη της Σύρου.
Φίλε Ηλία σε ευχαριστούμε για το email σου.
Εάν ψάξεις λίγο καλύτερα στα site πολλών dx club της Ευρώπης θα δείς ότι και το πρώτο Σαββατοκύριακο του
Ιουλίου λαμβάνουν μέρος αρκετά contest από τους 50mhz έως τους 47ghz ! Ποιο συγκεκριμένα ,τα contest που
λαμβάνουν μέρος είναι :
START-END TIME UTC

FREQUENCY

NAME

COUNTRY

14:00 -14:00

50Mhz & UP

UBA SUBREGIONAL 3

UBA

14:00 – 14:00

144Mhz & UP

TROFEO ARI VHF-UHFSHF

ARI

14:00 – 14:00

144Mhz & UP

DARC VHF-UHF-SHF

DARC

14:00 – 14:00

144Mhz – 47Ghz

RALLYE DES POINTS
HAUTS

REF

14:00 – 14:00

50Mhz – 1296Mhz

VHF NFD

RSGB

14:00 – 14:00

144Mhz–1296Mhz

CONCURSO ATLANTICO
VHF-UHF

URE

14:00 – 14:00

144Mhz and up

HELVETIA VHF/UHF

USKA

08:00 – 15:00

50mhz

TROPHEO ARI 50Mhz
LARIO

ARI

11:00 – 13:00

144Mhz

144Mhz BACKPACKERS
#3

RSGB

00:00 -23:59

50mhz-144mhz-432Mhz

AEGEAN VHF CONTEST

Aegean DX Group

Και πώς να μην λαμβάνουν μέρος αφού ο μήνας Ιούλιος είναι ένας μήνας που ανέκαθεν κρύβει εκπλήξεις στους
φίλους των VHF (Σποραδικά Ε, τροποσφαιρική διάδοση, διάδοση με Αμερική και καραϊβική στα 6μ!)
Για παράδειγμα σου αναφέρω πώς στη φετινή μου συμμετοχή έκανα πάνω από 70 qso’s με σταθμούς εκτός
Ελλάδας και μάλιστα μόνο μέσω τροποσφαιρικής διάδοσης χωρίς την βοήθεια sporadιc e.
Πολλά 73
de SV2DCD Λεωνίδας
ONE OF AEGEAN DX GROUP
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Σελίδα 3

Η ΕΡΚΑ ΚΑΙ ΤΟ AEGEAN DX GROUP ΚΑΛΟΥΝ…

SX8GreekRadio/70… SX8GR/70/
portable… QRZ???
Γράφει ο
Βασίλης Τζανέλλης
tzanellis@sam.forthnet.gr
Για άλλη μια φορά οι δυό συνήθεις ύποπτοι του Ανατολικού Αιγαίου,
SV8CYR Αλέξανδρος και SV8CYV Βασίλης μαζί με την καλή παρέα , πήραν τά βουνά για να τρέξουν το
SX8GR/70 στο ετήσιο FIELD DAY.
Έτσι λοιπόν από το Aegean DX και την ΕΡΚΑ ο Αλέξανδρος ο Καρπαθίου SV8CYR, o Γιώργος
ο Σοφιανός SV8IJZ με τον γιο του SW8MFE Μιχάλη, ο υπογράφον SV8CYV Βασίλης και το
νέο και πολλά υποσχόμενο μέλος της καλής παρέας ο Ηλίας ο Κατσαφάδος SV8FMY έτρεξαν
το Field Day Contest IARU Region 1, με το ειδικό χαρακτηριστικό κλήσεως SX8GR/70 για το
εορτασμό των 70 χρόνων της Ελληνικής Ραδιοφωνίας.
Προορισμός μας αυτή την φορά ήταν η κορυφή «Ξεπαγιασμένο» 1035 μέτρα, της μεγάλης
Σαμιώτικιας οροσειράς της «Αμπέλου» (Καρβούνης).
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Σελίδα 4

Το κυβερνοπεριοδικό του Αιγαίου

Έτσι με τά δυό «σουζούκι», μαζί με το «νίβα», κατάφορτα από κάθε λογής ραδιοερασιτεχνικές
πραμάτειες αλλά και σκηνές, φαγητά, νερά, εργαλεία, και άλλα χρήσιμα και μη, ξεκινήσαμε νωρίς του
Σαββάτου (6/9/2008).
Μετά από μιάμιση ώρας ανάβαση σε ένα δρόμο φιδογυριστό σπαστήρι, πλαισιωμένο από τον
Σαμιώτικο ορεινό αμπελώνα και στην συνέχεια την βουνίσια μαυροπεύκη και τους δείχτες
θερμοκρασίας των οχημάτων λίγο πρίν τά κόκκινα, φτάσαμε στην κυριολεξία κατάκορφα του βουνού.
Την περασμένη Κυριακή είχε προηγηθεί
αναγνωριστική επίσκεψη του SV8CYR και
SV8IJZ και έτσι ο χώρος εγκατάστασης
της κατασκήνωσης και των κεραιών είχε
προεπιλεγεί και τά υλικά πού είχαμε αλλά
και η προηγούμενη εμπειρία σε portable
καταστάσεις βοήθησαν στον να στηθούν
οι σταθμοί και όλα τά βοηθητικά
συστήματα σε πολύ λίγο χρόνο.
Εγκαταστάθηκαν λοιπόν δύο σταθμοί.
Ένας για τά HF πού θα έτρεχε το
SX8GR/70/p και ένας στα 2m SSB και
FM,πού θα έτρεχε ο SV8IJZ Γιώργος μαζί
με τον SW8MFE Μιχάλη.

Από δεξιά προς αριστερά:
Ηλίας Κατσαφάδος SV8FMY, Αλέξανδρος Καρπαθίου SV8CYR,
Γιώργος Σοφιανός SV8IJZ και ο υπογράφων Βασίλης Τζανέλλης SV8CYV
Πραγματικά άγριες καταστάσεις…
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Σελίδα 5

Για τον σταθμό των HF χρησιμοποιήθηκαν:
Το μπαρουτοκαπνισμένο IC-746 πού δούλευε στις πάνω μπάντες (40,80,160m) όταν σταματούσαν να
περνάνε τά 20 μέτρα. Το FT-857D πού δούλευε εκ περιτροπής με το επίσης μπαρουτοκαπνισμένο FT890 στα 20,15,10 m. Επίσης υπήρχε επικουρικό το TS-480SAT.
Για RF ground των μηχανημάτων χρησιμοποιήθηκαν 10 ράντιαλς πάχους 2,5mm και μήκους 10-40
μέτρα.
Για κεραίες εγκαταστάθηκαν, σε ιστό ύψους 5 μέτρων, η κάθετη της DIAMOND
CP-6 (40,20,15,10m), επίσης ένα δίπολο σε διάταξη ανεστραμμένου V για τά 20,15,10m και σε ιστό
ύψους 6 μέτρων, καθώς επίσης και ένα δεύτερο δίπολο για τά 40 και 80m επίσης σε ένα ιστό ύψους 6
μέτρων.
Για τά 160 μέτρα απλώσαμε ένα long-wire μήκους 100 μέτρων με τέσσερα ράντιαλς μήκους 80 μέτρων
το κάθ’ ένα. Τον συντονισμό ανέλαβε ένα T tuner κατασκευής του Ηλία SV8FMY.
Σε όλες τις κεραίες για καλώδια μεταφοράς χρησιμοποιήθηκε το ECHO FLEX.
Για τον σταθμό των VHF χρησιμοποιήθηκαν: Το FT-290 MK2 για τά 2m SSB και το TM-V7 για τά FM.
Για κεραίες μία κατευθυνόμενη 9 στοιχείων κατασκευής του SV8CYR σε οριζόντια πόλωση και μία GP.

2m SSB & FM
Πρώτο πλάνο ο
Μιχάλης ο
Σοφιανός
SW8MFE,
μετά του
πατρός του
Γεωργίου
SV8IJZ.

Την τροφοδοσία των μηχανημάτων είχαν αναλάβει 4 alinco dm-330mw συνδεδεμένα παράλληλα με
μπαταρίες των 120 και των 45 Amb/h για να προστατεύονται οι μικρές βενζινογεννήτριες από την
απότομη ζήτηση ρεύματος. Για παραγωγή ρεύματος χρησιμοποιήσαμε δύο γεννήτριες ECO 1000
0,6KVA δίχρονες. Πρόκειται για εξαιρετικά εργαλεία για portable καταστάσεις. Είναι σχετικά χαμηλού
θορύβου, απροβλημάτηστες, πολύ οικονομικές στη κατανάλωση καυσίμου αλλά και στην αγορά τους
και πολύ ανθεκτικές. Δούλευε η κάθε μία από 6 ώρες και στην συνέχεια εναλλάσσονταν με την άλλη.
Όμως θεωρώ ότι μπορούσε να δουλεύει μία και τις 24 ώρες του διαγωνισμού χωρίς πρόβλημα!
Φυσικά εκτός από το ρεύμα των μηχανημάτων μας παρείχαν και τον φωτισμό μας αλλά και δουλέψαμε
μ’ αυτές τά ηλεκτρικά εργαλεία μας.
Για τις περισσότερες ομάδες ανά την Ευρώπη πού παίρνουν μέρος στο Field Day Region 1 της IARU,
(οι Ελληνικές είναι ανύπαρκτες εκτός μιάς δυό εξαιρέσεων…) είναι μια εξαιρετική ευκαιρία για δοκιμές
νέων κεραιών και τεχνικών επικοινωνίας, για δοκιμή και σύγκριση μηχανημάτων αλλά και για καλή
ραδιοερασιτεχνική παρέα!
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Σελίδα 6

Σ’ αυτό βοήθησε ο καλός καιρός πού επικρατούσε τις πρώτες μέρες του Σεπτέμβρη… Έτσι νομίζαμε
μιάς και όταν φτάσαμε στη κορυφή «Ξεπαγιασμένο» οι καιρικές συνθήκες πού επικρατούσαν στην
περιοχή έκαναν ότι μπορούσαν για να δικαιολογήσουν το όνομα «ΞΕΠΑΓΙΑΣΜΕΝΟ» της κορυφής…
ΑΕΕΕΡΑΑΑΣ!!! Ηλιοφάνεια μέν αλλά μετά την δύση η θερμοκρασία έπεσε κατακόρυφα και τά τσακάλια
πού αφθονούν στην περιοχή μας έκαναν συντροφιά με τά παράφωνα ουρλιαχτά τους…

Η ομάδα του Aegean DX group γνωρίζει πολύ καλά
από FIELD DAY μιάς και έχουμε πολλές συμμετοχές με
δεύτερες και τρίτες θέσεις αλλά και την πρωτιά το
2004.
(SX8 Ioannis Kanidis, SX8IK/p)

Ατυχώς για άλλη μια φορά η διάδοση ήταν πολύ φτωχή. Τά 10 μέτρα δεν άνοιξαν καθόλου καθ’ όλο το
24ωρο, ενώ τά 15 μέτρα άνοιξαν μόνο για δυό ώρες αργά το πρωί της Κυριακής. Όμως τά 40 μέτρα
δούλευαν πολύ καλά κατά την διάρκεια της νύχτας ενώ το 80 ελάχιστα. Αποτέλεσμα όλων αυτών ήταν
όλοι οι σταθμοί από την Ευρώπη αλλά και από το All Asia Contest να συνωστίζονται στα 20μ. και το
QRM να είναι τρομακτικό, πράγμα πού έκανε να ξεχωρίσουν οι δέκτες με καλή επιλεκτικότητα…

«Θα είναι καλοί οι οιωνοί;;;»
«Θα έχει διάδοση, θα τά πάμε καλά;;;»
Ο μάγος της φυλής (SV8CYR Αλέξανδρος) διαβάζει τά… μελλούμενα!
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Σελίδα 7

Παρ όλες τις δυσκολίες κατορθώσαμε να κάνουμε ένα πολύ ικανοποιητικό σκορ ξεπερνώντας κατά
πολύ τις 600 επαφές.
Δουλέψαμε σχεδόν όλες τις ευρωπαϊκές χώρες, αλλά και πάρα πολλούς αμερικανούς της Ανατολικής
ακτής, αρκετούς σταθμούς από Καναδά, μερικούς από κεντρική Αμερική και καραϊβική. Από Ασία
ακούστηκαν πολλοί σταθμοί από δυτική Σιβηρία, αλλά και την Σιβηρική Άπω Ανατολή. Αρκετοί σταθμοί
από τις Ινδίες αλλά και από τον Ινδικό ωκεανό. Μερικοί από Ιαπωνία και από τον Ειρηνικό.
Επίσης πολλοί σταθμοί από Αφρική! Από τους πολλούς DX σταθμούς πού δουλέψαμε οι ποιο δυνατοί
ήταν ο V55V/p, 3DA0JK, 8Q7KK/p, P41USA,5Q1A/p τους οποίους κάναμε και στις 3 ενεργές (20, 40,
15 μέτρα) μπάντες!
Οι διαπιστώσεις πού έγιναν κατά την διαρκεί 24ωρη λειτουργία του σταθμού είναι οι εξής:
-Τά δίπολα δούλευαν πολύ καλύτερα από την κάθετη κεραία.
-Οι Αμερικάνοι, οι Γερμανοί, οι Άγγλοι και οι Δανοί υποστηρίζουν μετά μανίας και κατά δεκάδες το
FIELD DAY CONTEST
-Δεν ακούσαμε ούτε έναν Ελληνικό σταθμό να τρέχει το FIELD DAY CONTEST!..
-Αρνητική εντύπωση μας έκανε το ότι οι Ασιατικοί σταθμοί δεν μας έδιναν ριπόρτα μιάς και εκείνοι
έτρεχαν το δικό τους «All Asia Contest»
-Οι ανύπαρκτοι Ιάπωνες και η μεγάλη πληθώρα Αμερικανών.
-Τά 6m και τά 160m πού δεν άνοιξαν καθόλου.
-Μόνο ένας ελληνικός σταθμός ακούστηκε στά 2m SSB.
-Οι Βούλγαροι πού ακούγονταν πολύ δυνατά να μας καλούν στα 2m SSB.
-Aκούσαμε και μας άκουσαν πολλοί σταθμοί στα 2m FM ενώ η κεραία μας ήταν σε οριζόντια πόλωση…
-Τό πεντανόστιμο ψητό κουνέλι και τά υπέροχα ψητά κατσικίσια κεφαλάκια πού έφερε ο Γιώργος
SV8IJZ.
-Τήν home made παστή λακέρδα του Αλέξανδρου SV8CYR, φάρμακο άριστο κατά ….της υπέρτασης!...
-Το πόσο τυχεροί είμαστε πού μένουμε στην… επαρχία

70 ΧΡΟΝΙΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΚΟΥΣΜΑ ΤΟΥ
«ΤΣΟΠΑΝΑΚΟΥ»!..
70 ΧΡΟΝΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΑ
Η ΕΡΚΑ ΚΑΙ ΤΟ AEGEAN DX GROUP ΚΑΛΟΥΝ…

SX8GreekRadio/70… SX8GR/70/portable…
QRZ???
Η Βρετανία θεωρείται γενέτειρα του ραδιοφώνου, καθώς η έδρα
της εταιρείας του Μαρκόνι ήταν εκεί. Το Φεβρουάριο του 1920
από το Ρίτλ (Writtle) του Τσέλνσφορντ (Chelnsford) αρχίζει να
εκπέμπει σταδιακά τά πρώτα ραδιοφωνικά προγράμματα.
Το ραδιόφωνο όμως διαδόθηκε εκεί με βραδύτερους ρυθμούς
από ότι στις ΗΠΑ. Αυτή η καθυστέρηση οφείλεται στην
απαγόρευση των δραστηριοτήτων των ερασιτεχνών σε αυτή τη
χώρα κατά το διάστημα 1914-1919.
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Σελίδα 8

Στην Ελλάδα ο Χρήστος Τσιγγιρίδης ασχολούνταν από χόμπι με τη ραδιοφωνία.
Το 1925 εγκατέστησε στο σπίτι του, στην οδό Β. Όλγας 20, ραδιοφωνικό σταθμό, απ' όπου μετέδωσε
στις 25 Μαρτίου, στους 1.334 χιλιοκύκλους των μεσαίων και με πομπό έναν βελτιωμένο ασύρματο της
Αντάντ 200 Watt το πρώτο δοκιμαστικό ραδιοφωνικό πρόγραμμα των Βαλκανίων.
Ο Χρίστος Τσιγγιρίδης επονομαζόμενος καί «Μαρκόνι των Βαλκανίων» γεννήθηκε στη Φιλιππούπολη
της Ανατολικής Ρωμυλίας, το 1877, σπούδασε μηχανολόγος - ηλεκτρολόγος στο πολυτεχνείο της
Στουτγκάρδης και όταν ήρθε στη Θεσσαλονίκη το 1923 ξεκίνησε τα ραδιοπειράματά του με έναν παλιό
ασύρματο της Στρατιάς της Ανατολής. Στα 1927 οι εκπομπές του σταθμού γίνονταν από κεραία στον
Λευκό Πύργο και το 1928 το «Ράδιο Τσιγγιρίδη» εγκαταστάθηκε στη ΔΕΘ, σε δύο ξύλινα περίπτερα με
δύο ιστούς 36 μέτρων πού στήριζαν μιά τετράφυλλη κεραία Μαρκόνι.
Το 1928 ο σταθμός μεταφέρθηκε σε μικρό ξύλινο κτίσμα στο χώρο της Διεθνής Έκθεσης, όπου και
λειτούργησε, έως τον Β΄ παγκόσμιο πόλεμο, μεταδίδοντας μερικές μόνο ώρες της ημέρας μουσική και
ενημερωτικές εκπομπές.
Το 1928 άρχισαν οι πρώτες τακτικές εκπομπές στη Θεσσαλονίκη. Το «Ράδιο Τσιγγιρίδη»
εγκαταστάθηκε στο «Πεδίο Άρεως», εκεί όπου σήμερα είναι η «Έκθεση Πολεμικής Ανδρείας» του Γ΄
Σώματος Στρατού.
Ο πρωτοπόρος ραδιοφωνικός σταθμός
λειτούργησε με περιπέτειες ανάμεσα σε κρατικές
άδειες και απαγορεύσεις, και συντηρείται από
τον ιδρυτή του για είκοσι χρόνια. Επιζεί και μετά
την κατοχή και την απελευθέρωση, αλλά σιγεί
οριστικά και ο Τσιγγιρίδης πεθαίνει από θλίψη
στα 1947, αφού ο σταθμός απαλλοτριώθηκε
αναγκαστικά από το Εθνικό Ίδρυμα
Ραδιοφωνίας. Ήταν ο πρώτος ιδιωτικός
εμπορικός ραδιοφωνικός σταθμός στην Ελλάδα
πού λειτούργησε για πάνω από 20 χρόνια.
Εν τω μεταξύ από το 1936 είχε ιδρυθεί η
Υπηρεσία Ραδιοφωνικών (Υ.Ε.Ρ.) ως Νομικό
Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου. Μέχρι τότε είχαν
προκηρυχθεί διάφοροι διαγωνισμοί για την εγκατάσταση εθνικού ραδιοφωνικού σταθμού αλλά δεν
είχαν επιτυχία, κυρίως για οικονομικούς λόγους. Χαρακτηριστικά αναφέρεται η σύμβαση της εταιρείας
"Ντίρχαμ" (1929).
Η εκμετάλλευση της ραδιοφωνίας ανατίθεται στην "Υπηρεσία Ραδιοφωνικών Εκπομπών - ΥΡΕ" που
ιδρύεται με τον ΑΝ 95 και έχει διευθυντή τον Γεώργιο Κυριάκη.
Τον Ιανουάριο του 1936, η εταιρεία "Τελεφούνκεν" εγκαθιστά ραδιοφωνικό σταθμό ισχύος 15 KW με
κεραία σχήματος Τ, κρεμασμένη μεταξύ δύο πυλώνων ύψους 85 μέτρων. Τόν ίδιο μήνα μονογράφετε
η συμφωνία μεταξύ της γερμανικής εταιρείας και του Ελληνικού Δημοσίου.
Στις 21 Μαΐου τού1938, η Ελληνική Ραδιοφωνία βγαίνει για πρώτη φορά στον αέρα, υπό το όνομα
«Ραδιοφωνικός Σταθμός Αθηνών». Ήδη από τις 25 Μαρτίου εκείνης της χρονιάς είχε εγκαινιαστεί ο
πρώτος πομπός στα Νέα Λιόσια από τον τότε βασιλιά Γεώργιο Β’, ενώ οι ραδιοθάλαμοι βρίσκονται στο
Ζάππειο Μέγαρο και ακούγεται για πρώτη φορά το "Εδώ Αθήναι" με το μουσικό σήμα που άφησε
εποχή, δηλαδή τον «τσοπανάκο», τη φλογέρα, τα κουδούνια.
Τα χρόνια που ακολούθησαν τοποθετήθηκαν πομποί σε όλη τη χώρα.
Την εποπτεία της ραδιοφωνίας αναλαμβάνει το υπουργείο Τύπου.
Δημιουργείται η "Διεύθυνση Τύπου και Ραδιοφωνίας" με διευθυντή το Δ.
Σβολόπουλο, και τεχνικό διευθυντή τον Σπ. Ζήση. Εκδίδεται το
"Εβδομαδιαίον Πρόγραμμα Ραδιοφωνικού Σταθμού Αθηνών" από το
Υπουργείο Τύπου.
στην εθνική εορτή της 25ης Μαρτίου 1938 μετέδωσε πρώτος το πολεμικό
ανακοινωθέν της 28ης Οκτωβρίου 1940, ενθουσιάζοντας τους ακροατές :
«Αι ιταλικαί δυνάμεις προσβάλλουν από της 5.30 πρωινής ώρας σήμερον τα τμήματα προκαλύψεως
της ελληνοαλβανικής μεθορίου. Αι ημέτεραι δυνάμεις αμύνονται του πατρίου εδάφους».
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Το 1941 πριν να μπουν οι Γερμανοί στην Αθήνα, ο εκφωνητής ειδοποιεί:
«Σε λίγο ο σταθμός αυτός δεν θα είναι ελληνικός, μην τον ακούτε! Έλληνες, ψηλά το κεφάλι, ψηλά τις
καρδιές». Το ηχητικό σήμα του Ραδιοφωνικού Σταθμού Αθηνών, «Ο Τσοπανάκος», ακούγεται πλέον
από το BBC του Λονδίνου, που μετέδιδε τα νέα του πολέμου και ενθάρρυνε τους κατακτημένους. Στην
Κατοχή σφραγίζονται τα ραδιόφωνα, για να μην ακούν το BBC, αλλά πολλοί θαρραλέοι ακροατές τα
αποσφραγίζουν.
Οι Γερμανοί φεύγουν
από την Αθήνα. Ο
πομπός των Λιοσίων
γλιτώνει την πλήρη
καταστροφή, όμως
καταστρέφονται οι
κεραίες και η εκπομπή
σταματάει.
Στην απελευθέρωση
βασικός διοργανωτής
του ΕΙΡ είναι ο
στρατηγός Τσιγάντες
και σημαντικοί
διευθυντές οι λογοτέχνες Μυριβήλης και Ελύτης. Μεταπολεμικά οι ραδιοθάλαμοι Ζαππείου
ανανεώθηκαν και βελτιώθηκαν οικοδομικά και τεχνικά με υλικό από τις πολεμικές επανορθώσεις:
μικρόφωνα, κονσόλες, ενισχυτές, μαγνητόφωνα. Νέοι ισχυρότεροι πομποί εγκαταστάθηκαν στην
Αθήνα και την επαρχία, με συμβολή και της αμερικανικής βοήθειας.
Ο κόσμος έχει ενθουσιαστεί και περνά πλέον πολλές ώρες συντροφιά με το ράδιο. Οι εφημερίδες
εγκαινιάζουν καθημερινές στήλες με τα προγράμματα του. Εκδίδονται περιοδικά με ύλη αποκλειστικά
ραδιοφωνική και με τα προγράμματα πολλών σταθμών της Ευρώπης.
Τον Ιούλιο του 1945 συγκροτείται το Εθνικό Ίδρυμα Ραδιοφωνίας, με πρώτο διευθυντή τον
Ηρ.Πετμεζά.
25 Μαρτίου 1946 εγκαινιάζεται ο Ραδιοφωνικός Σταθμός Θεσσαλονίκης με πομπό φορητό πάνω σε
αυτοκίνητο. Μετά από λίγο καιρό διακόπτει τη λειτουργία του για να εγκατασταθεί μόνιμα το Μάρτιο
του 1947.
Τετράοδος λυχνία για την ενίσχυση του
σήματος ραδιοφωνικού σταθμού
(500 KW στην έξοδο της κεραίας του
πομπού). Η ψύξη γίνεται με εσωτερική ροή
ψυκτικού ελαίου
25 Μαρτίου 1948 εγκαινιάζεται από το
βασιλέα Παύλο ο πομπός βραχέων κυμάτων
που εγκαταστάθηκε και ατός στα Ν. Λιόσια.
Από τό 1948 ξεκίνησε να εφαρμόζεται το σχέδιο
Μάρσαλ της αμερικανικής βοήθειας στην
κατεστραμμένη Ευρώπη και τον επόμενο χρόνο
το δόγμα Τρούμαν με τη βοήθεια στην Ελλάδα
και το ελληνικό ραδιόφωνο. Η Ελληνική
Ραδιοφωνία περνάει από τη γερμανική
τεχνολογία στην αμερικανική τεχνολογία της
συμμαχικής βοήθειας. Τότε, από τη «Φωνή της Αμερικής» (VOA), τοποθετούνται στη Θεσσαλονίκη
ένας πομπός μεσαίων κυμάτων και τέσσερις πομποί βραχέων.
Η “Φωνή της Αμερικής” λειτουργεί με καθημερινές αναμεταδόσεις από την Ουάσιγκτον, σε ξένες
γλώσσες κυρίως στα ρώσικα και στα αραβικά, στο ραδιο άξονα βορρά – νότου, Μόσχα, Κάιρο. Η “Φωνή
της Αμερικής” είχε και έναν πλωτό ραδιοσταθμό μεσαίων κυμάτων, επάνω σ’ ένα πλοίο αραγμένο στη
Ρόδο, το Courier, που είχε την κεραία του ανυψωμένη με τη βοήθεια ενός μπαλονιού.
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Αλλά και οι πρώτες ραδιοεκπομπές των Ελληνικών Ενόπλων Δυνάμεων άρχισαν το 1947 στη
στρατιωτική βάση ΚΥΕΤ Αθηνών, ενώ το 1948 λειτούργησε ένας μικρός πομπός μεσαίων κυμάτων
κατασκευασμένος από τον ασυρματιστή ναυτικού
Γ. Γιάπαπα, στον 781 λόχο μεταφορών. Ο μικρός αυτός σταθμός που μετέδιδε μουσικό πρόγραμμα
έγινε πολύ δημοφιλής και με την υποστήριξη της κυβέρνησης Παπάγου αυξήθηκε η ισχύς του και
αναγνωρίστηκε επισήμως από την ηγεσία του στρατού ως Κεντρικός Ραδιοσταθμός Ενόπλων Δυνάμεων
Ελλάδος ΚΡΣΕΔΕ.
Ο σταθμός αυτός μεταφέρθηκε στο Γουδί, μετά στην Κατεχάκη και το 1962 στο Σταυρό. Στις έδρες
των Σωμάτων Στρατού και Μεραρχιών ιδρύονται από το 1948 πομποί και στούντιο σε όλη την Ελλάδα
με εκπομπές για τις ένοπλες δυνάμεις και το 1951 το στρατιωτικό ραδιοδίκτυο ονομάζεται ΥΕΝΕΔ
(Υπηρεσία Ενημερώσεως Ενόπλων Δυνάμεων) και
αρχίζει να ανταγωνίζεται το ΕΙΡ (Εθνικό Ίδρυμα
Ραδιοφωνίας).
Μια ιδιαίτερη περίπτωση λειτουργίας ιδιωτικού
ραδιοφωνικού σταθμού ήταν το “Ράδιο Νέστωρ”
Θεσσαλονίκης, του ομώνυμου Αθλητικού
Μορφωτικού Συλλόγου της πόλης, αρχές του 1960.
Το τμήμα ραδιοερασιτεχνών του συλλόγου, έπειτα
από άρνηση άδειας από το ΕΙΡ απευθύνθηκε στην
EBU (Ευρωπαϊκή Ραδιοφωνική Ένωση) Γενεύης
Ελβετίας και ζήτησε τιμής ένεκεν να εκπέμψει στην
πρώτη βαλκανική ραδιοσυχνότητα του «Ράδιο
Τσιγγιρίδη»!..
Ο ραδιοσταθμός, έπειτα από άδεια της μητρόπολης,
εγκαταστάθηκε στο ύψος του υπερώου του ναού
Αγίου Δημητρίου και λειτουργούσε με καλή εμβέλεια
ορισμένες ώρες την εβδομάδα και τις Κυριακές, όπως
περίπου και το «Ράδιο Τσιγγιρίδη».
Το μέλλον της προόδου του ραδιοσταθμού
προβλεπόταν επιτυχημένο εάν δεν διέκοπτε κάτω
από δραματικές συνθήκες τη λειτουργία του με το
δικτατορικό καθεστώς της 21ης Απριλίου 1967.
Στη συνέχεια δημιουργείται ο Κεντρικός Ραδιοφωνικός Σταθμός των Ενόπλων Δυνάμεων. Ακολουθεί η
δημιουργία του Δεύτερου, του Τρίτου Προγράμματος και των Περιφερειακών Σταθμών. Το 1975 το
Ε.Ι.Ρ. μετονομάζεται σε Ελληνική Ραδιοφωνία Τηλεόραση. Ενώ, ο σταθμός των Ενόπλων Δυνάμεων
γίνεται το Τέταρτο Πρόγραμμα, η σημερινή ΕΡΑ-ΣΠΟΡ. Το Νοέμβριο του 2001 η Ελληνική Ραδιοφωνία
δημιουργεί το πρόγραμμα Κosmos. Παράλληλα, λειτουργεί η «ΕΡΑ 5-Η Φωνή της Ελλάδας» και το
ραδιόφωνο «Φιλία».
Τα τελευταία χρόνια λειτουργούν όλο και περισσότεροι ραδιοφωνικοί σταθμοί.
Μέχρι το 1987 όλοι οι σταθμοί ελέγχονταν από το κράτος (ΕΙΡ, ΥΕΝΕΔ, ΕΡΑ).
Όμως από τη δεκαετία του 1960, παράλληλα με την κρατική ραδιοφωνία, άρχισε να
αναπτύσσεται η λεγόμενη «ραδιοπειρατεία», δηλαδή η παράνομη εκπομπή ραδιοφωνικού
σήματος και προγράμματος, από τους «ραδιοερασιτέχνες» ή «ραδιόφιλους» πού στην ουσία
όμως ήταν ραδιοπειρατές.
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Οι ραδιοπειρατές εξέπεμπαν στα μεσαία κύματα σε πολλές περιοχές της Ελλάδας αποκτώντας
φανατικούς ακροατές. Ένας από τους πιο θρυλικούς ραδιοπειρατές της εποχής είναι ο Geronimo
Groovy, που οι εκπομπές του ακούγονταν πολλές φορές από την Αίγυπτο μέχρι την Ιταλία και που
έπαιρνε κάθε χρόνο χιλιάδες γράμματα αλληλογραφίας φανατικών οπαδών σε διάφορες γλώσσες.
Ο αριθμός των ερασιτεχνικών ραδιοφωνικών σταθμών πολλαπλασιάστηκε τη δεκαετία του 1970 με
τους απόφοιτους των ραδιοτεχνικών και ραδιοηλεκτρολογικών σχολών που πειραματίζονταν με
αυτοσχέδιες ηλεκτρονικές κατασκευές και ιδιοκατασκευασμένους ραδιοφωνικούς πομπούς.
Οι περισσότεροι μουσικοί ραδιοπειρατές ήταν μαθητές και μετέδιδαν πρόγραμμα με ξένα ροκ και
ελληνικά τραγούδια, ενώ είχαν το δικό τους κοινό και έκαναν τηλεφωνικές αφιερώσεις. Ο κάθε
πειρατικός σταθμός έβγαινε στον αέρα από τα δωμάτια των ραδιοπειρατών ή το σαλόνι του σπιτιού
τους, ενώ γίνονταν και συνεργασίες ραδιόφιλων που νοικιάζανε διαμερίσματα και εγκαθιστούσαν τον
ραδιοφωνικό τους σταθμό. Το κυνηγητό από τις αστυνομικές και τις δικαστικές αρχές ήταν έντονο και
πολλές φορές γίνονταν κατασχέσεις μηχανημάτων και οι ραδιοπειρατές βρισκόταν κατηγορούμενοι στα
δικαστήρια και πλήρωναν μεγάλα χρηματικά ποσά για την ποινή που τους επιβαλλόταν.
Ένας από τους ιστορικούς ραδιοπειρατές είναι και ο Γιώργος Κυρλάκης, που λειτουργούσε με το
ψευδώνυμο Easy Rider (Ελεύθερος Καβαλάρης) και που ήταν ο δημιουργός του «Εδώ Πολυτεχνείο»
κατασκευάζοντας έναν πρόχειρο ραδιοπομπό μεσαίων κυμάτων στους 963 χιλιόκυκλους, ο οποίος ήταν
η φωνή της ηρωικής εξέγερσης του Πολυτεχνείου το Νοέμβριο του 1973 στην Αθήνα!..
Δύο χρόνια αργότερα, το 1975, ο πρώτος πολιτικός που απείλησε να βγάλει στον αέρα πειρατικό
σταθμό ήταν ο αείμνηστος Ανδρέας Παπανδρέου, στη διάρκεια της συζήτησης για το επίμαχο τότε
άρθρο 15 του Συντάγματος.
Εν τώ μεταξύ το 1972 ολοκληρώθηκαν οι εγκαταστάσεις του κέντρου
εκπομπής βραχέων κυμάτων στην Αυλίδα. Από εκεί εκπέμπετε το 5ο
Πρόγραμμα της Ελληνικής Ραδιοφωνίας.
Ο σταθμός αποτελείτε από δύο πομπούς MARCONI των 100 KW ο καθ’
ένας με όλα τά περιφερειακά συστήματά τους, όπως τροφοδοσίας,
συντονισμού, φίλτρων και άλλα.
Επίσης έχει εγκατασταθεί ένα πολύ μεγάλο συγκρότημα κεραιών σε μία
έκταση 1150 στρεμμάτων!!! Πρόκειται για τρία κεραιοσυστήματα των
τριών γραμμών το κάθε ένα πού στηρίζονται σε ατσάλινους πύργους
ύψους 100 μέτρων!!!
Κάθε κεραία αποτελείτε από 8 οριζόντια δίπολα πού τέσσερα απ’ αυτά
χρησιμοποιούνται σαν στοιχεία εκπομπής και τά υπόλοιπα τέσσερα σαν
ανακλαστήρες και αντιστρόφως, με τηλεχειριζόμενους μεταγωγούς
διακόπτες. Έτσι επιτυγχάνετε συνδυασμός εκπομπής προς 18
διαφορετικές κατευθύνσεις. Όποιος δίποτε δε από τους δύο θηριώδεις
πομπούς των 100 KW μπορεί να συνδεθεί με τηλεχειρισμό με οποιαδήποτε κεραία… Οι συχνότητες
εκπομπής πού συντονίζονται οι παρά πάνω κεραίες είναι των 6, 7, 9, 11, 15, 17, 21, 26 MHZ. Για δε
τις εκπομπές προς τά Βαλκάνια, Μέση Ανατολή, Βόρεια Αφρική και Τουρκία χρησιμοποιούνται δύο
κεραίες LOG PERIODIC περιστρεφόμενες με οριζόντιο λοβό 22ο και 45ο κατακόρυφο λοβό εκπομπής.
Τά προγράμματα του «5ου Προγράμματος» εκπέμπονταν όλο το 24ωρο προς κάθε κατεύθυνση της Γής
στα Ελληνικά αλλά και σε πολλές άλλες γλώσσες.
Τελικά, στις 25 Ιανουαρίου 1988 ψηφίστηκε το Προεδρικό Διάταγμα 25/88 για την «τοπική
ραδιοφωνία», με το οποίο επιτρεπόταν η εκπομπή από ιδιωτικούς ραδιοσταθμούς. Έτσι εμφανίζεται η
λεγόμενη «Ελεύθερη Ραδιοφωνία», όπου πλέον μη κρατικοί σταθμοί αρχίζουν να λειτουργούν
επώνυμα. Ο «9.84» του Δήμου Αθηναίων είναι ο πρώτος. Αποτέλεσμα ήταν η κατάργηση του κρατικού
μονοπωλίου. Από τότε οι ιδιωτικοί σταθμοί αυξάνονται ραγδαία.
Ο κόσμος εξακολουθεί να ακούει πολύ ραδιόφωνο και οι σταθμοί προσφέρουν ποικιλία και ποιότητα
μουσικής και εκπομπών.

73s de SV8CYV Βασίλης Τζανέλλης

5-9 Report

Το κυβερνοπεριοδικό του Αιγαίου

Σ ε λ ί δ α 12

SX24STG /p
tend
tend--generator Field Day 2008
Γράφει ο
Δημήτριος Αναστασιάδης
SV2GWY
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Ευκαιρία που δεν έπρεπε να χαθεί ήταν η ενεργοποίηση ενός ακόμα Special Call σε συνέχεια της προηγούμενης
μας δραστηριότητας SX24 Macedonia, όπου από τις 14 έως και 22 Ιουνίου 2008, 73 χειριστές απ’ όλη την Ελλάδα
«έτρεξαν» 21 Special Calls, με πρόθεμα SX24 (αιώνες από τη γέννηση του Μ. Αλεξάνδρου στην Πέλλα Β.
Ελλάδα) και για suffix συντμήσεις των 21 Νομών της Ελλάδας που έχουν ανακαλυφθεί Μακεδονικά Μνημεία.
Άμεση σχέση με το νεαρό στρατηλάτη, ο δάσκαλός του Αριστοτέλης που γεννήθηκε στα Στάγιρα Χαλκιδικής.
Λίγο πιο έξω από το χωριό υπάρχει μία τοποθεσία που οι τοπικοί παράγοντες διαμόρφωσαν σε ένα πανέμορφο
πάρκο με το άγαλμα του Αριστοτέλη και με διάφορα «φυσικά».
Κάθε απόπειρα περιγραφής είναι λίγη, αν δεν επισκεφθείς το «Άλσος Αριστοτέλη» δε θα γνωρίσεις την
ομορφιά της φύσης αλλά και την εφευρετικότητα των προγόνων μας.
Το αίτημα για παραχώρηση του Άλσους για ένα 24ωρο για τις ανάγκες του Field Day, δε βρήκε αντίθετη την
Τοπική Αυτοδιοίκηση, αντίθετα μάλιστα έκαναν το παν για να μας εξυπηρετήσουν. Τιμούμε λοιπόν τον Ξένιο Δία
και τους ευχαριστούμε για τη
βοήθεια και τη συνεργασία.
Η καλύτερη επιλογή για Special Call ήταν “SX24STG”.
Προτιμήθηκε
από
το
“SX24ARI”, για να προβληθεί
περισσότερο
η
τοποθεσία
«STaGera” Νorth GReece.
Άψογη και η συνεργασία με το
Υ.Μ.Ε. που έγκαιρα μας δόθηκε
η άδεια για τη συγκεκριμένη
τοποθεσία.
Ήταν
θέμα
χρόνου
να
καταχωρηθεί στο “qrz.com” το
διακριτικό με τις απαραίτητες
πληροφορίες και links, όπως
επίσης και ενότητα στο site
www.sx24macedonia.gr
με
σαφώς
πού
περισσότερες
λεπτομέρειες και φωτογραφίες.
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Η πρώτη φορά που επισκέφθηκα το Άλσος ήταν το 1996, με μόνο του το άγαλμα του ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ τότε, ενώ η
δεύτερη το 2005 όπου το μέρος είχε πλαισιωθεί με τα «φυσικά» που φυσικά με κατέπληξαν.
Στις αρχές Αυγούστου ήταν η επόμενη επίσκεψη μου για τη μελέτη του χώρου, δηλαδή την εύρεση των θέσεων
του shack, κεραιών, κατασκήνωσης κλπ. και φυσικά απαραίτητος έλεγχος για θόρυβο, επειδή σε μικρή απόσταση
υπάρχει υποσταθμός της ΔΕΗ. Ευτυχώς δεν υπήρχε θόρυβος, αλλά ο ορεινός όγκος προς Βορρά μας έκρυβε από
τις 330ο έως τις 60ο. Ενενήντα πολύτιμες μοίρες να μην περνά τίποτα, αλλά δεν μπορείς να τα έχεις όλα δικά σου.
Πάμε για τη συμμετοχή, πάμε για την παρέα, πάμε για το SX24 Macedonia.
Από το 2005 που συμμετέχω στα Field Days, όλο και κάτι μαθαίνω, όλο και κάτι άλλο δοκιμάζω. Αυτή τη φορά
για test drive ήταν ένα ψαροκάλαμο ιδιοκατασκευή, παραλλαγή του καλαμιού του Νίκου Κασίμη (SV0CY) ειδικά
στον τρόπο στήριξης και σύνδεσης του whip. Πολύ ωραία το έθετε στο άρθρο (pain in the ass! Τεύχη 47 και 48),
αλλά η χαρά της δημιουργίας ήταν μεγάλη.
Test drive έγινε και στην
ιδιοκατασκευή ενός OCF dipole
(Δίπολο
Ασύμμετρης
τροφοδοσίας)
με
τις
«ευλογίες» του “ARRL ANTENNA HANDBOOK”, για τις
low bands.
Δοκιμασμένη και «μάχιμη» η
mini beam της butternut με
αξιόλογη απολαβή στα 20 και
15m. Διαφορετικός από το
2007 ήταν ο ιστός στήριξης.
Πέρυσι ο military lift tower
έκανε καλή δουλειά, αλλά θα
ήταν ακατάλληλος για το
Άλσος (λόγω επεμβάσεων), έτσι χρησιμοποιήθηκε ένας τηλεσκοπικός αλουμινίου πάχους 2mm και για βάσεις
χρησιμοποιήθηκαν οι μεταλλικές μαντεμένιες για ομπρέλες (στιβαρές πρακτικές και οικονομικές).
Δοκιμάστηκε επίσης ένας νέος τύπος λεπτής καθόδου (Aircell 5) ισάξιος του RG213 σε προδιαγραφές, με
ικανοποιητικά αποτελέσματα.
Το shack τοποθετήθηκε κάτω
από την παχιά σκιά μιας
μηλιάς,
βοηθούμενη
από
ομπρέλα θαλάσσης.
Ο σταθμός αποτελούνταν από
το
brand
new
IC-7000,
πρωτολειτούργησε στο SX2FRB
και για δεύτερη φορά τώρα με
το SX24STG. Η Τρίτη φορά θα
είναι στο Field Day 2009 (γεροί
να
είμαστε).
Εφεδρικοί
πομποδέκτες ήταν δύο FT-897,
είχαμε την ευκαιρία με switch
να ελέγχουμε ευαισθησίες και
απολαβές, δέκτη με δέκτη
κεραία με κεραία.

5-9 Report

Το κυβερνοπεριοδικό του Αιγαίου

Σ ε λ ί δ α 14

Καλή η τεχνική υποδομή, αλλά χωρίς έμψυχο
υλικό δε γίνεται τίποτα. Όπως πάντα
ακολούθησε ο υιός SW2HQF (Θεμιστοκλής), ο
SV7HRJ (Δημήτρης), από πέρυσι προστέθηκε
στην παρέα ο SV2XI (Κλεάνθης), ο SV7HVI
(Νίκος), ενώ έκπληξη μας έκανε τις πρώτες
πρωινές ώρες ο Θανάσης SV7LEX.
Έκπληξη επίσης ήταν και η μεταμεσονύκτια
επίσκεψη μιας αλεπούς στην κατασκήνωσή
μας, όπου με θράσος και επιμονή έκανε
επιδρομή στις καθόδους και στα radials της
vertical.
Όλοι
ευδιάθετοι,
πρόθυμοι
και
καλοπροαίρετοι εργαστήκαμε από την πρώτη
στιγμή μέχρι τέλους βγαίνοντας σίγουρα
κερδισμένοι από την εμπειρία. Δεν έλειψαν τα
πειράγματα, η «καζούρα» αλλά και σοβαρές επισημάνσεις έτσι ώστε την επόμενη φορά το “/p” να είναι καλύτερο.
Σε γενικές γραμμές η κίνηση ήταν υποτονικότερη συγκριτικά με το 2007, οι ελληνικοί σταθμοί ήταν λιγοστοί,
ακούστηκε όπως ο Σταύρος (SY7SBX), και η Βικτορία (SX7W) Kενώ. Πολύ πιθανόν οι υπόλοιποι να πήγαν στο
SV4 Ham Fest.
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Στο log μας είναι αρκετοί DX σταθμοί, δίνοντάς μας πολύτιμους βαθμούς, όπως V55V (Ναμίμπια),
FG5IM (Γουαδελούπη), S21RC (Μπαγκλαντές), VK6ANC (Βόρεια Αυστραλία), ZS6NJ (Νότια Αφρική),
VR2O (Χονγκ Κονγκ), VU2DK (Ινδία), καθώς και αρκετοί σταθμοί από Βόρειο και Νότια Αμερική ενώ
στο καλαθάκι μου των new one προστέθηκε το V61GB (Μικρονησία).
Εφόσον το Άλσος είναι τουριστικό μέρος, είχαμε επισκέψεις από τουρίστες που ήρθαν με λεωφορεία
και έδειξαν ενδιαφέρον για τη δραστηριότητά μας, ειδικά όταν άκουγαν συμπατριώτη τους.
Λίγο πριν το QRT (13:00UTC) έκανε reportage στο Άλσος για το SX24STG, το τοπικό Ρ/Τ κανάλι της
Χαλκιδικής “SUPER TV”, δίνοντάς μας την ευκαιρία να κάνουμε γνωστό τι είναι ραδιοερασιτέχνης, με
τι ασχολούμαστε, γιατί το κάνουμε και τι προσφέρουμε στο κοινωνικό σύνολο.
Κλείνοντας θέλω να ευχαριστήσω τους Τοπικούς Παράγοντες των Σταγίρων για τη φιλοξενία και συνεργασία, την
Ε.Ε.Ρ. που διοργανώνει και αξιολογεί τους διαγωνιζόμενους και τέλος την «παρέα» που ακολουθεί (τραβάτε με κι
ας κλαίω).
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“Δεν έχουμε ανάγκη από συλλόγους. Από παρέες έχουμε ανάγκη. Τα πράγματα
δείχνουν ότι ο σύλλογος δεν είναι παρέα αν και το οξύμωρο είναι ότι
η δημιουργία ενός συλλόγου οφείλεται στην παρέα”.
Τάδε έφη SV7BAY
Always QRV de sv2gwy
Demetrios Anastasiades

ΥΓ: Μία πρόταση στη διοργάνωση είναι η καθιέρωση και άλλων κατηγοριών, όπως τα άλλα contest. Δηλαδή
«rookie”, “Cluster assisted”, «High power” κ.ά. Σε κάθε περίπτωση όμως όλα να είναι real «tend-generator field
day».
ΥΓ: Ενημέρωση για το SX24 Macedonia στο επόμενο τεύχος
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To Aegean DX group στο FRIEDRICHSHAFEN 2008.
ΣΧΟΛΙΑ ΚΑΙ ΕΝΤΥΠΩΣΕΙΣ…
Γράφει ο
Μιχάλης Δημητρακάκης
SV9CVY

Η αίγλη και η δημοτικότητα του Friedrichshafen Ham Fest τά τελευταία χρόνια έχει ανέβει
πάρα πολύ. Αυτό συνέβη διότι δεν είναι απλά μια ραδιοερασιτεχνική συνάντηση καί μια απλή
εμπορική έκθεση αντιπροσώπων, αλλά έχει συμπεριλάβει στις δραστηριότητές του διαλέξεις
επιφανών παγκοσμίως ραδιοερασιτεχνών αλλά και επιστημόνων πού ασχολούνται με τά
ηλεκτρονικά. Επίσης διοργανώνονται συναντήσεις ραδιοερασιτεχνικών ομάδων, συλλόγων
αλλά και εθνικών ραδιοερασιτεχνικών αντιπροσωπειών. Φυσικά από μιας τέτοιας εμβέλειας
διοργάνωση σημαντική θέση έχουν και οι εκθέσεις των Ευρωπαίων αντιπροσώπων των
μεγάλων εταιρειών πού κατασκευάζουν τά ποιο φημισμένα ραδιοερασιτεχνικά μηχανήματα,
κεραίες και παρελκόμενα…
Παλαιότερα σημαντική θέση κατείχαν και οι ιδιώτες εκθέτες πού πουλούσαν ότι σχετικό με
τον ραδιοερασιτεχνισμό μπορούσαμε να φανταστούμε. Τά τελευταία όμως χρόνια το flea
market έχει παραχωρήσει την θέση του σε μια μεγάλη πληθώρα ιδιωτών κατασκευαστών
αλλά και μικρών εταιρειών πού παρουσιάζουν κατασκευές πού παράγονται σε περιορισμένο
αριθμό αλλά πολλές φορές με πολύ υψηλά κατασκευαστικά στάνταρς αλλά και πολύ
πρωτότυπες, πρωτοποριακές αλλά και χρήσιμες για τον σύγχρονο ψαγμένο ραδιοερασιτέχνη.
Τέλος το Φριτριχσχάφεν είναι ένα υπέροχος τουριστικός προορισμός (όταν ο καιρός το
επιτρέπει) με ένα εξαίσιο φυσικό τοπίο, πλαισιωμένο από τους γερμανικούς αμπελώνες.
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Φέτος λοιπόν για όλους τους παρά πάνω λόγους το Friedrichshafen Ham Fest έσπασε κάθε
ρεκόρ επισκέψεων μια και παραβρέθηκαν από ότι πληροφορήθηκα περί τους 17.100
επισκέπτες από πάνω από 30 χώρες. Επισκέφτηκα την μεγάλη αυτή ραδιοερασιτεχνική
εκδήλωση με σκοπό φυσικά να ενημερωθώ για όλες τις νέες ραδιοερασιτεχνικές εξελίξεις
και τεχνολογίες.
O κύριος σκοπός μας όμως ήταν να συναντήσω εκ μέρους του AEGEAN DX GROUP εθνικές
ραδιοερασιτεχνικές αντιπροσωπείες, άλλα γνωστά DX GROUPS, αλλά και επιφανείς διεθνούς
φήμης και εμβέλειας Ευρωπαίους DXers, για γνωριμία, σύσφιξη σχέσεων με όσους είδη
γνωριζόμαστε, αλλά και βολιδοσκοπήσεις για τις περαιτέρω εξελίξεις… πού σιγά σιγά θα
πληροφορείστε μέσα από τις σελίδες του 5-9 Report.

Tom, Mr Optibeam.

UBA & ON4UN John Devoldere the No 1 Low Bands Dxer!

Clipperton DX Club

Στήν ARRL φυσικά..

Με το SP CLUB
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diamonds bank!...
Hilberling PT-8000 HF/VHF 600watts transceiver! Made in Germany.
Μάλλον από τά εντυπωσιακότερα εκθέματα του Friedrichshafen.
Όμως ας μην ετοιμαζόμαστε… ούτε όνειρα μπορούμε να κάνουμε…
Επίσημα λοιπόν ανακοινώθηκε από την Hilberling GmbH ότι ανακλήθηκε από την γραμμή
παραγωγής ο πρωτοποριακός και επαναστατικός πομποδέκτης της, διότι οι περιορισμοί τους
οποίους βάζει στην εταιρεία η πιστοποίηση «EU» θα έχουν σαν αποτέλεσμα την υποβίβαση
των τεχνολογιών αιχμής πού χαρακτηρίζουν τον πομποδέκτη, πράγμα το οποίο η
κατασκευάστρια εταιρεία δεν δέχεται.
Έτσι λοιπόν θα παράγει μόνο «πειραματικά» μοντέλα τά οποία θα διατίθενται σε όσους το
επιθυμούν μόνο κατόπιν ειδικής παραγγελίας και συμφωνίας …
Αλήθεια ποίοι μαυροκουτάδες βάζουν τρικλοποδιές στις ευρωπαϊκές προσπάθειες;…
73s de SV9CVY Mike
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Γράφει ο Μάκης Μανωλάτος
SV1NK
Sv1nk@hotmail.com

Φίλοι μου γεια σας,
Καλοκαίρι για εμάς... καλοκαίρι και για τις συχνότητές μας! Χαρά Θεού!! Απ’ όλα έχει ο «μπαχτσές» που λέει και η
λαϊκή ρήση! Τροποσφαιρικά θέλετε; Έχουμε! Σποραδικά θέλετε; Έχουμε! Υπερδραστήριο F θέλετε; Έχουμε! Και τι
δεν έχουμε... ζωή νάχουμε!
Και πομποδέκτες έχουμε! SHF, UHF, VHF, και HF!!! Ιδίως
αυτούς... και mode έχουμε.... CW, SSB, PSK,SSTV,AM,FM!
ααα... να ένα καλό ερώτημα, γιατί οι HF πομποδέκτες έχουν AM/
FM διαμόρφωση;

Το CW είναι για τους «Μερακλήδες», τους «πολλά βαρύ
και όχι», Ραδιοερασιτέχνες! Τα ψηφιακά mode για τους
«ντροπαλούς», αυτούς που... δεν θέλουν να «ακούγεται»
η φωνή τους, το SSB για τους “κοινωνικούς” Dxάκιδες, το
FM; Από την άλλη, σκέπτεται κανείς με την κοινή λογική, όλοι ακούγονται σε LSB ή USB στα βραχέα,
οπότε το AM/FM τι ρόλο βαράει σε ένα «βραχέο» μηχάνημα; Ιδού το ερώτημα! Η απάντηση είναι απλή.
Στην περιοχή συχνοτήτων από 29-29.700 ΜΗΖ έχουν δοθεί κάποια τμήματα της μπάντας για εκπομπή
με διαμόρφωση FM και... ΑΜ (εδώ σταυροκοπιόμαστε!!). Στον παρακάτω πίνακα φαίνεται ο τρόπος
κατανομής των 29 ΜΗΖ στην περιοχή 1 – Region 1.
Κατανομή υποζώνης 10m από 29 – 29.700 ΜΗΖ
29.000 - 29.200

AM

29.300 - 29.510

Εκπομπή δορυφόρων προς επίγειους Σταθμούς.

29.520 - 29.580

Είσοδος Επαναληπτών

29.550 - 29.700

FM

29.600

Συχνότητα κλήσης σταθμών FM simplex

29.620 - 29.680

Έξοδος Επαναληπτών
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Το πανάρχαιο, αλλά πολυαγαπημένο ΑΜ, σε αυτή την περιοχή
συχνοτήτων έχει θέση από 29.00 – 29.200 ΜΗΖ. Για 200 ΚΗΖ, ο
καθένας από εμάς που αγαπά το ΑΜ, μπορεί να κάνει ωραιότατα
QSO με όλο τον κόσμο, κυρίως τις απογευματινές ώρες, πολύ
συχνά δε με Αμερικανούς συναδέλφους που κατοικούν στην
ανατολική ακτή των Ηνωμένων πολιτειών. Στην υποζώνη των 2929.7 ΜΗΖ η επικρατούσα διαυλοποίηση είναι 10 ΚΗΖ, τόσο σε
διαμόρφωση ΑΜ όσο και σε διαμόρφωση FM, οπότε καλό είναι να
συνομιλείτε στους 29.00 ΜΗΖ, 29.010 ΜΗΖ, 29.020 ΜΗΖ κλπ.
ώστε να μη δημιουργείτε παρεμβολές σε όλους εκείνους τους
συναδέλφους που σέβονται αυτήν την διαυλοποίηση.
Βέβαια αν κάποιοι εκπέμπουν στους 29.015 δε θα
αποκεφαλιστούν! Προς Θεού, χόμπι κάνουμε. Αλλά είναι
εξευτελιστικό να ακούς κάποιον Ολλανδό να σε επαναφέρει στην
τάξη! και από κάτω να ακούει η μισή Ευρώπη. Μια γειτονιά
είμαστε, και άντε να δούμε με τι «μούτρα» θα ξαναβγείς για DX!
Άσε που «σπλατάρεις» από τους 29.05 έως τους 29.025, οπότε
στην ουσία αχρηστεύεις τις συνομιλίες των συναδέλφων, οι οποίοι
κάνουν QSO σε αυτές ή σε παραπλήσιες συχνότητες.
Η περιοχή από 29.300 έως 29.510 ΔΕΝ χρησιμοποιείται για QSO
με διαμόρφωση FM, και αυτό γιατί εκεί ακούγονται τα σήματα –
Downlinks και οι Ραδιοφάροι – Beacons των Ραδιοερασιτεχνικών
δορυφόρων. Βέβαια, εδώ πάρα πολλοί ραδιοερασιτέχνες από όλο τον κόσμο, διαφωνούν με την απαγόρευση της
χρήσης σε FM διαμόρφωση ενός τμήματος 210 ΚΗΖ, και μάλιστα στη μέση της υποπεριοχής, όταν η συχνότητα
χρήσης της από την υπηρεσία δορυφόρου είναι πλέον εξαιρετικά περιορισμένη, μιας και οι ασχολούμενοι με τα
«δορυφορικά» στην πλειοψηφία τους έχουν κάνει QSY σε υψηλότερες δορυφορικές συχνότητες.
Στους 29 ΜΗΖ συναντούμε για πρώτη φορά επαναλήπτες – repeaters δηλαδή! στα βραχέα κύματα για
Ραδιοερασιτεχνική χρήση. Είναι το μοναδικό τμήμα των βραχέων κυμάτων στο οποίο υπάρχουν επαναλήπτες με
σταθερή συχνότητα εισόδου και εξόδου και αριθμημένη διαυλοποίηση, όπως ακριβώς συμβαίνει για παράδειγμα
με τους επαναλήπτες των 2m. Έτσι λοιπόν από 29.520 ΜΗΖ έως 29.580 ΜΗΖ έχουμε τις εισόδους των
επαναληπτών φωνής, διαυλοποιημένες σε απόσταση 10 ΚΗΖ η μία από την άλλη.
ΠΡΟΣΟΧΗ! Το 29.600 ΜΗΖ είναι μια
ξεχωριστή συχνότητα. Εδώ οι
Ραδιοερασιτέχνες καλούνται μεταξύ τους
Simplex, και στη συνέχεια αφού
«ακουστούν» μεταξύ τους, κάνουν QSY σε
κάποια άλλη συχνότητα για να κάνουν το
QSO τους. Το 29.600 ΜΗΖ δηλαδή είναι
μόνο για κλήσεις, ΟΧΙ για QSO, το QSO το
κάνουμε σε άλλη συχνότητα. Ας δούμε
όλη τη διαδικασία με ένα παράδειγμα:
Συντονίζω στο 29.600 ΜΗΖ, και αφού
ακούσω 1-2 λεπτά, καλώ με το
συνηθισμένο τρόπο CQ DX 10 METERS FM
THIS IS SV1NK…..και περνάω στην
ακρόαση. Αν δεν πάρω απάντηση σε 1-2
λεπτά ξανακαλώ ή αν μετά από εμένα
ακούσω να καλεί ένας άλλος σταθμός CQ
DX, περιμένω να τελειώσει την κλήση του
και αν δεν του απαντήσουν, τότε καλώ
πάλι με τον ίδιο τρόπο.
Έστω
ότι στην κλήση μου απαντά ο ΡΑ0... τότε
του δίνω QSY στο 29.290 ΜΗΖ και
κάνουμε το QSO μας εκεί. Τελειώνοντας
το QSO μπορώ να καλέσω ξανά CQ DX ή
να ρωτήσω QRZ; μήπως κάποιος μας έχει
ακολουθήσει και θέλει να κάνουμε QSO. Αν δεν πάρω απάντηση, επιστρέφω στο 29.600 ΜΗΖ και ξανακαλώ.
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Στην περιοχή από 29.620 έως 29.680 ΜΗΖ είναι η έξοδος των
επαναληπτών. Και εδώ η διαυλοποίηση είναι 10 ΚΗΖ όπως και η
διαυλοποίηση της εισόδου. Προσέξτε μια λεπτομέρεια: η διαφορά εξόδου –
εισόδου δεν είναι -600 ΚΗΖ όπως στα VHF, αλλά -100 ΚΗΖ. Έτσι αν ακούμε
στο 29.660 ΜΗΖ, θα εκπέμψουμε στο 29.560 ΜΗΖ, και όχι στο 29.060
ΜΗΖ. Τέλος ακολουθεί ένα μικρό διάστημα από 29.690 – 29.700 ΜΗΖ
στο οποίο αν δεν ακούτε όλα τα Baby ή Wireless phone της γειτονιάς σας,
μπορείτε να κάνετε QSO simplex.
Στην Αθήνα για παράδειγμα στο 29.680 – 29.700 ΜΗΖ ακούγονται δεκάδες
baby phone με ό,τι κλάμα μωρού τραβάει η ψυχή σας, ενώ από τα παλαιάς
τεχνολογίας ασύρματα τηλέφωνα –wireless phone, ακούγονται συζητήσεις
γενικού ή γαργαλιστικού ενδιαφέροντος!
Αλίμονο, κάθε μπάντα και καημός... κάθε καημός και μπάντα!
Το μεγάλο παιχνίδι στους 29 ΜΗΖ παίζεται στους επαναλήπτες.
Οι επαναλήπτες αυτοί λειτουργούν σαν σημεία συνάντησης των
Ραδιοερασιτεχνών οι οποίοι δεν ακούγονται simplex – απευθείας δηλαδή
μεταξύ τους. Εδώ και πολλά – πολλά χρόνια εμείς που ασχολούμαστε με το
DX στους 29 ΜΗΖ έχουμε παρατηρήσει ότι τα σήματα των συναδέλφων από
την Αμερικανική ήπειρο φτάνουν σχετικά εύκολα μέχρι την Ισπανία –
Πορτογαλία, αλλά από εκεί και πέρα εξασθενούν απελπιστικά γρήγορα.
Στη Λισσαβόνα λοιπόν έχει
εγκατασταθεί ένα φανταστικό
repeater με διακριτικό CT0HCA
(29.560 είσοδος, 29.660 έξοδος). Χάρη σε αυτό το repeater εμείς οι
Έλληνες, οι Ιταλοί, και λοιποί Βαλκάνιοι κάνουμε εξαιρετικά QSO με
τους συναδέλφους από την Αμερικανική Ήπειρο όταν η διάδοση δε μας
επιτρέπει την simplex επικοινωνία μαζί τους.
Τα
repeater αυτά στους 29 ΜΗΖ εκτός από την επικοινωνία που
προσφέρουν, είναι διασυνδεδεμένα και με ένα πλήθος επαναληπτών ή
αναμεταδοτών στα VHF και UHF μέσω των οποίων οι συνάδελφοι που
δεν έχουν το δικαίωμα εκπομπής στα βραχέα “βγαίνουν” και κάνουν
κανονικότατα DX. Αυτοί εκπέμπουν - ακούνε κανονικά στα UHF και ο
επαναλήπτης τους βγάζει στους
29 ΜΗΖ όπου κάνουν το DX τους.
Καλό ε;;; και μετά κάποιοι λένε
τους ξένους κουτόφραγκους!
Πολλοί από τους επαναλήπτες
αυτούς είναι συνδεδεμένοι με το
Echo Link, οπότε όλοι όσοι δεν
έχουν τη δυνατότητα να εκπέμψουν στα βραχέα για οποιονδήποτε λόγο,
μέσω των επαναληπτών αυτών κάνουν ωραιότατα DX. Είδατε η τεχνολογία;
θα ήθελα να μπορούσα να έβλεπα κάποια από αυτά τα “σκουριασμένα”
μυαλά που επιμένουν να κρατούν μακριά από τα βραχέα κάποιες
κατηγορίες Ραδιοερασιτεχνών τί θα έκαναν αν άκουγαν κάποιον δικό μας
SWxxxx να κάνει DX στους 29 ΜΗΖ με Αμερική μέσω Echo Link! Στις
γραμμές που ακολουθούν θα δούμε λοιπόν τη διαυλοποίηση των
επαναληπτών αυτών, τον τρόπο χρήσης τους και θα γνωρίσουμε μερικούς
από αυτούς.
Στην περιοχή-1, Region -1 υπάρχουν τα εξής σταθερά
ζευγάρια συχνοτήτων για αναμεταδότες:
ΔΙΑΥΛΟΣ
ΕΙΣΟΔΟΣ
ΕΞΟΔΟΣ
RH1

29.560 MHZ

29.660 MHZ

RH2

29.570 MHz

29.670 MHΖ

RH3

29.580 MHz

29.680 MHZ

RH4

29.590 MHz

29.690 MHZ
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Στην περιοχή-2, Region -2 υπάρχει μια διαφοροποίηση στην είσοδο και έξοδο των επαναληπτών, όπως φαίνεται
στις επόμενες γραμμές.
29.510 - 29.590 MHz
29.600
MHz
29.610 - 29.690 MHz

Είσοδοι επαναληπτών
Συχνότητα κλήσεως σε FM simplex
Έξοδος επαναληπτών.

Ενώ στην περιοχή -3, Region -3 επικρατεί η εξής κατάσταση:
29.510 - 29.700 MHz
FM Χρησιμοποιείται για επαναλήπτες και Simplex QSO
29.520 - 29.580 MHz
Είσοδος επαναληπτών
Όμως εδώ, υπάρχουν τέσσερα κανάλια για επαναλήπτες με διάκενο 20 ΚΗΖ, αλλά η διαφορά εισόδου εξόδου
παραμένει 100 ΚΗΖ.
29.600 MHz
Συχνότητα κλήσης μεταξύ ηπείρων σε FM Simplex
29.620 - 29.680 MHz
Έξοδος επαναληπτών.
ΚΑΝΑΛΙ
RH1
RH2
RH3
RH4

ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΕΙΣΟΔΟΥ

ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΕΞΟΔΟΥ

29.520
29.540
29.560
29.580

29.620
29.640
29.660
29.680

MHz
MHz
MHz
MHz

Σε πολλούς αναμεταδότες των 29 ΜΗΖ απαιτείται να στείλετε έναν τόνο 1750 ΚΗΖ με το πάτημα του μικροφώνου
για να ανοίξουν, αυτό είναι standard, αλλά, κάποιοι άλλοι επαναλήπτες απαιτούν να στέλνουμε ένα συνεχή
υπότονο καθ΄όλη τη διάρκεια της εκπομπής μας, όπως στα 2m, για να ανοίξει ο επαναλήπτης. Τέλος οι
συνδεδεμένοι σε αυτούς αναμεταδότες VHF και UHF ενδέχεται να απαιτούν κάποια υποτονία που έχει επιλεγεί από
το σύλλογο που τον έχει εγκαταστήσει και συνδέσει με τον
επαναλήπτη των 29 ΜΗΖ.
Οι αναμεταδότες των 29 ΜΗΖ είναι κοινοί αναμεταδότες όπως και οι
αναμεταδότες V/U. Τοποθετούνται και υποστηρίζονται από συλλόγους
ή και από ιδιώτες ραδιοερασιτέχνες και μπορεί η λειτουργία τους να
ανασταλεί για οποιονδήποτε λόγο ή να προστεθούν καινούργιοι ανά
πάσα στιγμή. Επομένως, μπορεί να ακούσουμε στην ίδια συχνότητα
περισσότερους από έναν επαναλήπτες τοποθετημένους από τους
συλλόγους διαφορετικών κρατών. Ευτυχώς το φαινόμενο αυτό δεν
είναι πολύ συχνό, και αν συμβεί, απλά χρησιμοποιήστε τον
επαναλήπτη εκείνον που σας φέρνει το μεγαλύτερο σήμα.
Και τώρα
πως χρησιμοποιούμε αυτούς τους επαναλήπτες.
Δίνουμε προτεραιότητα στους κινητούς σταθμούς όπως και στα V/U,
ακολουθούν οι σταθμοί QRP, και τέλος, το κυριότερο, δεν
μονοπωλούμε τον επαναλήπτη. Κάνουμε δύο – τρία το πολύ QSO και
στη συνέχεια αφήνουμε τον επαναλήπτη να τον χρησιμοποιήσει άλλος
σταθμός.
Οι επαναλήπτες στους 29 ΜΗΖ είναι για DX, όχι για καφενειακού
τύπου «μπλα – μπλα» όπως στα 2m ή 70 cm. Εδώ τα QSO είναι
γρήγορα και Dxικά. Φανταστείτε ότι ο επαναλήπτης είναι ένας, και από
κάτω περιμένουν Έλληνες (καλή ώρα), Ολλανδοί, Βέλγοι, Γερμανοί,
Ισπανοί, Ρώσοι κλπ. Αν περιμένουν 10 σταθμοί από κάθε χώρα τότε
καταλαβαίνετε πόσο γρήγοροι πρέπει να είστε στο QSO. Περιοριστείτε στο signal report, στο όνομά σας και στο
QTH. Αν η κίνηση δεν είναι μεγάλη, δώστε και τις συνθήκες εκπομπής σας, μηχάνημα, ισχύ, κεραία.
Αποφύγετε το μετεωρολογικό δελτίο και ό,τι άλλο δεν είναι απαραίτητο. Πάντοτε οι ακροόμενοι εκτιμούν έναν
γρήγορο χειριστή, που κάνει 5 QSO σε 5 λεπτά και αποσύρεται για τα επόμενα 20 λεπτά πριν ξαναχρησιμοποιήσει
τον επαναλήπτη. Μπορεί εμείς οι ραδιοερασιτέχνες να είμαστε «πολλοί και σκόρπιοι» αλλά στους 29 ΜΗΖ
βρισκόμαστε πολύ συχνά, οπότε καλύτερα να σου δείχνουν οι συνάδελφοι την εκτίμηση τους, από την
«έμπρακτη» δυσαρέσκεια τους.Ας δούμε τώρα δύο επαναλήπτες οι οποίοι «ακούγονται» στη χώρα μας
«καμπάνα».
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CT0HAS (ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ)
Ένας επαναλήπτης που ξαφνιάζει! ακούς πρώτα ένα Kong και μετά μια φωνή να δίνει το διακριτικό και την
τοποθεσία του επαναλήπτη. Το σήμα του είναι δυνατό και σταθερό για ώρες, ιδίως τα καλοκαιρινά απογεύματα. Η
πρόσβαση είναι εύκολη, συνήθως 10 Watt και μια απλή Ground Plane είναι αρκετή να μας εξασφαλίσει την είσοδό
μας στον επαναλήπτη και ένα QSO με όλη την Ευρώπη ή την Ανατολική ακτή των HΠΑ.
Ο CT0HAS είναι ένα cross band repeater, διασυνδεδεμένο με τα UHF. Έχει είσοδο 29.510 στα βραχέα και έξοδο
στο 29.610. Στα UHF έχει είσοδο – έξοδο στο 439.375 ΜΗΖ (όπως τα link που έχουμε και εμείς στα UHF), για να
εξυπηρετήσει όλους αυτούς που «δεν έχουν τρόπο» να κάνουν DX στα βραχέα.
Η ισχύς του στους 29 ΜΗΖ είναι 40 Watt και η κεραία του ένα κάθετο δίπολο, ενώ στα UHF η ισχύς του είναι 45
Watt και η κεραία του μια 2 Χ5/8 λ.
HB9HD (ΕΛΒΕΤΙΑ)
O HB9HD είναι ένας ξεχωριστός και εξωπραγματικός επαναλήπτης. Ο πομπός του με ισχύ 55 Watt, βρίσκεται σε
υψόμετρο 1908m! ενώ ο δέκτης του βρίσκεται στα 1665m! Είπατε τίποτα; Δεν άκουσα! Ανοίγει πληκτρολογώντας
από το DTMF μικρόφωνο σας *8# ή απλά στείλτε έναν τόνο 1750 ΚΗΖ. Η κεραίες του είναι δύο ANTRON A-99
3/4 λ με κατακόρυφη πόλωση.
Αυτός ο θαυμάσιος επαναλήπτης που βρίσκεται κυριολεκτικά στα ουράνια ακούγεται πολύ εύκολα στη χώρα μας.
Όπως και με τον CT0HAS απαιτούνται 10 – 12 Watt και μια κατακόρυφη κεραία για να «μπούμε» στον
επαναλήπτη.
Αν και στα ουράνια, λόγω της γεωγραφικής θέσης της Ελβετίας, δε δίνει πολλές ευκαιρίες για υπερατλαντικές
επικοινωνίες, αλλά είναι ό,τι καλύτερο για επικοινωνία με όλη την Ευρώπη και τις τέως Ανατολικές χώρες.
Επισήμως δεν είναι συνδεδεμένο με κάποιο UHF Link ή με Echo Link. Όπως και ο CT0HAS δίνει το διακριτικό του
με φωνή. Αν τον χρησιμοποιήσετε μια φορά θα τον λατρέψετε, είναι εύκολος επαναλήπτης και με μεγάλη
εμβέλεια.
Και τώρα θα δούμε τους υπόλοιπους Ευρωπαϊκούς επαναλήπτες οι οποίοι όμως, στη χώρα μας τουλάχιστον, δε
φέρνουν το καλύτερο σήμα.
ΑΥΣΤΡΙΑ
Αν και χώρα σε υψόμετρο, δεν έχει να παρουσιάσει έναν επαναλήπτη σαν την διπλανή της Ελβετία.
Στο Innsbruck περιστασιακά λειτουργεί ένας επαναλήπτης στο κανάλι RH2, με είσοδο 29.570 και έξοδο 29.670.
OE1XKC
Στη Βιέννη τα πράγματα είναι καλύτερα. Στο κανάλι RH1 με είσοδο 29.560 ΜΗΖ και έξοδο 29.660 ΜΗΖ λειτουργεί
ένας cross band επαναλήπτης σε ύψος 191 m, διασυνδεδεμένος με ένα επαναλήτη UHF στο κανάλι RU694 με
συχνότητα εισόδου 431.075 ΜΗΖ και συχνότητα εξόδου 438.675. Ο υπότονος του RU694 είναι 162.2 ΗΖ. Ο
OE1XKC στους 29 ΜΗΖ έχει ισχύ 40 Watt, ένα κάθετο δίπολο λ/2 στην εκπομπή, και μια monobander Fritzel στη
λήψη.
ΒΕΛΓΙΟ
Στο Βέλγιο λειτουργεί ένας επαναλήπτης στο κανάλι RH1, με διακριτικό ON0TEN! ωραίο ε;;; με είσοδο 29.560
ΜΗΖ και έξοδο 29.660 ΜΗΖ.
Παρά το εμπνευσμένο διακριτικό, η ισχύς του είναι μόλις 15 Watt και αυτά όχι εξόδου, αλλά ERP. Δε φαίνεται να
είναι διασυνδεδεμένος με κάποιο επαναλήπτη ή Link στα UHF. Σαν ιδιαίτερο χαρακτηριστικό μπορούμε να
αναφέρουμε το Rogerbeep που έχει και ακούγεται σαν ο ήχος του γράμματος Τ σε CW.
OH0HOB
Πρόκειται για ακόμη έναν Βελγικό επαναλήπτη με συχνότητα εισόδου 29.520 ΜΗΖ συχνότητα εξόδου 29.620
ΜΗΖ και υπότονο 131.8 ΗΖ. Η ισχύς του είναι όπως και του προηγούμενου 15 Watt ERP και η κεραία του είναι μια
Crushcraft R5. Ο επαναλήπτης είναι διασυνδεδεμένος με τα UHF με συχνότητα εξόδου 430.250 ΜΗΖ και
συχνότητα εισόδου 431.850 ΜΗΖ. Ο υπότονος είναι ίδιος 131.8 ΗΖ. Έχει Rogerbeep τριών τόνων και αναγγελία
με voice synthesizer.
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ΔΑΝΙΑ
Η Δανία δίνει το παρόν στους 29 ΜΗΖ με τον επαναλήπτη OZ6REX. Βρίσκεται στο κανάλι RH3, με συχνότητα
εισόδου 29.580 ΜΗΖ και συχνότητα εξόδου 29.680 ΜΗΖ. Η κεραία του βρίσκεται σε ύψος 100m και είναι μία
κάθετη λ/2, και ο πομπός του έχει ισχύ 20 Watt.
ΦΙΛΑΝΔΙΑ
Ο OH1RHU είναι η Φιλανδική παρουσία στους 29 ΜΗΖ. Ο επαναλήπτης βρίσκεται στο κανάλι RH3 με είσοδο
29.580 ΜΗΖ και έξοδο τους 29.680. «Ανοίγει» με τόνο 1750 ΚΗΖ και εκπέμπει 20 Watt από μια κεραία λ/2 ground
plane, ενώ στη λήψη χρησιμοποιεί μια κατακόρυφη 5/8 λ.
ΓΑΛΛΙΑ
FZ1DIX. Αυτό είναι το διακριτικό του Γαλλικού επαναλήπτη που χρησιμοποιεί το κανάλι RH2, με είσοδο 29.570
ΜΗΖ και έξοδο 29.670 ΜΗΖ. Το Rogerbeep του δίνει σε μορς το γράμμα Κ. Δεν υπάρχουν περισσότερα στοιχεία γι
αυτόν τον επαναλήπτη, ούτε φαίνεται να είναι διασυνδεδεμένος με UHF ή το Echo Link.
ΓΕΡΜΑΝΙΑ
Η παρουσία της Γερμανίας στους 29 ΜΗΖ γίνεται αισθητή με δύο επαναλήπτες. Τον DF0HHH και τον DF0MOT.
Ας τους γνωρίσουμε..
Ο DF0HHH είναι ένας επαναλήπτης που βρίσκεται στο Αμβούργο, χρησιμοποιεί το κανάλι RH4, με συχνότητα
εισόδου 29.590 και συχνότητα εξόδου 29.690 ΜΗΖ, ο υποτονός του είναι 67 ΗΖ, και το roger beep του είναι
τρίτονο. Η ισχύς του είναι 50 Watt και η κεραία του μια 5/8 λ.
Στο Βισμπάντεν βρίσκεται ο επαναλήπτης DF0MOT, χρησιμοποιεί το κανάλι RH2, με συχνότητα εισόδου 29.570
ΜΗΖ και συχνότητα εξόδου 29.670 ΜΗΖ. Δεν χρησιμοποιεί υπότονο. Για να ενεργοποιηθεί χρειάζεται να κρατήσει
κανείς πατημένο το ΡΤΤ για 3 δευτερόλεπτα και ο επαναλήπτης «ζωντανεύει». Ο δέκτης του είναι εγκατεστημένος
σε υψόμετρο 940 m και ο πομπός του στα 720m, οι κεραίες εκπομπής λήψης είναι ground plane λ/4 και η ισχύς
του 50 Watt.
ΙΡΛΑΝΔΙΑ
Ο επαναλήπτης της Ιρλανδίας βρίσκεται στο κανάλι RH4 με είσοδο 29.540 ΜΗΖ και έξοδο 29.690, είναι
διασυνδεδεμένος με επαναλήπτη VHF, με συχνότητα εισόδου 145.525 ΜΗΖ και συχνότητα εξόδου 145.625 ΜΗΖ.
Το σύστημα 29 – 145 ΜΗΖ ενεργοποιείται και απενεργοποιείται με τόνους DTMF πληκτρολογώντας από το
μικρόφωνο *128.
ΟΛΛΑΝΔΙΑ
Η Ολλανδοί αν και είναι από τους πιο φανατικούς λάτρεις των 29 ΜΗΖ, δεν έχουν να παρουσιάσουν ένα σοβαρό
επαναλήπτη. Περιστασιακά ενεργοποιείται ένας επαναλήπτης στο κανάλι RH2, με συχνότητα εισόδου 29.570 και
συχνότητα εξόδου 29.670.
ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ
Η Πορτογαλία είναι μια χώρα που η γεωγραφική της θέση ευνοεί την τοποθέτηση και λειτουργία επαναληπτών
στους 29 ΜΗΖ. Έχοντας από τη μια πλευρά τον Ατλαντικό Ωκεανό και από την άλλη την Μεσόγειο θάλασσα, οι
επαναλήπτες της μπορούν να εκμεταλλευτούν στο έπακρον, τόσο τα τροποσφαιρικά, όσο και τα Ε σποραδικά
ανοίγματα της μπάντας των 10m.
Εκτός από τον CT0HAS, στην Λισσαβόνα βρίσκεται ο επαναλήπτης CT1HOD, χρησιμοποιεί το κανάλι RH1, με
είσοδο 29.560 και έξοδο 29.660. Η ισχύς του είναι 40 Watt και η κεραία του ένα κάθετο δίπολο. Ο επαναλήπτης
είναι διασυνδεδεμένος με ένα Link στα UHF, στην συχνότητα 439.400 ΜΗΖ.
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ΣΛΟΒΕΝΙΑ
Στη Σλοβενία δεν υπάρχει ακριβώς ένας επαναλήπτης στους 29 ΜΗΖ, αλλά ένα Link στην συχνότητα 29.550 ΜΗΖ,
διασυνδεδεμένο στα VHF με τον επαναλήπτη RV37, και στα UHF με τον επαναλήπτη RU2. Με το σύστημα αυτό
οι χρήστες των V/U μπορούν να κάνουν QSO στους 29 ΜΗΖ.
ΣΟΥΗΔΙΑ
Στη μακρινή Σουηδία λειτουργούν οι εξής επαναλήπτες:

1.

Ο SK6RIC στο κανάλι RH1, με συχνότητα εισόδου 29.560 ΜΗΖ, και συχνότητα εξόδου 29.660 ΜΗΖ

2.

Ο SK6RFQ στο κανάλι RH3, με συχνότητα εισόδου 29.580 ΜΗΖ και συχνότητα εξόδου 29.680 ΜΗΖ

3.

Ο SK3RUH στο κανάλι RH1, με συχνότητα εισόδου 29.560 ΜΗΖ και συχνότητα εξόδου 29.660 ΜΗΖ.

4.

Ο SK7RGI στο κανάλι RH3, με συχνότητα εισόδου 29.580 ΜΗΖ, έξοδο 29.680 ΜΗΖ, και ισχύ 35 Watt ΕRP.

5. Ο SK7RVI στο κανάλι RH1, με συχνότητα εισόδου 29.560 ΜΗΖ, συχνότητα εξόδου 29.660 ΜΗΖ, και ισχύ 50
Watt.

Ο SK0RVM στο κανάλι RH1, με συχνότητα εισόδου 29.560 ΜΗΖ, συχνότητα εξόδου 29.660 ΜΗΖ, και ισχύ 50
Watt.
Εκτός από την Ευρώπη, επαναλήπτες στους 29 ΜΗΖ έχουν εγκαταστήσει και άλλες χώρες. Οι Ηνωμένες πολιτείες
είναι μια από αυτές, και ίσως η πιο οργανωμένη.
Οι επαναλήπτες τους απαιτούν υπότονο CCTC για να ενεργοποιηθούν, ενώ ισχύει η διαυλοποίηση των 10 ΚΗΖ.
Ίδια φιλοσοφία έχουν και οι επαναλήπτες του Καναδά, της Αυστραλίας, των Virgin Island ακόμη και της Hawaii!
Τέλος, καλό είναι να ξέρετε ότι η βασική φιλοσοφία για αρκετούς από αυτούς τους επαναλήπτες είναι να
χρησιμοποιούνται για τοπικές επικοινωνίες, σε συνεργασία με δίκτυα V/U ή μέσω Echo link, οπότε κάποιους από
αυτούς δεν πρόκειται να τους ακούσετε ποτέ στην Ελλάδα, λόγω των περιορισμένων δυνατοτήτων που έχουν.
Και δύο λόγια για τις simplex επικοινωνίες. Οι 29 ΜΗΖ είτε σε ΑΜ, είτε σε FM διαμόρφωση, όταν δεν υπάρχουν οι
κατάλληλες συνθήκες για DX, χρησιμοποιούνται για τοπικές επικοινωνίες όπως τα 2m και τα 70cm. Οι εμβέλειά
τους χωρίς επαναλήπτη, είναι περίπου αυτή που έχουν και τα CB στους 27 ΜΗΖ.
Όσοι συνάδελφοι προέρχονται από τον χώρο της citizens band ξέρουν πολύ καλά τι εννοώ. Για όσους δεν έχουν
σχετική εμπειρία, η εμβέλεια των 29 ΜΗΖ κυμαίνεται από 5-50 ΚΜ. Τέλος, καλό είναι όταν οι συνθήκες διάδοσης
επιτρέπουν το DX να μην χρησιμοποιείτε τους 29 ΜΗΖ για τοπικές επικοινωνίες. Κάνετε ένα QSY στα V/U.

Η διάδοση στους 29 ΜΗΖ.
Κύμα εδάφους – οπτική επαφή
Οι 29 ΜΗΖ έχουν πραγματικό μήκος κύματος 10,34m και βρίσκονται στα σύνορα HF/VHF. Αυτή η «μεσοβέζικη»
κατάσταση δίνει στους 29 ΜΗΖ εξαιρετικές ιδιότητες. Το κύμα εδάφους των 29 ΜΗΖ έχει αρκετή εμβέλεια ώστε να
μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τοπικές επικοινωνίες ανάμεσα σε σταθμούς βάσεως σε αποστάσεις ακόμη και 50 – 80
ΚΜ. Ενώ δύο κινητοί σταθμοί – mobile, με κεραίες μήκους 2,45m, και ισχύ 25 Watt μπορούν να επικοινωνούν
μεταξύ τους σε αποστάσεις ακόμη και 20 ΚΜ.
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Η εμβέλεια τόσο των σταθερών σταθμών, όσο και των κινητών, εξαρτάται
από την ισχύ του πομπού, το είδος και την απολαβή της κεραίας, το
γεωγραφικό ανάγλυφο της περιοχής μεταξύ πομπού και δέκτη, το είδος του
εδάφους (υγρό, ξηρό, πετρώδες, κλπ) ή το είδος του νερού (γλυκό,
θαλασσινό) που υπάρχει στο μεσοδιάστημα πομπού και δέκτη κλπ.
Ένα πολύ δυνατό «χαρτί» των 29 ΜΗΖ, είναι η απουσία του «θορύβου της
μπάντας». Αυτή η «γλυκιά» μουσική… για τους ραδιοερασιτέχνες ή αυτή η
«ζαλάδα!» για τους κοινούς θνητούς, δεν υπάρχει στους 29 ΜΗΖ. Η μπάντα
είναι καθαρή, χωρίς θορύβους και παράσιτα, οπότε ακόμη και το παραμικρό
σήμα είναι αρκετό για να γίνει ένα QSO. Αυτό το περίφημο σε «ακούω με
διαμόρφωση» χωρίς σήμα, ιδίως σε ΑΜ είναι αληθινό κυριολεκτικά.
Η συμπεριφορά των απευθείας ή οπτικών σημάτων των 29 ΜΗΖ, είναι
ανάλογη σε μεγάλο βαθμό με τα σήματα των 50 ΜΗΖ, αλλά είναι σαφώς
πιο ελαστικά από αυτά. Ιδίως σε οριακές περιπτώσεις οι 29 ΜΗΖ
«περνούν» χαμηλά μεν, αλλά περνούν, σε σχέση με τους 50 ΜΗΖ που δεν
προσφέρουν σήμα κατάλληλα ισχυρό για επικοινωνία.
Από πλευράς πόλωσης της κεραίας για τοπική επικοινωνία η επιλογή της
κατακόρυφης πόλωσης είναι συνήθως μονόδρομος, όπως και η
χρησιμοποίηση πανκατευθυντικής κεραίας.
Η επιλογή της διαμόρφωσης ΑΜ ή FM για τοπικές επικοινωνίες εξαρτάται από το τί θα διαλέξει η παρέα. Αν όμως
η περιοχή έχει προβλήματα από διάφορες παρασιτογόνες πηγές πχ. μετασχηματιστές ΔΕΗ κλπ, τότε είναι
προτιμότερο να χρησιμοποιήσετε διαμόρφωση FM ή οποία έχει σχετική «αναισθησία» στους θορύβους και τα
παράσιτα αυτού του είδους.
Ουράνιο κύμα – Sky Wave ή κύμα χώρου
Είναι το κύμα εκείνο των 29 ΜΗΖ που διαδίδεται από τα «ουράνια μονοπάτια» σε αποστάσεις εκατοντάδων ή και
χιλιάδων χιλιομέτρων, μεταφέροντας τη φωνή μας στο μεγάφωνο του μακρινού DX σταθμού.
Οι 29 ΜΗΖ ακουμπούν με τα χέρια τα VHF και πατούν με τα πόδια στα βραχέα. Αποτέλεσμα αυτού είναι να έχουμε
πολλούς και διαφορετικούς τρόπους διάδοσης του ουράνιου κύματος ή κύματος χώρου.
Μετά το κύμα εδάφους που διαδίδεται εφαπτόμενο παράλληλα με την επιφάνεια της γης –θάλασσας, ο αμέσως
επόμενος δρόμος διάδοσης των 29 ΜΗΖ είναι η τροποσφαιρική διάδοση. Η τροποσφαιρική διάδοση στους 29 ΜΗΖ
είναι δυνατή ακριβώς εξαιτίας των αχνών χαρακτηριστικών VHF που έχει. Η ανάκλαση του σήματος γίνεται σε
ύψος από 1 έως 16 ΚΜ και η απόσταση που καλύπτουν οι 29 ΜΗΖ είναι περίπου 80 έως 1500 ΚΜ
H τροποσφαιρική διάδοση των 29 ΜΗΖ είναι γνωστή από παλιά, είναι ένα μονοπάτι - «path» μέσω του οποίου
καλύπτονται συνήθως μικρές αποστάσεις έως 100 ΚΜ περίπου, μέσες αποστάσεις μεταξύ 100 και 1000 ΚΜ
περίπου, και μεγάλες αποστάσεις 1500 -1800 ΚΜ ή και περισσότερο. Τα
τροποσφαιρικά μονοπάτια διάδοσης έχουν την τάση να σχηματίζονται λίγο
μετά την ανατολή του ηλίου, και κατά την διάρκεια του απογεύματος
αρκετά πριν τη δύση του ηλίου.
Η περίοδος άνοιξη – καλοκαίρι – φθινόπωρο είναι η καλύτερη εποχή
σχηματισμού των τροποσφαιρικών. Η χρονιά που «τρέχει», το 2008, δίνει
για τους 29 ΜΗΖ τροποσφαιρικά ανοίγματα το πρωί από την περιοχή
Ρωσίας – Ουκρανίας, βορειοανατολικά δηλαδή, και τις απογευματινές ώρες
ξεκινά από κεντρική Ευρώπη, και σταδιακά «στρίβει» προς βορειοδυτική
Αφρική –Ατλαντικό, νοτιοδυτικά δηλαδή.
Τα παραπάνω αφορούν τη χώρα μας. Η τροποσφαιρική διάδοση ΔΕΝ είναι
ίδια για όλες τις χώρες την ίδια στιγμή. Ένα τροποσφαιρικό μπορεί να
σχηματιστεί μεταξύ Κύπρου – Ιταλίας και εμείς να μην ακούμε τίποτα
επειδή τα σήματα περνούν πάνω από τα «κεφάλια» μας! Όπως μπορεί να
σχηματιστεί ένα τροποσφαιρικό μεταξύ Ελλάδας – Γερμανίας και οι Ιταλοί
με τους Κύπριους να μην ακούνε τίποτα! Επομένως τα πρωινά και
απογευματινά τροποσφαιρικά των άλλων χωρών, δεν είναι υποχρεωτικά
ίδια με τα δικά μας.
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Ο αμέσως ψηλότερος δρόμος διάδοσης των 29 ΜΗΖ μετά την τροποσφαιρική διάδοση είναι η διάδοση μέσω
σποραδικού Ε. Το σποραδικό Ε είναι ένας εύκολος δρόμος διάδοσης για τους 29 ΜΗΖ ιδιαίτερα την καλοκαιρινή
περίοδο. Τα καλοκαιρινά σποραδικά είναι καθημερινά, έχουν διάρκεια πολλών ωρών, είναι σχετικά σταθερά, ιδίως
τα απογευματινά, και έχουν μεγάλη εμβέλεια.
Το σποραδικό Ε σχηματίζεται σε ύψος περίπου 120 – 130 ΚΜ και έχει ένα μέσο πάχος 15 – 20 ΚΜ.
Ανάλογα με την πυκνότητά του, τον τρόπο και τη δομή σχηματισμού του η εμβέλεια που δίνει στα σήματα των 29
ΜΗΖ με ένα άλμα είναι: ελάχιστη εμβέλεια 950 ΚΜ, μέση 1850 ΚΜ, μέγιστη 2775 ΚΜ. Τώρα μην το δέσετε κόμπο
ότι είναι τόσο ακριβώς. Για διαφόρους λόγους το skip- το άλμα δηλαδή - μπορεί να είναι μικρότερο ή μεγαλύτερο,
αλλά ο μέσος όρος βρίσκεται στα παραπάνω νούμερα.
Τέλος ο ψηλότερος δρόμος διάδοσης των 29 ΜΗΖ είναι το στρώμα F. Το στρώμα F σχηματίζεται μεταξύ 350 και
450 ΚΜ και έχει μέσο πάχος 100 -200 ΚΜ. Η ανακλαστική του ικανότητα εξαρτάται από την ηλιακή δραστηριότητα
αλλά και την εποχή του έτους. Το καλοκαίρι το στρώμα F έχει μια εξαιρετική αντανακλαστική ικανότητα όσον
αφορά τους 29 ΜΗΖ. Ανάλογα βέβαια και με την ισχύ του σταθμού μας είναι δυνατόν να έχουμε φαινόμενο
πολλαπλών αλμάτων – multi skip propagation, η οποία
δίνει εμβέλεια πολλών χιλιάδων χιλιομέτρων προς όλα τα
σημεία του πλανήτη.
Έτσι όσοι ασχοληθούν με τους 29 ΜΗΖ θα έχουν την
ευκαιρία να απολαύσουν QSO με χώρες που ούτε καν
φαντάζονται! Σε αυτό βοηθά πολύ ένα φυσικό φαινόμενο
που εμφανίζεται αρκετά συχνά στη μπάντα αυτή και
ονομάζεται Ιονοσφαιρική διολίσθηση. Τί είναι αυτό τώρα?
Είναι ένα φαινόμενο όπου το σήμα των 29 ΜΗΖ αντί να
αντανακλάται από την ιονόσφαιρα πίσω στην γη
σχηματίζοντας ένα περίπου ισοσκελές τρίγωνο,
καμπυλώνει και συνεχίζει την πορεία του παράλληλα
προς τη γη στα ανώτερα στρώματα της ιονόσφαιρας έως
ότου συναντήσει μια περιοχή του στρώματος F τόσο
πυκνή, ώστε να το καμπυλώσει πίσω στην επιφάνεια της
γης.
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Αυτή η ολίσθηση του σήματος παράλληλα προς τη γη το στέλνει πολλές χιλιάδες χιλιόμετρα μακριά χαρίζοντας
μας συναρπαστικά DX. Όσο διαρκεί το φαινόμενο τα σήματα των σταθμών είναι συνήθως ισχυρά, χωρίς
παραμόρφωση φάσης (FM), και χωρίς ή με ελάχιστο και αργό QSB.
Και τώρα λίγα λόγια για τις διαμορφώσεις ΑΜ και FM που χρησιμοποιούνται σε αυτήν την περιοχή συχνοτήτων.
Η διαμόρφωση ΑΜ
Η διαμόρφωση ΑΜ είναι η διαμόρφωση εκείνη που διέδωσε τη χρήση της ραδιοφωνίας και της ραδιοτηλεφωνίας σε
όλο τον κόσμο. Παλαιό mode και αγαπημένο, βρίσκεται ακόμη σε χρήση από τους πομπούς της αεροπορίας μέχρι
τους πομπούς της ραδιοφωνίας και τηλεόρασης! Αμφιβάλλετε; Και όμως η αεροπορία εκπέμπει σε ΑΜ, ακόμη και η
εικόνα της τηλεόρασης εκπέμπεται σε ΑΜ, είναι ο βασιλιάς των mode. Το ΑΜ το βρίσκουμε από τα μακρά κύματα
έως τα UHF. Πάντως το «φόρτε του», που λένε στην Κεφαλονιά, σε επίπεδο ερασιτεχνικό βρίσκεται στα C.B citizens band transceivers, και ακολουθεί η χρήση του από τους ραδιοερασιτέχνες. Η χρήση του ΑΜ επιτρέπεται σε
όλες τις μπάντες των βραχέων κυμάτων. Υπάρχουν δε ομάδες ή και σύλλογοι ακόμη ραδιοερασιτεχνών των
οποίων τα μέλη συνομιλούν σε ΑΜ από τα βραχέα έως τα UHF. Πολλοί από τους νεότερους ραδιοερασιτέχνες
νομίζουν ότι με ΑΜ δε γίνεται DX, αυτό είναι παντελώς λάθος! Με ΑΜ γίνονται ωραιότατα DX και αν κανείς
αμφιβάλλει ας έρθει να του δείξω QSL από Παναμά με ΑΜ διαμόρφωση. Στους 29 ΜΗΖ το ΑΜ χρησιμοποιείται σε
simplex QSO όσο σχεδόν και το FM, τόσο για τοπικά QSO, όσο και για DX. Κύρια πλεονεκτήματα της διαμόρφωσης
ΑΜ σε σχέση με την διαμόρφωση FM είναι ότι:
α) Μπορεί να γίνει QSO και μόνο με την διαμόρφωση του σήματος μιας και οι
απείρως «ησυχότεροι» από τους δευκρυνιστές των δεκτών FM.

φωρατές των δεκτών ΑΜ είναι

β) Δεν έχουν προβλήματα παραμόρφωσης φάσεως όπως τα σήματα FM.
Η διαμόρφωση FΜ
Η διαμόρφωση FΜ είναι η διαμόρφωση εκείνη που έγινε γνωστή στον πολύ κόσμο από τους ραδιοφωνικούς
σταθμούς οι οποίοι εκπέμπουν «στα FM». Για όσους δεν το ξέρουν η διαμόρφωση FM είναι παλαιότερο mode από
το ΑΜ!!!! (έλα Παναγία μου άλλο και τούτο!!) Ναι, είχε ανακαλυφθεί σε εργαστηριακό επίπεδο πριν το ΑΜ, αλλά
λόγω της πολυπλοκότητας των δεκτών FM δεν βγήκε στην αγορά παρά πολλές δεκαετίες αργότερα, όταν η
κατασκευή των δεκτών FM ήταν οικονομικά συμφέρουσα. Σήμερα χρησιμοποιείται σχεδόν παντού, στη
ραδιοφωνία των «FM» που λένε, στην εκπομπή του ήχου της τηλεόρασης, σε όλους τους πομποδέκτες εμπορικών,
στρατιωτικών και ερασιτεχνικών εφαρμογών. Είναι το κυρίαρχο mode των V και U συχνοτήτων.
Το FΜ το βρίσκουμε σε στρατιωτικούς ασυρμάτους από 20 ΜΗΖ και πάνω, σε όλους σχεδόν τους πομποδέκτες
C.B, σε όλους τους σύγχρονους αλλά και αρκετούς παλαιούς πομποδέκτες HF, και σε όλους τους V/U. Για τη
χρήση του FM σε όλες τις εφαρμογές υπάρχει διαυλοποίηση, στους 29 ΜΗΖ ο δίαυλος είναι 10 ΚΗΖ.
Η χρήση του FΜ για ραδιοερασιτενική χρήση στη μπάντα των βραχέων κυμάτων επιτρέπεται μόνο στους 29 –
29.7 ΜΗΖ σε αντίθεση με το ΑΜ, υπάρχουν δε οργανωμένες ομάδες και σύλλογοι ραδιοερασιτεχνών των οποίων
τα μέλη συνομιλούν σε FΜ, τοποθετούν δε και συντηρούν επαναλήπτες FM για τοπική και όχι μόνο χρήση
σύμφωνα με τους κανονισμούς που διέπουν τη ζώνη στην οποία κατοικούν. Πολλοί ραδιοερασιτέχνες νομίζουν ότι
με FΜ δεν γίνεται DX αυτό είναι παντελώς λάθος! Με FΜ γίνονται ωραιότατα DX είτε simplex, είτε μέσω
επαναληπτών.
Στους 29 ΜΗΖ το FM χρησιμοποιείται σε simplex QSO ίσως λίγο περισσότερο από το AM, τόσο για τοπικά QSO,
όσο και για DX. Κύρια πλεονεκτήματα της διαμόρφωσης FΜ σε σχέση με τη διαμόρφωση ΑΜ είναι ότι:
α) Η ακουστικότητα του σήματος είναι καλύτερη από ότι των σημάτων ΑΜ, ειδικά
β) Τα σήματα FM έχουν μια φυσική «αναισθησία» σε
διαφόρων ειδών παρεμβολές που προέρχονται από
διάφορες «τεχνικές» αιτίες, αναφλέξεις μηχανών
εσωτερικής καύσεως, μίξερ, σεσουάρ, κλπ.
γ) Μεγάλο μειονέκτημα για τη διαμόρφωση FM είναι η
ευαισθησία που έχει στην παραμόρφωση φάσεως. Το
φαινόμενο είναι εκνευριστικό και σε έντονες περιπτώσεις
διακόπτει την επικοινωνία τελείως.
δ) Ένα ακόμη μειονέκτημα είναι ο εκνευριστικός, ακόμη
και για εμάς τους ραδιοερασιτέχνες, θόρυβος του
διευκρινιστή που έχουν οι δέκτες FM, όταν δεν υπάρχει
σήμα ή όταν το σήμα είναι πολύ χαμηλό και έχει και QSB.

όταν το σήμα είναι δυνατό.
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Εξοπλισμός για QSO στους 29 ΜΗΖ.
Βασικά το υπάρχον HF έχει όλα όσα απαιτούνται. Οπότε απλά γυρίζετε στους 29 ΜΗΖ επιλέγετε ΑΜ ή FM και καλό
κυνήγι! Και από κεραία τί γίνεται; Για τοπικά QSO ή QSO με κινητούς σταθμούς, μια κεραία κατακόρυφη
πανκατευθυντική είναι ότι πρέπει, το ίδιο και για την πρόσβασή σας στους επαναλήπτες, επειδή όλοι οι
επαναλήπτες χρησιμοποιούν κατακόρυφες πανκατευθυντικές κεραίες. Και οι Beam χρησιμοποιούνται και μάλιστα
με μεγάλη επιτυχία ιδίως για simplex DX επαφές.
Αν δεν υπάρχει HF και κάποιος θέλει να βγει στους 29 ΜΗΖ, τί γίνεται; Και για αυτό υπάρχει λύση. Στην αγορά
υπάρχουν monobander πομποδέκτες all mode ή μόνο FM, οι οποίοι σας δίνουν μια αξιοπρεπή παρουσία στους 29
ΜΗΖ. Υπάρχουν φθηνές κατακόρυφες κεραίες, ενισχυτές, προενισχυτές κλπ ώστε όποιος θέλει, με λίγα χρήματα
αποκτά πρόσβαση στους 29 ΜΗΖ.
Ας δούμε τώρα ποια είναι η κατάσταση που επικρατεί στους 29 ΜΗΖ στην Ελλάδα.
Στην Ελλάδα λοιπόν έγινε το εξής καταπληκτικό! Τα προεδρεία των Ραδιοερασιτεχνικών Ενώσεων, συλλόγων,
ομάδων κλπ. μαζεύτηκαν στους Δελφούς, εκεί που η Πυθία βοηθούσε με τους χρησμούς της τους Έλληνες να
πάρουν αποφάσεις, και σε πνεύμα απόλυτης συνεργασίας, αγάπης και ομοψυχίας, αποφάσισαν να τοποθετήσουν
και στην Ελλάδα έναν επαναλήπτη στους 29 ΜΗΖ τελευταίας τεχνολογίας, διασυνδεδεμένο με V/U και ότι άλλο
φανταστεί κανείς….! Μάλιστα με τεκμηριωμένη επιστημονική και τεχνική επιχειρηματολογία αποφάσισαν το βουνό
που θα τοποθετηθεί, και τον τρόπο με τον οποίο θα συντηρείται ανελλιπώς, μιας και θα είναι ένας ακόμη
καθρέπτης της Ελλάδας στο εξωτερικό, και πρέπει αστράφτει!!
Μα….. τί συμβαίνει;;;; η εικόνα θαμπώνει…… κάπου τον ξέρω αυτόν τον ήχο…….. όχι ρε γαμώτο….. το
ξυπνητήρι…. 05:10 ώρα για QRL, είπα και εγώ… γίνονται τέτοια θαύματα;;; είπα και εγώ…. Άτιμη τεχνολογία…
αιώνιοι Έλληνες!! Όνειρο ήταν, όνειρο και πέρασε, περαστικά μου!
Και τώρα ας συγκρατήσουμε τα κυριότερα σημεία.

1.

Η υποζώνη 29 – 29.7 ΜΗΖ έχει διατεθεί για εκπομπή σε ΑΜ και FM.

2.

Από 29.00 – 29.200 εκπέμπουμε – ακούμε σε ΑΜ

3.

Από 29.210 έως 29.300 εκπέμπουμε - ακούμε σε FM

4.

Από 29.310 έως 29.510 ΔΕΝ εκπέμπουμε σε ΑΜ/FM είναι δορυφορική συχνότητα.

5.

Από 29. 520 – 29.580 είναι η είσοδος των επαναληπτών με διαυλοποίηση 10 ΚΗΖ.

6.

Από 29.620 – 29.680 είναι η έξοδος των επαναληπτών

7.

Το 29.600 είναι συχνότητα κλήσεως ΜΟΝΟ, όχι για QSO.

8.

Η Ελλάδα έχει εύκολη πρόσβαση τους επαναλήπτες CT0HAS και HB9HD

9. Οι 29 ΜΗΖ διαδίδονται με κύμα εδάφους από 5 – 20 ΚΜ, τροποσφαιρικά από 80 – 1500ΚΜ, μέσω Ε
σποραδικού από 950 – 2700 ΚΜ, και μέσω F από 1800 – 3500 ΚΜ.
10.Η επιλογή ΑΜ/FM διαμόρφωσης εξαρτάται από τον χειριστή του σταθμού, ΑΛΛΑ αν θέλει να χρησιμοποιήσει
επαναλήπτη πρέπει να χρησιμοποιήσει αποκλειστικά FM και διαφορά εισόδου εξόδου 100 ΚΗΖ.
Κάποιοι επαναλήπτες στους 29 ΜΗΖ είναι συνδεδεμένοι με δίκτυα VHF/UHF και Echo link.
Και με αυτά τα λίγα κάπου εδώ τελειώνει η γνωριμία μας με τους 29 ΜΗΖ και τις διαμορφώσεις ΑΜ και FM.
Δοκιμάστε την μπάντα και τα Mode, και πού ξέρετε;;; μπορεί να σας αρέσει.
Να είστε όλοι καλά, καλά να περάσετε τις καλοκαιρινές σας διακοπές, και καλά DX στους 29 ΜΗΖ.

de SV1NK
Μάκης
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Ο ΠΑΠΑΦΟΥΝΗΣ ΓΡΑΦΕΙ…
SV2FPU

To White Tower Dx Team στην
στην…
…
μαγευτική Αλόννησο

Φίλοι και φίλες, ραδιοερασιτέχνες και μη,
Το φθινόπωρο έχει αρχίσει την διαδρομή του στην ζωή του βορείου ημισφαιρίου και, αν
και οι ημερήσιες θερμοκρασίες θυμίζουν ακόμη καλοκαιράκι, εντούτοις οι νυχτερινές σε
συνδυασμό με την σημαντικά νωρίτερα έλευση της νύχτας μας υποδηλώνουν ότι:
Αντίο καλοκαίρι 2008…
και μαζί του…
Αντίο καλοκαιρινή διάδοση…
Τα πράματα κύλησαν πολύ ομαλά κατά την διάρκεια του καλοκαιριού για την ομάδα
μας και σιγά σιγά φτάσαμε μία εβδομάδα πριν από την έναρξη της αποστολής…
Από τις αρχές Αυγούστου άρχισε να παρατηρείτε μία καμπή στις διηπειρωτικές
επικοινωνίες στην μπάντα των 20 μέτρων κατά την διάρκεια της νυκτός, που όσο
κυλούσε ο μήνας γινόταν και πιο έντονη…
Οι μπάντες άρχιζαν να κλείνουν η μία μετά την άλλη λίγο μετά την δύση του ήλιου και
αναγκαστικά η μετάβαση σε χαμηλότερες συχνότητες ήταν επιβεβλημένη…χωρίς και
πάλι αξιόλογα αποτελέσματα…
Το Αυστραλιανό Κέντρο Παρατήρησης Διαστήματος μιλάει για άλλη μία παράταση στον
πολυσυζητημένο πάτο του 23ου Ηλιακού κύκλου…
Πλέον μπορούσες να ακούς το East Coast ήδη από το μεσημέρι Ελλάδος και το
απόγευμα τους δυνατούς West Coast, ενώ από το πρωί αντίστοιχα Ευρωπαϊκοί σταθμοί
συνομιλούσαν με Ιαπωνία και Β. Ειρηνικό…
‘Καθαρά χειμωνιάτικο σκηνικό’, σκέφτηκε, ο Φούνης ‘πρέπει να το συζητήσουμε με τα
παιδιά να δούμε τι θα κάνουμε’…
Έτσι στο πρώτο meeting όπου θα αποφασίζαμε το πότε θα αμπαλάρουμε κεραίες –
μηχανήματα κλπ. τέθηκε το ζήτημα της ‘συμπυκνώσεως’ της αποστολής, και πάρθηκε
τελικά η απόφαση, ούτως ώστε και το γκόλ να μπει, αλλά και από την άλλη να μην
καλείς συνέχεια CQ και να σε απαντάει ο…Θόρυβος!
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Την ώρα που διαδραματιζόταν τα προαναφερόμενα στην…Γη…στο…διάστημα είχαν…
Άλλα meetings…
Συναντήθηκαν, που λέτε, στον πλανήτη Α του Κενταύρου, οι κάτωθι:
Η διάδοση
Το σποραδικό Ε
Η ατυχία
Η ιονόσφαιρα
Οι καιρικές συνθήκες
μετά των οικείων αυτών με ένα
και μόνο σκοπόνα καταφέρουν
αυτό που προσπάθησαν, αλλά δεν
κατάφεραν τελικά, στην Lighthouse DXPedition SY75NW!!!
Greek Islands On The Air
award programme
NORTHERN AEGEAN SEA

GIOTA NAS-065
ALONNISOS ISLAND
(aka Helidromi)
Οι συζητήσεις δώσαν και πήραν και τελειώνοντας την σύσκεψη όλοι υποσχέθηκαν κα
κάνουν ότι είναι δυνατόν έτσι ώστε το SY75NW vs Propagation = 1-0, να γίνει 1-1 η
(διαζ) ακόμη και 1-2…
Η διάδοση υποσχέθηκε να κλείνει νωρίς και να μην επιτρέπει σε κιλοβατικό σταθμό με
πολλαααααά στοιχεία yagi να ακούγεται μέχρι την Χαβάη (δεν σου την κάναμε την
χάρη…) αλλά να μην μπορεί να ακούσει Ιταλία, Γερμανία…κλπ
Το σποραδικό Ε υποσχέθηκε να εξαφανιστεί από…προσώπου Γης!
Η ατυχία υποσχέθηκε να μην μας αφήσει να φτάσουμε στο ξενοδοχείο, αφού η κλίση
στον δρόμο, όπως αφήνεις το Πατητήρι, θα ήταν της τάξεως των 1000 μοιρών…
Η ιονόσφαιρα υποσχέθηκε σαν το…χέλι να γλιστρά και να εναλλάσσει τα
χαρακτηριστικά της, και εσύ να ψάχνεις να βρεις πότε ακούγεται ποιος σε ποια
μπάντα προς ποια κατεύθυνση???
Οι καιρικές συνθήκες υποσχέθηκαν πολύ δυνατές τραμουντάνες, βροχή με το
τουλούμι, αστραπές με την…οκά…!!!
Σηκώθηκαν όλοι οι παράγοντες όρθιοι, σφίξαν τα χέρια και απομακρύνθηκαν στις
οικείες τους, ανοίγοντας τα μόνιτορς με σκοπό να παρακολουθήσουν την εξέλιξη της
αποστολής…
Έλα μου ντε που η παλιοκαραβάνα, ο Παπαφούνης είχε προβλέψει από, τότε στον
Φάρο, ότι ‘πάρτε μικρό ντουρβά για τα qso’ και ‘πάρτε μαζί σας και καμιά…πετονιά…
αχρείαστη να ’ναι…ποτέ δεν ξέρεις…(ο Παπαφούνης πάντως πήρε…), ενώ με ομόφωνη
απόφαση, η αποστολή των 10 ημερών έγινε 7 ημερών και με αρκετά χαλαρούς
ρυθμούς…
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Έτσι στις 27 Αυγούστου 2008 το team συγκεντρώθηκε στου Παπαγιάγκι για την
φόρτωση του εξοπλισμού στο…τρέιλερ του 2ΗΤΙ Ηλία, ενώ το ραντεβού δόθηκε για την
επομένη το πρωί, μια που το πλοίο έφευγε από τον Βόλο στις 16.45μμ.

Το team και το θαυματουργό τρέιλερ του Ηλία 2HTI
Ραντεβού που αλλού, στον αέρα για το σημείο
συνάντησης των δύο αυτοκινήτων λίγο έξω από την
Θεσσαλονίκη και, συγκριτικά με πέρυσι, πολύ πιο…
τακτοποιημένοι!

Παπαφούνης, 2ΗΤΙ,η πλάτη του 2ΗΟΒ και…
μέεερος του εξοπλισμού!
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Στον Βόλο φτάσαμε εγκαίρως, επιβιβαστήκαμε και είχαμε ακριβώς 25 λεπτά για τον
απόπλου…όταν έπεσε η ιδέα:‘Το team…πεινάει’…καταλαβαίνετε για τι ποσότητα μιλάμε…
Οι εθελοντές – σπρίντερς SV2ΗΡΥ, SV2HSV (ο επονομαζόμενος Έλληνας)
προσφέρθηκαν να πάνε από παρακείμενο (2km) γρηγοροφαγείο να φέρουν ικανή
ποσότητα ΗΑΜ-μπέργκερς (είναι ειδικά μπέργκερς που τρώνε οι ΗΑΜs – Hellenic AMateurs) και φυσικά εγκαίρως!!!
Κανείς δεν υπολόγισε όμως την…ελβετική ακρίβεια του καπετάνιου που ήθελε να
αποπλεύσει στο ακριβώς!
‘Παιδιά τρέξτε, ΓΡΗΓΟΡΑΑΑΑ, ο Παπαφούνης είναι στον καταπέλτη και κρατάει τους
κάβους για ακόμη λίγο, αλλά ΤΡΕΞΤΕΕΕΕ!, γκάριζε ο Μπάμπης 2ΗΝΖ στο φορητό…!

Τέλος καλό, όλα καλά, μόοολις πάτησαν τον
καταπέλτη οι σπρίντερς του WTDXT καταϊδρωμένοι
και συνομιλούν με τον Φούνη!
Το ταξίδι ξεκίνησε χωρίς αλλά απρόοπτα, η παρέα ήταν φανταστική, δόθηκε από τον
chief η κλασσική συνέντευξη on private camera, ενώ το κλίμα έγινε…εκρηκτικό με την
έλευση της τράπουλας για μπουρλότο!
Περί τις 10 παρά το βράδυ, εμφανίστηκε το Πατητήρι, φωταγωγημένο, η πρωτεύουσα
και κεντρικό λιμάνι της Αλοννήσου και ο κόσμος του νησιού μαζεμένος γύρω του για το
γεγονός του 24ώρου: την άφιξη του πλοίου, τον ομφάλιο λώρο του νησιού με την
ξηρά, την όποια…παγκόσμια ξηρά, μια που είναι (η θάλασσα) η μοναδική ‘οδός’
πρόσβασης…
…πινακίδες αναρτημένες στην παλάμη μιας χοντρής κυρίας, που αναγράφουν το όνομα
του ξενοδοχείου της, και δώστου το ζευγάρι από την Αγγλία να προσπαθεί να την βρει…
…τα ζαρζαβάτια στοιβαγμένα σε ξυλοκιβώτια πλάι ακριβώς στην μπουκαπόρτα του
πλοίου και το φορτηγάκι, καίγοντας λάδια, να κορνάρει την ώρα της αποβίβασης του
κόσμου, με σκοπό να μπει μέσα στο κήτος του πλοίου… …οι λιμενικοί να προσπαθούν
να κατευθύνουν με νοήματα των χεριών τους, τα οχήματα εκτός λιμένα…

5-9 Report

Το κυβερνοπεριοδικό του Αιγαίου

Σ ε λ ί δ α 35

…το 4 Χ 4 του Παπαγιάνκι έλκοντας το
τρέιλερ, ανάμεσα στον κόσμο να
προσπαθεί να βρει το έτερο group, που θα
τον οδηγήσει στο ξενοδοχείο…ο Φάρος…
και τα…δύσκολα…έρχονται!
Η ΑΤΥΧΙΑ χτυπά την ομάδα (ευτυχώς παροδικά)…
…στρίβοντας, που λέτε, από την κεντρική οδό και κατεύθυνση νοτιοδυτικά, προς ένα
στενό ανηφορικό, σχεδόν σοκάκι, δρόμο, το τζιπ αντί να ανηφορίζει, αρχίζει να…
χλιμιντρά, τα άλογα του αρνούνται πεισματικά τις εντολές του…ιππέα τους, η
ανηφόρα τους φαίνεται τόοοοοσο μεγάλη, τα…πέταλα γλιστρούν, δεν κρατούν το
μεγάλο φορτίο, άλλα αυτοκίνητα που έχουν εγκλωβιστεί πίσω μας κορνάρουν
απεγνωσμένα, ‘κόσμοι’ βγαίνουν στα μπαλκόνια κρατώντας τις μύτες τους από την
μυρωδιά που αναδύεται μέσα από τα σπλάχνα του μεταλλικού ζώου, παρακολουθώντας
μια ομάδα ανθρώπων ντυμένων με τις ίδιες μπλούζες να προσπαθεί να βρει λύση…
ΤΩΡΑΑΑ! Που να βρεις μέσ’ στην νύχτα, τρακτέρ, έστω ένα μεγάλο αγροτικό…κάτι
που να μας βγάλει από την δύσκολη θέση…
Η ΑΤΥΧΙΑ μαζί με τον υπόλοιπο συρφετό έχουν ξεκαρδιστεί στα γέλια,
παρακολουθώντας από τα μόνιτορ, και ο Παπαφούνης ξάφνου γυρνά προς τον ουρανό,
σαν κάτι να πήρε το βαθύσυχνο αυτί του και τότε, ακούγεται το οξύμωρο : να δέσουμε
το MPV του Φούνη με διπλό σύρμα με το SUV που ρυμουλκεί το τρέιλερ και…μπας το
τριβάγονο τρένο (άκου τρένο στην Αλόννησο), ανέβει…καρότσα, την ανηφόρα των
1000 μοιρών!!!
Τι έγινε κυρά Ατυχία, τα ‘παιξες…ε? δεν ακούω να χαμογελάς, δεν
ξέρεις πόσο τρέλα και πίστη κουβαλάει αυτό το TOWER…
‘Τράβα Παπαφούνη, μην σταματάς’, φωνάζει ο Παπαγιάγκι λες και προσπαθεί να
ξυπνήσει κάθε έξτρα ικμάδα δύναμης από τα δύο ταλαιπωρημένα μοτέρ,…τα λάστιχα
προσπαθούν κι αυτά τα καημένα να βρουν πρόσφυση στον…τσιμεντοτάπητα,…οι ήδη
σχεδόν καμμένοι συμπλέκτες δεν θέλουν να προδώσουν τέτοια μεγάααααλη στιγμή τα
αφεντικά τους, όλοι μια γροθιά να αναστρέψουμε την…ατυχία…και…ΝΑΙ!
τρώει ένα ντιρέκτ και ένα άπερκατ, και πάρτην κάτω, βλέποντας μας να γελάμε σαν
παιδιά στην κορυφή του λόφου έχοντας ξεπεράσει όλα τα δεδομένα, τρία οχήματα
ενωμένα πως μπόρεσαν και έστριψαν 150 μοίρες στροφή, με κλίση άπειρη, δύο φορές
τέλεια συγχρονισμένα??

5-9 Report

Το κυβερνοπεριοδικό του Αιγαίου

Σ ε λ ί δ α 36

Σε μερικά λεπτά, μετά την υπερπροσπάθεια μας, ξανά όλοι μαζί στο ξενοδοχείο, με την
Κα Βούλα να μας ξεναγεί στο στρατηγικής θέσης ξενοδοχείο της, το οποίο για την
περίσταση, είχε επιστρατευθεί ολόκληρο!

Είπαμε 5 * Hotels dxpeditioners, όπως
χαρακτηριστικά μας αποκάλεσε, ιθύνων
στέλεχος της πρωτευούσης!
Μέσα στα επόμενα 20 λεπτά είχαμε επιλέξει τα δωμάτια ύπνου, τα δωμάτια εργασίας,
τους χώρους ανάρτησης κεραιών, το ξεκομπλάρισμα του τρέιλερ και τελειώσαμε την
μεγάλη μέρα μας σε γραφικό ταβερνάκι του Βότση γιαλό συζητώντας τι τραβήξαμε και
οργανώνοντας την επομένη…

Clockwise οι 2HPY, 2HSV, 2HTI, 2HNZ, 2HOB και ο γράφων

Στόχος μας να βγούμε στον αέρα μέσα στις 29 του μηνός αφού προηγουμένως στήναμε
όλες μα όλες τις κεραίες…
Καλημέρααααααα!...
φώναξε ο αρχηγός, ο οποίος είχε πάει μαζί με τον Χρήστο 2ΗΟΒ ( ο οποίος χρίστηκε και
ως kitchen support της αποστολής) στην αγορά να φέρει πρωινό και υλικά υποστήριξης
της ομάδας…
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Σχεδόν αίθριος καιρός με άπνοια
βοήθησαν την καλοκουρδισμένη,
δοκιμασμένη αματερική μηχανή να
δουλέψει όπως ξέρει και να
τελειώσει αργά το απόγευμα μετά
από δύο στάσεις, να στρωθεί στην
υπέροχη βεράντα τραπέζι για
βραδινό, όπου η Κα Βούλα είχε
ετοιμάσει κρέας με φασολάκια,
επιλογή Παπαφούνη, ελαφρύ
φαγητό με πολλές πρωτεΐνες...
Ο Μπάμπης 2ΗΝΖ χρίζει (μεταξύ
άλλων) υπεύθυνο κουζίνας τον
Χρήστο 2ΗΟΒ, υπό το βλέμμα
του Φούνη!

Το team της ταράτσας beaming north, ενώ… το team στα πεδινά
συναρμολογεί την…βουβάλα!
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Συνολικά στήθηκαν τα κάτωθι:
10 στοιχείων yagi για 15-17-20 μέτρα,
2 στοιχείων quad για 10-12-15-17-20-30 μέτρα
Vertical R8 (αυτή με το πράσινο στοιχείο) για 10 έως και 40 μέτρα,
5 στοιχείων yagi για τα 6 μέτρα,
Δίπολο για τα 40 μέτρα, και δίπολο για τα 80 μέτρα, ακόμη στήθηκαν 3 shack με
2 Χ 756 PRO III X 2 RigExpertPlus X 2 ACOM 1000
(SSB-RTTY-PSK)
1 X TS870 – 706MKIIG X 1 microham X 1 ACOM
(mainly CW) καθώς και ένα spare shack με
1 Χ 756…
Τέλος όλα τα shack υποστηρίχτηκαν από τέσσερα laptops με δυνατότητα συνδέσεως
στο διαδίκτυο…
Το ηλεκτρονικό ημερολόγιο ξεκίνησε την καταγραφή calls στις 21.33 utc, 30m cw,
JA0CVC και στα πρώτα 20 δ/κ τα 17 ήταν JA…όχι κι άσχημα κι αρχή!
Το επόμενο πρωί της 30 Αυγούστου μας βρίσκει με τρεις σταθμούς στον αέρα αλλά μια
διάδοση τουλάχιστον για κλάματα…

2HPY, 2HTI, προσέξτε την δυσκολία ζωγραφισμένη στα πρόσωπα τους, με
σκοπό να πάρουν σωστά τον σταθμό!
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2ΗΝΖ, PSK expert
(among others)!

Το μεσημέρι είχαμε την τιμή να υποδεχτούμε και το μορσοπολυβόλο του Αντώνη 1ENG
που έχει δέσει με την ομάδα ήδη από πέρσι!
Από το 1999 που βρίσκομαι στα αματερικά HF δεν έχω ξαναβρεί χειρότερες
ιονοσφαιρικές συνθήκες, ούτε καλά καλά τα 20 δεν ήταν ανοιχτά κατά την διάρκεια
της μέρας, ενώ το βράδυ αναγκαζόσουν να πέσεις στα 30 και πιο αργά στα 40 μέτρα
και κυρίως CW!
Είπαμε να βγούμε σχεδόν 4 μέρες στον αέρα αλλά δεν βγήκαμε ούτε 3 γεμάτες μέρες
καθώς το ξημέρωμα της 31 Αυγούστου άνοιξαν οι κρουνοί του ουρανού μαζί με τον
Αίολο που φυσούσε μανιασμένα από τον Βοριά… Μα και πάλι η ομάδα βρήκε τον
τρόπο να περάσει υπέροχες στιγμές χαλάρωσης μέχρι να τελειώσει η καταιγίδα…
Άλλοι έπιασαν το μπουρλότο, άλλοι να φτιάξουν πετονιές, άλλοι να ξεκουραστούν,
άλλοι να επιδοθούν σε μαγειρευτικές ανακαλύψεις!

Ο Παπαφούνης ξεπλένεται από
τα νερά που τρέχουν από
την…τέντα!
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2HPY, 2HTI, 2HNZ, 2HSV on camera, bourlotday!
άνεμοι 8
8BF,
BF, τι άλλο να κάνεις???

Κεραυνοί, βροχή,

Μα φυσικά να κοιμηθείς!!! 2ΗΟΒ, Ο μάγειρας!
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Λίγο πρίν μεσημεριάσει, εν μέσω γερής βροχής, το cw άρχισε να ηχεί, βλέποντας την
καιρική λύσσα να κοπάζει, ενώ και τα άλλα modes γρήγορα έπιασαν δουλειά.
Στο μεταξύ σε μία γρήγορη βόλτα μετά του 1ENG Τόνυ γνωριστήκαμε με τον Γιώργο
1MNO που βρισκόταν σε διακοπές στο νησί, και ο οποίος μας πληροφόρησε για την
άφιξη στο νησί, την επομένη, του Dick PA3DEU…
Το βράδυ της 31 Αυγ συμφάγαμε με τις…ευλογίες του Παπα-Γρηγόρη, φίλο από τα
παλιά…, κατσικάκι ντόπιο και το τσιμπούσι κρατά μέχρι αργά, εκτός του Φούνη, ο
οποίος μπερδεύει τα ποτά και…άντε γεια!

Παπα
Παπα--Γρηγόρης, Παπα
Παπα--φούνης και η Κα Βούλα…σαν πολλοί
Παπα--γιάγκι, Παπα
παπάδες δεν μαζεύτηκαν!
1η Σεπτέμβρη και από νωρίς το cw στον αέρα ενώ σήμερα το Τower γιορτάζει : ο
Μπάμπης 2ΗΝΖ έχει γενέθλια και να λόγος για έξοδο, με φαγητό σε εστιατόριο Α’ class,
κόψιμο τούρτας, και μετά ποτό σε μπαράκι…
Και συν τοις άλλοις καλωσορίζουμε τον Χρήστο 2HQX, ο οποίος ήρθε με μηχανή από
Θεσσαλονίκη, καθώς και τον 1ΜΝΟ μαζί με τον PA3DEU Dick, μαρκόνη και γενικότερα
Radio Officer στον PCH (στον παράκτιο της Ολλάνδίας) από το 1967!

Η ΕΜΠΕΙΡΙΑ!
Όταν συναντηθήκαμε από τις πρώτες του κουβέντες ήταν, σε άπταιστα ελληνικά : ‘Πως
με ακούτε, έτοιμος?’
Άψογος χειριστής στο SSB, με…ανταποκρίσεις σε πολλές γλώσσες, ανάλογα με το call
sign που άκουγε!
Ο 2HQX κι αυτός πήρε άμεσα qry και μαζί με τον 2ΗΟΒ χτίσανε τα δικά τους pileups…
Κι ο Έλληνας την σιωπηλή ανηφόρα του PSK…
Πάμε…θέλω photos !!!
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Ο Έλληνας,
πράξεις μαζί με
τεκμηριωμένα
λόγια!

Οι δύο Χρήστοι
2HQX, 2HOB
ενωμένοι στο
ίδιο hobby!

SV2FPU,
PA3DEU δύο
γενιές
κλειδούχων
επαγγελματιών…
Φούνης και
pileup της
τρελής ενώ ο
Dick το
διασκεδάζει!
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SV1ENG, Τόνυ,
λίγα λόγια, πολύ
μουσική…cw!

Χρόνια πολλά
Μπάμπη!

Και φτάσαμε στις 2 Σεπτέμβρη με την ομάδα να περνά υπέροχες στιγμές εξαιρουμένης
της διάδοσης…ο αριθμός των qso να ξεπερνά τα 1000 ημερησίως και ήδη από το
μεσημέρι οι κεραίες μας υποστέλλονται και μαζί τους και η αποστολή η οποία φτάνει
στο τέλος της…συμφωνήσαμε να μείνει μόνο η R8, ούτως ώστε μετά το βραδινό, να
βγούμε για 3 περίπου ώρες για το final!
Έτσι κι έγινε, το βράδυ αργά η κάθετη οργίασε με κάτι επαφές μούρλια : (τις
καταγράφω όπως τις πήρα από το log) 40m CW VE1NB, DJ8XE, RA3DBK, OK2PAY,
UR5SFC, BD7MIN, RZ9IZ, YV4AB, RK2FWN, DL1FKA, UA4FAY, UA9CM, UR5MER,
G3MZV, PY2SEX, OK1AWG, …, WX3O, CO2NO, …, BG1JR, UA0YO, N2ZN, N0FW, …και
κάπου κοντά στις 23.40utc…UA0ABK, YB3MM, 9M6XRO, K1IK, VA3ATT, ND7K, …και
τελευταίος ο RN1TA!

Σύνολο 4604 επαφές οι πιο πολλές με μεγάλη δυσκολία…
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Το SX8WhiteTower πέρασε κι αυτό στην ραδιοερασιτεχνική ιστορία.
Ένα μεγάλο μπράβο σε όλους τους χειριστές αυτού του διακριτικού, που μέσα σε
αντίξοες μα και απρόβλεπτες συνθήκες μπόρεσαν και βρήκαν τα ψυχικά αποθέματα
ούτως ώστε να συζητάμε για την πολυπληθέστερη ομάδα χειριστών του WTDXT,
αφετέρου να περάσουμε τόσο καλά μα και τόσο μονιασμένα!
Έτσι δεν δώσαμε το δικαίωμα να χαρεί το γκρουπ που συναντήθηκε στο διάστημα με
σκοπό να μας χαλάσει!
Αντ’ αυτού από ότι μαθαίνω δεν πρόκειται, λέει, να ξαναασχοληθούν μαζί μας, γιατί
είμαστε…από άλλο πλανήτη…και πέρα από την πλάκα…
…Το White Tower Dx Team είναι εδώ, αποτελεί πολύ ζωντανό και υπολογίσιμο κομμάτι
του ελληνικού ραδιοερασιτεχνισμού, συνεχίζουμε με τις αρχές και τις αξίες που
ξεκινήσαμε αυτό το ταξίδι, νιώθουμε από τα μηνύματα που λαμβάνουμε από όλο τον
κόσμο ότι αυτό που κάνουμε, προσπαθούμε και το κάνουμε καλά (όσο μπορούμε –
άνθρωποι είμαστε -), δεν αμφισβητούμε κανέναν μα δε δεχόμαστε και καμιά
αμφισβήτηση από κανέναν και προχωράμε, με την βοήθεια του Θεού, των πολύτιμων
οικογενειών μας, και της τρελλοπαρέας μας προς αυτό που υποσχεθήκαμε, εκεί στην 1η
Μαίου του 2006,

ΝΑ ΦΕΡΟΥΜΕ ΑΛΛΟΝ ΑΕΡΑ ΣΤΑ
ΡΑΔΙΟΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΑ ΔΡΩΜΕΝΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ!

73s από το SX8WT:
SW2HTI, SV2HNZ, SV1ENG, SV2HPY, SV2HQX,
SV2HOB, SV2HSV, SV2FPU, PA3DEU
ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ…
ΠΑΠΑΦΟΥΝΗΣ
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Αν έχετε στην περιοχή σας
συναδέλφους χωρίς πρόσβαση
στο Διαδίκτυο τυπώστε το "5
"5--9
Report" και δώστε τους.

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

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 ΡΑΔΙΟΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ 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 ΔΩΡΕΑΝ

