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Το «5
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και µπορείτε να το βρείτε
στην ιστοσελίδα µας
(www.5
www.5--9report.gr)
κάθε µήνα.
• Αν θέλετε να στείλετε
κείµενο µπορείτε να το
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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.

Η συντακτική οµάδα και οι συνεργάτες του 5-9 Report στό ξεκίνηµα του νέου έτους
και µετά από µια αδιάλειπτη παρουσία 8 ετών στο ελληνικό ραδιοερασιτεχνικό τοπίο
νοιώθουµε την ανάγκη να ευχαριστήσουµε όλους τους συναδέλφους
ραδιοερασιτέχνες για την συµπαράσταση και την υποστήριξη τους στο εγχείρηµα
αυτό της ηλεκτρονικής έκδοσης πού κατά γενική οµολογία τάραξε τά νερά του
Ελληνικού ραδιοερασιτεχνισµού.
Όµως πέρα απ’ την πρωτοπορία καί φρεσκάδα του 5-9 Report, το σηµαντικότερο
γεγονός είναι ότι, αφ’ ενός µέν βγήκαν δυναµικά στο προσκήνιο τά επιτεύγµατα των
περιφερειακών ραδιοερασιτεχνικών συλλόγων και ενώσεων, σταµάτησε η από το
κέντρο µονόπλευρη και επιλεκτική πληροφόρηση αλλά παράλληλα δηµιουργήθηκαν
οι προϋποθέσεις για οµαδικές ραδιοερασιτεχνικές δράσεις σε τοπικό αλλά και σε
διεθνές επίπεδο.
Κατά το νέο έτος η προσπάθεια όχι µόνο θα συνεχιστεί αλλά και θα ενταθεί.
Αυτή είναι η υπόσχεσή µας…
Μετά από 85 τεύχη, µετά από την καθιέρωση του Aegean VHF Contest και την
δηµιουργία του Greek Islands On The Air GIOTA award programme!
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Μέσα από αυτό το άρθρο , θα προσπαθήσω να σας κρατώ ενήµερους για τα µεγαλύτερα contests του ερχόµενου µήνα . Μία ενηµέρωση που αποσκοπεί καθαρά στην δηµιουργία µιας νέας γενιάς
διαγωνιζόµενων , που µέσα από την τριβή τους στα απλά και µεσαία επίπεδα διαγωνισµών (που
υπάρχουν αµέτρητα κάθε µήνα ) θα µπορέσουν να «τολµήσουν» να πάρουν µέρος και στις ναυαρχίδες
των διαγωνισµών όπως τα CQWW , WPX , ARRL contests κλπ .
Ένα πολύ καλό site και αρκετά ενηµερωµένο είναι του Jan-Eric Rehn - SM3CER http://www.sk3bg.se/
contest και σας το προτείνω για να δείτε τις λίστες των διαγωνισµών ανά µήνα ... ΠΡΟΣΟΧΗ : όταν
έρχεται η στιγµή να διαβάσετε τους κανονισµούς , καλό θα είναι να πηγαίνετε πάντα στο επίσηµο site
του διοργανωτή , ώστε να προλάβετε τυχόν αλλαγές στους κανονισµούς ...
Έτσι λοιπόν για τον µήνα Φεβρουάριο έχουµε τα εξής :

------- (From-to) -------- ----------------------------------------DATE WEEKDAY - TIME UTC CONTEST NAME - MODE
----- ------------------- ----------------------------------------31- 1 Sat 1200 - Sun 1200 EPC WW DX Contest - BPSK125
1 Sun 2000 - 2359
QRP ARCI Fireside SSB Sprint - SSB
3
Tue 0200 - 0400
ARS Spartan Sprint - CW
5
Thu 1800 - 2200
10 meter NAC - CW/SSB/FM/DIGI
7- 8 Sat 0000 - Sun 2400 Vermont QSO Party - All
7- 8 Sat 0000 - Sun 2359 YLISSB QSO Party - CW/RTTY
7- 8 Sat 0001 - Sun 2359 10-10 Internat. Winter QSO Party - Phone
7
Sat 1200 - 2400
Black Sea Cup International - CW/SSB
7- 8 Sat 1200 - Sun 1200 WW PMC Contest - CW/SSB
7
Sat 1400 - 2400
Minnesota QSO Party - All
7
Sat 1600 - 1900
AGCW Straight Key Party - CW
7- 8 Sat 1600 - Sun 0359 British Columbia QSO Challenge - All
7- 8 Sat 1700 - Sun 0500 Delaware QSO Party (1) - All
7- 8 Sat 1700 - Sun 2359 New Mexico QSO Party - All
7- 8 Sat 1800 - Sun 1759 Mexico International RTTY Contest - RTTY
8 Sun 0000 - 0400
North American Sprint Contest - CW
8 Sun 0000 - 2359
SKCC Weekend Sprintathon - CW
8- 9 Sun 1300 - Mon 0100 Delaware QSO Party (2) - All
9-13 Mon 1300 - Fri 2400 School Club Roundup - All
11
Wed 0130 - 0330
NAQCC Straight Key/Bug Sprint - CW
12
Thu 1800 - 2200
NAC 50 MHz (Aktivitetstest) - All
13-15 Fri 1400 - Sun 0200 YLRL YL-OM Contest - All
14-15 Sat 0000 - Sun 2359 CQ World Wide WPX RTTY Contest - RTTY
14
Sat 1100 - 1300
Asia-Pacific Sprint - Spring - CW
14-15 Sat 1200 - Sun 1200 Dutch PACC Contest - CW/SSB
14-15 Sat 1500 - Sun 0300 Louisiana QSO Party - All
14-15 Sat 1500 - Sun 1500 OMISS QSO Party - SSB
14
Sat 1700 - 2100
FISTS Winter Sprint - CW
14-15 Sat 2100 - Sun 0100 RSGB 1.8 MHz Contest - CW
15 Sun 0000 - 0400
North American Sprint Contest - SSB
15 Sun 1400 - 1500
SSA Mεnadstest nr 2 - SSB
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15 Sun 1515 - 1615

SSA Mεnadstest nr 2 - CW

16

Mon 0200 - 0400

Run For The Bacon QRP Contest - CW

18

Wed 1900 - 2030

AGCW Semi-Automatic Key Evening - CW

18

Wed 1900 - 2100

MOON Contest - CW/Digi/SSB

21-22 Sat 0000 - Sun 2400 ARRL International DX Contest - CW
21-22 Sat 0600 - Sun 1800 REF Contest - SSB
21

Sat 1400 - 1700

Feld-Hell Club Sprint - Feld-Hell

22 Sun 0900 - 1100

High Speed Club CW Contest (1) - CW

22 Sun 1500 - 1700

High Speed Club CW Contest (2) - CW

25

Wed 0100 - 0300

SKCC Sprint - CW

27-28 Fri 2100 - Sat 2100 Russian PSK WW Contest - PSK31
27- 1 Fri 2200 - Sun 2200 CQ WW 160-Meter Contest - SSB
28- 1 Sat 1300 - Sun 1300 UBA DX Contest - CW
28- 1 Sat 1500 - Sun 0300 Mississippi QSO Party - CW/SSB
28- 1 Sat 1800 - Sun 0600 North American QSO Party - RTTY
28

Sat 2200 - 2359

*?* Open Ukraine RTTY CS Low band1)- RTTY

Γι’αυτό τον µήνα ναυαρχίδες των διαγωνισµών είναι το CQ World Wide WPX RTTY Contest και
τους κανονισµούς µπορείτε να τους βρείτε στην σελίδα http://www.cqwpxrtty.com/rules.htm , το
ARRL International DX Contest – CW και τους κανονισµούς θα τους βρείτε στην σελίδα http://
www.arrl.org/contests/rules/2009/intldx.html , καθώς επίσης και το CQ WW 160-Meter Contest SSB που θα γεµίσει την µπάντα των 160 µε σήµατα απ’ όλο τον κόσµο . Αρχίζει στις
2200Z (27 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ) έως 2200Z ( 01 ΜΑΡΤΙΟΥ ).
Σκοπός του διαγωνιζόµενου είναι να πραγµατοποιήσει επαφές µε όσο το δυνατόν
περισσότερους ραδιοερασιτέχνες , από όσο το δυνατόν περισσότερες ραδιοχώρες . Υποχρεωτικό είναι
να δώσετε στον άλλο σταθµό το report σας ( οι περισσότεροι δίνουν σε όλους το 59 ) καθώς και την
cq ζώνη της ραδιοχώρας απ’ όπου εκπέµπουν ( πχ. 59 20 για όλες τις περιοχές της χώρας µας κλπ).
ΠΡΟΣΟΧΗ ΑΛΛΑΞΑΝ ΑΡΚΕΤΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΑΠΟ ΠΕΡΥΣΙ και καλό θα είναι να επισκεφθείτε την
σελίδα http://www.cq160.com/rules.htm .

Φυσικά καλό θα είναι να βρείτε από το internet και ένα πρόγραµµα που να υποστηρίζει όποιο
διαγωνισµό επιλέξετε , ώστε να µπορέσει να κάνει αυτόµατα και τον υπολογισµό του score σας , αφού
κάθε διαγωνισµός έχει διαφορετικούς κανονισµούς στην βαθµολογία του .
de SV5FRD
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Από το σχεδιαστικό εγχειρίδιο του
SV
SV7
7JAR Θόδωρου.
sv7jar@hotmail.com

Αγαπητοί συνάδελφοι και αναγνώστες του 5-9 Report.
Πολλοί από τους φίλους πού διαβάζουν για να δώσουν εξετάσεις για απόκτηση
ραδιοερασιτεχνικής άδειας επιθυµούν παράλληλα να ξεκινήσουν την ενασχόλησή
τους µε απλές ηλεκτρονικές κατασκευές πού θα τους δώσουν µεγαλύτερη πείρα
αλλά και θα τους βοηθήσουν στο να κατανοήσουν καλύτερα την ηλεκτρονική
θεωρεία. Έτσι σ’ αυτό το τεύχος του 5-9 Report παρουσιάζω ένα πολύ απλό ...
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Καλή επιτυχία
73 de SV7JAR
Θόδωρος
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Γράφει ο Μάκης
Μανωλάτος
SV1NK
Sv1nk@hotmail.com
Αγαπητοί φίλοι και συνάδελφοι γεια σας. Φθινόπωρο πια για τα καλά. Το καλοκαιράκι αφού µας χάρισε
απλόχερα τις οµορφιές του, µας έχει αποχαιρετήσει οριστικά και ο καθένας µας επιστρέφει σιγά - σιγά
στους ρυθµούς του. Αναπόσπαστο κοµµάτι των ρυθµών αυτών για κάθε Ραδιοερασιτέχνη, είναι τα
πάσης φύσεως QSO, ιδιαίτερα τα Φθινοπωρινά, που κρύβουν αναπάντεχες εκπλήξεις!
Η χαρά του κάθε Ραδιοερασιτέχνη είναι το QSO, ιδιαίτερα τα µακρινά. Όσο πιο µακρινό και σπάνιο,
τόσο µεγαλύτερη είναι η χαρά και η συγκίνηση που νοιώθει. Για σκεφτείτε λίγο, η πρώτη γνωριµία µε
το χόµπι… η έξαψη που νοιώσατε ακούγοντας τη φωνή κάποιου / κάποιας Ραδιοερασιτέχνη µέσα από
το µεγάφωνο…. η απόφαση να γίνεις εσύ ο ίδιος / ίδια Ραδιοερασιτέχνης! Ακολούθησαν τα «δύσκολα
χρόνια!!!» άντε να µάθεις ηλεκτρονικά… κανονισµούς… Μορς! Και µετά οι εξετάσεις, τα θέµατα… το
Μορς… η δικαίωση! Στον πίνακα των επιτυχόντων το όνοµα σου! Είσαι ο / η Sxxxxx!!!
Και όλα αυτά για να κάνεις QSO, να µιλάς! Η φωνή σου, το χειριστήριό σου, το ψηφιακό σου σήµα,
ταξιδεύουν στον «αέρα» από τη µια άκρη του κόσµου στην άλλη, µέσα και έξω!! από τον πλανήτη,
δίνοντας σου την ευκαιρία να «µιλήσεις» µε ανθρώπους σε χώρες που δε θα ταξιδέψεις ποτέ. Και αυτή
είναι η µαγεία στο χόµπι µας. Κάθεσαι στο Shack σου, µέσα στη γλυκιά θαλπωρή του σπιτιού σου και
ανέξοδα µιλάς µε Ασία, Αµερική, Αφρική…, µε χώρες που τις ψάχνεις στο χάρτη!! για να τις βρεις και
µε δυσκολία τις βρίσκεις!
Και Ναι! Την «έκανες» τη χώρα τη σπάνια και εξωτική, του έδωσες / σου έδωσε 5-9 report, (έτσι για
να ευλογούµε τα γένια µας!!) έλα όµως που το λες και δεν σε πιστεύει κανείς!! Έλα που του λες ..
«µα την Κυρά την Παναγία σου λέω τον έκανα χθες βράδυ CW στα 20m» και σου απαντά: καλά .. και
µετά ξύπνησες! και εσύ κοντεύεις να σκάσεις από το κακό σου!
Από την άλλη µεριά είναι και αυτά τα Award – τα βραβεία δηλαδή – που δίνουν διάφοροι σύλλογοι,
οργανισµοί, ή και ιδιώτες! ακόµη, και σου ζητούν ΝΑ ΑΠΟ∆ΕΙΞΕΙΣ ότι έχεις κάνει τις τάδε… τάδε… και
δείνα.. χώρες για να το πάρεις.
Αγαπητοί φίλοι όπως συµβαίνει και µε όλα τα άλλα πράγµατα στη ζωή έτσι και στο χόµπι πρέπει να
είσαι σε θέση να αποδείξεις ότι έχεις µιλήσει µε οποιονδήποτε σταθµό επικαλείσαι. Στο χόµπι µας η
µοναδική απόδειξη κοινής αποδοχής είναι η γραπτή επιβεβαίωση ότι έγινε επικοινωνία µεταξύ των
σταθµών.
Η προφορική διαβεβαίωση «ουδέ του όρκου τούτου αποκλειωµένου» που λένε και στα δικαστήρια δεν
αρκούν για να αποδείξουµε την επιτυχία ενός QSO.
Η γραπτή επιβεβαίωση της επιτυχούς επικοινωνίας µεταξύ δύο Ραδιοερασιτεχνικών σταθµών
συνηθίζεται να ονοµάζεται χάριν Μορσικής συντοµίας QSL – επιβεβαίωση δηλαδή – και είναι
δεσµευτική σαν αποδεικτικό στοιχείο για οποιονδήποτε τρίτο.
Η επιβεβαίωση της επιτυχούς επικοινωνίας µεταξύ δύο Ραδιοερασιτεχνικών σταθµών – QSL - δε
διαφέρει σε τίποτε από την επίσηµη αλληλογραφία Ραδιοσταθµών άλλου προσανατολισµού πχ των
Ραδιοφωνικών ή τηλεοπτικών σταθµών. Είναι επίσηµο έγγραφο Ραδιοσταθµού της υπηρεσίας
Ραδιοερασιτέχνη προς ένα άλλο Ραδιοσταθµό της ίδιας υπηρεσίας. Είναι ένα επίσηµο έγγραφο και σαν
τέτοιο θα πρέπει να αντιµετωπίζεται µε την ανάλογη σοβαρότητα.
Ας διευκρινίσουµε τι είναι η επιβεβαίωση της επιτυχούς επικοινωνίας δύο Ραδιοερασιτεχνικών σταθµών.
Η επιβεβαίωση αυτή είναι µια ενυπόγραφη πράξη µέσω της οποίας ο χειριστής του Ραδιοερασιτεχνικού
σταθµού ασυρµάτου Sxxxxx βεβαιώνει ότι έχει επικοινωνήσει µε τον χειριστή του Ραδιοερασιτεχνικού
σταθµού Sxxxxx µια συγκεκριµένη ηµέρα, ώρα, συχνότητα κλπ.
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Άρα λοιπόν µέχρι εδώ καταλάβαµε, ελπίζω, την έννοια της επιβεβαίωσης – QSL, µεταξύ δύο
Ραδιοερασιτεχνικών σταθµών. Ας δούµε τώρα τι άλλου είδους επιβεβαιώσεις υπάρχουν.
Η συνηθέστερη επιβεβαίωση µετά την επιβεβαίωση µεταξύ των Ραδιοερασιτεχνικών σταθµών είναι η
επιβεβαίωση µεταξύ ενός Ραδιοακροατή Βραχέων (συνήθως) κυµάτων!! και ενός Ραδιοερασιτεχνικού
σταθµού. Αρχικά να εξηγήσουµε τι είναι οι Ραδιοακροατές Βραχέων κυµάτων ή Sort Waves Listeners
– SWL.
Οι SWL’s είναι χοµπίστες σαν και εµάς, µόνο που αντί να χειρίζονται ποµποδέκτες και να κάνουν QSO,
χειρίζονται δέκτες και κάνουν ακρόαση στις ραδιοερασιτεχνικές συχνότητες µε σκοπό να ακούσουν
σπάνιους και µακρινούς σταθµούς. Οι
Ραδιοερασιτέχνες, οι Ham Radio Operators
δηλαδή, προσπαθούν να «µιλήσουν» µέσω
κάποιου mode –SSB-CW, κλπ µε κάποιον
άλλο DX σταθµό όσο γίνεται πιο σπάνιο και
µακρινό, οι SWL προσπαθούν να ακούσουν
µέσω κάποιου mode κάποιον DX σταθµό
µακρινό και σπάνιο.
Ανάλογα µε τη χώρα που ζουν οι χειριστές
των σταθµών λήψης SWL’s έχουν
χαρακτηριστικά λειτουργίας που θυµίζουν το
δικά µας όπως φαίνεται στην διπλανή
εικόνα.
Είτε τα χαρακτηριστικά τους θυµίζουν
χαρακτηριστικά σταθµών C.B. Όπως
φαίνεται στην παρακάτω κάρτα.
Για να γίνει κάποιος Ραδιοακροατής δεν
απαιτούνται εξετάσεις, εποµένως ο
καθένας που αγαπά τον
Ραδιοερασιτεχνισµό αλλά δεν µπορεί να
ανταπεξέλθει στις εξετάσεις µπορεί να
παρακολουθεί το χόµπυ από την θέση
του Ραδιοακροατή και να ζήσει
παρόµοιες εµπειρίες και συγκινήσεις µε
αυτές που ζεί ένας αδειούχος
ραδιοερασιτέχνης.
Τι µας επιβεβαιώνουν τώρα οι σταθµοί
λήψης; µα το αυτονόητο… πως
ακούγεται το σήµα και η διαµόρφωση
µας στο QTH του! Τι ζητούν από εµάς;
Μα µια επιβεβαίωση ότι πράγµατι τη
συγκεκριµένη ηµέρα, ώρα, συχνότητα
κλπ. κάναµε ΕΚΠΟΜΠΗ, όχι απαραίτητα QSO. Πολλοί από τους SWL’s µπορεί να µας αναφέρουν και
το σταθµό µε τον οποίο κάναµε QSO, άλλοι πάλι άκουσαν µόνο το CQ µας. Σε κάθε περίπτωση
επιβάλλεται, αν τα στοιχεία που µας έστειλε ο σταθµός λήψης είναι σωστά, να του επιβεβαιώσουµε τη
λήψη. Η επιβεβαίωση µας του είναι πολύτιµη όχι µόνο για να µετρήσει µια ακόµη χώρα που «άκουσε»,
αλλά και για την απόκτηση κάποιου βραβείου – Award, που τον ενδιαφέρει. Είναι η δικαίωση για τα
έξοδα, το χρόνο και τον κόπο που έκανε για να είναι σε θέση να ακούσει το δικό σου σήµα και να σε
ενηµερώσει γι’ αυτό.Μιας και λέµε για επιβεβαιώσεις ας δούµε και κάποιες ακόµη περιπτώσεις που
γίνεται επιβεβαίωση από ένα Ραδιοσταθµό.
Η πρώτη εξωερασιτεχνική!! περίπτωση αφορά την επιβεβαίωση της λήψης από τους
«παραδοσιακούς» ραδιοφωνικούς και τηλεοπτικούς σταθµούς προς ένα άλλο είδος «εραστών» των
ερτζιανών κυµάτων που ονοµάζονται Ραδιολήπτες ή ….
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Οι χοµπίστες αυτοί, αντί για ραδιοερασιτεχνικούς
σταθµούς «ακούνε» Ραδιοφωνικούς σταθµούς ή
λαµβάνουν τις εκποµπές τηλεοπτικών σταθµών και µε
κατάλληλες αναφορές ζητούν επιβεβαίωση –QSLδηλαδή. Πάρα πολλοί σταθµοί Μακρών – µεσαίων –
βραχέων επιβεβαιώνουν είτε µε γράµµα, είτε µε κάρτα τη
λήψη, οι δε ραδιολήπτες µετρούν όπως και εµείς τις
«χώρες» που έχουν λάβει!
Ορισµένοι ραδιοφωνικοί σταθµοί εκτός από κάρτες QSL,
στέλνουν και µικρά σηµαιάκια µε το σήµα του σταθµού! oπως βλέπετε στην παραπάνω εικόνα.
Αρκετοί από τους ραδιολήπτες ακούνε και ραδιοερασιτεχνικές συχνότητες, ειδικά τις περιόδους που
«τρέχουν» µεγάλα διεθνή Contest και στέλνουν αναφορές λήψης ζητώντας επιβεβαίωση. Οι αναφορές
αυτές είναι συνήθως σε κοινό χαρτί Α4, άλλες φορές τυπωµένο σε εκτυπωτή και άλλες φορές
χειρόγραφο, µου έχει τύχει ελάχιστοι ραδιολήπτες να µου ζητήσουν επιβεβαίωση και τους την έδωσα.
Τέλος υπάρχουν και οι Utility Stations, σταθµοί που δεν είναι ούτε ραδιοερασιτεχνικοί, ούτε
ραδιοφωνικοί, αλλά µε αρκετή φαντασία µπορείτε να καταλάβετε τι σταθµοί µπορεί να είναι…. ε…
υπάρχουν ραδιολήπτες που έχουν ζητήσει επιβεβαίωση
ακόµη και από αυτούς τους σταθµούς!!
Μετά από αυτήν τη µικρή(;) εισαγωγή ας
προχωρήσουµε λίγο πιο αναλυτικά στο θέµα των
επιβεβαιώσεων – QSL, και των Αward – Βραβείων.
QSL Letter
Το QSL Letter είναι ένα γράµµα, µια επιστολή δηλαδή
που στέλνει ένας Ραδιοερασιτέχνης σε έναν άλλο
Ραδιοερασιτέχνη για να επιβεβαιώσει τα στοιχεία µιας
επικοινωνίας – QSO – που έκαναν µεταξύ τους.
Στην περίπτωση των Ραδιοακροατών - SWL το QSL Letter είναι ένα γράµµα που στέλνει ένας Ραδιοακροατής
σε ένα Ραδιοερασιτέχνη για να τον ενηµερώσει για το
«πώς» ακούστηκε το σήµα και η διαµόρφωσή του από
τον σταθµό λήψης που έχει. Στην παρακάτω εικόνα
φαίνεται κάτι σπάνιο, το QSL Letter που µου έστειλε
ένας Ραδιοακροατής ο NL-6332 από την Ολλανδία για
ένα QSO που έκανα στην Citizens Band στο κανάλι 3
και µε άκουσε 3-7 στο Αµστερνταµ σε ΑΜ mode
φυσικά.
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Στην παρακάτω εικόνα φαίνεται ένα χαρακτηριστικό QSL Letter που έλαβα από τον συνάδελφο
9Κ2KL. Σε αυτό το QSL Letter ο συνάδελφος AHMAD MARAFIE βεβαιώνει ότι «κάναµε» ένα
επιτυχηµένο QSO στις 30/09/1988 στις 22:40 GMT, στους 21.162 ΜΗΖ µε σήµατα R 5, S 4, σε USB
Mode.
Με πληροφορεί επίσης ότι στο σήµα µου δεν είχα καµιά παρεµβολή QRM 1, καθόλου ατµοσφαιρικά
παράσιτα QRN 1, και καθόλου διαλείψεις QSB 1. Στη συνέχεια µε ενηµερώνει ότι χρησιµοποίησε τον
ποµποδέκτη YAESU FT-1 (ONE) µια κατευθυνόµενη κεραία 5 στοιχείων monobander, και 80 Watt ισχύ
εκποµπής.
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QSL Card
Οι QSL κάρτες είναι ο πιο διαδεδοµένος τρόπος επιβεβαίωσης ενός QSO µεταξύ δύο
Ραδιοερασιτεχνικών σταθµών. Η QSL κάρτα είναι στην ουσία ένα συνήθως καλαίσθητο έως περίτεχνο
«έντυπο» σε µορφή card postal µε διαστάσεις 90 X140 +/- 3mm, πάνω στο οποίο υπάρχουν
τυπωµένα τα απαραίτητα στοιχεία που απαιτούνται για την επιβεβαίωση ενός QSO.
Βεβαίως όλοι οι ραδιοερασιτέχνες ή οι Ραδιοακροατές δεν έχουν την οικονοµική δυνατότητα να
τυπώσουν QSL κάρτες, έτσι κατασκευάζουν µια σφραγίδα! µε όλα τα απαραίτητα στοιχεία για την
επιβεβαίωση ενός QSO. Με
τη σφραγίδα αυτή
«σφραγίζει» συνήθως µια
τουριστική κάρτα µε τα
αξιοθέατα της περιοχής στην
οποία κατοικεί, ή πιο σπάνια
περίπτωση σφραγίζει ένα
κοµµάτι χαρτί ή χαρτονάκι
κοµµένο στη διάσταση της
σφραγίδας.
Και οι κάρτες και οι
σφραγίδες είναι έγκυρες
αρκεί να περιέχουν τα
απαραίτητα στοιχεία για την
επιβεβαίωση του QSO.
Στην διπλανη εικόνα
φαίνεται µια κλασσική
περίπτωση QSL κάρτας.
Στην επόµενη εικόνα φαίνεται µια QSL σε σφραγίδα.
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Μέχρι τώρα έχω χρησιµοποιήσει την έκφραση: «τα απαραίτητα στοιχεία για την επιβεβαίωση ενός
QSO», είναι λοιπόν καιρός να δούµε ποια είναι τα στοιχεία αυτά.
Πρώτα - πρώτα το ίδιο το διακριτικό του σταθµού µας, και το διακριτικό του σταθµού µε τον οποίο
κάναµε QSO. Πάνω στην κάρτα πρέπει να φαίνεται ποιος σταθµός επιβεβαιώνει σε ποιόν το QSO. QSL
κάρτα χωρίς ένα από τα δύο διακριτικά δεν είναι έγκυρη.
Το επόµενο στοιχείο είναι η ηµεροµηνία διεξαγωγής του QSO.
Η ηµεροµηνία είναι σηµαντική γιατί:
Προσδιορίζει ηµερολογιακά την ηµεροµηνία διεξαγωγής του QSO έτσι οι σταθµοί ξέρουν την ηµέρα,
µήνα, έτος που πραγµατοποίησαν το QSO.
Η αριθµητική τιµή της ηµέρας είναι σηµαντική γιατί βοηθά τον ραδιοερασιτέχνη να ξέρει σε ποια
ηµέρα του ηλιακού κύκλου των 27 ηµερών πραγµατοποίησε το QSO και βγάζει χρήσιµα
συµπεράσµατα.
Ο µήνας του έτους, είναι χρήσιµος γιατί ενηµερώνει τον Ραδιοερασιτέχνη για την «εποχή» του έτους
που πραγµατοποίησε το QSO. Από το µήνα ο ραδιοερασιτέχνης εκτιµά τις συνθήκες διάδοσης σε σχέση
µε τη θέση της γης ως προς τον ήλιο. Αν είναι δηλαδή άνοιξη, καλοκαίρι φθινόπωρο ή χειµώνας.
Το έτος, εκτός του ότι πληροφορεί τον Ραδιοερασιτέχνη για «τη χρονιά» που έγινε το QSO, τον
πληροφορεί , και εδώ είναι το «ζουµί», σε πιο σηµείο του 11ους ηλιακού κύκλου έγινε το QSO, ώστε να
βγάλει τα συµπεράσµατά του.
Άρα ενώ για τον κοινό πολίτη η ηµεροµηνία 17/10/2008 το πολύ – πολύ να είναι η ηµεροµηνία που
λήγει το γραµµάτιο του αυτοκινήτου, για τον ραδιοερασιτέχνη σηµαίνει:
Ηµέρα του ηλιακού κύκλου – Θέση της γης ως προς τον ήλιο – Σηµείο 11ους κύκλου!
Μµµ….. περίεργα άτοµα αυτοί οι ραδιοερασιτέχνες! Μήπως «ξεφεύγουν» λίγο;;
Η ώρα, εκτός από το να µας προσδιορίζει αν ήπιαµε τον καφέ µας ή πλησιάζει η ώρα να τον πιούµε,
µας δίνει τη σηµαντικότατη πληροφορία αν το QSO έγινε µε συνθήκες διάδοσης ηµέρας, άρα µε την
παρουσία των στρωµάτων D,E,F, η νύχτας, µόνο στρώµατα E,F, πρωινή ή απογευµατινή ώρα παρουσία
συνθηκών «γκρίζας ζώνης», δηµιουργίας ή κατάρρευσης του στρώµατος D, αλλαγή του ύψους των
στρωµάτων E,F, σύµπηξη ή διαχωρισµός του στρώµατος F κλπ΄
Μµµµ… Κοίτα να δεις! Άλλος κοιτάζει την ώρα για να τηλεφωνήσει στο «χτυποκάρδι του», και ο
Ραδιοερασιτέχνης αν έκανε QSO σε συνθήκες «γκρίζας ζώνης»! ήµαρτον…
Η συχνότητα ή µπάντα στην οποία έγινε το QSO. Από τα πιο σηµαντικά στοιχεία µιας επικοινωνίας
µεταξύ ραδιοερασιτεχνικών σταθµών. Μας πληροφορεί για το µήκος κύµατος στο οποίο έγινε η
επικοινωνία, στοιχείο που αν συσχετιστεί µε την ηµεροµηνία και την ώρα, µας δίνει πολύτιµες
πληροφορίες για τις συνθήκες διάδοσης που µας επέτρεψαν την πραγµατοποίηση του QSO. Η
συχνότητα αποτελεί ένα σπουδαίο µέτρο σύγκρισης της δυσκολίας µε την οποία έγινε µια επικοινωνία.
Άλλη βαρύτητα έχει ένα QSO µε Αµερική στα 160m και άλλη στα 10m.
Το Mode – δηλαδή ο τρόπος διαµόρφωσης του σήµατός µας. Το mode είναι επίσης από τα πιο
σηµαντικά στοιχεία µιας επικοινωνίας και ίδιας βαρύτητας µε το µήκος κύµατος στο οποίο έγινε το
QSO. Για σκεφθείτε λίγο, τι λέµε στις µεταξύ µας συζητήσεις, έκανα τον PY1xxx στα 20m σε SSB ή CW
….. πάντα ξεκινάµε µε τη µπάντα, το µήκος κύµατος δηλαδή και µετά το Mode, έτσι δεν είναι;
Το Mode λοιπόν είναι σηµαντικό, κυρίως γιατί µας πληροφορεί για το είδος της διαµόρφωσης των
σηµάτων µέσω της οποίας έγινε το QSO, και εποµένως και τη δυσκολία που υπήρχε. Άλλο να «κάνεις»
τον PYxxxx σε CW που έχει την καλύτερη εµβέλεια, άλλο να τον κάνεις σε SSB, άλλο σε ΑΜ και
άλλο σε FM ή κάποιο ψηφιακό Mode.
Ποιος από εµάς δε βρέθηκε στη θέση να πει «τον πάλευα µιάµιση ώρα σε SSB αλλά δεν κατάφερα να
τον κάνω, και τον έκανα λίγο αργότερα σε CW» ψέµατα; ή έχω δίκιο;
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Το RS(T) που δώσαµε / πήραµε. Είναι σηµαντικό στοιχείο γιατί µας δίνει το µέτρο της διάδοσης µεταξύ
του QTH του δικού µας και του QTH του ανταποκριτή µας. Η αξία του είναι µεταβλητή, ανάλογα µε τη
συχνότητα που έγινε το QSO, την εποχή, την ώρα κλπ, αλλά κυρίως µας βοήθα να αξιολογήσουµε την
αποτελεσµατικότητα της ισχύος του σταθµού µας, την απόδοση και κατευθυντικότητα της κεραίας µας,
την καταλληλότητα της θέσης που την έχουµε τοποθετήσει ή από την οποία κάνουµε εκποµπή κλπ.
Μελετώντας προσεκτικά τα RS(T) που δίνουµε / παίρνουµε µπορούµε να βελτιώσουµε τα
κεραιοσυστήµατά µας, να διορθώσουµε τον προσανατολισµό των κεραιών µας, και να αγοράσουµε
κάποιο ενισχυτή εκποµπής ή προενισχυτή λήψης αν απαιτείται. Κανένας ραδιοερασιτέχνης δεν έχασε
µελετώντας τα RS(T) του σταθµού του.
Μη απαραίτητα στοιχεία, αλλά καλό είναι να αναγράφονται. Το QTH του σταθµού µας, είτε µε την
µορφή QTH Athens, είτε µε την µορφή Locator πχ. KM17VX. Στις σύγχρονες κάρτες γράφονται και τα
δύο πχ QTH Athens, grid Locator KM17VX. Ιδίως όσοι κάνουν QSO, από 50 ΜΗΖ και πάνω πρέπει να
το γράφουν οπωσδήποτε.
Το Ονοµατεπώνυµό µας, για να ξέρει ο ανταποκριτής µας µε ποιόν µίλησε, το my name is Jerry είναι
αρκετό για το QSO, αλλά ανεπαρκές για µια κάρτα ή γράµµα επιβεβαίωσης.
Η διεύθυνση του σταθµού µας είναι ένα στοιχείο χρησιµότατο, ειδικά στην περίπτωση που ο
ανταποκριτής σας θέλει να αλληλογραφήσει µαζί σας. ∆εν έχουν αγαπητοί συνάδελφοι όλοι Internet
για να βρούν τη διεύθυνσή σας, και ποτέ δεν ξέρετε ποιος και γιατί από τους ανταποκριτές σας έχει την
ανάγκη να αλληλογραφήσει µαζί σας. Ακόµη και ένα Post office box το γνωστό µας P.O.Box είναι
αρκετό για να µπορέσουν να αλληλογραφήσουν µαζί µας.
Οι παρατηρήσεις, τα Remarks δηλαδή, που πολλοί από εµάς ούτε καν συµπεριλαµβάνουν στην QSL
κάρτα τους είναι µια εξαιρετική πληροφορία που δεν πρέπει να λείπει από καµία QSL κάρτα.
Για τους Πραγµατικούς ραδιοερασιτέχνες αυτές οι παρατηρήσεις είναι πραγµατικός θησαυρός! Το αν το
σήµα σου είχε QSB, αν το µικρόφωνό σου είναι «πρίµο» ή «µπάσο», αν είχες προβλήµατα από RF Feed
Back το γνωστό RFιασµα είναι µικρά παραδείγµατα χρήσιµων παρατηρήσεων που ο κάθε
ραδιοερασιτέχνης θέλει να ξέρει.
Η QSL λοιπόν δεν είναι µια απλή κάρτα, αλλά ένα χρήσιµο εργαλείο που όχι µόνο αποδεικνύει το QSO
που έχουµε κάνει, αλλά κυρίως κάτω από ποιες συνθήκες το έχουµε κάνει.
Προσοχή! Όταν «παίρνετε» µια QSL κάρτα πρέπει να ελέγχετε αν η κάρτα είναι έγκυρη ή όχι. Στην
παρακάτω εικόνα φαίνεται µια ωραιότατη QSL κάρτα η οποία όµως είναι ΑΚΥΡΗ! Για ευνόητους λόγους
το διακριτικό του σταθµού που µου την έστειλε, το όνοµά του και η διεύθυνσή του έχουν διαγραφεί.
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Ας δούµε τι ∆ΕΝ γράφει η κάρτα:

1. Τη συχνότητα στην οποία έγινε το QSO, ναί έκανα τον σταθµό Sxxxxx αλλά πού; Σε ποιά µπάντα
θα πιστώσω αυτήν την επικοινωνία;
2. Σε ποιό Mode έγινε το QSO; Σε FM; SSB; CW; RTTY; SSTV;κλπ. Μια κάρτα χωρίς Mode είναι µια
κάρτα που δε µπορεί να χρησιµοποιηθεί για την απόκτηση κάποιου βραβείου, ούτε αποδεικνύει τον
τρόπο τη διαµόρφωση δηλαδή µε την οποία έγινε η επικοινωνία.
∆εν υπάρχει RST, πουθενά δεν γίνεται αναφορά στην ποιότητα R, και στην ένταση S των σηµάτων µας
στο σηµείο και µε τις συνθήκες που λειτουργούσε το σταθµό του ο ανταποκριτής µας. Εποµένως δε
µπορώ να κάνω αξιολόγηση των σηµάτων µου.
Η παραπάνω κάρτα επιβεβαιώνει µόνο µια επικοινωνία ανάµεσα στο σταθµό Sxxxxx που βρισκόταν στο
Locator KM18WF, που αντιστοιχεί στη βουνοκορφή ΑΤ004 του προγράµµατος SOTA, και µε την
επικοινωνία αυτή ο σταθµός SV1NK «κέρδισε» 2 πόντους.
∆ηλαδή αυτή η κάρτα επιβεβαιώνει ένα QSO, που έγινε σε κάποια συχνότητα, µε άγνωστη
διαµόρφωση, και χωρίς αναφορά σηµάτων.
Τέτοιες κάρτες µε τέτοιου ή µικρότερου µεγέθους παραλείψεις έχω λάβει κατά καιρούς και από
Ελληνικούς και από «Ξένους» σταθµούς. Αν σας συµβεί, πολύ ευγενικά ζητήστε από το σταθµό να σας
ενηµερώσει για τα στοιχεία επικοινωνίας που λείπουν από την κάρτα, ώστε η επιβεβαίωση του QSO να
είναι έγκυρη και χρήσιµη. …

Αλλά νοµίζω ότι πολλά είπαµε γι’ αυτόν τον µήνα.
Στο τεύχος Φεβρουαρίου του 5-9 Report θα συνεχίσω µε το πώς διακινούνται οι QSL κάρτες, τά µικρά
µυστικά για να λάβετε τήν πολυπόθητη κάρτα σας και επίσης θα σας µιλήσω για τά ραδιοερασιτεχνικά
βραβεία ή AWARDS.
Εύχοµαι σε όλους να είστε καλά, να χαίρεστε τις οικογένειές σας, να κάνετε πολλά και καθηµερινά Dx,
και υποµονή...
µην ακούτε τις Κασσάνδρες που κινδυνολογούν για τον χαµηλής δραστηριότητας επόµενο 11η κύκλο.
Όπως και να είναι η διάδοση θα είναι καλύτερη από αυτή που ζούµε σήµερα!!!!!!!!!!

Πολλά - πολλά 73!
De SV1NK
Μάκης
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RULES 2009 INTERNATIONAL VINTAGE CONTEST HF
The Contest is organized by Section ARI of Rimini
to be active with the callsign IQ4RN
OBJECTIVE:
It's to world-wide competition, everybody can work everybody.
DATE and TIME CONTEST: Sunday 12 April 2009
Time: From 08.00 UTC to 12.00 UTC and from 15.00 UTC to 19.00 UTC
BANDS: 14 Mhz and 7 Mhz.
CALL-CONTEST: CQ VINTAGE
ENTRY CATEGORIES:
A- Multi-operators (All bands or single band)
B- Single Operator All bands
C- Single Operator SSB
D- Single Operator CW
E- Single Operator AM (sked frequency 14.280 at 14.300-7.080 at 7.100)
F- SWL - Single Operator – Mixed
SETUP INFO:
(check the setup info (A1-B1-C1-D1) on the software section “Info – Setup” on Menù UTILITY”)
A1- RTX Year of manufacturing from 1950 to 1959
B1- RTX Year of manufacturing from 1960 to 1969
C1- RTX Year of manufacturing from 1970 to 1980
D1- RTX Home Made
MODE : SSB-CW-AM
POWER and RESTRICTIONS:
As authorized by your license.
Packet Cluster not admitted.
PC on CW not admitted.
CONTEST EXCHANGE:
Reports RST + WW Locator (examples: 5/9 JN64 or 599 KM40 or 59 JN65iv or 599 JM49kd)
Complete WWW-locator of 6 characters, if you has exchanged with 4 characters the software it completes the conversion with the addition of ll
(center of the square) for the calculation of the QRB. (example: 59 JN65 are automatically changed in 59 JN65ll)
SCORING and FINAL SCORE:
1 POINT /QSO for every band and mode
MULTIPLIER is calculated by QRB between the two stations with a corrective per band:
On 20mtr.1 point multiplier every 500 Km or fraction of 500 Km
On 40mtr. 1 point multiplier every 300 Km or fraction of 300 Km
EXAMPLE.: QRB 678 Km = 2 points on 20mtr / 3 points on 40mtr
QRB: 351 Km = 1 point on 20mtr / 2 points on 40mtr
Final Score = The sum of QSO-points from all bands times the sum of multipliers from all bands.
LOG SUBMISSION ADDRESSES and TERMS: via email to iv3ehh@iv3ehh.it
before may 30th 2008. You have to use the contest vintage software and you must send in cabrillo format.
INFO: ik4gni@aririmini.it – iv3ehh@tin.it
DOWNLOAD SOFTWARE (by IV3EHH official programmer and manager vintage contest)
You can get the rules and program free on web site : http://www.iv3ehh.it/vintage.htm or http://www.contestvintage.beepworld.it
CALLSIGN : Only normal callsign or club station no special callsign .
PENALTY AND DISQUALIFICATION:
The decision of Contest Committee it will be definitive and unquestionable.
AWARDS:
1-FIRST for every category –PLATE + radio accessory
2-SECOND and THIRD for every category.
The awarding will develop him to Pordenone on the occasion of the fair of November 2009.

Το παρών κείµενο παραλάβαµε από την
ARI Rimini η οποία εµπιστευεται το
5-9 Report για την προώθηση των
πρωτοβουλιών της.
Τ ο υ ς ε υ χ α ρ ι σ τ ο ύ µ ε.
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Τάσσος Παπαδόπουλος.
Ένας µεγάλος Έλληνας πού έφυγε νωρίς…

Ο άνθρωπος πού κράτησε το λάβαρο του Ελληνισµού ψηλότερα από κάθε άλλον τά
τελευταία χρόνια.
Ο άνθρωπος πού κοίταξε κατάµατα τους διεθνείς πατρόνες και τους παρατρεχάµενούς τους
και τους είπε «ΟΧΙ», έφυγε από την ζωή στις 12 ∆εκεµβρίου του 2008…
Φυσικά λίγες κουβέντες ψέλλισαν τά αδιάφορα για πατριωτισµό, λεβεντιά και υπερηφάνεια «µέσα
µαζικής ενηµέρωσης» του «κράτους των Αθηνών» και συνέχισαν να ασχολούνται εάν και πότε οι
γνωστοί άγνωστοι θα κάψουν το δέντρο της Πλατείας Συντάγµατος…
«…Άν είναι να έρθει το τέλος άς έρθει, αυτό πού έχει σηµασία είναι πώς ζεί κανείς…»
Ήταν τά λόγια του Τάσσου Παπαδόπουλου όταν το 1997 οι γιατροί διέγνωσαν και του ανακοίνωσαν ότι
πάσχει από καρκίνο. Ο σκληρός αυτός άντρας δεν το έβαλε κάτω.
Έσφιξε γροθιές και δόντια και συνέχισε µε λεβεντιά αυτό πού πάντα έκανε. Αγώνα για λευτεριά και
δικαίωση του Κυπριακού Ελληνισµού!
Μετά από έξη χρόνια από την διάγνωση της αρρώστιας του, εξελέγη Πρόεδρος της Κυπριακής
∆ηµοκρατίας!!!
Για µας τους Ελλαδίτες, πού λίγα γνωρίζουµε για την ιστορία της µαρτυρικής Κύπρου, και ακόµα πιο
λίγα για τις ευθύνες πού έχουν οι όποιες κυβερνήσεις των Αθηνών απέναντί της, ο Τάσσος
Παπαδόπουλος δεν ήταν ένας ουρανοκατέβατος πολιτικός, όταν εξελέγη πρόεδρος της δηµοκρατίας
της µεγαλονήσου. Ήταν παρόν στα χρόνια του Αγώνα για την ανεξαρτησία. Ήταν εκεί µε τους
αγωνιστές αντάρτες της ΕΟΚΑ.
Ήταν εκεί διαφωνών όταν ο Μακάριος υπέγραψε την συµφωνία του Λονδίνου. Στην συνέχεια έγινε
ένας από τους στενότερους συνεργάτες του και προορίζονταν για φυσικός διάδοχος του Μακαρίου, εάν
οι προδότες χουντικοί στρατιωτικοί απ’ την Αθήνα
(πού αµετανόητοι ζητούν την αποφυλάκιση τους) δεν το ανέτρεπαν… Όσοι τον γνώριζαν µιλούσαν
πάντα για το µαχητικό πνεύµα του παλιού αγωνιστή. Και ήταν αυτή η λεβεντιά του πού έλαµψε την
στιγµή της κρίσης, όταν οι µεγάλοι ηγέτες ξεχωρίζουν από τους µικρούς πολιτικάντηδες πού σήµερα
τρυπωµένοι µέσα σε όλα τά κόµµατα διαφεντεύουν τον Ελληνισµό…
Ο Τάσσος Παπαδόπουλος είδε την παγίδα πού έστηναν οι αµερικάνοι µαζί µε τά αφεντικά τους, σε
όφελος της παρατρεχάµενής τους Τουρκίας µε το «σχέδιο Ανάν». Το πολέµησε µε όλες τις δυνάµεις
του. Το έκανε συστηµατικά, µεθοδικά και µε παρρησία, παρ’ όλες τις πιέσεις του ξένου παράγοντα,
τους εκβιασµούς, αλλά και την εγκατάλειψη από την κυβέρνηση των Αθηνών. Πόση υποκρισία
κρύβονταν πίσω από τά πρωθυπουργικά χείλη όταν δήλωναν ότι «η Κύπρος αποφασίζει και η
Ελλάδα υποστηρίζει» όταν την ίδια στιγµή ο Έλληνας υπουργός των εξωτερικών µε όλα τά µέλη της
κυβέρνησης είχαν ταχθεί ανοιχτά υπέρ του σχεδίου Ανάν…
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Στις 24 Απριλίου του 2004 ο Τάσσος Παπαδόπουλος στο ιστορικό διάγγελµά του απευθυνόµενος στον
Κυπριακό λαό, αλλά και σε όλον τον Ελληνισµό, µε δάκρια στα µάτια είπε:
«Συµπατριώτισσες, Συµπατριώτες,
Αυτές της εξαιρετικής ιστορικής σηµασίας συνθήκες, νιώθω υποχρέωσή µου να απευθυνθώ
σ΄ εσάς: στον κυρίαρχο κυπριακό λαό. Κάθε λαός διαµορφώνει και γράφει τη δική του
ιστορία. Άλλοτε µε απελευθερωτικούς και κοινωνικούς αγώνες, άλλοτε µε δηµοκρατικές
διαδικασίες διά της ψήφου του. Τώρα καλείται ο κυπριακός λαός, καλούµαστε ο καθένας
χωριστά και συλλογικά, να γράψουµε την ιστορία του µέλλοντος της Κύπρου.
Η πατρίδα µας διέρχεται τις πιο δραµατικές ώρες της µακραίωνης ιστορίας της. Ώρες
καθοριστικές όχι µόνο για το παρόν και τη δική µας γενεά, αλλά και για το µέλλον και τις
γενεές που θα έρθουν. Οι αποφάσεις που θα πάρουµε εµείς σήµερα, διαµορφώνουν και
καθορίζουν τις τύχες και τα πεπρωµένα και των επερχόµενων
γενεών………………………………………………………………………………………………………………..
Συνεκτιµώντας όλα τα δεδοµένα µε ψυχραιµία και αντικειµενικότητα αλλά και µε πλήρη
συναίσθηση της ιστορικότητας των στιγµών και το βάρος της ευθύνης που µου αναλογεί,
λυπούµαι ειλικρινά, γιατί δεν µπορώ να αποδεχθώ και να υπογράψω το Σχέδιο Ανάν όπως,
τελικά, διαµορφώθηκε.

Παρέλαβα Κράτος διεθνώς αναγνωρισµένο. ∆εν θα παραδώσω «Κοινότητα» χωρίς
δικαίωµα λόγου διεθνώς και σε αναζήτηση κηδεµόνα. Και όλα αυτά έναντι κενών,
παραπλανητικών, δήθεν, προσδοκιών. Έναντι της ανεδαφικής ψευδαίσθησης ότι η
Τουρκία θα τηρήσει τις δεσµεύσεις της.
Συµπατριώτισσες, συµπατριώτες,
Στις 24 Απριλίου θα τοποθετηθείτε µε ένα ΝΑΙ ή ένα ΟΧΙ στο σχέδιο Ανάν. Θα αποφασίσετε
για το παρόν και το µέλλον της Κύπρου. Για τη γενιά µας, αλλά και τις γενιές που θα έρθουν
µετά από εµάς.
Έχω εµπιστοσύνη στην κρίση σας. Είµαι βέβαιος ότι δεν σας αγγίζουν ψεύτικα διλήµµατα.
Ότι δεν σας τροµάζουν απειλές για δήθεν διεθνή αποµόνωση. Ότι δεν σας πείθουν τα περί
δήθεν τελευταίας ευκαιρίας. Είµαι βέβαιος ότι εξακολουθούν να έχουν για σας νόηµα οι
ηθικές αρχές και αξίες του λαού µας, του πολιτισµού και του εθνικού ιστορικού µας βίου, τον
οποίο θέλετε να συνεχίσουµε µε ασφάλεια, δικαιοσύνη, ελευθερία και ειρήνη.

Ελληνικέ κυπριακέ λαέ,
Στη ζυγαριά του ΝΑΙ και του ΟΧΙ, πολύ βαρύτερες και πολύ πιο επαχθείς θα είναι οι
συνέπειες του ΝΑΙ.
Σε καλώ να απορρίψεις το
Σχέδιο Ανάν.
Σε καλώ να πείς στις 24 του
Απρίλη ένα δυνατό ΟΧΙ.
Σε καλώ να υπερασπιστείς το
δίκαιο, την αξιοπρέπεια και την
ιστορία σου.
Με αίσθηµα ευθύνης απέναντι στην
Ιστορία, στο παρόν και το µέλλον
της Κύπρου και του λαού µας, σε
καλώ να µην υποθηκεύσεις το
µέλλον στην πολιτική βούληση της
Τουρκίας. Να προασπιστείς την
Κυπριακή ∆ηµοκρατία, λέγοντας
ΟΧΙ στη κατάλυσή της. Να
Ο τότε Πρόεδρος της Κυπριακής ∆ηµοκρατίας Τάσσος Παπαδόπουλος
συστρατευτείς για µια νέα πιο
ενώ υπογράφει το µνηµόνιο της πλήρους ένταξης της Κύπρου στην
ελπιδοφόρα πορεία επανένωσης της
Ευρωπαϊκή Ένωση.
πατρίδας µας µέσα από την
Ευρωπαϊκή Ένωση. Καλή Ανάσταση σε όλους»…
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Ο Κυπριακός λαός τον εµπιστεύτηκε και το αποτέλεσµα ήταν ένα συντριπτικό «ΟΧΙ» σε ποσοστό 78%,
στο σχέδιο Ανάν! Μετά απ’ αυτό ο Τάσσος Παπαδόπουλος έκανε άλλο ένα σηµαντικό βήµα στην
προσφορά του στο έθνος. Μετά το δηµοψήφισµα οι ξένες Κασσάνδρες διαµήνυαν την καταστροφή πού
έρχονταν µετά την απώλεια της τελευταίας ευκαιρίας για την Κύπρο… Εκείνος στάθηκε στο ύψος των
περιστάσεων και έδειξε στους συµπατριώτες του ότι υπάρχει επόµενη µέρα, οδηγώντας την Κύπρο
στην πλήρη Ευρωπαϊκή ένταξη, µε µια από τις ισχυρότερες οικονοµίες στην ενωµένη Ευρώπη!
Ο σηµερινός αριστερός Πρόεδρος της Κυπριακής ∆ηµοκρατίας κ. ∆ηµήτρης Χριστόφιας προβάλει τον
εαυτό του ως «ευέλικτο», σε αντιδιαστολή µε τον Τάσσο Παπαδόπουλο. ∆υστυχώς όµως όταν οι
κινήσεις καλής θέλησης συναντούν την αδιαλλαξία της άλλης πλευράς, τότε φοβάµαι ότι αντί ευέλικτη,
η τακτική χαρακτηρίζετε σαν υποχώρηση… Και άς ελπίσουµε ότι ο σηµερινός κοµουνιστής «ευέλικτος»
πρόεδρος της Κυπριακής δηµοκρατίας δεν θα δώσει αυτό πού δεν έλαβαν οι τούρκοι και οι πατρόνες
τους από τον… ακραίο Τάσσο Παπαδόπουλο.
Παρά κάτω αναδηµοσιεύω την δήλωση του Κ. Ζουράρι για εκείνο το ιστορικό διάγγελµα του Τάσσου
Παπαδόπουλου.
Οι Πανέλληνες του σύµπαντος Ελληνισµού έχουν επιτέλους τον
νέο εθνάρχη: τον Πρόεδρο της Κυπριακής ∆ηµοκρατίας Τάσο Παπαδόπουλο.
Ο Κύπριος Πρόεδρος, µε όπλο του την Αριστοτέλειον λογική, κονιορτοποίησε
τον παραλογισµό που υπάρχει στο έκτρωµα Ανάν παράγραφο προς παράγραφο.
Ο Τάσος Παπαδόπουλος κατέδειξε ότι η µόνη λογική στάση για τον σύµπαντα
Ελληνισµό είναι το αγέρωχο ΟΧΙ όπως απέδειξε η λογική στάση του ΟΧΙ
στη Σαλαµίνα, στην Κωνσταντινούπολη, στο '21, στην Αλβανία, στην
Ναζιστική κατοχή και στη σπηλιά του Αυξεντίου.
Ο Τάσος Παπαδόπουλος µας έδωσε ένα µάθηµα της ελληνικής λογικής,
όπου η Θουκιδίδειος "τόλµη επιστήµην έχουσα" ενισχύει τη δικαιοσύνη
τόσο για τους Κυπρίους όσο και για τους συµπατριώτες µας
Τουρκοκυπρίους, όπως το ανέφερε αγαπητικά ο Πρόεδρος της Κύπρου.
Όµως µερικές ώρες πριν, ο καθ' ηµάς Μητρόξενος, υπακούοντας στην
υπερατλαντική του Μητρίδα, έριχνε πισώπλατα ένα "συντροφικό µαχαίρωµα"
στο αιµάσσον σώµα του Ελληνισµού.
Οι Πανέλληνες της ακατάλυτης Ρωµιοσύνης ευγνωµονούντες κηρύσσουν
τον Τάσο Παπαδόπουλο άξιον της µαρτυρίας του Γένους.

Κώστας Ζουράρις
Άς είναι το ταξείδι σου καλό και η ψυχή σου άς αναπαυθεί σε µια ενωµένη Κύπρο όπως την
ονειρεύτηκες….
Στοιχεία για το παρά πάνω άρθρο αντλήθηκαν από:
Φύλλα των εφηµερίδων «ΒΗΜΑ», «ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΗ», «ΠΡΩΤΟ ΘΕΜΑ» 2004 & 2008
Περιοδικό «ΠΤΗΣΗ & ∆ΙΑΣΤΗΜΑ» τεύχος 279.
Το προσωπικό αρχείο του γράφοντος.

Βασίλης Αντ. Τζανέλλης
tzanellis@sam.forthnet.gr
73 de SV8CYV
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ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΡΑ∆ΙΟΕΡΑΣΙΤΕΧΝΩΝ Ν. ΣΕΡΡΩΝ
ΚΟΠΗ ΠΙΤΑΣ - ΧΟΡΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΥ 2009

Αγαπητοί συνάδελφοι,
Ο Σύλλογος Ραδιοερασιτεχνών Ν. Σερρών και το ∆.Σ , ανακοινώνουν
πως το Σάββατο 7 Φεβρουαρίου 2009 στο κοσµικό κέντρο "Κοµπολόι"
στο Νέο Σούλι Σερρών , θα τελεσθεί η κοπή της Πίτας καθώς και ο
ετήσιος χορός του Συλλόγου. Παρακαλούνται όλα τα µέλη να
παραβρεθούν για να υποδεχτούµε µαζί τη νέα ραδιοερασιτεχνική χρονιά
2009 . Θα υπάρξει ζωντανή µουσική απο επαγγελµατίες συναδέλφους
Ραδιοερασιτέχνες, πολύ χορός , κέφι , εκπλήξεις καθώς επίσης και πολλά
πλούσια δώρα. Τιµή Πρόσκλησης 17 € .
Περιλαµβάνει πλήρες Μενού και απεριόριστο ποτό.
Θα είναι µεγάλη τιµή για µας να σας υποδεχτούµε και να γιορτάσουµε
µαζί το Νέο Έτος

Το ∆.Σ του Συλλόγου
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Καταρρίπτεται ο Πόλεµος των Άστρων του Μπους;
Του Αντώνη Μποσνακούδη
antboss@eexi.gr
Στις 17 ∆εκεµβρίου 2002 ο πρόεδρος Μπους έδωσε εντολή στο αµερικανικό πεντάγωνο να
ξεκινήσει την ανάπτυξη ενός συστήµατος προστασίας από επίθεση βαλλιστικών πυραύλων
που θα προέρχονται από το Ιράν, βόρεια Κορέα ή άλλες «κακοποιές» χώρες. Μέχρι το 2004
υποτίθεται ότι θα έπρεπε να είχε αρχίσει η τοποθέτηση τµηµάτων του συστήµατος, αλλά οι
τεχνικές δυσκολίες και αποτυχίες σε δοκιµές δεν κατέστησαν δυνατή τη διατήρηση του
χρονοδιαγράµµατος.
Η οικονοµική κρίση, τα τεχνικά προβλήµατα και η νίκη του Μπάρακ Οµπάµα ίσως οδηγήσουν
τουλάχιστον στην αναβολή του αν όχι στη µαταίωση.
Το γεγονός που έκανε περισσότερο γνωστό αυτό το πρόγραµµα του προέδρου Μπους για
αντιπυραυλική προστασία, είναι η εκρηκτική κατάσταση που δηµιουργήθηκε από τα σχέδια
της Ουάσινγκτον να εγκαταστήσει µια βάση ραντάρ στην Τσεχία και µια βάση πυραύλων
αναχαίτισης στην Πολωνία. Η επιλογή αυτών των κρατών προκαλεί προβληµατισµό για την
αποδοτικότητα, τη στιγµή που προκάλεσε ισχυρότατες αντιδράσεις από τη Μόσχα.
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Σχηµατική παράσταση των τριών σταδίων κινήσεως βαλλιστικών πυραύλων και των συστηµάτων για την
αναχαίτιση τους. Οι βάσεις στην Πολωνία και Τσεχία, που έχουν εξοργίσει τους Ρώσους, χρησιµοποιούνται για
άµυνα στην ενδιάµεση φάση, η οποία διαρκεί και περισσότερο.

Οι αντιδράσεις δεν προήλθαν µόνο από τη Μόσχα. Υπήρξαν µελέτες και αξιολογήσεις από
Αµερικανούς, οι οποίοι υποστηρίζουν ότι η επιλογή αυτών των δύο τοποθεσιών δεν είναι η
καλύτερη. Ναι µεν θα µπορούσαν να καταρρίψουν ιρανικούς πυραύλους αλλά αυτό θα
γινόταν αποδοτικότερα αν βρίσκονταν πλησιέστερα στο Ιράν. Οι βάσεις στην Πολωνία και
Τσεχία όµως, θα µπορούσαν να καταρρίψουν και ρωσικούς πυραύλους. Αυτή είναι η ουσία,
ότι δηλαδή «ο ιρανικός κίνδυνος» είναι πλατφόρµα για να στηριχθεί και η επιπλέον
στοχοποίηση ρωσικών βαλλιστικών πυραύλων.
Οι βάσεις σε Τσεχία και Πολωνία αποτελούν τον επιθυµητό συνδυασµό, που δεν παραδέχεται
η Ουάσιγκτον.
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Τα δύο σχήµατα παρουσιάζουν το χρόνο και θέση αναχαίτισης ιρανικού πυραύλου που έχει στόχο το Λονδίνο, όχι
όµως από τη σχεδιαζόµενη βάση στην Πολωνία και τη βάση ραντάρ στην Τσεχία, αλλά από σκάφη του
αµερικανικού ναυτικού που χρησιµοποιούν το σύστηµα Aegis και πυραύλους SM (Standard Missiles), είτε αυτοί
βρίσκονται στη Βαλτική θάλασσα είτε στη Μεσόγειο µεταξύ Ελλάδας και Ιταλίας. Είναι µια από τις εναλλακτικές
λύσεις και µάλιστα χωρίς τον κίνδυνο ρωσικών αντιδράσεων, η οποία ταυτόχρονα παρουσιάζει ευελιξία διότι τα
σκάφη µπορούν να κινούνται σε όλο το µήκος της Μεσογείου και της Βαλτικής θάλασσας, χωρίς να ξεχνούµε ότι οι
πύραυλοι SM είναι ήδη ανεπτυγµένοι και δοκιµασµένοι σε αντίθεση µε την προβληµατική υποδοµή των
σχεδιαζόµενων πυραύλων αναχαίτισης.

∆οµή αντιπυραυλικής άµυνας
Η αµερικανική Υπηρεσία Πυραυλικής Άµυνας (MDA), η οποία έχει αναλάβει την υλοποίηση του
αντιβαλλιστικού συστήµατος, έχει κάνει τους σχεδιασµούς της σε τρεις φάσεις κίνησης ενός
βαλλιστικού πυραύλου.
Η πρώτη φάση είναι η φάση της προώθησης κατά την οποία ο πύραυλος προσπαθεί να υπερνικήσει
τη δύναµη της βαρύτητας και να αποκτήσει επιτάχυνση ώστε να ανυψώσει την κεφαλή ( η
οποία µπορεί να είναι πυρηνική, χηµική κλπ) και τις κεφαλές παραπλάνησης (δηλαδή το συνολικό
φορτίο που ονοµάζεται όχηµα επανεισόδου &#8211; RV). Ουσιαστικά, λειτουργεί όπως ένας
πύραυλος που εκτοξεύει δορυφόρο µόνο που αυτή τη φορά το όχηµα δεν µπαίνει σε τροχιά αλλά
τοποθετείται στο διάστηµα για να επανέλθει στην ατµόσφαιρα και να πλήξει το στόχο. Οι κεφαλές
παραπλάνησης δεν έχουν ουσιαστικό φορτίο αλλά φαίνονται ως κανονικές κεφαλές στους αισθητήρες
του εχθρού και αυτός καταναλώνει πόρους και πολεµοφόδια για να τις καταρρίψει και δεν του µένουν
για τις κανονικές και επικίνδυνες κεφαλές.
Αυτή η πρώτη φάση διαρκεί τρία µε πέντε λεπτά.
Η δεύτερη φάση είναι η ενδιάµεση κατά την οποία το φορτίο µε το όχηµα επανεισόδου αποκολλάται
από τον πύραυλο φορέα και κινείται ελεύθερα στο διάστηµα χωρίς προώθηση από κινητήρες, ώστε
να χρησιµοποιήσει τη δύναµη της αδράνειας αντί για καύσιµα και το βάρος που εξοικονοµεί να
χρησιµοποιηθεί για ισχυρότερες κεφαλές είτε για αύξηση του αριθµού κεφαλών παραπλάνησης. Η
φάση αυτή µπορεί να διαρκέσει µέχρι και είκοσι λεπτά.
Η τρίτη φάση είναι η τελική κατά την οποία ο βαλλιστικός πύραυλος κινείται και επιταχύνεται µόνο
µε τη δύναµη της βαρύτητας και κατευθύνεται στο στόχο µε ταχύτητα χιλιάδων χιλιοµέτρων την ώρα.
Αυτή η φάση διαρκεί περίπου τριάντα δευτερόλεπτα.
H αναχαίτιση του πυραύλου στην πρώτη φάση της προώθησης είναι η ιδανική κατάσταση, διότι ο
κίνδυνος εξουδετερώνεται γρήγορα πριν ακόµη ο πύραυλος απελευθερώσει τις κεφαλές παραπλάνησης
και µε αυτό τον τρόπο αυξηθούν οι στόχοι για κατάρριψη. Τυπικά αυτή η φάση ολοκληρώνεται
σε ύψος µέχρι 500 χιλιοµέτρων και διαρκεί το πολύ πέντε λεπτά. Η µοναδική τεχνολογία που
έχει ωριµάσει αρκετά για αυτό το επίπεδο, είναι αυτή του εναέριου laser. Ο πύραυλος µπορεί να
αναχαιτιστεί και µε πυραύλους αναχαίτισης που συγκρούονται µαζί του εκτός από τη χρήση laser.
Το εναέριο laser σχεδιάστηκε από την εταιρία Boeing για να εντοπίσει και
καταστρέψει πυραύλους άσχετα αν είναι µικρού, µέσου ή µεγάλου βεληνεκούς και χρησιµοποιεί
ένα συνδυασµό τεχνολογιών laser, τα συστήµατα των οποίων βρίσκονται σε αεροσκάφος 747-400 της
εταιρίας. Το laser καταστρέφει το βαλλιστικό πύραυλο θερµαίνοντας το εξωτερικό περίβληµα
του. Ειδικά για την περίπτωση του Ιράν, έχει αναφερθεί ότι θα µπορούσε το ραντάρ αντί να
βρίσκεται στην Τσεχία να τοποθετηθεί κοντά στην Κασπία θάλασσα ακόµη και στη βόρεια Τουρκία,
Γεωργία ή Ουκρανία και να γίνονται πτήσεις αεροσκαφών Boeing 747-400 ώστε αµέσως να
εντοπίζονται βαλλιστικοί πύραυλοι του Ιράν και να καταστρέφονται σε αυτήν την πρώτη
φάση, χωρίς φυσικά να αποκλείεται η καταστροφή τους και µε πυραύλους αναχαίτισης που θα
βρίσκονται στην ίδια περιοχή και όχι µακριά στην Πολωνία.
Οι αµερικανικές βάσεις στην Πολωνία και Τσεχία εντάσσονται στη δεύτερη φάση, δηλαδή στην
αναχαίτιση στην ενδιάµεση φάση. Το πρώτο πρόβληµα που εντοπίστηκεσε αυτή τη φάση είναι ότι οι
πύραυλοι θα έχουν ήδη απελευθερώσει κεφαλές παραπλάνησης όταν πρόκειται να αναχαιτιστούν από
την βάση στην Πολωνία και είναι ένα θέµα για το οποίο η κυβέρνηση Μπους δεν είχε δώσει απάντηση.
Προφανώς, θεωρούσε σηµαντικότερη τη δυνατότητα κατάρριψης και ρωσικώνπυραύλων.
Το βασικότερο επιχείρηµα και ευνοϊκό στοιχείο για αναχαίτιση σε αυτή τη φάση είναι ότι η
τροχιά της κεφαλής είναι προβλεπόµενη διότι δεν κάνειελιγµούς. Για να αναχαιτιστεί η κεφαλή,
χρειάζεται να εντοπιστεί καιιχνηλατηθεί από ραντάρ πολύ υψηλών συχνοτήτων στη µπάντα-Χ, ώστε οι
πύραυλοι αναχαίτισης να την πλήξουν µε απευθείας σύγκρουση.
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Μπορούν να εκτοξευθούν πολλοί πύραυλοι αναχαίτισης είτε για πολλές κεφαλές είτε για µία ώστε αν
αποτύχει ένας ο επόµενος να κατευθυνθεί µε µεγαλύτερη ακρίβεια. Σε αυτή τη φάση µπορούν να
χρησιµοποιηθούν πύραυλοι SM (Standard Missiles) κατευθυνόµενοι από σκάφη του Ναυτικού που
έχουν το σύστηµα µάχης Aegis. Οι επικριτές των σχεδίων για βάσεις ραντάρ στην Τσεχία και
αναχαιτιστικών πυραύλων στην Πολωνία, τονίζουν ότι αυτοί οι πύραυλοι µε το εν λόγω σύστηµα µάχης
αποτελούν πολύ καλύτερη λύση λόγω ευελιξίας στην τοποθέτηση των πλοίων και λόγω του ότι οι
τεχνολογία των πυραύλων και του Aegis είναι πάρα πολύ ωριµότερη και δοκιµασµένη. Μπορούν να
αναχαιτιστούν πύραυλοι πριν ακόµη απελευθερώσουν κεφαλές παραπλάνησης.
Η Ρωσία ακούστηκε ότι για να εξουδετερώσει την απειλή από τις αµερικανικές
βάσεις στην Τσεχία και Πολωνία, θα τοποθετήσει κεφαλές σε τροχιά στο διάστηµα ώστε να µην υπάρχει
καν η πρώτη φάση της προώθησης και οι κεφαλές να απελευθερώνονται αµέσως από την τροχιά για να
κατευθυνθούν στο στόχο, κάτι σαν καµικάζι-δορυφόροι. Κάτι τέτοιο θα µείωνε πάρα πολύ τον χρόνο
αντίδρασης των ΗΠΑ, ίσως και σε λιγότερο από 10 λεπτά.
Στην τελική φάση που διαρκεί 30 δευτερόλεπτα περίπου, χρησιµοποιούνται
συστήµατα τύπου Patriot για καταστροφή όσων κεφαλών δεν καταστράφηκαν πριν. Αν αποτύχουν οι
Patriot, δεν υπάρχει καµµία άλλη άµυνα.
Σκεπτικό για ευρωπαϊκό αντιπυραυλικό τµήµα
Οι ΗΠΑ υποστηρίζουν ότι το ευρωπαϊκό τµήµα του συστήµατος προστατεύει την
Ευρώπη από επιθέσεις του Ιράν ή βόρειας Κορέας, ενώ ταυτόχρονα και τις ΗΠΑ από διηπειρωτικούς
πυραύλους που πρέπει να περάσουν πάνω από την Ευρώπη. Για τη Τσεχία και Πολωνία όµως, φαίνεται
ότι εκεί που δεν ήταν στόχοι, γίνονται
στόχοι τόσο του Ιράν όσο και της βόρειας Κορέας, αλλά κυρίως στοχοποιούνται
και από τη Ρωσία.
Obama και Kallinigrad
Ως γερουσιαστής ο Obama συνάντησε στις 16 Ιουλίου 2007 τον Πρόεδρο της
Πολωνίας Lech Kaczynski και όπως αναφέρεται στην ιστοσελίδα του στη Γερουσία, ο Obama δήλωσε:
… «Αν µπορούµε να αναπτύξουµε πυραυλική άµυνα η οποία θα
µπορούσε να προστατεύσει εµάς και τους συµµάχους µας, τότε πρέπει να
αναπτύξουµε αλλά µόνο όταν το σύστηµα λειτουργεί. Χρειάζεται να εξασφαλίσουµε ότι οποιοδήποτε
σύστηµα πυραυλικής άµυνας θα είναι αποτελεσµατικό πριν το αναπτύξουµε. Η διοίκηση Μπους είχε
υπερβάλλει στο παρελθόν για τις δυνατότητες της πυραυλικής άµυνας και επίσπευσε τα γεγονότα για
πολιτικούς σκοπούς. Η διοίκηση Μπους επίσης έχει κάνει άσχηµη δουλειά σχετικά µε
τις συνοµιλίες µε τους συµµάχους στο NATO που αφορούν την ανάπτυξη συστήµατος για πυραυλική
άµυνα το οποίο έχει σηµαντικές επιπτώσεις για όλους αυτούς. ∆εν πρέπει να επιτρέψουµε αυτό το
θέµα να διχάσει την «νέα Ευρώπη» και την «παλαιά Ευρώπη» όπως προσπάθησε να κάνει η
διοίκηση Μπους στο Ιράκ».
Για τα επόµενα πέντε χρόνια το αµερικανικό πεντάγωνο ζήτησε περισσότερο από $60 δισεκατοµµύρια
για πυραυλική άµυνα χωρίς να φαίνεται κάποιο τέλος ή όριο στο ύψος των ποσών που θα χρειαστούν.
Η πρόσφατη οικονοµική κρίση, σε
συνδυασµό µε τον προβληµατισµό του νέου προέδρου και την αβεβαιότητα ότι θα µπορέσει να
αναπτυχθεί ένα αποδοτικό αντιπυραυλικό σύστηµα που θα λειτουργεί ικανοποιητικά, θέτουν σηµαντικά
ερωτηµατικά για το µέλλον του προγράµµατος για αντιπυραυλικό σύστηµα. Επιπλέον, τα επιχειρήµατα
από την κυβέρνηση Μπους ότι το Ιράν αναπτύσσει πυρηνικά όπλα και πυραύλους µεγάλου βεληνεκούς
ακόµη και διηπειρωτικούς, δεν µπορεί κάποιος να τα θεωρήσει αξιόπιστα, δεδοµένης της κακής
ιστορίας του Μπους σχετικά µε το φιάσκο για την κατοχή πυρηνικών και χηµικών όπλων από τον
Σαντάµ στο Ιράκ.
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Για τα επόµενα πέντε χρόνια το αµερικανικό πεντάγωνο ζήτησε περισσότερο από $60 δισεκατοµµύρια
για πυραυλική άµυνα χωρίς να φαίνεται κάποιο τέλος ή όριο στο ύψος των ποσών που θα χρειαστούν.
Η πρόσφατη οικονοµική κρίση, σε συνδυασµό µε τον προβληµατισµό του νέου προέδρου και την
αβεβαιότητα ότι θα µπορέσει να αναπτυχθεί ένα αποδοτικό αντιπυραυλικό σύστηµα που θα λειτουργεί
ικανοποιητικά, θέτουν σηµαντικά ερωτηµατικά για το µέλλον του προγράµµατος για αντιπυραυλικό
σύστηµα.
Επιπλέον, τα επιχειρήµατα από την κυβέρνηση Μπους ότι το Ιράν αναπτύσσει πυρηνικά όπλα και
πυραύλους µεγάλου βεληνεκούς ακόµη και διηπειρωτικούς, δεν µπορεί κάποιος να τα θεωρήσει
αξιόπιστα, δεδοµένης της κακής ιστορίας του Μπους σχετικά µε το φιάσκο για την κατοχή πυρηνικών
και χηµικών όπλων από τον Σαντάµ στο Ιράκ.
Η ισχυρή αντίδραση της Μόσχας είναι ένα ακόµη στοιχείο εις βάρος του συστήµατος, διότι δηµιουργεί
προβλήµατα, πολύ σοβαρά, µε τη Ρωσία χωρίς να υπάρχει σηµαντικός λόγος να αναπτυχθεί ένα
αντιπυραυλικό σύστηµα στην Ευρώπη µε τον τρόπο που προωθούσε η κυβέρνηση Μπους.
Σε άλλο σηµείο περιγράφουµε µε αναλυτικά σχήµατα καλύτερες λύσεις που έχουν παρουσιαστεί από
Αµερικανούς, οι οποίοι αντιτίθενται στις µεθοδεύσεις της κυβέρνησης Μπους.
Η σηµαντικότερη άµεση αντίδραση της Ρωσίας ήταν να κινηθεί ώστε να τοποθετήσει πυραυλικά
συστήµατα στον θύλακα του Kalliningrad, µια µικρή περιοχή ρωσικής επικράτειας µεταξύ της Πολωνίας
και της Λιθουανίας στη Βαλτική θάλασσα, η οποία βρίσκεται πολύ κοντά στην περιοχή Redzikowo όπου
σχεδιάζεται να εγκατασταθούν από την Ουάσινγκτον οι πύραυλοι αναχαιτίσεως σε µια παλιά σοβιετική
αεροπορική βάση.
Τα ρωσικά πυραυλικά συστήµατα θα καταρρίπτουν τους πυραύλους που θα εκτοξεύονται από το
Redzikowo αν αυτοί αποσκοπούν να καταρρίψουν ρωσικούς βαλλιστικούς πυραύλους.
∆ηλαδή θα λειτουργούν ως αντι-αντιβαλλιστικοί πύραυλοι.
73 Αντώνης
www.eexi.gr

Σηµείωση του 5-9 Report
Ο Αντώνης Μποσνακούδης είναι από την Θράκη.
Υπήρξε από τά πρώτα µέλη του Hellenic Radio Club και ασχολείται συστηµατικά µε το
SWLing.
Είναι επαγγελµατίας δηµοσιογράφος και ασχολείται µε αµυντικά θέµατα αλλά και µε
θέµατα διεθνούς διπλωµατίας.
∆ιατηρεί πολύ καλές σχέσεις µε την ESA καθώς επίσης και µε την NASA.
Έχει γράψει πολλά βιβλία και είναι µόνιµος συνεργάτης του µηνιαίου περιοδικού Hellenic
Defense and Diplomacy – Ελληνική Άµυνα και ∆ιπλωµατία.
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ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΤΡΟΦΟ∆ΟΤΙΚΟΥ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ ,
ΣΕ ΤΡΟΦΟ∆ΟΤΙΚΟ ΓΙΑ ΠΟΜΠΟ∆ΕΚΤΗ

Γράφει ο
Κώστας Μωραΐτης
SV1GSU
sv1gsu@gmail.com

Βρίσκουµε ένα τροφοδοτικό 400-450Watts
και λίγο παραπάνω, καλό θα ήταν, για να µας επιτρέψει να δουλέψουµε άνετα έως και ένα HF
ποµποδέκτη
Ανοίγοντας το τροφοδοτικό, ξεχωρίζετε µεταξύ άλλων και κρατάτε:
4 κίτρινα καλώδια (+12V)
6 µαύρα καλώδια (γείωση)
2 κόκκινα καλώδια (+5V)
1 πράσινο καλώδιο (δεν υπάρχει και άλλο.... hi hi)
Όλα τα υπόλοιπα δεν µας χρειάζονται, και για να µήν µας πιάνουν χώρο, τα αφαιρούµε κόβοντάς τα.

ξεχωρίζουµε τα καλώδια (έχουµε κόψει σχεδόν σύρριζα από την πλακέτα τα περιττά)
Προσοχή: Ελέγχουµε για του λόγου το αληθές τις παραπάνω τάσεις, µε ένα βολτόµετρο, έτσι για να
είµαστε σίγουροι!
Για να γίνει ο έλεγχος, βραχυκυκλώνουµε το πράσινο καλώδιο µε ένα από τα µαύρα, έτσι ώστε να
µπορέσει το τροφοδοτικό να ξεκινήσει. Αυτό το βραχυκύκλωµα δεν είναι προσωρινό, αλλά µόνιµο.
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φαίνεται το βραχυκύκλωµα πράσινουµαύρου καλωδίου (για να εκκινηθεί το
τροφοδοτικό)

Επίσης θα χρειαστούµε 2,3 ή 4 αντιστάσεις των 5-10 ohm στα 10-15 watt, και τις συνδέουµε
παράλληλα µεταξύ τους.
Βοηθούν στο να µας δώσει το τροφοδοτικό άνετα κάποια παραπάνω Ampere, αλλά και στην αύξηση
της τάσης, αν θέλουµε µια τάση κοντά στα 13 Volt. Εγώ στάθηκα τυχερός σε µια περίπτωση, αφού το
τροφοδοτικό που είχα αγοράσει µε 5 ευρώ(Μοναστηράκι beach), είχε τριµµεράκι αυξοµείωσης
τάσης, και έτσι πήρα άνετα 13,6Volt (ήταν µάρκας CHIEFTEC)

αν θέλουµε κάτι παραπάνω από τάση, βάζουµε και άλλες αντιστάσεις
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Αν κάποιος φίλος γνωρίζει και άλλα
τροφοδοτικά pc που έχουν εσωτερικά τέτοιο
τριµµεράκι, ας µας το γνωστοποιήσει!!
Οι αντιστάσεις συνδέονται στα 5 Volt, δηλαδή
χρησιµοποιούµε ένα κόκκινο και ένα µαύρο
καλώδιο
Εδώ προσέχουµε το εξής: Με το που µπει σε
λειτουργία το τροφοδοτικό, οι αντιστάσεις θα
αρχίσουν να ζεσταίνονται, σε σηµείο να µην
µπορούµε να τις αγγίξουµε από την υψηλή
θερµοκρασία.
Καλό θα ήταν λοιπόν να φροντίζαµε µε κάποιο
τρόπο την ψύξη τους, είτε τοποθετώντας τις
ένα τρόπος να τοποθετήσουµε την ή τις αντιστάσεις. Έτσι ψύχεται. Για
καλύτερη ψύξη, βάλτε την εξωτερικά κάπου να την φυσάει και ένας
επάνω στο σασί, για απαγωγή της θερµότητας
ανεµιστήρας
στο µεταλλικό κουτί, είτε µε την τοποθέτηση
ενός ανεµιστήρα. Η ιδανική λύση θα ήταν να κάναµε και τα δύο .
Για αντιστάσεις µε ενσωµατωµένη ψήκτρα, ούτε λόγος, δεν βρήκα στο εµπόριο όσο και αν έψαξα.
Ο ΦΑΝΟΣ (Σολωµού 39, Εξάρχεια) µου είπε ότι κατόπιν παραγγελίας τις φέρνει. Αν δεν βιάζεστε
λοιπόν.....
Τα 4 κίτρινα καλώδια τα βραχυκυκλώνουµε µεταξύ τους και τα κολλάµε στην κόκκινη θηλυκή
"µπανάνα" (+)
Τα 4 µαύρα καλώδια τα βραχυκυκλώνουµε µεταξύ τους και τα κολλάµε στην µαύρη θηλυκή
"µπανάνα" (-)
Στο ένα κόκκινο καλώδιο που έχουµε υπόλοιπο, κολλάµε σε σειρά µιά µικρή αντίσταση 220 ohm (????)
1/4W και ένα led, έτσι για ενδεικτική λυχνία, και γειώνουµε µε το τελευταίο µαύρο καλώδιο της
κατασκευής µας, που έµεινε υπόλοιπο. Μπορούµε βέβαια να βάλουµε κατ΄ευθείαν µια λυχνία 12V και
να ξεµπερδεύουµε (για όσους βαριούνται....hi hi)

Αυτά µε απλά λόγια είναι η µετατροπή. Αν
κάποιος συνάδελφος έχει να προσθέσει ή
να διορθώσει κάτι,
παρακαλώ να το πράξει για να
βελτιώσουµε την κατασκευή µας ακόµα
περισσότερο.
Ευχαριστώ τους συναδέλφους
SV1GRV Γιώργο,
και SW1JSO Μιχάλη, για τις πολύτιµες
συµβουλές τους.
ΚΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ ΣΕ ΟΣΟΥΣ ΤΟ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΟΥΝ
µέσα σε ένα αλουµινένιο κουτί (σασί). Φαίνονται και
τα όργανα. (βολτόµετρο, αµπερόµετρο)

73 de SV1GSU Κώστας
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Ραδιοερασιτέχνες στα …θρανία
Ολοκληρώθηκε και φέτος µε επιτυχία άλλη µια εκπαιδευτική επίσκεψη των µαθητών της Έ και
΄ΣΤ τάξης του 9ου ∆ηµοτικού Σχολείου Πόλεως
Ρόδου στο εντευκτήριο Ραδιοερασιτεχνών ∆ωδ/
σου. Με µια πρώτη µατιά θα απορεί κανείς πώς και
τι. Στη Ρόδο όµως συνάδελφοι αυτό έγινε θεσµός
και µάλιστα µπορώ να σας πληροφορήσω ότι κάθε
χρόνο έχει και µεγαλύτερη επιτυχία.
Αυτό

δεν

θα

µπορούσε

να

επιτευχθεί

βεβαίως αν δεν είχαν βοηθήσει οι συνάδελφοι:
Βασιλειάδης

Παντελής( SV5-AZP), Μπαλασκάς

Μιχάλης (SV5-BYR), Καβαλάκης Παναγιώτης (SV5
-AZK) και εγώ, ο Ζανεττούλλης Κωνσταντίνος
(SV5-DZZ). Όπως έχω γράψει ξανά σε αυτό το περιοδικό µε τη διπλή ιδιότητα του εκπαιδευτικού και
του ραδιοερασιτέχνη φέρω και διπλή αποστολή και υποχρέωση: ως δάσκαλος να µεταδώσω τη γνώση
και ως ραδιοερασιτέχνης να µυήσω τους µαθητές µου σε αυτού του είδους την επικοινωνία και κατ’
επέκταση στην εφευρετικότητα.
Καθιέρωσα λοιπόν, στις ετήσιες εκπαιδευτικές επισκέψεις του σχολείου µου και µία επίσκεψη
στο εντευκτήριο της Ένωσης Ραδιοερασιτεχνών ∆ωδεκανήσου µε την αρωγή των αγαπητών
συναδέλφων που είναι απαραίτητο να προσθέσω ότι παίρνουν άδεια από τη δουλειά τους προκειµένου
να συνδράµουν τη σχετική παρουσίαση.
Στα πλαίσια της επίσκεψης
πρώτα

ιστορική

αναδροµή

αυτής έγινε

της

ασύρµατης

επικοινωνίας από την Αρχαιότητα µέχρι και σήµερα.
Το ενδιαφέρον και η προσοχή των παιδιών ήταν
πραγµατικά

αξιοζήλευτη

καθώς

τα

περισσότερα

είχαν κάτι να προσθέσουν και πολλά από αυτά
διατύπωσαν σχετικές απορίες µε το θέµα αναφοράς.
Ενδεικτικά, έγινε αναφορά στο µήνυµα της πτώσης
της Τροίας από τους Έλληνες που έφτασε µέσα σε
λίγες ώρες µέσο

των Φρυκτωριών, τα σήµατα

καπνού των Ινδιάνων της Αµερικής, το SOS του
Τιτανικού

και

πολλά

άλλα.

Με

τα

παραπάνω

παραδείγµατα έγινε φανερή η ανάγκη και η αξία της ασύρµατης επικοινωνίας. Παράλληλα δόθηκε
ιδιαίτερη σηµασία στην αναγκαιότητα εξέλιξης των µέσων επικοινωνίας εξαιτίας των καταστάσεων και
των αχανών αποστάσεων, από τα σήµατα Μορς έως και την επικοινωνία µε ήχο και εικόνα.

5-9 Report

Το κυβερνοπεριοδικό του Αιγαίου

Σ ε λ ί δ α 28

Ακολούθησε η παρουσίαση παλαιών και σύγχρονων µηχανηµάτων και κεραιών που ήταν διαθέσιµα στο
Club της Ένωσης. Μετά από όλα τα παραπάνω ήρθε και η ώρα να περάσουµε από την θεωρία στην
πράξη. ∆εν υπάρχουν λόγια για να περιγράψω τον ενθουσιασµό των παιδιών να κάνουν επαφές. Αυτές
έγιναν στα VHF σίµπλεξ (simplex) διαµέσου ριπίτερs (repeters) και µέσω του Έκο (Eco) Λίνκ(Link)
αλλά και στα HF και στους σχετικούς σταθµούς (EM0-IQI, OZ7-NT, SVI-EBN, DL7-ULM/P) 2/12/08,
(11: 20) ώρα Ελλάδας.
Καθώς τελειώσαµε µε τις επαφές, η Ένωση τύπωσε αναµνηστικά διπλώµατα αλλά και
πληροφορίες περί ραδιοερασιτεχνισµού στους µαθητές. Ίσως κάποιοι από τους µαθητές µου να είναι
υποψήφιοι ραδιοερασιτέχνες τελειώνοντας το ∆ηµοτικό Σχολείο µιας και νέος νόµος το επιτρέπει.

Θα ήθελα, τελειώνοντας, να προτείνω και σε άλλους ραδιοερασιτεχνικούς συλλόγους να
προσεγγίσουν την πρωτοβάθµια και δευτεροβάθµια εκπαίδευση για περαιτέρω συνεργασία. Τα οφέλη
από µια τέτοια συνεργασία;
Ποικίλα: εκπαιδευτικά. κοινωνικά αλλά πρωτίστως αναβάθµιση του ρόλου και του κύρους του
ραδιοερασιτέχνη και φυσικά, άνοιγµα του ορίζοντα των παιδιών σε υγιείς ενασχολήσεις όπως είναι ο
ραδιοερασιτεχνισµός.

Ζανεττούλλης Κωνσταντίνος- ∆άσκαλος – (SV5-DZZ)
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1η Ραδιοερασιτεχνική Συνάντηση
Ham Fest
στη ∆υτική Μακεδονία
Η Ραδιολέσχη Φλώρινας
διοργανώνει στον Άγιο Παντελεήµονα Αµυνταίου Ν. Φλώρινας
την Κυριακή 14 Ιουνίου 2009
την 1η Ραδιοερασιτεχνική Συνάντηση στη ∆υτική Μακεδονία
Καλούµε όλους τους φίλους Ραδιοερασιτέχνες, απ’ όλη την Ελλάδα να µας τιµήσουν
µε την παρουσία τους. Το Ham Fest θα γίνει στο Camping του Αγίου Παντελεήµονα
Αµυνταίου Ν. Φλώρινας, σ’ ένα µαγευτικό τοπίο, δίπλα στη λίµνη Βεγορίτιδα.
Ο χώρος διαθέτει µεγάλο parking και ηλεκτρικό ρεύµα. Η παραχώρηση του χώρου θα
είναι δωρεάν για Συλλόγους, ραδιοερασιτέχνες και εµπόρους.
Ενδεικτικές αποστάσεις : 30 λεπτά από Έδεσσα, 20 λεπτά από Πτολεµαΐδα, 35 λεπτά
από Κοζάνη, 1 ώρα από Βέροια, 1 1/2 ώρα από Θεσσαλονίκη.
Υπεύθυνος επικοινωνίας : Βοζινίδης Κώστας (SW2FAV)
Τηλέφωνα επικοινωνίας : 2385028556, 6945057409
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Ο ΠΑΠΑΦΟΥΝΗΣ ΓΡΑΦΕΙ…ΓΙΑ ΤΟ…

-.. .

..----- ….
….-- -------.. .. -….
….--

J49I
2008 CQ WW CW Contest

Αγαπητοί φίλοι και φίλες συνάδερφοι ραδιοερασιτέχνες και µη,
Τα του WTDXT βαίνουν καλώς, οι συζητήσεις και οι λήψεις αποφάσεων όσον αφορά τις
δραστηριότητές µας στο άµεσο µέλλον καλά κρατούν και µένουν τυπικές, πλέον, διαδικασίες µέχρι να
πατήσουµε το press του µικροφώνου ή του κλειδιού!
Το σηµαντικό όµως που προέκυψε κατά την χρονιά που µας άφησε, χωρίς δεύτερη σκέψη, πρέπει να
αποτυπωθεί και να διαβαστεί από όλους τους fun του 5-9 report σε Ελλάδα και εξωτερικό…και
πίστεψε µε Βασίλη µου είναι πολλοί, πάρα πολλοί…
Χαλαρώστε λοιπόν στην πολυθρόνα του shack, κλέψτε από την γυναίκα σας, το αφεντικό σας, το παιδί
σας, τον σκύλο σας, την πεθερά σας, τον κολλητό σας, το βραχέο σας…λίγο χρόνο, φανταστείτε ότι
είστε κι εσείς κοµµάτι µιας Ελληνο-Ιταλικής ραδιοερασιτεχνικής οµάδας και…

ΠΑΜΕ…τα φώτα χαµήλωσαν, η οθόνη φωτίζεται και τα γράµµατα µαζί µε τις εικόνες τρέχουν µπροστά
σας…
…λογίζεται ως όνειρο ζωής για έναν DXer να µπορεί κάποτε να γίνει µέρος µιας multinational
αποστολής, αποτελεί πρόκληση να σταθείς δίπλα σε ραδιοερασιτέχνες όχι απλά άγνωστους µα µιας
άλλης χώρας…
Η πρόσκληση προς την οµάδα µου WTDXT αποτελούσε µεγάλη τιµή µα και συνάµα αναγνώριση
αυτών των πολλών ή λίγων που έχουµε καταφέρει στα 2 και χρόνια που είµαστε στον αέρα!
Τον µόνο που γνώριζα από την οµάδα ήταν ο SV1RP Γιώργος (κοινώς Αρπέας), µια που τρέξαµε
παρέα (µέρος µίας πενταµελούς αποστολής) το SX9G, από την Γαύδο το 2003.
∆εν σκέφτηκα ούτε µια στιγµή αν θα περάσουµε καλά, αν θα µπορέσουµε να συνεργαστούµε είτε σαν
χαρακτήρες, είτε σαν ραδιοερασιτέχνες…
Το θεωρούσα αυτονόητο µια που µας ενώνει µια κοινή αγάπη: αυτή του ραδιοερασιτεχνισµού! Το µόνο
που µ’ ένοιαζε ήταν να πάρω το ok για αποµάκρυνση από την υπηρεσία µου… Μόλις το πήρα,
τηλεφώνησα στον Άντυ IK0EFR και του ανακοίνωσα τις προθέσεις µου.
Η οµάδα των Ιταλών ξεκίνησε το project J49I από τον περασµένο Φεβρουάριο και προσπάθησε να
καλύψει αφενός την τεχνολογική υποδοµή, την εύρεση κατάλληλου χώρου φιλοξενίας, αφετέρου την
υποστήριξη µε cw contesters τόσο από την Ιταλία, όσο και από την Ελλάδα, σε συνδυασµό µε πλήθος
άλλων λεπτοµερειών (άδεια από υπουργείο, κοινή εµφάνιση της οµάδος – κοινώς µπλούζες µε το logo, σχεδίαση qsl κάρτας κοκ).
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Έτσι η οµάδα, που θα λάβαινε µέρος στην αποστολή, απαρτιζόταν από τους κάτωθι:

IK0EFR/SV0IG, Antrea, Expedition Chief, Qsl mgr

I0UZF, Francesco, cw operator

IK0YUT, Luigi, cw operator

IZ0FWD, Iari, technician/mechanical expert support

SV1RP, Γιώργος, cw operator
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SV1BJW, Βασίλης, cw operator

SV2FPU, Γιάννης cw operator (σ.σ. Ο Παπαφούναρος!...)
Παράλειψη θα ήταν αν δεν αναφερόµουν σε αυτό το σηµείο και στον ‘αφανή ήρωα’, τον φίλο
ραδιοερασιτέχνη που µας φιλοξένησε στοPELAMARE APPARTMENTS στο Κοκκίνι Χάνι Ηρακλείου και
ήταν δίπλα µας κάθε στιγµή, τον

SV9ANJ, Μανώλη

Το Ιταλικό team συναντήθηκε µε το Ελληνικό την Τρίτη 25 Νοεµβρίου στο λιµάνι του Πειραιά
και επιβιβάστηκαν στο πλοίο της γραµµής για Ηράκλειο (ο I0UZF µαζί µε τον Παπαφούνη θα
αναχωρούσαν την Παρασκευή 28 Νοεµβρίου).
Έτσι κι έγινε, η οµάδα έφτασε στην Κρήτη το πρωί της Τετάρτης και έφερε εις πέρας στις
επόµενες µέρες την εγκατάσταση όλου του εξοπλισµού µε την αµέριστη βοήθεια µελών της
Ένωσης Ραδιοερασιτεχνών Κρήτης, οι οποίοι µε ηγέτη τον πρόεδρο τους Μανώλη SV9BMJ,
υποστήριξαν µε κάθε τρόπο την οµάδα J49I προς µια επιτυχηµένη παρουσία κατά την
διάρκεια του 48ώρου διαγωνισµού.
Στον τεχνικό εξοπλισµό τώρα συναντούµε 2 κεραίες τρίµπαντες κατευθυνόµενες µε ρότορες
(TED, Spiderbeam), vertical για 40, 80, 160, δίπολα και κεραίες λήψεως υποστηριζόµενα από
π/δ YAESU FT 1000MP, ICOM 756 PRO III, ICOM 7400, µε ενίσχυση από τους ETO 91B και
KENWOOD TL 922. Ακόµη πλήρη σετ φίλτρων αποφυγής αµοιβαίων παρεµβολών, interfaces,
laptops σε δίκτυο κλπ.
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Η τριών στοιχείων TED
αναρτηµένη σε σπαστό ηλεκτρικό
ιστό, προσφορά της Ε.Ρ. Κρήτης!

Η δέκα στοιχείων SPIDERBEAM, άντεξε, παρά
το στράβωµα του mast, µέχρι…τέλους!
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Λήψη από την ακρογιαλιά του συνόλου των κεραιών!
Την Παρασκευή 28 Νοε το πρωί αφίχθη ο Francesco I0UZF ενώ το απόγευµα έφτασε στο νησί και ο
Παπαφούνης και η οµάδα µε δυναµικό 100% γνωρίζεται, συζητά, ονειρεύεται ενώ το βραδάκι
τσουγκρίζει τα ποτήρια της σε ψαροταβέρνα της περιοχής και εύχεται καλό contest παρέα µε τον Μάνο
SV9JI!

SV1RP, SV1BJW, Παπαφούνης και όρθιος ο IK0EFR/SV0IG κρατώντας τις σηµαίες της Ιταλίας και της Ελλάδας
…Ωραία πράµατα!

5-9 Report

Το κυβερνοπεριοδικό του Αιγαίου

Σ ε λ ί δ α 35

Τελειώνοντας το δείπνο επιστρέψαµε στα shack αλλά που να κοιµηθείς…αποµένουν λιγότερο από 3
ώρες µέχρι να εκκινήσει ο διαγωνισµός και να…ξεχυθούν στην πίστα…οι φόρµουλες τσιρίζοντας οι
κινητήρες τους, σπινάροντας τα λάστιχα τους, τρακάροντας αρκετές φορές η µία την άλλη ή ακόµη και
ντεραπάροντας το όχηµα στην προσπάθεια να φτάσουν πρώτοι στον τερµατισµό οι πιο δυνατές οµάδες
ή για άλλες οµάδες να αρκεί και µόνο το πλασάρισµα τους στην δεκάδα ή εικοσάδα ή ακόµη να τους
φτάνει απλά και µόνο ο τερµατισµός, η συµµετοχή...
Ο Αντρέας βγάζει τις βάρδιες και
όλοι τον ακούν ευλαβικά να
καταστρώνει το σχέδιο και την
στρατηγική που θα ακολουθήσουµε
σε συνδυασµό µε την διάδοση και
την υποδοµή µας…

Αντρέας IK0EFR, οδηγίες προς…ναυτιλλοµένους, ο 1RP ακούει και…
τζουράρει, ο Iari, IZ0FWD, δικτυώνει εν µέσω…χασµουρητού!

«…Ακούτε παιδιά! σε άπταιστα
ελληνικά και εν συνεχεία
µετάφραση και στα ιταλικά, …θα
ξεκινήσουµε µε εµένα (IK0EFR),
τον Γιώργο (1RP) και τον
Παπαφούνη (2FPU) για την 2-8
(6ωρία) το ξηµέρωµα και 8-2
από τους Βασίλη (1BJW), Francesco (I0UZF), Luigi (IK0YUT),
και υποστήριξη όπου απαιτείται
εκτός βαρδιών από τον Iari
(IZ0FWD)…Οι κεραίες που θα
επιλέξουµε θα είναι….σε
συνδυασµό µε το βραχέο…και το
φίλτρο…ενώ τα multipliers…»

Ο Παπαφούνης σκέφτεται τα λόγια του αρχηγού ενώ
παράλληλα αναπολεί τις αποστολές που έτρεξε στο παρελθόν
και εύχεται µυστικά όλα να πάνε καλά και να µην έχουµε
καµιά…αβαρία…(ε, ρε και να ‘ξερες τι οργανωµένο σχέδιο
ατυχιών ήταν προ των πυλών…!)
Η ώρα πλησιάζει 22.10 utc της Παρασκευής και όλοι είναι σε
πλήρη διέγερση, ούτως ώστε να ρυθµιστούν και οι τελευταίες
λεπτοµέρειες, ακόµη και ο Παντελής (κουέκ?!@, ποιος είν’
αυτός πάλι, operator της τελευταίας στιγµής ή κάτι άλλο?), η
εκπληκτική µασκότ της αποστολής, το συµπαθέστατο
τετράποδο του ΑρΠέα, που έδωσε µια διαφορετική νότα χαράς,
ακόµη κι αυτό τρέχει µπρος πίσω, αντιλαµβανόµενο ότι κάτι θα
αλλάξει σε λίγο κάτι καινούριο ξεκινά…
Παντελής ή χαϊδευτικά Λούκο, κοιµόταν στο αριστερό χέρι του 1RP,
ενώ µε το δεξί η µορσοκαραβάνα δώστου να χειρίζει…!

Ο Παπαφούνης δεν κρατιέται, πιάνει το κεντρικό shack, συντονίζει κεραία για τα 160 µέτρα και αρχίζει
το cq µε το προσωπικό call µε σκοπό να κρατήσει την συχνότητα µέχρι τις 00.01utc, έτσι κι έγινε…
…Ο αγώνας ξεκίνησε, η βάρδια 2-8 στις επάλξεις, το pileup φόρτωσε για τα καλά, τα multipliers
διαδέχονται το ένα το άλλο, οι ζώνες γεµίζουν, τα dxcc το ίδιο, οι πόντοι αβγατίζουν µα την φάκα (?)
δεν την πρόσεξε κανείς… Άντε πάλι, ρε µεγάλε, ποια φάκα και ποντίκια πάλι µας τσαµπουνάς…
Κλεισµένοι οι τρεις χειριστές µέσα στον µικρόκοσµο των…ακουστικών τους δεν αντιλαµβάνονται ότι:
τα στοιχεία της φύσης έξω αδιαφορούν για τα δεσίµατα, τα specifications των κεραιών για
ανεµοφορτίσεις και µε ανέµους νότιους 8-9-10BF, στην αρχή λυγίζουν και εν συνεχεία σπάζουν δύο
κεραίες, ενώ και µία τρίτη της επιφέρουν πλήγµα σοβαρό!
Έγερση, συναγερµός ήταν τα πρώτα λόγια µας µόλις διαπιστώσαµε ότι τα στάσιµα παραδόξως
χτύπησαν άπειρο!
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Ο σταθµός δεν κλείνει, ενώ η σκάτζα βάρδια µαζί µε όσους Κρητικούς ήταν εκείνη την στιγµή
πιάνουν δουλειά µε σκοπό να επαναφέρουν όσο είναι δυνατό τις κεραίες σε πρότερη
κατάσταση…
∆ώσε φώτο στον λαό, τον έφαγε η αγωνία…τον

αναγνώστη!!

Πριν χτυπήσει ο νοτιάς…και…

…µετά…πάει η κεραία των 160 µέτρων…και…
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τέλος…πάλι όρθια, αυτήν την φορά στηριζόµενη στο έδαφος!

NO COMMENTS!
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…Beaming…στην παρακείµενη αµµουδιά!

Λύσσα ο νοτιάς αλλά το team θα συνεχίσει µέχρι πέρατος contest!
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Εντάξει, τα προβλήµατα ήρθαν αλλά το team δεν έχασε ούτε στιγµή την ψυχραιµία του, αφού λίγο
πολύ όλοι έχουµε περάσει αντίστοιχες στιγµές…το operating operating λοιπόν στα ψηλά, ενώ οι λοιποί
µε ενορχηστρωτή τον άπειρου ευρεσιτεχνίας, οξυδέρκειας, φαντασίας Iari µέσα σε λίγες ώρες
κατάφεραν σχεδόν να µην φαίνεται ότι πέρασε από πάνω µας η…Κατρίνα!
Το Σάββατο το βραδάκι οι πόντοι είναι κοντά στο 1,5 εκατοµµύριο, η διάδοση πεθαµένη µε άπειρο
θόρυβο, οι σταθµοί στοιβαγµένοι µπορεί και 10 σε ένα χιλιόκυκλο, αλλά το τσουβάλι γεµίζει σε
αντίθεση µε το στοµάχι µας που σε συνδυασµό µε το καφετσίγαρο το κάνει να γουργουράει και εσύ να
ονειρεύεσαι κρέατα ψηµένα, σουβλάκια στρουµπουλά, µέσα στο λαδολέµονο, πατάτες και σαλάτες µε
µια κρύα µπύρα… ……εεεεεεεε……
…J49I de W3LPL 599 5, ηχούν µέσα στα
ακουστικά µε µια σηµατάρα να και πάει το
όνειρο, επανέρχεσαι στην πραγµατικότητα
µα…, δεν είναι δυνατόν, …εµένα µου
µυρίζονται σουβλάκια, µα τα χίλια
βουλωµένα ρουθούνια, γυρνώ και τι να
δω: έχουν έρθει πολεµοφόδια, ώ τι χαρά…
Κάποιος, κάποιοι σκέφτηκαν την…κατοχική
πείνα µας!
IZ0FWD, Παπαφούνης και ΑρΠέας, µόλις µπήκαν

για…pits stop!

Το ξηµέρωµα της Κυριακής µας βρίσκει κοντά στα 3 εκατοµµύρια πόντους και τα σχέδια µιλούν για
πάνω από 5 αλλά οι ατυχίες δεν λένε να σταµατήσουν…
Πάψε ρε… Aυτά δεν γίνονται ούτε στα έργα… Έλα ντε που γίνονται σε µας!
Η ∆ΕΗ, που λέτε, σχεδίαζε εδώ και καιρό να
σταµατήσει την παροχή ηλεκτρικού ρεύµατος στην
περιοχή επί 8ωρο, και, την ώρα που ο
Παπαφούνης είχε στα 20 µέτρα ένα τρελό pileup
µε JA land, βουβάθηκαν τα ακουστικά,
σταµάτησαν τα λεντάκια του ΕΤΟ, πλήρης σιγή και
το ρολόι έδειχνε 06.15utc πρωινό Κυριακής…
Άιντε µία από τα ίδια, ξανά µανά συναγερµός,
alert, πείτε το όπως θέλετε…
Ο ιδιοκτήτης Μάνος SV9ANJ ενεργοποίησε µία
600άρα ηλεκτρογεννήτρια αλλά σύντοµα
καταλάβαµε ότι ούτε καλά καλά έναν ασύρµατο
δεν µπορούσαµε να δουλέψουµε…

Μάνος 9ANJ µε το µικρό 600αράκι

Έτσι επιστρατεύθηκε πάλι ο θαυµατουργός
πρόεδρος και έφερε µια 3,5 καβεά, που και πάλι
δεν µπορούσε να µας δώσει παροχή 100%...αλλά
στην αναβροχιά καλό είναι και το χαλάζι!

Τι να πεις ευτυχώς που (δεν µπορεί) υπάρχουν και χειρότερα…Το ρεύµα αποκαταστάθηκε στις 13.15
utc και αν εξαιρέσεις µία µικρή διακοπή στις 18.00 utc όλα κύλησαν µέχρι την πτώση της καρό σηµαίας
οµαλά!!! Όλοι οι χειριστές εκεί στις 00.01 utc αποκαµωµένοι κατέβασαν τους διακόπτες και γύρισαν τα
βλέµµατα στα laptops να δουν τα τελικά σκορ, ενώ βρήκαν και τα ψυχικά αποθέµατα της όποιας
υποµονής τους να ακούσουν τον…Κακοφωνίξ/Παπαφούνη να τους µιλάει για εξαγωγή πρώτων
συµπερασµάτων και…Lessons Learn (γλουπ!)
Το διακριτικό κλήσεως J49I σίγησε, τα µηχανήµατα σταµάτησαν τα τσάκα τσούκα, οι πόντοι έδωσαν
άθροισµα 3.577.700 µε 4.274 QSOs σε 37 ζώνες, οι κεραίες κατέβηκαν άλλες ίσιες άλλες στραβιές,
άλλες σπασµένες (δεν ανησυχώ- ο Κύρος Γρανάζης Iari θα τις φτιάξει στο εργαστήρι του στην
Περούτζια σαν καινούριες) και µπήκαν στα κουτιά τους όλα διευθετήθηκαν όπως ήταν πριν…
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Mόνο τους τοίχους δεν φέραµε σε πρότερη κατάσταση µια που…ποτίστηκαν για πάντα από τους ήχους
του µορς, των φωνών µας για κάθε new one, της rf που έβγαινε από τα καπελάκια των λυχνιών…ενώ,
το ραδιοερασιτεχνικό κοµµάτι των ψυχών µας, αφού για αρκετές ηµέρες αφέθηκε λεύτερο να πετά
στον παγκόσµιο ραδιοερασιτεχνικό ουρανό, µπήκε κι αυτό ξανά µέσα στο µαγικό λυχνάρι, χορτασµένο
από καλή παρέα, δυναµικές σχέσεις, ήχους µορς, από παρεµβολές, από λυσσασµένους ανέµους και
ασυντήρητους µετασχηµατιστές, περιµένοντας ξανά κάποιο επιδέξιο, οργανωτικό, δυναµικό µα τυχερό
που να πάρει ο διάολος χέρι, που θα τρίψει το στόµιο του και θα το ελευθερώσει για να ξαναπετάξει
στα ουράνια διαλαλώντας το ham spirit και την ιδέα που πρεσβεύει ο ραδιοερασιτεχνισµός!
Κλείνοντας αυτή την κατάθεση ψυχής θα ήθελα να επικεντρωθώ σε δύο σηµεία σαν επίλογο:
Να συγχαρώ από τα βάθη της καρδιάς µου όλους τους χειριστές που επέδειξαν, πνεύµα πραγµατικής
συνεργασίας και έβαλαν το εµείς πιο πάνω από το καταραµένο εγώ, που έβγαλαν το 101 % της
εµπειρίας τους πάνω στο κλειδί και δεν άφησαν ούτε έναν σταθµό που να µας κάλεσε χωρίς το
πολυπόθητο 599 20, που δίδαξαν την γνώση τους και διδάχτηκαν απ΄αυτήν, πουν νευρίασαν (προς
στιγµήν) αλλά έπνιξαν µέσα τους την άρνηση προς όφελος όλων…
Στον αρχηγό και οραµατιστή της ιδέας J49I Αντρέα IK0EFR, εξαίρετος cw contester, στον Francesco
Ι0UZF,HST contester, στον Luigi IK0YUT, great oper, στον 100% supportman Iari IZ0FWD, και
στους δικούς µας Γιώργο SV1RP (µετά του Παντελή του) εµπειρία 30 χρόνων µαζί µε αφοπλιστικό
χαρακτήρα, και του Βασίλη SV1BJW, πρώην µορσοκανονιέρη του Εµπ.Ναυτικού και νυν ham cw
oper…
Για τον Παπαφούνη ας µιλήσουν άλλοι, πάντως νιώθω σούπερ τυχερός που δέθηκα µ’ αυτήν την
παρέα!
Τέλος να δώσω τα ειλικρινή µου συγχαρητήρια σε όλους αυτούς τους Κρητίκαρους που µε τον ένα ή
άλλον τρόπο βοήθησαν την οµάδα στα εύκολα ή στα δύσκολα ή και που απλά µας επισκέφτηκαν και
αλλάξαµε δυο κουβέντες…
SV9BMJ, SV9JI, SV9COL, SV9DJO, SV9CJO, SV9GPV, SV9IOI και τόσους άλλους που δεν
θυµάµαι, και, στον αληθινό 2nd support oper Μάνο SV9ANJ, ο οποίος µας προέτρεψε και του χρόνου
µε την βοήθεια του Θεού να ξανανταµώσουµε στο Κοκκίνι Χάνι Ι∆ΩΜΕΝ…!
Πριν τις τελευταίες φώτο θα ήθελα να ευχαριστήσω όλους τους ελληνικούς σταθµούς που µας
δούλεψαν ή ακόµη και αυτούς που προσπάθησαν αλλά δεν τα κατάφεραν…
Specially στην Θεσσαλονίκη και στους SV2HRT Παύλο, SV2DFA Γιάννη!!!

Πάρτε και µια
τελευταία δόση
φωτογραφιών

Francesco I0UZF,
σε πρώτο πλάνο,
στο βάθος ο Luigi
IK0YUT
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Η ελληνική
ψυχή ενωµένη
φορτώνει το
τσουβάλι µε
πόντους…
Παπαφούνης,
ΑρΠέας, 1BJW!

To team επί τω έργω, ενώ οι σηµαίες
της Ελλάδας και της Ιταλίας ενωµένες!
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SV1RP, SV2FPU κρατώντας

το αναµνηστικό της
αποστολής!

SV
SV2
2FPU
FPU,, SV
SV9
9BMJ
BMJ,, IZ
IZ0
0FWD
FWD,, IK
IK0
0YUT
YUT,, SV
SV9
9ANJ
ANJ,, SV
SV1
1BJW
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Εδώ κάπου σας αφήνω, εύχοµαι να ζήσατε µέσα από
τα µάτια του Παπαφούνη, έστω και για λίγο,
τον παλµό της ελληνο-ιταλικής οµάδας J49I που εξέπεµψε κατά την διάρκεια του
CQ CW WW DX CONTEST 2008
από την Μεγαλόνησο!

Από το J49I team και από το WTDXT
Best 73s
σε όλους τους αναγνώστες του
καλύτερου ελληνικού ραδιοερασιτεχνικού περιοδικού και
για το νέο έτος σας ευχόµαστε
ΕΥΤΥΧΙΣΜΕΝΟ ΤΟ 2009
HAPPY NEW YEAR 2009
Se Tanta tre da la bella Gracia
Una bracho…

73s
ΠΑΠΑΦΟΥΝΗΣ
SV2FPU
Sv2fpu@vip.gr
www.whitetowerdxt.com
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ΤΟ Ο∆ΟΙΠΟΡΙΚΟ ΕΝΟΣ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΗ
Όταν προ τετραετίας άρχισαν οι επαφές µε την Νοµαρχιακή Αυτοδιοίκηση ∆ωδεκανήσου για την ουσιαστική
συµµετοχή της Ενωσης Ραδιοερασιτεχνών ∆ωδεκανήσου στις έκτακτες ανάγκες του νοµού µας, τότε
παρουσιάσαµε ένα πλήρες σχέδιο τηλεπικοινωνιακής κάλυψης το οποίο περιελάµβανε ακόµα και την περιοχή της
Περιφέρειας ( Σύρος)!
Αυτό το σχέδιο µέχρι πρότινος κάλυπτε τις προσδοκίες µας αλλά κάτι έλειπε και γνωρίζαµε τι ηταν αυτό διότι από
το πρωταρχικό µας σχέδιο δεν υλοποιήθηκε ένα σηµαντικό του µέρος, δηλαδή ο επαναλήπτης R6b στην
Αστυπάλαια ο οποίος βρέξει χιονίσει , έχει δεν έχει διάδοση αυτός θα ήταν εκεί να εξυπηρετεί τις ανάγκες για τις
οποίες προοριζόταν.
Η τοποθέτηση του πήγαινε από καλοκαίρι σε καλοκαίρι Μία δεν µπορούσαµε λόγω qrl , µία λόγω καιρού και µία
λόγω συγκοινωνιών!!
∆εν σας κρύβω ότι πολλές φορές φοβήθηκα ότι έτσι όπως πηγαίναµε δεν θα τον τοποθετούσαµε ποτέ, αλλά η
ανάγκη της υλοποίησης αυτού του project ήταν µεγάλη και αν λάβετε υπόψιν σας και τις καλοπροαίρετες πιέσεις
από τους συναδέλφους της SV8 περιοχής για έναν επαναλήπτη του βεληνεκούς αυτού τότε µόνο µία λύση υπήρχε
η άµεση τοποθέτηση του!!
Ετσι λοιπόν εκµεταλλευόµενος την ετήσια άδεια µου από το qrl έθεσα ξανά το θέµα στο ∆.Σ της ένωσης και
δόθηκε το ο.k να προβούµε µέσα στο καταχείµωνο , γνωρίζοντας ότι οι δυσκολίες θα ήταν µεγαλύτερες!!
Ο εξοπλισµός υπήρχε , δηλαδή ο YAESU VXR 5000 ο πρώτος commercial επαναλήπτης της Ενωσης που για την
ανάγκη αυτή συντονίστηκε στην συχνότητα του R6b µαζί µε τα 4 φίλτρα της WACOOM
και µε τα 4 κλειστά δίπολα της CUSHCRAFT πού αποτελούν µία ωραιότατη και αξιόπιστη κεραία , ήταν µετά
από την σχετική συντήρηση έτοιµα για packing!
Στο σηµείο αυτό θέλω να τονίσω την αρωγή κάποιων συναδέλφων οι οποίοι αν και αδυνατούσαν να
συµµετάσχουν καταρχήν στην αποστολή προσέφεραν εργαλεία, υλικά ακόµα και αυτοκίνητο!.
Εντάξει αυτό ήταν το εύκολο κοµµάτι της ιστορίας , το δύσκολο ήταν οι συγκοινωνίες από Ρόδο – Αστυπάλαια , η
επιστροφή και οι ηµεροµηνίες διότι όλα αυτά σχεδιάζονται να γίνουν εν µέσω Χριστουγεννίατικων εορτών και
ποιος αφήνει το σπίτι του τέτοιες ηµέρες να πάει για πουρνάρια hi hi!
Με λίγα λόγια µετά από αρκετό ψάξιµο και αρκετές αλλαγές βγήκε το πρόγραµµα που έλεγε ότι η αναχώρηση θα
ήταν Παρασκευή 2/1/2009 από Ρόδο- Κάλυµνο µε διανυκτέρευση εκεί , επόµενο πρωί Σάββατο 3/1 από
Κάλυµνο – Αστυπάλαια και επιστροφή Κυριακή 4/1 απευθείας Αστυπάλαια – Ρόδος και όλες οι
µετακινήσεις αυτές θα γινόντουσαν ακτοπλοικώς!
Όλα έτοιµα την Παρασκευή µεσηµέρι και οι τελευταίες
λεπτοµέρειες επί χάρτου τσεκαρισµένες απέµενε λοιπόν η
συνάντηση στο καράβι στις 15:00 για αναχώρηση. Αλλά ένα
τηλεφώνηµα από τον συνταξιδιώτη µου SV5FRT Γίαννη
στις 13:40 µου ανεβάζει την πίεση στο 20 διότι µου
ανακοινώνει µε µεγάλη του λύπη ότι του προέκυψε ένα
σοβαρό προσωπικό θέµα και αδυνατεί να έρθει…. και έτσι
ένοιωσα ότι το σχέδιο πήγαινε προς ναυάγιο , πού να βρείς
τρελό τώρα να σε ακολουθήσει έχοντας µπροστά του µόνο
µία ώρα καιρό.
Πρώτη µου σκέψη ήταν ο SV5AZK ο Παναγιώτης ,
συνοδοιπόρος από τότε που πήραµε τις άδειες µας αλλά
γνώριζα από την αρχή ότι αυτό ήταν πολύ δύσκολο να γίνει
και όντως µετά από τηλεφωνική επικοινωνία µαζί του απλά
επιβεβαιώθηκα. Επόµενο τηλεφώνηµα στην σύζυγο µου
SV5KJR
SV5AZP
Ανου SV5BON η οποία καταλαβαίνωντας την κατάσταση
απάντησε αµέσως ότι µπορεί να έρθει µαζί µου να βοηθήσει
µε όποιο τρόπο µπορεί αλλά και πάλι σκέφθηκα : ΄θα ήταν αρκετή? Eτσι έπαιξα το τελευταίο µου χαρτί
ποντάροντας τα πάντα στο επόµενο τηλεφώνηµα που ήταν προς τον SV5KJR τον Γρηγόρη στον οποίο
ανακοίνωσα το θέµα ως εξής: Φίλε σε µια ώρα ταξιδεύεις για Αστυπάλαια µαζί µου για αυτόν και αυτόν
τον λόγο ,τι λές ? Η απάντηση του µε έστειλε στον παράδεισο : τακτοποιώ µία εκκρεµότητα και στις 3 παρά
θα είµαι στο πλοίο!!!!
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Με µεγάλη ανακούφιση τον είδα µαζί µε τον 13χρονο υιό µου Αλέξη ο οποίος θα µας συνόδευε , να έρχεται
στην κυριολεξία στο παρά πέντε στο πλοίο και τότε σιγουρεύτηκα ότι το όνειρο θα γινόταν πραγµατικότητα ,
διότι ο Γρηγόρης ήταν το καλύτερο εργαλείο που θα µπορούσα να έχω µαζί µου πού εκτός ότι έχει χρυσά χέρια
είναι απόλυτα συνεργάσιµος και το πιο σηµαντικό θα οδηγούσε και το αµάξι του που ήδη µου είχε προσφέρει για
το ταξίδι!!!
Η πανέµορφη Κάλυµνος µας καλωσόριζε µετά από επτά ώρες ταξίδι ( είχαµε στάσεις στην Τήλο και Νϊσυρο) και
εκεί είχαµε την ευκαιρία να περάσουµε λίγες ώρες µε τον αγαπητό συνάδελφο SV5DZX Γιώργο και τον υιό του
και συνάδελφο SV5FRZ Τιµόθεο όπως επίσης και
µε τα υπόλοιπα µέλη της οικογένειας τους , στο
ζεστό σπίτι τους!!
Σάββατο πρωί επιβίβαση στο µικρό πλοίο της
γραµµής , ο καιρός φορτωµένος µε κάποια µποφώρ
και το ηθικό µας αρκετά ανεβασµένο διότι από την
εκπλήρωση του σκοπού µας , µας χώριζαν µόνο 3
και κάτι ώρες! Φυσικά κατά την διάρκεια αυτή τα
χρειαστήκαµε και οι τρείς µας διότι το κούνηµα
ήταν ανελέητο και κάτι θαλασσόλυκοι σαν εµάς
φτάσαµε στα όρια µας hi hi!!
Επιτέλους να τη Αστυπάλαια µπροστά µας που
δεν χορταίναµε να την κοιτάζουµε διότι η
ακτογραµµή της είναι τόσο θαυµάσια και
πρωτόγνωρη για µας . Σηµειωτέον ήταν η πρώτη
µας επίσκεψη στο νησί αυτό !
Οι καλές µας σχέσεις µε τον τεχνικό του δήµου εκεί
µας εξασφάλισαν την απαιτούµενη υποδοµή για
την τοποθέτηση του επαναλήπτη δηλαδή οίκηµα
για τα µηχανήµατα , χώρο για την κεραία και το πιο σηµαντικό ρευµατοδότηση και µία βασική υποστήριξη µετά
την αποχώρηση µας .
Γι΄αυτό µόνο ευχαριστίες προς τον δήµο της
Αστυπάλαιας έχουµε!!
Ο Γιάννης και επονοµαζόµενος Επαρχος ( ετσι τον
βρίσκεις εκεί) µας περίµενε όπως µας είχε υποσχεθεί στο
λιµάνι για να µας οδηγήσει στον προεπιλεγµένο χώρο.
Η διαδροµή µέχρι το ψηλότερο σηµείο του νησιού , γύρω
στα 480 µέτρα , ήταν µαγευτική , ο δρόµος και βατός
αλλά και κακοτράχαλος στα ψηλότερα σηµεία του , που
αν βάλλεις και τις αυτοσχέδιες πόρτες που τοποθετούσαν
οι βοσκοί για να προστατεύσουν τα κοπάδια τους, η
ανάβαση µπορεί να θεωρηθεί λίγο δύσκολη !

Επιτέλους κορυφή και πρώτη επαφή µε τον χώρο που θα
φιλοξενούσε πλέον ένα κοµµάτι της Ενωσης µας, το
NIVA του Γρηγόρη φορτωµένο µε όλα τα απαραίτητα
καλούδια και η όρεξη για δουλειά στο ζενίθ ,το µόνο που
δεν έδενε µε το όλο σκηνικό ήταν ο καιρός που ερχόταν
απειλητικός και µαύρος προς το µέρος µας και
πραγµατικά µετά από 20 λεπτά εργασίας η βροχή άρχισε
και ήταν ήδη 14:00 και γνωρίζαµε ότι ο χρόνος εργασίας
ήταν πολύ ελάχιστος διότι στις 17:30 το περισσότερο θα
σκοτείνιαζε και εµείς θέλαµε την πρώτη ηµέρα να
κάνουµε όσα περισσότερα µπορούσαµε για να έχουµε
την επόµενη µέρα µόνο για δοκιµές.
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Οι πληροφορίες που είχαµε , πρίν φύγουµε, για
την τοποθέτηση της κεραίας , που είναι και το πιο
σηµαντικό κοµµάτι του σχεδίου , ήταν καλές , η
πραγµατικότητα ήταν εντελώς διαφορετική και
έπρεπε να αυτοσχεδιάσουµε αφιερώνοντας
περισσότερο χρόνο παλεύοντας εντέλει µέσα στην
ασταµάτητη βροχή και την λάσπη
δίοτι ενώ η λογική έλεγε παιδία µαζέψτε και
κατηφορίστε και ότι προλάβετε αύριο , εµείς και
µουλαρώσαµε και µείναµε εκεί αν και σε κάποια
στιγµή το τζίπ πήρε µπροστά για τον δρόµο της
επιστροφής. !
Πραγµατικά το τοπίο είχε γίνει εχθρικό µε τα
µαύρα σύννεφα να µας έχουν κυκλώσει και εµείς
να παλεύουµε να τοποθετήσουµε και να
ασφαλίσουµε µε τον καλύτερο τρόπο την πολύτιµη
κεραία µας . Ο χρόνος περνούσε το σκοτάδι
πλησίαζε αλλά η δουλειά δεν πήγαινε σύµφωνα µε
τις προσδοκίες , τότε γύρισα και απευθυνόµενος
στον Γρηγόρη του είπα ότι αν µου εγγυηθεί ότι θα τα καταφέρει να επιστρέψουµε µέσα στην νύχτα από αυτόν τον
δύσκολο δρόµο πίσω στην χώρα , τότε θα παραµείνουµε όσο χρειάζεται εκεί και θα το τελειώσουµε .Η απάντηση
του ήταν καθησυχαστική και πραγµατικά αυτό µας έδωσε ακόµα περισσότερη σιγουριά και κουράγιο.!!
Γύρω στις 18:00 ολοκληρώθηκε η τοποθέτηση της κεραίας µας και δεν σας κρύβω ότι η κούραση ήταν µεγάλη,
αλλά τώρα είχε µείνει το ευχάριστο κοµµάτι της ιστορίας ..η τοποθέτηση του επαναλήπτη, καλωδίων ,
κοννέκτορες και τα ψιλά. Οπερ εγένετο 16:30 όλα ήταν έτοιµα και η πρώτη δοκιµή έγινε! ∆εν είµαι καθόλου
σίγουρος λόγω κούρασης ποιος ήταν πρώτος ο Χρήστος SV8DBW από την Πλωµάρι , η ο Παναγιώτης
SV5AZK από την Ρόδο.
Η χαρά µας ήταν απερίγραπτη τα reports έπεφταν βροχή και µε τις επικρατούσες καιρικές συνθήκες όταν ακούς
Σύρος 59+++ Σαµος 59++ Λεσβος 57 Καλυµνος 57 νοιώσαµε δικαιωµένοι και είχαµε την επόµενη
ηµέρα για περισσότερες δοκιµές και διορθώσεις!!!
Τα πετάξαµε όλα τα εργαλεία όπως ήταν λασπωµένα
και χύµα µέσα στο αυτοκίνητο και αφού πήραµε την
κατηφόρα για τον γιαλό τότε µόνο σκεφτήκαµε ότι
δεν είχαµε φροντίσει για κατάλυµα και φαγητό αλλά .
και αυτό ξεπεράστηκε µε λίγο ψάξιµο αφού και
πανσιόν και εστιατόριο µε ζεστό σπιτικό φαγητό
βρήκαµε και θεωρώ ότι φανήκαµε τυχεροί διότι σε
τέτοια µικρά νησιά τον χειµώνα δεν βρίσκεις εύκολα
…..
Ξηµέρωµα Κυριακής και αφού είχαµε ειδοποιήσει από
βραδύς τους συναδέλφους να είναι stand-by για δοκιµές
πήραµε τον δρόµο για το βουνό και ως ανταµοιβή σήµερα
είχαµε µία ηλιόλουστη µέρα χωρίς ιδιαίτερο άνεµο , αλλά
προς το τέλος της ανάβασης µας περίµενε µία έκπληξη διότι
ένας βοσκός κατάφερε και λουκέτωσε µία από τις ξύλινες
πόρτες – φράχτες µε αποτέλεσµα να κουβαληθούν τα
σύνεργα περίπου στα διακόσια µέτρα ανηφόρας εν µέσω
βράχων µε τα χέρια…!
Οι φωτογραφίες έδιναν και έπαιρναν από τον Αλέξη και οι
δοκιµές σιγά-σιγά προχωρούσαν µε προσαρµογές του ύψους
και κατεύθυνσης της κεραίας έως ότου βρεθεί η χρυσή τοµή
πού θα ικανοποιούσε τους πάντες όσον γινόταν καλύτερα,
ΙΚΑΡΙΑ , ΜΥΚΟΝΟΣ , ΣΑΜΟΣ , ΛΕΣΒΟΣ ΚΑΛΥΜΝΟΣ ,
ΡΟ∆ΟΣ ,ΚΡΗΤΗ κ.λ.π Αν και η διάδοση δεν ήταν καλή ο
σκοπός επετεύχθη ΜΠΡΑΒΟ ΣΕ ΟΛΟΥΣ !!
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Τώρα ότι και αν συµβεί σε περιπτώσεις
εκτάκτων αναγκών η ∆ωδεκάνησος είναι πιο
θωρακισµένη και από καθαρά
ραδιοερασιτεχνικής πλευράς οι συνάδελφοι
ήτοι τα φιλαράκια της ευρύτερης περιοχής θα
συναντιούνται να τα λένε εδώ όσο συχνά
επιθυµούν ,διότι εµείς οι ακρίτες είµαστε λίγοι
και πρέπει να έχουµε συχνή επαφή…!
Μια καλή αποκοµιδή αυτού του ταξιδιού ήταν η
γνωριµία µας µε την Εθελοντική Οµάδα Αιγαίου
της Πολιτικής Προστασίας Παράρτηµα
Αστυπάλαιας , η οποία µας έκανε εντύπωση που
υπήρχε σε αυτό το µικρό νησί και αποτελείται από
νέους και ενδιαφέροντες ανθρώπους όπως ο
Γιώργος Γιαννούλης που ηγείται της προσπάθειας
αυτής. Μπράβο για την πρωτοβουλία τους!!
Εχουµε βάλει ήδη στην πρίζα τον Γιώργο να πάρει
µέρος στις επόµενες εξετάσεις για την απόκτηση
πτυχίου Ραδιοερασιτέχνη διότι έδειξε το ανάλογο
ενδιαφέρον κατά την συνάντηση µας και καταλάβαµε ότι το έχει το άθληµα hi hi!
Προς το παρόν το R6b της Αστυπάλαιας κουβαλάει στην ουρά του το R6b του Παννελλαδικού που είναι
τοποθετηµένο στην Κρήτη , αλλά κατόπιν συνεννόησης του προέδρου της Σ.Ε.Ρ SV1GFG Μιχάλη µε τον
αντιπρόεδρο µας SV5BYR επίσης Μιχάλη σύντοµα θα αλλάξει ο πρώτος τη συχνότητα αυτού σε R7b οπότε και τα
δύο συστήµατα θα λειτουργούν ανενόχλητα.! Ευχαριστούµε θερµά τον πρόεδρο της Σ.Ε.Ρ για την
συναδελφικότητα και την κατανόηση της κατάστασης!!
Λοιπόν R6b στην ΑΣΤΥΠΑΛΑΙΑ µε
145.762,5 ΤΧ και 145.162,5 RΧ και
77 subtone όπως όλοι οι επαναλήπτες
και αναµεταδότες της Ενωσης
Ραδιοερασιτεχνών ∆ωδεκανήσου !
Να ευχαριστήσω τον υιό µου τον
Αλέξανδρο για την υποµονή του και την
βοήθεια του κάτω από αυτές τις αντίξοες
συνθήκες και τον συνοδοιπόρο µου
Γρηγόρη SV5KJR που δέχθηκε να
µοιραστεί µαζί µου καινούργιες
εµπειρίες ,όπως επίσης και όσους διέθεσαν
έστω λίγο από τον χρόνο τους για να
γίνουν οι δοκιµές , χωρίς αυτούς δηλαδή
εσάς κύριοι συνάδελφοι δεν θα είχαµε το
σηµερινό αποτέλεσµα και το εννοώ αυτό!!
Να είστε όλοι καλά !!!

SV5AZP
Βασιλειάδης Παντελής
Πρόεδρος Ε.Ρ.∆
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(5ο µέρος)

Γράφει ο Ντίνος Νοµικός-SV1GK
Η

ΚΕΡΑΙΑ

SteppIR

Όπως είδαµε και στα προηγούµενα τεύχη του 5-9 report , η κεραία Yagi-Uda , από το 1926 που
πρωτοπαρουσιάστηκε µέχρι και τις µέρες µας , ήταν η µόνη κεραία όπου τόσοι πολλοί ραδιοερασιτέχνες
ασχολήθηκαν µε αυτή , την µελέτησαν , την τροποποίησαν και της άλλαξαν ακόµη και το σχήµα της ,
δηµιουργώντας διάφορες παραλλαγές της µε κύριο στόχο πάντα τη µείωση των διαστάσεών της , χωρίς βέβαια να
µειώνεται αισθητά η απολαβή της .
Τα τελευταία χρόνια η multiband λειτουργία µιας κεραίας είναι ένας σηµαντικός παράγοντας για την
επιλογή της από τους ραδιοερασιτέχνες .
Στο τεύχος 78 του 5-9 report γνωρίσαµε τους τρόπους όπου µια κεραία τύπου Yagi-Uda µπορεί να
µετατραπεί σε multiband , χρησιµοποιώντας κυρίως δύο µεθόδους , τα traps και τα πολλά στοιχεία στο ίδιο boom .
Τα traps έχουν το µειονέκτηµα να δηµιουργούν απώλειες στην απολαβή της κεραίας και από την
άλλη , τα πολλά στοιχεία στο ίδιο boom δηµιουργούν αλληλεπιδράσεις µεταξύ τους .
Έτσι λοιπόν εµφανίστηκε ο Michael Mertel –
K7IR , από την Washington (Εικόνα 1) , όπου
προσπάθησε να δηµιουργήσει µια κεραία YagiUda που να είναι multiband και η οποία να µη
χρησιµοποιεί traps ή πολλαπλά στοιχεία στο ίδιο
boom .
Η µέθοδός του σαν σύλληψη ήταν απλή , θα
χρησιµοποιούσε ένα boom σταθερού µήκους και
θα µετέβαλε τα µήκη των στοιχείων της κεραίας .
Η υλοποίηση όµως αυτής της κατασκευής ήταν
δύσκολη γιατί έπρεπε να ξεπεράσει πάρα πολλά
εµπόδια , τόσο κατασκευαστικά όσο και
λειτουργικά , γι’αυτό και χρειάστηκε αρκετό
χρόνο µέχρι να κατασκευάσει τα κατάλληλα
µοτέρ που θα επέτρεπαν την αυξοµείωση των
στοιχείων της κεραίας .
Ας δούµε όµως πώς λειτουργεί µια τέτοια κεραία
παίρνοντας για παράδειγµα µια κεραία Yagi-Uda
τριών στοιχείων .
Όπως γνωρίζουµε (5-9 report , τεύχος 76) , το µήκος του boom παίζει σηµαντικό ρόλο στην απολαβή
της κεραίας . Έτσι λοιπόν για ένα boom που θα έχει µήκος 0,4 του λ , η κεραία µας θα έχει ένα gain περίπου 10
dBi και ένα λόγο F/B 22 dB περίπου .
Αν αρχίζουµε να µικραίνουµε το µήκος του boom (δηλαδή την απόσταση ανακλαστήρακατευθυντήρα) , τότε αυξάνεται µεν ο λόγος F/B φθάνοντας και τα 35 dB , αλλά συγχρόνως µειώνεται και το gain
της κεραίας και το εύρος λειτουργίας της .
Μπορούµε λοιπόν να βρούµε µια χρυσή τοµή για το µήκος του boom έτσι ώστε να έχουµε και µια
αξιόλογη απολαβή αλλά και έναν υψηλό λόγο F/B .
Αν λοιπόν επιλέξουµε σαν σταθερό µήκος του boom τα 0,3λ περίπου , τότε πετυχαίνουµε έναν άριστο
συνδυασµό µεταξύ του gain , του F/B και του bandwidth της κεραίας .
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Ο Mike Mertel λοιπόν επέλεξε το µήκος του boom µιας κεραίας
τριών στοιχείων να είναι περίπου 4,8 µέτρα , πράγµα που σηµαίνει ότι για
τα 20 µέτρα η κεραία αυτή θα έχει ένα boom µήκους 0,23λ , για τα 15
µέτρα θα έχει µήκος 0,32λ και για τα 10 µέτρα 0,46λ .
Τα στοιχεία της κεραίας κατασκευάστηκαν από έναν ειδικό
µεταλλικό αγωγό που είχε σχήµα ταινίας (Εικόνα 2) και αποτελείτο από ένα
κράµα βηρυλλίου του χαλκού .
Η µεταλλική αυτή ταινία τοποθετείται µέσα σε ειδικούς
τηλεσκοπικούς σωλήνες από fiberglass και µετακινείται µε την βοήθεια ενός
ειδικού µοτέρ (Εικόνα 3) , όπως ακριβώς φαίνεται και στην (Εικόνα 4) .
Όλα τα στοιχεία της κεραίας , δηλαδή ο ανακλαστήρας , το δίπολο
και ο κατευθυντήρας , έχουν το καθένα το δικό του µοτέρ , όπου µε
την βοήθειά του αυξοµειώνεται το µήκος του .
Μια τέτοια κεραία φαίνεται συναρµολογηµένη στην (Εικόνα 5) µε τα
τρία στοιχεία της και τα αντίστοιχα µοτέρ τοποθετηµένα πάνω στο
boom .

Με αυτόν τον τρόπο λοιπόν ο Mike
Mertel-K7IR
,
πέτυχε
την
multiband
λειτουργία µιας κεραίας Yagi-Uda , χωρίς την
χρήση
traps
ή
πολλών
στοιχείων
τοποθετηµένων στο ίδιο boom .
Μπορεί βέβαια µια τέτοια
κεραία να µη πετυχαίνει τα
ιδανικά αποτελέσµατα που
θα µας έδινε µια αντίστοιχη
κεραία
τριών
στοιχείων
monobander
,
αλλά
πετυχαίνει
άριστα
αποτελέσµατα
εκµεταλλευόµενη την multiband λειτουργία της , χωρίς
να αποτελεί µια θηριώδη
κατασκευή , ενώ συγχρόνως
παρουσιάζει
πολλά
πλεονεκτήµατα .

Οι αυξοµειώσεις των µηκών των στοιχείων
της γίνονται µε την βοήθεια ενός ειδικού controller
(Εικόνα 6) , ο οποίος αναλαµβάνει µε το πάτηµα ενός
κουµπιού να συντονίζει την κεραία σε οποιαδήποτε
συχνότητα της µπάντας λειτουργίας της .
Το controller συνδέεται µε την κεραία
µέσω ενός ειδικού καλωδίου το οποίο χρησιµοποιεί 4
αγωγούς για κάθε στοιχείο της κεραίας . Έτσι λοιπόν
αν η κεραία µας έχει τρία στοιχεία θα χρειαστούµε ένα
12πολικό καλώδιο που θα χρησιµοποιεί 4 αγωγούς για
τον ανακλαστήρα , 4 για το δίπολο και 4 για τον
κατευθυντήρα .
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Η κεραία τροφοδοτείται µέσω ενός καλωδίου coaxial 50 Ωµ
και στο σηµείο τροφοδοσίας της υπάρχει ένα ειδικό current balun (Εικόνα
7) , το οποίο σχεδίασε ο Dr Jerry Sevick – W2FMI και προσαρµόζει την
γραµµή µεταφοράς µε την κεραία , που έχει σύνθετη αντίσταση 22 Ωµ
περίπου .
Η κεραία SteppIR παρουσιάζει αρκετά πλεονεκτήµατα . Κατ’ αρχήν
όλα τα παρασιτικά στοιχεία της είναι προστατευµένα µέσα στους σωλήνες
από fiberglass , µε αποτέλεσµα να µην οξειδώνονται πρακτικά ποτέ και να
µην επηρεάζονται από τις καιρικές συνθήκες , αυτό έχει σαν αποτέλεσµα
να αντέχουν σε µεγάλες διαφορές θερµοκρασίας (από -30 µέχρι +54
βαθµούς Κελσίου) , αλλά και σε πολύ ισχυρούς ανέµους που µπορεί να
φτάνουν και τα 160 Km/h (Εικόνα 8) .
Λόγω του ότι τα στοιχεία της µπορούν εύκολα να αλλάζουν µήκος ,
είναι δυνατόν ο ανακλαστήρας να µετατραπεί γρήγορα σε
κατευθυντήρα (µε το πάτηµα ενός κουµπιού) και το αντίστροφο ,
µε αποτέλεσµα να µη χρειάζεται να περιστραφεί 360ο , αλλά µόνο
180ο , πράγµα ιδιαίτερα χρήσιµο για γρήγορα QSO .
Ένα άλλο πλεονέκτηµα που παρουσιάζει είναι ότι µπορεί µε την
προσθήκη επί πλέον στοιχείων να αναβαθµιστεί ώστε να µπορεί να
λειτουργεί και µε περισσότερα παρασιτικά στοιχεία , αλλά και σε
περισσότερες µπάντες όπως π.χ. στα 40 µέτρα και στα 6 µέτρα για
τα οποία χρησιµοποιεί ένα
παθητικό στοιχείο όπως
άλλωστε φαίνεται και στην
(Εικόνα 9) .
Οι προσπάθειες του Mike
Mertel κράτησαν αρκετά
χρόνια µέχρι να πετύχει
ικανοποιητικά
αποτελέσµατα λειτουργίας της κεραίας αυτής .
Στις 14 Μαΐου του 2002 κατέθεσε όλα τα χαρτιά που
χρειάζονταν για να αποκτήσει άδεια ευρεσιτεχνίας , η οποία τελικά
εγκρίθηκε στις 13 Ιανουαρίου του 2004 µε αριθµό ευρεσιτεχνίας U.S.
Patent 6677914 και µε τίτλο “Tunable antenna system” .

Η

ΚΕΡΑΙΑ

Spiderbeam

Στο 5-9 report τεύχος 80 , µελετήσαµε αναλυτικά την κεραία G4ZU και
είδαµε τα πλεονεκτήµατά της .
Την ίδια αυτή κεραία µελέτησε και ο Cornelius Paul “Con” – DF4SA , από
την Γερµανία (Εικόνα 10) .
Ο Cornelius Paul , ένας νεαρός ηλεκτρονικός µηχανικός , γεννήθηκε το
1972 και σε ηλικία 13 ετών αποκτά άδεια SWL , µε χαρακτηριστικό
DE2QRV .
∆ύο χρόνια αργότερα και συγκεκριµένα το 1987 , αποκτά την κανονική
του άδεια µε χαρακτηριστικό DF4SA .
Από νωρίς έδειξε ιδιαίτερο ενδιαφέρον για επικοινωνίες CW και έλαβε
µέρος σε πολλά contest .
Εκεί όµως που είχε ιδιαίτερη αδυναµία ήταν η συµµετοχή σε πολλές
DXpeditions , έτσι λοιπόν έχει δουλέψει σε διάφορα µέρη µε τα
χαρακτηριστικά CS5A , 7X2ARA , CT3EE , ZA/DF4SA , 9H3MM και άλλα .
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Ένα από τα προβλήµατα που αντιµετωπίζουν οι ραδιοερασιτέχνες στις DXpeditions είναι η µεταφορά και η τοποθέτηση της κεραίας , ιδιαίτερα µάλιστα αν
αυτή είναι µια µεγάλη beam που πρέπει να τοποθετηθεί σε υψηλό ιστό .
Όταν λοιπόν ο Cornelius Paul έµαθε για την κεραία του Dick Bird - G4ZU ,
αµέσως διαπίστωσε ότι η κεραία αυτή , λόγω του µικρού της βάρους αλλά
και της υψηλής απολαβής που παρουσίαζε , θα ήταν ιδανική για DXpeditions , το µόνο πρόβληµα όµως που έπρεπε να ξεπεράσει ήταν να την κάνει
να λειτουργεί σε πολλές µπάντες .
Όπως ήδη γνωρίζουµε , ο Dick Bird – G4ZU πήρε µια κεραία Yagi-Uda τριών
στοιχείων , κράτησε το δίπολο όπως ήταν και λύγισε τον ανακλαστήρα και
τον κατευθυντήρα σε σχήµα V , όπως στην (Εικόνα 11) .
Ο DF4SA λοιπόν σκέφτηκε να τοποθετήσει πολλές τέτοιες
κεραίες πάνω στο ίδιο boom , ώστε κάθε µια από αυτές να
συντονίζει σε διαφορετική µπάντα και τροφοδοτώντας τες µε
µια κοινή κάθοδο να δηµιουργεί µια multiband κεραία .
Τα πρώτα όµως προβλήµατα παρουσιάστηκαν αµέσως και
ήταν κυρίως η αλληλεπίδραση µεταξύ των στοιχείων της και
η δυσκολία προσαρµογής της κεραίας σε µια γραµµή
µεταφοράς .
Για σύµµαχο στην προσπάθειά του αυτή είχε όχι µόνο
πολλούς φίλους ραδιοερασιτέχνες που τον βοήθησαν σε
όλες τις δοκιµές που έκανε , αλλά και πολλά όργανα
µετρήσεως
σε
συνδυασµό
µε
ειδικά
προγράµµατα
ηλεκτρονικών υπολογιστών εξοµοίωσης κεραιών .
Ο Cornelius Paul άρχισε τις µελέτες και τους πειραµατισµούς
από το 1998 και κατάφερε να τους ολοκληρώσει το 2005 ,
χωρίς αυτό βέβαια να σηµαίνει ότι µέχρι σήµερα δεν µελετά
νέες βελτιώσεις .
Έτσι λοιπόν δηµιούργησε µια κεραία beam , η οποία µπορεί
να λειτουργεί στις µπάντες των 20 , 15 και 10 µέτρων ,
δίνοντάς της το σχήµα της (Εικόνας 12) .
Αυτή λοιπόν είναι η περίφηµη κεραία Spiderbeam και η συγκεκριµένη χρησιµοποιεί 3 στοιχεία
για τα 20 µέτρα , 3 στοιχεία για τα 15 µέτρα και 4
στοιχεία για τα 10 µέτρα .
Όσον αφορά το θέµα της προσαρµογής ,
το έλυσε συνδέοντας τα σηµεία τροφοδοσίας των
διπόλων όχι όλα µαζί , αλλά µέσω µιας συµµετρικής
γραµµής µεταφοράς η οποία στο άκρο της είχε ένα
current balun τύπου W1JR (Εικόνα 13) , στο οποίο
συνδέεται κατευθείαν η γραµµή µεταφοράς των 50
Ωµ .
Με τον τρόπο αυτόν πέτυχε να δηµιουργήσει
µια multiband κεραία , πανάλαφρη , όπου τα στοιχεία
της είναι συρµάτινα και συγχρόνως εξαιρετικά
αποδοτική , αφού δεν έχει να ζηλέψει τίποτα από µια
αντίστοιχη τρίµπαντη κεραία µε traps , για να µην
πούµε
ότι
σε
πολλές
περιπτώσεις
είναι
αποδοτικότερη .
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Μια κεραία Spiderbeam που λειτουργεί σε τρείς µπάντες δηλαδή στα 20 , 15 και 10 µέτρα , µπορεί να
αναβαθµιστεί ώστε να λειτουργεί σε πέντε µπάντες , µε την προσθήκη δύο ανακλαστήρων και δύο επιπλέον
διπόλων για τα 17 και τα 12 µέτρα αντίστοιχα .
Ένα από τα πλεονεκτήµατά που παρουσιάζει είναι ότι όλα τα τµήµατά της είναι πανάλαφρα µε
αποτέλεσµα όλη η κεραία να ζυγίζει γύρω στα 6 κιλά , καταλαµβάνοντας συσκευασµένη ελάχιστο χώρο (Εικόνα
14) , πράγµα που την κάνει ιδανική για µεταφορά .

Λόγω του µικρού της βάρους µπορεί να περιστραφεί ακόµη και µε έναν ρότορα TV , όσον αφορά δε την
ισχύ , αντέχει άνετα τα 2 Kw .
Εδώ δεν θα πρέπει να παραλείψουµε να αναφέρουµε ότι ανάµεσα στα ονόµατα που ευχαριστεί ο ίδιος
ο Cornelius Paul – DF4SA , είναι και δύο Έλληνες ραδιοερασιτέχνες , η Βικτώρια Παναγιώτου – SV2KBS και ο
Τάσος Θωµαίδης – SV8YM .

ΕΠΙΛΟΓΟΣ
Με την περιγραφή αυτών των δύο κεραιών κλείνουµε το κεφάλαιο που αναφερόταν στην κεραία YagiUda , αφού µελετήσαµε τις πιο χαρακτηριστικές περιπτώσεις κεραιών όπου κάθε µια από αυτές ήταν και µια
παραλλαγή της αρχικής κεραίας που ανακάλυψαν o Hidetsugu Yagi και ο Shintaro Uda , δείχνοντας έτσι ότι η
αγάπη για τον ραδιοερασιτεχνισµό και το µεράκι για πειραµατισµό , προσφέρει όχι µόνο γνώση και εµπειρία αλλά
δείχνει ότι τα πεδία ενασχόλησης των ραδιοερασιτεχνών δεν έχουν όρια και συνεχώς θα πρέπει να περιµένουµε
νέες ανακαλύψεις , γιατί και η πιο απλή ιδέα µπορεί να αποδειχθεί πολύτιµη και να εξελιχθεί σε µια
µεγάλη ανακάλυψη .
Στο επόµενο τεύχος του 5-9 report θα αναφερθούµε σε µια άλλη σπουδαία κεραία , την cubical quad .
Μέχρι τότε , Πολλά 73
Ντίνος – SV1GK
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1979

RADIO CLUB OF EDESSA

SZ2EDE

30 Χρόνια Ραδιολέσχη Έδεσσας
Επετειακή γενική συνέλευση

Την Κυριακή 8-2-2009 και ώρα 18:00 γιορτάζουµε τα 30
χρόνια από την ίδρυση του συλλόγου µας και σας καλούµε στην
επετειακή γενική συνέλευση και κοπή της βασιλόπιτας στον
πολυχώρο ‘’Κανναβουργείο’’.

ΓΙΑ ΤΟ ∆.Σ

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ

Ο Γ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
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SV2KBC

SV2CSV
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Τ.Θ 43
58200
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e-mail : sz2ede@sz2ede.gr
Τηλ.: 2381028218-6972278853
Fax.: 2381051114
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P.O. BOX 43
58200 EDESSA

5-9 Report

Το κυβερνοπεριοδικό του Αιγαίου

Page 54

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

ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΤΟ ICOM T-81.
ΦΟΡΗΤΟ ΜΕ 4 ΜΠΑΝΤΕΣ.
50 /1 44 / 430 / 1,2
ΣΕ ΑΡΙΣΤΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
400 EURO

sv2jao@yahoo.gr

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

Πωλείται ΚΕΡΑΙΑ PKW THF5e Plus 400 Εuro
Η κεραία είναι καινούργια στα κουτιά της και καλύπτει τις
µπάντες των 10-15-20 και 40m. Τα τεχνικά της
χαρακτηριστικά θα τα βρείτε στο παρακάτω Link:
http://www.antennapkw.com/catalogo/THF5ePLUS.htm
∆ηµήτρης SV1DAT 6974552834 e-mail sv1dat@gmail.com

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

