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∆ιαβάστε σε αυτή
την έκδοση:
1Β1ΑΒ ή 1
C1Α...
1C
Remote shack...
S S T V ...
AEGEAN results...
S X 8 P ...

70 χρόνια...
Μάρτης
Μάρτης--Γδάρτης...

SV1BSX / Silent Key…
Λίγες µέρες πρίν πληροφορηθήκαµε τον απρόσµενο χαµό του Μάκη SV1BSX…
Τέσσερα χρόνια πρίν, µέσα από τις σελίδες του 5-9 Report, γινόµασταν κοινωνοί
των βαθιών γνώσεών του και του τόσο γλαφυρού γραψίµατος του για ότι έχει σχέση
µε την «Υπηρεσία του ραδιοερασιτέχνη µέσω δορυφόρου».
Πολλοί νέοι συνάδελφοι έµαθαν απ’ αυτόν και πολλοί παλαιότεροι τους
ξανακεντρίσθηκε το ενδιαφέρον και έστρεψαν τις κεραίες τους προς τον ουρανό…
Ο Μάκης ήταν ο ιδρυτής του group της «SV Amsat» και µέσα από κεί µαζί µε τά
τότε άρθρα του στο 5-9 Report µοίραζε γνώση…
Σήµερα ο SV1BSX δεν είναι πιά κοντά µας…
Πέρασε για πάντα, ποιος ξέρει, το ανεξερεύνητο κατώφλι του χωροχρόνου…

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:

Μάκη από κεί πού είσαι έχε τον νού σου στους LEO και στους HEO κράτα το κλειδί
σου και εάν µας ακούσης δώσε µας κανένα καλό ριπόρτο από το καινούριο το QRA
σου.

(www.5
www.5--9report.gr)
κάθε µήνα.

Εµείς από δώ στην θύµησή του αναδηµοσιεύουµε την σελίδα 22 από το τεύχος 51
του περιοδικού µας, για τά πρώτα γενέθλια της στήλης σου «∆ορυφορικά Νέα»

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

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

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

ΕΛΕΥΘΕΡΑ αρκεί να γίνει
αναφορά στην πηγή.

και έτσι όπως ήσουν τότε, θα σε θυµόµαστε πάντα…
Έτοιµο να δώσεις αλλά και να πάρεις γνώση…
SV1BSX this is 5-9 Report from KM37
You are really 5-9… LOUD and CLEAR
73 & SU…
5-9 Report this is SV1BSX is on
Key… SK… SK… SK…

Silent

Από την συντακτική οµάδα του 5-9 Report και µέλη του SV Amsat.
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Εδώ και περίπου ένα χρόνο άρχισα να σκέφτοµαι τρόπους για τον εξ αποστάσεως τηλεχειρισµό
πληρους εγκατάστασης Ραδιοερασιτεχνικού σταθµού µέσω ∆ιαδικτύου τώρα που οι ταχύτητες το
επιτρέπουν.
Ο ποιό άµεσος τρόπος για πλήρη τηλεχειρισµό είναι το SkyCommand της Kenwood για το TS-2000.
O περιορισµός στο παραπάνω σύστηµα αρχίζει εκεί που τελειώνει η κάλυψη που µπορεί να προσφέρει
στην καλύτερη περίπτωση το ΤΜ-D700 ή ΤΜ-D710 της ίδιας εταιρίας.
Έχοντας ήδη στην κυριότητα µου όλα τα παραπάνω µοντέλα ποµποδεκτών καθώς και του TH-D7 και
δοκιµάζοντας το Kenwood SkyCommand αρκετό χρόνο γρήγορα κατάλαβα ότι το δυνατό αυτό
"εργαλείο" µπορεί να δώσει λύσεις σε καταστάσεις έκτακτων αναγκών σε περιορισµένη όµως ακτίνα.
Αυτό στο οποίο θα ήθελε να πειραµατιστεί και να επενδύσει ίσως ο µέσος Έλληνας ραδιοερασιτέχνης
δεν βρίσκετε µέσα στο σύστηµα τηλεχειρισµού της Kenwood.
Ο κύριος λόγος είναι ότι θα πρέπει
κανείς να έχει τον αµιγή εξοπλισµό
της πιο πάνω εταιρίας για να κάνει
τους πειραµατισµούς του
αποκλείοντας τον ήδη υπάρχοντα
εξοπλισµό του. Συνολικά το όλο
εγχείρηµα θα κόστιζε περίπου
2.000-2.500 ..Ωµ. Για αυτούς που
ήδη τον έχουν δεν υπάρχει
πρόβληµα εκτός από τους
περιορισµούς της εµβέλειας που
ανέφέρα πιο πάνω.
Παλιότερα µετά από προτροπή του
SV8CS που το είχε εφαρµόσει
επιτυχώς, χρησιµοποιούσα το
πρόγραµµα του F8DEX µε την
ονοµασία TRX-Manager µε
αρκετά προβλήµατα στο "πάρεδώσε" του ήχου.Επίσης λόγω της
απουσίας γρήγορου ∆ιαδικτύου το
όλο project είχε επιπλέον απαιτήσεις σε εξοπλισµό µε όπως ασύρµατα Wi-Fi Access points
αναµεταδότες του Wi-Fi κεραίες κλπ που εκτόξευαν το κόστος του όλου συστήµατος πολύ ψηλά.
∆οκιµάστηκε πάντως και το κόστος σε συνδυασµό µε την απαίτηση PC και στις δύο πλευρές (shack και
θέση τηλεχειρισµού), επιπλέον ασύρµατου εξοπλισµού για το ασύρµατο δίκτυο ή ακόµη και χρήση
δικτύωσης µε Packet Radio,και µε πολλά προβλήµατα στην παραµετροποίηση και την σταθερότητα του
όλου συστήµατος έθεσαν θέµα επανεξέτασης της χρησιµότηταςτου. Λίγο αργότερα σε συνδυασµό µε
την εµφάνιση και στη Ελλάδα του γρήγορου διαδιδικτύου, το πολλά υποσχόµενο Ham Radio Deluxe
(HRD) αρχίζει ανάµεσα στα πολλά που προσφέρει να αναπτύσσει και το κοµµάτι του τηλεχειρισµού.
Σχετικά εύκολη για κάποιον αρχάριο η παραµετροποίηση και για την προώθηση και λήψη του ήχου
χρησιµοποιύνταιδιάφορα λογισµικά µε δηµοφιλέστερο το Skype λόγω καλης ποιότητας ήχου.
Χρησιµοποιήθηκαν επίσης από τον γράφοντα και τα Windows Messenger και IP-sound µε
ικανοποιητικά αποτελέσµατα.
Οι δοκιµές έγιναν ανάµεσα σε δυό QTH το δικό µου και του SV5KJR µε απόσταση 6 χιλιοµέτρων
περίπου µεταξύ µας. Ο τηλεχειριζόµενος σταθµός ήταν αυτός του SV5KJR µε το IC-746 και το PC
του Γρηγόρη να τρέχει το HRD και ένα ειδικό λογαριασµό στο Skype απαντούσε αυτόµατα στο
κάλεσµά µου.
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Τα αποτελέσµατα ήταν θεαµατικά και οι χαµηλές µπάντες που δεν είχα στην διαθεσή µου µέχρι τώρα
και τις δούλευα από το σαλόνι του σπιτιού µου µέσω του laptop µου άρχισε να δίνει φτερά στην
φαντασία µου. Το µόνο πρόβληµα ήταν η διαθεσιµότητα του τηλεχειριζόµενου σταθµού που
προυπέθετε την προηγούµενη συνεννόηση µου µε τον Γρηγόρη. Φυσικά δεν θα µπορούσε αυτό να
είναι µια µόνιµη κατάσταση. Η ιδέα της χρήσης του project από την Ένωση Ραδιοερασιτεχνών
∆ωδεκανήσου γιαπροσφορά του πολύ καλά εξοπλισµένου shack του εντευκτηρίου στους
συνάδελφους που δεν διαθέτουν προς το παρόν εξοπλισµό HF ή θα ήθελαν να πειραµατιστούνµε το εν
λόγω σύστηµα µάλλον περιµένει λίγο από τον χρόνο µου για να τεθεί σε εφαρµογή.
Μάλλον θα προσπαθήσω να το εφαρµόσω µε τα νέα δεδοµένα.
Ολα αυτά έγιναν ενα χρόνο πρίν. Μάλιστα καποιοι συνάδελφοι θα θυµούνται την αναλυση που τους
έκανα για το συγκεκριµένο σύστηµα και την αργοπορία στο να πάρω µικρόφωνο λόγω της
καθυστέρησης (περίπου 2 sec) από το ∆ιαδίκτυο. Τους ευχαριστώ για την υποµονή την ανοχή της
φλυαρίας µου καθώς και για τα καλά τους ρεπορτ.
Πριν περίπου 3 µήνες και µε τις εργασίες στο 2nd QTH περίπου 90 χλµ από την πόλη της Ρόδου να
είναι σε εξέλιξη η ανάγκη τηλεχειρισµού ενός πλήρους σταθµού που σχεδιάζω να στήσω εκεί αλλά
χωρίς την ανάγκη υποστήριξης από υπολογιστή που θα έπρεπε να παραµένει συνέχεια ανοικτός για
ανταπόκριση ήταν πρόκληση.
Μια προσεκτική έρευνα στο ∆ιαδίκτυο µε έφερε κοντά σε µια ελβετική εταιρία που είχε διάφορα
συστήµατα διαχείρησης Sound Over IP µε αλµυρή τιµή αλλά µε επαγγελµατική ποιότητα και εγγύση
αποτελεσµάτων. Εκτός από τον full dublex ήχο µε πολύ καλή κωδικοποίηση προσφέρει και µια COM
πόρτα για µεταφορά διαφόρων λειτουργιών. Φαίνετε να µε καλυπτει και αρχίζω τις ερωτήσεις στην
εταιρία για να δώ πως θα το υποστηρίξω µε λογισµικό και πόσο "ευπλαστο" µπορεί να είναι.
Ταυτόχρονα ανακοινώνω τα ευρήµατα µου στο forum του Ham Radio Deluxe και ζητώ βοήθεια από
τους συναδέλφους για οτιδήποτε σχετικό. Ένας µάλιστα ποστάρει κάτι λακωνικό: "All you need is
on http://www.remoterig.com" Πράγµατι αυτό που βρήκα στην συγκεκριµένη διευθυνση
ξεπερνούσε τις προσδοκίες µου.
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¨Ενα σύστηµα φτιαγµένο για να περνά µεσα από το τοπικό δίκτυο ή ∆ιαδίκτυο ότι περνάει µέσα απο το
καλώδιο διαχωρισµού του καντράν του ICOM IC-706MkII ή του KENWOOD TS-480. Αυτά είναι τα data
που αφορούν στην απεικόνιση του καντράν ότι αφορά το µικρόφωνο και τις λειτουργίες του και
φυσικά τον ήχο του δέκτη. Φανταστείτε το καντράν του µηχανήµατος µαζί µε ένα µικρόφωνο και ένα
ηχείο και το κουτί-interface να συνδέεσε από οπουδήποτε στο ∆ιαδίκτυο και να τηλεχειρίζεσαι τον
σταθµό σου µε την ίδια αµεσότητα όπως αν ήσουν µπροστά στο µηχανηµά.
Αυτό ακριβώς κάνει το προιον
αυτό. Σου αφήνει τον
χειρισµό του µηχανήµατος
στην αφή σου, σε σηµείο να
αναρωτιέσαι αν τελικά είναι
τηλεχειρισµός. Ο τρόπος που
δουλέυει φαίνεται στο διπλανό
σχήµα. Επίσης στις
φωτογραφίες βλέπετε το
"πάντρεµα" του interface µε
τους ποµποδέκτες αλλά και ο
κλασσικός τηλεχειρισµός µηχανήµατος χωρίς αποσπώµενη προσοψη όπου χρειάζεται και η συνδροµή
του Ham Radio Deluxe για την απεικόνιση του "καντράν" αλλά και των επιπρόσθετων λειτουργιών
όπως φίλτρα, χρήση tuner, κλπ.
Η κωδικοποίηση του ήχου γίνεται ανάµεσα από 18 συνδυασµούς ανάλογα µε τις ταχύτητες που
δίδονται από τον πάροχο του ίντερνετ. Για τοπικό δίκτυο φυσικά παίρνουµε το την ποιοτικότερη αρά
και πιο "βαριά" κωδικοποίηση.
Θα ήταν υπερβολή ίσως να αρχίσω να µεταφράζω το υλικό που υπάρχει στο απλό και καλογραµµένο
διαδικτυακό τόπο της λαµπρής αυτής ιδέας που έχει υλοποιηθεί απο επαγγελµατίες του είδους που
έβαλαν το ραδιοερασιτεχνικό τους µεράκι για να προσφερθεί σε µας.
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Για όσους θεωρήσουν την τιµή κάπως υψηλή τους θυµίζω
ότι είναι ίση περίπου µε την αξιά ενός καινουργιου φορητού
VHF-UHF που θα δώσει λιγότερες µάλλον συγκινήσεις από
το RRC-1258. Το σύστηµα πωλείται σαν
προκατασκευασµένες πλακέτες και κουτιά µε προσόψεις τα
οποια θα πρέπει να συναρµολογησετε (παίρνει 5-6 λεπτά αν
έχετε τα εργαλεία) και είναι αν ακολουθήσετε προσεκτικά
τις οδηγίες ...παιχνιδάκι.
Τα καλώδια σύνδεσης από και πρός το interface για το
µηχανηµα τα φτιάχνετε εσεις (δεν δίδονται ούτε
παραγγελνονται) και µάλλον αυτό µπορεί να γίνει αµέσως
µετά την παραγγελία και όσο χρόνο κάνει µέχρι να τα
παραλάβετε όπως έκανα και εγώ. Όλα τα σχήµατα και οι
συνδυασµοί που καλύπτει το σύστηµα για τα µηχανήµατα που υποστηρίζει το RRC-1258 υπάρχουν
αναλυτικά στην ιστοσελίδα του προιόντος.
Το σύστηµα δούλεψε αµέσως χωρίς προβλήµατα και απορίες που δεν λύθηκαν από µια προσεκτική
µελέτη της ιστοσελίδας στο ∆ιαδίκτυο.
Οτιδήποτε αφορά το RRC-1258 βρίσκεται στην ιστοσελίδα του προιοντος η οποία είναι γραµµένη και
στα Σουηδικά και στα Αγγλικά.
Καλές ∆οκιµές

SV5BYR
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Αγαπητοί συνάδελφοι, µε ξεχωριστή τιµή για την στήλη µου αλλά και για το «5-9 Report» φιλοξενώ
αυτό τον µήνα το άρθρο µε τίτλο:

«… ∆ιεπιστώθη έλλειµµα δυνάµεων …»
Του Κωνσταντίνου Π. Φράγκου.
Υποστρατήγου ε.α., DEA του Πανεπιστηµίου της Σορβόννης – Paris Ι στην Πολιτική Άµυνα
Εθνικό είναι το αληθές.
∆. Σολωµός.
∆ανείσθηκα τον τίτλο του κειµένου µου από τη γνωστή ρήση-οµολογία του κ. Σηµίτη ενώπιον της
Βουλής, την επαύριον του εξευτελισµού της χώρας στα Ίµια (30-1-96). Ο µόλις τεσσάρων ηµερών
πρωθυπουργός κάθιδρος, ωχρός, πελιδνός δήλωνε
«∆ιεπιστώθη έλλειµµα δυνάµεων» και συµπλήρωσε µε το κυπταυχενικό «Ευχαριστούµε τους
Αµερικάνους…». Η ευχαριστία συµπληρώθηκε, στην πράξη, µε την επαίσχυντη συµφωνία ΣηµίτηΝτεµιρέλ-Ολµπράιτ (1998, Μαδρίτη) όπου αναγνωρίσθηκαν δικαιώµατα των Τούρκων στο Αιγαίο.
Τι σήµαινε η διαπίστωση; Ευθύνη της πολιτικοστρατιωτικής ηγεσίας του υπουργείου; Αδυναµία
εξοπλισµών; Ανέτοιµο των Ε∆; ∆ιάβρωση του φρονήµατος των στελεχών, εξαιτίας του κοµµατισµού
και της αναξιοκρατίας; Ο κ. Σηµίτης δεν ασχολήθηκε να βρεί την αιτία, να αναζητήσει ευθύνες και να
επιβάλει κυρώσεις. Ένιωθε αδύναµος και ανασφαλής. ∆εν είχε τη στόφα του ηγέτη πού χρειαζόταν
εκείνες τις τραγικές ώρες και ηµέρες.
Το µόνο πού έκανε, αργότερα, ήταν να ανοίξει τους κρουνούς του Εθνικού Θησαυροφυλακίου για
εξοπλισµούς και να διορίσει ως Πρόεδρο του Ινστιτούτου Αµυντικών Ερευνών, του µοναδικού «think
tank», έναν…εργολάβο οικοδοµών, κοµµατικό στέλεχος! Άφησε τη διαχείριση κολοσσιαίων ποσών έν
λευκώ, χωρίς κανένα έλεγχο στον κ. Τσοχατζόπουλο και κατόπιν στον κ. Παπαντωνίου. Για τον άκρατο
κοµµατισµό και την αναξιοκρατία πού κατέτρωγαν σαν σαράκι το φρόνηµα των στελεχών, δεν έκανε
τίποτα…
Άς θυµηθούµε όµως, το κλίµα της εποχής του δράµατος. Από την πλευρά µας υπήρχε πλήρης
ακυβερνησία. Πρωθυπουργός δεν υπήρχε. Η χώρα «εκυβερνάτο» από ένα εσµό εµπίστων της κ. Λιάνη.
Ποτέ στην Ελλάδα δεν υπήρξε τέτοια κατάσταση παρακµής και διάλυσης.
Από την άλλη, καθώς όλα γίνονται βάση προγράµµατος, υπήρχε µια όξυνση πολιτικής ηγεσίας (Τσιλέρ)
και κεµαλικού κατεστηµένου. Οι στρατιωτικοί αναζήτησαν ευκαιρία να εκδηλώσουν την ισχύ τους
δείχνοντας στο λαό ποιος έχει την δύναµη στα χέρια του. Οι Τούρκικες Ε∆, πλήρως εξοπλισµένες και
καλώς διοικηµένες, είχαν σαφή υπεροχή έναντι των ηµετέρων… Έλλειµµα ∆υνάµεων …
Τά επακολουθήσαντα είναι γνωστά…
Την οκταετία 1996-2004 έγινε, όντως, «κοσµογονία» στις προµήθειες εξοπλισµών, οι οποίες, αν
εγένοντο σωστά και οικονοµικά, θα είχαν επιλύσει –κατά πολύ- το θέµα του ελλείµµατος, τουλάχιστον,
σε υλικό. Από 26 τρισ. δραχµές πού δαπανήθηκαν πολύ λίγα «έπιασαν τόπο». Τά περισσότερα
δηµιούργησαν µια κάστα υπερπλουσίων (εµπόρων, µεσαζόντων, πολιτικών, κρατικών λειτουργών) πού
ετοιµάζονται να ξανακαθίσουν στο τραπέζι για να µασήσουν τά 27 δισ. ευρώ πού θα δώσει (πότε;) η
κυβέρνηση για το νέο εξοπλιστικό. Άς έρθουµε όµως στο σήµερα:
Η Ελλάδα έχει µια αδύναµη κυβέρνηση και µια ασθενή αντιπολίτευση.
Από τά οπλικά συστήµατα πού αγοράσθηκαν την οκταετία Σηµίτη:
-Μερικά λειτουργούν, αποδίδουν. ∆ικαιολογούν τη δαπάνη αγοράς.
-Άλλα πού «κατάπιαν» εκατοντάδες δις είναι αµφιλεγόµενα, ξεπερασµένα ή παντελώς άχρηστα, αλλά
οπωσδήποτε υπερκοστολογηµένα.
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- Μια άλλη οµάδα, πού αγοράσθηκαν µε συνθήκες απορρήτου–επείγοντος, κατά βάση
υπερκοστολογηµένα, δεν παραλαµβάνονται, εξαιτίας ανεπαρκείας ή ελλείψεων (π.χ. υποβρύχια,
ιπτάµενα ραντάρ, ελικόπτερα κ. ά.)
- Άλλα πανάκριβα, επιχειρησιακώς ικανά, είναι εναποθηκευµένα και σκουριάζουν, αντί να φυλούν
Θερµοπύλες!
Τά κενά είναι τεράστια, οι επιπτώσεις είναι ορατές. Βλέπουµε τά τουρκικά µαχητικά να πετούν
ανεξέλεγκτα στο Αιγαίο και να υπερίπτανται της Σκύρου, ενώ ο τότε Γ.Γ. εξοπλισµών κ. Ι. Σµπώκος
δήλωνε µε έπαρση (ΝΕΑ 12 07 99) «Νιώθω υπερήφανος για την αµυντική θωράκιση της χώρας… Ούτε
κουνούπι δεν περνά από την αντιαεροπορική οµπρέλα πού στήσαµε». Λίγο νωρίτερα (ΒΗΜΑ
11.08.1998) ο τότε ΥΕΘΑ κ. Τσοχατζόπουλος δήλωνε «Για πρώτη φορά η Ελλάδα έχει αξιόπιστη και
σύγχρονη αντιαεροπορική οµπρέλα…» Η οµπρέλα αυτή ήταν, δυστυχώς, χάρτινη και το γνώριζε ο κ.
Σηµίτης.
Το υπουργείο Άµυνας τά τελευταία τέσσερα χρόνια της διακυβέρνησης της Ν∆ δεν έκανε την
παραµικρή προµήθεια για να καλύψει τά κενά. Πλήρης αδράνεια. Επανάληψη της απραξίας 93-96.
Επιπλέον, προσωπικά ο κ. Καραµανλής, ενώ προεκλογικά υποσχόταν έλεγχο και τιµωρία της ασυδοσίας
«κουκούλωσε» πλήρως την υπόθεση, για να µη θιγεί ο πολιτικός κόσµος, όπως δικαιολόγησε την
αδυναµία του, δίνοντας έτσι το σύνθηµα στους επερχόµενους διαχειριστές του αµυντικού υλικού
«Μπείτε σκυλιά κι αλέστε…». Εν τώ µεταξύ, η Ελλάδα κέρδισε πάλι προς δόξαν τής κυβέρνησης την
πρώτη θέση της πλέον διεφθαρµένης χώρας της ΕΕ. Η υπόθεση SIEMENS επιβεβαιώνει την πώρωση.
Ο υπεύθυνος υπουργός, κ. Μεϊµαράκης, µόνο µε την Άγκυρα δεν ασχολείται. Κύριο µέληµά του είναι οι
κοµµατικές ίντριγκες, ο εκλογικός νόµος, οι µετατάξεις οπλιτών για ρουσφετολογικούς λόγους.
Για να αντιληφθούµε το µέγεθος της αβελτηρίας του υπουργείου αναφέρω παρά κάτω:
- Για µαχητικά αεροσκάφη F-16 πού παραγγέλθηκαν επί ΠΑΣΟΚ, δεν έχει παραληφθεί ακόµη το
σύστηµα αυτοπροστασίας.
- Καίτοι έχουµε προειδοποιηθεί από τριετίας από το ICAO ότι θα µας αφαιρεθεί, υπέρ της Τουρκίας, η
αρµοδιότητα έρευνας και διάσωσης στο Αιγαίο, εξαιτίας έλλειψης µέσων, το ΥΕΘΑ δεν κάνει ένα βήµα
για τη προµήθεια των απαραιτήτων ιπταµένων και πλωτών µέσων. Απέναντι υπάρχει ένας σύγχρονος
στόλος…
- ∆εν αποφασίζουν να προµηθευτούν ακόµη και ανταλλακτικά ή φτηνά απλά εκπαιδευτικά βοηθήµατα
ασφαλείας πτήσεων για µαχητικά και πυροσβεστικά αεροσκάφη. (σχ. ρεπορτάζ 06.10.2007 – ΝΕΑ).
Η υπόθεση συµπαραγωγής πυροµαχικών αρµάτων ( πού είναι ξαρµάτωτα ) από τά ΕΑΣ καρκινοβατεί
απελπιστικά.
Το φρόνηµα του έµψυχου υλικού (στελεχών) βρίσκεται στο κατώτερο σηµείο της τελευταίας
εικοσαετίας. Η επίπτωση, φυσικά, στη µαχητικότητα. Το κύµα των παραιτήσεων έχει υπερβεί κάθε
προηγούµενο. Η δυσπιστία προς την ηγεσία, επίσης εξαιτίας του άκρατου κοµµατισµού και της
αναξιοκρατίας, έχει απογειωθεί. Τά είπε όλα πέρυσι ο τ. Α/ΓΕΝ Ναύαρχος Αντωνιάδης, τι να προσθέσω;
Άς πάµε, όµως, στην απέναντι όχθη. Υπάρχει υποβόσκουσα σοβαρή κρίση µεταξύ κυβέρνησης Ερτογάν
και στρατιωτικών. Το κλίµα είναι περίπου το ίδιο µε το 1996.
Η Τουρκία, ακολουθούσα τακτική ετών, εξοπλίζεται πυρετωδώς µε άριστης ποιότητος συστήµατα (όχι
αµφιλεγόµενα, ξεπερασµένα ή υπερκοστολογηµένα), µε σίγουρη εξασφάλιση βιοµηχανικής συµµετοχής
και αντισταθµιστικών. Ανάµεσά τους περιλαµβάνονται προµήθειες:
- 100 µαχητικών τεχνολογίας στέλθ F-35 αξίας 12 δισ. δολ. Έχει τεθεί ως όρος
η παραχώρηση
συµπαραγωγής των 5 δισ.! (σηµ. στήλης: αεροσκάφη τεχνολογίας στέλθ δεν ανιχνεύονται από επίγεια
η ιπτάµενα ραντάρ). 30 F-16, για τον ενδιάµεσο χρόνο (τά F-35 αργούν), αξίας 1,85 δισ. δολ.
Εκσυγχρονισµό 210 F-16 κόστους 1,1 δισ. δολάρια.
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Συγχρόνων αρµάτων (500) σε συνεργασία-συµπαραγωγή µε την Ν.Κορέα (το άρµα της είναι ένα από
τά κορυφαία) σε τιµές εκπληκτικές (κάνουν έρευνα αγοράς και εξαντλητικές διαπραγµατεύσεις οι
άνθρωποι! Λειτουργούν συνειδητά…)
90 επιθετικών ελικοπτέρων Α129 (συµπαραγωγή) µε την ιταλική AGUSTA. Ήδη έχει υπογραφεί σχετική
σύµβαση κόστους 2,7 δισ. δολαρίων.
Συµπαραγωγή 30 ελικοπτέρων πολλαπλής χρήσεως κόστους 500 εκ. δολαρίων.
Αναµένει την παραλαβή 4 ιπταµένων ραντάρ (AWACS) από την BOEING στην οποία το Τουρκικό ΥΕΘΑ
επέβαλε πρόστιµο 180 εκ. δολάρια, εξαιτίας αθέτησης ηµεροµηνίας παράδοσης (σε µας εδώ όφειλαν να
παραδοθούν τά δικά µας AWACS από το 2004.Τά «παζαρεύουµε» τρία χρόνια, αφού δεν ικανοποιούν
τις προδιαγραφές, χωρίς να κινούµε τις ποινικές ρήτρες, χωρίς να ακυρώνουµε την σύµβαση…).
Πραγµατοποιεί συµπαραγωγή για UAV µε το Ισραήλ σε ό,τι σύγχρονο.(σηµ. στήλης: πρόκειται για
ροµποτικά αεροσκάφη χωρίς πιλότο).
Όσον αφορά την θάλασσα, επιλέγουν το
προς συµπαραγωγή υποβρύχιο και
προχωρούν στην ναυπήγηση, περιπολικών,
αποβατικών κ.ά.
Οι πιστώσεις ΠΥ του ΥΕΘΑ ήταν αστείες για
το 2008. ∆εν επιχειρώ, φυσικά, να υποδείξω
οικονοµικές ή αµυντικές πρακτικές στην
κυβέρνηση. Έχω δικαίωµα, όµως, να
επισηµάνω ότι υπάρχει σοβαρό «έλλειµµα
δυνάµεως», το οποίο προκαλεί ερωτηµατικά
και ανασφάλεια στην ανάπτυξη και κυρίως
στους πολίτες πού από την µια µεριά
διερωτώνται «πού πήγαν τά λεφτά µας» και
από την άλλη ταπεινώνονται µε τους
διαρκείς συµβιβασµούς και τις ενδοτικότητες
και τη βύθιση της χώρας στον αµοραλισµό,
τη διαφθορά και την αδιαφάνεια.
∆εν είµαι φιλοπόλεµος.
Αντίθετα, αιθεροβάµων, ονειρευόµενος µια αιώνια ελληνοτουρκική φιλία και συνεργασία, όπως έγινε
µεταξύ των προαιώνιων εχθρών Γαλλίας και Γερµανίας.
Απλός προβληµατίζοµαι και απορώ…

Σηµείωση SV8CYV Βασίλη:
Θέλω να ευχαριστήσω τον κύριο Κωνσταντίνο Φράγκο για την παραχώρηση προς
δηµοσίευση του παρά πάνω άρθρο του.
Επίσης ευχαριστώ, για την µεσολάβηση του, τον κύριο Φαίδωνα Καραϊωσηφίδη
αρχισυντάκτη του περιοδικού «ΠΤΗΣΗ & διάστηµα» όπου πρωτοδηµοσιεύτηκε, στο τεύχος
275, το παρά πάνω άρθρο.
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Γράφει ο Μάκης
Μανωλάτος
SV1NK
Sv1nk@hotmail.com

SSTV ΕΝΑ ΝΕΟ MODE ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΈΛΛΗΝΕΣ ΡΑ∆ΙΟΕΡΑΣΙΤΕΧΝΕΣ
Αγαπητοί φίλοι και συνάδελφοι γεια σας. Αν και λίγο καθυστερηµένα εύχοµαι σε όλους ευτυχισµένο το
2009 και καλύτερο από το 2008! Η ελπίδα και οι ευχές είναι σπουδαίο πράγµα ειδικά αυτήν τη
δύσκολη εποχή. Καλές δουλειές λοιπόν σε όλους, οικογενειακή ευτυχία, καλά DX και καλή
Ραδιοερασιτεχνική δραστηριότητα.
Χουµ…. Μια και µιλάµε για δραστηριότητα, αν και βρισκόµαστε µέσα στις γιορτινές µέρες των
Χριστουγέννων και της Πρωτοχρονιάς, έντονες προετοιµασίες βρίσκονται σε εξέλιξη. Μια οµάδα
Ραδιοερασιτεχνών µε την αµέριστη βοήθεια του Συλλόγου Ραδιοερασιτεχνών Ελλάδος και την
υποστήριξη του 5-9report, ετοιµάζει τη διάδοση των λεγόµενων «ψηφιακών» Mode σε όλο το φάσµα
των Ραδιοερασιτεχνικών συχνοτήτων που επιτρέπονται, δίνοντας µια διέξοδο σε εκατοντάδες
Ραδιοερασιτέχνες που έχοντας βαρεθεί τα QSO σε φωνή, αναζητούν το «κάτι» ακόµη που θα
αναθερµάνει το ενδιαφέρον τους για τον Ραδιοερασιτεχνισµό, ενώ παράλληλα θα βοηθήσει στην
αποσυµφόρηση των ήδη κεκορεσµένων συχνοτήτων φωνής ιδίως στα VHF/UHF.
∆όξα τω Θεώ ψηφιακά Mode υπάρχουν πολλά, οπότε σίγουρα ο κάθε Ραδιοερασιτέχνης που έχει
βαρεθεί τα QSO φωνής θα µπορέσει να βρει το Mode εκείνο που θα του εξάψει το ενδιαφέρον, και θα
δώσει µια νέα ώθηση στην Ραδιοερασιτεχνική του δραστηριότητα.

Το DX στο SSTV!
Τη γνωριµία µας µε τα ψηφιακά Mode θα την αρχίσουµε µε ένα κατ΄εξοχήν «καλλιτεχνικό» Mode το
SSTV, ένα mode που έχει ήδη µεγάλη απήχηση µεταξύ των Ραδιοερασιτεχνών στο εξωτερικό, αλλά
και στην Ελλάδα υπάρχει ένας αριθµός συναδέλφων που ασχολούνται µε το Mode ιδίως στα βραχέα
κύµατα HF.
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Οι Έλληνες Ραδιοερασιτέχνες παρόντες στο SSTV Mode!
Τα αρχικά SSTV εξηγούνται σαν Slow Scan Television δηλαδή τηλεόραση βραδείας σαρώσεως. Τι είναι
αυτό τώρα, είναι απλά η µετάδοση ή λήψη στατικής, ακίνητης δηλαδή εικόνας, µέσω ασυρµάτου
ανάµεσα σε δύο σταθµούς. Η εικόνα αυτή µπορεί να έχει σαν θέµα οτιδήποτε δεν απαγορεύεται από
την Ραδιοερασιτεχνική νοµοθεσία.
Για όσους δεν θυµούνται, στην εφηµερίδα της Κυβερνήσεως, αριθµός φύλλου 1579/18-12-2002
άρθρο 15, παράγραφος 13 αναφέρεται ότι «ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ Η ΜΕΤΑ∆ΟΣΗ ΕΚΦΡΑΣΕΩΝ Η
ΜΗΝΥΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΤΑΙ ΣΤΗΝ ∆ΗΜΟΣΙΑ ΤΑΞΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΒΑΛΟΥΝ ΤΗΝ ΕΥΠΡΕΠΕΙΑ ΤΟ ΦΥΛΟ,
ΤΗΝ ΦΥΛΗ, ΤΙΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ Η ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΕΣ ΠΕΠΟΙΘΗΣΕΙΣ». Με δυό λόγια, ό,τι απαγορεύεται να
πούµε µε λόγια, δεν το στέλνουµε ούτε σαν εικόνα.
Από εκεί και πέρα όλος ο κόσµος είναι δικός µας. Μπορούµε να στείλουµε επιλεγµένες εικόνες από
τοπία, αεροπλάνα, πρόσωπα ή αστείες φωτογραφίες, πάνω στις οποίες µέσω κατάλληλου λογισµικού
γράφουµε όλα τα απαιτούµενα στοιχεία ενός QSO, οπότε κάνουµε ένα κανονικό QSO ανταλλάσσοντας
εικόνες!
Το SSTV µπορεί να χρησιµοποιηθεί σαν ένας τρόπος επεξήγησης ή συµπλήρωσης σε ένα QSO φωνής,
για παράδειγµα ένας Ραδιοερασιτέχνης συνοµιλεί µε κάποιον άλλο µε θέµα τη λειτουργία ενός
ποµποδέκτη. Στέλνοντας ο ένας στον άλλο µέσω SSTV τη φωτογραφία του ποµποδέκτη µπορεί να
εξηγηθεί και να γίνει κατανοητή πανεύκολα η λειτουργία του.
Η σηµαντικότερη ίσως χρησιµότητα του SSTV είναι η άµεση και σε πραγµατικό χρόνο αποστολή
φωτογραφιών από τον τόπο καταστροφών (πυρκαγιές, σεισµοί , πληµµύρες, ατυχήµατα κλπ) από τους
Ραδιοερασιτέχνες, στις αρµόδιες Κρατικές Υπηρεσίες ώστε να έχουν µια πραγµατική και σφαιρική
εικόνα των πραγµατικών γεγονότων που συµβαίνουν και να δράσουν ανάλογα.

Από το σεισµό της Αθήνας 1999. Άλλο να περιγράφεις µε λόγια, και άλλο να δείχνεις εικόνα!
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Άλλο να λες καίγεται ο κόσµος, και άλλο να το δείχνεις!
Αλλά και στον τοµέα της υγείας οι εφαρµογές της SSTV µπορεί να φανούν σωτήριες σε ασθενείς ή
τραυµατίες, δίνοντας εικόνα στον γιατρό για την κατάσταση του ασθενούς ή στέλνοντας ο γιατρός
προς τον ασθενή οδηγίες σε µορφή εικόνων για να αντιµετωπίσει κάποιο πρόβληµα.

Το SSTV είναι ένα «δυνατό χαρτί» στα χέρια των Ραδιοερασιτεχνών, το µια εικόνα = 1000
λέξεις είναι µια µεγάλη αλήθεια.
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Ποιος δεν καταλαβαίνει στην Πολιτική Προστασία πόσο
χιόνι έχει πέσει;
Πολλοί µου λένε: σιγά το πράγµα, µε οποιοδήποτε κινητό
µπορείς να στείλεις όχι µόνο εικόνα αλλά ολόκληρο Videa-κι , ή
σιγά τα «ωά!» µέσω Internet στέλνεις «Παπάδες» σε όλο τον
κόσµο και µάλιστα τσάµπα.
Ε…..ναι… έχουν δίκιο, αλλά! σε περίπτωση καταστροφών
συνήθως η κινητή τηλεφωνία «µαρµαρώνει», και το Internet
«πέφτει». Οπότε τι µένει;
Ο Ραδιοερασιτέχνης µε τον εξοπλισµό, τη γνώση και τη διάθεση
κοινωνικής προσφοράς που έχει. Αυτός, µε τον εξοπλισµό του
µπορεί να στείλει ασύρµατα στην πολιτική προστασία ή σε οποιαδήποτε άλλη υπηρεσία ή φορέα
απαιτείται σε πραγµατικό χρόνο, συνεχώς και αδιαλείπτως που λένε, τη σωτήρια εικόνα για να δουν,
να εκτιµήσουν, και να πράξουν, ό,τι απαιτείται στον µικρότερο χρόνο για να αντιµετωπιστεί µε τον
καλύτερο δυνατό τρόπο το πρόβληµα.
Η «κινητή» και το Internet είναι αναµφισβήτητα η αιχµή της τεχνολογίας µε τεράστια προσφορά όσο
όλα είναι καλά, αλλά…. στα δύσκολα σηκώνουν τα χέρια ψηλά, αυτή είναι η αλήθεια. Για να
λειτουργήσουν απαιτούν υποδοµή που σε κρίσιµες στιγµές συνήθως δεν λειτουργεί, σε αντίθεση µε
την υπηρεσία Ραδιοερασιτέχνη η οποία µπορεί να λειτουργήσει κάτω από αντίξοες συνθήκες αφού
δεν απαιτείται η χρήση υποδοµής.
∆εν ξέρω αν θυµάστε τι έγινε στο σεισµό της Αθήνας το 1999. Αν όχι τα παρακάτω απόσπασµα θα σας
βοηθήσουν να θυµηθείτε:

Τα προβλήµατα της ηλεκτροδότησης όµως φαίνεται ότι είχαν συνέπειες στη λειτουργία των
δικτύων ύδρευσης και τηλεπικοινωνιών . Ο ΟΤΕ απέδωσε τις δυσλειτουργίες των
τηλεπικοινωνιών στην υπερφόρτωση των δικτύων. Σοβαρά ήταν τα προβλήµατα έως το
βράδυ και στα δίκτυα κινητής τηλεφωνίας, τα οποία ετέθησαν εκτός λειτουργίας για µεγάλα
χρονικά διαστήµατα.
Όλο το κείµενο θα το βρείτε στην διεύθυνση:
http://www.hri.org/E/1999/99-09-08.dir/keimena/fpage/fpage.htm
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Αλλά και σε forum αλιεύουµε όµοια προβλήµατα:

Nrg
30 Οκτ. 2003, 12:02
Χτες βράδυ γύρω στις 11 έγινε ένας αρκετά έως πολύ δυνατός σεισµός(4,7 ριχτερ, ευτυχώς
µικρής διάρκειας) στη Θεσσαλονίκη µε επίκεντρο κάπου ανάµεσα στο Βαθυλακο και στη Νεα
Μεσηµβρια.. Αµέσως µετά το σεισµό το κινητό µου δεν είχε σήµα και το σταθερό ήταν
νεκρό!
Όλο το κείµενο θα το βρείτε στην διεύθυνση:
http://www.myphone.gr/forum/archive/index.php/t-7641.html
Ο σοφός νοµοθέτης στο άρθρο 2, παράγραφος 15, στο ΦΕΚ 1579/18-12-2002 κατοχυρώνει
νοµοθετικά την επικοινωνία µέσω SSTV ορίζοντας ότι: τηλεοπτική επικοινωνία αργής σάρωσης SSTV
είναι η ασύρµατη µετάδοση σταθερών εικόνων µικρού εύρους συχνοτήτων εκποµπής.
Με αφορµή λοιπόν αυτόν τον ορισµό θα πούµε µερικά πράγµατα που θα µας βοηθήσουν να
καταλάβουµε το SSTV από την πλευρά του απλού χρήστη, χωρίς δύσκολες τεχνικές περιγραφές ή
όρους.
Σκοπός των γραµµών που ακολουθούν είναι να καταλάβει ο αναγνώστης πώς λειτουργεί το SSTV και
πώς ο ίδιος στο τέλος του άρθρου θα είναι σε θέση να λειτουργήσει ένα σταθµό SSTV.
Μικρή ιστορική αναδροµή στην SSTV.
Οι δοκιµές σε SSTV ξεκίνησαν γύρω στο 1957-58!! στη ζώνη των 11m -27 ΜΗΖ, χρησιµοποιώντας 3
ΚΗΖ πλάτος για την αποστολή της εικόνας. Για λόγους ιστορικούς σας αναφέρω ότι κάποτε οι 27 ΜΗΖ
ήταν Ραδιοερασιτεχνική συχνότητα πριν δοθεί για χρήση στους πολίτες των ΗΠΑ σαν Citizens Band.
Η έρευνα και ανάπτυξη του SSTV έγινε τόσο από την πλευρά των Ραδιοερασιτεχνών όσο και από την
πλευρά εµπορικών εταιριών. Ένα τέτοιο τεχνολογικό θαύµα δε θα µπορούσε να αφήσει ασυγκίνητη την
τότε ραγδαία αναπτυσσόµενη διαστηµική υπηρεσία τόσο από την πλευρά της τότε Σοβιετικής Ένωσης,
όσο και από την πλευρά των ΗΠΑ.
Το SSTV της εποχής εκείνης ήταν αναλογικό και δεν είχε καµία σχέση µε το σηµερινό ψηφιακό,
παραταύτα αποτελούσε την αιχµή της τεχνολογίας, χρησιµοποιήθηκε για την αποστολή φωτογραφιών
από το διάστηµα προς τη γη αλλά και από την σελήνη προς τη γη ιδιαίτερα µε το διαστηµικό
πρόγραµµα Απόλλων.
Η περίφηµη Αµερικάνικη FCC έδωσε άδεια για τη χρήση του SSTV στους Αµερικανούς
Ραδιοερασιτέχνες το 1968, οπότε µετά από λίγο εµφανίστηκαν και τα πρώτα ολοκληρωµένα συστήµατα
SSTV από εµπορικές εταιρίες που τα πουλούσαν στους ραδιοερασιτέχνες.
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Παράλληλα εµφανίστηκαν και αρκετά σχέδια για την ιδιοκατασκευή συστηµάτων εκποµπής – λήψης
SSTV µε αποτελέσµατα που εξαρτιόντουσαν από την κατασκευαστική ικανότητα του ραδιοερασιτέχνη,
αλλά και από την ποιότητα του υλικού που χρησιµοποιούσε.
Το όλο σκηνικό άρχισε να αλλάζει γύρω στο 1990 µε την πτώση της τιµής των προσωπικών
υπολογιστών - Personal Computers (PC), και την ενασχόληση µεγάλου αριθµού ραδιοερασιτεχνών µε
τη συγγραφή προγραµµάτων στην αρχή για MS-DOS και στην συνέχεια για Windows.
Και τώρα δύο λόγια για το πώς δουλεύει το SSTV
Με το παλαιό αναλογικό σύστηµα SSTV δε θα ασχοληθούµε καθόλου! µια και πλέον κανείς δεν
ασχολείται µε αυτό. Στις επόµενες γραµµές θα δούµε περιγραφικά πώς εργάζεται και πώς
χρησιµοποιείται ένα σύγχρονο σύστηµα SSTV. Το απλούστερο σύστηµα SSTV αποτελείται από:
Ένα ηλεκτρονικό υπολογιστή εξοπλισµένο µε κάρτα ήχου
Ένα ποµποδέκτη οποιασδήποτε συχνότητας HF-VHF-UHF που ΕΧΕΙ ΕΙΣΟ∆Ο ΜΙΚΡΟΦΩΝΟΥ
Ένα µικρό προσαρµογέα – Sound Card και ΡΤΤ Interface
Το κατάλληλο λογισµικό – πρόγραµµα για την εκποµπή – λήψη εικόνων SSB.

ΤΥΠΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΚΠΟΜΠΗΣ SSTV

ΚΑΙ ΤΟ ΑΝΤΙΣΤΡΟΦΟ ΛΗΨΗΣ SSTV
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Αν κοιτάξουµε προσεκτικά την εικόνα που αφορά το τυπικό σύστηµα εκποµπής βλέπουµε:
Τις συσκευές λήψης µιας εικόνας
Τέτοιες συσκευές είναι µια κοινή Video κάµερα η οποία µπορεί να στείλει µια εικόνα µέσω ενός
καλωδίου συνήθως USB για να αποθηκευτεί στο σκληρό δίσκο ή κάποιο άλλο αποθηκευτικό µέσω του
ηλεκτρονικού υπολογιστή.
Το ίδιο ισχύει για µια ψηφιακή φωτογραφική µηχανή, ένα σαρωτή, ακόµη και από ένα κινητό
τηλέφωνο µπορούµε να πάρουµε µια φωτογραφία και µέσω Bluetooth, υπερύθρων ή USB να την
στείλουµε στο PC. Φυσικά µπορούµε να χρησιµοποιήσουµε και εικόνες που βρίσκονται σε CD,DVD, ή
τις πάσης φύσεως κάρτες µνήµης SD κλπ.
Ο προσωπικός υπολογιστής
Είναι η καρδιά του συστήµατος, φροντίζει για όλα! Μέσω των κατάλληλων θυρών επιτρέπει την
παραλαβή των ψηφιακών εικόνων από τις συσκευές λήψης εικόνας, και την αποθήκευσή τους στο
σκληρό δίσκο. Παράλληλα µέσω κατάλληλου προγράµµατος – το λογισµικό ή software - επί το
ελληνικότερον, ο Υπολογιστής χρησιµοποιεί την κάρτα ήχου ώστε να µετατρέψει την ψηφιακή εικόνα
σε αναλογικό σήµα ίδιο µε αυτό του µικροφώνου, και µε αρκετή τάση ώστε να οδηγήσει είτε την
είσοδο του µικροφώνου του ποµποδέκτη µας, είτε το Sound Card Interface που συνήθως
παρεµβάλλεται µεταξύ της κάρτας ήχου και του ποµποδέκτη. Το σήµα αυτό το παίρνουµε από την
έξοδο για τα µεγάφωνα της κάρτας ήχου του PC µας. Αυτά στην εκποµπή, στη λήψη τώρα…..
Στη λήψη πάµε ανάποδα, από την έξοδο για εξωτερικό µεγάφωνο, του ποµποδέκτη, ή από την έξοδο
των ακουστικών του, είτε από µια ειδική έξοδο ψηφιακών σηµάτων που έχει ο ποµποδέκτης Data Port
(αν είναι σύγχρονης τεχνολογίας), το ακουστικό σήµα που περιέχει τις πληροφορίες της εικόνας SSTV
που λάβαµε το δίνει είτε στην είσοδο του µικροφώνου της κάρτας ήχου, είτε στην αντίστοιχη είσοδο
του Sound Card Interface.
Το αναλογικό ακουστικό σήµα µε τις πληροφορίες της εικόνας µέσω της κάρτας ήχου σε συνεργασία µε
το πρόγραµµα για SSTV που χρησιµοποιούµε µετατρέπεται σε ψηφιακή πληροφορία και εµφανίζεται
στην οθόνη του PC µας.
Το sound Card Interface
Είναι µια συσκευή που δεν είναι γνωστή στους “κοινούς ή απλούς» χρήστες Η/Υ, αλλά πολύτιµη για
τους Ραδιοερασιτέχνες. Αυτή η θαυµάσια συσκευή φροντίζει να κάνει τις παρακάτω δουλειές…
Στην εκποµπή:
Παραλαµβάνει το αναλογικό ακουστικό σήµα από την έξοδο προς µεγάφωνα της κάρτας ήχου του Η/Υ,
και φροντίζει ώστε η τάση του να µην είναι υπερβολικά µεγάλη ώστε να προκαλεί υπερδιαµόρφωση
στο σήµα SSTV που εκπέµπει ο ποµποδέκτης µας. Παράλληλα φροντίζει να αποµονώνει τον
ποµποδέκτη από το PC ώστε να ελαχιστοποιούνται οι αλληλοεπιδράσεις τόσο από την RF από την
πλευρά του ποµποδέκτη προς το PC, όσο και από τους ηλεκτρικούς θορύβους που επάγει το PC προς
τον ποµποδέκτη.
Αλλά η πιο σηµαντική λειτουργία του Interface είναι να είναι σε συνεργασία µε το λογισµικό, να βάλει
τον ποµποδέκτη σε κατάσταση εκποµπής (ΤΧ) την κατάλληλη στιγµή, ΠΡΙΝ αρχίσει η αποστολή
δεδοµένων από την κάρτα ήχου του Η/Υ προς τον ποµποδέκτη ώστε να µη χαθούν πολύτιµα δεδοµένα.
Στη λήψη:
Παραλαµβάνει το αναλογικό σήµα από την έξοδο για εξωτερικό µεγάφωνο ή για ακουστικά ή από την
ειδική πόρτα Data που έχουν οι σύγχρονοι ποµποδέκτες και φροντίζει ώστε η στάθµη του να είναι
τέτοια ώστε να µην υπερφορτώνεται η είσοδος µικροφώνου της κάρτα ήχου του Η/Υ. Αυτό µπορεί να
γίνεται είτε αυτόµατα είτε χειροκίνητα ανάλογα µε το κύκλωµα. Φυσικά όπως και στην εκποµπή
αποµονώνει τον ποµποδέκτη από το PC και αντίστροφα από πλευράς RF και ηλεκτρικών θορύβων, και
τέλος φροντίζει για την επιστροφή του ποµποδέκτη από την εκποµπή σε κατάσταση λήψης την
κατάλληλη στιγµή, ώστε να µη χαθούν τα δεδοµένα που στέλνει ο ανταποκριτής µας.
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Υπάρχουν δύο τρόποι να αποκτήσει ο ενδιαφερόµενος ραδιοερασιτέχνης το «µαγικό κουτάκι», είτε
αγοράζοντάς το από τα ειδικά καταστήµατα ραδιοερασιτεχνικού εξοπλισµού, είτε κατασκευάζοντάς τα
οι ίδιοι µε αποτελέσµατα ανάλογα των δεξιοτήτων του Ραδιοερασιτέχνη, της επιτυχούς εκλογής
σχεδίου και φυσικά της ποιότητας των υλικών που θα χρησιµοποιηθούν.
Στην Ελληνική αγορά για µεν τους Η/Υ που διαθέτουν θύρα RS-232 µια ενδεικτική επιλογή sound card
interface είναι το:

MFJ-1273B Με σηµερινή τιµή γύρω στα 78 Ευρώ.
Για δε τους Η/Υ που διαθέτουν θύρα USB µια ενδεικτική επιλογή sound card interface είναι το:

SB – 1000 Radio Interface Με τιµή γύρω στα 85 Ευρώ.
Για όσους θέλουν να κατασκευάσουν το ΡΤΤ Interface µόνοι τα παρακάτω σχέδια λειτουργούν
θαυµάσια :

ΡΤΤ για σειριακή πόρτα
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ΡΤΤ για παράλληλη πόρτα

Το ακουστικό κύκλωµα του Interface

Ίσως το καλύτερο κύκλωµα Interface για φορητά VHF/UHF
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Ο Ποµποδέκτης
Ο ποµποδέκτης είναι το µέσον που «στέλνει» και «παίρνει» ένα σήµα SSTV. Οποιοσδήποτε
ποµποδέκτης µε είσοδο µικροφώνου και έξοδο για ακουστικά ή εξωτερικό µεγάφωνο, ανεξάρτητα από
την τεχνολογία του και τη συχνότητα λειτουργίας του µπορεί να εκπέµψει και να λάβει SSTV.
Τα mode τα οποία χρησιµοποιούνται συνήθως είναι το SSB και το FM. Και εδώ θέλω να δώσετε
προσοχή. Το SSTV είναι ένα ψηφιακό σήµα που δηµιουργείται από έναν ηλεκτρονικό υπολογιστή, αλλά
η µετάδοση του από τον ποµποδέκτη µας γίνεται σε ένα από τα mode που επιλέγουµε εµείς, SSB ή FM.
Η πληροφορία της εικόνας SSTV που στέλνουµε είναι ψηφιακή, αλλά το σήµα που εκπέµπουµε στον
«αέρα» είναι αναλογικό, διαµορφωµένο όπως ένα κανονικό µικροφωνικό σήµα σε SSB ή FM.
Η κεραία
Η κεραία µας είναι αυτή που στέλνει το σήµα µας στον «αέρα» αλλά και δέχεται τα σήµατα των
συνοµιλητών µας. ∆εν υπάρχουν «ειδικές» κεραίες εκποµπής σηµάτων SSTV, και µην γελάτε! Ξέρετε
πόσοι συνάδελφοι έχουν αυτή την εντύπωση; Πάρα πολλοί! Το SSTV εκπέµπεται από τις ίδιες κεραίες
που χρησιµοποιείτε για να µιλάτε σε SSB, FM, CW κλπ, αρκεί η συχνότητα στην οποία εκπέµπουµε το
SSTV µας να βρίσκεται µέσα στην περιοχή συχνοτήτων στην οποία συντονίζει η κεραία µας.
Το λογισµικό ή το πρόγραµµα SSTV
To SSTV ανήκει στα M.G.M δηλαδή Machine Generated Mode σε απλά ελληνικά, το SSTV είναι «ένας
ψηφιακός τρόπος αποστολής σηµάτων που γεννιέται-δηµιουργείται από µια µηχανή, στην περίπτωσή
µας από το PC».
Για να δηµιουργηθεί ένα σήµα SSTV απαιτείται η συνεργασία ενός υλικού µέρους ή Hard Ware
Αγγλιστί, µε ένα µαλακό – λογισµικό µέρος ή Software που δεν είναι τίποτε άλλο από το πρόγραµµα
SSTV που χρησιµοποιούµε.

Το MMSSTV από τα καλύτερα προγράµµατα SSTV που υπάρχουν.. και δωρεάν!
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Το MSCAN από τα καλύτερα και απλούστερα προγράµµατα SSTV
Τα ηλεκτρικά σήµατα που στέλνει η Camera µας, ή η φωτογραφική µας µηχανή ή οποιαδήποτε
συσκευή εισόδου εικόνας στον Η/Υ δεν θα είχαν απολύτως κανένα αποτέλεσµα αν δεν υπήρχε το
κατάλληλο λογισµικό από την πλευρά του Η/Υ που µπορεί να «καταλάβει» και να «µεταφράσει» αυτά
τα ηλεκτρικά σήµατα σε λογισµικές πληροφορίες αξιοποιήσιµες από τον Η/Υ.
Όλα τα προγράµµατα SSTV ανεξάρτητα από λειτουργικό σύστηµα για το οποίο έχουν γραφτεί MSDOS, Linux, Windows, ή την γλώσσα προγραµµατισµού που χρησιµοποιήθηκε, λειτουργούν µε τον ίδιο
τρόπο που είναι ο εξής:
Στην εκποµπή
Ο Η/Υ δέχεται από µια συσκευή εισόδου µια εικόνα ή «διαβάζει» µια εικόνα από ένα αρχείο εικόνας
που βρίσκεται αποθηκευµένο στον σκληρό δίσκο, CD ROM, DVD κλπ.
Την εικόνα αυτή το πρόγραµµα SSTV την αναλύει σε µικρά κοµµάτια που λέγονται pixels, τα
κοµµατάκια αυτά τα τοποθετεί το ένα δίπλα στο άλλο και φτιάχνει γραµµές πληροφοριών. Αυτές οι
γραµµές είναι οι γραµµές που βλέπουµε να σχηµατίζουν την εικόνα που µας στέλνει ο ανταποκριτής
µας.
Συνολικά µια εικόνα SSTV στους πιο προσφιλείς τρόπους εκποµπής, Scottie ή Martin έχει: 320 pixel
ανά γραµµή, 256 γραµµές ανά εικόνα, λόγο διάστασης πλάτους προς ύψος 5:4, µέγεθος αρχείου
εικόνας χωρίς συµπίεση 246 ΚΒytes, και format JPEG ή BMP.
Όµως οι γραµµές αυτές από µόνες τους δεν αρκούν για να σχηµατιστεί σωστά η εικόνα. Απαιτούνται
κατάλληλοι παλµοί συγχρονισµού που σκοπό έχουν να «καθοδηγήσουν» τις γραµµές ώστε όταν το
πρόγραµµα SSTV ανασυνθέτει την εικόνα που µας έστειλε ο ανταποκριτής µας, αυτή να είναι πιστό
αντίγραφο της πρωτότυπης.
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Η κάρτα ήχου έχει ένα κύκλωµα που ονοµάζεται µετατροπέας ψηφιακού σήµατος σε αναλογικό – digital to analogue converter ή D/A. Αυτό το κύκλωµα µετατρέπει όλη αυτή τη ψηφιακή πληροφορία σε
αναλογικό σήµα ίδιο µε το σήµα που παράγει ένα µικρόφωνο! Ναι, όλες οι πληροφορίες που αφορούν
την εικόνα, τα χρώµατα, και τους παλµούς συγχρονισµού έχουν µετατραπεί σε αναλογική τάση
ακουστικής συχνότητας και εύρους ούτε 3ΚΗΖ! Ε;;; αυτό και αν είναι θαύµα!
Το έτοιµο σήµα SSTV οδηγείται στην έξοδο Μεγαφώνων γνωστής επίσης και ως Line Out –γραµµής
εξόδου, της κάρτας ήχου του Η/Υ και είναι έτοιµο για εκποµπή, µπορείτε µάλιστα να το ακούσετε από
τα ηχεία του PC σας.
Το πρόγραµµα SSTV εκτός όµως από την εικόνα, φροντίζει να «βάζει» τον ποµποδέκτη µας σε
εκποµπή – ΤΧ, λίγα mSecond- µιλλιδευτερόλεπτα πριν αρχίσει η εικόνα SSTV να βγαίνει από την
έξοδο µεγαφώνων και να οδηγείται είτε στον ποµποδέκτη για εκποµπή είτε στο Sound card interface
για περαιτέρω επεξεργασία.
Στη λήψη
Το αναλογικό σήµα SSTV από την έξοδο για εξωτερικό µεγάφωνο ή ακουστικά ή την ειδική πόρτα για
ψηφιακά σήµατα που έχουν οι σύγχρονοι ποµποδέκτες, µπαίνει στο Sound Card Interface και από εκεί
στην είσοδο µικροφώνου της κάρτας ήχου του PC.

To FT-857 είναι ένας από τους ποµποδέκτες που διαθέτουν Data Port για ψηφιακά Mode
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Αλλά και το IC-706 διαθέτει εξοπλισµό για τα ψηφιακά Mode.

Το πρόγραµµα SSTV «διαβάζει» το αναλογικό σήµα µε τις πληροφορίες που αφορούν την εικόνα, το
χρώµα, τους παλµούς συγχρονισµού, και το οδηγεί σε ένα κύκλωµα που µετατρέπει το αναλογικό σήµα
σε ψηφιακές πληροφορίες. Το κύκλωµα αυτό λέγεται Analogue to Digital Converter ή A/D.
Αυτές οι ψηφιακές πληροφορίες «διαβάζονται» σαν Data – δεδοµένα από το πρόγραµµα το οποίο
ανασυνθέτει στο monitor του Η/Υ την εικόνα που µας έστειλε ο ανταποκριτής µας.
Συχνότητες SSTV
Όπως συµβαίνει µε όλα τα Mode έτσι και τo SSTV έχει τις «δικές» του συχνότητες στις οποίες ο
Ραδιοερασιτέχνης µπορεί να κάνει τα QSO του χωρίς να ενοχλεί τους συναδέλφους οι οποίοι
ασχολούνται µε άλλα mode.
Οι συχνότητες αυτές είναι:
80m = 3.730
40m = 7.040

MHZ (3.730 – 3.740) SSB SSTV
MHZ (7.035 – 7.040) SSB SSTV

20m = 14.230 MHZ +/- 3ΚΗΖ SSB SSTV
15m = 21.340 MHZ SSB SSTV
10m = 28.680 MHZ SSB SSTV
6m

= 50.510 MHZ SSB SSTV

50.550 MHZ SSB FAX
2m = 144.500 ΜHz SSB & FM SSTV
144.700 MHZ SSB & FM FAX
70cm= 432.500 ΜΗz SSB SSTV
432.700 MHz SSB & FM SSTV
433.400 MHZ FM SSTV
433.700 MHZ FM FAX
23cm= 1296.500 MHz SSB SSTV
1296.700 MHZ SSB FAX
Αν διαβάσετε µε προσοχή τις παραπάνω συχνότητες θα δείτε ότι κάποιες συχνότητες αφορούν FAX και
όχι SSTV. Αυτό έγινε γιατί το SSTV και το FAX είναι πολύ κοντινοί τρόποι µετάδοσης πληροφοριών,
έτσι πολλές φορές οι ραδιοερασιτέχνες χρησιµοποιούν τις συχνότητες SSTV για να στείλουν FAX και
αντίστροφα.
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Προγράµµατα SSTV
Πολλά προγράµµατα υπάρχουν για αυτό το καταπληκτικό mode, τόσο για παλιά µηχανήµατα που
δουλεύουν σε Dos, όσο και για σύγχρονα µε ΧΡ, Vista και Linux πχ. Ubuntu. Το ποιό από όλα είναι
κατάλληλο για τον καθένα µας, εξαρτάται από τις δυνατότητες που έχει ο υπολογιστής µας.
Ρίξτε µια µατιά στην διεύθυνση: http://www.dxzone.com/catalog/Software/SSTV/ θα βρείτε ένα
σωρό! Αν πάλι οι δοκιµές δεν είναι ό,τι καλύτερο για σας, σας συνιστώ το MMSSTV που χρησιµοποιώ
εγώ. Θα το βρείτε στην διεύθυνση:http://mmhamsoft.amateur-radio.ca/
«Κατεβάστε» την Full Version για να έχετε το κεφάλι σας ήσυχο!
Πώς γίνεται ένα QSO σε SSTV
Ένα QSO σε SSTV γίνεται όπως περίπου ένα QSO σε φωνή ή σε CW, αλλά µε εικόνες. ∆είτε το
παρακάτω QSO ανάµεσα στον SW1IYD και τον SV1NK στην συχνότητα 144.500 µε διαµόρφωση FM.
Όπως και στη φωνή έτσι και στο SSTV καλούµε: CQ DX de SW1IYD

Ο σταθµός που µας «είδε» όχι άκουσε! απαντά µε µια εικόνα σαν …
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Εσείς απαντάτε µε µια εικόνα που περιέχει το RSV του και τα στοιχεία σας...

Ο ανταποκριτής σας στέλνει το δικό σας RSV και τα στοιχεία του…

Του στέλνετε τις συνθήκες εργασίας σας….
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Σας στέλνει τις δικές του…

Τον πληροφορείτε για την QSL και τον ευχαριστείτε για το QSO.

Σας απαντά µε εικόνα αντίστοιχου περιεχοµένου… Τέλος του QSO.
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Το Report RSV
Κανένα QSO πλην των Emergency δεν έχει αξία αν οι χειριστές των σταθµών δεν ανταλλάξουν το report των σηµάτων τους. Στη φωνή έχουµε το RS, στο CW, το RST, στο SSTV το RSV.
Τι είναι το RSV;
Το RSV είναι το report που ανταλλάσουν δύο σταθµοί SSTV µεταξύ τους για να ξέρουν την ποιότητα
και ένταση των σηµάτων τους. Στην πραγµατικότητα το RSV είναι ένα τροποποιηµένο RST όπου στην
θέση του Τ= Τόνος έχει µπει το V=Video. Η κλίµακα του Video αρχίζει από 0 -όπου σηµαίνει µια εικόνα
όλο χιόνι!!!- και 5 –που σηµαίνει µια εικόνα «τζάµι» που λένε στην νεοελληνική καθοµιλουµένη!
Φυσικά τα νούµερα µεταξύ 1 και 4 είναι οι ενδιάµεσες διαβαθµίσεις της ποιότητας της εικόνας.

Κλασσική εικόνα SSTV µε εκτίµηση: 5-9-5 report
Στα τοπικά QSO που γίνονται στα VHF/UHF όπου τα σήµατα είναι δυνατά και χωρίς παρεµβολές το
RSV=595 είναι φυσιολογικό, αλλά στα βραχέα είναι δύσκολο, όχι µόνο γιατί υπάρχουν παρεµβολές,
αλλά και γιατί λόγω του ότι εκπέµπετε σε SSB είναι λίγο δύσκολο να ρυθµιστεί ο δέκτης.
Η τεχνική πλευρά του SSTV
Το SSTV είναι όχι µόνο ένα
ενδιαφέρον και ευχάριστο
Mode από πλευράς χειρισµού,
αλλά και ένα τεχνολογικό
θαύµα που αξίζει να το δούµε.
Το σήµα SSTV εκπέµπεται
µέσα από ένα κανάλι φωνής,
δηλαδή µέσα από ένα πλάτος
λιγότερο από 3 ΚΗΖ. Στην
παρακάτω εικόνα βλέπουµε
καθαρά πώς ένα σήµα SSTV
«χωράει» µέσα στο κανάλι που
υπό «κανονικές» συνθήκες
χωράει η φωνή µας όταν
µιλάµε µε τους φίλους µας, ή
κάνουµε DX σε FM, ή σε SSB.
Ανάλυση σήµατος SSTV
µέσα σε ακουστικό κανάλι
2,7 ΚΗΖ
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Σε ένα κανάλι φωνής οι συχνότητες κάτω από 300 ΗΖ χρησιµοποιούνται µόνο για την εκποµπή
υπότονων. Όταν λέµε σε κάποιον: για να ανοίξεις το R1 της Πάρνηθας βάλε υπότονο 88,5 ΗΖ αυτός ο
υπότονος εκπέµπεται στο διάστηµα πριν το όριο των 300 ΗΖ που αρχίζει το κανάλι της φωνή µας, για
το λόγο αυτό η έντασή τους είναι υποβαθµισµένη και δεν ακούγεται από το µεγάφωνο του ποµποδέκτη
µας. Στο ωφέλιµο εύρος του καναλιού φωνής από 300 ΗΖ έως 2.7 ΚΗΖ στέλνουµε το συγχρονισµό και
την κύρια εικόνα µαζί µε κάποιες πολύ σηµαντικές πληροφορίες όπως θα δούµε στο παρακάτω σχήµα.
Το σήµα SSTV.
Το σήµα SSTV είναι ένα σύνθετο σήµα που εκτός από την ίδια την εικόνα περιέχει και κάποιες άλλες
πληροφορίες που σχετίζονται µε το είδος της εκποµπής του σήµατος πχ Scottie ή Martin ή κάποιο
άλλο, πότε αρχίζει η αποστολή της εικόνας το πότε τελειώνει κλπ.
Στο παρακάτω σχήµα φαίνονται αυτά τα σήµατα και εξηγείται όσο γίνεται πιο απλά η λειτουργία τους.

Να τι περιέχει ένα σήµα SSTV!
VOX
Το σήµα VOX σκοπό έχει να θέσει τον ποµπό του ποµποδέκτη µας σε λειτουργία για να εκπέµπει το
σήµα SSTV, αυτό έχει νόηµα κυρίως για ποµποδέκτες που υποστηρίζουν τη λειτουργία VOX,
διαφορετικά το πρόγραµµα χρησιµοποιεί τη σειριακή ή παράλληλη πόρτα για ΡΤΤ.
VIS
Το σήµα VIS στέλνεται από το πρόγραµµα SSTV που κάνει την εκποµπή της εικόνας, προς το
πρόγραµµα που κάνει ανασύνθεση της εικόνας στην οθόνη του υπολογιστή, µε σκοπό να το
πληροφορήσει για το είδος του σήµατος SSTV που θα του στείλει, ενώ παράλληλα το ενηµερώνει ότι
αµέσως µετά εκπέµπεται η κύρια πληροφορία της εικόνας. Έτσι αν το:
VIS = 76 Θα σταλεί εικόνα σε Mode Scottie DX ανάλυσης 320 Χ 256 µε τιµή,
VIS = 60 Θα σταλεί εικόνα σε Mode Scottie 1

ανάλυσης 320 Χ 256 µε τιµή,

VIS = 56 Θα σταλεί εικόνα σε Mode Scottie 2

ανάλυσης 320 Χ 256 µε τιµή,

VIS = 44 Θα σταλεί εικόνα σε Mode Martine 1

ανάλυσης 320 Χ 256 µε τιµή,

VIS = 40 Θα σταλεί εικόνα σε Mode Martine 2

ανάλυσης 320 Χ 256 µε τιµή.

Έτσι σας λύνεται και η απορία πώς το πρόγραµµα SSTV «καταλαβαίνει» αυτόµατα το είδος της εικόνας
που του στέλνει άλλος Υπολογιστής! απλά του λέει: Έχε το «νου» σου η εικόνα που σου στέλνω είναι
Martine 1, οπότε αποκλείεται η περίπτωση λάθους.
EOF
Η εικόνα SSTV που στέλνει το ένα PC στο άλλο, στην πραγµατικότητα δεν είναι τίποτε άλλο από ένα
σειριακό αρχείο το οποίο περιέχει σε δυαδική - ψηφιακή µορφή οτιδήποτε πληροφορία αφορά την
εικόνα. Έτσι λοιπόν όπως συµβαίνει σε όλα τα σειριακά αρχεία των Η/Υ το τέλος τους σηµατοδοτείται
µε το σήµα End of File - EOF δηλαδή τέλος αρχείου, οπότε το πρόγραµµα ανασύνθεσης της εικόνας
«καταλαβαίνει» ότι οι πληροφορίες που αφορούν την εικόνα τελείωσαν και οτιδήποτε ακολουθεί στη
συνέχεια δεν έχει σχέση µε την εικόνα.
FSKID,CWID
Τα σήµατα αυτά µεταφέρουν ψηφιακά το χαρακτηριστικό κλήσης µας εάν και εφόσον θέλουµε να
εκπέµπεται όταν τελειώνει η αποστολή της εικόνας. Όταν ολοκληρωθεί η λήψη µιας εικόνας συνήθως
ακούγεται το Call –sign του σταθµού που µας την έστειλε, αυτή η πληροφορία έχει σταλεί µέσα στο
σήµα SSTV, στο τµήµα CWID.
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∆υο λόγια για τους δύο πιο
δηµοφιλείς τρόπους εκποµπής
σηµάτων SSTV.
Όταν, πρώτα ο Θεός, αποφασίσει
κάποιος συνάδελφος να ασχοληθεί
µε το SSTV θα ανακαλύψει ότι
υπάρχουν αρκετοί τρόποι εκποµπής
ενός σήµατος SSTV. Αλλά δύο από
αυτούς είναι οι περισσότερο
διαδεδοµένοι και δηµοφιλείς, ο
Scottie (GM3SBC – Ed Murphy ) και
ο Martin ( G3OQD – Martin Emmerson ), τη διαφορά των οποίων θα
δούµε αφού µάθουµε πρώτα πώς
εκπέµπεται χρωµατικά µια εικόνα
SSTV.
Η βασική ιδέα εκποµπής
έγχρωµων εικόνων SSTV
Όταν εκπέµπουµε µια ωραία έγχρωµη εικόνα σε Scottie ή Martin στην πραγµατικότητα δεν εκπέµπουµε
όλα αυτά τα υπέροχα χρώµατα που βλέπουµε, αλλά τρία µόνο χρώµατα! Το κόκκινο – Red, το πράσινο
– Green, και το µπλε – Blue, ή πιο απλά η εικόνα µας εκπέµπεται µε χρωµατικό συνδυασµό RGB.
Κάνοντας µίξη αυτών των τριών χρωµάτων µπορούµε να επιτύχουµε µια εξαιρετική ανασύνθεση των
υπέροχων χρωµάτων µιας εικόνας χωρίς κάποια ορατή απώλεια στην ποιότητά τους.
Αυτό συµβαίνει γιατί αναµειγνύοντας τα χρώµατα RGB στη σωστή «ποσότητα» ξεγελάµε το ανθρώπινο
µάτι έτσι ώστε να βλέπει το χρώµα που θέλουµε.
∆εν υπάρχει ένας και µοναδικός τρόπος για την εκποµπή εικόνας SSTV. Ένας σύγχρονος τρόπος είναι
ο «Frame Sequential Color System - FSCS» σε ελεύθερη Ελληνική µετάφραση – Σύστηµα σειριακής
εκποµπής έγχρωµων πλαισίων.
Σε αυτό το σύστηµα µια εικόνα SSTV, εκπέµπεται σαν τρεις µονοχρωµατικές εικόνες τη µια µετά
την άλλη. Αρχικά εκπέµπουµε µια πλήρη κόκκινη εικόνα, που ακολουθείται από µια πλήρη πράσινη
εικόνα, και τελικά από µια πλήρη µπλε εικόνα.
Το πρόγραµµα SSTV του Η/Υ που δέχεται τις µονοχρωµατικές εικόνες τις «αποθηκεύει» και στη
συνέχεια τις αναµιγνύει ανασυνθέτοντας την αρχική εικόνα που µας έστειλε ο ανταποκριτής µας,
αυτό γίνεται δυνατό γιατί οι εικόνες που στέλνουµε δεν εµφανίζονται αµέσως στην οθόνη του Η/Υ. Το
πρόγραµµα φροντίζει τα στοιχεία από τα οποία αποτελείται η εικόνα να αποθηκευτούν είτε στη RAM
του Η/Υ είτε στο σκληρό δίσκο και στη συνέχεια να γίνει η ανασύνθεση της εικόνας.
Πώς εκπέµπουν την εικόνα τα δηµοφιλή Scottie και Martin
Τα σύγχρονα και δηµοφιλή συστήµατα εκποµπής εικόνας SSTV Scottie και Martin χρησιµοποιούν
ένα άλλο σύστηµα εκποµπής της έγχρωµης εικόνας που ονοµάζεται «Line Sequential Color System LSCS.» ή σε ελεύθερη Ελληνική µετάφραση – Σύστηµα σειριακής εκποµπής έγχρωµων γραµµών.
Στο σύστηµα εκποµπής Scottie σε κάθε γραµµή της εικόνας εκπέµπεται η ίδια πληροφορία τρεις
φορές, πρώτα µε κόκκινο χρώµα, µετά µε πράσινο χρώµα και τέλος µε µπλε χρώµα. Στη συνέχεια
εκπέµπεται η επόµενη γραµµή της εικόνας µε την ίδια σειρά κόκκινη, πράσινη και µπλε, αυτό
επαναλαµβάνεται έως ότου στείλουµε όλη η εικόνα.
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∆είτε την παρακάτω εικόνα:

Σύστηµα εκποµπής Scottie.
Η κάθε γραµµή εικόνας που στέλνουµε περιέχει µια κόκκινη, µια πράσινη και µια µπλε πληροφορία. Το
πρόγραµµα αφού λάβει και αποθηκεύσει τις πληροφορίες αυτές ανασυνθέτει το κοµµάτι της εικόνας
που αντιστοιχεί σε αυτή τη γραµµή, στη συνέχεια ανασυνθέτει την επόµενη γραµµή, και ούτω καθεξής
έως ότου ολοκληρωθεί όλη η εικόνα.
Στο σύστηµα Martin η σειρά µετάδοσης των χρωµατικών γραµµών είναι πράσινο, µπλε, κόκκινο.

Σύστηµα εκποµπής Martine
Το δηµοφιλές πρόγραµµα SSTV MMSSTV του

JE3HHT

Το δηµοφιλέστερο πρόγραµµα είναι το MMSSTV του συναδέλφου JE3HHT, MAKOTO MORI, και θα το
βρείτε στην ιστοσελίδα του http://mmhamsoft.amateur-radio.ca/index.htm

JE3HHT, Makoto (Mako) Mori

5-9 Report

Το κυβερνοπεριοδικό του Αιγαίου

Σ ε λ ί δ α 30

Ελάχιστα βήµατα απαιτούνται για να δείτε το MMSSTV να τρέχει στον υπολογιστή σας και να «βγείτε
στον αέρα» σε SSTV
1. «Κατεβάστε» το αρχείο MMSSTV111G.exe από την ιστοσελίδα http://mmhamsoft.amateurradio.ca/index.htm.
2. Κάντε διπλό κλικ στο εκτελέσιµο αρχείο MMSSTV111G.EXE και εγκαταστήστε το πρόγραµµα στο
σκληρό σας δίσκο.
3. Αφού τελειώσει η εγκατάσταση συνδέστε το Sound card interface µε τον Η/Υ και τον ποµποδέκτη
σας.

Παράδειγµα σύνδεσης ποµποδέκτη ΧΩΡΙΣ ψηφιακή πόρτα

Παράδειγµα σύνδεσης ποµποδέκτη ΜΕ ψηφιακή πόρτα
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«Τρέξτε» το πρόγραµµα και κάντε τις παρακάτω ρυθµίσεις:
Επιλέξτε Option -> Setup MMSSTV(O) θα εµφανιστεί η παρακάτω εικόνα:

Επιλέξτε ΤΧ, θα εµφανιστεί η παρακάτω εικόνα:

Στο PTT Port διαλέξτε την πόρτα του υπολογιστή από την οποία θα κάνετε ΡΤΤ όταν θα εκπέµπεται
εικόνα SSTV. Στο Template Callsign γράψτε το διακριτικό σας πχ. SV1NK, και στη σηµατοδοσία CWID
επιλέξτε CW. Βεβαιωθείτε ότι όλα τα άλλα «κουτάκια» και οι τιµές είναι ίδια µε την παραπάνω εικόνα
και πατήστε OK. Είστε πρακτικά έτοιµοι να λάβετε και να στείλετε SSTV. Συντονίστε τον ποµποδέκτη
σας σε µια συχνότητα SSTV. Στα βραχέα στο 14.230 +/- 3 ΚΗΖ USB mode, και δείτε αν υπάρχει
σταθµός SSTV. Αν ναι, πατήστε την επιλογή AUTO
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στο RX Mode, και φροντίστε ώστε ο παλµός συγχρονισµού να βρίσκεται στο 1200 (ΗΖ), και το σήµα
της εικόνας να βρίσκεται µεταξύ 1500 – 2300 ΗΖ, όπως δείχνει η παρακάτω εικόνα και όλα θα πάνε
καλά, µην ανησυχείτε, το MMSSTV είναι τόσο καλό που σίγουρα δεν θα έχετε πρόβληµα.

Όσοι συνάδελφοι δοκιµάσουν στα βραχέα να εκπέµψουν – λάβουν σήµατα SSTV, καλό είναι
να δοκιµάσουν σε Scottie και Martin, στα VHF/UHF καλό είναι να δοκιµάσουν σε Robot 36.
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Προβλήµατα της SSTV
Όπως συµβαίνει σε όλα τα Mode, έτσι και µε την SSTV υπάρχουν κάποια προβλήµατα τα οποία καλό
είναι να ξέρει ο Ραδιοερασιτέχνης ώστε να µπορεί να τα αντιµετωπίσει µε επιτυχία. Το σηµαντικότερο
και πιο συχνό πρόβληµα ακούει στο όνοµα «SLANT». Η κυριολεκτική του µετάφραση είναι «ράπισµα»
και περιγράφει µεταφορικά την κίνηση προς τα δεξιά ή αριστερά που κάνει το κεφάλι εκείνου που
«τρώει» το ράπισµα ή χαστούκι ή τον «κατακέφαλο» που λένε στην Κεφαλονιά!
Μια «κανονική» εικόνα SSTV φαίνεται παρακάτω…

Παρατηρήστε ότι η εικόνα αυτή δεν διαφέρει σε τίποτε από µια εικόνα Cart postal, είναι
τετραγωνισµένη και «όρθια».
∆είτε µια εικόνα µε φαινόµενο Slant…

Η εικόνα δεν είναι πια «όρθια» αλλά «τραβάει» προς τα αριστερά. Αυτό το τράβηγµα είναι σαν να
έδωσε κάποιος ένα «χαστούκι» στην εικόνα και να κινήθηκε αριστερά, θα µπορούσε όµως να κινηθεί
και προς τα δεξιά…
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όπως φαίνεται στην παραπάνω εικόνα… το δύσκολο είναι να µείνει όρθια στην µέση!
Το πρόβληµα slant οφείλεται στο διαφορετικό χρονισµό που έχει η κάρτα ήχου του PC που «στέλνει»
την εικόνα, από την κάρτα ήχου του PC που «λαµβάνει» και ανασυνθέτει την εικόνα.
Αν το ρολόι της κάρτας ήχου του PC που «στέλνει» την εικόνα «τρέχει» γρηγορότερα από το ρολόι της
κάρτας ήχου του PC που λαµβάνει και ανασυνθέτει την εικόνα, τότε η εικόνα «τραβάει» προς τα δεξιά.
Αν το ρολόι της κάρτας ήχου του PC που «στέλνει» την εικόνα «τρέχει» πιο αργά από το ρολόι της
κάρτας ήχου του PC που λαµβάνει και ανασυνθέτει την εικόνα, τότε η εικόνα «τραβάει» προς τα
αριστερά.

Και ιδού το αποτέλεσµα!
Για τη διόρθωση αυτού του προβλήµατος σε κάθε πρόγραµµα SSTV υπάρχει το κατάλληλο αντι – slant
σύστηµα.
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Στο πρόγραµµα MMTV ο «εξοπλισµός» φαίνεται στην παρακάτω εικόνα.

Ενώ στο πρόγραµµα MSCAN ο αντίστοιχος εξοπλισµός είναι:

Το επόµενο σηµαντικό πρόβληµα του SSTV αφορά το λόγο: ταχύτητα µετάδοσης προς ευκρίνεια. Τι
σηµαίνει αυτό; ότι όσο πιο αργά στέλνουµε µια εικόνα, τόσο µεγαλύτερη ευκρίνεια έχει και
αντίστροφα.
∆είτε στα παρακάτω παραδείγµατα τη διαφορά στις λεπτοµέρειες των εικόνων ελέγχου και θα
καταλάβετε χωρίς πολλά λόγια…. Άλλωστε µια εικόνα ισοδυναµεί µε 1000 λέξεις!
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Σε Scottie DX mode έχουµε αργή αποστολή εικόνας αλλά πολύ καλή ευκρίνεια και
λεπτοµέρεια στην εικόνα.

Σε Scottie 1 έχουµε πού πιο γρήγορη αποστολή της εικόνας, αλλά χάνουµε σε ευκρίνεια και
λεπτοµέρεια σηµαντικά.
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Τέλος σε Scottie 2 έχουµε την ταχύτερη αποστολή εικόνας από όλα τα προηγούµενα Mode,
αλλά και τη χειρότερη ποιότητα.
Internet SSTV –ISSTV
Εδώ και αρκετά χρόνια Internet και Ραδιοερασιτεχνισµός είναι απόλυτα συνυφασµένα και
αλληλένδετα, σε σηµείο που δύσκολα πια διακρίνει κανείς πότε µια εφαρµογή είναι Intern-ετική και
πότε δεν είναι. Πόσοι Ραδιοερασιτέχνες τηλεχειρίζονται τους ποµποδέκτες του εξοχικού τους από το
σπίτι ή το γραφείο τους δεκάδες ή και εκατοντάδες χιλιόµετρα µακριά µέσω Internet; Πάµπολλοι
παγκοσµίως και αρκετοί στην Ελλάδα ιδιαίτερα κάποιοι Contesters….. ξέρουν αυτοί!!!
Και δεν αναφέρω καθόλου τους δεκάδες Interne-τικούς δέκτες από τους οποίους ακούµε τα πάντα και
παντού! το Echolink, και τη σύνδεσή του µε δεκάδες επαναλήπτες ανά τον κόσµο, ακόµη και το
νεότευκτο D-Star, έχει το Internet στο αίµα του! για να µην πούµε ότι το Internet είναι η «καρδιά»
του συστήµατος D-Star!
Το ISSTV λοιπόν, είναι µια εξαιρετικά απλή εφαρµογή για αδειούχους Ραδιοερασιτέχνες αλλά και για
Ραδιοακροατές SWL! Στο ISSTV συναντάται ο Αδειούχος Ραδιοερασιτέχνης µε τον Ραδιοακροατή σαν
ίσος µε ίσο! Και µη σας ακούγεται περίεργο! Ναι, στο ISSTV µπορεί ένας Ραδιοακροατής να στείλει σε
έναν αδειούχο ραδιοερασιτέχνη ή σε άλλο Ραδιοακροατή εικόνα νόµιµα γιατί η χρήση του Internet δεν
προϋποθέτει άδεια χρήσης.
Όπως ακριβώς οποιοσδήποτε χρησιµοποιεί το Internet για να κάνει Chat, να στείλει την εικόνα του
στο Facebook, ακόµη και Video στο YouTube, έτσι ακριβώς και ο Ραδιοακροατής µπορεί να στείλει µια
εικόνα ISSTV µέσω ενός Internet Server σε ένα άλλο Ραδιοακροατή ή Ραδιοερασιτέχνη.
Φυσικά στους µη αδειούχους δεν επιτρέπετε να στείλουν τις εικόνες τους σε διασυνδεδεµένους
επαναλήπτες SSTV. Αυτό επιτρέπεται µόνο σε αδειούχους ραδιοερασιτέχνες, όµως η ανταλλαγή
εικόνων ISSTV, σε επίπεδο Internet µέσω TCP/IP επιτρέπεται στους Ραδιοακροατές.
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Πώς λειτουργεί το ISSTV.
Το σκεπτικό και η υλοποίηση είναι απλή, δείτε το παρακάτω σχήµα.

ΤΥΠΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ISSTV
Μέσω του Η/Υ που έχουµε στο Shack µας –συνήθως- συνδεόµαστε είτε µέσω Modem (ε…ναι,
υπάρχουν ακόµη!) είτε µέσω DSL, µε έναν από τους υπάρχοντες ISSTV Servers µέσω του
προγράµµατος ISSTV που έχουµε επιλέξει.

Τυπική οθόνη ISSTV
Στη συνέχεια από τη «λίστα», τον κατάλογο δηλαδή των σταθµών οι οποίοι είναι συνδεδεµένοι εκείνη
την χρονική στιγµή, επιλέγουµε τη «χώρα!!!!!» που θέλουµε να «κάνουµε!!!».
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Αφού ολοκληρώσουµε το QSO µε το σταθµό που επιλέξαµε, κρατούµε την εικόνα στο αρχείο µας σαν
QSL – επιβεβαίωση της επικοινωνίας µας.
Η διαδικασία είναι απλή και εύκολη, δεν έχει και πολύ µεγάλη σχέση µε τα QSO που κάνουµε τον
«αέρα» απλά αποτελεί µια καλή λύση για όσους Ραδιοερασιτέχνες δεν έχουν τη δυνατότητα να
εκπέµψουν SSTV αλλά θέλουν µε κάποιο τρόπο να «κάνουν» το χόµπυ τους. Είναι ένα είδος Echolink!
Όπως στο Echolink κάνεις QSO µε φωνή, µε τον ίδιο τρόπο κάνεις ένα QSO µε ISSTV. Και στις δύο
περιπτώσεις κάνεις το χόµπυ σου αλλά εκτός «αέρα». Όπως συµβαίνει µε το Echolink, έτσι και στο
ISSTV κάποιοι Servers είναι δυνατόν να είναι συνδεδεµένοι µε επαναλήπτες VHF/UHF. Στην περίπτωση
αυτή µόνο οι εικόνες των αδειούχων Ραδιοερασιτεχνών εκπέµπονται, οι εικόνες των µη αδειούχων
SWL «κόβονται». Οι SWL µπορούν να στείλουν εικόνες ISSTV µόνο µέσα στον χώρο του διαδικτύου,
εκτός διαδικτύου δεν µπορούν, το ίδιο το σύστηµα τους «µπλοκάρει». Όσοι αδειούχοι
Ραδιοερασιτέχνες ή SWL θέλουν να δοκιµάσουν το SSTV µέσω Internet, στις διευθύνσεις: http://rttydx.eu/html/internet_sstv.html και http://www.isstv.co.uk/ µπορούν να βρουν χρήσιµες πληροφορίες
και λογισµικό για ISSTV.
Και τώρα καιρός είναι να κάνουµε µια µικρή ανακεφαλαίωση για να µας µείνει και κάτι από όλες αυτές
τις σελίδες… Το SSTV είναι ένας τρόπος αποστολής και λήψης στατικής εικόνας µέσω ποµποδεκτών
που µπορούν να εκπέµψουν φωνή πχ SSB, FM. Μια εικόνα SSTV στέλνεται όπως η φωνή µας, µέσα
από ένα ακουστικό κανάλι 2,7 ΚΗΖ. Ο εξοπλισµός που απαιτείται για να στείλουµε – λάβουµε SSTV,
εκτός από τον ποµποδέκτη φωνής και την κεραία, είναι ένα PC µε το ανάλογο πρόγραµµα SSTV, και
ένα Interface. Η εκποµπή SSTV γίνεται συνήθως στις παρακάτω συχνότητες:
80m = 3.730
40m = 7.040

MHZ (3.730 – 3.740) SSB SSTV
MHZ (7.035 – 7.040) SSB SSTV

20m = 14.230 MHZ +/- 3ΚΗΖ SSB SSTV
15m = 21.340 MHZ SSB SSTV
10m = 28.680 MHZ SSB SSTV
6m = 50.510 MHZ SSB SSTV
50.550 MHZ SSB FAX
2m = 144.500 ΜHz SSB & FM SSTV
144.700 MHZ SSB & FM FAX
70cm= 432.500 ΜΗz SSB SSTV
432.700 MHz SSB & FM SSTV
433.400 MHZ FM SSTV
433.700 MHZ FM FAX
23cm= 1296.500 MHz SSB SSTV
1296.700 MHZ SSB FAX
Υπάρχουν τριών ειδών interface που χρησιµοποιούνται στο SSTV. Αυτά που χρησιµοποιούν την
παράλληλη θύρα του υπολογιστή, αυτά που χρησιµοποιούν την σειριακή RS-232 και αυτά που
χρησιµοποιούν την USB. Interface υπάρχουν δύο ειδών: τα εργοστασιακά ή commercial και οι
ιδιοκατασκευές - homebrew. Για εκπέµψουµε – λάβουµε µια εικόνα SSTV απαιτείται κατάλληλο
λογισµικό. Στην ιστοσελίδα: http://www.dxzone.com/catalog/Software/SSTV/ θα βρείτε αρκετά.
∆ύο σηµαντικά προβλήµατα αντιµετωπίζουµε συνήθως στην SSTV. Το Slant µε «τράβηγµα» της
εικόνας δεξιά ή αριστερά και το αντιµετωπίζουµε µέσω του προγράµµατος SSTV που χρησιµοποιούµε,
και την ποιότητα της εκπεµπόµενης εικόνας, το οποίο το αντιµετωπίζουµε χρησιµοποιώντας ένα SSTV
Mode αργής µετάδοσης.Εκτός του παραδοσιακού SSTV, υπάρχει και το Internet-ικό SSTV, το ΙSSTV,
το οποίο υλοποιείται µέσω του διαδικτύου για τους Ραδιοερασιτέχνες οι οποίοι δεν έχουν τη
δυνατότητα να εκπέµψουν εικόνα στον «αέρα», και για τους SWL΄s οι οποίοι δεν έχουν άδεια
εκποµπής στον «αέρα», αλλά αγαπούν το χόµπυ του Ραδιοερασιτεχνισµού.
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Και λίγα λόγια για την δεοντολογία! του πράγµατος.
Το SSTV mode βρίσκεται και συνυπάρχει µε όλα τα άλλα Mode τόσο στα HF όσο και στα VHF/UHF/SHF.
Όλοι οι Ραδιοερασιτέχνες έχουν ίσα δικαιώµατα στο χόµπυ και στα mode. Εποµένως σεβαστείτε το
Band Plan των συχνοτήτων ιδίως τώρα που τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό η
ραδιοερασιτεχνική κοινότητα έχει αποκτήσει πολλά µέλη µε αποτέλεσµα να υπάρχει κορεσµός των
συχνοτήτων.
Χειριστές της SSTV µην εκπέµπετε έξω από τις συχνότητες που είναι αφιερωµένες γι’ αυτήν αλλά και
εσείς εραστές των άλλων Mode µην εκπέµπετε πάνω στις συχνότητες SSTV. Προσπαθήστε να
καταλάβετε ότι µέχρι «χθες» µιλούσατε στις συχνότητες SSTV ή άλλων mode χωρίς πρόβληµα, σήµερα
θα πρέπει να περιοριστείτε στις συχνότητες που το Band Plan έχει θεσπίσει για το mode που προτιµάτε.
Σκεφθείτε ότι όλα αυτά τα νέα παιδιά που παίρνουν άδειες είναι περισσότερο κοντά στην ψηφιακή
τεχνολογία και τους υπολογιστές και λιγότερο στη φωνή ή άλλα δύσκολα mode πχ CW, θέλουν και
πρέπει να ασχοληθούν και µε άλλα «πράγµατα» εκτός από τη φωνή και το «µατσακόνι», και σε αυτήν
τους την αναζήτηση όλοι εµείς οι µεγαλύτεροι σε ηλικία και παλαιότεροι στο χόµπυ, πρέπει να τα
βοηθήσουµε.
Σε λίγο θα ακούγονται RTTY, FAX, PSK και άλλα mode σε συχνότητες που µέχρι σήµερα ακούγονται
σταθµοί σε φωνή η χειριστήριο. Εµείς οι µεγαλύτεροι σε ηλικία, και παλαιότεροι στο χόµπυ, ας
καλοδεχθούµε όλα αυτά τα νέα παιδιά αλλά και τους νεοεισερχόµενους στο χόµπυ ανεξαρτήτως
ηλικίας, µε υψηλό ραδιοερασιτεχνικό πνεύµα, και ας τους καλωσορίσουµε δείχνοντας τους ότι, τις
Ραδιοερασιτεχνικές συχνότητες τις χρησιµοποιούµε µε σεβασµό και σύνεση.
Η Ραδιοερασιτεχνική κοινωνία είναι ένα κοµµάτι της πραγµατικής κοινωνίας που ζούµε καθηµερινά.
Όπως προσέχουµε και διδάσκουµε τα παιδιά µας, όπως σεβόµαστε και ζητούµε από τους συµπολίτες
µας να µας σεβαστούν, έτσι και στο χόµπυ, διδάσκουµε τους νεότερους και αναπτύσσουµε τον
αλληλοσεβασµό µεταξύ µας.
Μη ξεχνάτε ότι σε αυτούς τους νέους Ραδιοερασιτέχνες εµείς οι παλαιότεροι θα αφήσουµε κληρονοµιά
το χόµπυ και τις συχνότητες, αν τους δείξουµε τον σωστό δρόµο χρήσης των συχνοτήτων και της
Ραδιοερασιτεχνικής πρακτικής, τους αφήνουµε την καλύτερη κληρονοµιά για να απολαύσουν για µια
ολόκληρη ζωή το ωραιότερο και επιστηµονικότερο χόµπυ που υπάρχει.
Τέλος όσοι εκπέµπετε σε SSTV θυµηθείτε ότι ο Ραδιοερασιτεχνισµός δεν είναι πλέον ανδρικό χόµπυ!
Μεγάλο µέρος του Ραδιοερασιτεχνικού πληθυσµού καταλαµβάνεται από το ωραίο φύλο, το οποίο όχι
µόνο οµορφαίνει και δίνει νόηµα στη ζωή µας, αλλά δίνει και ένα ισχυρό παρόν στα ερτζιανά.
Εποµένως η αποστολή φωτογραφιών «ρεαλιστικού» περιεχοµένου µπορεί να «ανεβάζει» τον ανδρικό
πληθυσµό, αλλά να προσβάλει τον ωραίο! Περιοριστείτε σε ό,τι η ραδιοερασιτεχνική και κοινωνική
ηθική θεωρεί «σωστό» και αφήστε τις καλλιτεχνικές σας ανησυχίες για άλλα πεδία δράσης εκτός
«αέρα».

Τέλος εύχοµαι σε όλους να είστε καλά, να κάνετε πολλά και καλά DX σε όλα τα Μοde και να χαίρεστε
τις οικογένειές σας. Σας προτρέπω ασχοληθείτε µε το SSTV, αλλά και µε όλα τα άλλα Mode, και
ετοιµαστείτε για το AEGEAN CONTEST, όπου µε τη βοήθεια του Θεού φέτος, θα βγουν στον «αέρα» και
σταθµοί σε SSTV, MGM CW, RTTY κλπ.

Πολλά 73’s de SV1NK Μάκης
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Αγαπητοί αναγνώστες, φίλοι ραδιοερασιτέχνες, αιτία γι’ αυτό το κείµενο έγινε, το
άρθρο του συνάδελφου Κώστα Μοραΐτη στο προηγούµενο τεύχος (Φεβρουαρίου).
∆εν θα σχολιάσω το κείµενο του Κώστα, γιατί απλά συµφωνώ απόλυτα.
Τώρα το θέµα έχει ως εξής.
Α) 1Β1, τι είναι αυτό?
Βάση ποιάς απόφασης νοµιµοποιείται το 1Β1 διακριτικό; σύµφωνα πάντως µε τον επίσηµο
χάρτη της ITU το 1Β1 είναι «µη διαθέσιµο». Αν λοιπόν ο επίσηµος «χορηγός» διακριτικών
κλήσεως το έχει ως µη διαθέσιµο, τότε πως γίνετε και χρησιµοποιείται και µάλιστα όχι από 1 ή
2 αλλά από πολλούς. Πρέπει κάποια στιγµή εδώ κάποιος να απαντήσει σε τρία βασικά
ερωτήµατα, ποιος, πότε και γιατί.
Β) Γιατί αυτοί και όχι και εγώ?
Απ’ ότι φαίνεται ραδιοερασιτεχνισµός µε κανόνες όπως ήτανε κάποτε έχει παύσει να
υπάρχει. Ο καθένας κάνει ότι του κατεβάσει η «κλαύδα» του, χωρίς να δίνει λογαριασµό σε
κανένα, βρίσκοντας σαν πρόσχηµα τις διάφορες γεωπολιτικές
καταστάσεις που
αναπτύσσονται ανά καιρούς και τις χρησιµοποιεί προς όφελος του.O διεθνείς παράγων
κοιµάται τον ύπνο του δικαίου (βλέπε ITU, IARU).
Και εφόσον είναι έτσι, τότε ρωτάω, Αν εγώ αύριο ξυπνήσω κεφάτος και σκαρφιστώ ένα
διακριτικό, ας πούµε 1C1A και πάω σε περιοχή η οποία διοικητικά ανήκει στους Άγγλους
(ZC4) και αρχίσω και εγώ το τραγούδι του γνωστού µας πλέων Σογιέρ, Τι θα έχω
παραβιάσει? Ποιόν νόµο? Αυτόν που σιωπηλός δικαιώνει τον Σογιέρ και τους κολλητούς του?
ή µήπως αυτόν που εµείς οι ίδιοι ανεχόµαστε.
Υπάρχουν ακόµα σοβαρές ενδείξεις (και προσέχω πολύ πως το διατυπώνω…) ότι υπάρχει/ουν
ραδιοερασιτέχνης/ες , που έχουν 5Β4 αλλά και 1Β1 διακριτικό. Μήπως είναι καιρός τελικά να
σταµατήσουµε το κατά τα άλλα σεβαστό σπορ
του στρουθοκαµηλισµού, και να
επικεντρωθούµε σε ποιο σοβαρές και υπεύθυνες πρακτικές?
Θα ήθελα ακόµα να επισηµάνω κάτι πολύ ουσιώδες κατά τη άποψη µου για την υπόθεση. Αν
κοιτάξετε πόσες επισκέψεις έχει ο εν λόγο ραδιοπειρατής στο qrz.com θα ανακαλύψετε ότι σε
διάστηκα 2-3 χρόνων έχει τον διπλάσιο αριθµό από τον βασιλιά του Low Band DXing
ON4UN, τυχαίο? Ισως.
Τελειώνοντας να πω την άποψη µου για το 59 report επειδή το έθιξε η συντακτική οµάδα
του. Το θεωρώ σαν µία όαση για τον Ελληνικό ραδιοερασιτεχνισµό, όχι επειδή µου έκανε την
τιµή και µε φιλοξένησε κατά καιρούς στις σελίδες του, αλλά γιατί µας δείχνει ότι σαν
ραδιοερασιτέχνες δεν είµαστε µόνο cq, και qrz, ενδιαφερόµαστε και για άλλα πράγµατα. Από
τα πανέµορφα άρθρα περί κεραιών του Ντίνου SV1GK, ως τα καυστικότατα του Βασίλη
SV8CYV, και τα γεµάτα ενδιαφέρον και ενθουσιασµό των παιδιών του White Tower.
Ανέφερα µόνο λίγους από τους τόσο αξιόλογους συνάδελφους που αρθρογραφούν για το 59
για λόγους οικονοµίας χώρου. ∆ηλώνω fan για αυτό που είναι, πολύπλευρο.

Πολλά 73 σε όλους
Ζαχαριουδάκης Λευτέρης
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Η παρέα του Aegean DX group µεγάλωσε…
Ο SV8FMY Ηλίας ένας πάρα πολύ δραστήριος DXer µε µεγάλη όρεξη και αντοχές για τις
GIOTA DXpeditions…
O SV8IIR Κώστας µε βαθιές γνώσεις στα ψηφιακά και ένας από τους ελάχιστους πού
δραστηριοποιούνται αποκλειστικά σ’ αυτά τα modes.
Ο SV8IJR Γιώργος ένας πολλά υποσχόµενος νέος DXer από το Πυθαγόρειο.
O SV2DCD Λεωνίδας, ένας από τους δυναµικότερους Έλληνες Contester καί DXer.
Ο SV1NK Μάκης… Τι να πούµε για τον ∆άσκαλο της «διάδοσης» και γκουρού στις
υπερυψηλές συχνότητες! H συµµετοχή του στο Aegean DX group θα δώσει νέα ώθηση στο
Aegean VHF Contest µαζί µε τον νέο manager του διαγωνισµού, SV2DCD Λεωνίδα.
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Αγαπητοί συνάδελφοι καλή άνοιξη. Σ’ αυτό το τεύχος θα βρείτε τά αποτελέσµατα του 7ου Aegean VHF
Contest.
Έν όψη του Καλοκαιριού και για όγδοη χρονιά της διοργάνωσης του διαγωνισµού, όλοι εµείς από το
Aegean DX group και το 5-9 Report, κάναµε µια προσπάθεια συγκέντρωσης των εµπειριών και των
προτάσεων από διάφορους συναδέλφους και την συστηµατοποίηση των ιδεών πού έχουν συζητηθεί το
τελευταίο διάστηµα.
Tο Aegean VHF Contest λοιπόν, είναι ένας διαγωνισµός ηλικιακά ώριµος, αρκετά γνωστός, και µε
καλή αποδοχή, αλλά έχει φθάσει η ώρα ο διαγωνισµός αυτός να αποκτήσει προσανατολισµό. Μέχρι
τώρα υπάρχει µια ασάφεια σε ότι αφορά τους σκοπούς και τους στόχους του διαγωνισµού. Ναι, είναι
ένας Ελληνικός διαγωνισµός, ναι, περνάµε καλά και το διασκεδάζουµε! Ναι, είναι η ευκαιρία να βγούµε
από τα «καβούκια» µας και να ανεβούµε στις βουνοκορφές, αλλά….
Οι Έλληνες Ραδιοερασιτέχνες στην πλειοψηφία τους δεν είναι ενήµεροι. Θα πρέπει να ενηµερωθούν
λοιπόν οι υπόλοιποι σύλλογοι, και αυτοί τα µέλη τους για το διαγωνισµό. Θα πρέπει να γίνονται και
κάποιες ανακοινώσεις στους επαναλήπτες ώστε οι ραδιοερασιτέχνες να ξέρουν τις ηµεροµηνίες
διεξαγωγής του διαγωνισµού και τον τρόπο συµµετοχής τους. Η ενηµέρωση µέσω των επαναληπτών
είναι απαραίτητη κυρίως για τους ραδιοερασιτέχνες οι οποίοι δεν είναι µέλη συλλόγων, αλλά και
γι’αυτούς που δεν έχουν πρόσβαση στο διαδίκτυο.
Θα πρέπει να γίνεται δέσµευση κάποιων συχνοτήτων για το contest.
∆εν είναι δυνατόν να καλείς CQ Aegean Contest στο 145.225 ΜΗΖ σε FM, και να βγαίνει ο ΧΧΧ
συνάδελφος και να σου λέει «φίλε εδώ είναι το καφενείο µας που τα λέµε κάτι φιλαράκια εδώ και κάτι
µήνες….» και άντε εσύ να τους εξηγήσεις τα ανεξήγητα. Ούτε στο 144.450 σε SSB να σου λένε
«συνάδελφε εδώ στα SSB ήρθαµε για να τα λέµε µε την ησυχία µας να πάτε αλλού για αυτό το πώς το
είπες;;; contest;”
Για παράδειγµα, θα µπορούσαµε να δεσµεύσουµε την περιοχή από 144.200 – 144.400 για CW και
SSB, και από 144.500- 144.600 για όλα τα mode. Κάτι παρόµοιο µπορεί να γίνει και στις άλλες
µπάντες, ώστε να ξέρουν όλοι που να κινηθούν αν θέλουν να πάρουν µέρος στο contest, και να µην
ενοχλούν, αλλά και να µην ενοχλούνται από αυτούς που δεν παίρνουν µέρος.
Άρα µέχρι εδώ έχουµε δύο θέµατα:

1. Ενηµέρωση των Ραδιοερασιτεχνών
2. ∆έσµευση συχνοτήτων.
Επόµενο θέµα είναι η αδιαφορία των Ελληνικών σταθµών να µιλήσουν µεταξύ τους. Ναι, πάνε στα
όρη, στα άγρια βουνά, µε ειδικά διακριτικά κλπ, αλλά για ποιους; Αφού κάνουν στην αρχή µερικούς
ελληνικούς σταθµούς στη συνέχεια γυρίζουν κεραίες προς το εξωτερικό και χάνονται από τη
συχνότητα!
Εκεί πάλι έχουµε άλλο πρόβληµα. Οι ξένοι δεν είναι ενήµεροι για το δικό µας contest µε αποτέλεσµα
να µη γυρίζουν κεραίες προς Ελλάδα. Αρκετό καιρό λοιπόν πριν το διαγωνισµό θα πρέπει να
ειδοποιούνται οι ραδιοερασιτέχνες, της Ευρώπης και της πέριξ της Μεσογείου ζώνης τουλάχιστον, ότι
στα πλαίσια του Aegean contest την τάδε ηµεροµηνία, στις τάδε συχνότητες και στο τάδε mode, θα
ακούγονται Ελληνικοί σταθµοί µε σκοπό να συµπληρώσουν τα Ελληνικά Locator για κάποιο VHF
Award που τους ενδιαφέρει , ή εν πάσει περιπτώσει να τους δώσουµε ένα κίνητρο να γυρίσουν κεραίες
προς Ελλάδα, πχ ένα κάποιο βραβείο που να απευθύνεται σε µη Ελληνικούς σταθµούς.
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Ανακεφαλαίωση: µέχρι τώρα έχουµε τα εξής θέµατα

1. Ενηµέρωση των Ραδιοερασιτεχνών
2. ∆έσµευση συχνοτήτων
3. Κίνητρα να κάνουν QSO οι Έλληνες µεταξύ τους
Κίνητρα να συνοµιλούν οι ξένοι µε τους Ελληνικούς σταθµούς κατά τη διάρκεια του contest.
Τι θα γίνει τώρα µε τη χρήση της «Εθνικής µας συχνότητας» το 144.300 ΜΗΖ;
Εδώ έχουµε το εξής φαινόµενο. ΟΛΟΙ οι σταθµοί ανεξαρτήτως περιοχής, πάνε και κάνουν κλήσεις CQ
Contest και contest QSO στο 144.300 ΜΗΖ µε αποτέλεσµα στο µεν εσωτερικό της χώρας ένας
σταθµός να µονοπωλεί τη συχνότητα για µια µεγάλη περιοχή πχ. Αν ένας σταθµός βγει από την Κρήτη
µέχρι τουλάχιστον την Αθήνα – Εύβοια άλλος δεν µπορεί να καλέσει στο 300. Αν οι σταθµοί δεν
ακούγονται µεταξύ τους πχ. ένας από Πάτρα και ένας από Κρήτη αλλά κάνουν contest QSO στο
144.300 MHZ, τότε στο εξωτερικό ακούνε δύο ή περισσότερους ελληνικούς σταθµούς να πατιούντε
µεταξύ τους! Όχι και τόσο ωραίο. Αλλά ούτε και συµφωνώ µε τον κανονισµό που λέει ότι στο 144.300
ΜΗΖ είναι συχνότητα κλήσης µόνο, ούτε τα contest δεν εξαιρούνται.
Μήπως θα πρέπει να γίνουν κάποιες συστάσεις πάνω σε αυτό το θέµα;.
Τέλος µε το που πέφτει λίγο η διάδοση όσοι σταθµοί βρίσκονται στο 300 ανοίγουν «πηγαδάκι» και το
contest γίνεται καφενείο!
Πώς µπορούµε να βάλουµε νέο αίµα στο contest, να βγουν περισσότερα Locators, IOTA,GIOTA κλπ και
να γίνει περισσότερο ενδιαφέρον το contest;
Μπορούµε να ζητήσουµε από το Υπουργείο Μεταφορών να επιτρέπει στους SW σταθµούς να βγουν
στους 50 ΜΗΖ για τις 48 ώρες που διαρκεί το contest…
Θα είναι µια µοναδική ευκαιρία γι’ αυτούς (τους SW), να κάνουν DX αλλά και σε µας να βγάλουµε
περισσότερες περιοχές στον αέρα. Ούτως ή άλλως οι SW οι δικοί µας είναι πολύ καλύτεροι από τους
Foundations License της Αγγλίας που παίρνουν άδεια εκποµπής σε όλες τις µπάντες µε 10 ώρες
µάθηµα και εξετάσεις στο σύλλογο της περιοχής τους!!! Και για να µην τα ξεχάσουµε:

1.

Ενηµέρωση των Ραδιοερασιτεχνών.

2.

∆έσµευση συχνοτήτων.

3.

Κίνητρα να κάνουν QSO οι Έλληνες µεταξύ τους.

4. Κίνητρα να συνοµιλούν οι ξένοι µε τους Ελληνικούς σταθµούς κατά τη διάρκεια του contest.
5. Συστάσεις για τη χρήση των συχνοτήτων.Να επιτραπεί στους SW να δουλέψουν τους 50 ΜΗΖ.

Τά παρά πάνω είναι απόσταγµα µακρών συζητήσεων πάνω σε ιδέες και προτάσεις των νέων µελών του
Aegean DX Group SV1NK Μάκη, του SV2DCD Λεωνίδα και του αρχικού manager του διαγωνισµού,
SV8CYR Αλέξανδρου.
∆ιάθεση και όρεξη για δουλειά από µέρους µας υπάρχει παρά τις επί µέρους προσωπικές υποχρεώσεις
του κάθ’ ενός από µας. Αυτό πού χρειαζόµαστε είναι το µέσο για να πάει ο θεσµός του Aegean VHF
Contest ακόµη ποιο µπροστά και να αποκτήσει το µοναδικό Ελληνικό contest την αναγνώριση πού του
αξίζει. Το µέσο αυτό θα µας το δώσετε εσείς! Με την υποστήριξή σας και την συµµετοχή σας!
Μέσα από την παρέα σας, την οµάδα σας, τον σύλλογό σας, την ραδιοερασιτεχνική σας ένωση… Από
κεί ζητήστε ότι σχετική πληροφορία θέλετε για τον διαγωνισµό και εµείς θα είµαστε σε επαφή µε όλους
σας.

Συσπειρωθείτε γύρω από τους ραδιοερασιτεχνικούς φορείς σας, και όλοι µαζί να
δώσουµε ένα δυναµικό ραδιοερασιτεχνικό παρών και να δηλώσουµε ηχηρά σε όλη
την Ευρώπη ότι το SV είναι εδώ active και δυνατό!!! Σας περιµένουµε όλους στο
8ο Aegean VHF Contest πού όπως κάθε χρόνο θα γίνει το πρώτο Σαββατοκύριακο
του Ιουλίου.

73 de Aegean DX Group
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Μέλη του Aegean DX group όπως κάθε χρόνο θα τρέξουν και φέτος το ειδικό χαρακτηριστικό
κλήσεως SX8P (Pythagoras) τιµώντας την µνήµη του µέγα µύστη Πυθαγόρα του Σάµιου.
Η δραστηριότητα αυτή θα γίνει από διάφορα σηµεία, γύρο και µέσα από την πόλη του Πυθαγορείου,
πού είναι χτισµένο πάνω στα ερείπια της αρχαίας Σάµου.
Η πόλη αυτή είναι µία από τις κορωνίδες της Γής τής Ιωνίας, πού µαζί µε τις Μικρασιατικές Μίλητο και
Έφεσο αποτελούν τον κεντρικό κορµό της…
Ο χώρος αυτός έχει δώσει στην παγκόσµια σκέψη τις πρώτες συγκεκριµένες απαντήσεις στα πώς και
στα γιατί της δηµιουργίας του κόσµου. Τά συγκεκριµένα συστήµατα αξιών, ιδεών και αντιλήψεων για
την πνευµατική εξέλιξη του ανθρώπου αποτελούν πνευµατική κληρονοµιά και αρχή παιδείας για όλη
την ανθρωπότητα.
Η σκέψη και η φιλοσοφία του Πυθαγόρα επηρέασαν και εξακολουθούν να επηρεάζουν την παγκόσµια
πνευµατική και φιλοσοφική εξέλιξη. Οι σύγχρονοί του θεωρούσαν τον Πυθαγόρα ως ένα θεό πού
περπάτησε επί της γής. Αυτός είναι πού απέδωσε στους αριθµούς ποιοτικά χαρακτηριστικά και ουσίες ή
ιδιότητες πού τις οποίες µόνο ο συγκεκριµένος αριθµός έχει.
Το πιο σοφό από τά πράγµατα είναι ο αριθµός έλεγε ο µεγάλος φιλόσοφος, είναι εκείνος πού δίνει
ονοµασίες στα πράγµατα και είναι ο ρυθµιστής των σχηµάτων και ιδεών είναι η αιτία των θεών και των
δαιµόνων. Ο αριθµός περιέχει το µυστικό των πραγµάτων και την παγκόσµια αρµονία.
Η αρµονία έχει την πλήρη έκφρασή της στην µουσική, στην τάξη, τον ρυθµό, την µελωδία, την
συµφωνία, την γλυπτική, την έµπνευση, την οµορφιά, µά πάνω απ’ όλα την υψωµένη σκέψη.
Η αρµονία είναι το αποτέλεσµα των αντιθέτων γιατί είναι η ενότητα της πολλαπλότητας και η
συµφωνία των διαφωνιών. Οι αντιθέσεις της αρµονίας είναι η αταξία, η καταστροφή, η ασθένεια κάι ο
θάνατος. Η µουσική του σύµπαντος είναι το αποτέλεσµα ποικίλων ήχων, ταχυτήτων, µεγέθους και
διαστηµάτων.
Ο ίδιος ο Πυθαγόρας σύµφωνα µε τον Ιάµβλιχο χρησιµοποιούσε την µουσική για θεραπευτικούς
λόγους, ενώ είναι γνωστό ότι πρώτος διαµόρφωσε την οχτάχορδη µουσική κλίµακα. Η
συστηµατοποίηση των µουσικών φθόγκων κατά φυσική αναγκαιότητα , φέρουν τον Πυθαγόρα σαν
πραγµατικό εφευρέτη της µουσικής την οποία παρέδωσε σαν ύψιστο δώρο σε όλη την ανθρωπότητα.
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Ο Πυθαγόρα ονόµασε πρώτος το σύµπαν «ΚΟΣΜΟ» και την γή
«ΣΤΡΟΓΓΥΛΗ».
Αυτός ονόµασε την επιστήµη των αριθµών «ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΗ» ενώ υπήρξε ο
εφευρέτης του πολλαπλασιασµού. Λάτρευε την γεωµετρία και στην
είσοδο της σχολής του υπήρχε η επιγραφή «ΜΗ∆ΕΙΣ ΑΓΕΩΜΕΤΡΗΤΟΣ
ΕΙΣΗΤΩ» .
Για περισσότερη µελέτη:
«Περί του Πυθαγορικού βίου». Ιάµβλιχος.
«Πυθαγόρου βίος». Πορφύριος ο Τύριος.
Τά µέλη του Aegean DX group πού φέτος θα συµµετάσχουν, είναι:
Ο Αλέξανδρος ο Καρπαθίου SV8CYR
O Βασίλης ο Τζανέλλης SV8CYV
Ο Ηλίας ο Κατσαφάδος SV8FMY
Ο Κώστας ο Τριπολιτσιώτης SV8IIR
O Γιώργος ο Σοφιανός SV8IJZ
Από τις 3 έως τις 13 Απριλίου θα µας βρείτε λοιπόν,
SSB: 14.260, 18.124, 7.090, 3.780 . +- 5
Σε πιθανά ανοίγµατα της διάδοσης: 21.260, 24.950, 28460, 50.150. +-5
BPSK 31 & RTTY on 20, 40, 80 m
και σε πιθανά ανοίγµατα της διάδοσης στά15 & 10m.
Περισσότερες πληροφορίες φυσικά στο www.QRZ.com
See you in the pile ups!!!
73s de Aegean DX group
Ο Σύλλογος Ραδιοερασιτεχνών Ηµαθίας διοργανώνει το 3o Ham-fest Βέροιας το
οποίο θα πραγµατοποιηθεί στο ίδιο ακριβώς χώρο που πραγµατοποιηθει τις δυο
προηγούµενες χρονιές στη Βέροια , το διήµερο Σάββατο 9 Μαΐου και Κυριακή 10
Μαΐου 2009. Σας Προσκαλούµε σε µια εντελώς δωρεάν για εκθέτες και επισκέπτες
Ραδιοερασιτεχνική συνάντηση, στην οποία η παρουσία σας θα µας γεµίσει χαρά.Οι
συχνότητες επικοινωνίας για την ενηµέρωση της τοποθεσίας του Ham-fest είναι οι
κάτωθι:
144.775 ΜΗΖ simplex
R0b 145.6125 shift -600 KHZ και υπότονο 88,5
RU97 439.325MHZ shift -7.600 MHZ και υπότονο 88,5
Όσοι εκθέτες ενδιαφέρονται για κρατήσεις θέσεων παρακαλούνται να συµπληρώσουν
και να ταχυδροµήσουν αίτηση συµµετοχής στη διεύθυνση:
ΟΡΦΑΝΙ∆ΗΣ ΦΩΤΗΣ SV2BLF
Εδέσσης 20
59100 Βέροια τηλ. 23310-62275 & (φαξ) 23310-66233 κιν. 6974619620 (Φώτης SV2BLF) Και κιν. 6978814517
(Νίκος SV2GJT)
Η συµµετοχή για ραδιοερασιτέχνες ή επαγγελµατίες είναι εντελώς δωρεάν. Επίσης θα διατεθούν σε κάθε εκθέτη
ένα τραπέζι, 2 καρέκλες και τάση 220V.Το Σάββατο βράδυ στο χώρο του Ham-fest ο Σύλλογος θα παραθέσει
δωρεάν γεύµα σε όλους τους εκθέτες που θα καταφθάσουν για την προετοιµασία του πάγκου τους µε ελεύθερο
µπουφέ. (Θα υπάρχει self-service ψησταριά).
Επίσης θα υπάρχει Security όλο το διάστηµα µέρα νύχτα για την διαφύλαξη των εκθεµάτων και οχηµάτων.
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www.hag.gr

Ζάππειο, επίσκεψη στην έκθεση των 70 χρ. της
Ελ. Ραδιοφωνίας
Γράφει ο
Κώστας Μωραΐτης
SV1GSU
sv1gsu@gmail.com

Η µεγάλη έκθεση στο Ζάππειο για τα 70 χρόνια της Ελληνικής Ραδιοφωνίας έκλεισε τις πόρτες της στις
8 Φεβρουαρίου. Πάνω από 110.000 άνθρωποι επισκέφθηκαν την έκθεση, κι έζησαν αυτή τη µοναδική
"ραδιοφωνική" εµπειρία.
Το 2008 συµπληρώθηκαν εβδοµήντα χρόνια από την ηµέρα που εξέπεµψε για πρώτη φορά σήµα το
Εθνικό Ίδρυµα Ραδιοφωνίας. Εβδοµήντα χρόνια δηµιουργίας, µε σηµαντικές προσωπικότητες που
πέρασαν και περνούν από τα µικρόφωνα της Ελληνικής Ραδιοφωνίας.
Εβδοµήντα χρόνια καταγραφής κάθε πλευράς της σύγχρονης ελληνικής ιστορίας.
Εβδοµήντα χρόνια µετά, η Ελληνική Ραδιοφωνία επέστρεψε στο Ζάππειο και στο χώρο απ' όπου
µεταδόθηκε η πρώτη εκποµπή µε µια µεγάλη Έκθεση που αφηγήθηκε την ιστορία του ραδιοφώνου
στην Ελλάδα.
Οδηγός το πολύτιµο αρχείο της Ραδιοφωνίας που µας ταξίδεψε από το χτες στο σήµερα, αλλά και στο
αύριο του µέσου, αφού η έκθεση κατέληγε στο ψηφιακό µέλλον του ραδιοφώνου.
Από τις 8 ∆εκεµβρίου ως τις 8 Φεβρουαρίου η Ελληνική Ραδιοφωνία γιόρτασε στο Ζάππειο.
Στην έκθεση την µερίδα του λέοντος είχαν οι πολλές και σπανιότατες φωτογραφίες από το αρχείο της
ΕΡΤ. Εκατοντάδες φωτογραφίες που καταγράφουν την ιστορία της Ελλ. Ραδιοφωνίας τραβηγµένες στα
στούντιο, σε αθλητικούς χώρους, και αλλού. Ιερά τέρατα του Ελληνικού
θεάτρου και κινηµατογράφου, και γενικώς του καλλιτεχνικού κόσµου, της
πολιτικής, της δηµοσιογραφίας και του αθλητισµού, έδωσαν το παρόν σε αυτές.
Μεταξύ των εκατοντάδων προσώπων θυµάµαι: Τη θεία Λένα (κατά κόσµο
Αντιγόνη Μεταξά) που χιλιάδες παιδιών την αγάπησαν από τις εκποµπές της,
Χρήστος Τσιριγγίδης (ο πρώτος Έλληνας ιδιοκτήτης ρ/σ) οι παλιοί ηθοποιοί
Μελίνα Μερκούρη, Μαρίκα Κοτοπούλη, ∆ηµήτρης Χορν, Σαπφώ Νοταρά, Μίµης
Φωτόπουλος, Βασίλης Αυλωνίτης, Χρήστος Ευθυµίου, Ορέστης Μακρής,
Λάµπρος Κωνσταντάρας, ∆ηµήτρης Μυράτ, Κώστας Βουτσάς, Τζένη Καρέζη,
Μαίρη Αρώνη, Γιάννης Γκιωνάκης, Πέτρος Φυσσούν, Ντίνος Ηλιόπουλος,
Σωτήρης Μουστάκας, ∆ηµήτρης Παπαµιχαήλ, ∆έσπω ∆ιαµαντίδου, Αρτέµης
Μάτσας, αλλά και νεότεροι όπως οι Άννα Παναγιωτοπούλου, Λάκης
Λαζόπουλος, Γιώργος Κιµούλης, Γιάννης Μπέζος, η υψίφωνος Μαρία Κάλλας, οι
δηµιουργοί Μίκης Θεοδωράκης, Μάνος Χατζηδάκις, Γρηγόρης Μπιθικώτσης,
Μίµης Πλέσσας, Γρηγόρης Γρηγορίου, Λουκιανός Κηλαϊδόνης κ.α.
δηµοσιογράφοι όπως οι Βασίλης Γεωργίου (ποιος δεν θυµάται την περιγραφή του στο ΑΕΚ-Σλάβια 8982) Πάνος Γεραµάνης, Μίλτος Παναγιωτόπουλος, Αντώνης Πυλιαρός, Κώστας Μότσης και τόσοι άλλοι
που δεν θυµάµαι ανάµεσα σε εκατοντάδες φωτογραφίες, και ελπίζω να µε συγχωρήσετε για την
αµνησία µου!
Επίσης η έκθεση ήταν γεµάτη από σπανιότατα εκθέµατα παλαιών ποµπών και δεκτών, µηχανηµάτων
ήχου και άλλων, από την τεράστια συλλογή της ΕΡΤ. Στα αντικείµενα επίσης ήταν και πολλά κοµµάτια
της εκπληκτικής συλλογής του Γ. ΠΑΝΑΓΙΩΤΙ∆Η SV1CEP, ο οποίος έδωσε το παρόν όπως κάνει
άλλωστε πάντα, σε αντίστοιχες εκδηλώσεις!
Οι φωτογραφίες είναι τραβηγµένες από εµένα, φυσικά στο χώρο της εκδήλωσης. Τα σχόλια κάτω από
τις φωτό, κρατήθηκαν σε σηµειώσεις και κατόπιν µπήκαν από κάτω.
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Απολαύστε τις παρακάτω φωτογραφίες:

Φωτογραφία
ντοκουµέντο!
Αναµνηστική
φωτογραφία
Ελλήνων
Ραδιοερασιτεχνών
στην Αθήνα, πριν από
τον Β' παγκόσµιο
πόλεµο (1935).
∆ιακρίνονται:
Όρθιοι: Ντίµης
Στοµπάρδος,
Πολύκαρπος
Ψωµιάδης
Καθιστοί: Κώστας
Ταβουνιώτης, Άγις
Καζάζης.

Η µεγάλη υψίφωνος Μαρία Κάλλας µπροστά από το µικρόφωνο του
BBC.
Οι όπερες στις οποίες πρωταγωνιστούσε, µεταδίδονταν κυρίως από
το Γ' πρόγραµµα

"Εδώ Πολυτεχνείο, εδώ Πολυτεχνείο". Κατά την διάρκεια της κατάληψης, οι φοιτητές
στήνουν ποµπό µικρής ισχύος, ώστε να επικοινωνούν µε την ελληνική κοινωνία. Ο ποµπός
στην αρχή στήνεται στο Χηµείο, και στην συνέχεια στο κτίριο των Μηχανολόγων.
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∆ιαφηµίσεις από εταιρίες ραδιοφώνων
της εποχής.

Ο Χρήστος Τσιριγγίδης στο
στούντιό του στη
Θεσσαλονίκη. Εγκαθιστά ραδιοφ. σταθµό στην αυλή του σπιτιού του το 1923.
Ο ποµπός αυτός το 1928 µεταφέρεται στην ∆ΕΘ, εγκαινιάζοντας τον πρώτο ραδιοσταθµό των
Βαλκανίων!!!

Και ποιος δεν θυµάται τη ΘΕΙΑ ΛΕΝΑ, κατα
κόσµο Αντιγόνη Μεταξά!
Με τις ραδιοφωνικές της εκποµπές
"ΚΑΛΗΜΕΡΑ ΠΑΙ∆ΑΚΙΑ" µεγάλωσαν γενειές
µικρών παιδιών!!

Λυχνία STC κατασκευασµένη στην Αγγλία.
Προέρχεται από τον ποµπό Μαρκόνι 150KW, του
κέντρου εκποµπής Μπογιατίου
(Αγ. Στεφάνου). Μετασκευάστηκε και
χρησιµοποιήθηκε από το 1975 στον ποµπό Telefunken
15KW του κέντρου εκποµπής Λιοσίων
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Ραδιοφωνικός δέκτης GENERAL
ELECTRIC κατασκευασµένος
στην Αγγλία.
Χρησιµοποιήθηκε στους
ραδιοθαλάµους του Ε.Ι.Ρ στη
δεκαετία του 1960, για την
ταυτόχρονη λήψη και
αναµετάδοση στην Ελλάδα,
ξένων ραδιοφ. σταθµών, όπως η
Φωνή της Αµερικής και το BBC

Κονσόλα ήχου SIEMENS κατασκευασµένη στην
Αυστρία το 1953.
Χρησιµοποιήθηκε ως φορητή κονσόλα στη
«Μαρµάρω», το όχηµα εξωτερικών
µεταδόσεων του Ε.Ι.Ρ

Κονσόλα ήχου RCA, κατασκευασµένη στις ΗΠΑ

Αναπαραγωγέας δίσκων GARRAND,
κατασκευασµένος στην Αγγλία
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ΕΝΑΣ ΧΕΙΡΙΣΤΗΣ 144ΜΗΖ

CALL

QSO

LOCATORS

DXCC

SCORE

SV2DCD/P

87

40

14

43919

SV3GKE/8

56

31

8

22464

SV4CDB

52

20

7

18022

SV9CVY

39

16

5

15108

SV8MDV

22

12

4

4164

SV1JST

21

7

2

2291

ΕΝΑΣ ΧΕΙΡΙΣΤΗΣ 50ΜΗΖ

CALL

QSO

LOCATORS

DXCC

SCORE

SV9CJO

131

80

19

105545

ΕΝΑΣ ΧΕΙΡΙΣΤΗΣ 432ΜΗΖ

CALL

QSO

LOCATORS

DXCC

SCORE

-

-

-

-

-

ΕΝΑΣ ΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΟΛΕΣ ΟΙ ΜΠΑΝΤΕΣ

CALL

QSO

LOCATORS

DXCC

SCORE

SW1MNE/P

22

11

3

9565

SV1EIW

22

6

2

6785

SV5DKL

3

2

2

1054

ΠΟΛΛΟΙ ΧΕΙΡΙΣΤΕΣ 144ΜΗΖ

CALL

QSO

LOCATORS

DXCC

SCORE

SY4A

17

9

4

8252

ΠΟΛΛΟΙ ΧΕΙΡΙΣΤΕΣ 50ΜΗΖ

CALL

QSO

LOCATORS

DXCC

SCORE

SY75NW

122

46

18

75653

ΠΟΛΛΟΙ ΧΕΙΡΙΣΤΕΣ ΟΛΕΣ ΟΙ ΜΠΑΝΤΕΣ

CALL

QSO

LOCATORS

DXCC

SCORE

SZ8S

79

47

22

96757

J43N

65

30

15

75643

SX7W

91

20

6

68953

SV2DCD
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Ο ΠΑΠΑΦΟΥΝΗΣ…ΓΡΑΦΕΙ
ΜΑΡΤΗΣ Γ∆ΑΡΤΗΣ…
ΚΙ ΑΣ ΕΙΜΑΣΤΕ ΣΤΗΝ ΕΝΑΡΞΗ ΤΗΣ ΑΝΟΙΞΗΣ…
21 ΜΑΡ 2009
Αγαπηµένοι φίλοι και φίλες συνάδερφοι ραδιοερασιτέχνες και µη,
Θα ήταν τουλάχιστον αναισθησία αν θεωρούσαµε όλα αυτά που συµβαίνουν γύρω
µας ως καλώς καµωµένα, οπότε τα προσπερνάµε ελαφρά την καρδία, και πάµε
και στα ραδιοερασιτεχνικά…
…πιστεύετε ότι βρισκόµαστε σε εποχή αλλαγών ή σε αλλαγή εποχής…?
Το δεύτερο µάλλον έρχεται στο πιο…εύηχο…όλα τα µηνύµατα και τα δεδοµένα προς αυτό τείνουν.
Από πού να ξεκινήσουµε… από την κατάλυση των αξιών, από την παντελή έλλειψη ήθους ακόµη και
από κοινωνικές οµάδες που ανέκαθεν κατείχαν τα σκήπτρα, από το απίστευτο ψέµα που µας πασάρουν
ως αλήθεια και που θέλουν και να το ενστερνιστούµε, από την θρησκεία και τους λειτουργούς της που
έχουν επιδοθεί σε ένα άνευ προηγουµένου κυνήγι του υλικού αγαθού, από την παντελή έλλειψη
εµπιστοσύνης, που δεν την βρίσκεις όχι στο φιλικό σου περιβάλλον αλλά ούτε στο οικογενειακό,…και
που να φτάσουµε…
Γυρνάς το κεφάλι σου δεξιά και αριστερά και βλέπεις φάτσες µουτρωµένες, πρόσωπα απογοητευµένα,
κορµιά σκεβρωµένα, θα λέγε κανείς νικηµένα, αφηµένα στην µοίρα τους…
αφού κανείς δεν νοιάζεται για τον ίδιο του τον εαυτό, πόσο µάλλον για τον διπλανό του…
-Ωραία µας τα πες ρε Παπαφούνη, δηλαδή είσαι ο µόνος που τα βλέπει, κι εµείς τα βλέπουµε και τι να
κάνουµε, υπάρχει λύση, υπάρχει σωτηρία…?
Ο Παπαφούνης δεν ξέρει αν υπάρχει σωτηρία, αλλά σίγουρα η κατάσταση είναι αναστρέψιµη, και είναι
µόνο αν προσπαθήσουµε να καλυτερέψουµε τον ίδιο µας τον εαυτό, να γίνουµε σαν προσωπικότητες
πιο ανθρώπινοι και να µην διστάσουµε να εκπέµπουµε την ανθρωπιά µας και στους γύρω µας στον
στενό ακόµη και στον ευρύτερο κοινωνικό µας κύκλο...
…ας ξεκινήσουµε την µέρα µας µε µια χαµογελαστή καληµέρα κι ας την πούµε και στον γείτονα που
καιρό τώρα στραβοκοιτάζει τις κεραίες µας…,
ας δώσουµε στον υφιστάµενο σας στην δουλειά την ευκαιρία να βρεθεί δίπλα µας ως ισότιµο µέλος,
και να βρούµε εκείνο τον χρόνο που όλο αναβάλουµε να τον διδάξουµε λίγη από την γνώση και
εµπειρία µας χωρίς να φοβηθούµε ότι αύριο θα µας…φάει την θέση…
…ας ανοίξουµε το σεντούκι του υποσυνείδητού µας και ας βγάλουµε εκείνο τον εαυτό που τον έχουµε
ξεχασµένο από την εποχή της…νιότης µας, τότε που ανέµελοι χωρίς προβλήµατα τριγυρνάγαµε στις
τσάρκες µε τους κολλητούς και λέγαµε ότι όταν µεγαλώσουµε θα σώσουµε τον κόσµο…!
Τροµάρα µας !
Όλα ισοπεδώθηκαν και προς χάριν κάποιων δικαιολογιών, προβληµάτων, συγκυριών, χάσαµε τις αξίες
και τα ιδανικά που οι γονείς µας, µας µεγάλωσαν και το µόνο που µας νοιάζει είναι το χρήµα και that’s
all!
Ας πούµε, την µέρα που ξηµερώνει αύριο, λιγότερα ψέµατα από χτες και ας επαναφέρουµε σε ισχύ την
συνείδηση µας…
Αυτά τα ολίγα από τον προβληµατισµένο Παπαφούνη και περνάµε στο επόµενο κεφάλαιο…

.- …
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...επανερχόµενος και στα δικά µας τα αµατερικά ας αρχίσουµε από τις
διάφορες µελέτες που έρχονται στο προσκήνιο σχετικά µε το που το πάει ο…
ήλιος…
αν δούµε τον παρακάτω πίνακα θα διαπιστώσουµε ότι κατά τα έτη 2007 και
2008 βιώνουµε µία παρατεταµένη µηδαµινή ή παντελή έλλειψη ηλιακών
κηλίδων, ενώ κατά τον προηγούµενο ηλιακό κύκλο µόλις δύο µήνες (Σεπ και
Οκτ 1996) είχαν αντίστοιχο…έλλειµµα κηλίδων…!

Year

Jan

Feb

Mar

Apr

May

Jun

Jul

Aug

Sep

Oct

Nov

Dec

OBSERVED MONTHLY SUNSPOT NUMBERS
1995 24.2 29.9 31.1 14.0 14.5 15.6 14.5 14.3 11.8 21.1
1996 11.5

4.4

9.2

1997

7.6

8.7 15.5 18.5 12.7 10.4 24.4 51.3 22.8 39.0 41.2

5.7

4.8

5.5 11.8

8.2 14.4

1.6

9.0 10.0

0.9 17.9 13.3

1998 31.9 40.3 54.8 53.4 56.3 70.7 66.6 92.2 92.9 55.5 74.0 81.9
1999 62.0 66.3 68.8 63.7 106.4 137.7 113.5 93.7 71.5 116.7 133.2 84.6
2000 90.1 112.9 138.5 125.5 121.6 125.5 170.1 130.5 109.7 99.4 106.8 104.4
2001 95.6 80.6 113.5 107.7 96.6 134.0 81.8 106.4 150.7 125.5 106.5 132.2
2002 114.1 107.4 98.4 120.7 120.8 88.3 99.6 116.4 109.6 97.5 95.0 81.6
2003 79.5 46.2 61.5 60.0 55.2 77.4 85.0 72.7 48.8 65.6 67.2 47.0
2004 37.2 46.0 48.9 39.3 41.5 43.2 51.0 40.9 27.7 48.4 43.7 17.9
2005 31.3 29.2 24.5 24.4 42.6 39.6 39.9 36.4 22.1
2006 15.4

5.0 10.8 30.2 22.2 13.9 12.2 12.9 14.5 10.4 21.5 13.6

2007 16.9 10.6
2008

3.4

8.5 18.0 41.2

2.1

4.8
9.3

3.7 11.7 12.0 10.0
2.9

2.9

3.1

0.5

6.2
0.5

2.4
1.1

0.9
2.9

1.7 10.1
4.1

0.8

Φυσικά, άµεσο αντίκτυπο των προαναφερθέντων είναι να βλέπουµε κλειστές τις µπάντες των 10, 12
και 15 µέτρων, ειδικά για διηπειρωτικές επικοινωνίες, ενώ τις νύχτες να ευνοούνται οι χαµηλές
µπάντες, ακόµη και σε επαφές long path µεταξύ Βορείου και Νοτίου ηµισφαιρίου (αυτές τις µέρες,
µέσα Μάρτη, βλέπουµε δειλά δειλά να ανοίγουν για λίγο τα 15).
Τώρα όσον αφορά το µέλλον, το συγκεκριµένο µοντέλο προβλέπει…

Year

Jan

Feb

Mar

Apr

May

Jun

Jul

Aug

Sep

Oct

Nov

Dec

2009 69.4e 69.8e 70.4e 70.9e 71.5e 72.2e 73.0 73.4 74.3 75.1 76.1 77.3
2010 78.6 80.2 82.0 85.2 88.8 92.9 96.5 100.3 104.6 109.6 114.2 118.2
2011 122.0 128.0 134.3 140.1 143.5 146.9 150.3 154.2 158.2 161.8 165.9 169.6
2012 171.8 174.9 176.6 177.4 178.8 180.5 181.4 183.5 184.3 184.3 183.5 181.4
2013 180.9 179.6 179.6 179.2 179.2 179.6 179.6 178.8 178.8 177.4 174.5 171.4
2014 168.6 165.9 162.7 159.1 156.8 154.7 153.1 151.1 149.0 146.3 143.1 138.1
2015 133.1 128.4 125.3 122.7 120.2 117.9 115.6 113.0 110.2 108.1 106.5 105.8
2016 105.1 104.0 102.5 100.6 98.3 96.0 94.1 92.6 91.1 89.4 87.7 86.1
2017 84.9 83.9 83.0 82.1 81.1 80.4 79.7 79.2 78.9 78.5 78.0 77.3
2018 76.8 76.4 76.2 75.9 75.2 74.8 74.8 74.9 74.9 74.7 74.7 74.8

5-9 Report

Το κυβερνοπεριοδικό του Αιγαίου

Σ ε λ ί δ α 55

...εντός του 2009 σταδιακή µα µε µικρά βήµατα πρόοδο, η οποία θα γίνει εντονότερη το 10 και
εντονότατη το 11, 12… ζωή να έχουµε!
.-…
…Αφού λοιπόν τελειώσαµε µε τα συνειδησιακά µας και µε την επιστηµονική προσέγγιση του hobby µας,
ας επικεντρωθούµε στα του White Tower!
ΚΟΠΗ ΠΡΩΤΟΧΡΟΝΙΑΤΙΚΗΣ ΠΙΤΑΣ WTDXT

Την ηµεροµηνία 14 Φεβρουαρίου (19.00Β) διάλεξε η οµάδα
για να κόψει την πρωτοχρονιάτικη πίτα της, ενώ η εκδήλωση
φιλοξενήθηκε και οργανώθηκε στην εντέλεια από τον Έλληνα
(SV2HSV) ∆ηµήτρη και την εξαίρετη οικοδέσποινα xyl Λυδία!
Της εκδήλωσης,
εκτός των
συνήθεις…
υπόπτων, τίµησε
µε την παρουσία
του ο Γενικός
Γραµµατέας A.R.I.
PG Antrea Burini,
IK0EFR µετά της
xyl του Μαίρης…η
οποία ήταν η τυχερή της βραδιάς, µια που της έπεσε το
φλουρί! Μαίρη καλότυχη και ευτυχισµένη!
Μα για να…δέσει το γλυκό, από νωρίς είχε οργανωθεί ένα…
portable working group…όπου εν µέσω χαµηλών θερµοκρασιών, αναρτήθηκε (κατά 90 %) στο qth
του ∆ηµήτρη, µία ακόµη R8!
Φοβερή εκδήλωση για ξεκίνηµα του έτους, η οµάδα χαρούµενη και ενωµένη, διασκέδασε, ευχήθηκε,
έψησε, τσούγκρισε…ποτήρια, άκουσε τον…απολογισµό 2008 καθώς και τα 2009 live projects από τον
Παπαφούνη ενώ επιβεβαιώθηκε το άριστο επίπεδο συνεργασία

(ΑΡ)IK0EFR και Παπαφούνης στον απολογιστικό λόγο για J49I και 2008 WT Activities…(∆Ε)Αρ προς δε, SV2HNZ, SV2HPY, SV2HRT, SV2FPU, IK0EFR/SV0IG, SV2HSV,
SV2HOB, SV0XAW/AI4PP, SW2HTI και η WTDXT Βασιλόπιτα!
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WTDXT Future!

.- ...
…και µετά τις απαραίτητες φωτογραφίες ας µεταφερθούµε στο qth του Παπαγιάνγκι (2HPY) όπου…
2)…ΕΓΙΝΕ…ΤΟΥ CONTEST…ΤΟ ∆ΙΗΜΕΡΟ
7-8 ΜΑΡΤΙΟΥ
ARRL DX International SSB
Contest 2009…
…στην κοπή της πρωτοχρονιάτικης πίτας του WTDXT
µεταξύ άλλων ωραίων στιγµών που περάσαµε στου
Έλληνα (2HSV), ξαναθυµηθήκαµε αυτά που κάναµε το
2008 και θέσαµε τους στόχους του 2009.
Γιατί καλή η παρέα µας αλλά αυτό που µας ένωσε,
όταν ακόµη δεν γνωριζόµασταν, ήταν το υπέροχο
χόµπι του ραδιοερασιτεχνισµού!
Και µια που και το όνοµα µας το λέει WT DX Team, ευκαιρία για ντι εξ ψάχναµε, ευκαιρία το contest
της ARRL, όπου οι µεν ΑµερικανοΚαναδοί (W/VE) δίνουν 5 9 ακολουθούµενο από το όνοµα της
πολιτείας που ανήκει το qth του (π.χ. W5BOS 5 9 Texas), ενώ οι υπόλοιποι εκτός W/VE, δίνουν 5 9
και την ισχύ που χρησιµοποιούν (π.χ. J42WT 5 9 KW).
Στην πρώτη µας απόπειρα το 2007, από το 2nd qth SV2HNZ, καταφέραµε να βρεθούµε στην πρώτη
θέση στην Ελλάδα και δέκατοι στον κόσµο…not bad!
Γυρνώντας στο σήµερα, το qth µεταφέρθηκε στου SV2HPY µε κατευθυνόµενες για ψηλά και δίπολα για
χαµηλά, ενώ το 59one hundred έγινε 59kilowatt!
Η διάδοση στα ίδια απογοητευτικά επίπεδα, δεν στάθηκε ικανή να κάµψει το κέφι και την δύναµη της
παρέας…
Την ηµέρα από νωρίς ξεκίναγαν οι VO1/VE1 µαζί µε τους W1/N1 (10.30utc) στα 20 µέτρα και το
βραδάκι µόλις έκλειναν, κατεβαίναµε στα 40 και αργότερα στα 80 και ολοκληρώνονταν οι επαφές!
∆ύσκολος διαγωνισµός µια που το πελατολόγιο και οι µπάντες συγκεκριµένες και ο κόσµος (για τις
εκατοντάδες χιλιάδες W/VE) λιγοστός και ακόµη λιγότεροι αυτοί που έκαναν CQ…όλο οι ίδιοι και οι
ίδιοι!
Απορίας άξιο οι ελάχιστες 2way επαφές στα 15µέτρα…∆ιάδοση για κλάµατα κι ας είµαστε ουσιαστικά
(?) στον 24ο ηλ. κύκλο. Οι χειριστές πήγαιναν και ερχόντουσαν να σκαντζάρουν τους κουρασµένους
ενώ την Κυριακή αφού δοκιµάσαµε όλες τις µεθόδους επικοινωνίας µε Αµερική, ένας τελευταίος
πραγµατικά µας έδωσε τα καλύτερα αποτελέσµατα…:
-Τι λέµε όταν δεν σε ακούει κάποιος?
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-Άναψε την φουφού!
Ε αυτό κάναµε αγαπητοί συνάδερφοι, ο Παπαγιάνκι άναψε µια φουφού και ως εκ θαύµατος
αποκαταστάθηκε η…επικοινωνία!
Το contest τελείωσε, η οµάδα τακτοποίησε ξανά τα υλικά της και σχεδιάζει την επόµενη δραστηριότητα
της…

Pileup µε pileup, βρείτε 2 κοινά πρόσωπα και κερδίστε...

Το έµπειρο χέρι του 2HRT ψάχνει να βρει καθαρή συχνότητα...
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…beaming northwest…
CQ ARRL Contest from
J42WT

Μπάµπης, SV2HNZ…comments?
No comments!

Η ξακουστή home made
φουφού by SV2HPY!
Πάτα την φωτιά ρε 2HOB να
σβήσει!! Εσένα το λέω!
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WTDXT shack κατά την
διάρκεια του ARRL contest!
.- …
…και αφού τελειώσαµε
και από το contest ας
γράψουµε
τον…επίλογο αυτού του
άρθρου µε µία και µόνο
φωτογραφία

από το
εξώφυλλο
του QST
Μαρτίου 09
όπου
φιλοξενεί
µία
µαγευτική
photo
από την
αποστολή του WTDXT στην
Σκύρο το 2007

SY8WT!

Άντε και σε ανώτερα!
Έτσι καλοί µου συνοδοιπόροι κλείνουµε
την επικοινωνία µας τον πρώτο µήνα της
άνοιξης.-

73s
Παπαφούνης
SV2FPU
www.whitetowerdxt.com
sv2fpu@vip.gr

5-9 Report

Το κυβερνοπεριοδικό του Αιγαίου

Σ ε λ ί δ α 60

Γράφει ο Ντίνος Νοµικός-SV1GK
Η ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ
Στο προηγούµενο τεύχος του 5-9 report και στην εικόνα 8 , παρουσιάσαµε το έγγραφο όπου
φαίνονταν τα διάφορα σχέδια και οι παραλλαγές της κεραίας cubical quad , που κατέθεσε ο Clarence C. Moore –
W9LZX , προκειµένου να πάρει δίπλωµα ευρεσιτεχνίας .
Αν µελετήσει κάποιος µε προσοχή το έγγραφο αυτό ,
θα διαπιστώσει , ίσως και µε έκπληξη , ότι η κεραία
αυτή (Εικόνα 1) , δεν µοιάζει καθόλου µε την εικόνα
της κεραίας cubical quad που συναντούµε στις µέρες
µας .
Τι συµβαίνει λοιπόν , πρόκειται µήπως για κάποια
άλλη κεραία που µοιάζει µε την cubical quad ή
συµβαίνει κάτι άλλο ;
Ας δούµε όµως λίγο τα πράγµατα από την αρχή .
Όπως γνωρίζουµε , το απλό δίπολο µήκους λ/2
(Εικόνα 2 Α), έχει στο σηµείο τροφοδοσίας του µια
σύνθετη αντίσταση περίπου 72 Ωµ (Εφ’ όσον φυσικά
βρίσκεται σε συγκεκριµένο ύψος πάνω από τέλεια
αγώγιµο έδαφος ) .

Αν τώρα παραλληλίσουµε µε αυτό ένα άλλο σύρµα µήκους επίσης
λ/2 , και ενώσουµε τα δύο άκρα τους (Εικόνα 2 Β) , τότε φτιάχνουµε
µια κεραία µήκους λ/2 που λέγεται αναδιπλούµενο δίπολο (5-9 report , τεύχος 61) .
Αυτή όµως η νέα κεραία που σχηµατίσαµε θα έχει τώρα µια άλλη
σύνθετη αντίσταση που θα είναι : 2² ▪72 Ωµ = 288 Ωµ .
Αν στο προηγούµενο αναδιπλούµενο δίπολο προσθέσουµε παράλληλα και έναν τρίτο αγωγό µήκους λ/2
και ενώσουµε τα άκρα τους (Εικόνα 2 Γ) , τότε η νέα κεραία που θα προκύψει θα παρουσιάζει σύνθετη
αντίσταση : 3²▪72 Ωµ = 648 Ωµ .
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Βλέπουµε λοιπόν ότι : Για κάθε αγωγό µήκους λ/2 που θα παραλληλίσουµε µε ένα δίπολο λ/2 ,
προκύπτει µια κεραία παράλληλων αγωγών µήκους λ/2 , της οποίας η σύνθετη αντίσταση που θα
παρουσιάζει στο σηµείο τροφοδοσίας της θα είναι : Ν²▪72 Ωµ (Όπου Ν είναι το πλήθος των
παράλληλων αγωγών) .
Την µέθοδο αυτή την χρησιµοποιούµε κυρίως για να αυξήσουµε την αντίσταση
ακτινοβολίας ενός διπόλου και συγχρόνως για να πετύχουµε ένα µεγαλύτερο εύρος
λειτουργίας της κεραίας µας . Βέβαια σε µια τέτοια περίπτωση το Q της κεραίας µειώνεται
αισθητά .
Σε ένα αναδιπλούµενο δίπολο λοιπόν , µήκους λ/2 , το συνολικό µήκος των αγωγών του
θα είναι λ , και συγχρόνως η σύνθετη αντίστασή του θα είναι , όπως αναφέραµε και
προηγουµένως , γύρω στα 288 Ωµ .
Αν τώρα πάρουµε ένα τέτοιο αναδιπλούµενο δίπολο και του αλλάξουµε το σχήµα , χωρίς
όµως να πειράξουµε το συνολικό του µήκος , και από εκεί που αποτελείτο από δύο
παράλληλους αγωγούς του δώσουµε ένα σχήµα τετραγώνου πλευράς λ/4 (Εικόνα 3) ,
τότε η κεραία µας θα πάρει την µορφή µιας τετράγωνης λούπας πλευράς λ/4 η οποία
όµως τώρα θα έχει σύνθετη αντίσταση γύρω στα 120 µε 150 Ωµ περίπου .
Ας επιστρέψουµε όµως πάλι στην κεραία του Clarence C. Moore .
Όταν µελετάµε µια κεραία δεν θα πρέπει να την βλέπουµε µόνο µέσα από την µαθηµατική της
ανάλυση αλλά και σε συνδυασµό µε την εποχή στην οποία µελετήθηκε η κεραία αυτή , και η εποχή όπου
µελετήθηκε η κεραία cubical quad (γύρω στα 1940) , ήταν µια εποχή όπου συνηθιζόταν για γραµµή µεταφοράς να
χρησιµοποιούνται οι παράλληλοι αγωγοί (5-9 report , τεύχος 54) .
Προκειµένου λοιπόν ο Clarence Moore να πετύχει µια
καλή προσαρµογή µε την γραµµή µεταφοράς του , δεν
χρησιµοποίησε µια µονή λούπα η οποία θα είχε αντίσταση γύρω
στα 120 µε 150 Ωµ , αλλά µια λούπα που αποτελείτο από δύο
σπείρες και η οποία σύµφωνα και µε αυτά που αναφέραµε
προηγουµένως θα είχε µια αντίσταση : 2²▪150 = 600 Ωµ .
Μια τέτοια συνδεσµολογία ονοµάζεται στις µέρες µας
folded quad ή folded loop και έχουν αναφερθεί αρκετές
κατασκευές µε αυτήν , όπως π.χ. του Herbert A. Rideout –
WA6IPD (Εικόνα 4) , που δηµοσιεύτηκε στο περιοδικό 73 .
Αν τώρα σε αυτήν την κεραία προσθέσουµε άλλη µια
τέτοια διπλή λούπα , που να παίζει τον ρόλο του ανακλαστήρα
και τοποθετηθεί σε απόσταση λ/4 από την πρώτη , τότε η
σύνθετη αντίσταση πέφτει από τα 600 Ωµ στα 300 Ωµ που
σηµαίνει ότι τώρα µπορεί εύκολα να τροφοδοτηθεί µε µια γραµµή µεταφοράς παράλληλων αγωγών .
Από αυτήν την συνδεσµολογία είναι και η (Εικόνα 5) , που προέρχεται από το έγγραφο της άδειας
ευρεσιτεχνίας του Clarence C. Moore . Το βέλος δείχνει
την κατεύθυνση της µέγιστης ακτινοβολίας της κεραίας .
Στις µέρες
µας βέβαια που χρησιµοποιούµε σχεδόν
αποκλειστικά γραµµή µεταφοράς 50 Ωµ , µια µονή
λούπα , που έχει αντίσταση γύρω στα 120 µε 150 Ωµ ,
είναι υπεραρκετή για να παίξει τον ρόλο του οδηγού
στοιχείου µιας κεραίας cubical quad .
Για να καταλάβουµε όµως την λειτουργία µιας κεραίας
cubical quad καλόν είναι να µελετήσουµε πρώτα την
συµπεριφορά του οδηγού της στοιχείου , δηλαδή αυτής
της τετράγωνης λούπας πλευράς λ/4 .
Κατ’ αρχήν αυτή η λούπα µπορεί να τροφοδοτηθεί µε
δύο τρόπους , είτε συνδέοντάς την υπό µορφή
τετραγώνου οπότε τροφοδοτείται στο µέσον της κάτω
πλευράς της (Εικόνα 6 Α) , είτε συνδέοντάς την υπό
µορφή ρόµβου οπότε τροφοδοτείται από την κάτω γωνία
του (Εικόνα 6 Β) .
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Τόσο η µια συνδεσµολογία όσο και η άλλη δηµιουργούν µια
κεραία οριζόντιας πόλωσης η οποία έχει µια απολαβή 1,4 dB
περίπου περισσότερα από ένα απλό δίπολο λ/2 ή 3,5 dBi
περίπου .
Το διάγραµµα ακτινοβολίας και στις δύο περιπτώσεις µοιάζει
µε αυτό του απλού διπόλου λ/2 , µόνο που έχει
στενότερους λοβούς (Εικόνες 7 Α και 7 Β) .
Ένα σηµείο το οποίο για αρκετά χρόνια απετέλεσε την
διαµάχη µεταξύ των κατασκευαστών κεραιών τύπου cubical
quad , ήταν ότι αρκετοί πίστευαν ότι η λούπα που είχε
µορφή ρόµβου έχει µεγαλύτερη απολαβή κατά 0,5 dB από
αυτήν του τετραγώνου .
Τελευταίες ακριβείς µετρήσεις όµως έδειξαν ότι τόσο ο ένας
τύπος όσο και ο άλλος δεν διαφέρουν στην απολαβή τους .
Τελικά όµως ποιός τύπος από τους δύο έχει περισσότερα
πλεονεκτήµατα ;
Κατ’ αρχήν ο τύπος του ρόµβου υπερτερεί στην περίπτωση
όπου η κεραία θα τοποθετηθεί σε περιοχές όπου υπάρχει
παγετός και συχνή χιονόπτωση , και αυτό γιατί οι λοξές
πλευρές της κεραίας δεν συγκρατούν εύκολα τον πάγο όπως
θα συνέβαινε στον τύπο του τετραγώνου , τα καλώδια του
οποίου επειδή είναι οριζόντια θα βαρύνουν περισσότερο και
θα λυγίζουν .
Ένα µικρό µειονέκτηµα που ίσως να παρουσιάζει µια cubical quad που έχει συνδεσµολογία ρόµβου
είναι ότι πρέπει να τοποθετηθεί σε ψηλότερο σηµείο του ιστού , έτσι ώστε όταν περιστρέφεται να µη βρίσκει η
κάτω γωνία της στις αντηρίδες που στερεώνουν τον ιστό .
Αν βέβαια κάποιος θέλει να συνδέσει την κεραία αυτή ώστε να λειτουργεί µε
κάθετη πόλωση , θα πρέπει η συνδεσµολογία να γίνει σύµφωνα µε την (Εικόνα 8
Α και 8 Β) .
Όπως και στην κεραία Yagi-Uda έτσι και στην κεραία cubical quad µπορούµε να
αυξήσουµε την απολαβή της και τον λόγο F/B , αρκεί να προσθέσουµε ένα ή
περισσότερα παρασιτικά στοιχεία που θα παίζουν τον ρόλο του ανακλαστήρα ή του
κατευθυντήρα , και τα οποία φυσικά θα έχουν και αυτά σχήµα τετράγωνης
λούπας .
Η πιο συνηθισµένη µορφή κεραίας cubical quad που κυκλοφορεί είναι αυτή η
οποία αποτελείται από δύο στοιχεία , δηλαδή από έναν ανακλαστήρα και από το
οδηγό στοιχείο (Εικόνα 9) .
Ο ανακλαστήρας , επειδή συντονίζει σε µια χαµηλότερη συχνότητα από το οδηγό
στοιχείο έχει ένα συνολικό µήκος που είναι κατά 3% περίπου µεγαλύτερο από το
µήκος του οδηγού στοιχείου .
Έτσι το συνολικό µήκος του πλαισίου του
ανακλαστήρα (και οι τέσσερεις πλευρές µαζί) , θα
δίνεται από τον τύπο : 314,2/f , όπου f είναι η
συχνότητα λειτουργίας της κεραίας σε MHz , ενώ το
συνολικό µήκος του οδηγού στοιχείου θα δίνεται
από τον τύπο : 306,5/f .
Μια κεραία αυτού του τύπου θα παρουσιάζει θεωρητικά µια συνολική απολαβή
γύρω στα 7,3 dBd , δηλαδή 1,4 dBd που αποδίδει το οδηγό στοιχείο και άλλα 5,9 dBd που
του προσθέτει το παρασιτικό στοιχείο .
Περισσότερα όµως για την κεραία cubical quad θα δούµε στο επόµενο τεύχος του 5-9 report ,
Μέχρι τότε , πολλά 73
Ντίνος – SV1GK
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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

