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Πρόβλεψις ∆ιαδώσεως από το Κεντρικόν Αιγαίον. 
 

Γράφει ο SV1CU/SV8 

Παναγιώτης Μαργαρίτης  

sv1cu@otenet.gr 

Αφορά την χρήση κεραίας Καθέτου, µε γίηνον επίπεδον εις τα 3 µέτρα. 
Εγκάρσια τοµή κατανοµής ηλεκτροµαγνητικής ακτινοβολίας. 

EZNEC Pro /2 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                  Εικόνα 1 
Μέγιστη ισχύς ηλεκτροµαγνητικής ακτινοβολίας εις τις 22⁰  

Εύρος δέσµης 34,5⁰ , - 3 db εις τις 8,1⁰ και 42,6⁰ 

Συχνότητα 14 ΜΚ 

Απολαβή 0.43 db ως προς ισοτροπική κεραία 

Έδαφος βραχώδες 

Τα διαγράµµατα για τις υπόλοιπες συχνότητες µας δίδουν τα ακόλουθα δεδοµένα µε την ίδια σειρά ως τα 
ανωτέρω ,µε την κεραία συντονισµένη στην αναφερόµενη συχνότητα. Η απολαβή όπως φαίνεται είναι αµελητέα 
για όλες τις περιπτώσεις. Η ακτινοβολούµενη ισχύς είναι 100 βατ. Τα -3db δηλώνουν ότι η ισχύς εις τα δύο σηµεία 
αντιστοιχούντα ως ανωτέρω στις 8,1⁰ και 42,6⁰ του διαγράµµατος είναι 50 βατ. 

 12⁰/ εύρος 18⁰ και 5⁰ µε 23⁰ εις τα -3db/1.85ΜΚ/1,32db ισοτρ. 

13⁰/εύρος 19,1⁰ και 5.5⁰ µε 24.5⁰ εις τα -3db/3,6ΜΚ/1.7db ισοτρ. 

13⁰/εύρος 19.3⁰ και  5.5⁰ µε 25⁰ εις τα -3db/7ΜΚ/2.14db ισοτρ. .                                                
13⁰/εύρος 19⁰ και 5.5⁰ µε 25⁰ εις τα -3db/10.1ΜΚ/2.32db ισοτρ. 

 19⁰/εύρος 19⁰ και 5.5⁰ µε 24.5⁰ εις τα-3db/18.1ΜΚ/2.5db ισοτρ. 

 13⁰/εύρος 19⁰ και 5.5⁰ µε 24.5⁰ εις τα -3db/21.1ΜΚ/2.54db ισοτρ. 

 13⁰/εύρος 19⁰ και 5.5⁰ µε 24.5⁰ εις τα -3db/24.9ΜΚ/2.57db ισοτρ. 

 13⁰/εύρος 19⁰ και 5.5⁰ µε 24.5 εις τα -3db/28.5ΜΚ/2.59db ισοτρ. 
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Οι επτά πίνακες δίδουν τις καµπύλες µέγιστης χρησιµοποιήσιµης συχνότητας. ερυθρή, την επίσης µέγιστη 
χρησιµοποιήσιµη συχνότητα του στρώµατος Ε κίτρινη, την βέλτιστη χρησιµοποιήσιµη συχνότητα πράσινη και την 
γωνίαν ακτινοβολίας  µωβ της κεραίας  για την οποίαν έχουµε την ισχύ των 100βατ. 

Ο οριζόντιος άξονας δείχνει την διεθνήν ώραν. Ο αριστερός κάθετος άξονας την συχνότητα και ο δεξιός άξονας 
την γωνίαν εις µοίρες. 

Εις την επικεφαλίδα αναφέρεται το στίγµα της Μυκόνου και τα στίγµατα των σταθµών µε την απόσταση µεταξύ 
των δύο σηµείων. 

Πρόβλεψη διαδόσεως από σηµείον του κεντρικού Αιγαίου πρός:  ZS6DN 

 

Πρόβλεψη διαδόσεως από σηµείον του κεντρικού Αιγαίου πρός:  W6WX 
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Πρόβλεψη διαδόσεως από σηµείον του κεντρικού Αιγαίου πρός:  VK6RBP 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Πρόβλεψη διαδόσεως από σηµείον του κεντρικού Αιγαίου πρός:  OA4B 
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Πρόβλεψη διαδόσεως από σηµείον του κεντρικού Αιγαίου πρός:  JA2IGY 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Πρόβλεψη διαδόσεως από σηµείον του κεντρικού Αιγαίου πρός:  LU4AA 
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Πρόβλεψη διαδόσεως από σηµείον του κεντρικού Αιγαίου πρός:  4U1UN 

 

Aegean Radioamateurs Association  

SZ8S 
P.O. Box 04 

GR 831 00 Samos 

HELLAS 

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ –––   ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΠΡΟΣΚΛΗΣΗΠΡΟΣΚΛΗΣΗ   
Από την 1η Μαρτίου και ώρα 17:30, θα πραγµατοποιηθούν σεµινάρια στα εντευκτήρια της Ένωσης 
στο Πυθαγόρειο της Σάµου, 

 µε θέµα: 

 
Α.  Παράγοντες πού επιδρούν στην πραγµατοποίηση µιας µακρινής επαφής       

     στίς µπάντες 20,17,15,12,10 m. 

Β.  ∆ιαχείριση PILE – UP. 

Γ.  Ανακοίνωση καταγραφής παρατηρήσεων του SV8FMY για τον τρόπo            

      που επιδρούν τα ακραία καιρικά φαινόµενα στην τροποσφαιρική  διάδοση. 

      

Τα σεµινάρια θα πραγµατοποιηθούν από τα µέλη της εκπαιδευτικής επιτροπής του συλλόγου, 
SV8CYR, SV8CYV  

                                                                                        73 de SZ8S 
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Expedition στο σύµπλεγµα νησίδων ∆ΡΕΝΙΑ στο Βόρειο Αιγαίο.                                                  
GIOTA ref. Numb. North Aegean Sea “NAS-045” (New One!) 

Γράφει ο ∆ηµήτρης Αναστασιάδης 

SV2GWY 

Μέχρι τώρα, κάθε συµµετοχή δική µου και της υπόλοιπης «συµµορίας» (J42ARET) σε αµατερικές δραστηριότητες 
είναι “/p” και όχι µόνο Portable αλλά και “REAL tend generator”, τονίζοντας το “real” γιατί απώτερος σκοπός 
των field day contests, και άλλων παρόµοιων αποστολών, εκτός της ψυχαγωγίας, είναι η εξάσκηση και απόκτηση 
εµπειρίας σε καταστάσεις εκστρατείας, για να αποδείξουµε στο ακέραιο την καραµέλα που πιπιλίζουµε περί 
ετοιµότητας και πείρας µας σε περιπτώσεις Έκτακτης Ανάγκης για την Πολιτική Προστασία. Πρώτα απ’ όλους οι 
Σύλλογοι (ευτυχώς έχουµε αρκετούς) που είναι ή όχι ενταγµένοι στην Πολιτική Προστασία να συµµετέχουν, να 
ηγούνται και να διοργανώνουν δραστηριότητες σε καταστάσεις εκστρατείας.  

«Επανάληψη µήτηρ πάσης µαθήσεως». 

Πιστοί στο ρητό αυτό, η DX gang J42ARET, αµέσως µετά το SX2TMN (6/2009 Πλανητάριο Θες/νίκης), 
αποφασίσαµε να δοκιµαστούµε σε κάτι πιο δύσκολο. Ναι µεν portable tend generator αλλά και αποκοµµένοι από 
τον «πολιτισµό» και τις ευκολίες που παρέχει. Ένας είναι λοιπόν ο τρόπος: η κατασκήνωση σε ακατοίκητο 
νησί. Παράδειγµα προς µίµηση και για άλλους, η SV1 παρέα HER, GYG, JG, GE, RC, RP, EEX, GRM στην 
Αστακίδα, Στρογγύλη, Φαλκονέρα και ελπίζω στη συνεχή παρουσία τους και σε άλλες βραχονησίδες. 

 Σε αυτή την πρώτη δοκιµαστική µας απόδραση από τον πολιτισµό, αποφασίσαµε να πάµε κάπου κοντά-µακριά. 
Είµαστε πολύ τυχεροί που δίπλα µας (στη Θεσσαλονίκη), έχουµε τις τρεις χερσονήσους της Χαλκιδικής µε αρκετές 
βραχονησίδες. Ανάµεσα στην Ουρανούπολη και την Αµµουλιανή υπάρχει ένα σύµπλεγµα νησιών, τα ∆ρένια. Αν τα 
δείτε στο χάρτη θα µετρήσετε 6 νησάκια, το µεγαλύτερο µε χαµηλή βλάστηση και αρκετά δέντρα είναι η Άρτεµις, 
το αµέσως µικρότερο µε µόλις οκτώ δέντρα η Πέννα (εκεί κατασκηνώσαµε), και τα πολύ µικρότερα η Φέτα, η 
Παρθένος και η Φρύνη.  Επιλέχθηκαν τα νησιά ∆ρένια ή κατά κόσµο Γαϊδουρονήσια, για τους παρακάτω λόγους: 

Μόλις µιάµιση ώρα απόσταση από τη βάση µας, δηλ. λιγότερα έξοδα µετακινήσεων, 
Ανήκει στο ∆ήµο Ακάνθου Σταγίρων, που µας είχε φιλοξενήσει το 2008 στο Άλσος Αριστοτέλη (SX24STG), οπότε 
η πρόσβασή µας στην Τοπική Αρχή ήταν εύκολη, και γνωστή για τη φιλοξενία της, 
Η πρόσβαση στα νησιά είναι εύκολη και γρήγορη από την Ουρανούπολη, περίπου 2,5 χλµ και 10 λεπτά µε µικρό 
σκάφος. 
Η Φρύνη διαθέτει φωτοσηµαντήρα, οπότε υπήρχε και η δυνατότητα εκποµπής  /LH.  
Αν χρειαζόταν κάτι επείγον (που δυστυχώς δεν το απέφυγαν δυο µέλη µας, που έπρεπε να αποχωρήσουν για 
οικογενειακούς λόγους),  η επιστροφή να ήταν άµεση. 

 SXSX88DIDI 
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Από πολύ νωρίς όλοι µας συµπληρώναµε τον κατάλογο 
εξοπλισµού, είτε ατοµικό είτε κοινό, διασταυρώνοντας 
απόψεις, γνώσεις και γνώµες έτσι ώστε να µη µας λείψει 
τίποτα. Ίσως το δυσκολότερο απ’ όλα ήταν ο συντονισµός 
των αδειών µας, έτσι ώστε να βρεθούν κοινές ηµεροµηνίες 
χωρίς να δηµιουργηθούν προβλήµατα στην οικογένεια ή την 
εργασία. 

Επιλέξαµε την Πέννα ή Τηγάνι (όπως το λένε οι ντόπιοι γιατί 
δεν υπάρχει σκιερό µέρος να καθίσεις), γιατί βόλευε πολύ 
περισσότερο στην ανάπτυξη του πάρκου κεραιών µας. 
Προσωπικά είχα επισκεφθεί το Τηγάνι σαν τουρίστας το 
2007, αλλά µία RX αυτοψία ήταν απαραίτητη για να µη 
βρεθούµε προ εκπλήξεων. Έτσι στα µέσα του Ιουνίου εγώ µε 
τους, 2XI, 7HRJ και 2GWR/mm στήσαµε µία vertical για 
έλεγχο θορύβου, λήψης κλπ. Τα αποτελέσµατα ήταν 

καθησυχαστικά, αν σκεφθείτε ότι µε απειροελάχιστο θόρυβο ακούγαµε όλα τα σήµατα δυνατά.  

Το µοναδικό πράγµα που µας προβληµάτισε, ήταν η ηχορύπανση από τις κραυγές των γλάρων. Το να κάνεις 
υποµονή µια-δυο ώρες είναι εφικτό, αλλά να τους ακούς συνέχεια  είναι σχεδόν αδύνατο. Το νησί τελεί υπό την 
προστασία NATURA 2000 λόγω της αναπαραγωγής των γλάρων και πήγαµε την πιο ακατάλληλη εποχή, όπως 
φαίνεται και στο videάκι στο youtube.  Όταν όµως πήγαµε στα τέλη του Αυγούστου, ο πληθυσµός τους ήταν 
σαφώς µικρότερος και χωρίς νεοσσούς για να προστατεύουν. Μόνιµοι κάτοικοι του νησιού ήταν επίσης ένα κοπάδι 
κατσίκια και ένα άλλο προβάτων. Αξιοσηµείωτη ήταν η συνύπαρξη αυτών των δύο κοπαδιών, που καθ’ όλη τη 
διάρκεια της παραµονής µας, µέρα ή νύχτα δεν συναντήθηκαν ποτέ µεταξύ τους. Κάθε ένα κοπάδι παρέµενε σε 
έναν από τους 2 λόφους του νησιού και κατέβαιναν από διαφορετικό µονοπάτι τρεις φορές την ηµέρα, δίπλα 
σχεδόν από το tend-shack, όπου βρισκόταν ένα πηγάδι-δεξαµενή µε υφάλµυρο νερό. Παράκληση του ιδιοκτήτη 
τους (και καπετάνιου ενός από τα τουριστικά καΐκια) ήταν να τα ποτίζουµε και να µην τα τροµάζουµε. 

Τo convoy µας ήταν το πολυµορφικό µου 7θέσιο, που µετέφερε άτοµα και ατοµικές αποσκευές, ενώ το 
επαγγελµατικό φορτηγό του  Νίκου (VooDoo), όλα τα υπόλοιπα.  

Ο Ρ/Ε εξοπλισµός µας ήταν: 

HF Ποµποδέκτες (5) 
VHF/UHF APRS ποµποδέκτης (1) 
Φορητοί ποµποδέκτες (5) 
Bandpass filters (8) 
Κλειδιά CW (3) 
Digi interface (2) 
Laptops (3) 
Τροφοδοτικά (5) 
Γεννήτρια 3,5kVA 
20lt ντεπόζιτα καυσίµου (4) 
Σταθεροποιητής 5kVA (2) 
Wire Yagi 10/12/15/17/20m (1) 
43m Delta loop 40~6m (1) 
10m Fishing rod Vertical (1) 

12m Fishing rod Vertical (2) 
Ground radial kit (2)  
OCF dipole 160/80/40/20/17/12/10/6m (1) 
Antenna couplers (2) 
Antenna tuners (2) 
Τηλεσκοπικοί 8µ ιστοί Αλουµινίου (5) 
Κάθοδοι Aircell7 25m (6) 
15µ επίτονα σχοινιού (20) 

∆ιαφορετικός από τις προηγούµενες αποστολές µας ήταν ο ρότορας τύπου “armSTRONG”, δηλαδή περιστροφή της 
κεραίας µε τη βοήθεια ενός δυνατού (STRONG) βραχίονα (arm) χεριού, που αποδείχτηκε πολύ βολικός, εύκολος, 
µε µηδενικό βάρος και προπάντων µηδενικό κόστος, αφού ο 2µετρος ιστός της beam περιστρεφόταν ελεύθερα  
επάνω στον κύριο 8µετρο ιστό µε ένα σκοινί, ενώ η αγκυροβόληση γινόταν µε ένα σφυρί.  
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Ο νόµος του Murphy ακολουθεί παντού, χωρίς εξαιρέσεις, έτσι από τα πρώτα δευτερόλεπτα εκποµπής είχαµε την 
πρώτη αβαρία. Κατά την µεταφορά, µία κάθοδος βραχυκύκλωσε και ήταν αυτή που συνδέσαµε στον ενισχυτή 
Acom 1000. Αµέσως µετά το PTT βγήκε ένας πυκνός γκρι καπνός από την καµινάδα της κεραµικής GU74 και 
φυσικά ο ενισχυτής δεν λειτουργούσε. ∆εν υπήρχε λόγος να ανοιχτεί εκείνη τη στιγµή, επειδή δεν υπήρχαν 
ανταλλακτικά αλλά ούτε και διάθεση να ασχοληθώ µε αυτό. Ευτυχώς η ζηµιά ήταν µηδενικού κόστους. Το RF 
Choke στον κοννέκτορα εξόδου είχε καρβουνιάσει. Χρειάστηκαν µόλις πέντε µέτρα 0,20mm πηνιόσυρµα στο tubo 
και µισή ώρα κάτω από το «καπό» του Acom για να γίνει και πάλι QRV- QRO.  

 
Η κατασκήνωσή µας στήθηκε στη βορειοδυτική παραλία του νησιού για να µην έχουµε τον ήλιο κόντρα κατά τη 

διάρκεια της ηµέρας για να είναι πιο άνετη η διαµονή 
µας εκεί. Στο Radio tent στήθηκαν τρεις σταθµοί, ένα 
FT-897 (CW), το YES (Yankee’s Emergency Station), 
δηλ. ο DL military φωριαµός µε το IC-7000, AT-7000 
(Antenna Tuner), TM-D700 (V/U + APRS), 
χειριστήριο ρότορα YAESU G-250, PC interface (digi), 
τροφοδοτικό ALINCO 30A και εκ περιτροπής κάποια 
bandpass filters). O τρίτος σταθµός αντικατέστησε 
τον Acom, και αυτός ήταν το TS-480HX 
τροφοδοτούµενο µε δύο ALINCO 30A για ισχύ 
εκποµπής 200W PEP. 

Οι υπόλοιπες σκηνές ήταν οι ατοµικές µας για QRnani 
και τις εγκαταστήσαµε λίγο πιο χαµηλά προς τη 
θάλασσα. 
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Το πάρκο κεραιών εγκαταστάθηκε σε απόσταση 20~30 µέτρα νοτιότερα του Radio tent. Πιο κοντά η 5µπαντη Spi-
derbeam σε 8µετρο τηλεσκοπικό ιστό αλουµινίου, µε τη βάση του στηριζόµενη σε τοπογραφικό τρίποδα, επίτονα 
σε δύο σηµεία ανά 120ο και περιστροφή µε το χέρι (armSTRONG). Πιο πίσω αναπτύξαµε το OCF dipole µε τα 55 
µέτρα κατεύθυνση στο Νότο και τα 27 στο Βορά, οπότε ο λοβοί να είχαν κατεύθυνση  Ανατολή-∆ύση. ∆εν ήταν σε 
inverted V, γιατί οι τρεις ιστοί ήταν και αυτοί 8µετροι, αλλά µε µία ανηφορική κλίση στο Νότιο σκέλος λόγω της 
µορφολογίας του εδάφους. Η επόµενη κεραία ήταν η Delta loop µήκους 43µ. Χρησιµοποιήσαµε το 12µετρο fiber-
glass pole της Spiderbeam για ιστό στήριξης, ενώ το antenna coupler (CG-5000) τοποθετήθηκε στη βάση του 
pole. Για λόγους βάρους αλλά και πειραµατισµού χρησιµοποιήσαµε τα Bias Tee για τη µεταφορά της τροφοδοσίας 
του coupler µέσω της coaxial καθόδου.  Σε απόσταση περίπου 70 µέτρων από το Radio tent τοποθετήσαµε την 
ηλεκτρογεννήτρια, κάτω από ένα από τα λιγοστά δέντρα του νησιού, µαζί µε τα καύσιµα. Είχαµε κατασκευάσει ένα 
στέγαστρο-αντηχείο µε µία σκάλα, στέγαστρο για τυχόν βροχή αλλά και αντηχείο (χωνί) για να αποµακρύνει τον 
ήχο στην αντίθετη κατεύθυνση από εµάς. Τα 3,5kVA ήταν υπεραρκετά για τα 200W PEP SSB και των λοιπών 
καταναλώσεων του DX Camp. ∆υστυχώς δε δοκιµάστηκε µε QRO, αλλά σε θεωρητικό επίπεδο δε θα είχε 
πρόβληµα. ∆ε νοµίζω να µπορεί να θεωρηθεί αβαρία η αλλαγή λαδιών της γεννήτριας, µιας και ήταν 
προγραµµατισµένη λόγω συντήρησης. Η κατανάλωσή της ήταν πολύ ικανοποιητική, το ίδιο και η στάθµη θορύβου 
που δεν µας ενόχλησε. Οι µεταφορά και µετακινήσεις µας γινόταν µε ένα ενοικιαζόµενο σκάφος που αποδείχτηκε 
απαραίτητο, βολικό αλλά µικρό. Ένα µεγαλύτερο θα µας γλύτωνε από κόπο και χρόνο για τη µεταφορά από και 
προς το νησί. 

Ο φωτοσηµαντήρας (lightbeacon) στη νήσο Φρύνη ήταν µία καλή ευκαιρία να τον ενεργοποιήσουµε, η διαδικασία 
εύκολη και απλή σε ότι αφορά το γραφειοκρατικό κοµµάτι, είτε από το Γ.Ε.Ν. είτε από την RSGB (IOTA) είτε από 
το WLOTA, µε τη βοήθεια του Περικλή SV8DTD. ∆ύο φορές «αποβιβαστήκαµε» στη Φρύνη από λίγες ώρες κάθε 
φορά, λόγω του χρονικού περιορισµού από το Λιµεναρχείο της Ουρανούπολης (πριν τη δύση του ήλιου) και αυτό 
λόγω του εξοπλισµού του σκάφους που είχαµε. Η κεραία που στήσαµε ήταν ένα homebrew fishing rod µε Ground 
Radial Kit τεσσάρων 10µετρων 6πλών radials (ένα για κάθε µπάντα). Στη βάση τοποθετήσαµε το Antenna coupler        
CG-3000 και ποµποδέκτης ήταν το FT-897, τροφοδοτούµενο µε συστοιχία συσσωρευτών (12V/45Ah *2 
παράλληλα). 
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Συµπεράσµατα-συµβουλές: 

Κάθε χέρι βοηθείας είναι πολύτιµο και ευπρόσδεκτο. 
Υπερβολή στο θέµα σίτισης και εξοπλισµού (αν δεν περισσεύει δε φτάνει) 
Η ανδροπαρέα περνάει πάντα καλά, ασχέτως συνθηκών 
Σε µία συµβίωση µε δύσκολες συνθήκες βγαίνει ο καλός και ο κακός µας εαυτός 
Όλοι ακούνε τα ροχαλητά των άλλων αλλά όχι τα δικά τους. 
Εκτιµήσαµε την αξία που έχουν τα παγάκια και το Air condition 
Το µέγεθος της αυτής της προετοιµασίας και ταλαιπωρίας  αξίζει τουλάχιστο επτά (7) ηµέρες εκστρατείας, και όχι 
µόνο 4 ηµέρες. 
Το χιούµορ και η καλή διάθεση είναι ο «καταλύτης» και η «κόλλα» της παρέας 
 
 
Απώτερος σκοπός αυτής της εκστρατείας µας, εκτός των άλλων, ήταν η ένα test-drive η καλυτέρα crash-test για 
πρόσωπα και πράγµατα. Εκπαίδευση στον σωστό προγραµµατισµό οργάνωση και προετοιµασία και τη δόκιµη µας 
στη συµβίωση σε όχι άνετες συνθήκες.  
 
Και αυτό….? γιατί έπεται και συνέχεια…… 

Συνήθως στον επίλογο αναφέρονται οι χορηγοί. Σ’ εµάς sponsors ήταν : 

“our L@RG€ m@dn€€$, & sm@ll w@ll€t” 
παρ’ όλα αυτά, θέλω να εκφράσω τις ευχαριστίες µου κατ’ αρχήν στη DX “gang”, στη «συµµορία» που ∆ΕΝ 
ΛΕΕΙ ΠΟΤΕ ΟΧΙ, στο ∆ήµο Ακάνθου-Σταγίρων γιατί µας φιλοξένησε για ακόµα µια φορά σε χώρο ευθύνης 
του, στο Λιµεναρχείο Ουρανούπολης για την συνεργασία, τον Θοδωρή SV7JAR για την καλλιτεχνική του 
πινελιά στις QSL cards,  µα πάνω απ’ όλα, όλους τους συναδέλφους Ρ/Ε που ανταποκρίθηκαν στα CQ µας.  

  gia to SV re g@motto,  

de SV2GWY / Demetrius 

ΥΓ: Πολλές φωτογραφίες και videos µπορείτε να δείτε στο http://SX8DI.blogspot.com  
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Γράφει ο SV8CYV 

Βασίλης Τζανέλλης 

sv8cyv@gmail.com 

Αγαπητοί συνάδελφοι ραδιοερασιτέχνες. 

Το πρόγραµµα βραβείων για τά Ελληνικά νησιά. Το Greek Islands On The Air – GIOTA award pro-
gramme συµπλήρωσε άλλο ένα χρόνο παρουσίας του.  

Τά µηνύµατα πού µας έρχονται είναι ενθαρρυντικά, κυρίως από πάρα πολλούς συναδέλφους του 
εξωτερικού, µιάς και όλο και περισσότερες ραδιοερασιτεχνικές διαδικτυακές τοποθεσίες αναφέρονται 
στο GIOTA. 

Επίσης είµαστε ιδιαίτερα ικανοποιηµένοι πού οι οµάδες ελλήνων DXers πού τά τελευταία χρόνια 
δραστηριοποιούνται συστηµατικά από τά νησιά µας, προβάλουν και προωθούν την ιδέα των GIOTA 
Awards. 

Το Aegean DX group και η οµάδα υποστήριξης του βραβείου ευχαριστούν θερµά όλους τους 
συναδέλφους πού περιέλαβαν στις κάρτες τους το λογότυπο του GIOTA.  

Οι φίλοι του GIOTA διαρκώς αυξάνονται και το πρόγραµµα των βραβείων των Ελληνικών νησιών 
βρίσκει αναπάντεχη υποστήριξη από σηµαντικότατους συναδέλφους. 

 Έτσι µε χαρά πληροφορηθήκαµε ότι σε αµέσως προσεχές τεύχος του επίσηµου περιοδικού της Ένωσης 
Ραδιοερασιτεχνών Ισπανίας (URE National Society) o EA3GHZ award manager του URL θα 
παρουσιάσει το GIOTA AWARD programme! 

Επίσης ο VE3XN Garry έχει προγραµµατίσει στην θερινή έκδοση του επίσηµου περιοδικού του TCA 
«Radio of Canada» και στις σελίδες του «DXing With Hammond» θα γίνει εκτενής παρουσίαση 
του GIOTA Award programme!   

Ο ON4CAS EGBERT Secretary & Award manager της UBA εξακολουθεί µέσα από την ιστοσελίδα του 
την  ενηµέρωση διεθνών φόρουµς για το GIOTA award programme. 

Οµοίως ο W9DC Don director τού RSGB IOTA program και της IREF  

( Island Radio Expedition Foundation) επίσης IOTA Checkpoint για τά  callsigns W4, W5 και W6. 

Επίσης ευχαριστούµε τον Marcus DF1DV πού µετέφρασε τους κανόνες του GIOTA για το DIG-QTC in 
CW πού µεταδίδεται κάθε Τετάρτη στους 3557 Khz 18z και κάθε Τρίτη από το DIG-SSB-QTC στους 
3777Khz 18z.  

Επίσης δηµοσιεύτηκε στο DIG-Diplombeilage µε ειδική εκτύπωση για τους τυφλούς γερµανούς 
ραδιοερασιτέχνες. 

Tον SV7JAR Θεόδωρο από το QSL Printing, για την ενηµέρωση πολλών συναδέλφων 
ραδιοερασιτεχνών σχετικά µε το πρόγραµµα του GIOTA  αλλά και την προβολή των βραβείων µέσω 
των καρτών πού τυπώνει. 

Greek Islands On The Greek Islands On The Greek Islands On The 
AirAirAir   ---   GIOTA GIOTA GIOTA award award award 

programmeprogrammeprogramme………   
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Τους I1JQJ και IK1ADH Mauro και Valeria Pregliasco για την προβολή του GIOTA award programme 
µέσα από το πασίγνωστο 425 DX NEWS. 

Στην παρούσα φάση εξακολουθούµε τις τακτικές 
ενηµερώσεις των εθνικών bureau για το GIOTA µε 
αποστολή του CD «GIOTA 1st Directory»  

Η πρόοδος για τις εργασίες πού απαιτούνται για την 
υποστήριξη του βραβείου δεν είναι ικανοποιητική όσο θα 
έπρεπε.  

Πιστεύουµε ότι στους µήνες πού έρχονται θα επιταχυνθούν 
οι διαδικασίες για µια ποιο πλατειά διεθνή αναγνώριση του  

Greek Islands On The Air GIOTA 
award programme. 

 

Στην προσπάθειά µας αυτή ελπίζουµε να σας έχουµε 
όλους συµπαραστάτες! 

 

 

                 Για την οµάδα προώθησης του GIOTA 

                  de SV8CYV Βασίλης. GIOTA manager   
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GIOTA PERFORMANCE TABLES 

Annual Listing  2009 

1. 

ON4CAS 

EGBERT HERTSEN                                                

BELGIUM 

GIOTA 10  

GIOTA 30 POSEIDON  

GIOTA SCORE 40 

2. 

LZ3SM 

SVETOZAR GERASHEV 

BULGARIA 

GIOTA 10  

GIOTA 30  

GIOTA SCORE 32 

3. 

UA9CGL  

BATEUEV V. P. 

ASIATIC RUSSIA 

GIOTA 10  

GIOTA 30 POSEIDON  

GIOTA SCORE 31 

4. 

VE3XN  

Garry V. Hammond 

CANADA 

GIOTA 10  

GIOTA 30 POSEIDON  

GIOTA SCORE 30                                                                                                                             

4. 

EA3GHZ 

Joan Carles Barcelo Torta 

SPAIN 

GIOTA 10  

GIOTA 30 POSEIDON  

GIOTA SCORE 30 

4. 

SV8CYV  

Vassilis Tzanellis 

HELLAS 

GIOTA 10 

GIOTA 30 POSEIDON 

GIOTA SCORE 30 
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5. 

EA3IM 

WOLFGANG KLAIBER 

SPAIN  

GIOTA 10  

GIOTA SCORE 21 

6. 

US3LX  

Len N. Kholod 

UKRAINE 

GIOTA 10  

GIOTA SCORE 15 

7. 

IW1AZJ 

SILVIO RUA 

GIOTA 10                                              

GIOTA SCORE 14 (6m) 

8. 

RZ3EC 

EUGENE SHELKANOVTCEV 

RUSSIA 

GIOTA 10  

GIOTA SCORE 13 

9. 

VE3ZZ 

GREEG A. CALKIN 

CANADA 

GIOTA 10  

GIOTA SCORE 12 

10. 

DL1ARD 

Dr. Ing. Axel Friedrich 

GERMANY 

GIOTA 10  

GIOTA SCORE 11 

11. 

OK2BMI 

Milan Macek 

CZECH Rep 

GIOTA 10 

GIOTA SCORE 10  

1. SWLer   DE3EAR  

Hans– Jürgen Schmelzer 

GERMANY 

GIOTA 10  

GIOTA SCORE 22 
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GIOTA DXpeditioners 
1. 

SV8CYR 

Alexandros Karpathiou 

HELLAS 

GIOTA DXpeditioners 3 Greek Islands 

GIOTA DXpeditioners ODYSSEY 6 Greek Islands    

GIOTA DXpeditioners Score 9. 

2. 

OK2BOB 

Bohumil Krenek 

Chech. Rep.  

GIOTA DXpeditioners 3 Greek Islands 

GIOTA DXpeditioners ODYSSEY 6 Greek Islands 

GIOTA DXpeditioners Score 6.  

3. 

SV8FMY 

Ilias Katsafados 

HELLAS 

GIOTA DXpeditioners 3 Greek Islands 

GIOTA DXpeditioners Score 4.  

3. 

SV8CYV 

Vassilis Tzanellis 

HELLAS                                                                     

GIOTA DXpeditioners 3 Greek Islands 

GIOTA DXpeditioners Score 4.  

4. 

DL1ARD 

Dr. Axel Friedrich 

GERMANY 

GIOTA DXpeditioners 3 Greek Islands 

GIOTA DXpeditioners Score 3.  

4. 

DL5NUA 

Klaus Bahlke 

GERMANY 

GIOTA DXpeditioners 3 Greek Islands 

GIOTA DXpeditioners Score 3.  

4. 

DL3HQN 

Ingolf Petzold 

GERMANY 

GIOTA DXpeditioners 3 Greek Islands 

GIOTA DXpeditioners Score 3.  
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Παρά κάτω δηµοσιεύουµε µερικά αποσπάσµατα από τά σχόλια πού έχουµε λάβει σχετικά µε 
το Greek Islands On The Air award programme – GIOTA από ξένους συναδέλφους.  

 

Dear Vassilis, 
I do apologize to replay so late to your letter got with GIOTA Award. At first, I want to say that I 
have very appreciate your initiative, great idea  to promote activity from rare islands of Greece. 
Here some info for you. 
My activity is mainly on 50 MHz  and  a  couple of years ago I found interest  as  islands  chaser, 
starting with IOTA program  (right now, I am  word top ranking of  IOTA VHF 2009).  
As I love Greece, especially greek islands where I spend each year my holidays (from late 1980), 
I was looking in the past for some awards related to remember me the sunny “nisos” of Aegean 
or Ionian seas.  Unfortunately IOTA is based on island groups, and this  choice is not representa-
tive of the very large number of islands, islets, rocks, ecc. of Greece.  

 Another award, the “Greek Island Award” from RAAG/EEP is too easy and do not motivate me so 
much.  The good news become last spring  when I got a qsl from SV8CYV with synthetic info: 
promptly I found the GIOTA web pages on internet, than I said “just what I looking for!” . 
 Following the first request, this summer I got other qsl from Thassos, Lefkada, Astakida, Anti-
paros, Salamina, Hydra, Naxos, (expeditions 2008/09, island residents or holiday qth), and I am 
still waiting for Kasos and Symi. I think all activity of this summer was wkd (6 meter, of course): 
only Agathonissi were missing  because I was in Lefkada  during  the time.  
 Now the Poseidon Award is quite close  and I hope to get a lot of new activations in the 2010, 
especially from rare Peloponnisos area. 
I really appreciate your intent to put my comments on 5-9 Report; I think it will be a good adver-
tising for my next island’s hunting …..   
Hope to meet you soon, have my best 73 and  

Silvio IW1AZJ 

Dear Vassilis, 

I have received your awards. 

Thank you very much. They are beautiful certificates.  

I shall try to get next classes of awards. 

73! Vlad UA9CGL 

Dear Vassilis, 
I just wanted to tell you that today I received the GIOTA 10 Hellenic Islands Certificate. It is a 
beautiful certificate and I will be very pleased to put it on the wall of my shack.  

Many thanks for your help. I look forward to further certificates after I work some more Greek 
islands. hi hi !!!     73 es CU in the pile-ups, 
Gregg A. Calkin, VE3ZZ 

Dear Vasillis,      Yes! !!!!! 

 I am pleased to say that the beautiful awards, CD, fb Greece pin and QSLs all arrived ALL OK on 
June 29, 2009.  I sent a note of thanks but maybe I used a no good address.  I am sorry. 

 Thank you very much for everything!!!! 

I would appreciate knowing who the operators (by callsign and name) are in the three pictures 
you sent. 

I love the Greek music you included!!!! 

 What a wonderful package!!! 

  Congratulations on doing a beautiful job with all! 

I really like the two beautiful awards/diplomas! 

Regards to you and my regards to the GIOTA committee! 

Garry, VE3XN 



55--9 Report  9 Report  Το κυβερνοπεριοδικό του Αιγαίου Σελίδα  Σελίδα  Σελίδα  181818   

 

 

 
 

 

 

Hello dear OM Vassilis, 
thank you very much for the GIOTA-Award whitch I Have received today in perfect condition! 
I will show it to my radioclub-friends and I am shure that they will like it also very much and 
maybe thome one of them will apply also for this  award. 
Have a nice summer and vacations!   Best 73 + 51 from Spain 
Wolfgang   EA3IM 

Hello VASSILIS 

 Nice to hear from you, and thanks a lot for news, will be a pleasure to get the certificates and a 
Pleasure to be the 1 EA with 30 GIOTA !! 
When I get the award I will do publicity about your program in URE national magazine and web 
site, I'm the national Awards manager for Spain of URE (National society) Also a Award hunter, hi 
hi !!  All the best and happy weekend, waiting for reply and Awards 

 73 from JOHN EA3GHZ 

Dear Vassilis, 

 Thank you for your reply. 

Yes, I can use the link to GIOTA now. 

This WEB site is very nice, clear and informative! Congratulation! 

HA0HW 

HI, dear Vassilis!  

Many thanks for my GIOTA-10 SV Islands Award #20 - received today and I was very glad to see 
this beautiful Award in my Islands Award collection! During some next days I will be to look on 
my SV Islands QSL's for next Award of this series.  

All the best from Ukraine, Vassilis! 73 de Len US3LX us3lx@yandex.ru 

 Hello dear Vassilis, 

 I am very pleased to have been issued with the GIOTA certificates!  Thank you so very much for 
letting me know that all is OK. 

I look forward to receiving the certificates and will certainly be pleased to introduce our VE/VO/VY 
amateurs to ur fb awards program in hopes that other Canadian amateurs will also apply. 

Regards to you and my regards to the GIOTA committee! 

73 

Garry, VE3XN    0135 utc on 21 May 2009 

Vassilis, congratulations on a very nice award program.  I have taken the liberty to put it on my 
website at www.w9dc.com/islands I do have a several comments but it just ideas.  The IOTA pro-
gram does have a rule that the island must be at least 200 yards from the mainland. 
This may not affect many of the islands you have listed.  Also, I have worked many SV islands 
but most were before 1995.  I am wondering why they would not be valid since there has been 
no change in the country, the islands and are accepted by the IOTA program. 
Best wishes and thanks for a well organized program 
Don, W9DC 
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Το ΣΑΒΒΑΤΟ 6 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΗΚΑΝ 
ΕΚΛΟΓΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑ∆ΕΙΞΗ ΝΕΟΥ 5 ΜΕΛΟΥΣ 
∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΕΞΕΛΕΚΤΙΚΗΣ 
ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ.Η ΣΥΝΘΕΣΗ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ 
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΧΕΙ ΩΣ ΕΞΗΣ: 

• ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΓΑΡΝΑΒΟΣ ΑΝ∆ΡΕΑΣ SW8GTD 
• ANTIΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΚΟΝΤΟΣ ΣΠΥΡΟΣ SW8GTH 
• ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΜΠΟΝΤΑΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ SV8GTW 
• TAMEIAΣ ΜΟΥΜΟΥΡΗΣ ∆ΗΜΗΤΡΗΣ SW8NBC 
• MEΛΟΣ ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ SW8GTL 
•  
• 1o ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ 
• ΣΟΥΚΕΡΑΣ ΚΩΣΤΑΣ SW8NBA 
• 2o ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ 
• ΒΑΒΛΕΚΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ SW8GTZ 
•  
• EΞΕΛΕΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
• ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΚΟΥΡΤΕΛΕΣΗ ΑΝΘΟΥΛΑ SW8NBW 
• ΑΝΤΙΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΠΕΖΑΡΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ SW8NBV 
• ΜΕΛΟΣ ΑΤΡΙΧΟΠΟΥΛΟΣ ΑΡΓΥΡΗΣ SW8GTU 
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Ένωση Ραδιοερασιτεχνών Κεντρικού Αιγαίου – SZ8S. 

Aegean Radioamateurs Association – A.R.A.  

Po. Box 04 GR 831 00 Samos HELLAS 

 

Η « Ένωση Ραδιοερασιτεχνών Κεντρικού Αιγαίου – Ε.Ρ.Κ.Α.», πραγµατοποίησε 
την ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευσή της µε θέµα απολογισµός έτους 2009 
και ανάδειξη νέου διοικητικού συµβουλίου για την επόµενη διετία.  

Η συνεδρίαση λογίστηκε εν απαρτία. 

Σ’ αυτή το απερχόµενο ∆ιοικητικό Συµβούλιο λογοδότησε µέσω του Προέδρου SV8CYU κ. Ηλία 
Αθίτσου για όσα έγιναν τον προηγούµενο χρόνο.  

∆ιαβάστηκε ο απολογισµός της ταµιακής διαχείρισης από τον Ταµία του συλλόγου SV8CYV Βασίλη 
Τζανέλλη, καθώς και η έκθεση της εξελεγκτικής επιτροπής για τον έλεγχο της διαχείρισης, η οποία και 
εγκρίθηκε.    Στην συνέχεια εγκρίθηκε ο προϋπολογισµός του 2010. 

Μετά την λήξη των συζητήσεων ορίστηκε εφορευτική επιτροπή από τους συναδέλφους: 

Κο. Κυριάκο Κατσικάκη SV8CYS. Κο. ∆ηµήτρη Καρύδα SV8QDJ. Κο. Φώτη Παπαδάκη SW8PKD, που 
διενήργησε αρχαιρεσίες για την ανάδειξη νέου ∆.Σ. 

Παρουσιάστηκε ένα κοινό ψηφοδέλτιο, µε 9 συναδέλφους που προ εβδοµάδας είχαν δηλώσει επιθυµία 
συµµετοχής στην εκλογική διαδικασία. 

Μετά την ψηφοφορία και την καταµέτρηση των ψήφων των παρευρισκοµένων και των ψήφων που 
είχαν παραληφθεί ταχυδροµικά, όπως ορίζει το καταστατικό, πλειοψήφησαν οι: 

Βασ. Αντ. Τζανέλλης SV8CYV, Εµµ. Καραχριστοδούλου SV8CYW,  Αλέξ. Καρπαθίου SV8CYR, Εµµ. 
Μαρούπας SV8MFR, Εµµ. Μακρής SV8PKI.  

  Aφού παρήλθε επταήµερο από τις αρχαιρεσίες, συγκροτήθηκε σε σώµα το νέο ∆ιοικητικό Συµβούλιο 
της Ένωσης Ραδιοερασιτεχνών Κεντρικού Αιγαίου – Ε.Ρ.Κ.Α., µε την παρά κάτω σύνθεση: 

 

Πρόεδρος: SV8CYV Βασίλης Αντ. Τζανέλλης. 

Αντιπρόεδρος: SV8CYW Εµµανουήλ Καραχριστοδούλου. 

Γεν. Γραµµατέας: SV8PKI Εµµανουήλ Μακρής. 

Ταµίας: SV8CYR Αλέξανδρος Καρπαθίου. 

Μέλος: SV8MFR Εµµανουήλ Μαρούπας. 
 

Το νέο ∆.Σ. αµέσως µετά την σύστασή του σε σώµα, όρισε µέλη της Ε.Ρ.Κ.Α. για την συγκρότηση των παρά κάτω 
επιτροπών: 

Επιτροπή εκπαίδευσης και δηµοσίων σχέσεων. 

Επιτροπή τεχνικής υποστήριξης 

Επιτροπή σχεδίων εκτάκτου ανάγκης.   

Επιτροπή κατασκευών. 

Επιτροπή διαγωνισµών και βραβείων. 

 

Το νέο ∆ιοικητικό συµβούλιο δεσµεύτηκε να αναλάβει άµεσες και πρωτοπόρες δράσεις για την προαγωγή του 
πνεύµατος και της ιδέας της Υπηρεσίας του Ραδιοερασιτέχνη! 

 

 

Από την επιτροπή δηµοσίων σχέσεων της ΕΡΚΑ (SZ8S) «73!»  
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Γράφει ο SV8CYR  

Αλέξανδρος Καρπαθίου. 

sv8cyr@gmail.com 

 

Μην  Μάρτιος  έχων ηµέρας ΛΑ΄ 

Η ηµέρα έχει ώρας   12 και η νύξ ώρας 12 
 

1/1 έως 31/12—2010       The 2010 CQ DX Marathon 

Μην ξεχνάτε αυτό το διαγωνισµό αυτό και στο τέλος του 2010 (αφού έχετε συµπληρώσει το έντυπο 
που είναι σε < excel > ) θα ξέρετε πόσες ραδιοχώρες έχετε κάνει και πόσες CQ Ζώνες . Κάθε χώρα 
είναι ένας βαθµός και κάθε CQ Ζώνη άλλος ένας βαθµός. Το άθροισµα των δύο αυτών αριθµών είναι η 
τελική βαθµολογία.  Ραδιοχώρα που από µόνη της είναι και CQ Ζώνη ο βαθµός είναι ένας. 

Τους όρους συµµετοχής θα βρείτε στην διεύθυνση: 

http://cq-amateur-radio.com/DX%20Marathon%20Rules%20Dec09.pdf την το έντυπο  µπορείτε να 
κατεβάσετε από την διεύθυνση :  http://dxmarathon.com/Submissioninfo2010/index.htm  

(Το έντυπο το συµπληρώνετε όποτε θέλετε και το αποστέλλετε µέχρι την 31/1/2011,  αλλά καλά είναι 
να παρακολουθείτε την πρόοδό σας ) 

6/3 από 00:00 έως 23:59 της 7/3 ARRL Int.Contest SSB 

∆ιαγωνισµός που διοργανώνει η ARLL . Κατά την ανταλλαγή της αναφοράς οι Αµερικανικοί και 
Καναδικοί σταθµοί δηλώνουν το χαρακτηριστικό της πολιτείας τους ενώ όλοι οι άλλοι σταθµοί την ισχύ 
εξόδου. Περισσότερα στη διεύθυνση http://www.arrl.org/contests/rules/2010/intldx.html 

20/3 από 02:00 έως 02:00 της 21/3 BARTG RTTY  Contest 

British Amateur Radio Teledata Group .Ένας ακόµα διαγωνισµός γι’ αυτούς που λατρεύουν το 
Ραδιοτηλέτυπο . Με την  αναφορά ανταλλάσουµε και αριθµό επαφής αρχίζοντας από το 001. 
Περισσότερες πληροφορίες στο: 
http://www.bartg.org.uk/documents/Contests/HF/BARTG%20HF%20Rules%202010.pdf 

20/3 από 12:00 έως  12:00 της 21/3 Russian DX Contest CW , SSB 

Ότι επιθυµείτε CW ή SSB θα ακούσετε όλη τη Ρωσία και οργανώνετε από την << Ένωση 
Ραδιοερασιτεχνών Ρωσίας>> . Κατά την ανταλλαγή της αναφοράς δίνουµε και τον αριθµό της επαφής 
αρχίζοντας από το 001. Οι Ρώσικοι σταθµοί µε την αναφορά µας δίνουν δύο γράµµατα που αντιστοιχεί 
στον στην Περιφέρεια. Περισσότερα στην ιστοσελίδα: http://www.rdxc.org/asp/pages/rulesg.asp (στά 
Αγγλικά) 

27/3 από 00:00 έως 24:00 της 28/3  CQ WW WPX  Contest SSB. 

Οργανώνετε από το περιοδικό CQ και είναι για τις Μπάντες από 1,8 έως 28 ΜHz. Μετά την αναφορά 
σηµάτων και διαµόρφωσης δίνουµε τον αριθµό της επαφής αρχίζοντας από το 001. Για περισσότερες 
πληροφορίες στο:  http://www.cqwpx.com/rules.htm. Μία από όλες τις περιπτώσεις συµµετοχής θα 
ταιριάζει στα µέτρα σας.  

 
       Καλά QSO καλές επιτυχίες 

              Αλέξ.Ε.Καρπαθίου 

               73  de   SV8CYR 
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Greek Islands On The Air – GIOTA award programme. 
www.5-9report.gr/giota 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GIOTA 10 HELLENIC ISLANDS 

Απαιτούνται 10 επιβεβαιωµένες επαφές από 10 Ελληνικά νησιά  
και τουλάχιστον από ένα από: 

Βόρειο Αιγαίο. Νότιο Αιγαίο. Θάλασσα ∆ωδεκανήσου. Κρητικό 
Πέλαγος. Ιόνιο Πέλαγος. 
 

GIOTA POSEIDON AWARD - 30 HELLENIC ISLANDS 

Απαιτούνται 30 επιβεβαιωµένες επαφές από 30 Ελληνικά νησιά  
και τουλάχιστον από ένα από: 

Βόρειο Αιγαίο. Νότιο Αιγαίο. Θάλασσα ∆ωδεκανήσου. Κρητικό 
Πέλαγος. Ιόνιο Πέλαγος. 
 

Περισσότερες πληροφορίες: 

www.5-9report.gr/giota 



55--9 Report  9 Report  Το κυβερνοπεριοδικό του Αιγαίου Σελίδα  Σελίδα  Σελίδα  282828   

 Greek Islands On The Air – GIOTA award programme. 
DXpeditioners 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

GIOTA DXpeditioners Award – 3 GREEK ISLANDS 

Απαιτείτε η ενεργοποίηση 3 νησιών σε οποιοδήποτε 
Ελληνικό Πέλαγος. 

 
GIOTA DXpeditioners «ODYSSEY» Award – 6 GREEK ISLANDS 

Απαιτείτε η ενεργοποίηση 6 νησιών σε οποιοδήποτε 
Ελληνικό Πέλαγος. 

 
Περισσότερες πληροφορίες: 

www.5-9report.gr/giota  
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(Μέρος ∆’) 

Γράφει ο Ντίνος Νοµικός – SV1GK 
 

 

ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟI  I  ΚΕΡΑΙΑΣ  ΚΕΡΑΙΑΣ  LPDA LPDA   
 

Όπως ήδη γνωρίζουµε , το πλήθος των διπόλων που περιλαµβάνει µια κεραία LPDA , µας επιτρέπει να 
λειτουργούµε σε ένα µεγάλο εύρος συχνοτήτων. 

Αν λοιπόν αναφερθούµε στο παράδειγµα που περιγράψαµε στο προηγούµενο 
τεύχος του 5-9 report , θα παρατηρήσουµε ότι η κεραία του παραδείγµατος αυτού έχει ένα 

εύρος ωφέλιµης λειτουργίας το οποίο συµβολίζεται µε Β και δίνεται από τον τύπο :    

           Όπου Fn είναι η µέγιστη επιθυµητή συχνότητα λειτουργίας και F1 
είναι η ελάχιστη επιθυµητή συχνότητα λειτουργίας .                                                               

Οπότε , σύµφωνα µε τα δεδοµένα του παραδείγµατός µας , θα έχουµε : Β=30:14=2,14  , άρα  Β = 
2,14 .  

Όµως η κεραία LPDA , όπως ήδη περιγράψαµε , αποτελείται από διάφορα δίπολα που για κάθε µπάντα 
µερικά από αυτά λειτουργούν σαν µια οµάδα και δηµιουργούν µια δοµή που αποτελείται από έναν ανακλαστήρα , 
ένα δίπολο και έναν ή περισσότερους κατευθυντήρες . 

Έτσι λοιπόν και σύµφωνα µε το παράδειγµα που αναφέραµε , για την µπάντα των 20 µέτρων τα δίπολα 

που ενεργοποιούνται και λειτουργούν σύµφωνα µε τα προηγούµενα , θα είναι το L1 , το L2 και το L3 . Για την 

µπάντα π.χ. των 15 µέτρων θα ενεργοποιούνται τα δίπολα  L5 , L6 και L7 , ενώ για την µπάντα των 10 µέτρων 

θα ενεργοποιούνται τα δίπολα L8 , L9 και L10 . 

Αυτά τα τρία λοιπόν ενεργά δίπολα για κάθε µπάντα , δηµιουργούν ένα εύρος λειτουργίας το 
οποίο ονοµάζεται εύρος λειτουργίας ενεργών διπόλων και συµβολίζεται µε Βar . 

Έτσι , για τα 20 µέτρα θα έχουµε : Bar = F3:F1 =15,740:12,760 = 1,23 ,     

για τα 15 µέτρα θα έχουµε : Bar = F7:F5 = 23,950:19,410 = 1,23  και για τα 10 µέτρα θα έχουµε : Bar = 

F10:F8 = 32,800:26,580 = 1,23 . 

Εδώ βέβαια παρατηρούµε ότι για όλα τα Bar έχουµε τα ίδια αποτελέσµατα και αυτό γιατί ο λόγος των συχνοτήτων 
στις οποίες συντονίζουν τα διαδοχικά δίπολα της κεραίας είναι σταθερός και ισούται µε το τ . 
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Το Bar  θα µπορούσε , εκτός από πρακτικά  , να υπολογιστεί και θεωρητικά χρησιµοποιώντας τον τύπο :   

Η κεραία LPDA που αναφέραµε στο παράδειγµά µας , παρουσιάζει σαν 
κατασκευή µια συνολική λειτουργία που εκτείνεται από την συχνότητα 

F1=12,760 MHz µέχρι την συχνότητα F10=32,800 MHz , άρα θα 
παρουσιάζει ένα εύρος λειτουργίας λόγω κατασκευής , που ονοµάζεται 

κατασκευαστικό εύρος λειτουργίας και συµβολίζεται µε  Bs .  

Το κατασκευαστικό εύρος λειτουργίας της κεραίας του παραδείγµατός µας υπολογίζεται πρακτικά ως 

εξής : Bs = F10:F1 = 32,800:12,760 = 2,57 . Άρα Bs=2,57 . 

Θεωρητικά το κατασκευαστικό εύρος λειτουργίας µιας κεραίας LPDA µπορεί να υπολογιστεί 
και από τον τύπο :     

Άρα λοιπόν η κεραία LPDA που αναφέραµε στο παράδειγµά µας θα παρουσιάζει 
συγκεντρωτικά τις παρακάτω τιµές για τις παραµέτρους της :                                            

Τ=0,9  , σ=0,08  , α=17ο  , Β=2,14  , Bar=1,23  και Bs=2,57 . 

Γνωρίζοντας τις παραπάνω παραµέτρους µπορούµε να υπολογίσουµε και θεωρητικά τόσο το 
µήκος του boom , όσο και το πλήθος των διπόλων µιας κεραίας LPDA , χρησιµοποιώντας τους 
παρακάτω τύπους :     

 

 

 

                                                                                                     

Εννοείται φυσικά , ότι όποτε υπολογίζουµε το πλήθος των διπόλων µιας κεραίας LPDA χρησιµοποιώντας τον 
παραπάνω τύπο , και το αποτέλεσµά µας είναι δεκαδικός αριθµός , τότε εµείς θα πρέπει να τον 
στρογγυλοποιήσουµε στον πλησιέστερο ακέραιο αριθµό . 

 

ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ   ΣΥΝΘΕΤΗΣ    ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ   ΚΕΡΑΙΑΣ  LPDA 
 

Ερχόµαστε τώρα στην ψυχή µιας κεραίας LPDA , που δεν είναι τίποτε άλλο παρά η σύνθετη αντίσταση 
που θα παρουσιάζει στο σηµείο τροφοδοσίας της . 

Λόγω της ιδιόρρυθµης συνδεσµολογίας των διπόλων της , αυτή η κεραία θα παρουσιάζει σε διάφορα 
σηµεία της και διαφορετική σύνθετη αντίσταση .  

Ας πάρουµε όµως τα πράγµατα µε την σειρά και ας εξετάσουµε πρώτα τι γίνεται σε κάθε δίπολό της . 

Επειδή κάθε δίπολό της συνδέεται µέσω µιας διασταυρούµενης γραµµής µεταφοράς «παράλληλων 
αγωγών» έχει σαν αποτέλεσµα αυτή η συνδεσµολογία να µεταβάλλει την σύνθετη αντίσταση που θα παρουσίαζε 
ένα µεµονωµένο απλό δίπολο στο µέσον του , από τα 72 Ωµ που θα είχε κανονικά , και να την αυξάνει σε µερικές 
εκατοντάδες Ωµ .  

Αυτή η νέα σύνθετη αντίσταση που παρουσιάζει κάθε δίπολο της LPDA στο µέσον του 
ονοµάζεται µέση σύνθετη αντίσταση διπόλου , συµβολίζεται µε Zav και υπολογίζεται µε τον τύπο :   

Όπου το Ln είναι το µήκος του n-οστού διπόλου και dn η 
διάµετρός του (στις ίδιες µονάδες µήκους φυσικά). 

Σε µια σωστά και µε ακρίβεια σχεδιασµένη κεραία LPDA , θα πρέπει 
ο λόγος των µηκών των διαδοχικών διπόλων , όπως και ο λόγος 

των διαµέτρων των διπόλων αυτών να είναι σταθερός και να ισούται µε το τ (5-9 report , τεύχος 97) . Εννοείται 
φυσικά ότι σε έναν ιδανικό σχεδιασµό µιας κεραίας LPDA θα πρέπει ο λόγος Ln/dn να είναι σταθερός και ίδιος για 
όλα τα δίπολα . 

Στην πράξη όµως δεν ακολουθείται αυτός ο κανόνας και συνηθίζεται να χωρίζουν το πλήθος των 
διπόλων της κεραίας σε τρείς ή τέσσερεις οµάδες όπου σε κάθε µια όλα τα δίπολα να έχουν την ίδια διάµετρο . 

Έτσι λοιπόν αν υποθέσουµε ότι η κεραία του παραδείγµατός µας έχει για όλα τα ενεργά δίπολα που 
ανήκουν στην µπάντα των 20 µέτρων την ίδια διάµετρο , η οποία ας υποθέσουµε ότι είναι 0,03 m , τότε η µέση 
σύνθετη αντίσταση του διπόλου που συντονίζει όσο το δυνατόν πλησιέστερα σε αυτήν την µπάντα , δηλαδή του 
L2 , θα είναι : 

Zav=120·[ln(10,05/0,03)-2,25]=120·(ln335-2,25)=120·(5,81-2,25)=120·3,56=427,2 Ωµ  
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Αν υποθέσουµε τώρα ότι τα δίπολά µας στην µπάντα των 15 µέτρων έχουν διάµετρο 0,025 m , τότε για 
το δίπολο L6 που βρίσκεται πλησιέστερα σε αυτήν την µπάντα θα έχουµε: 

Zav=120·[ln(6,61/0,025)-2,25]=120·(ln264,4-2,25)=120·(5,58-2,25)=120·3,33=399,6 Ωµ .  

Επαναλαµβάνοντας τους υπολογισµούς µας και για την µπάντα των 10 µέτρων , και υποθέτοντας  ότι τα 
δίπολά της έχουν διάµετρο 0,02 m , τότε για το δίπολο L9 θα έχουµε: 

Zav=120·[ln(4,82/0,02)-2,25]=120·(ln241-2,25)=120·(5,48-2,25)=120·3,23=387,6 Ωµ. 

 Εκτός όµως από τα δίπολα , η κεραία LPDA έχει και µια διασταυρούµενη γραµµή µεταφοράς 
«παράλληλων αγωγών» η οποία τροφοδοτεί όλα τα δίπολα της . 

Αυτή λοιπόν η γραµµή συνδεσµολογίας των 
διπόλων της κεραίας θα παρουσιάζει µια δική της σύνθετη 
αντίσταση που ονοµάζεται σύνθετη αντίσταση της γραµµής 
τροφοδοσίας των διπόλων της LPDA και συµβολίζεται µε 
Ζ0 . Υπολογίζεται δε µε την βοήθεια του τύπου:      

 Η αντίσταση Ζ0  εξαρτάται από την Zav , το τ , 
το  σ  και από την αντίσταση ακτινοβολίας  R0 , που  
θα παρουσιάζει η κεραία µας στο σηµείο τροφοδοσίας 
της (όπου όπως ήδη αναφέραµε είναι στο µέσον του 
µικρότερου σε µήκος διπόλου) .                     

Αυτή η αντίσταση  R0  υπολογίζεται µε την βοήθεια του 
γραφήµατος της (Εικόνας 1) . 

 

Έτσι λοιπόν , για να επανέλθουµε στο παράδειγµά µας , 
είχαµε υπολογίσει ότι η περιγραφόµενη κεραία µας θα είχε 
µια γωνία α=17ο περίπου και ένα τ=0,9 .  

Οπότε , σύµφωνα µε το γράφηµα της (Εικόνας 2) , για να 
υπολογίσουµε την τιµή της R0 , πάµε στο σηµείο των 17ο 
και υψώνουµε µια κάθετη ευθεία µέχρι να συναντήσει την 
καµπύλη του τ=0,9 (η οποία αν δεν υπάρχει , όπως στην 
συγκεκριµένη περίπτωση , φανταζόµαστε νοερά την θέση της) , και από το σηµείο αυτό φέρνουµε µια νέα κάθετη 
ευθεία προς τον άξονα των R0 , και σε όποιο σηµείο τµήσει τον άξονα αυτόν εκεί θα είναι και η τιµή της R0 , 
όπως άλλωστε φαίνεται και από την µπλε γραµµή του σχήµατος . 

Οπότε , από το παραπάνω γράφηµα υπολογίζουµε ότι R0=72 Ωµ  περίπου . 

Ας υπολογίσουµε τώρα την τιµή της αντίστασης Ζ0 , η οποία σηµειωτέον είναι  διαφορετική για κάθε µπάντα . 

Έτσι λοιπόν για την µπάντα των 20 µέτρων , επειδή έχουµε ήδη υπολογίσει την τιµή του Zav=427,2 Ωµ  για 
αυτήν την περιοχή , αν αντικαταστήσουµε τα δεδοµένα που έχουµε βρει στον παραπάνω τύπο τότε θα έχουµε: 

 

 

 

 

Επαναλαµβάνοντας την ίδια εργασία και για την µπάντα των 15 µέτρων , για την οποία έχουµε βρει ότι το 
Zav=399,6  Ωµ , θα βρούµε ότι : Z0=93,4 Ωµ . 

Οµοίως και για την µπάντα των 10 µέτρων , επειδή εκεί το Zav=387,6 Ωµ , θα έχουµε ότι το Z0=94,7 Ωµ . 
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Άρα βλέπουµε ότι η σύνθετη αντίσταση της γραµµής τροφοδοσίας των διπόλων αυτής της κεραίας θα 
µεταβάλλεται από τα 92,1 Ωµ , που εµφανίζονται στην µπάντα των 20 µέτρων , µέχρι τα 94,7 Ωµ που θα 
παρουσιάζει στην µπάντα των 10 µέτρων , δηλαδή θα έχουµε µια µέση σύνθετη αντίσταση της τάξεως των 93,5 
Ωµ περίπου .  

Αν λοιπόν τροφοδοτούσαµε αυτήν την 
κεραία απ’ ευθείας µε µια οµοαξονική γραµµή 
µεταφοράς των 52 Ωµ , τότε αφ’ ενός µεν θα 
είχαµε στάσιµα της τάξεως του 93,5/52=1,8 , 
δηλαδή  1,8:1 περίπου , αφ’ ετέρου θα συνδέαµε 
µια ασύµµετρη γραµµή µεταφοράς σε µια 
συµµετρική είσοδο . 

 Για να λύσουµε εποµένως αυτό το 
πρόβληµα δεν έχουµε παρά να παρεµβάλουµε 
ένα balun µε λόγο 2:1 στην είσοδο της κεραίας 
(Εικόνα 3) , οπότε σε αυτήν την περίπτωση θα 
έχουµε και απόλυτη συµµετρία αλλά και έναν 
λόγο στασίµων της τάξεως του 104/93,5=1,1 . 
∆ηλαδή ο λόγος στασίµων θα είναι τώρα περίπου 
1,1:1 , που σηµαίνει άριστη προσαρµογή . 

Μια τέτοια κεραία , όπως αυτή του 
παραδείγµατός µας , αν κατασκευαστεί σωστά θα παρουσιάζει µια µεταβολή στα στάσιµά της σαν αυτήν που 
εµφανίζεται στην  (Εικόνα 4) . 

 

 

 

Στο επόµενο τεύχος του 5-9 report θα ολοκληρώσουµε το αφιέρωµά µας αυτό στην κεραία LPDA , 
παρουσιάζοντας περισσότερες κατασκευαστικές λεπτοµέρειες . 

Μέχρι τότε , Πολλά 73 ,                                                                            

Ντίνος – SV1GK  .                                                                      
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Ο ΠΑΠΑΦΟΥΝΗΣ ΓΡΑΦΕΙ…Ο ΠΑΠΑΦΟΥΝΗΣ ΓΡΑΦΕΙ…Ο ΠΑΠΑΦΟΥΝΗΣ ΓΡΑΦΕΙ…   
 

sv2fpu@gmail.com 

 

 

Αγαπητοί φίλοι και φίλες συνάδερφοι ραδιοερασιτέχνες και µη. 

Αν και καθυστερηµένα Καλή Χρονιά µε υγεία τόσο σωµατική όσο και ψυχική, καλά dx και 
τυχεροί τόσο εµείς όσο και η πατρίδα µας! 

Πάει λίγος καιρός που έχουµε να ανταµώσουµε στο αγαπηµένο µας κυβερνοπεριοδικό µα να 
που δεν πρέπει να λες ποτέ…δεν είναι αργά… 

Συγκυρίες καθαρά προσωπικού επιπέδου σε συνδυασµό µε ένα γενικότερο…µπούχτισµα όσον 
αφορά τα ραδιοερασιτεχνικά και τον κακό µας τον φλάρο µε έφεραν να απέχω για…λίγο από 
την πένα και το χαρτί! 

Όχι δεν συνέβη τίποτε µε την οµάδα του 5-9report, αντιθέτως µάλιστα και εδώ θέλω να 
ευχαριστήσω τόσο τον Μιχάλη SV5BYR όσο και τον Βασίλη SV8CYV για την απόλυτη 
εµπιστοσύνη που έδειξαν και δείχνουν προς τον Παπαφούνη και τις όποιες παραξενιές του… 

 

Και ας πάµε στο ζουµί της επιστολής…  
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Α) Υπόθεση Πολυµίδη και λοιπών αρµονικών… 

Αν από όλα αυτά που τόσα χρόνια πράττει και εν συνεχεία γράφει ο Παπαφούνης εσένα σου 
‘µεινε αν έγραψε σωστά τον πλουραλισµό (ε, ναι το αναγνωρίζω, το οµολογώ βρε παιδί µου 
πως το λένε, έγραψα λάθος και αντί να γράψω πλουραλισµό αναγραµµάτισα και έγραψα 
προυλαλισµός) τότε είσαι άξιος της µοίρας σου… 

Και καλά, δεν µπορούσατε αφού τόσο ανησυχείτε για τα γραφόµενα µου (πρώτο πρόσωπο – 
η υπόθεση σοβαρεύει) να µου στείλετε ένα µήνυµα, να µου τηλεφωνήσετε βρε…Μιχάλη, να 
διορθωθώ…?     Και τι…χάθηκε το προσωπικό call και έγινα ο άλλος… 

Το call µου είναι SV2FPU κλπ. 

-Πως το λέει ο άλλος, πρου, πρου, προυλαλισµό…χλευάζουν για τον ‘άγνωστο ΧΙ’ οι δυό 
τους…  

Και όσον αφορά για τους Οθωνούς (Μιχάλη) να σου θυµίσω γιατί µπορεί να έπαθες αµνησία… 

Θυµάσαι που γνωριστήκαµε το καλοκαίρι αρχές Αυγούστου στο lighthouse wkd στο 
∆ουκάτο Λευκάδας, όταν κατέβηκα για 24 ώρες από Θεσσαλονίκη για να γνωρίσω κατ’ αρχάς 
τον Φάνη SV3GKY…και να βοηθήσω κι εγώ όπου µπορώ, έστω και για λίγο… 

Θυµάσαι που µε πήρες τηλέφωνο όταν ανέβηκες Θεσσαλονίκη µέσα Αυγούστου να βρεθούµε 
και ήρθες στο σπίτι µου στον Χορτιάτη και κάτσαµε στην βεράντα να πούµε τα…αµατερικά 
µας ενώ η κόρη µου ψηνόταν στον πυρετό ξαπλωµένη στο σαλόνι… 

Θυµάσαι που σου εκµυστηρεύθηκα το όνειρο µου για το 2010, την πραγµατοποίηση µίας 
αποστολής στους…Οθωνούς µε χειριστές εκτός από Whitetowerόπληκτους και µε χειριστές 
από υπόλοιπη χώρα και ακόµη και από εξωτερικό…και την πρόταση που σου έκανα να έρθεις 
και εσύ? 

∆εν θυµάσαι ή δεν σε συµφέρει να θυµάσαι? 

Στενάχωρες καταστάσεις που δεν οφείλονται κατ’ ελάχιστο σε εµένα… 

Γιατί ρωτάω και ξαναρωτάω… 

Τόση κακία κρυµµένη µέσα στις παράξενες ψυχές σας…εναντίον ποιανού? Ενός Παπαφούνη 
που κατ αρχάς δεν σας ξέρει και άρα πώς να σας πειράξει…  

Any way παρ’ αυτά σας εύχοµαι ολόψυχα καλή επιτυχία στην αποστολή σας και σας 
προτρέπω όπως σας σέβονται,-οµαι να σέβεστε γιατί… 

…δεν µας έµεινε που δεν µας έµεινε τίποτε όρθιο σε αυτήν την χώρα ας κρατήσουµε την 
αξιοπρέπεια µας… 
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2)…κάτι το οποίο εφάρµοσε και ο…Ήλιος µας, ναι αυτό το αστέρι που τα τελευταία χρόνια 
τρέλανε τους µελετητές του µε τα τερτίπια του και δώστου να γράφουν οι αρµόδιοι ότι η 
κορύφωση του 24ου ηλιακού κύκλου θα γίνει το 2011 (µε απλή αναγωγή τότε µάλλον θα 
γίνει ή µήπως θα γινόταν, αφού η προηγούµενη έγινε το 2000), αλλά µπορεί να γίνει και το 
2013 µε 14… 

 
…και ξαφνικά ξύπνησε που λέτε στις 20 Ιανουαρίου 2010 για τα καλά (ήδη από τα τέλη του 
09 κάτι φαινόταν ότι θα ρθει) και µέχρι και σήµερα (22-23 Φεβρουαρίου 2010) έχει 34 
συναπτές ηµέρες που συνεχόµενα δίνει…ηλιακές κηλίδες! 

Η αµέσως προηγούµενη περίοδο ήταν µεταξύ 9 έως 24 ∆εκεµβρίου 2009, ήτοι 15 ηµέρες και 
πιο πίσω, από 21 Σεπτεµβρίου έως και 1 Οκτωβρίου 2009, ήτοι 11 ηµέρες και ακόµη πιο πίσω 
από 3 Ιουλίου έως 10 Ιουλίου 2009, ήτοι 8 ηµέρες…     Not bad!  
Αν πάλι ανατρέξουµε στο παρελθόν µπορούµε να καταλάβουµε µελετώντας τους αριθµούς 
που ήµασταν και που βρισκόµαστε τώρα: 

ΜΕΣΟΣ ΜΗΝΙΑΙΟΣ ΟΡΟΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΜΕΝΗΣ ΗΛΙΑΚΗΣ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑΣ  
ΕΤΟΣ  ΙΑΝ   ΦΕΒ  ΜΑΡ   ΑΠΡ   ΜΙΑ  ΙΟΥΝ  ΙΟΥΛ  ΑΥΓ  ΣΕΠ   ΟΚΤ   ΝΟΕ  ∆ΕΚ 
1995  24.2  29.9  31.1  14.0  14.5  15.6  14.5  14.3  11.8  21.1   9.0  10.0 
1996  11.5    4.4    9.2    4.8    5.5  11.8   8.2  14.4    1.6    0.9  17.9  13.3 
1997    5.7    7.6    8.7  15.5  18.5  12.7 10.4  24.4  51.3  22.8  39.0  41.2 
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 
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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     8.5  18.0  41.2 

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    4.8     3.7  11.7   12.0  10.0    6.2    2.4     0.9    1.7   10.1 

2008    3.4    2.1     9.3     2.9   2.9      3.1   0.5    0.5    1.1     2.9    4.1     0.8 

2009    1.5    1.4     0.7     1.2   2.9      2.6   3.5    0.0    4.2     4.6    4.2   10.6 

2010  13.1 

ενώ παραθέτω και την εκτίµηση που έδιναν/δίνουν για το παρών και το µέλλον: 

2009                                                             5.6e 

2010  5.8e   6.2e   6.6e   6.9e  7.4e    7.7e   7.7e  8.0   7.4      9.1   10.3  11.7  

2011  13.5   15.1  16.9   19.8  23.1   26.7   29.6  32.7  36.0  39.8   43.2   46.1  

2012  48.8   52.9  57.3   61.2  63.4   65.7   67.9  70.5  73.1  75.4   78 .1  80.5  

2013  82.0   84.0  85.2   85.7  86.6   87.7   88.3  89.7  90.2  90.2    89.7  88.3  

καθώς και τα µέγιστα ποσά που ο Φλεβάρης µας επιφύλαξε: 

solar flux 96 στις 12 Φλεβάρη µε ανώτατο όριο 100,2 για 18.00utc sunspot numbers 71 στις 8 
Φλεβάρη ενώ η µεγαλύτερη ηλιακή κηλίδα του 24ου ηλ. κύκλου είχε µέγεθος περί τις 250.000 km 
ύψος επί 250.000km πλάτος! 
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Η εκτίµηση που δίνω ως ένας απλός παρατηρητής του ήλιου εδώ και µερικά χρόνια σε 
συνδυασµό µε τους τρόπους που επηρεάζουν οι ενέργειες του τις ασύρµατες επικοινωνίες 
είναι ότι θα ευνοηθούν αρκετά τα 15 µέτρα σε επίτευξη διηπειρωτικών επικοινωνιών τόσο SP 
όσο και LP, ενώ σε λιγότερο βαθµό τα 12 και τα 10…Μα πάντως θα ευνοηθούν! 

Πάντως ξεκίνησαν να ακούγονται έως και αρκετά καλά κατά την διάρκεια των ευρωπαϊκών 
πρωινών σταθµοί από VK και ZL στις µπάντες των 12 µα και 10 µέτρων και αυτό πρέπει να 
µας χαροποιεί ιδιαίτερα…ακόµη σήµερα 23 Φεβ 2010 επετεύχθη επικοινωνία µεταξύ A7 και W 
στην µπάντα των 12 µέτρων  κάτι που στον προηγούµενο ηλιακό κύκλο, εκεί στο 2000-2003 
µιλούσες ακόµη και κατά την διάρκεια της ευρωπαϊκής νύχτας µε ισχυρότατα ραπόρτα! 

Αγαπητοί φίλοι νοµίζω χωρίς να κινδυνολογώ (πολύ) ότι ο Ήλιος ξύπνησε και ότι καλύτερες 
µέρες θα έρθουν για όλους µας όσον αφορά την επίτευξη µακρινών επικοινωνιών µε χρήση 
συνεχώς µικρότερης ισχύος ενώ όπως είχα πει στο παρελθόν η Γη θα ‘µικρύνει’!  

Λοιπόν ενεργοποιηθείτε, ακονίστε κλειδιά, ξεσκονίστε µικρόφωνα και ξεχυθείτε στα απέραντα 
αµατερικά λιβάδια τώρα που µπαίνει η άνοιξη και τα λουλουδοκόντεστ όλο και ανθίζουν δεξιά 
και αριστερά! Οπλιστείτε µε υποµονή, θάρρος, µην θεωρείτε τους εαυτούς σας 
υποδεέστερους και σας πιάνει εκ προοιµίου πανικός, καθίστε στην αναπαυτική πολυθρόνα 
τους shack, πάρτε κοντά σας τα απαραίτητα στηλοβατικά (νερό, καφέ, φρουτοχυµούς, µπλα 
µπλα µπλα…έχω ακούσει χµµµ.-το έκανες κι εσύ, διαµαρτύρεται ο Παπαφούνης-ακόµη και για 
περίπτωση πάπιας δίπλα) και ζουµ ζουµ πιάστε συχνότητα και δρόµο… 

ο αλυτάρχης σφύριξε! 

 

                                                     Best 73s 

                                                    de SV2FPU 

Στο επόµενο τεύχος 

«κλείνουµε τα 
100» 

Το 5-9 σας 
υπενθυµίζει ότι 
ήταν και είναι ένα 

ανοικτό 
Ραδιοερασιτεχνικό 
περιοδικό.... 

 

Στείλτε µας τα κείµενα τις δραστηριότητες τις 
ανησυχίες και τις παρατηρήσεις για να τα 

δηµοσιευσουµε..!!! 
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Αν έχετε στην περιοχή σας Αν έχετε στην περιοχή σας Αν έχετε στην περιοχή σας 
συναδέλφους χωρίς πρόσβαση συναδέλφους χωρίς πρόσβαση συναδέλφους χωρίς πρόσβαση 
στο ∆ιαδίκτυο τυπώστε το "5στο ∆ιαδίκτυο τυπώστε το "5στο ∆ιαδίκτυο τυπώστε το "5---9 9 9 

Report" Report" Report" και δώστε τους.και δώστε τους.και δώστε τους.   

Παρακαλούνται οι συνάδελφοι πού καταχωρούν 
αγγελίες ραδιοερασιτεχνικών µηχανηµάτων και 
αξεσουάρ να επισυνάπτουν και τις σχετικές 
φωτογραφίες σε χαµηλή ανάλυση των                   

προς πώληση ειδών. 

Επισηµαίνεται επίσης ότι η δηµοσίευση των αγγελιών 
γίνεται    ΕΝΤΕΛΩΣ ∆ΩΡΕΑΝΕΝΤΕΛΩΣ ∆ΩΡΕΑΝΕΝΤΕΛΩΣ ∆ΩΡΕΑΝ 

Πωλειται YAESU 
FT-2000D 
200WATT 

ΣΤΟ ΚΟΥΤΙ ΤΟΥ 
ΣΕ ΑΡΙΣΤΗ 
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ. 
1800ΕΥΡΩ. 

 
 

 

 

 

ΑΝ∆ΡΕΑΣ ΒΟΥΛΓΑΡΟΠΟΥΛΟΣ 

SV2JAO 

6976249673  

  

 

 

 

 

 

 

Πωλειται KANTRONICS και µε τα manual του. τιµη 50 ευρω 
Γιωργος 697-2216101 


