
Μηνιαία έκδοση των Ραδιοερασιτεχνών του ΑιγαίουΜηνιαία έκδοση των Ραδιοερασιτεχνών του ΑιγαίουΜηνιαία έκδοση των Ραδιοερασιτεχνών του Αιγαίου   

Τεύχος Τεύχος Τεύχος 107 107 107 Οκτώβριος 2010Οκτώβριος 2010Οκτώβριος 2010   

S X 2 5 0 0 M...S X 2 5 0 0 M...S X 2 5 0 0 M...   

J 4 5 V…..J 4 5 V…..J 4 5 V…..   

60m band...60m band...60m band...   

S A Q….S A Q….S A Q….   

H.S.T...H.S.T...H.S.T...   

APRS Maps...APRS Maps...APRS Maps...   

   

Διαβάστε σε Διαβάστε σε Διαβάστε σε 
αυτή την έκδοση:αυτή την έκδοση:αυτή την έκδοση:   

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

(www.5www.5www.5---9report.gr9report.gr9report.gr)           
κάθε μήνα. 

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

sv5byr@hol.grsv5byr@hol.grsv5byr@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. 
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ΕΝΤΟΛΗ ΠΡΟΣ ΕΝΙΣΧΥΤΗ ΙΣΧΥΟΣ (ΕΝΤΟΛΗ ΠΡΟΣ ΕΝΙΣΧΥΤΗ ΙΣΧΥΟΣ (ΕΝΤΟΛΗ ΠΡΟΣ ΕΝΙΣΧΥΤΗ ΙΣΧΥΟΣ (linear) linear) linear) ΓΙΑ ΓΙΑ ΓΙΑ KENWOODKENWOODKENWOOD   
“life is too short to be QRP”…“life is too short to be QRP”…“life is too short to be QRP”…   

Γράφει ο Δημήτρης Αναστασιάδης 

SV2GWY 

Αυτό το σλόγκαν είχα διαβάσει σε ένα μπλουζάκι των αντιπροσώπων της   «ΟΜ-POWER», των 
ενισχυτών ισχύος από τη Σλοβακία, όταν είχα επισκεφθεί το HamFest του Friedrischafen. 

Την προηγούμενη πενταετία, που δυστυχώς θα συνεχιστεί για καιρό ακόμα, η χαμηλή διάδοση 
ώθησε πολλούς από εμάς να βάλουμε βαθύτερα το χέρι στην τσέπη για να αποκτήσουμε έναν 
“propagation accelerator”. Πολλά τα μοντέλα, αρκετές οι επιλογές και όλα βέβαια με τετραψήφιες 
επιδόσεις και αναλογία 1,5 έως 2,5€/Watt.  «Ο βρεγμένος δε φοβάται τη βροχή», τόσα 
ακουμπήσαμε, ένα παραπάνω. Μωρέ δεν είναι ένα, αλλά τέλος πάντων. 

Σε κάθε περίπτωση η σύνδεση του ΡΑ (Power Amplifier) με τον πομποδέκτη, εκτός από την τροφοδοσία AC (ΔΕΗ), 
τη γείωση και την RF οδήγηση από την έξοδο πομποδέκτη στην είσοδο  ενισχυτή, απαραίτητη είναι και η εντολή 
ενεργοποίησης του ενισχυτή. Η πλειονότητα των ενισχυτών χρειάζονται ένα (-) για να αποδώσει 12+dB στην 
έξοδο RF OUT. Η υποδοχή της διέγερσης είναι συνήθως βύσμα RCA και αναγράφει ”KEY IN”.  

Όλοι οι σύγχρονοι HF πομποδέκτες διαθέτουν τέτοιες εξόδους, από 5πολικά βύσματα  στο πίσω μέρος αυτών. 
Συνήθως είναι αρνητική εντολή και στην πιο απλή σύνδεση των 
πομποδεκτών με τους Ενισχυτές προτείνεται η τοποθέτηση ενός 
τρανζίστορ (npn), όπου η βάση (Β) δέχεται την αρνητική διέγερση, ο 
εκπομπός (Ε) γειώνεται, ενώ από το συλλέκτη (C) οδηγείται πλέον ο 
PA.      

Το κύκλωμα που σας παρουσιάζω προσφέρει καλύτερη απομόνωση 
πομποδέκτη-ενισχυτή για εκατέρωθεν προστασία, ευκολία στην 
κατασκευή και σαφώς οικονομία εφόσον τα εργοστασιακά αγγίζουν 
τα 3ψηφία €.  

Το κύκλωμα είναι πολύ απλό και τα υλικά θα τα βρείτε εύκολα στα 
καταστήματα ηλεκτρονικών εξαρτημάτων. Η βασική λειτουργία 
επιτυγχάνεται με Reed relay, δηλαδή ρελέ σε κέλυφος 
ολοκληρωμένου. Επιλέγεται reed relay 12V, γιατί τόση είναι η τάση 
λειτουργίας, ενώ το ρεύμα που θα διαρρεύσει τις επαφές είναι 
<10mA. Η θετική τροφοδοσία (+) συνδέεται στο pin 2, ενώ το μείον 
(-) θα δοθεί στο pin 6 όταν ο πομποδέκτης θα εκπέμψει. Στο pin 14 
που είναι το κινητό μέρος του ρελέ (μεταγωγέας) θα συνδεθεί η 
γείωση GND ενώ η έξοδος pin 8 θα συνδεθεί στο βύσμα RCA που θα 
καταλήγει στην είσοδο «KEY IN» του ενισχυτή. Για την οπτική 
ένδειξη της ενεργοποίησης μπορεί να συνδεθεί LED διαμέσου 
αντίστασης (1~1k5Ω). 

Το Kenwood TS-2000 που έχω σα σταθμό βάσης, δίνει διαφορετικές 
εντολές για κάθε μπάντα, και όχι μόνο μία στην κατάσταση εκπομπής 
όπως το IC7000 που έχω για σταθμό εκστρατείας. Έτσι για το 
Κenwood κατασκεύασα διπλό κύκλωμα, ένα κατά την ενεργοποίηση 
στους 50MHz και ένα για τις μπάντες HF. Η σύνδεση της κατασκευής 
με το Kenwood γίνεται με ένα κλιπ RJ11 (τηλεφωνικό), που είναι 
απλό φθηνό και στιβαρό στη σύνδεση, και φυσικά το θηλυκό σασί 
που συνδέεται, είναι και το κουτί όπου τοποθετείται το διάτρητο 
πλακετάκι γενικής χρήσεως. Οι απολήξεις του RJ11 συνδέονται στις 
υποδοχές EXT.CONT και REMOTE στην πίσω πλευρά του Kenwood.  

Πολύ εύκολα μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το βασικό σχεδιασμό και 
για άλλες μάρκες και μοντέλα ακολουθώντας πάντα το ρητό made in 
USA: R.T.F.M. (Read The F@xxx Manual).  

Στη διάθεση όλων αν νομίζετε ότι μπορώ να βοηθήσω,  

                                               gia to SV re g@m otto,  

                                                                             de SV2GWY / Demetrius 
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SAQ SAQ SAQ προς τους ανθρώπους όλου του κόσμου !!!...προς τους ανθρώπους όλου του κόσμου !!!...προς τους ανθρώπους όλου του κόσμου !!!...   
 

Γράφει ο SV8CYV 

Βασίλης Τζανέλλης 

Sv8cyv@gmail.com 

 

Τόπος: Γκρίμιτον. Σουηδία. 

Σταθμός: SAQ 

Πομπός:  alternator transmitter (μηχανικός εναλλάκτης)… 

Ισχύς εκπομπής: carrier 200KW !!! 

Κεραία: 12 long wires μήκους το καθ’ ένα 2200 μέτρων,  

σε τροφοδοσία 36 κάθετων κεραιών μήκους 100 μέτρων,  

αναρτημένες σε έξη πύργους ύψους 127 μέτρων!!! 

Σχεδιαστής: Ερνέστος Φρίντρικ Βέρνερ Αλεξάντερσον   

Κατασκευαστής: Radio Corporation of America (R.C.A.),  

θυγατρικής της General Electric (G.E)  

Συχνότητα: 17,2 KHz (Via Low Frequency. Υπέρ-Μακρά.) 

Μπάντα: 17400m 

Mode: CW 

2 Ιουλίου 2010. Ώρα: 08:30, 08:45, 12:30, 12:45 UTC. 

Το μήνυμα: 

 
 

Όπως κάθε χρόνο στις 2 Ιουλίου εορτάζετε η 
«Alexanderson Day».  

Έτσι και φέτος όλοι οι LOWfers του κόσμου (δεν είναι και 
πολλοί…) προσπαθούν να λάβουν και να 
αποκωδικοποιήσουν το παρά πάνω, δεκάδων χιλιάδων 
μέτρων μήκους κύματος, σήμα από τον σταθμό SAQ, του 
Γκρίμιτον της Σουηδίας.  

Ο σταθμός αυτός έχει χαρακτηριστεί από την Ουνέσκο 
σαν παγκόσμιας κληρονομιάς διατηρητέο ανθρώπινο 
τεχνολογικό επίτευγμα! 

 

http://www.alexander.n.se/ 

SAQ MSG  .-.-.- 

TO ERNEST FRINTRIC ALEXANDERSON MEMORY  .-.-.- 

THIS IS ALEXANDERSON DAY  .-.-.-  .-.-. 

DE SAQ SAQ SAQ   …-.- 
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Φέτος 200 LOWfers από την Ευρώπη και 3 από την Αμερική κατάφεραν να 
ανιχνεύσουν το παρά πάνω σήμα. Ένα σήμα πού πρίν δύο αιώνες και για 
δεκάδες χρόνια ξεδιπλώνονταν πάνω από τά ταραγμένα νερά του Βόρειου 
Ατλαντικού και ένωνε ραδιο-τηλεγραφικά την Γηραιά ήπειρο με την ήπειρο 
των ευκαιριών. 

Πέρα από την συχνότητα και τις παρά πάνω ώρες πού έκανε 
εκπομπή ο SAQ βγαίνει στον αέρα ο ραδιοερασιτεχνικός σταθμός 
SA6Q, με ισχύ 400W carrier. 

Οι Σουηδοί συνάδελφοι χρησιμοποιούν για κεραία ένα INVERTED L 
με ύψος του κάθετου σκέλους 60 μέτρα και συνολικού μήκους 200 
μέτρων. 

Οι συχνότητες πού χρησιμοποιούνται είναι οι: 3515, 7015, 14015, 
όπως και στον 1,8 αλλά κυρίως στην LF 135,8 όπου εκεί 
χρησιμοποιείται πομπός ιδιοκατασκευής και ένα θηριώδες πηνίο 
φόρτισης στην βάση του INV L. 

Δυστυχώς φέτος ο SA6Q δούλεψε για ελάχιστο χρόνο και έτσι δεν 
μπόρεσα να τον ακούσω… 

Κρίμα, μιάς και τώρα εδώ στην ΕΡΚΑ έχουμε εγκαταστήσει μια μεγάλη 
ανεστραμμένη DELTA LOOP 190 μέτρων μήκους πλευρών και με τήν 
μεγάλη πλευρά της μήκους 80 μέτρων αναρτημένη ανάμεσα σε δύο ιστούς 
ύψους 25 μέτρων! 

Όμως είχα ακούσει τον SA6Q, πάρα πολύ καλά το 2000 στους 7MHz στην 
πρώτη επετειακή  εκπομπή για το μιλένιουμ. Το 2001 στους 137 ΚΗz 
έλαβα μόνο μερικά σημεία, όπως σχεδόν τά ίδια το 2002. Όμως το 2003 
ακούστηκε ικανοποιητικά στον τόπο μας και πάλι στους 137 KHz.  

Το 2004 και πάλι στα 40 μέτρα πολύ δυνατά. Αργά το βράδυ στίς 2 
Ιουλίου του 2005 στα 160 μέτρα. Από τότε έως και φέτος ο SA6Q δεν 
ξανακούστηκε στον αέρα ή τουλάχιστον δεν είδα καμία σχετική αναφορά. 

Στις 5 Σεπτεμβρίου του 2001, ο βασιλιάς της Σουηδίας, Κάρολος 
Γκουστάβος και η βασίλισσα Σίλβια επισκέφτηκαν το Γκρίμιτον και 
έστειλαν ένα σύντομο ραδιοτηλεγράφημα από τον SAQ, σε όλους τους 
κατοίκους της Γής . Το μήνυμα χείρισε ο ραδιοερασιτέχνης ο SM5BF, Carl 
Henrik Walde. 

 

 

 

SM5BF C-H Walde  

ενώ χειρίζεται τον SAQ κατά την επίσκεψη 
του βασιλικού ζεύγους της Σουηδίας. 

 

Η φωτογραφία είναι από το: http://
www.alexander.n.se/ 

 

 

 

 

Το μήνυμα έλεγε: 

 

saq msg  .-.-.- 

on july 2 1925 my great grandfather inaugurated grimeton radio and on jan 2000 saq transmitted 
my millennium message  .-.-.- 

today on our royal tour we send our best wishes from saq  .-.-.- 

carl gustaf rex silvia regina  .-.-.-  .-.-. 

de saq saq saq  …-.- 
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Tην πρώτη Ιανουαρίου του 2001.  

Την πρώτη ημέρα της νέας χιλιετηρίδας 
δηλαδή, το Grimeton Radio έστελνε το 
παρά κάτω μήνυμα και πάλι από τον 
βασιλιά της Σουηδίας “ HM Carl XVI 
Gustaf ”  

Το μήνυμα χείρισε ο SM6NM Lars Kal-
land. 

 

Φωτογραφία του: Mats Gunnarsson 

Από το: 

http://www.alexander.n.se/ 

 

 

 

Το μήνυμα έλεγε:  

 
Όμως τι είδους σταθμός είναι ο SQA πού η βασιλική δυναστεία της Σουηδίας στέλνει 
μηνύματα προς τούς πολίτες όλου του κόσμου αλλά και οι ραδιοερασιτέχνες από Ευρώπη 
και Αμερική ενδιαφέρονται να αποκωδικοποιήσουν τά σήματά του; Η ιστορία αρχίζει ένα 
αιώνα πρίν… 

Φθινόπωρο του 1901. 

Λιμάνι του Γκόθεμπουρκ, βορειοδυτική Σουηδία… 
Ο ουρανός είναι βαρύς και το ψιλόβροχο πέφτει παγωμένο, κάνοντας επισκέπτες και 
επιβάτες του υπερωκεάνιου να σπρώχνονται, πράγμα ασυνήθιστο για τους πάντα 
ευγενικούς Σουηδούς, για να ανέβουν γρήγορα τις ψηλές σκάλες πού οδηγούν στο 
εσωτερικό του μεγάλου πλοίου. 

Πυκνός μαύρος καπνός βγαίνει από τις τέσσερις ψηλές τσιμινιέρες μιας και έχει αρχίσει η τροφοδοσία με 
κάρβουνο, να σηκώσουν πίεση ατμού τα καζάνια για να φύγει αργά την νύχτα το πλοίο, μεταφέροντας άλλη μια 
φουρνιά μεταναστών από την Σκανδιναβία προς την γη της επαγγελίας, τον νέο κόσμο, σε αναζήτηση του 
ονείρου. 

SQA MSG  .-.-.- 

75 χρόνια πριν στάλθηκε το πρώτο μέσο ασυρμάτου μήνυμα από τον σταθμό ραδιοτηλεγραφίας του 
Γκρίμιτον της Σουηδίας, προς τις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής. Η νέα εκείνη γραμμή είχε 

εγκατασταθεί σύμφωνα με την τελευταία λέξη της τεχνολογίας πού υπήρχε εκείνη την εποχή και 
είχε εφευρεθεί από τον Σουηδό Αμερικανό Ernst F W Alexanderson στις ΗΠΑ   .-.-.- 

 
Στο πρώτο μήνυμα από το Γκρίμιτον πριν 75 χρόνια, ο προ πάπους μου Βασιλιάς Gustaf V, 
εξέφρασε την ελπίδα για καλύτερη επικοινωνία πού θα ενδυνάμωνε τις σχέσεις μεταξύ των 

ανθρώπων και των Εθνών. Σήμερα ο μοναδικός πομπός Αλεξάντερσον ξαναστέλνει το ίδιο μήνυμα 
σε όλον τον κόσμο   .-.-.- 

 
Σήμερα αυτός ο σπουδαίος πομπός του Γκρίμιτον συναντά τον νέο αιώνα. Το μήνυμα μου σήμερα 
είναι, πανομοιότυπα το ίδιο όπως αυτό πού έστειλε ο Βασιλιάς Γκουστάβος ο 5ος, πριν από 75 

χρόνια  .-.-.- 

 
Με την μοντέρνα τεχνολογία και με τους σύγχρονους τρόπους επικοινωνίας, οι δυνατότητες 
εμβάθυνσης της κατανόησης, της ειρήνης, της δημοκρατίας και της ελεύθερης ανταλλαγής 

απόψεων  μεταξύ των λαών του κόσμου θα αναπτυχθούν  .-.-.- 

 
Τέλος σας εύχομαι Ευτυχισμένο το Νέο Έτος σε όλους εσάς όπου και να βρίσκεσθε επάνω στη Γη 

και ακούτε την εκπομπή αυτού του μηνύματος  .-.-.-   

carl xvi gustaf rex  .-.-.-  .-.-. 

 
de SQA SQA SQA …-.- 
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Από νωρίς είχε ανέβει μόνος του και ένας νεαρός, 23 χρονών πάνω κάτω, ο οποίος αψηφώντας την βροχή 
κρατώντας την ομπρέλα του τριγύριζε στα καταστρώματα και αχόρταγα περιεργάζονταν ότι έχει πάνω του ένα 
πλοίο. Αργότερα ζήτησε άδεια  επισκέφτηκε τα μηχανοστάσια και για ώρα πολύ παρατηρούσε, μελετούσε, από 
κάθε πιθανή και απίθανη πλευρά, όχι τις θηριώδεις ατμομηχανές του πλοίου μα τους ηλεκτροκινητήρες και τις 
ηλεκτρογεννήτριες του, κάνοντας δεκάδες ερωτήσεις στον δόκιμο μηχανικό πού τον συνόδεψε για λίγο. 

Ερνέστος Φρίντρικ Βέρνερ Αλεξάντερσον   

Μέσα στις βαλίτσες του πού είχε στριμώξει κάτω από την κουκέτα του, εκτός από τα προσεχτικά τακτοποιημένα 
ρούχα του, είχε και ένα βαρύ εφόδιο, ένα βαρύ χαρτί. Το πτυχίο με άριστα από τις σπουδές του στο Βασιλικό 
Ινστιτούτο Τεχνολογίας της Στοκχόλμης. (Royal Institute of Technology, KTH.) 

 Όταν έφυγε το πλοίο δεν κοίταξε ο νεαρός αυτός πίσω του, μά με αστραφτερό βλέμμα,  κοίταζε ίσια μπροστά 
προς τα Δυτικά, ξέροντας ότι εκεί πού πηγαίνει είναι το μέλλον της τεχνολογίας.  

Από καιρό άλλωστε έχουν αρχίσει να μαζεύονται αραιά στην αρχή μά όλο πυκνότερα στη συνέχεια τα απειλητικά 
σύννεφα του πρώτου παγκοσμίου πολέμου πάνω από την Ευρώπη. 

Ο Ερνέστος Αλεξάντερσον δεν ήταν ένας φτωχός νέος. Η καταγωγή του από μεσοαστική οικογένεια με καλή 
οικονομική κατάσταση, τού έδωσε την δυνατότητα απρόσκοπτα να αφοσιωθεί στις σπουδές του και να ξετυλιχτεί 
το ταλέντο του στην φυσική και την τεχνολογία… 

Φτάνοντας στην Αμερική δεν άργησε να εξασφαλίσει μία πρόσκληση για συνέντευξη στην Τζένεραλ Ελέκτρικ. Εκεί 
τα στελέχη της εταιρείας με το ιδιαίτερο ταλέντο πού έχουν οι Αμερικανοί να αντιλαμβάνονται τα κοφτερά μυαλά, 
τον προσέλαβαν και τον τοποθέτησαν αμέσως στο Εργαστήριο Επιστημονικών Μελετών και Σχεδιασμού της 
Τζένεραλ Ελέκτρικ της Νέας Υόρκης όπου έμεινε για το υπόλοιπο της μακριάς και δημιουργικής ζωής του. 

Ναι ο Αλεξάντερσον έμεινε για όλη του την ζωή σ’ αυτή την εταιρεία σ’ αυτό το εργαστήριο. 

Το γύρισμα του 19ου αιώνα προς τον 20ο βρίσκει τον Αλεξάντερσον να σχεδιάζει και να πειραματίζεται με  
εναλλάκτες παραγωγής  ραδιοκύματος, εξελίσσοντας και αναπτύσσοντας περαιτέρω την ιδέα του Reginald A.  Fes-
senden ο οποίος για πρώτη φορά χρησιμοποίησε εναλλάκτες για εκπομπή ραδιοκυμάτων κάνοντας και κάποιες 
πρώιμες ραδιοφωνικές εκπομπές για τα πληρώματα του US Navy στα νησιά Christmas Eve της Ανατολικής ακτής 
στα 1906! 

Το 1918 βρίσκει τον Αλεξάντερσον με έτοιμα σχέδια για εναλλάκτη Via Low Frequency ισχύος 200 ΚW!!!  

μαζί με ένα πλήρες σύστημα διαχείρισης και διαμόρφωσης του ραδιοκύματος καθώς επίσης και ενός πλήρους 
συστήματος κεραιών. 

Βρισκόμαστε στην περίοδο του 
Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου 
και μερικές χώρες με 
πρωτοπόρο την Αμερική 
προβλέπουν την ανάγκη στο 
άμεσο μέλλον εγκατάστασης 
και λειτουργίας διηπειρωτικών  
αξιόπιστων τηλεπικοινωνιακών 
συστημάτων για άμεσες 
διαβουλεύσεις και ανταλλαγή 
πληροφοριών με τα φίλια 
κράτη. 

Έτσι προκηρύσσετε 
διαγωνισμός για την 
κατασκευή και προμήθεια 18 
σταθμών με ανάλογες 
προδιαγραφές εκπομπής και 
λήψεις διηπειρωτικών 
σημάτων.  

Η General Electric έχοντας στα συρτάρια της τα σχέδια του Αλεξάντερσον παίρνει τον διαγωνισμό.  

Ο Αλεξάντερσον σαν Αρχιμηχανικός της Radio Corporation of America (R.C.A.), θυγατρικής της G.E. στρώνεται 
στην δουλειά μαζί με το πολυάριθμο επιστημονικό και τεχνικό επιτελείο του. 

 Πρέπει να παραδώσουν να εγκαταστήσουν και να ρυθμίσουν, μέσα σε δύο χρόνια πού προέβλεπε η σύμβαση, 18 
πλήρεις συστήματα εκπομπής πού το καθένα περιελάμβανε 2 εναλλάκτες των 200KW ο καθένας, βάρους 50 τόνων 
και με μηχανικά μέρη πού να αντέχουν τις καταπονήσεις από την περιστροφή τού χαλύβδινου τύμπανου πού 
παρήγαγε την ραδιοσυχνότητα, διαμέτρου περί τα 2 μέτρα. Σημειώστε δε ότι η περιστροφική ταχύτητα του 
τύμπανου σε πλήρη ισχύ έφθανε λίγο πρίν το σπάσιμο της ταχύτητας του ήχου!!!  
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Η ισχύς εκπέμπονταν από ένα σύστημα κεραιών πού στηρίζονταν σε 6 πύργους 
σχήματος –Τ- με κάθετο τμήμα ύψους 127 μέτρων και οριζόντιο τμήμα μήκους 46 
μέτρων!!!  Οι τερατώδεις αυτοί πύργοι στήριζαν 12 long wires μήκους το καθ’ ένα 
2200 μέτρων, τα οποία τροφοδοτούσαν 36 κάθετες κεραίες πού ανά 6 κρέμονταν 
από την κορυφή κάθε πύργου!!! 

Οι περισσότεροι σταθμοί τοποθετήθηκαν στην Αμερικανική ήπειρο, ένας 
τοποθετήθηκε στην Χαβάη, άλλος ένας στην Μεγάλη Βρετανία και συγκεκριμένα 
στην Ουαλία και ένας στην Πολωνία. 

Αυτή την περίοδο, ήταν στα 1920, η Σουηδική κυβέρνηση αποφάσισε ότι η χώρα 
χρειάζονταν ένα αξιόπιστο σύστημα ραδιοεπικοινωνίας με την Αμερική μιας και οι 
διμερείς σχέσεις τους βρίσκονταν σε ταχεία εξέλιξη, αφ ενός και αφ εταίρου ένα 
μεγάλο πλήθος Σουηδών είχαν μεταναστεύσει μόνιμα στις Η.Π.Α. 

Έτσι το σώμα της Σουηδικής βουλής ομόφωνα αποφάσισε το 1920 την προμήθεια 
και εγκατάσταση συστήματος εκπομπής και λήψης σταθμού  υπέρ μακρών 
κυμάτων. 

 Την διαχείριση και εποπτεία του όλου προγράμματος ανέλαβε η           

« Telegrafverket », ο Σουηδικός ΟΤΕ δηλαδή και με απ’ ευθείας ανάθεση το έργο 
ανέλαβε να εκτελέσει η RCA με την ομάδα του Αλεξάντερσον… 

Η πρώτη ενέργεια ήταν να έρθουν Αμερικανοί τεχνικοί και μαζί με τους Σουηδούς να επιλέξουν την κατάλληλη 
τοποθεσία εγκατάστασης τού σταθμού και των κεραιών. 

Η περιοχή του Γκρίμιτον ανατολικά του Βέρμπεργκ, στα Ανατολικά της χώρας, επιλέχτηκε σαν η ποιο κατάλληλη. 
Η ανοιχτή περιοχή χωρίς ορεινούς όγκους, και η άμεση γειτνίαση με τα νερά του Βόρειου Ατλαντικού έδιναν την 
δυνατότητα απρόσκοπτης εκπομπής προς τις Ηνωμένες Πολιτείες μιας και το ραδιοκύμα θα είχε ελεύθερη δίοδο 
από τις Νότιες ακτές της Νορβηγίας τις Βόρειες της Δανίας και της Σκοτίας και πάνω από τα νερά του ωκεανού θα 
έφτανε στις Ανατολικές ακτές των Η.Π.Α. Παρόμοιες δυνατότητες διάδοσης υπήρχαν και από την πλευρά της 
Αμερικής προς την Ανατολική πλευρά του ωκεανού, προς τις Σουηδικές ακτές. Σκεφτείτε ότι μιλάμε για Via Low 
Frequencies (VLF) 

Το 1922 άρχισαν οι εργασίες και το φθινόπωρο του 1923 είχε ολοκληρωθεί όλο το έργο εκτός… από το 
συγκρότημα των κεραιών!!! Οι μεγάλες και παρατεταμένες απεργίες των εργατών χάλυβα χτύπησαν το 
πρόγραμμα και έτσι η κατασκευή των κεραιών καθυστέρησε κατά ένα χρόνο. 

Τελικά στην πρώτη Δεκεμβρίου του 1924 ο μεγάλος σταθμός του Γκρίμιτον τέθηκε σε λειτουργία με 
χαρακτηριστικό κλήσεως  Sierra Alfa Quebec και στην συχνότητα εργασίας 16.1KHz ή στην μπάντα των 19 
χιλιομέτρων αν προτιμάτε!!! Σύντομα διαπιστώθηκε ότι μια μικρή αλλαγή ήταν αναγκαία και έτσι η συχνότητα 
κατέβηκε ακόμη λίγο ποιο κάτω με τελική αυτή των 17.2 KHz  ή μήκος κύματος 17.4 Χιλιόμετρα… (είπατε 
τίποτα;;;) 

Αρχές του 1925 ο σταθμός βρίσκεται σε πλήρη 24ωρη λειτουργία και χιλιάδες ραδιοτηλεγραφήματα 
ανταλλάσσονται από τις δύο πλευρές του Ατλαντικού παρέχοντας επικοινωνία στους μετανάστες με τις οικογένειές 
τους αλλά και στην ανάπτυξη των εμπορικών και οικονομικών σχέσεων των δύο χωρών!  

Ένα χωριό εν το μεταξύ στήθηκε λίγα χιλιόμετρα από τον σταθμό όπου έμεναν οι τηλεγραφητές και οι τεχνικοί με 
τις οικογένειές τους! 

Στις 2 Ιουλίου του 1924 ο σταθμός εγκαινιάζεται επίσημα από τον βασιλιά της χώρας Γκουστάβο τον 5ο. 

Δίπλα στο βασιλικό ζεύγος ήταν και ένας επίσημα και προσωπικά του βασιλιά προσκεκλημένος.  

Ο Ερνέστος Φρίντρικ Βέρνερ Αλεξάντερσον… 

 

 

Με βασιλική εντολή εκείνο το πρωινό ο σταθμός του Γκρίμιτον SAQ έστειλε το παρά κάτω μήνυμα με αποδέκτες 
τους λαούς της γής: 

 

saq msg  .-.-.- 

 
Εκφράζουμε την ελπίδα ότι οι καλύτερες επικοινωνίες θα ενδυναμώσουν τις σχέσεις μεταξύ των 

ανθρώπων και των εθνών  .-.-.- 

King Gustaf V  .-.-.-  .-.-. 

 
de saq saq saq   …-.- 
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Στα 75 χρόνια ιστορίας του σταθμού πολλά έγιναν. Το 1938 και στο ξεκίνημα του 2ου παγκοσμίου πολέμου έγιναν 
εκτεταμένες δοκιμές εκπομπής Βραχέων κυμάτων, με την εγκατάσταση γι’ αυτόν τον σκοπό 20 πομπών. Αργότερα 
έγιναν δοκιμές εκπομπής FM και TV. 

Ο SAQ παρέμεινε σε ενεργό υπηρεσία και μετά την λήξη του δευτέρου παγκοσμίου. Περί τα 1950 το Σουηδικό 
Βασιλικό Πολεμικό Ναυτικό χρησιμοποίησε τον SAQ για επικοινωνία με τα υποβρύχια του στην περιοχή των Via 
Low Frequencies και μέχρι το 1994.  

Τότε η Swedish Telecom’s της οποίας ιδιοκτησία ήταν ο σταθμός αποφάσισε να σταματήσει την λειτουργία του 
παρ’ ότι ήταν σε άψογη λειτουργική κατάσταση. 

 Και έτσι ενώ όλοι μας περιμέναμε την αποχαιρετιστήρια εκπομπή φτάσαμε στο 1995 και στους εορτασμούς για 
την επέτειο συμπλήρωσης εκατό χρόνων ραδιοερασιτεχνισμού. Kατά την διάρκεια των συνεδρίων της I.E.E. “ 
Hundred Years of Radio”  πού γίνονταν συγχρόνως σε Λονδίνο και Νέα Υόρκη, τον Σεπτέμβριο του 1995, οι 
σταθμοί μόνιτορ του B.B.C. και του V.O.A. έλαβαν το μήνυμα: 

 
(V=VICTORY) 

ξεσηκώνοντας τον ενθουσιασμό των ραδιοερασιτεχνών. 

Τι είχε συμβεί; Απλά η κυβέρνηση της Σουηδίας ανακάλεσε την απόφασή της μετά από  πρωτοβουλία πού είχε 
αναληφθεί από ανθρώπους των επιστημών, από Πανεπιστήμια από πόλεις και από κράτη ακόμη και που με 
επιστολές τους προς την κυβέρνηση ζητούσαν να μην επιτρέψει το κλείσιμο του σταθμού. Σ’ όλη αυτή την 
προσπάθεια φυσικά είχαν συμμετάσχει και χιλιάδες Ευρωπαίοι και Αμερικανοί ραδιοερασιτέχνες και SWLs.  

( ο υπογράφον ήταν μάλλον ο μοναδικός από την Ελλάδα πού έστειλε σχετική επιστολή ). 

Το παρά πάνω μήνυμα ελήφθη από περίπου εκατό ραδιοακροατές στην Ευρώπη και μερικών στις Ηνωμένες 
Πολιτείες. 

Στις 2 Ιουλίου του 2004, όταν η UNESCO συμπεριέλαβε τον Ραδιοσταθμό του Γκρίμιτον SAQ, στον κατάλογο των 
υπό την προστασία της περιοχών πού είναι παγκόσμια κληρονομιά και ανήκουν 
στην Διεθνή  Κοινότητα … 

Δύο μέρες αργότερα και επί τη ευκαιρία των εορτασμών της “Alexanderson Day 
2004” πολλοί ραδιοερασιτέχνες και άλλοι επισκέπτες περιηγήθηκαν στον σταθμό. 
Επίσης έγιναν εκπομπές στις πάνω ραδιοερασιτεχνικές μπάντες με το ειδικό 
χαρακτηριστικό κλίσεως SA6Q. 

Σήμερα ο SAQ βρίσκεται σε εξαιρετική λειτουργική κατάσταση χάρη στις εκτεταμένες επισκευές και συντηρήσεις 
πού έγιναν με έξοδα του Σουηδικού Πολεμικού Ναυτικού. 

 Και για να καταλάβετε για τι ποσά μιλάμε αρκεί να σας αναφέρω ότι το κόστος για το βάψιμο και μόνο ενός από 
τους πύργους των κεραιών ανέρχεται στο 1.000.000 Ευρώ!!! 

O Ernst Fredrik Werner Alexanderson σέ ηλικία 94 ετών παρέλαβε το δίπλωμα αναγνώρισης της 344ης 
ευρησιτεχνίας του!!!  Πνεύμα ανήσυχο και 
δημιουργικό μέχρι τα βαθιά γεράματά του 

Πρωτοπόρος στην μελέτη, τον σχεδιασμό, στην 
κατασκευή και στην εγκατάσταση συστημάτων 
ραδιοεπικοινωνίας μεταξύ Ευρώπης και Αμερικής, 
όπως και άλλων Ηπείρων στην απαρχή του 20ου 
αιώνα... Συμμετείχε σε πειράματα για την ανάπτυξη 
και τις πρώιμες εφαρμογές των Τρανζίστορς όπως και 
στις πρώτες προσπάθειες για την εκπομπή 
τηλεοπτικού σήματος. 

Έλαβε πλήθος τιμητικών διακρίσεων και μεταλλείων. 

Παρασημοφορήθηκε από την Σουηδική κυβέρνηση 
για την προσφορά του στην δημιουργία οδού 
σταθερής επικοινωνίας της χώρας με τις Ηνωμένες 
Πολιτείες. 

SAQ MSG .-.-.- 

 
LIVE LIVE LIVE .-.-.- 

 
SAQ  V V V V V V    .-.-.- 

 
DE SAQ SAQ SAQ .-.-.  …-.- 
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Παρασημοφορήθηκε για την προσφορά του στην εγκατάσταση τηλεπικοινωνιακών συστημάτων μεταξύ 
Αμερικής και Ευρώπης, από το Σώμα της Αμερικανικής  Γερουσίας. 

Παρασημοφορήθηκε για την προσφορά του στην ανάπτυξη των τηλεπικοινωνιακών τεχνολογιών, από 
το Κογκρέσο. 

Ανακηρύχτηκε διδάκτορας επί τιμή σε πλήθος Ευρωπαϊκών και Αμερικανικών Πανεπιστημίων. 

Τον Χειμώνα του 1975 έσβησε σε ηλικία 97 ετών. Στην μακρά και δημιουργική ζωή του έκανε 
εφευρέσεις συστημάτων και τις άφησε παρακαταθήκη  για την βελτίωση της ζωής των ανθρώπων όλου 
του κόσμου… 

Το 1983, οκτώ χρόνια μετά τον θάνατό του, η Αμερικανική Ακαδημία των Επιστημών έθεσε το όνομά 
του στην λίστα των Εθνικών Ευεργετών, σαν ύστατο φόρο τιμής, παραδίδοντας την μνήμη του στους 
αιώνες….  

 

Για περισσότερες πληροφορίες δείτε: www.telemuseum.se/grimeton/ 

 

                                                                                                          73 de SV8CYV 

                                                                                                                   Βασίλης 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Πάνω: Ο μηχανικός εναλλάκτης του Γκρίμιτον μετά από την εκτεταμένη συντήρησή του το 1960. 

Δεξιά: Όπως είναι σήμερα. 

 

ΝΕΟΝΕΟ  
WOUXUNWOUXUN  
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Γράφει ο Μάκης Μανωλάτος 

   sv1nk@hotmail.com      

 

 

 

Γεια σας αγαπητοί φίλοι και συνάδελφοι, εδώ και μερικά χρόνια όλοι όσοι διαβάζουμε ξενόγλωσσα 
ραδιοερασιτεχνικά περιοδικά βλέπουμε διαφημίσεις πομποδεκτών οι οποίες αναφέρουν με υπερηφάνεια και 
σημασία ότι ο πομποδέκτης υποστηρίζει και τη μπάντα των 60m, ιδιαίτερα σε όσους από αυτούς είχαν προορισμό 
την αγορά των Ηνωμένων Πολιτειών. (USA – models). 

Φτηνά – ακριβά μοντέλα, σήμερα όλα υποστηρίζουν τα 
60m! 

Απόσπασμα από το εγχειρίδιο χρήσης πομποδέκτη 
βραχέων κυμάτων. 

Καθώς τα χρόνια περνούσαν, τη μπάντα των 60m άρχισαν να την υποστηρίζουν και μοντέλα που είχαν προορισμό 
την Ευρώπη και όχι μόνο. Τον τελευταίο καιρό ΚΑΙ τα μοντέλα που έχουν προορισμό την Ελλάδα με κόκκινα 
τονισμένα γράμματα ενημερώνουν τους υποψηφίους αγοραστές τους, ότι υποστηρίζουν τα 60m, ενώ το σύνολο 
των κατασκευαστών πομποδεκτών HF «ανεβάζει» στις ιστοσελίδες τους την modification, Ελληνιστί μετατροπή, 
ώστε και παλαιότερα μοντέλα τους να μπορέσουν να εκπέμψουν σε αυτήν την πρακτικά νέα μπάντα των βραχέων 
κυμάτων. 

 

 

 

 

 

Δώστε στο Google ή στο Yahoo “60m modification 
και τον τύπο του πομποδέκτη σας για να βρείτε την 
κατάλληλη μετατροπή” 
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Τι είναι τα 60m. 
Δεν είναι μια νέα Ραδιοερασιτεχνική μπάντα, αφού με τον όρο μπάντα εννοούμε ένα σύνολο συνεχόμενων 
συχνοτήτων πχ. 7 ΜΗΖ – 7.200 ΜΗΖ. 

Είναι  επιλεγμένες ανεξάρτητες συχνότητες στην περιοχή των 60m, όπου επιτρέπεται η εκπομπή 
Ραδιοερασιτεχνικών εκπομπών σε USB Modulation.  

Στα  60m οι συχνότητες είναι «καναλοποιημένες», ακριβώς όπως λειτουργούν τα CB, τα Marine, τα PMR, τα LPD 
κλπ, μόνο που εδώ τα κανάλια δεν είναι αριθμημένα αλλά έχουν ονομασίες πχ: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ή κατά το Αγγλικό σύστημα: 

 
 

Συνάδελφε QSY από το κανάλι FM στο κανάλι FK!  

Νέες εκφράσεις στις Ραδιοερασιτεχνικές μπάντες!!! Ηι..Ηι.. 

 

Όσοι συνάδελφοι προέρχονται από το χώρο του CB ή των PMR/LPD έχουν συνηθίσει να χρησιμοποιούν 
διαυλοποιημένους πομποδέκτες, οπότε η χρησιμοποίηση διαύλων επικοινωνίας τους τους είναι γνωστή.  

Οι άλλοι με το καλό θα συνηθίσουν σιγά – σιγά και όταν έρθει η ώρα μας. 

Ο γενικός κανόνας στη μπάντα των 60m είναι η χρήση διαύλων πχ. Ηνωμένες Πολιτείες και Αγγλία, σε ορισμένες 
χώρες όπως το  Μπαγκλαντές και η Δανία έχει δοθεί  αυτό που όλοι ξέρουμε, band, μια ολόκληρη περιοχή 
συνεχόμενων συχνοτήτων, αλλά αυτές οι χώρες είναι η εξαίρεση. 

Η χρήση της μπάντας απαιτεί εξαιρετική προσοχή, και προς Θεού…. Όχι «σκαλισμένα» μηχανήματα, ειδικά σε ότι 
αφορά την ακρίβεια του ενδείκτη συχνοτήτων (Display). 

 

 Όλοι οι ενδείκτες συχνοτήτων στους πομποδέκτες είναι ρυθμισμένοι από το εργοστάσιο να δείχνουν 
την Κεντρική Συχνότητα του Φέροντος Κύματος, και όχι την πραγματική συχνότητα εκπομπής μας. 

Canal/Channel   Frequen-

A   5258.5 kHz 

B   5278.5 kHz 

C   5288.5 kHz 

D   5366.5 kHz 

F   5371.5 kHz 

G   5398.5 kHz 

H   5403.5 kHz 
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Για το λόγο αυτό ΜΗΝ δίνετε σε «Γιατρούς, Ειδικούς, Μάγους, και Κατσαβιδάκιδες» τον πομποδέκτη σας για να 
τον ρυθμίσουν στη συχνότητα που εκπέμπετε πραγματικά, πληρώνετε για να σας «χαλάσουν» τον πομποδέκτη 
σας και για να αποκτήσετε προβλήματα ασυμβατότητας συχνότητας με όλους τους άλλους Ραδιοερασιτέχνες που 
έχουν την εργοστασιακή ρύθμιση στους ενδείκτες των πομποδεκτών τους.   

Και ναi μεν στις παραδοσιακές Ραδιοερασιτεχνικές συχνότητες λόγω του μεγάλου εύρους τους, το πρόβλημα αυτής 
της ασυμβατότητας πρακτικά δεν εμφανίζεται παρά σε ειδικές περιπτώσεις, αλλά σε ένα σύστημα διαυλοποιημένο 
η ασυμβατότητα φαίνεται αμέσως. 

Μιλώντας για συχνότητες στη ζώνη των 60m πάντοτε μιλάμε είτε για Transmitter Frequency, είτε για Dial Fre-
quency. Η πρώτη είναι η πραγματική συχνότητα εκπομπής και συνήθως ΚΑΝΕΝΑΣ δεν αναφέρεται σε αυτήν. Κατά 
συνθήκη ΟΛΟΙ εννοούν την Dial Frequency η οποία εμφανίζεται στο Display του πομποδέκτη μας. 

Για να καταλάβετε τη διαφορά δείτε την παρακάτω εικόνα….. 

 
Άλλο εκπέμπουμε, άλλο διαβάζουμε, άλλο αποθηκεύουμε…. 

 

 

Η περιοχή των 60m είναι μια «διαμοιραζόμενη» -sharing περιοχή συχνοτήτων, στην οποία πρέπει να συνυπάρχουν 
οι Ραδιοερασιτέχνες με Στρατιωτικές Επικοινωνίες, Αεροπορικές Υπηρεσίες, τους περίφημους Utility stations, και 
ένα αριθμό ραδιοφωνικών σταθμών ειδικά στη χαμηλή περιοχή των 5ΜΗΖ. Οι περιοχή των 60m χαρακτηρίζεται 
σαν μια περιοχή: a real jumble! ένα πραγματικό πάζλ. Δείτε τι γράφουν οι «ειδικές» περί των τηλεπικοινωνιακών 
σελίδες του διαδικτύου.: 

 

5005 to 5450 kHz: This range is a real jumble! Several broadcasting stations are found in the lower part of the 
segment, and fixed and mobile stations in SSB, RTTY, and CW are found throughout this band.  

 

Δηλαδή,  

5005 έως 5450 ΚΗΖ: Αυτή η περιοχή είναι ένα πραγματικό πάζλ. Πολλοί ραδιοφωνικοί σταθμοί βρίσκονται στο 
χαμηλό τμήμα αυτής της περιοχής συχνοτήτων, σε αυτήν την μπάντα θα βρείτε επίσης σταθμούς βάσεως και  
κινητούς να εκπέμπουν σε SSB, RTTY, και CW.   

Μια τέτοια συνύπαρξη λοιπόν απαιτεί σοβαρότητα και πειθαρχία. Έχοντας όλα τα παραπάνω εισαγωγικά υπόψη 
μας ας αρχίσουμε τη γνωριμία μας με τα 60m. 
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Λίγη Ιστορία… 

Η ζώνη των 60m δόθηκε για πρώτη φορά στους Αμερικανούς Ραδιοερασιτέχνες στις 3 Ιουλίου 2003 με αυστηρές 
προϋποθέσεις: 

1.  Επιτρέπεται μόνο η χρήση Ραδιοτηλεφωνίας δηλαδή επιτρέπονται μόνο QSO με φωνή. 

2. Μόνο εκπομπές φωνής σε USB επιτρέπονται.  Απαγορεύεται η εκπομπή ψηφιακών και CW. 

3. Η μέγιστη εκπεμπόμενη ισχύς περιορίζεται σε 50 Watt ERP. Ο Ραδιοερασιτέχνης έχει τη δυνατότητα ελεύθερης 
επιλογής του είδους και τύπου της κεραίας που θα χρησιμοποιήσει υπό την προϋπόθεση ότι τελικά η εκπεμπόμενη 
ισχύς θα είναι 50 Watt ERP. Και για να αποφύγουν κάθε παρεξήγηση στην FCC- Federal Communication Commit 
ion= Ομοσπονδιακή επιτροπή τηλεπικοινωνιών οι Ραδιοερασιτέχνες υποχρεώνονται να χρησιμοποιούν τον τύπο: 

Werp= Ισχύς εξόδου κορυφής πομπού σε Watt * απολαβή κεραίας σε dBd  

Όπου dBd= Η απολαβή της κεραίας που θα χρησιμοποιήσουν σε σχέση με την απολαβή του δίπολου. 

4. Το εύρος του ακουστικού φάσματος της διαμόρφωσης USB θα πρέπει υποχρεωτικά να περιορίζεται σε 2.8 ΚΗΖ. 

5. Οι συχνότητες που επιτρέπετε να χρησιμοποιήσουν είναι: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Από τις παραπάνω συχνότητες πραγματικά διαθέσιμες είναι οι τέσσερις πρώτες ενώ η συχνότητα 5.403,5 ΚΗΖ 
είναι η άτυπη μεν, καθιερωμένη  διεθνώς δε, συχνότητα κλήσεως. 

Οι συχνότητες 5.371,5 και 5.403,5  ΚΗΖ είναι κοινές συχνότητες μεταξύ Αγγλίας και ΗΠΑ,  η πρώτη για QSO και η 
δεύτερη για μεταξύ τους κλήσεις. 

Στα χρόνια που ακολούθησαν οι 5ΜΗΖ έγιναν αντικείμενο εκτενούς έρευνας από την πλευρά των Αμερικανών 
Ραδιοερασιτεχνών και όχι μόνο, η όλη ερευνητική προσπάθεια ονομάστηκε «το πείραμα των 5 ΜΗΖ» ένα πείραμα 
που ανέδειξε τις δυνατότητες της μπάντας των 60m. 

Η Μεγάλη Βρετανία δεν έμεινε αδιάφορη στην πρόκληση των 60m, αδειοδότησε και αυτή τους δικούς της 
Ραδιοερασιτέχνες ώστε και αυτοί να αποκτήσουν δραστηριότητα σε αυτήν τη διαμοιραζόμενη περιοχή συχνοτήτων, 
αλλά με όρους πολύ πιο ευνοϊκούς από αυτούς που έχουν οι Αμερικανοί συνάδελφοι τους. 

 

Στο «Πείραμα» των 5 
ΜΗΖ συμμετέχουν και οι 
ακροατές βραχέων 
κυμάτων SWL. Στην 
Ελλάδα ο θεσμός των 

SWL είναι 
«ξορκισμένος» από 

Συλλόγους και Κράτος!!  

1.  Επιτρέπεται η χρήση 
Ραδιοτηλεφωνίας δηλαδή 
QSO με φωνή, ΚΑΙ 
ψηφιακών Mode, όπως 
PSK31, MFSK, SSTV και 
Hellschreiber 

2. Απαγορεύεται η χρήση 
σταθμών 
εγκατεστημένων σε 
κινητά μέσα επί ξηράς 

/Mobile (/M), και θαλάσσης /Maritime Mobile(/MM) 

3. Η μέγιστη εκπεμπόμενη ισχύς ορίζεται σε 200 Watt PEP και όχι 50 Watt ERP όπως στην Αμερική. 

Ca-
nal/Channel   Frequen-

cia/Frequency 
A   5258.5 kHz 
B   5278.5 kHz 
C   5288.5 kHz 
D   5366.5 kHz 
F   5371.5 kHz 
G   5398.5 kHz 
H   5403.5 kHz 
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4. Οι συχνότητες που επιτρέπεται να χρησιμοποιήσουν είναι: 

 
Το κανάλι FC χρησιμοποιείται για την εκπομπή σημάτων  beacon!!! σε CW. Ναι! η Αγγλία έχει beacon για τη 
μελέτη της διάδοσης στα 60m (όπως και η Γερμανία άλλωστε με το σταθμό DRA5) με τα εξής διακριτικά και Loca-
tors-τοποθεσίες. 

 

To Beacon της Γερμανικής DARC για τα 60m. 

4.1 GB3RAL με Locator ΙΟ91Ν 

4.2 GB3WES με Locator ΙΟ84QN  

4.3 GB3ORK με Locator  IO89JA 

 

Στη συχνότητα 5.403,5 ΚΗΖ στις 12:30 το πρωί της Κυριακής η  RSGB, η 
αντίστοιχη ΕΕΡ πραγματοποιεί ενημερωτική εκπομπή και δέχεται αναφορές 
λήψης σε κώδικα SINPO από τους ακροατές της. Αυτές οι αναφορές είναι 
εξαιρετικά σημαντικές μιας και δίνονται σε κώδικα SINPO που είναι 
λεπτομερέστατος και όχι σε κώδικα RS(T). Δύο λόγια για όσους συναδέλφους 
δε γνωρίζουν τον κώδικα SINPO. Τα αρχικά SINPO αντιστοιχούν σε: 

S= Signal Δηλαδή ένταση σήματος με κλίμακα από 1 – 5 όπου 5 η 
μέγιστη ένταση του σήματος στο δέκτη. Δεν υπάρχει αντιστοιχία 
μεταξύ των μονάδων –S-meter και του κώδικα SINPO. Κατ΄εκτίμηση 
θεωρούμε: 

1 – S Τα σήματα μεταξύ 0-2 μονάδες S(meter) 

2 – S Τα σήματα μεταξύ 2-4 μονάδες S(meter) 

3 – S Τα σήματα μεταξύ 4-6 μονάδες S(meter) 

4 – S Τα σήματα μεταξύ 6-8 μονάδες S(meter) 

5 – S Τα σήματα μεταξύ 8-9+ μονάδες S(meter) 

 

I=Interference Δηλαδή παρεμβολές από σταθμούς που εκπέμπουν στην ίδια η σε παραπλήσια συχνότητα. 
Κατ΄εκτίμηση θεωρούμε: 

5 – Ι Όταν πρακτικά δεν υπάρχει καμιά παρεμβολή στο σήμα από σταθμούς στην ίδια ή διπλανή συχνότητα. 

 4 – Ι Όταν  υπάρχει μια μικρή παρεμβολή στο σήμα από σταθμούς στην ίδια ή διπλανή συχνότητα. 

3 – Ι Όταν  υπάρχει μια αισθητή  παρεμβολή στο σήμα από σταθμούς στην ίδια ή διπλανή συχνότητα αλλά δεν 
«χάνουμε» τμήματα της εκπομπής. 

2 – Ι Όταν  υπάρχει μια δυνατή  παρεμβολή στο σήμα από σταθμούς στην ίδια ή διπλανή συχνότητα  και 
«χάνουμε» τμήματα της εκπομπής. 

 1 – Ι Όταν  υπάρχει μια εξαιρετικά μεγάλη  παρεμβολή στο σήμα από σταθμούς στην ίδια ή διπλανή συχνότητα  
και «χάνουμε» ολόκληρα τμήματα της εκπομπής. 
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Νοise= Δηλαδή ο ηλεκτρικός θόρυβος της «μπάντας» τη στιγμή της εκπομπής. Ο ηλεκτρικός θόρυβος κυρίως 
προέρχεται από ατμοσφαιρικά παράσιτα, ηλεκτροστατικές εκκενώσεις, κεραυνούς, ΟΧΙ θόρυβος από το σεσουάρ 
της γειτόνισσας, ή της ξυριστικής μηχανή του γείτονα, τον θόρυβο από τον μετασχηματιστή της ΔΕΗ κλπ. Μόνο 
θόρυβοι που προέρχονται από τροπόσφαιρα – ιονόσφαιρα.  

Ν - 5 Όταν δεν υπάρχει καθόλου ηλεκτρικός ατμοσφαιρικός θόρυβος. 

Ν -  4 Όταν σε πολύ αραιά χρονικά διαστήματα ακούγονται «σκασίματα» ηλεκτρικού ατμοσφαιρικού θορύβου. 

Ν – 3 Όταν υπάρχει ηλεκτρικός θόρυβος σε όλη τη διάρκεια της εκπομπής που ακούτε, αλλά η έντασή του είναι 
τέτοια ώστε δε χάνεται το περιεχόμενο της εκπομπής. 

Ν – 2 Όταν υπάρχει ισχυρός ηλεκτρικός θόρυβος και τμήματα της εκπομπής «χάνονται» μέσα στον ηλεκτρικό 
θόρυβο. Ο ηλεκτρικός θόρυβος μπορεί να είναι συνεχόμενος ή με τη μορφή μεγάλης συχνότητας ηλεκτρικών 
εκκενώσεων. 

Ν – 1 Όταν η ένταση του ηλεκτρικού θορύβου ή των ηλεκτρικών εκκενώσεων   είναι τέτοια ώστε πρακτικά δεν 
είναι δυνατή η ακρόαση του σταθμού.  

Λογισμικό κατάλληλο για 
κώδικα SINPO http://

xrs.winradio.com/sinpo.htm 

P=Propagation Δηλαδή η 
ποιότητα της διάδοσης. 
Ουσιαστικά η παρουσία 
διαλείψεων με παραμέτρους τη 
συχνότητα ανά λεπτό και το 
βάθος τους από απλή μεταβολή 
της έντασης έως εξαφάνισης του 
σήματος. Βαθιές διαλείψεις 
εξαιτίας των οποίων χάνουμε 
τμήματα της ομιλίας ή πολύ 
γρήγορες διαλείψεις που δε μας 
επιτρέπουν μια ανεκτή ακρόαση 
βαθμολογούνται με 1. 

5 – Ρ Όταν η ένταση του 
σήματος σε όλη τη διάρκεια της εκπομπής παραμένει σταθερή, και στο μεγάφωνο του δέκτη δεν έχουμε την 
αίσθηση της μεταβολής της έντασης της φωνής. 

4 – Ρ Όταν η ένταση του σήματος σχεδόν σε όλη τη διάρκεια της εκπομπής παραμένει σταθερή, και στο μεγάφωνο 
του δέκτη  έχουμε μια μικρή  αίσθηση της μεταβολής της έντασης της φωνής. 

3 – Ρ Όταν η ένταση του σήματος  σε όλη τη διάρκεια της εκπομπής μεταβάλεται , και στο μεγάφωνο του δέκτη  
έχουμε την  αίσθηση της μεταβολής της έντασης της φωνής αλλά μπορούμε να παρακολουθήσουμε την εκπομπή 
χωρίς ιδιαίτερη δυσκολία. 

2 – Ρ Όταν η ένταση του σήματος  σε όλη τη διάρκεια της εκπομπής μεταβάλλεται ισχυρά, και στο μεγάφωνο του 
δέκτη  έχουμε την  αίσθηση της έντονης μεταβολής της έντασης της φωνής. Μπορούμε να παρακολουθήσουμε 
την εκπομπή αλλά με  δυσκολία. 

1 – Ρ Όταν η ένταση του σήματος  σε όλη τη διάρκεια της εκπομπής μεταβάλλεται πολύ ισχυρά, και στο μεγάφωνο 
του δέκτη  έχουμε την  αίσθηση της εξαιρετικά δυνατής μεταβολής της έντασης της φωνής.   Παρακολουθούμε δε 
την εκπομπή αλλά με εξαιρετική δυσκολία ή είναι πρακτικά αδύνατον να παρακολουθήσουμε την εκπομπή. 

O= Overall Merit = Η συνολική ποιότητα της εκπομπής λαμβάνοντας υπόψη όλους τους παραπάνω παράγοντες. 
Ουσιαστικά εδώ βαθμολογούμε τη συνολική ποιότητα της εκπομπής από την αρχή έως το τέλος της. Αν η εκπομπή 
αρχίζει στις 12:00 και τελειώνει στις 13:00 η εκτίμηση αφορά αυτό το συγκεκριμένο χρονικό διάστημα δηλαδή 
εκτίμηση για μια ώρα συνεχόμενης εκπομπής, η παρένθεση κλείνει. 

Με αυτές τις εκπομπές στους 5 ΜΗΖ οι Άγγλοι συνάδελφοι και ενημερώνονται από την εθνική τους ένωση και 
εκτιμούν τη διάδοση των 60m καθ΄όλη τη διάρκεια της εκπομπής, συνδυάζουν δηλαδή το τερπνόν μετά του 
ωφελίμου. Φανταστείτε την Κυριακάτικη εκπομπή του SV1HE να την εκτιμάτε σε κώδικα SINPO για ένα χρόνο και 
να συγκρίνετε τα στοιχεία στο τέλος του χρόνου ποσο χρήσιμα συμπεράσματα θα βγάζατε για τη διάδοση των 
40m το 2010. 

Τα 60m δεν είναι μια αμιγώς Ραδιοερασιτεχνική, περιοχή αλλά διαμοιραζόμενη, έτσι υπάρχουν πολλοί χρήστες με 
διαφορετικές ιδιότητες, ανάμεσά τους και στρατιωτικές σχολές! Στους Άγγλους ραδιοερασιτέχνες επιτρέπεται η 
επικοινωνία με τους μαθητές των στρατιωτικών σχολών!!!! στη βάση ανταλλαγής κυρίως τεχνικών πληροφοριών. 
Πάντως δεν μπορώ να φανταστώ την ανταλλαγή απόψεων  στα 60m ανάμεσα στους σπουδαστές υπαξιωματικούς 
της ΣΕΤΗΛ και μιας ομάδας Ελλήνων Ραδιοερασιτεχνών!  
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Ποιες χώρες στον κόσμο έχουν αδειοδοτημένα τα 60m; 

Αρκετές, αυτό είναι το ευχάριστο,  η Ελλάδα πάντως δεν είναι μια απ΄αυτές «L»   ας ελπίσουμε ότι σύντομα θα 
αδειοδοτηθεί «J» και για τους Έλληνες Ραδιοερασιτέχνες όχι σαν ένα ακόμη «καφενείο», αλλά σαν ένας χώρος 
υγιούς επικοινωνίας και έρευνας.  Θα δούμε!!! 

Οι χώρες τώρα: 

Ηνωμένες Πολιτείες (USA) 

Ηνωμένο Βασίλειο (Αγγλία) 

Νορβηγία 

Δανία 

Φινλανδία 

Δανία 

Ιρλανδία 

Ισλανδία 

Γερμανία 

Αυστραλία 

Αλάσκα 

Σάντα Λουτσία 

Μπαγκλαντές 

Γροιλανδία 

Καναδάς κλπ 

Είναι προφανές ότι η λίστα δεν μπορεί να 
είναι απολύτως σωστή με την έννοια του ότι 
ανά πάσα στιγμή μπορεί ή να προστεθεί ή να 
αφαιρεθεί κάποια χώρα. Σε γενικές γραμμές 
πάντως αυτός ο κατάλογος ισχύει αν θέλετε 
να παρακολουθήσετε QSO στα 60m. 

Στον παραπάνω πίνακα μπορείτε να δείτε τις χώρες και τις συχνότητες στις οποίες εργάζονται οι περισσότεροι 
Ραδιοερασιτέχνες στους 5 ΜΗΖ. 

Πρέπει να έχετε πάντοτε κατά νου ότι η κάθε χώρα αδειοδοτεί με τους δικούς της όρους και για τους δικούς της 
λόγους τους Ραδιοερασιτέχνες για να χρησιμοποιήσουν αυτή τη ζώνη συχνοτήτων. Για παράδειγμα: 

ΗΠΑ: Τα 60m χρησιμοποιούνται από τους Ραδιοερασιτέχνες από την κατηγορία General πάνω με 50 Watt ERP, 
φωνή με διαμόρφωση USB και εύρος 2.8 ΚΗΖ 

Αγγλία: Η ισχύς εξόδου είναι 200 Watt, το εύρος ζώνης καναλιού 3 ΚΗΖ, και επιτρέπεται εκτός της φωνής, το CW 
και τα ψηφιακά Mode.  

Ιρλανδία: Λειτουργούν στα 60m από το 2008, δηλαδή πρόσφατα. Έχουν τρεις κεντρικές συχνότητες επικοινωνίας 
5.280 ΚΗΖ, 5.400 ΚΗΖ, και 5.405 ΚΗΖ. Δεν επιτρέπονται QSO με μη Ραδιοερασιτεχνικούς σταθμούς πχ. 
Στρατιωτικές σχολές. 

Δανία: Η Δανία είναι μια από τις χώρες η οποία χορηγεί στους Ραδιοερασιτέχνες «φάσμα» συχνοτήτων και όχι 
κανάλια επικοινωνίας, το φάσμα είναι μεταξύ 5.250 – 5.450 ΚΗΖ.  Εδώ οι Ραδιοερασιτεχνικοί σταθμοί εργάζονται 
σε δευτερεύουσα βάση, με ισχύ 1 Kwatt ERP και όλα τα Mode. Ο κάθε ενδιαφερόμενος Ραδιοερασιτέχνης ζητά και 
του χορηγείται προσωπική άδεια λειτουργίας με ισχύ ενός χρόνου. 

Νορβηγία:  Και η Νορβηγία έχει χορηγήσει «φάσμα» συχνοτήτων και όχι κανάλια στους Ραδιοερασιτέχνες της, οι 
οποίοι μπορούν να εργαστούν από 5.260 ΚΗΖ – 5.410 ΚΗΖ. Όπως και οι Δανοί συνάδελφοί τους, εργάζονται σε 
δευτερεύουσα βάση με ισχύ 100 Watt. 

Καναδάς: Στον Καναδά τα μέλη της Ραδιολέσχης Marconi – VO1MRC είναι εξουσιοδοτημένα να λειτουργήσουν τον 
σταθμό σε πειραματική βάση στις εξής κεντρικές συχνότητες: 5.260 – 5.269 – 5.280 – 5.290 – 5.319 – 5.400 – 
5.405 ΚΗΖ. Δοκιμαστικές εκπομπές Beacon ακούγονται στους 5.269,5 ΚΗΖ και κάποια δοκιμαστικά QSO στους 
5.260 ΚΗΖ. 

Φιλανδία:  Οι Ραδιοερασιτεχνικές λέσχες – σύλλογοι  μπορούν να ζητήσουν και να λάβουν άδεια εκπομπής στους 
5 ΜΗΖ με μέγιστη ισχύ τα 50 Watt και διαμόρφωση USB. Στη Φινλανδία ισχύει η διαυλοποίηση και έχουν 
αδειοδοτηθεί οι εξής συχνότητες:  5288.6 -  5298.6 -  5330.6 - 5346.6 -  5366.6 -  5371.6 - 5398.6 ΚΗΖ. 

Πορτογαλία: Πρόσφατα αδειοδοτήθηκαν τα εξής κανάλια στα  60m  με ισχύ 100Watt!  
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Η διάδοση στα 60m 
Από Ραδιοερασιτεχνικής απόψεως τα 60m βρίσκονται μεταξύ των αμιγώς Ραδιοερασιτεχνικών 
περιοχών 80m και 40m.                              Δηλαδή έχουμε 80 – 60 – 40m. 

 
Τα 60m λοιπόν γεφυρώνουν το κενό που υπάρχει ανάμεσα στα 80 και τα 40m. Με απλά λόγια αν θέλουμε να 
επικοινωνήσουμε με το συνάδελφο ΧΧΧΧΧ που βρίσκεται στην πόλη ΨΨΨΨΨ και το σήμα από τα 80m είναι 
«κοντό» δηλαδή δεν φτάνει μέχρι το σημείο ΨΨΨΨΨ ενώ το σήμα των 40m είναι πολύ «υψηλό» δηλαδή 
προσπερνά το σημείο ψψψψψ, τα 60m θα οδηγήσουν το σήμα μας ακριβώς στην κεραία του συναδέλφου ΧΧΧΧΧ. 

Η μπάντα των 60m έχει τον χαρακτηρισμό “Regional band” δηλαδή  περιοχή Ραδιοσυχνοτήτων περιφερειακής 
εμβέλειας, και αυτή είναι η αλήθεια.  Οι 5 ΜΗΖ είναι μια περιοχή συχνοτήτων οι ιδιότητες της οποίας επιτρέπουν 
να έχει σχεδόν σταθερή και ίδια περιοχή κάλυψης την ίδια ώρα κάθε μέρα.  

Όσοι από εμάς υπηρετήσαμε στις διαβιβάσεις θυμόμαστε πολύ καλά ότι οι επαφές που είχαμε στους 5 ΜΗΖ είχαν 
την ίδια περιοχή κάλυψης, με περίπου ίδια σήματα καθημερινά και πάντα για την ίδια ώρα επικοινωνίας. Και εδώ 
είναι η δύναμη της μπάντας των 60m, ξέρεις ανάλογα με την ώρα πόση εμβέλεια  και ένταση έχουν τα σήματά 
σου. Για το λόγο αυτό και η περιοχή αυτή χρησιμοποιείται από όλους τους στρατούς του κόσμου, και τις υπηρεσίες 
οι οποίες θέλουν καθημερινή επικοινωνία σε καθορισμένες περιοχές με σχεδόν σταθερή ένταση σήματος. Το 
χαρακτηριστικό αυτό είναι το σημαντικότερο όλων όταν σχεδιάζονται δίκτυα στα βραχέα κύματα μικρομεσαίας 
εμβέλειας. 

Κύμα εδάφους    

Οι 5 ΜΗΖ είναι βραχέα – βραχέα, επομένως η εμβέλεια του κύματος εδάφους δεν είναι ιδιαίτερα μεγάλη, μπορεί 
να δώσει επικοινωνία για 20 Km αλλά το σημαντικό είναι ότι η επικοινωνία με το κύμα εδάφους κατά τη διάρκεια 
της  ημέρας είναι «άνετη» επειδή συνήθως η «μπάντα» είναι καθαρή. 

Ουράνιο ή κύμα χώρου 

Η διάδοση των 5 ΜΗΖ γίνεται ΚΑΙ από το στρώμα Ε, ΚΑΙ από το στρώμα F, σε σχεδόν σταθερές ώρες και σχεδόν 
όλες τις εποχές. Επειδή είναι νέα μπάντα δεν υπάρχει μεγάλη Ραδιοερασιτεχνική εμπειρία όσον αφορά τις 
δυνατότητες της διάδοσης της. Το ακόμη χειρότερο είναι ότι ο αριθμός των χωρών οι οποίες έχουν αδειοδοτήσει 
σταθμούς οι οποίοι παίρνουν μέρος στο «πείραμα» των 5 ΜΗΖ είναι σχετικά λίγες και δεν είναι συμμετρικά 
κατανεμημένες σε όλα τα γεωγραφικά πλάτη και μήκη της γης. Έτσι, εκ των πραγμάτων, μεγάλες περιοχές του 
πλανήτη θα εξακολουθήσουν να κρατούν μυστικές τις ιδιότητες διάδοσης των 5 ΜΗΖ σε αυτές. 

Τα καλά νέα είναι ότι η μέχρι στιγμής δραστηριότητα δείχνει ότι η διάδοση του κύματος χώρου επάνω από τον 
Ατλαντικό Ωκεανό είναι τακτική και τα QSO μεταξύ Αμερικανών και Άγγλων Ραδιοερασιτεχνών συχνά στις κοινές 
τους συχνότητες και μάλιστα με ικανοποιητικής έντασης σήματα. 

Από το 1999 που πραγματικά ξεκίνησαν οι Ραδιοερασιτέχνες την εξερεύνηση των 60m έως σήμερα είδαν ότι η 
πραγματική  «δύναμη» των 5 ΜΗΖ βρίσκεται κυρίως στην Gray Line – Ελληνιστί στις ζώνες του Λυκόφωτος – 
όταν βραδιάζει και του Λυκαυγούς – όταν ξημερώνει.  

Μέχρι σήμερα έχουν πραγματοποιηθεί εξαιρετικές επαφές στους 5 ΜΗΖ ακόμη και μεταξύ σταθμών QRP!!! 

Η πλειοψηφία των επαφών στα 60m πραγματοποιείται με ιδιοκατασκευασμένες κεραίες απουσία εργοστασιακών 
και όχι άδικα. Η αγορά είναι ακόμη μικρή και δεν είναι βέβαιο ότι τελικά οι Ραδιοερασιτέχνες θα έχουν μια 
αποκλειστκά δική τους περιοχή σε πρωτεύουσα βάση.  
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Παρ΄όλα αυτά ο μέσος όρος των 
σημάτων RS(T) είναι ικανοποιητικός, 
στην πλειονότητα των QSO έχουμε 
Report-α  5-5 ή 5-5-9.  

Για του λόγου το αληθές, 5-5 δεν είναι 
καθόλου άσχημα συμφωνείτε; 

Πολλοί σταθμοί ανακοινώνουν σε 
περιοδικά ή στο διαδίκτυο τα 
αποτελέσματα της έρευνας και των 
προσπαθειών τους στους 5 ΜΗΖ. 
Παράδειγμα ο Νορβηγός LA4LN - Tom 
ο οποίος δημοσίευσε τον παρακάτω 
πίνακα: 

Αλλά και ένα σχεδιάγραμμα της 
διάδοσης του κύματος χώρου στους 5 
ΜΗΖ, στο οποίο φαίνεται καθαρά ότι η 
εμβέλεια του κύματος εδάφους είναι 
πολύ μικρή σχεδόν αμελητέα, το 
στρώμα D της ιονόσφαιρας κατά 
κανόνα απορροφά τους 5 ΜΗΖ ή πού 
σπάνια τους ανακλά σε μικρές 
αποστάσεις μερικών δεκάδων 
χιλιομέτρων, και τέλος το μεγάλο 
παιχνίδι παίζεται από τα στρώματα Ε 
και F, «εκτοξεύοντας» τα σήματα των 
5 ΜΗΖ σε αποστάσεις εκατοντάδων ή 
χιλιάδων χιλιομέτρων. 

Με αυτού του είδους τις δημοσιεύσεις 
– ανακοινώσεις οι Ραδιοερασιτέχνες ενημερώνονται γρήγορα μεταξύ τους, και αναπτύσσουν τεχνικές που τους 
επιτρέπουν να επικοινωνούν με μεγαλύτερη ευχέρεια στους 5 ΜΗΖ. 

 

Τα QSO στα 60m – κανόνες χρήσης 

 
Αλήθεια πώς διεξάγονται τα QSO στα 60m; 

Οι περισσότεροι σταθμοί εργάζονται σε δευτερεύουσα βάση, επομένως έχουν την υποχρέωση να σταματούν 
οποιοδήποτε QSO μόλις εμφανιστεί στην συχνότητα  σταθμός που δικαιούται πρωτεύουσα χρήση. 

Προσοχή! 

Ο Ραδιοερασιτεχνικός σταθμός δεν επιτρέπεται να αρχίσει συνεννοήσεις με το σταθμό πρωτεύουσας χρήσης πχ 
δώσε μου 10 λεπτά να τελειώσω το QSO, ή έχει πέρασμα μπορείς να κάνεις QSY λίγο πάνω ή λίγο πιο κάτω σε 
παρακαλώ;  

Οφείλει να διακόψει την εκπομπή του αμέσως, έστω και αν δεν έχει τελειώσει το QSO. Δεν ξαναπέρνει 
μικρόφωνο. 

Η συχνότητα  εκπομπής - λήψης των Ραδιοερασιτεχνικών σταθμών είναι η συχνότητα που γράφει ο ενδείκτης 
συχνότητας του πομποδέκτη. Αν στη λήψη δεν μπορούμε να αποδιαμορφώσουμε το σήμα του ανταποκριτή μας, 
κρατάμε σταθερη τη συχνότητα εκπομπής και μεταβάλλουμε τη συχνότητα λήψης με το Crarifier, όχι με το Dial 
του πομποδέκτη μας. 

 ΑΥΤΟΣ ΕΙΝΑΙ ΒΑΣΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΑΣ:ΣΤΑΘΕΡΗ ΕΚΠΟΠΗ ΜΕΤΑΒΛΗΤΗ ΛΗΨΗ. 

Δε συντονίζουμε κρατώντας το χειριστήριο πατημένο, γυρίστε σε FM και συντονίστε γρήγορα και με τη μικρότερη 
δυνατή ισχύ. 

 

Πρίν καλέσετε, βεβαιωθείτε ότι  το κανάλι δεν είναι σε χρήση από αλλους σταθμούς, κάντε τουλάχιστον 3 λεπτά 
ακρόαση πρίν την κλήση σας. Η κλήση σας πρέπει να είναι σύντομη CQ SV1NK QRZ; ΣΑΝ ΝΑ ΚΑΛΕΙΤΕ ΣΤΑ VHF. 
Μην ξεχνάτε ότι μπορεί να σας «πατήσει» νόμιμα ένας σταθμός πρωτεύουσας βάσης και να σας κατηγορήσει στο 
τέλος για επιβλαβή παρενόχληση!! Ω!!! ναι μην το γελάτε καθόλου, για πολλές υπηρεσίες – φορείς εντός και 
εκτός Ελλάδας οι Ραδιοερασιτέχνες «παίζουν» αγνοώντας το μέγεθος της πραγματικής προσφοράς της παγκόσμιας 
Ραδιοερασιτεχνικής υπηρεσίας . 
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Αν στην κλήση σας απαντήσει κάποιος Ραδιοερασιτεχνικός σταθμός δίνεται διακριτικό SV1NK, report – RS(T) πχ. 5
-5 και Locator πχ KM7VX, έτσι επιταχύνεται το QSO και δεν κινδυνεύετε να να μείνετε στα «κρύα του λουτρού» 
από το QRM σταθμών πρωτεύουσας βάσης. 

Επειδή οι περισσότερες χώρες χρησιμοποιούν διαυλοποιημένες συχνότητες είναι δυνατόν ακριβώς στο ίδιο κανάλι 
να ακούτε από κάτω πολλούς και διαφορετικούς σταθμούς να κάνουν QSO την ίδια στιγμή. Ακριβώς όπως γίνεται 
στα C.B. Πιθανόν να μη σας ακούνε και να μην τους ενοχλείτε ενώ εσείς τους ακούτε «κανονικά», σε αυτή την 
περίπτωση με πολύ προσοχή μπορείτε να «κάνετε» QSO αφού οι συχνότητες είναι διαμοιραζόμενες. Βέβαια καλό 
είναι να το αποφύγετε κάνοντας QSY σε άλλο κανάλι, αλλά αν δεν ενοχλείτε και δε σας ενοχλούν δεν υπάρχει 
πρόβλημα να μοιραστείτε το κανάλι. 

Πάντοτε να αναφέρετε το διακριτικό σας και το διακριτικό του σταθμού με τον οποίο κάνετε QSO, επειδή στο ίδιο 
κανάλι υπάρχουν πολλοί σταθμοί και QRM ενδεχομένως  με άλλο σταθμό να κάνετε QSO και άλλος να σας 
απαντά, όπως συχνά γίνεται στα μεγάλα Contest. 

Όταν τελειώσετε το QSO αφήστε το κανάλι να το χρησιμοποιήσουν οι σταθμοί που υπομονετικά περιμένουν να 
τελειώσετε το QSO σας. Ξεκουραστείτε και ξανακαλέστε αργότερα.  

Μάθετε την «αργκό» της νέας μπάντας, όταν κάποιος σας λέει QSY στο 258 εννοεί την συχνότητα 5.258.5 ΚΗΖ, 
την ίδια συχνότητα  εννοεί αν σας πεί QSY στο κανάλι FA. Είναι λιγάκι «ξένο» με όσα ξέρουμε έως τώρα αλλά όλα 
μαθαίνονται…. 

DX Cluster 

Όπως συμβαίνει με όλες τις συχνότητες που χρησιμοποιούν οι ραδιοερασιτέχνες και τα 60m Spot-άρονται στο DX 
Cluster ώστε να γνωρίζουν οι ενδιαφερόμενοι ποιοι σταθμοί υπάρχουν στη μπάντα και προς τα πού «κινείται» η 
διάδοση. Δείτε στην παρακάτω εικόνα την κίνηση στα 60m από το Dx Summit by Radio Xarcala στην διεύθυνση: 

http://www.dxsummit.fi/CustomFilter.aspx?customCount=50&customRange=5100 

 
Την περιοχή μας την αντιπροσωπεύει ο ΤΑ4ED λέτε να προλάβουμε να  δούμε σε αυτήν τη ζωή και 

κανένα SV/SW.....στους 5 ΜΗΖ; 

 

Συνάδελφοι μη χαμογελάτε, λίγα χιλιόμετρα πιο πάνω από εμάς η Κροατία με τα πολλαπλά προβλήματα που 
αντιμετώπισε και αντιμετωπίζει έχει κάνει άλματα, αδειοδότησε και τους 5 ΜΗΖ! και τους 500 ΚΗΖ!!!! Για δείτε τις 
παρακάτω εικόνες…. και εμείς το 2010 ακόμα έχουμε μέχρι τους 1850 ΚΗΖ  στα 160m! Και τρέμει η ψυχή μας…..  
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Στα contest το μεγάλο πανηγύρι γίνεται πάνω από τους 1900 ΚΗΖκαι εμείς «ξεροσταλιάζουμε» στούς 1850 ΚΗΖ. 

 

 
9Α5Κ ποιος στη χάρη του! Και 600 m και 60m έτσι… για να κάνει και σύγκριση στις μπάντες ο 

συνάδελφος.. Hi..Hi.. 

60m Awards 

Μπορεί οι 5 ΜΗΖ να μην είναι μια «παραδοσιακή» ραδιοερασιτεχνική μπάντα, αλλά έχει σχεδόν μια δεκαετία ζωής 
αφού οι δοκιμές είχαν αρχίσει πρίν από την πρώτη επίσημη εκχώρηση το 2003. Έτσι αρκετοί σταθμοί έχουν 
πραγματοποιείση αρκετά QSO ικανά να στηρίξουν Awards. 

Οι QSL κάρτες διακινούνται μεταξύ των QSL BURO ακριβώς όπως και οι κάρτες που αφορούν επικοινωνίες στις 
«κλασσικές» και WARC μπάντες. Ορισμένες φορές μπορεί να σας ζητηθεί QSL Via QSL Manager και δυό GREEN 
Stamp, αλλά είναι η εξαίρεση στον κανόνα. 
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Summits on the Air – SOTA 

To βραβείο Summits on the Air – SOTA δέχεται ως έγκυρα τα QSO που έχουν 
πραγματοποιηθεί στους 5 ΜΗΖ. Περισσότερες πληροφορίες στην ιστοσελίδα: http://
www.sota.org.uk/ . 

Στην διεύθυνση: http://www.southgatearc.org/news/
february2010/5mhz_sota_activation.htm θα βρείτε ένα link για το Youtube όπου 
μπορείτε να ακούσετε θαυμάσια και πεντακάθαρα QSO στους 5 ΜΗΖ μεταξύ σταθμών 
που συμμετέχουν στο πρόγραμμα SOTA. 

 
Worked all states on 60m WAS  

Δίνεται σε σταθμούς οι οποίοι έχουν κάνει 50 QSO με αντίστοιχες 
Πολιτείες των ΗΠΑ. Πληροφορίες στη διεύθυνση: 
http://www.60meters.net/ 

Σιγά – σιγά όλο και περισσότερα βραβεία θα δέχονται QSL από QSO 
στους 5 ΜΗΖ, ή θα εκδοθούν μόνο για αυτήν τη μπάντα οπότε η 
συμμετοχή των Ραδιοερασιτεχνών θα αποκτήσει μεγαλύτερο 
ενδιαφέρον και κίνητρα. 
 

Κεραίες για τους 5 ΜΗΖ 
Οι 5 ΜΗΖ με επίσημη ζωή 7 περίπου χρόνων και ανεπίσημη μιας δεκαετίας  και πολύ  μικρή σχετικά αδειοδότηση  
από λίγες χώρες, δεν αποτελούν ισχυρό ούτε καν ενδιαφέρον κομμάτι της Ραδιοερασιτεχνικής αγοράς. Οι μεγάλοι 
κατασκευαστές δεν έχουν παρουσιάσει BEAM ή άλλους είδους εργοστασιακές κεραίες για τους 5 ΜΗΖ.  

Ελάχιστοι μικροί 
κατασκευαστές, και 
μόνο με παραγγελία 
κατασκευάζουν κάποια 
είδη κεραιών με κόστος 
ανάλογο της δυσκολίας 
και των εργατοωρών 
που απαιτούνται για 
την κατασκευή τους. 

Ο Ραδιοερασιτέχνης 
που θέλει να 
εξερευνήσει τα 60m θα 
πρέπει να κατασκευάσει 
μόνος του τις κεραίες 
του. Οι 5 ΜΗΖ από την 
υφιστάμενη εμπειρία 
σχεδόν «απαιτούν» 
συρμάτινες κεραίες αφού η κατασκευή κατευθυνόμενων ή κατακόρυφων κεραιών είναι κοστολογικά απαγορευτική 
και μηχανικά δύσκολη.  

Το πραγματικό μέσο μήκος κύματος των 5 ΜΗΖ είναι 55.90m οπότε οι διαστάσεις των συρμάτινων ή άλλων 
κεραιών είναι μεγάλες. 

Μονόπολο λ/4 

Είναι η ευκολότερη λύση για μια πρώτη  γνωριμία με τη μπάντα. Έχει μια αξιοπρεπή συμπεριφορά τόσο στην 
εκπομπη όσο και στη λήψη, ημικατευθυνόμενο λοβό και στάσιμα που κειμένονται από 1,5 έως 2,5 ανάλογα με τη 
δεξιοτεχνία του κατασκευαστή και το ύψος  που θα εγκατασταθεί.Το κόστος της είναι χαμηλό, πρακτικά η αξία των 
δύο μονωτήρων και του 13.27m σύρματος διαμέρου 2~2.5 mm με τα οποία κατασκευάζεται η κεραία. Προσέξτε, 
στην κεραία αναπτύσσονται επικίνδυνες τάσεις οπότε οι μονωτήρες πρέπει να είναι καλής ποιότητας. Μπορείτε να 
χρησιμοποιήσετε οποιαδήποτε κάθοδο 50 ΩΜ, όχι 75 ΩΜ. 

Δίπολο λ/2 

Το κλασικό «διπολάκι» είναι η ευκολότερη αξιοπρεπής κεραία για την πρώτη  γνωριμία με τη μπάντα των 60m. 
Έχει μια αξιοπρεπέστατη συμπεριφορά τόσο στην εκπομπή όσο και στη λήψη, ημικατευθυνόμενο λοβό, και 
στάσιμα που κυμαίνονται από 1,5 έως 2 ανάλογα με την δεξιοτεχνία του κατασκευαστή και το ύψος  που θα 
εγκατασταθεί. Το κόστος της είναι χαμηλό αν και λίγο πιο ακριβή από το μονόπολο, πρακτικά η αξία των τριών 
μονωτήρων και του 26.54m σύρματος διαμέτρου 2~2.5 mm με τα οποία κατασκευάζεται η κεραία. Προσέξτε, στην 
κεραία αναπτύσσονται επικίνδυνες τάσεις οπότε οι μονωτήρες πρέπει να είναι. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε 
οποιαδήποτε κάθοδο καλής ποιότητας 50 ΩΜ, ή 75 ΩΜ . 

 

Μονόπολο λ/2 φτηνό, οικονομικό και με ικανοποιητική συμπεριφορά. 
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Αν θέλετε να 
παρακολουθήσετε 
Ραδιοερασιτεχνικά QSO 
μεταξύ των 
Ραδιοερασιτεχνών της 
Ευρώπης, αλλά και 
μεταξύ Ευρωπαϊκών και 
Αμερικανικών σταθμών 
δώστε ένα 
προσανατολισμό 330 
μοιρών περίπου. Από τις 
δικές μου δοκιμές στο 
Κιάτο τα καλύτερα 
αποτελέσματα τα είχα 
μεταξύ 300 και 360 
μοιρών.  

Ανεστραμμένο «V»   
Είναι μια δοκιμασμένη 
λύση με πολύ καλά 
αποτελέσματα, ιδίως στις 
χαμηλές συχνότητες 
κάτω από τους 10 ΜΗΖ. Στην ουσία είναι ένα δίπολο λ/2 που ο κεντρικός μονωτήρας στηρίζεται σε ένα ιστό και τα 
σκέλη του έχουν μεταξύ τους μια κλίση 90 μοιρών, 45 μοίρες σε σχέση με τον ιστό στήριξης. 

Έχει ίδιο κόστος 
κατασκευής με ένα 
δίπολο και ίδιο 
γεωγραφικό 
προσανατολισμό περίπου 
330 μοίρες. Αν αντί να 
στηρίξουμε το δίπολο 
στη μέση, το στηρίξουμε 
στη μια του άκρη, 
φτιάχνουμε μια κεραία 
Slopper. 

Κεραία Slopper  

Το κλασικό «διπολάκι» αν το στηρίξουμε από το ένα άκρο και το άλλο το πλησιάσουμε στο έδαφος κοντά στο 1m,  
κατασκευάζουμε μια κεραία Slopper. Έχει την ευκολότερη στήριξη από όλες τις προηγούμενες κεραίες και  
αξιοπρεπή συμπεριφορά τόσο στην εκπομπή όσο και στη λήψη, ημικατευθυνόμενο λοβό και στάσιμα που 
κυμαίνονται από 1,5 έως 2 ανάλογα με τη δεξιοτεχνία του κατασκευαστή και το ύψος  που θα εγκατασταθεί. 
Συνδέεται  με οποιαδήποτε  κάθοδο 50 ΩΜ, ή 75 ΩΜ . 

 
Κεραία slopper διαχρονική αξία, σταθερή απόδοση. 

Για  να παρακολουθήσετε Ραδιοερασιτεχνικά QSO μεταξύ των Ραδιοερασιτεχνών της Ευρώπης,  δώστε 
προσανατολισμό 330 μοιρών περίπου. Όπως και η κεραία “V”, «ακούει» τα σήματα με κατακόρυφη πόλωση πολύ 
καλύτερα από τα μονόπολα και δίπολα. 

Δίπολο λ/2, εύκολο στην κατασκευή, αξιοπρεπείς επιδόσεις 
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Κεραία ανεστραμμένο “U” 

Είναι η καλύτερη λύση για όσους δεν έχουν 
αρκετό χώρο να εγκαταστήσουν ένα 
«τεντωμένο» δίπολο. Πρόκειται για ένα 
δίπολο του οποίου τα σκέλη κάμπτονται προς 
τη γη έτσι ώστε να χωρέσει στον ελεύθερο 
χώρο που έχουμε. 

Μπορεί να τοποθετηθεί ανάμεσα σε δένδρα, 
ιστούς – όχι μεταλλικούς, ή ακόμη και τοίχους 
πχ ανάμεσα σε δύο πολυκατοικίες αν δεν 
υπάρχει άλλος διαθέσιμος χώρος. 

Ανάλογα με το που θα τοποθετηθεί, τα στάσιμα  «παίζουν» από 1,5~3 με φυσιολογική τιμή κάτω από 2. Όπως και 
οι προηγούμενες κεραίες έχει ημικατευθυνόμενη εκπομπή –λήψη, προτεινόμενη κατεύθυνση οι 330 μοίρες και 
τροφοδοσία με κάθοδο 50 ~ 75 ΩΜ.  

Χρησιμοποιείστε ΠΑΝΤΟΥ πλαστικά σκοινιά για να συγκρατήσετε  - αναρτήσετε τα σκέλη της κεραίας, καλής 
ποιότητας μονωτήρες και σύρμα 2~2.5mm. 

Beverage  

Η κεραία Beverage είναι μια κεραία 
αποκλειστικά για λήψη, ΟΧΙ για εκπομπή,  
λόγω των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών της 
είναι ιδανική για λήψη χαμηλών σημάτων σε 
περιοχές συχνοτήτων με υψηλό θόρυβο. 
Χρησιμοποιείται από πολλούς Ραδιοερασιτέχνες στους 5 ΜΗΖ με μεγάλη επιτυχία. Αν θέλετε να μάθετε 
περισσότερα ρίξτε μια ματιά στο τεύχος 96 σελίδα 15 του 5-9report. 

Το μήκος της κεραίας είναι 111.8 μέτρα δηλαδή δύο μήκη κύματος, και είναι το ελάχιστο μήκος που απαιτείται για 
να λειτουργήσει μια Beverage στους 5 ΜΗΖ. 

Η κεραία τοποθετείται σε ύψος 1.5 ~ 2m και στηρίζεται πάνω σε πλαστικούς σωλήνες ή ξύλινους στύλους. Η 
κατεύθυνση λήψης είναι προς την πλευρά που θα τοποθήσετε την αντίσταση. Όσοι συνάδελφοι  θέλουν 
πραγματικά να κατασκευάσουν την κεραία και έχουν φυσικά τον απαιτούμενο χώρο, είναι απαραίτητο να 
χρησιμοποιήσουν ένα Balun 450ΩΜ/50Μ δηλαδή ένα Balun 9:1. 

Επίλογος! 

Οι 5 ΜΗΖ ή τα 60m αργά ή γρήγορα θα 
μπούν και στη ζωή των Ελλήνων 
Ραδιοερασιτεχνών όπως ακούγεται από 
διαφόρους «ψιθυριστές». Καλό είναι οι 
θιασώτες των βραχέων κυμάτων να  
ασχοληθούν με τη μπάντα ακούγοντας  
τις επικοινωνίες των αδειοδοτημένων 
συναδέλφων του εξωτερικού. 

Η αλήθεια είναι ότι ήδη από καιρό 
Ελληνικές φωνές κάνουν διάφορες 
δοκιμές στη μπάντα, ας περιμένουν λίγο! 
Είτε το θέλουμε είτε όχι πάντοτε κάποιοι 
ακούνε και «βαθμολογούν» τη 
συμπεριφορά μας. Ας τους αποδείξουμε 
ότι είμαστε ώριμοι να συνυπάρξουμε στη 
μπάντα μαζί με σταθμούς άλλων 
υπηρεσιών. 

Η εγκράτεια και η ωριμότητα δείχνουν πειθαρχία που ίσως μας οδηγήσει γρηγορότερα στο να ακουστούν τα 
ελληνικά διακριτικά νόμιμα και αδειοδοτημένα στα 60m. 

Να είστε όλοι καλά, να χαίρεστε τις οικογένειές σας και το χόμπι μας, καλές ακροάσεις στους 5 ΜΗΖ, και καλές 
κατασκευές κεραιών για τα 60m 

                                                                         Πολλά 73 de SV1NK – Μάκης 
Υ.Γ. 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΩ ΤΟΥΣ ΦΙΛΟΥΣ ΤΟΥ ΡΑΔΙΟΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΣΜΟΥ  ΠΟΥ ΕΠΙΘΥΜΟΥΝ ΝΑ ΠΑΡΟΥΝ ΜΕΡΟΣ ΣΤΙΣ ΕΑΡΙΝΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΤΗΣΗ 
ΠΤΥΧΙΟΥ  - ΑΔΕΙΑΣ ΡΑΔΙΟΕΡΑΣΙΤΕΧΝΗ ΟΤΙ ΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΑΡΧΙΖΟΥΝ ΣΤΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΡΑΔΙΟΕΡΑΣΙΤΕΧΝΩΝ ΤΗΝ ΤΡΙΤΗ 
2/11/2010 στις 6 ΤΟ ΑΠΟΓΕΥΜΑ.  

ΓΙΑ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ ΠΑΡΑΚΑΛΩ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΑΖΙ ΜΟΥ ΣΤΟ 210-6921451 Η 6948664493 Η ΣΤΕΙΛΤΕ e-mail ΣΤΟ 
sv1nk@hotmail.com 

                                                             Πολλά 73 Μάκης. 
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SX : Special Call prefix 

2500 : Τα χρόνια που πέρασαν από τη Μάχη του Μαραθώνα 

M : Μαραθώνας. Ο θρύλος της Μάχης και της Διαδρομής 

 

 

Ένα άλλο Ειδικό Διακριτικό Κλήσεως εμπνευσμένο από την αστείρευτη Ιστορία μας.  

 

  Με αφορμή τα 2.500 χρόνια από τη μεγάλη επιτυχία των 10.000 Αθηναίων και Πλαταιών 
ενάντια στους πολυπληθέστερους Πέρσες. Μία Μάχη, παράδειγμα Στρατηγικής, μία Μάχη 
Κρίσιμη για την μετέπειτα Ιστορία της Ευρώπης και μία Διαδρομή 42.195 μέτρων του 
Φειδιππίδη από την κοιλάδα του Μαραθώνα μέχρι την Αθήνα, που θα εμπνέει για άλλα τόσα 
και πλέον χρόνια τους Μαραθωνοδρόμους. 

 

  Από τη Θεσσαλονίκη, την Πάτρα και την Ξάνθη, συνολικά 8 χειριστές θα βρίσκονται σε όλα 
τα modes (CW, SSB, digi) σε όσο το δυνατόν περισσότερες μπάντες, από τις 00:00 της 
Παρασκευής 29 Οκτωβρίου έως και την 23:59 Κυριακή 31 Οκτωβρίου 2010.  

 

Περισσότερες λεπτομέρειες, Videos Links κλπ, στο http://www.SX2500M.blogspot.com  

 

 

 

                                        gia to SV re g@m otto,  

                                                                       de SV2GWY / Demetrius 
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High Speed Telegraphy τηλεγραφία υψηλών ταχυτήτων (Αγωνιστικό cw)  

 

Κλεάνθης Ουγιάρογλου 
SV2XI-HB9JBR 

 

Σίγουρα δεν υπάρχει πιο αμφιλεγόμενο mode από το cw . Συζητήσεις πολλές , ειδικά από υποψήφιους 
συναδέλφους ραδιοερασιτέχνες για την χρησιμότητα του η μη σαν ύλη εξετάσεων. Πολλοί συνάδελφοι 
τα παλιότερα χρόνια μόλις άρχισαν τα ψηφιακά modes και τα δορυφορικά συστήματα να εξαπλώνονται 
στα επαγγελματικά δίκτυα , προφήτευαν το τέλος της ραδιοτηλεγραφίας , σίγουρα όμως μέχρι σήμερα 
τουλάχιστον , αποδεικνύεται  πως έχουν κάνει λάθος. Όχι μόνο στις μπάντες των ραδιοερασιτεχνών 
αλλά και σε επαγγελματικές (και στρατιωτικές μπάντες)  ακούγονται τα κρυπτογραφημένα η μη 
μηνύματα σε σήματα μορς. 

Σε αυτό το άρθρο θα ασχοληθούμε με το αγωνιστικό cw σε ταχύτητες πολύ υψηλές που φτάνουν και 
ξεπερνούν και τα τηλέτυπα ακόμα. Το ανθρώπινο μυαλό ακόμα και σήμερα παραμένει , ειδικά στην 
λήψη , εργαλείο αναντικατάστατο αν και με την βοήθεια των ηλεκτρονικών υπολογιστών τα πράγματα 
έχουν απλοποιηθεί πολύ , ιδικά στην εκπομπή στην εγγραφή και των καθαρισμό των σημάτων μορς 
από παρεμβολές και παράσιτα. Πιστεύω πως έχουν περάσει οι εποχές πού οι <<υπηρεσίες ακρόασης 
>> κατέγραφαν τα μηνύματα σε μαγνητοταινίες με μαγνητόφωνα  πολλαπλών ταχυτήτων και μετά 
κατέβαζαν την ταχύτητα για να μπορούν να τα διαβάσουν άνετα. Τις εποχές εκείνες φυσικά και οι 
εκπομπές αυτές γινόταν με ιδικές μηχανές τα λεγόμενα Burst encoders η Burst transmitters, 
μηχανάκια που εκπέμπανε  με ταχύτητες μέχρι και με 600 cpm (γράμματα το λεπτό) και φυσικά οι 
ανταποκριτές τους τα άκουγαν με ιδικούς δέκτες. Ο σκοπός όμως αυτών των μηνυμάτων ήταν 
διαφορετικός από το αγωνιστικό cw.  

Σήμερα με την βοήθεια των υπολογιστών μπορούμε και μετράμε ανθρώπους που έχουν την 
δυνατότητα να ακούν ακόμα και μορς σε διπλάσια ταχύτητα από ένα burst encoder περίπου 1200 
γράμματα το λεπτό!!!!!!. (Ταχύτητα μετρημένη με το σύστημα RufZxp)  

Όπως είναι γνωστό στον κώδικα Morse τα γράμματα , οι αριθμοί και τα σημεία στίξεως αποτελούνται 
από διαφορετικό αριθμό στοιχείων. Είναι λοιπόν φανερό ότι χρειάζεται μεγαλύτερη ταχύτητα για την 
εκπομπή 100 αριθμών σε ένα λεπτό από την εκπομπή 100 γραμμάτων σε ένα λεπτό. Με ποιους όρους 
καθορίζει η IARU την ταχύτητα γενικά αλλά και στους αγώνες ; Αναφερόμαστε σε ανοικτό κείμενο ; Σε 
πεντάδες μόνο γραμμάτων ; Σε μικτό κείμενο με αριθμούς και σημεία στίξεως ; Kαι για πόσο χρόνο;  
Σε όλα αυτά τα ερωτήματα σκοπεύει να απαντήσει το άρθρο αυτό μαζί με συμβουλές για αρχαρίους ,  
άλλα και να αποτελέσει RFC (reference for comments) θέμα ανταλλαγής εμπειριών και απόψεων 
δηλαδή για τους προχωρημένους στο cw συναδέλφους. 

Σύμφωνα με τους κανόνες της διεθνούς ενώσεως τηλεπικοινωνιών (ITU-R M1677)  η ταχύτητα των 
σημάτων μορς καθορίζεται έχοντας σαν βάση την τελεία η οποία εάν διαρκεί 0,1 του δευτερόλεπτου 
μαζί με τα άλλα στοιχεία που αποτελούν το κάθε γράμμα πρέπει να αντιστοιχούν σε ταχύτητα 60 
γραμμάτων το λεπτό (μαζί με τα διαστήματα μεταξύ των λέξεων). Η παύλα αντιστοιχεί σε τρείς τελείες, 
η χρονική απόσταση των στοιχείων πού αποτελούν ένα γράμμα μεταξύ τους είναι μία τελεία, η 
απόσταση μεταξύ των γραμμάτων που αποτελούν μία λέξη είναι τρείς τελείες και τέλος η χρονική 
απόσταση μεταξύ των λέξεων είναι επτά τελείες (παλαιότερα 5). 

Γενικά  η ταχύτητα μετριέται σε χαρακτήρες το λεπτό (cpm) η σε λέξεις το λεπτό (WPM ). Επειδή όμως 
η κάθε λέξη δεν αποτελείτε από τα ίδια αριθμητικώς γράμματα , έχουν καθοριστεί οι λέξεις PARIS και 
CODEX οι οποίες αποτελούνται από πέντε γράμματα που μεταφραζόμενες στα σήματα μορς, έχουν  τον 
μέσο όρο στοιχείων σημάτων μορς μιας λέξεις στην αγγλική γλώσσα.  
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Η λέξη PARIS χρειάζεται 50 χρονικές μονάδες σε χρονικό διάστημα ενός λεπτού (μαζί με τα 
διαστήματα μεταξύ των λέξεων) και  χρησιμοποιείτε σαν μονάδα μέτρησης για το ανοικτό Αγγλικό 
κείμενο και η λέξη CODEX χρειάζεται 60 χρονικές μονάδες σε χρονικό διάστημα ενός λεπτού (μαζί με 
τα διαστήματα μεταξύ των λέξεων) και χρησιμοποιείτε σαν μονάδα μέτρησης της ταχύτητας τυχαίων 
γραμμάτων. Η IARU έχει καθορίσει την λέξη PARIS σαν μονάδα μέτρησης για τους ραδιοερασιτέχνες. 

Τέσσαρα είναι τα επίσημα επί μέρους αγωνίσματα που από τον μέσο όρο αποτελείται και η γενική 
βαθμολογία του κάθε εξεταζόμενου που φυσικά εδώ και καιρό γίνονται με την βοήθεια ηλεκτρονικού 
υπολογιστή. Εκτός από την εκπομπή και λήψη που γίνεται με το πρόγραμμα  hst2006 ( www.iaru-
r1.org ) δύο ακόμα προγράμματα , το rufzxp by DL4MM και IV3XYM (www.rufzxp.net ) και το Morse-
Runner by VE3NEA  (www.dxatlas.com) αποτελούν τα επί μέρους αγωνίσματα του cw. 

Αρχίζοντας από την λήψη και την εκπομπή , η οποία περιλαμβάνει γράμματα αριθμούς και μεικτό 
κείμενο (μαζί με ορισμένα σημεία στίξεως). Η αρχική ταχύτητα είναι 80 cpm και ανεβαίνει ανά 10 cpm 
κάθε φορά για διάστημα ενός λεπτού μέχρι την ταχύτητα που κανείς να μην μπορεί να αποκωδικοποιεί  
πλέον. 

Πόσο γρήγορα μπορεί να γράψει η να πληκτρολογήσει κανείς; 

                    foto 1  

Είναι φανερό ότι από μια ταχύτητα και μετά δεν προφταίνουμε να γράφουμε τα γράμματα, έτσι λοιπόν 
έχουμε δύο λύσεις η να πληκτρολογούμε το κείμενο , (τυφλό σύστημα μέχρι 180-200 cpm) πράγμα 
που κατά την γνώμη μου δεν είναι η καλύτερη λύση γιατί σε περίπτωση λάθους , θα χρειαστεί πολύς 
χρόνος για να γίνει η διόρθωση , η να γράφουμε στενογραφικά τα γράμματα. Στην φωτογραφία 
(foto1) βλέπεται τον τρόπο που στενογραφώ εγώ τα γράμματα σε ταχύτητες πάνω από 130 cpm 
(πεντάδες μόνο γράμματα)  όταν το κείμενο περιλαμβάνει γράμματα και αριθμούς τότε τα σύμβολα  
των αριθμών τοποθετούνται σε ψηλότερη θέση σε σχέση με τα σύμβολα των γραμμάτων για να μην τα 
μπερδεύω . Όπου μπόρεσα χρησιμοποίησα  ελληνικά σύμβολα (γράμματα) για την δημιουργία 
στενογραφικών συμβόλων .  

Στους επίσημους αγώνες η ταχύτητα στην λήψη και 
εκπομπή μετριέται με το πρόγραμμα hst2006. Με το 
πρόγραμμα αυτό έχουμε την δυνατότητα να ελέγχουμε  
και τα λάθη στην εκπομπή μας αν συνδέσουμε το keyer 
που χρησιμοποιούμε με το microphone output του 
υπολογιστή μας , σύμφωνα με το διάγραμμα 1, 
συγκρίνοντας το τυχαίο κείμενο που μας δίνει προς 
εκπομπή ο υπολογιστής με ότι έχουμε γράψει. 

Το RufZxp (foto2) που το όνομα του είναι σύντμηση των 
Γερμανικών λέξεων rufzeichnen hören και το XP που είναι 
και η version των windows και σημαίνει ακούγοντας 

διακριτικά κλήσεως , είναι το τρίτο και ίσως το πιο δύσκολο από όλα τα αγωνίσματα, γιατί κάθε 
διακριτικό κλήσεως είναι διαφορετικό περιέχει δηλαδή διαφορετικό αριθμό γραμμάτων και αριθμών 
αυξάνοντας παράλληλα την ταχύτητα κατά 8 γράμματα αυτόματα με κάθε σωστή απάντηση .  
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Η βαθμολογία εξαρτάται ιεραρχικά από 
τα λάθη μας , την αρχική ταχύτητα, τον 
αριθμό των διακριτικών (Επισήμως είναι 
50 σε κάθε προσπάθεια), την 
περιπλοκότητα των διακριτικών και από 
τον χρόνο που πληκτρολογούμε. ( Ο 
χρόνος πληκτρολογήσεως δεν μετρά 
τόσο πολύ στην βαθμολογία.) 

Ξεκινώντας το πρόγραμμα η αρχική 
ταχύτητα είναι 150 cpm (Έχουμε την 
δυνατότητα να αλλάξουμε την αρχική 
ταχύτητα)  η οποία αναφέρεται φυσικά 
στην ταχύτητα που ακούμε το κάθε 
διακριτικό , στο τέλος του διακριτικού ο 
υπολογιστής περιμένει δίνοντας μας 
χρόνο να πληκτρολογήσουμε το 
διακριτικό και πατώντας enter ακούμε το 
επόμενο διακριτικό, αν είναι σωστό η 
ταχύτητα ανεβαίνει αυτόματα κατά 8 
γράμματα αν όχι, κατεβαίνει αντίστοιχα. 
Όλα τα στοιχεία της κάθε μας προσπάθειας καταγράφονται αυτόματα από το σύστημα όπως τα λάθη μας ,οι πόντοι 
που κερδίσαμε και ο χρόνος αντιδράσεως. Τα αποτελέσματα τα στέλνουμε αν θέλουμε στο www.RufZxp.net για να 
μπούμε στην top list η οποία είναι χωρισμένη σε ηλικιακές κατηγορίες. Φυσικά μπορούμε να αλλάξουμε εξ αρχής 
κάθε παράμετρο του προγράμματος. 
Τέλος  το τελευταίο επί μέρος αγώνισμα είναι το  pile up simulation που γίνεται με το πρόγραμμα MorseRunner.Το 
πρόγραμμα αυτό εξομοιώνει πολύ ρεαλιστικά συνθήκες που όλοι αντιμετωπίζουμε στα contest. Η χρονική διάρκεια 
του είναι δέκα λεπτά και ο σκοπός είναι να γράψουμε όσο το δυνατόν περισσότερα σωστά qso. Οι παράμετροι 
δίνονται αυτόματα από το πρόγραμμα αν επιλέξουμε στις παραμέτρους HST. 

Το κυριότερο φυσικά σε κάθε αγώνα είναι η βαθμολογία για την κατάταξη του κάθε διαγωνιζομένου. Εδώ πρέπει 
να εκφράσω και την προσωπική μου διαφωνία σχετικά με το σύστημα επιλογής για την τελική κατάταξη. Στους 
διεθνείς αγώνες, από κάθε χώρα προκρίνεται μόνο ένας αθλητής και έτσι συμβαίνει να προκρίνονται κάποιοι οι 
οποίοι έχουν πολύ χαμηλή βαθμολογία η δεν συμμετέχουν καν σε τμήμα του επί μέρους αγωνίσματος και να μην 
προκρίνονται αθλητές με πολύ μεγαλύτερες επιδόσεις. 

Απίστευτο;;; Δεν νομίζω!!! Αρκεί να δείτε τα φετινά αποτελέσματα εδώ www.hst2010.eu . 
 
Κατά την γνώμη μου αυτό γίνεται για να μην μονοπωλούν τους αγώνες ορισμένες χώρες που έχουν πολλά χρόνια 
παράδοση στο cw. Η λύση είναι απλή χωρισμός σε κατηγορίες ανάλογα των δυνατοτήτων της κάθε χώρας. Τέλος 
η επιλογή του κάθε υποψηφίου ιδιαιτέρα αν αυτός προορίζεται για διεθνείς αγώνες πρέπει να γίνεται με 
αξιοκρατικά κριτήρια , φυσικά κατόπιν προκριματικών αγώνων και όχι για παράδειγμα αν κάποιος υποψήφιος 
ανήκει σε συγκεκριμένο σύλλογο η  όχι. Στα πνευματικά αθλήματα όπως είναι το cw το πρώτο ρόλο παίζει η 
ψυχολογία , είναι τελείως διαφορετικό να αγωνίζεσαι στο σπίτι σου και να στέλνεις τα αποτελέσματα , από το να 
είσαι σε ξένο περιβάλλον έχοντας μόνο μια η δύο προσπάθειες…. 
 Όπως πάντα κάθε γνώμη , αντίρρηση η υπόδειξη , γίνεται δεκτή στο e-mail sv2xi@jimarmao.homeip.net   
 
Στο τέλος λίγες συμβουλές για κάθε έναν που σκοπεύει να ασχοληθεί με τα σήματα μορς. 
 Εξάσκηση , εξάσκηση, εξάσκηση είναι το μεγάλο μυστικό. Μη προσπαθείτε να διδάξετε τα αυτιά σας μέσω των 
ματιών σας. Αποστηθίζετε τους ήχους των γραμμάτων ενιαία. Ποτέ μην μεταφράζετε τους ήχους σε τελείες και 
παύλες. Η καμπύλη μάθησης είναι διαφορετική σε κάθε άνθρωπο και μοιάζει με σκάλα που ανεβαίνει, κάθε 
σκαλοπάτι είναι μια ταχύτητα που για λίγο χρονικό διάστημα δεν μπορούμε να ανεβούμε, πάντα όμως στο τέλος το 
ανεβαίνουμε. Αν θέλουμε να ανεβούμε ταχύτητα ακούμε σήματα μορς σε ταχύτητα μεγαλύτερη από αυτή που 
μπορούμε. Ακούμε σωστά το 85-90 % των γραμμάτων? Ανεβάζουμε ταχύτητα κατά 10-15 %. Ασκούμαστε 
καθημερινά αν αυτό είναι δυνατόν. Είναι πολύ καλύτερα να ασκούμαστε κάθε μέρα και για λίγη ώρα παρά αραιά 
και πού για πολύ ώρα. Τέλος ποτέ δεν το παρακάνουμε, κάθε άνθρωπος έχει τον δικό του ρυθμό εκπαίδευσης, 
βρείτε τον δικό σας.            

 
Και μην ξεχνάτε :     

 
"Ham Radio without CW it's like CB" 

 
Κλεάνθης Ουγιάρογλου 

SV2XI-HB9JBR 
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                                                                                                           ΒΕΡΟΙΑ     19-10-2010 

 

      Με επιτυχία  πραγματοποιήθηκε η  από  κοινού  η εκδήλωση  jamboree των αιθέρων  2010, 
μεταξύ  της ΕΝΩΣΗΣ ΡΑΔΙΟΕΡΑΣΙΤΕΧΝΩΝ Ν. ΗΜΑΘΙΑΣ  και  της  ΤΟΠΙΚΗΣ ΕΦΟΡΙΑΣ 
ΠΡΟΣΚΟΠΩΝ ΒΕΡΟΙΑΣ στις 16&17/10/2010  στην πλατεία  δικαστηρίων στην Βέροια. 

   Παράλληλα έλαβε χώρα και  η  απονομή των πτυχίων στους νέους  ραδιοερασιτέχνες οι  όποιοι  
επέτυχαν στις  τελευταίες εξετάσεις της  νομαρχιακής  αυτοδιοίκησης Ημαθίας. 

  Τα  πτυχία  στους νέους ραδιοερασιτέχνες του  συλλόγου μας  απένειμαν  οι κκ  ο νομάρχης Ημαθίας  
Κος  Καραπαναγιωτίδης Κ, η  δήμαρχος Βεροίας  Κα  Ουσουλτζόγλου Χ , ο αντιδήμαρχος  Κος 
Μιχαηλίδης Γ ,  ο Δ/κτης  πυροσβεστικής Ν. Ημαθίας  Κος Ντόβας Δ , όπως  επίσης και  ο υπεύθυνος 
πολιτικής προστασίας  της νομαρχίας Ημαθίας Κος Νοβάκης Κ.  

  Το  Δ . Σ  του  συλλόγου  εύχεται ολόψυχα  στους νέους ραδιοερασιτέχνες  μας,  υγεία, και καλές 
επαφές στην ραδιοερσιτεχνική τους καριέρα . 

  

 

                                                                                    

                    Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ      Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ  

         ΤΣΑΓΚΑΛΙΔΗΣ  ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ    ΠΡΑΣΣΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ  

           SV 2 JQA         SV 2 BLI 
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Αγαπητοί φίλοι & φίλες συνάδερφοι ραδιοερασιτέχνες και μη, 

Εύχομαι σε όλους σας υγεία, προκοπή, να είστε καλότυχοι και να κάνετε υπομονή…που θα πάει θα τα κάνουμε τα 
PJ…που βγήκαν το ένα πίσω από το άλλο! 

Και τον νου σας 7 Νοεμβρίου αυτοδιοικητικές εκλογές και το σύνθημα είναι το γνωστό…από άλλες τοποθετήσεις 
μου στο παρελθόν – παραπομπή στην αξέχαστη ελληνική ταινία του Σακελλάριου : «Υπάρχει και φιλότιμο» με το 
τόσο αυθόρμητο και μαζικό φάσκελο! 

HST  

Έγινε στην Πολωνία ο διαγωνισμός Τηλεγραφίας Υψηλής Ταχύτητας της IARU Region 1 και η πατρίδα μας 
συμμετείχε με τρεις χειριστές με την υποστήριξη της ΕΕΡ 

Μπράβο στην Ένωση, μπράβο και στους συμμετέχοντες για την παρουσία τους και του χρόνου εύχομαι και εις 
ανώτερα με μεγαλύτερη ομάδα…ο χειμώνας προβλέπεται βαρύς άρα μέσα στο σπίτι, κατεβάστε Έλληνες - 
Ελληνίδες το http://www.rufzxp.net/ και το morse runner από το http://www.dxatlas.com/Download.asp και 
σε συνδυασμό με practice στα βραχέα,που ξέρεις… 

μπορεί να είσαι εσύ αυτός που θα εκπροσωπήσει την χώρα μας στο επόμενο High Speed Telegraphy meeting! 

 
ΕΡΒΕ & ΕΕΡ 

ΕΕΡ & ΕΡΒΕ 

 
SV2CSV Αντώνης, SV1IW Μάνος, SV2CLJ Θωμάς, SV2KGA Αδάμος, 4 πρόεδροι στην ίδια φώτο και 
χωράνεεε? Είδηση! 
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Φως στο τούνελ… 

μετά από την ακρόαση απίστευτων ιστοριών, με πρωταγωνιστές ραδιοερασιτέχνες που είναι ή sk ή δεν 
ενδιαφέρονται ή είναι μονόπλευροι ή που ακόμη ακόμη είναι αντικειμενικοί αλλά καταντούν γραφικοί λέγοντας 
συνέχεια…ναι αλλά φταίνε οι άλλοι, δείχνοντας με τον δείκτη του χεριού τους την κατεύθυνση κατοικίας του…
άλλου, beaming,αναλόγως με τον συνομιλητή, προς 180 ή 360…μοίρες! 

…κάτι πάει να αλλάξει προς το καλύτερο και εξηγούμαι: 

Στις 24 Οκτωβρίου 2010 πραγματοποιήθηκε στα γραφεία της ΕΡΒΕ ημερίδα με θέμα «Σύγχρονες Ψηφιακές 
Επικοινωνίες Φωνής κ Δεδομένων», με συνδιοργανώτριες την ΕΡΒΕ κ την ΕΕΡ. 

Της παρουσιάσεως επιμελήθηκε ο Δαρκαδάκης Μάνος SV1IW ενώ την παρακολούθησαν δεκάδες συνάδερφοι από 
Θεσσαλονίκη μα και οργανωμένα groups από Κατερίνη, Σέρρες, Έδεσσα, ακόμη και από Θεσσαλία. 

Ο Παπαφούνης ήταν εκεί, όπως και στην κατεδάφιση που……προκλήθηκε σε κεντρικούς δρόμους της 
συμπρωτεύουσας και συγκεκριμένα στους δρόμους από όπου πέρασε το κοινό κομβόι αυτοκινήτων & μηχανών 
ΕΕΡ κ ΕΡΒΕ. 

Η ιδέα πέτυχε, άρεσε και θέλουμε να επαναληφθεί! 

Και όσοι δεν ήρθανε:χάσανε! 

-Ο ΜΟΝΟΣ ΠΟΥ ΜΑΣ ΦΤΑΙΕΙ ΕΙΝΑΙ Ο ΚΑΚΟΣ ΜΑΣ ΕΑΥΤΟΣ! 

Μπράβο στον Θωμά SV2CLJ, πρόεδρο της ΕΡΒΕ μα και στον Μάνο SV1IW, πρόεδρο της ΕΕΡ για την από κοινού 
πρωτοβουλία. 

Γιατί ο Παπαφούνης είναι εδώ και για να κρίνει αλλά και για να επικροτεί!  

 
Και…field day έχουμε!!! 

 
Η γνωστή ραδιοερασιτεχνική ομάδα της Ημαθίας διοργάνωσε κ φέτος το field day IARU Re-
gion 1 από το όρος Βέρμιο με συμμετοχή αρκετών ραδιοερασιτεχνών από την ευρύτερη SV2 
land… 
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Το project περιελάμβανε την άρμοση μίας κεραίας spiderbeam wire yagi, την συγκέντρωση προ του filed day για 
έλεγχο και τέλος την εκτέλεση του σχεδίου στις 4 κ 5 Σεπ 2010. 

Έτσι κι έγινε! 

 

Η έναρξη του διαγωνισμού βρήκε την ομάδα χωρισμένη σε γκρουπ των 2 για την υποστήριξη των βαρδιών : 

SV2JAO Ανδρέας με SV2MIK Άκης, SV2KBB Αρχέλαος με SV2GQP Κώστας & quests SV2CLJ Θωμάς με SV2FPU 
Παπαφούνης ενώ μία πλειάδα από έτερους hams βοήθησε στην επιτυχία του εγχειρήματος 

SV2MAP, SV2LZX, SV2NCG, SW2HTI… 

Τα κύρια θέματα που μας προβλημάτισαν αλλά αντιμετωπίστηκαν αποτελεσματικά ήταν οι κακές καιρικές συνθήκες 
με κατακλυσμιαία βροχή κατά περιόδους, η ομίχλη και η έντονη λάσπη… 

Η ομάδα όμως δεν μάσησε έδωσε λύσεις στο επιτόπου ενώ η φουφού ήταν μόνιμα αναμμένη για να υποστηρίζει 
θερμιδικά τους χειριστές με την ευγενική (!) υποστήριξη του ψητά Παπαφούνη! 

Το γλυκό πέτυχε τα qso γίνανε παρά τις κακές ιονοσφαιρικές συνθήκες, και μία σειρά από φωτογραφίες ευθύς 
αμέσως στις οθόνες σας! 

 

 

 

Το team επιχειρεί στην ομίχλη! SV2NCG Αντώνης, SV2CLJ Θωμάς, SV2JAO Ανδρέας  
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SV2KBB-SV2GQP 

 
Η κεραία ψηλά! 
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SV2JAO πάλι μαζί μετά την Σκόπελο… 
υπόδειγμα κι ακόμα παραπάνω! 

 
SV2MIK Άκης on duty! 
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SV2KBB, άριστες εντυπώσεις! 

 
SV2GQP Κώστας αποτελεσματικός! 
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SV2CLJ μαζί του και στο φεγγάρι πάω (χωρίς τον άλλον), super γνώσεις σε low profile 
(queck!@#) πακέτο! 

 
Σαν τελευταία φώτο σας αφιερώνω 14 λαχταριστά μπριζολάκια που γράφτηκαν στο βιβλίο 
Guinness για τον χρόνο που καταναλώθηκαν 1,4 δευτερόλεπτα! 

 

                                                73s 

                                          Παπαφούνης 

                                             SV2FPUSV2FPUSV2FPU 
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LOOPLOOPLOOP   
   ANTENNASANTENNASANTENNAS   

    Γράφει ο Ντίνος Νομικός – SV1GK 
                                                                  (Δ’ Μέρος) 

                            ΜΑΓΝΗΤΙΚΕΣ   ΛΟΥΠΕΣ 
 

Στις μαγνητικές λούπες αποφεύγουμε να χρησιμοποιούμε σαν υλικό του αγωγού τους το αλουμίνιο και 
προτιμούμε την χρήση χαλκοσωλήνα , γιατί έτσι έχουμε ακόμη μεγαλύτερη μείωση στις απώλειες που εμφανίζει η 
κεραία . 

Ένας εύκολος μαθηματικός τύπος που μας δίνει την αντίσταση απωλειών RL σε Ωμ , μιας κεραίας τύπου 
μαγνητικής λούπας κατασκευασμένης με χαλκοσωλήνα διαμέτρου 20mm - 22 mm , είναι και ο εξής :  

 

 

 

 

 

Όπου RL είναι η αντίσταση απωλειών σε Ωμ , D είναι η διάμετρος της λούπας σε m , F είναι η συχνότητα 
λειτουργίας της κεραίας σε MHz και d είναι η διάμετρος του αγωγού της λούπας σε m . 

Ένα από τα βασικότερα μεγέθη για την μελέτη και τον υπολογισμό των στοιχείων που παρουσιάζει μια 
κεραία τύπου μαγνητικής λούπας , είναι και η αυτεπαγωγή L που εμφανίζει η σπείρα της λούπας . 

Ο τύπος που μας δίνει την συγκεκριμένη αυτεπαγωγή είναι λίγο πολύπλοκος , γι’ αυτό και μετά από 
μελέτη και συνδυάζοντας την εξίσωση του John D. Kraus – W8JK , μια παραλλαγή της οποίας γνωρίσαμε στις 
κατασκευαστικές λεπτομέρειες της κεραίας LPDA (5-9 report , τεύχος 100)  και η οποία αναφέρεται στην 
χαρακτηριστική αντίσταση Ζ0 που παρουσιάζει μια γραμμή μεταφοράς παράλληλων αγωγών , κατέληξα σε έναν 
ημιεμπειρικό τύπο που μας δίνει με σχετικά μεγάλη ακρίβεια την αυτεπαγωγή που παρουσιάζει μια μαγνητική 
λούπα η οποία έχει κυκλική μορφή , απ’ ευθείας σε μΗ . 

Ο τύπος μας λοιπόν είναι : 

 

 

 

 

 

 

Όπου L είναι η αυτεπαγωγή σε μΗ , D είναι η διάμετρος της λούπας  σε m και d είναι η διάμετρος του 
αγωγού της λούπας σε m . 

Όπως ήδη αναφέραμε και στα προηγούμενα , η κεραία μας αυτή παρουσιάζει μια επαγωγική αντίδραση 
XL , την οποίαν μπορούμε να υπολογίσουμε χρησιμοποιώντας τον τύπο :  
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Όπου XL είναι η επαγωγική αντίδραση της λούπας σε Ωμ , F είναι η συχνότητα σε MHz και L είναι η 
αυτεπαγωγή της λούπας σε μΗ . 

Το Q (quality factor) , μιας μαγνητικής λούπας είναι ιδιαίτερα μεγάλο , μπορεί να πάρει ακόμη και την 
τιμή 1000 . 

Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα μια μαγνητική λούπα να παρουσιάζει ένα ιδιαίτερα στενό εύρος λειτουργίας 
που κυμαίνεται συνήθως από 10 KHz έως και 30 KHz , ανάλογα βέβαια και με την συχνότητα εκπομπής . 

Όσο αυξάνεται όμως η συχνότητα λειτουργίας της κεραίας τόσο αυξάνεται και το εύρος της , το οποίο 
μπορεί να φτάσει ακόμη και τους 250 KHz , εφ’ όσον φυσικά η διάμετρός της παραμένει ίδια . 

Ο τύπος λοιπόν που μας δίνει το Q μιας μαγνητικής λούπας είναι : 

 

 

 

 

 

 

Όπου το XL είναι η επαγωγική αντίδραση σε Ωμ , ενώ η RR και η RL είναι η αντίσταση ακτινοβολίας και 
η αντίσταση απωλειών αντίστοιχα , τις οποίες μπορούμε να υπολογίσουμε και με τους τύπους που ήδη αναφέραμε 
και στο 3ο μέρος αυτού του αφιερώματος . 

Αν τώρα γνωρίζουμε το Q που παρουσιάζει μια μαγνητική λούπα , είναι εύκολο να υπολογίσουμε το 
εύρος λειτουργίας της σε KHz , αρκεί να χρησιμοποιήσουμε τον τύπο :  

 

 

 

 

 

Όπου το F είναι η συχνότητα σε MHz και το Q είναι ο quality factor της κεραίας . 

Με τον παραπάνω τύπο , το εύρος λειτουργίας (bandwidth) της μαγνητικής λούπας εκφράζεται απ’ 
ευθείας σε KHz . 

Όσον αφορά δε το ρεύμα I , που θα διαρρέει τον αγωγό μιας μαγνητικής λούπας , μπορούμε να το 
υπολογίσουμε χρησιμοποιώντας τον τύπο : P = I²R . 

        Αν από αυτόν τον τύπο λύσουμε ως προς Ι , θα βρούμε τελικά ότι : 
Όπου το Ι εκφράζεται σε Ampere , το P είναι η ισχύς εξόδου του πομπού σε Watts και το R είναι η ολική 

αντίσταση της κεραίας , δηλαδή  R = RR + RL  , και η οποία εκφράζεται σε Ωμ φυσικά .   

 
Ο   ΠΥΚΝΩΤΗΣ 

Σε μια κεραία τύπου μαγνητικής λούπας ο 
πυκνωτής είναι το σημαντικότερο στοιχείο της .  

Όπως ήδη έχουμε αναφέρει οι τάσεις που 
αναπτύσσονται στα άκρα του είναι ιδιαίτερα υψηλές , της 
τάξεως αρκετών χιλιάδων Volts , ανάλογα βέβαια και με 
την ισχύ εξόδου του πομπού μας . 

Οι τάσεις που δημιουργούνται κατά μήκος του 
αγωγού μιας μαγνητικής λούπας έχουν μια ιδιαίτερη 
κατανομή . 

Έτσι λοιπόν , αν υποθέσουμε για παράδειγμα ότι 
στα άκρα του πυκνωτή αναπτύσσεται μια τάση γύρω στα 
4000 Volts , τότε η κατανομή της τάσης αυτής κατά 
μήκος της λούπας θα είναι όπως στην (Εικόνα 1) .  
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Ο τύπος λοιπόν μέσω του οποίου μπορούμε να υπολογίσουμε την τιμή σε pF αυτού του πυκνωτή 
συντονισμού είναι : 

 

 

 

 

Όπου το CT είναι η χωρητικότητα του πυκνωτή σε pF , F είναι η συχνότητα σε MHz   και XL είναι η 
επαγωγική αντίδραση της κεραίας σε Ωμ . 

Αν μάλιστα θέλουμε να υπολογίσουμε και μέχρι ποια τάση μπορεί να αντέχει αυτός ο       πυκνωτής , 
χρησιμοποιούμε τον τύπο :   

 

 

 

Όπου VC είναι η τάση του πυκνωτή σε Volts ,  

P είναι η ισχύς του πομπού μας σε Watts  και το Q είναι ο 
quality factor της κεραίας . 

Επειδή λοιπόν στα άκρα του πυκνωτή αναπτύσσονται 
ιδιαίτερα υψηλές τάσεις , γι’ αυτό θα πρέπει οι αποστάσεις μεταξύ των 
οπλισμών του να είναι ιδιαίτερα μεγάλες , τουλάχιστον 4 έως 5 
mm ,δηλαδή να χρησιμοποιηθεί ένας αραιόφυλλος μεταβλητός 
πυκνωτής (Εικόνα 2) , που θα έχει φυσικά την κατάλληλη 

χωρητικότητα . 

Αν πρόκειται να χρησιμοποιήσετε έναν μεγάλο αραιόφυλλο μεταβλητό πυκνωτή , 
τότε καλό θα ήταν και προκειμένου να μειώσουμε όσο το δυνατόν περισσότερο 
τις απώλειες , να χρησιμοποιηθεί ένας μεταβλητός πυκνωτής τύπου πεταλούδας 
(split stator) , πάντα αραιόφυλλος , όπως στην (Εικόνα 3) . 

Μια πιο ακριβή λύση , αλλά σαφώς καλλίτερη από κάθε 
άποψη , είναι και η χρήση μεταβλητού πυκνωτή κενού , 
πάντα καλής ποιότητας φυσικά , όπως π.χ. αυτός της 
εταιρίας Jennings ή της Comet (Εικόνα 4) , ο οποίος έχει 
και μεγαλύτερη ανοχή σε υψηλές τάσεις αλλά και 

καλλίτερη μόνωση ώστε να έχουμε όσον το δυνατόν μικρότερη αντίσταση απωλειών . 

Η συνδεσμολογία μάλιστα ενός τέτοιου πυκνωτή με την λούπα της κεραίας φαίνεται 
στην (Εικόνα 5) . Καλόν είναι να αποφύγετε να τον συνδέσετε με κολάρα σύσφιξης , αλλά να 
προτιμήσετε μια καλή κόλληση . 

Βέβαια θα μπορούσε κανείς , αν ήθελε να εκπέμπει μόνο σε μια συγκεκριμένη 
συχνότητα , να χρησιμοποιήσει έναν σταθερό πυκνωτή 
κατάλληλης χωρητικότητας και τάσης , είτε αγοράζοντας 
τον από το εμπόριο είτε κατασκευάζοντάς τον  
χρησιμοποιώντας ένα κομμάτι καλωδίου  coaxial τύπου RG-
213 (Εικόνα 6) , το οποίο θα έχει φυσικά ένα συγκεκριμένο μήκος , ώστε η 
χωρητικότητά του να ταιριάζει με την τιμή του πυκνωτή που υπολογίσαμε , αφού 
φυσικά λάβουμε υπ’ όψην μας , από τα ειδικά 
χαρακτηριστικά του καλωδίου αυτού , ότι 
παρουσιάζει μια χωρητικότητα της τάξεως των 
100pF ανά μέτρο . 

Αν λοιπόν , για παράδειγμα , έχουμε υπολογίσει ότι 
ο πυκνωτής μας πρέπει να έχει μια χωρητικότητα 

γύρω στα 50 pF , τότε επειδή το RG-213 παρουσιάζει μια χωρητικότητα 100pF ανά 
μέτρο , θα μπορούσαμε με ένα κομμάτι από αυτό το καλώδιο , μήκους γύρω στα 50 
cm , να πετύχουμε την χωρητικότητα που επιθυμούμε . 

Βέβαια αυτή η λύση , που είναι ιδιαίτερα οικονομική , θα πρέπει να προτιμάται μόνον εφ’ όσον θέλουμε 
χρησιμοποιούμε μια συγκεκριμένη συχνότητα και μόνο εφ’ όσον ο πομπός μας εκπέμπει με χαμηλή ισχύ  QRP . 

Πάντως είναι προτιμότερο σε κάθε περίπτωση να χρησιμοποιηθεί μεταβλητός πυκνωτής και μάλιστα 
κενού , γιατί έτσι θα υπάρχει η ευχέρεια να συντονίζεται η κεραία σε κάθε συχνότητα που επιθυμούμε 
και σε αρκετές μπάντες , με τις μικρότερες δυνατόν απώλειες . 
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Επειδή , όπως ήδη αναφέραμε , το Q μιας μαγνητικής 
λούπας είναι ιδιαίτερα υψηλό και το εύρος λειτουργίας της κεραίας 
ιδιαίτερα μικρό , για την διευκόλυνσή μας , θα πρέπει ο μεταβλητός 
πυκνωτής να περιστρέφεται με την βοήθεια ενός μοτέρ ώστε και με 
την προσθήκη ενός κατάλληλου μειωτήρα , να μπορούμε να 
συντονίζουμε με ακρίβεια τον πυκνωτή αυτόν από απόσταση . 

Το μοτέρ μαζί με τον μειωτήρα μπορεί να τοποθετηθεί είτε 
στην προέκταση του άξονα του μεταβλητού (Εικόνα 7) , είτε μέσω 
ειδικών γραναζιών κάθετα σε αυτόν (Εικόνα 8) . 

 

Με αυτόν τον τρόπο 
τηλεκατευθύνουμε 
από το shack τον 
συντονισμό της 
κεραίας , χωρίς να 
είμαστε υποχρεωμένοι 
κάθε φορά που 
θέλουμε να την 
συντονίσουμε σε μια συχνότητα ή να αλλάξουμε μπάντα , να 
βρισκόμαστε κάτω από την κεραία και να μεταβάλλουμε κάθε 
φορά την τιμή του πυκνωτή .  

Στο επόμενο τεύχος του 5-9 report , θα αναφερθούμε στους 
τρόπους προσαρμογής και τροφοδοσίας μιας μαγνητικής λούπας 

με γραμμή μεταφοράς 50 Ωμ , καθώς και ένα παράδειγμα υπολογισμού των διαστάσεων και των χαρακτηριστικών 
μιας multiband μαγνητικής λούπας , που μπορεί να λειτουργεί με πολύ καλά αποτελέσματα , σε όλες τις 
ερασιτεχνικές μπάντες από τα 20 έως και τα 10 μέτρα . 

                                      

 

 Μέχρι τότε , πολλά 73 , 

Ντίνος – SV1GK . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Σημείωση: Στο προηγούμενο τεύχος του 5-9 report , ο τύπος που αναφερόταν στην αντίσταση απωλειών 

RL , που παρουσιάζει μια μαγνητική λούπα , είναι λανθασμένος . 

Ο σωστός μαθηματικός τύπος που μας δίνει την αντίσταση απωλειών RL σε Ωμ , είναι : 

 

 

 

 

Όπου το G είναι το μήκος του αγωγού της λούπας σε m ,   

F είναι η συχνότητα σε MHz και d είναι η διάμετρος του αγωγού της λούπας σε mm . 
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ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΥΝ : SV5KKT-THIO, SV5CJQ-VAGOS,SV7LYF/5-MIKE,SV5PFC-MARKOS 

 

Η ΠΡΩΤΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΠΟΥ ΘΑ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΕΙ ΤΟ 
ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΙΑΚΟ ΓΚΡΟΥΠ ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΣΤΟ ΟΡΟΣ ΑΚΡΑΜΥΤΗΣ ΜΕ 
ΤΟ ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟ J45V SOTA SV/GA-055 ΣΤΙΣ 3,4,5,/12/10. ΘΑ 
ΘΕΛΑΜΕ ΝΑ ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΣΟΥΜΕ ΤΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ    
5-9 REPORT ΤΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΚΑΡΑΟΓΛΟΥ ELECTRONICS ΠΟΥ 
ΜΑΣ ΠΡΟΣΕΦΕΡΕ ΜΙΑ ΔΙΠΟΛΙΚΗ ΚΕΡΑΙΑ MFJ-1777, ΤΟΝ 

ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΙΑΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟ 4Χ4, ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΑ OFF ROAD 
ΚΑΙ ΤΟΝ ΣΥΝΑΔΕΛΦΟ SV2BFN ΒΑΓΓΕΛΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 
ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΦΙΛΤΡΩΝ (BAND PASS FILTER) ΓΙΑ ΝΑ 

ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΙ Η ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΜΑΣ.                              
ΤΕΛΟΣ ΘΑ ΗΘΕΛΑ ΝΑ ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΣΩ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΦΙΛΟΥΣ ΚΑΙ 

ΜΕΛΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΟΥΣ. 
ΘΑ ΠΡΟΣΠΑΘΗΣΟΥΜΕ ΝΑ ΕΚΠΕΜΨΟΥΜΕ ΣΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΜΠΑΝΤΕΣ 

ΣΕ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ CW ΚΑΙ SSB. 
ΤΙΣ ΚΑΛΥΤΕΡΕΣ ΕΥΧΕΣ Η ΟΜΑΔΑ J45V 73 

J45VJ45V  
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Πρόβλεψις Διαδώσεως 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 

 

 

 

 

 
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. 

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.          

Οκτώβριος-Νοέμβριος  2010         
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Πρόβλεψη διαδόσεως από σημείον του κεντρικού Αιγαίου πρός:  W6WX 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Πρόβλεψη διαδόσεως από σημείον του κεντρικού Αιγαίου πρός:  VK6RBP 
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Πρόβλεψη διαδόσεως από σημείον του κεντρικού Αιγαίου πρός:  OA4B 

 

Πρόβλεψη διαδόσεως από σημείον του κεντρικού Αιγαίου πρός:  JA2IGY 
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Πρόβλεψη διαδόσεως από σημείον του κεντρικού Αιγαίου πρός:  LU4AA 

 

 

Πρόβλεψη διαδόσεως από σημείον του κεντρικού Αιγαίου πρός:  4U1UN 
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Πρόβλεψη διαδόσεως από σημείον του κεντρικού Αιγαίου πρός:  ZS6DN 

 

 

APRS NEWSAPRS NEWSAPRS NEWS   
 
Αγαπητοί συνάδελφοι αρχικά θα ήθελα να σας συγχαρώ για την άψογη 
δουλεία που κάνετε τόσα χρόνια, συνεχίστε έτσι, μας κάνετε υπερήφανους. 
Είμαι στην ευχάριστη θέση να σας ανακοινώσω τη δημιουργία μιας 
καινούργιας βάσης δεδομένων με Ελληνικούς APRS χάρτες. 
Θα επιθυμούσα να δοκιμάσετε κατά πόσο ανταποκρίνονται στις προσδοκίες σας ως τελικοί 
χρήστες, και φυσικά αναμένω με ιδιαίτερο ενδιαφέρον τις όποιες εντυπώσεις και παρατηρήσεις 
σας από το 5-9 Report. 
Την όλη προσπάθεια μου υποστήριξε ο Σύλλογος Ραδιοερασιτεχνών Ελλάδος, και η υλοποίηση 
έγινε με το πρόγραμμα MapGen του συναδέλφου IZ1KGA. 
Οι χάρτες είναι διαθέσιμοι στο Site του ΣΡΕ στο www.grc.gr στο πεδίο: 
Περιεχόμενα / Διάφορα χρήσιμα / Χάρτες APRS απο τον SV1FYX και τον Σ.Ρ.Ε. 
Μέσα στο .rar αρχείο των χαρτών υπάρχει το Readme.txt το οποίο περιγράφει όλες τις τεχνικές 
και άλλες λεπτομέρειες των χαρτών. 
 
Επισυνάπτω μια φωτογραφία μου στη περίπτωση που τη χρειάζεστε για δημοσίευση ή για το 
Αρχείο σας. 

 
Πολλά 73, Keep the good work, SV1FYX Ivan Stroppiana :-) 
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Greek Islands On The Air – GIOTA award programme. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GIOTA 10 HELLENIC ISLANDS 

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

Βόρειο Αιγαίο. Νότιο Αιγαίο. Θάλασσα Δωδεκανήσου. 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 Δωδεκανήσου. Κρητικό 
Πέλαγος. Ιόνιο Πέλαγος. 
 

Περισσότερες πληροφορίες: 

www.greekiota.gr  
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 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.greekiota.gr  
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