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

Τεύχος Τεύχος Τεύχος 115 115 115 Ιούνιος 201Ιούνιος 201Ιούνιος 201111   

10 GHz tests…!!!10 GHz tests…!!!10 GHz tests…!!!   

2.000.000 Watts..2.000.000 Watts..2.000.000 Watts..   

AEGEAN 2011...AEGEAN 2011...AEGEAN 2011...   

Ο∆ΗΓΙΕΣ...Ο∆ΗΓΙΕΣ...Ο∆ΗΓΙΕΣ...   

COBWEBB ….COBWEBB ….COBWEBB ….   

∆ιάδοση ∆ιάδοση ∆ιάδοση VHF...VHF...VHF...   

   

∆ιαβάστε σε ∆ιαβάστε σε ∆ιαβάστε 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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«Aegean DX group» Po. Box 04 SAMOS GR 831 00 HELLAS 

Ήταν το 2ο Aegean RTTY Contest 
« Το Ελληνικό HF Contest » 

« Το SV HF Contest » 
∆εύτερο Aegean RTTY Contest 

Με εξαιρετική επιτυχία έγινε ο 2ος διαγωνισµός στά HF και σε RTTY. 

Μέχρι την 31η Μαΐου και ώρα 23:00, λάβαµε ηµερολόγια από τους παρακάτω συναδέλφους. 
Εµφανέστατη είναι η στήριξη του Aegean RTTY Contest από ξένους συναδέλφους. 

Από τις 46 µέχρι στιγµής συµµετοχές µόνο 10 είναι οι Ελληνικές...       

Η σειρά εµφάνισης των συµµετοχών στον παρά κάτω πίνακα είναι σύµφωνα µε την ηµεροµηνία 
παραλαβής των LOGs.    Ευχαριστώ όλους γιά την προβολή και την συµµετοχή. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

73 de SV8CYR Αλέξανδρος Καρπαθίου 

Aegean RTTY contest manager 

1 HI8PLE 18 G0ORH 35 W6SX 

2 K5WW 19 OH2LU 36 DV1/JO7KMB 

3 KH6GMP 20 HG7T 37 SV8IIR 

4 SV0XBN/9 21 SV8PKH 38 SV2JAO 

5 OM3TPN 22 SM5CSS 39 YT2PFR 

6 DO9PL 23 JA1BWA 40 OK1KMG 

7 KC2RXS 24 W4TSP 41 HZ1PS 

8 YO2IS 25 AA4YL 42 SV9COL 

9 SP9CXX 26 W9ILY 43 HA5AWT 

10 SV8IJZ 27 EB1GZO 44 VY2LI 

11 KA4PKB 28 SM6GKT 45 SV8MFZ 

12 W0RAA 29 F6BZQ 46 SV8CYV 

13 PA3ACA 30 I8IEQ 47 SX7XAN 

14 VE3IAE 31 W4JHU 48 SV5BYR 

15 SM4DQE 32 7L4IOU 49   

16 EA3FHP 33 K7VC 50   

17 DH5MM 34 Z33A 51   
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O ΙΣΧΥΡΟΤΕΡΟΣ ΠΟΜΠΟΣ   ΤΟΥ   ΚΟΣΜΟΥ 
ΣΤΟ CUTLER   TOY  MAIN  ΣΤΙΣ  Η.Π.Α. EINAI  ΕΓΚΑΤΕΣΤΗΜΕΝΟΣ Ο ΙΣΧΥΡΟΤΕΡΟΣ 

ΠΟΜΠΟΣ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ   EKΠΕΜΠΕΙ   ΣΕ ΣΥΧΝΟΤΗΤΕΣ   

VLF   14 kHZ   και  24 kHZ 

 

Θυµάται… γράφει και αποκαλύπτει… 

Ο Κωνσταντίνος (Ντίνος) Ι. Ψιλογιάννης  

 

din.boxmail@gmail.com 

 

 

 

 

 

ΜΗΚΟΣ ΚΥΜΑΤΟΣ  12.000 ΕΩΣ  22.000  ΜΕΤΡΑ 

 

γεωγραφικο  πλατοσ boρειο    44 38' 47.02"  N   

Μηκος δυτικο     67  16'  51,85"  W 

 

ΜΕΓΕΘΗ  ΤΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ 
    

kαταλαµβάνει µία έκταση 3.000.000 τετραγωνικών µέτρων σε µία ολόκληρη χερσόνησο µε ανεξάρτητη 

τροφοδοσία από τοπικές ηλεκτρογεννήτριες. 

Το  σύστηµα της κεραίας αποτελείται από  26 ιστούς ύψους 240 έως 300 µέτρων, το τεχνιτό έδαφος- 

Αντίβαρο  - της κεραίας αποτελείται από 4.000.000 µέτρα χάλκινο σύρµα πάχους 4 χιλιοστών σε βάθος 

30 εκατοστών µε ανάπτυξη 6 ακτίνες ανά  µοίρα δηλαδή  2160 ακτίνες (radials) οι οποίες  συνεχίζουν 

και µέσα στην θάλασσα  εκτός  από το τετράγωνο  πλέγµα που καλύπτει όλη την χερσόνησο. 

Η αντοχή στον άνεµο  είναι  280  χιλιόµετρα  µε επιπλέον το φορτίο του πάγου  10 εκατοστών. 

Το σύστηµα αποπαγωποιήσεως  για να λιώσει τον πάγο έχει ισχύ 3.000.000  έως 6.000.000 watts η δε 

Κατανάλωση  του σταθµού είναι   11.000.000  watts.  

To µήκος του ειδικού καλωδίου της κεραίας είναι 130.000 µέτρα και έχει διάµετρο 25 και 38 χιλιοστά 

Από χαλκό  και ορείχαλκο .Το σύστηµα της  κεραίας αποτελείται  από  δύο κεντρικούς ιστούς ύψους  
305 µέτρων  ανά τοµέα και6 + 6  περιµετρικούς ιστούς µε ύψος 240 µέτρων  έκαστος. 

Οι ιστοί αυτοί απέχουν από τον κεντρικό ιστό 975 µέτρα οι δε 12 ροµβικής µορφής χωρητικότητες 
φορτίσεως κορυφής  που είναι περιµετρικά έχουν µήκος  560 µέτρα  εκάστη. 
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Οι µονωτήρες σε κάθε γωνία έχουν βάρος  6000 κιλά  και συνολικά  288.000 κιλά , για το σύστηµα 
των 48 µονωτήρων που ο κάθε ένας  αποτελείται από συστοιχία  10 µονωτήρων των 3 µέτρων ο ένας  
δηλαδή. 

Ο κάθε µονωτήρας έχει µήκος  30 µέτρων και στις άκριες  υπάρχουν  τα δύο στεφάνια για την 
εκτόνωση των στατικών φορτίων “corona”  που τα συγκρατούν ειδικοί εντατήρες µε αντίστοιχους 
µονωτήρες. 

Ανάµεσα στα δύο κεραιοσυστήµατα υπάρχει ο ποµπός. Aπό εκεί  σε ειδικά υπόγεια τούνελ  οδεύουν οι 
οµοαξονικές  γραµµές εκατέρωθεν  για το κάθε σύστηµα. 

Η διάµετρος  του τούνελ  είναι  3 µέτρα  επενδεδυµένο µε χάλκινα φύλλα  κολληµένα  ο δε κεντρικός 
αγωγός έχει διάµετρο  40 εκατοστών  που συγκρατείται  από µονωτήρες . O έλεγχος του αγωγού λόγω 
των διαστάσεων του είναι εύκολος  .  

Στην βάση κάθε εξωτερικού ιστού υπάρχει ειδικός  παράπλευρος αυτοστήρικτος πυλώνας ύψους  30 
µέτρων ο οποίος επάνω σε κυλιόµενο σύστηµα  συγκρατεί το αντίβαρο   που διατηρεί  τεντωµένη την 
κεραία αλλά επιτρέπει να απορροφά τις ανεµοπιέσεις  και φορτία πάγου χωρίς πρόβληµα. 

Το βάρος  αντισταθµίσεως  είναι  220.000  κιλά  από σκυρόδεµα µέσα σε κυκλικό τύµπανο για την 
κάθε µία απο τις 12 µε συνολικό βάρος  2.640.000 κιλών.  

Το σύστηµα θερµάνσεως των αγωγών  της κεραίας  “λιώνει” σε µισή   ώρα  5 εκατοστά πάγου σε 
130.000 Μέτρα  αγωγού της κεραίας. 

Το χαρακτηριστικό του σταθµού  είναι  το  «ΝΑΑ»  η σηµερινή του συχνότητα  24 kHz  σε FSK (F1B) 
µε ταχύτητα 50 έως  200  Baud   σε  “Crypto”. 

H ισχύς παράγεται από 4 τελικούς ενισχυτές των 500.000 watts σε συνδυασµό, ώστε να αθροίζουν 
2.000.000 watts. 

Eίναι αξιοπερίεργο ότι σε ένα τόσο µεγάλο σταθµό από άποψη ισχύος, συχνότητος και κεραιών 
ακτινοβολίας δεν υπάρχει στο περιβάλλον υψηλή ενέργεια διότι το όλο σύστηµα έχει πολύ υψηλή 
απόδοση της τάξεως του 75 %. 

Το γκαζόν σε όλη την  επιφάνεια των 3000  στρεµµάτων κουρεύεται τακτικά ώστε οι κορυφές να µην 
αποτελούν “ακίδες” προς ιονισµό. 

Οι δεξαµενές καυσίµων έχουν χωρητικότητα  4.000.000 λίτρων εκάστη. 

Ο σταθµός  έκανε έναρξη στις 4 Ιανουαρίου του  1961,  και λειτουργεί συνεχώς µέχρι σήµερα. 

Ακούγεται σε όλη την υδρόγειο και όσοι έχετε δυνατότητα λήψεως µπορείτε να επιβεβαιώσετε QSL 
λήψεως στην διεύθυνση: 

 

 

 

 

 

Ν Α Α 

NAVAL COMPUTER 
AND TELECOMMU-

NICATIONS 

AREA MASTER STA-
TION ATLANTIC 

CUTLER MAIN 

U. S. A. 
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ΚΑΤΟΨΗ ΤΩΝ ΚΕΡΑΙΩΝ 

 

 

 

 

 

 

 

 

H MIA KEΡΑΙΑ 305 Μ ΜΕ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥΣ ΙΣΤΟΥΣ ΤΩΝ 240 ΜΕΤΡΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΜΙΚΡΟΥΣ 
ΠΑΡΑΠΛΕΥΡΩΣ ΠΟΥ ΣΥΓΚΡΑΤΟΥΝ ΤΑ ΑΝΤΙΒΑΡΑ ΤΩΝ 220 ΤΟΝΩΝ ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ ΚΑΤΩΤΕΡΩ… 
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ΤΟ ΑΝΤΙΒΑΡΟ ΤΩΝ 220.000  ΚΙΛΩΝ           ∆ΙΑΤΑΞΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΑΝΤΙΒΑΡΟΥ 

     

     ΤΟ  ΤΕΧΝΗΤΟ Ε∆ΑΦΟΣ ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ ΜΕΣΑ ΣΤΗΝ ΘΑΛΑΣΣΑ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ο ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΕΠΙΘΕΩΡΕΙ  ΣΤΟ ΥΠΟΓΕΙΟ                            ΤΟ ΠΗΝΙΟ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗΣ ΗELIX 
ΟΜΟΑΞΟΝΙΚΟ  ΤΟΥΝΕΛ ΤΟΝ KENTΡΙΚΟ ΑΓΩΓΟ                   ΜΕΤΑΞΥ ΟΜΟΑΞΟΝΙΚΟΥ- ΚΕΡΑΙΑΣ 
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Ο ΚΕΝΤΡΙΚΟΣ ΙΣΤΟΣ  305 ΜΕΤΡΩΝ  
ΚΑΙ Η ∆ΙΑΤΑΞΗ ΤΡΟΦΟ∆ΟΣΙΑΣ  
           
 
 

 
  

 ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΑ  ΜΙΑΣ ΑΠΟ ΤΙΣ 12  ΡΟΜΒΙΚΕΣ  ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ -ΦΟΡΤΙΣΕΩΣ  ΚΟΡΥΦΗΣ- 
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ΣΥΣΤΟΙΧΙΑ  10 ΜΟΝΩΤΗΡΩΝ  3   ΜΕΤΡΩΝ ΕΚΑΣΤΟΣ  ΚΑΙ  ΣΤΕΦΑΝΙΑ ΓΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ 
ΣΤΑΤΙΚΩΝ ΦΟΡΤΙΩΝ. 

 

 
 

ΓΙΑ ΤΑ  ΕLF ΚΑΙ SLF  (EXTREME & SUPER LOW FREQUENCY ) 3 ΕΩΣ 30 Ηζ ΥΠΑΡΧΟΥΝ 
AΛΛEΣ ΜΕΘΟ∆ΟΙ ∆ΙΑ∆ΟΣΕΩΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΤΩΝ ΥΠΟΒΡΥΧΙΩΝ 
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ΦΥΛΛΑ∆ΙΟ ΤΟΥ ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΟΥ  ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΤΟΥ  1961  ΠΟΥ “∆ΙΑΦΗΜΙΖΕΙ” 
ΥΠΕΡΗΦΑΝΑ ΤΟΝ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΟ  ΠΟΜΠΟ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ  ΤΟΤΕ ΠΟΥ ΗΤΑΝ Η 

ΚΟΡΥΦΩΣΗ  ΤΟΥ “ΨΥΧΡΟΥ ΠΟΛΕΜΟΥ “ 
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ΕΚΠΟΜΠΗ   ΕLF  ΜΕ  ΚΕΡΑΙΑ ΤΗΝ  ΓΗ !  τα ρευµατα  διαχεονται µεσω τησ γησ. 

 

ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΑΥΤΗ  Η ΓΡΑΜΜΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΕΙΝΑΙ  245 ΧΙΛΙΟΜΕΤΡΑ ! 

ΑΠΑΙΤΕΙ  Ε∆ΑΦΟΣ  ΠΟΛΥ ΧΑΜΗΛΗΣ ΑΓΩΓΗΜΟΤΗΤΟΣ  ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΓΗΣ ΣΑΝ ΚΕΡΑΙΑΣ 

 

Στην Αµερική υπάρχει στο  Μichigan το σύστηµα SEAFARER  στους  76  kHz, και στην 

Ρωσσία ο σταθµός ZEVS  στο Murmansk  στην χερσόνησο  Κόλα  στην βόρειο θάλασσα 

στους 82 kHz, δηλαδή µήκος κύµατος 3.658.000  µέτρα !!! 

Αυτό είναι κάτι παραπάνω  από το ¼ της διαµέτρου της γής  (12.715.000 µέτρα). ∆ηλαδή ένα δίπολο 
για την συχνότητα αυτή καλύπτει µερικές  δεκάδες χώρες… 

Επίσης το έδαφος για αυτές τις συχνότητες  αντίθετα µε τις υψηλότερες δεν πρέπει να  

Είναι αγώγιµο.  Ούτε τεχνητό έδαφος ούτε πλέγµα, ούτε radials. 

Πρέπει να έχει  χαµηλή αγωγιµότητα και για τόσο µεγάλη έκταση είναι πολύ δύσκολο 

Και απίθανο!... 

Στο   Μurmansk  τροφοδοτούν δύο ηλεκτρόδια σε βάθος και απόσταση 60 χιλιοµέτρων 

Ενώ στο Michigan όπου και εκεί το έδαφος είναι χαµηλής αγωγηµότητος τα ηλεκτρόδια 

Στο εσωτερικό της γής απέχουν  142 χιλιόµετρα εκατέρωθεν του σταθµού. 
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ΟΙ ∆ΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ  ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΤΩΝ  ΥΠΟΒΡΥΧΙΩΝ  ΣΕ ΚΑΤΑ∆ΥΣH  ΚΑΙ ΑΛΛΟΙ ΜΕΘΟ∆ΟΙ  
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ  ΜΕ ΡΥΜΟΥΛΚΟΥΜΕΝΕΣ ΚΕΡΑΙΕΣ  ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΕΚΤΟΣ ΤΩΝ  ELF  

KAI  VLF  ∆ΟΡΥΦΟΡΙΚΕΣ   MF  HF  ΠΑΡΟΥΣΕΣ ΚΑΙ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ TOY  AMEΡΙΚΑΝΙΚΟΥ  
ΝΑΥΤΙΚΟΥ. 

 

ΕΠΙΛΟΓΟΣ 

Τα  ELF  και τα VLF   έχουν φανατικούς οπαδούς , απαιτούν 
όµως διαφορετική διαδικασία όσον αφορά τις κεραίες και τα 
συστήµατα λήψεως , γι αυτά θα αναφερθώ σε προσεχή 
έκδοση ώστε να  είναι  ολοκληρωµένη η όλη διαδικασία 
λήψεως κεραιών  κλπ. 

Παρόλα τα φαινοµενικά προβλήµατα  οι πολύ χαµηλές 
συχνότητες  έχουν µεγάλο κοινό 

Παγκοσµίως  σαν αρχή παραθέτω την λίστα των 
κυριοτέρων σταθµών  µε τεχνικά χαρακτηριστικά 

Eάν πάλι θέλετε να  αρχίσετε από τους  Ελληνικούς 
σταθµούς στα    LF  και VLF  θα  ακούσετε  αρκετούς 
Ραδιοφάρους   (ΝDB)  Non Directional Beacons που 
υπάρχουν σε αεροδρόµια και κόµβους  αεροδιαδρόµων  τα 
σήµατα αυτών είναι  διαµορφωµένο CW  µε τα γράµµατα  
του Beacon  πχ στους 375 kHz είναι η Σάµος  µε κωδικό  
SMO  (… ._  _ _ )  στον κατάλογο  υπάρχουν όλα τα Bea-
con  στην Ελλάδα. 

Και στον  άλλο οι κυριότεροι σταθµοί  στα VLF  .  Παραθέτω 
και µία QSL  σε VLF  του  SXV . ο οποίος ακούγεται  σε  
αρκετά σηµεία  της  γής.  
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73   ΝΤΙΝΟΣ ΨΙΛΟΓΙΑΝΝΗΣ 
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Κατάρριψη του ρεκόρ αποστάσεως και πρώτη επαφή Κατάρριψη του ρεκόρ αποστάσεως και πρώτη επαφή 
στους 10στους 10GHZ GHZ µεταξύ µεταξύ SV8 (SV8 (Σάµος) και Σάµος) και SV9 (SV9 (Κρήτης)Κρήτης)  

Στοχεύοντας για τους 1,2 από την Νότια Σάµο την Κρήτη… Στο βάθος δεξιά οι βραχονησίδες «Ανθρωποφάγοι» 
στους Κορσεούς. 

 

ΣΑΜΟΣ: QTH LOCATOR KM37JP  Μπουρνιάς  37 39΄ 30’’ N   26 48’ 14’’ E 

Operators SZ8S/SV8ECK & SZ8S/SV8FMY  

ΚΡΗΤΗ: QTH LOCATOR KM15TI   Άγιος ∆ίκαιος   35 20’ 41’’ N   23 37’ 44’’ E 

Operator SY8VHF/SV1BJY  

Απόσταση 383 Km  

Συχνότητα   10368,100 MHz  SSB   

Ισχύς   Ποµπού  100mW.  Ισχύς ERP 50W  Ώρα επαφής  18:35 Local 

Τά µέλη της Ένωσης Ραδιοερασιτεχνών Κεντρικού Αιγαίου – ΕΡΚΑ, 
Αντώνης Μαργαρός SV8ECK και Ηλίας Κατσαφάδος SV8FMY, 
πραγµατοποίησαν σειρά επαφών, στους 10 Γιγάκυκλους, µε την 
οµάδα SY9VHF πού πραγµατοποιεί Expedition στην Κρήτη, 
καταρρίπτοντας κάθε προηγούµενο ελληνικό ρεκόρ αποστάσεως 
πού έχει πραγµατοποιηθεί σε αυτή την Μπάντα. 

Χειριστής από την πλευρά της Κρήτης, στο  SY9VHF ήταν ο SV1BJY 
Γιάννης. 

Επίσης πραγµατοποιήθηκαν επαφές στους 1,2 GHZ καθώς επίσης 
και στα 70cm όπως επίσης και στα 2m. 

Περισσότερα θα έχουµε στο επόµενο 5-9 Report. 

Ο γιός του SV8ECK Αντώνη, πανηγυρίζει  χειροκροτώντας µόλις 
επιτεύχθηκε το πρώτο QSO στους 10GHz !!! 

(το πιάτο βέβαια δεν είναι για τον 1GHZ, απλά ξεκόλλησε το «0» 
από τον αριθµό 10…) 

Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο, τά µέλη, αλλά και εγώ προσωπικά 
συγχαίρουµε θερµά τους συναδέλφους πού πραγµατοποίησαν το 
ρεκόρ αλλά και όλους όσους δούλεψαν για να πραγµατοποιηθούν 
αυτές οι επαφές. 

 

                                                                Βασίλης Αντ. Τζανέλλης 

                                                                          SV8CYV 

                                           Πρόεδρος της Ένωσης Ραδιοερασιτεχνών Κεντρικού Αιγαίου 
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AEGEAN VHF CONTEST AEGEAN VHF CONTEST 
20112011  

Θα είµαστε όλοι εκεί !!Θα είµαστε όλοι εκεί !!  
Μερικές χρήσιµες οδηγίες εκ του contest manager ! 

 

Ο καθένας µπορεί να λάβει µέρος στον διαγωνισµό από οποιοδήποτε σηµείο 

Το µόνο που χρειάζεται  σε κάθε επαφή σας είναι να δίνετε RST (report) – SN (αύξοντα αριθµό 
επαφής ξεκινώντας από το 001) – QTH LOCATOR 

Στο ηµερολόγιο σας  θα πρέπει ΟΠΩΣ∆ΗΠΟΤΕ να αναγράφετε την ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ, ΩΡΑ UTC , και το 
MODE κάθε επαφής. Επίσης θα πρέπει να αναγράφετε σε ποια κατηγορία έχετε λάβει µέρος 

To ηµερολόγιο σας µπορεί να είναι σε ηλεκτρονική ή σε χειρόγραφη µορφή 

Σε ηλεκτρονική µορφή το αρχείο µπορεί να είναι ADIF,CABRILLO,EXCEL,WORD 

Μετά το τέλος του διαγωνισµού όσοι σταθµοί επιθυµούν να λάβουν µέρος στην κατάταξη θα πρέπει να 
στείλουν αντίγραφο του ηµερολογίου τους στον contest manager είτε µέσω email στο 
sv2dcd@yahoo.com είτε ταχυδροµικώς εάν πρόκειται για χειρόγραφο µε συστηµένη επιστολή στην 
ταχυδροµική διεύθυνση 

           ΦΙΣΚΑΣ ΛΕΩΝΙ∆ΑΣ , ΓΚΟΥΖΓΚΟΥ 1,ΑΡΓΟΣ ΟΡΕΣΤΙΚΟ, ΤΚ 52200 

Όταν θα στείλετε το αντίγραφο µέσω email θα παραλάβετε άµεσα αυτοµατοποιηµένη απάντηση ότι 
το αντίγραφο σας έχει ληφθεί κανονικά. ΕΑΝ ΚΑΙ ΜΟΝΟ ΕΝΑ ΛΑΒΕΤΕ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΜΟΝΟ ΤΟΤΕ 
Η ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ ΕΧΕΙ ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΕΙ. 

Τα τηλέφωνα επικοινωνίας µε τον contest manager είναι 

ΣΤΑΘΕΡΟ : 2467042226 

KΙΝΗΤΟ : 6972858742 

FAX : 2467044152 

 

ΠΑΡΑΚΑΛΩ ∆ΙΑΒΑΣΤΕ ΤΑ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ !! 
 

 

ΚΑΘΕ ΧΡΟΝΟ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΟΡΙΣΜΕΝΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΣΥΝΑ∆ΕΛΦΩΝ ΟΙ ΟΠΟΙΟΙ ΕΙΧΑΝΕ 
ΛΑΒΕΙ ΚΑΝΟΝΙΚΑ ΜΕΡΟΣ ΣΤΟΝ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΑΛΛΑ ΤΟ LOGBOOK ΤΟΥΣ ∆ΕΝ ΕΦΤΑΣΕ ΠΟΤΕ 

ΣΤΟΝ CONTEST MANAGER 

ΜΕΤΑ ΤΟ ΤΕΛΟΣ ΤΟΥ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΙΓΟΥΡΕΥΤΕΙΤΕ ΓΙΑ ΑΥΤΟ 

 

ΕΙΝΑΙ ΜΕΓΑΛΟ ΚΡΙΜΑ ΝΑ ΜΗΝ ΣΥΜΠΕΡΙΛΗΦΘΕΙΤΕ ΣΤΗΝ ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΓΙΑ ΑΥΤΟ ΤΟΝ ΛΟΓΟ 

 

ΚΑΘΕ ΧΡΟΝΟ ΜΕΤΑ ΤΟ CONTEST ∆ΗΜΟΣΙΕΥΕΤΑΙ ΣΤΟ 5-9report ΛΙΣΤΑ ΜΕ ΤΑ CALLS TΩN 
ΣΤΑΘΜΩΝ ΤΩΝ ΟΠΟΙΩΝ ΤΟ LOGBOOK ΕΧΕΙ ΛΗΦΘΕΙ 

ΣΙΓΟΥΡΕΥΤΕΙΤΕ ΟΤΙ ΤΟ CALLS ΣΑΣ ΕΙΝΑΙ ΣΤΗ ΛΙΣΤΑ 
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ΜΕΡΙΚΕΣ ΦΩΤΟ ΑΠΟ ΤΟ ΠΕΡΣΙΝΟ ΑEGEAN VHF CONTEST ΠΟΥ ΜΑΣ ΕΣΤΕΙΛΕ Ο ΣΥΝΑ∆ΕΛΦΟΣ 
SW1MQJ ΠΟΥ ΕΛΑΒΕ ΜΕΡΟΣ ΣΤΗΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ SINGLE OPERATOR 144ΜΗΖ SSB ΚΑΙ ΕΚΑΝΕ 76 

ΕΠΑΦΕΣ 

∆ΥΣΤΥΧΩΣ ΤΟ LOGBOOK ∆ΕΝ ΕΦΤΑΣΕ ΠΟΤΕ…. 
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Νέα από την επαρχίαΝέα από την επαρχία  



55--9 Report  9 Report  Το κυβερνοπεριοδικό του Αιγαίου Σελίδα  Σελίδα  Σελίδα  171717   

 

 

 

 

 

Γράφει ο Μάκης Μανωλάτος 

   sv1nk@hotmail.com 

 

 

Ο∆ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ 10Ο∆ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ 10o AEGEAN CONTESTo AEGEAN CONTEST  
 

 

 

Αγαπητοί φίλοι και συνάδελφοι γεια σας. Μέσα στο βαρύ κλίµα της οικονοµικής κρίσης 
έρχεται και ένα ευχάριστο γεγονός, τα…  

 

 

10α γενέθλια του AEGEAN CONTEST! του Ελληνικού 
VHF/UHF διαγωνισµού που δίνει τη δυνατότητα σε 
όλους τους Έλληνες ραδιοερασιτέχνες, ανεξαρτήτως 
κατηγορίας και εµπειρίας να συµµετάσχουν σε µια 
µοναδική δραστηριότητα  που συνδυάζει συγκίνηση, 
εµπειρία, διασκέδαση, και απόκτηση 
τηλεπικοινωνιακών  γνώσεων και δεξιοτήτων. 

Φέτος ο διαγωνισµός θα είναι περισσότερο παρά ποτέ 
ένα Ραδιοερασιτεχνικό πανηγύρι. 

 

 

Πρώτα – πρώτα, γιατί χάρη στην αγάπη και την υποστήριξη όλων των Ελλήνων 
Ραδιοερασιτεχνών κλείνει 10 συναπτά χρόνια προσφοράς στον Ελληνικό 
Ραδιοερασιτεχνισµό.  

∆εύτερον, γιατί επί µια δεκαετία το Aegean Contest, είναι το σηµείο συνάντησης όλων των 
Ελλήνων Ραδιοερασιτεχνών που ανεξάρτητα από κατηγορία και εµπειρία µπαίνουν µαζί στην 
«αρένα» του ευγενούς ανταγωνισµού στην οποία δείχνουν, αλλά και δοκιµάζουν τις 
ραδιοερασιτεχνικές ικανότητες και δεξιότητες που έχουν.  

Τρίτον, γιατί επί 10 χρόνια όλη η Ευρώπη, και όχι µόνο, «ακούει» την Ελληνική φωνή, την 
Ελληνική ψυχή να διασχίζει τα Ερτζιανά και να δηλώνει ότι η Ελλάδα, το Αιγαίο, ΕΙΝΑΙ 
Ε∆Ω!!! 

Οι Έλληνες είχαν το θάρρος να φτιάξουν  και να καθιερώσουν ένα Ραδιοερασιτεχνικό 
διαγωνισµό που στέκεται ισάξια µε τους διαγωνισµούς των άλλων χωρών. 

Τέταρτον, γιατί για 10 ολοστρόγγυλα χρόνια είναι ο πρώτος και ευκολότερος 
ραδιοερασιτεχνικός διαγωνισµός που συµµετέχουν όλοι οι νεοεισερχόµενοι στο χόµπι 
ραδιοερασιτέχνες παίρνοντας το «βάπτισµα του πυρός Hi..Hi...»  

Αρκεί ένας φορητός ποµποδέκτης VHF και µια επίσκεψη στην ταράτσα της πολυκατοικίας για 
να γράψετε πολλές δεκάδες QSO στο Log-Book του σταθµού σας, και µάλιστα σε συνθήκες 
διαγωνισµού. 
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Πέµπτον, γιατί εδώ, στο AEGEAN contest για 10 ολόκληρα χρόνια σε συνθήκες «µάχης» ο 
κάθε ραδιοερασιτέχνης µπορεί να δοκιµάσει τον εξοπλισµό του. Ποµποδέκτες, ενισχυτές και 
προενισχυτές, κεραίες και τεχνικές, δοκιµάζονται και αξιολογούνται σε πραγµατικές 
συνθήκες. Εδώ στο AEGEAN βγαίνουν τα πραγµατικά συµπεράσµατα για την αξιοπιστία και 
τις δυνατότητες του εξοπλισµού και όχι από «φιλικά» Report-α. 

 

Έκτον, γιατί για 10 χρόνια από το Aegean contest ξεκίνησαν την καριέρα  τους «φτασµένοι» 
Contesters και σηµερινοί «ειδήµονες» περί των ραδιοερασιτεχνικών θεµάτων και ας κάνουν 
ότι το ξεχνούν λέγοντας το γνωστό: Με τον διαγωνισµό των φορητών θα ασχοληθούµε 
τώρα; Kαι όµως, από αυτόν ξεκίνησαν και έφτασαν στην κορυφή!  (ή αρκετά κοντά για να 
πω και την κακία µου…) 

 

Έβδοµον, γιατί επί µια χρυσή δεκαετία όλοι όσοι ασχολήθηκαν και συµµετείχαν στο AEGEAN 
Contest είδαν, άκουσαν, και έζησαν στην πράξη και «από κοντά» όλα όσα άκουσαν και 
διάβασαν στη θεωρία για κυµατοδηγούς, τροποσφαιρικά, σποραδικά, ανακλάσεις, οπτικές 
επαφές και ότι άλλο βάλει ο νους σας, σε ένα Σαββατοκύριακο! 

 

Όγδοο, γιατί για 10 χρόνια το AEGEAN Contest είναι η θαυµάσια ευκαιρία όλων όσων 
αγαπούν τη φύση και τις υπαίθριες δραστηριότητες να συνδυάσουν στην αγάπη τους για τον 
ραδιοερασιτεχνισµό µε τον έρωτά τους για την µητέρα φύση. Πόσοι και πόσοι 
ραδιοερασιτέχνες δεν συνδυάζουν να «κατασκηνώσουν» σε µια τοποθεσία µε υπέροχη θέα 
ή πράσινο και παράλληλα να «βάζουν φωτιά» στα 6m,  2m, ή 70cm; 

 

Ένατο, γιατί για µια 10ετία ο Ραδιοερασιτέχνης που βρίσκεται σε διακοπές σε οποιοδήποτε 
σηµείο της Ελλάδας ανεξάρτητα από το είδος και τις δυνατότητες του εξοπλισµού του µπορεί 
να «ξεκλέψει» λίγη ώρα και να απολαύσει συναρπαστικά QSO, ακόµη και από την παραλία 
που κάνει το µπάνιο του. Μισή ώρα µε τις πόρτες του αυτοκινήτου ανοιχτές είναι αρκετή για 
να κάνει τουλάχιστον 15 QSO, και άλλα τόσα µε ένα φορητό  ξαπλωµένος κάτω από την 
οµπρέλα πίνοντας παγωµένο καφεδάκι!  

 

∆έκατο και όπως πιστεύω το σηµαντικότερο, γιατί το AEGEAN Contest είναι ο διαγωνισµός 
που ενώνει όλους τους Έλληνες Ραδιοερασιτέχνες.  

Το πρώτο Σαββατοκύριακο κάθε Ιουλίου οι καρδιές όλων των Ελλήνων Ραδιοερασιτεχνών 
γίνονται µια µεγάλη καρδιά που κτυπά συγχρονισµένα φωνάζοντας: 

 

 

«CQ AEGEAN CONTEST, η Ελλάδα Ενωµένη καλεί 
και ακούει τον υπόλοιπο κόσµο στους αιθέρες, 

∆ΙΑΚΟΠΗ...» 
 

 

Καλεί και ακούει τον υπόλοιπο κόσµο; Ωραίο ακούγεται! αλλά που καλεί και ακούει; Το AE-
GEAN Contest δραστηριοποιείται στα 6m, 2m, και 70cm, πρόκειται δηλαδή για ένα 
«καθαρά» V/UHF διαγωνισµό και ως εκ τούτου (που έλεγε και η φιλόλογος µας πρίν… 
ζουµ… χούµ… χούµ…  κάποια χρόνια πίσω..)  µπορούν να λάβουν µέρος ΟΛΟΙ οι Έλληνες 
Ραδιοερασιτέχνες ανεξαρτήτως κατηγορίας, οι SV στα 6m, 2m, και 70cm, ενώ οι SW στα 2m, 
και 70cm. 



55--9 Report  9 Report  Το κυβερνοπεριοδικό του Αιγαίου Σελίδα  Σελίδα  Σελίδα  191919   

Στο AEGEAN Contest  µπορούν να λάβουν µέρος ΟΛΟΙ οι ραδιοερασιτέχνες είτε ανήκουν σε 
κάποιο σύλλογο - ένωση Ραδιοερασιτεχνών, είτε είναι ανεξάρτητοι χειριστές και δεν 
ανήκουν πουθενά. Το µόνο που χρειάζεται είναι να «κρατάτε» ένα ηµερολόγιο µε τις επαφές 
που κάνετε και να το στείλετε στον  QSL Manager του διαγωνισµού Λεωνίδα Φίσκα µε 
ηλεκτρονικό ταχυδροµείο στην διεύθυνση: sv2dcd@yahoo.com. 

 Ή ταχυδροµικά στην διεύθυνση: 

 

ΛΕΩΝΙ∆ΑΣ ΦΙΣΚΑΣΛΕΩΝΙ∆ΑΣ ΦΙΣΚΑΣ  

SV2DCDSV2DCD  

ΑΡΓΥΡΙΟΥ ΓΚΟΥΖΚΟΥ 1ΑΡΓΥΡΙΟΥ ΓΚΟΥΖΚΟΥ 1  

ΑΡΓΟΣ ΟΡΕΣΤΙΚΟΑΡΓΟΣ ΟΡΕΣΤΙΚΟ  

ΚΑΣΤΟΡΙΑ 52200ΚΑΣΤΟΡΙΑ 52200  
 

Στις γραµµές που ακολουθούν θα βρείτε όλες εκείνες τις πληροφορίες που θα σας 
επιτρέψουν να απολαύσετε το contest αρχίζοντας από τις συχνότητες.  

 
 Αφού είδαµε συνοπτικά τι προσφέρει στη ραδιοερασιτεχνική κοινότητα το AEGEAN Contest, 
σε ποιες συχνότητες µπορούν να λάβουν µέρος οι ραδιοερασιτέχνες ανάλογα µε την 
κατηγορία της αδείας τους, και ποια είναι η κατανοµή και χρήση των συχνοτήτων ανάλογα 
µε το είδος της διαµόρφωσης που χρησιµοποιούµε, ας προχωρήσουµε σε ένα γρήγορο 
«σεµινάριο» για να πληροφορηθούν οι νεώτεροι και να θυµηθούν οι παλαιότεροι: 
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Ποιός είναι ο σκοπός του Aegean Contest; 

 

Σκοπός του διαγωνιζόµενου στο Aegean Contest είναι να επικοινωνήσει µε όσο το δυνατόν 
περισσότερους σταθµούς, σε όσο το δυνατόν µεγαλύτερες αποστάσεις, µε όσο το δυνατόν περισσότερα 
Locator. 

 

Πώς γίνεται µια κλήση για το Aegean Contest; 

 

Στο Aegean contest η κλήση γίνεται κάπως έτσι: 

«CQ AEGEAN CONTEST, CQ AEGEAN CONTEST, CQ AEGEAN CONTEST, Ε∆Ω SV/SW…..,  SV/SW…..,  
SV/SW…..,  ∆ΙΑΚΟΠΗ.» 

Ή στα Αγγλικά: 

«CQ AEGEAN CONTEST, CQ AEGEAN CONTEST, CQ AEGEAN CONTEST, THIS IS  SV/SW…..,  SV/
SW…..,  SV/SW…..,  OVER.» 

 

Παράκληση: Στην συχνότητα 144.300 ΜΗΖ καλούµε CQ, και µετά δίνουµε QSY σε άλλη 
συχνότητα. ∆εν χρησιµοποιούµε το 144.300 για  QSO. 

 

Επειδή  η πείρα έδειξε ότι πρώτη προτεραιότητα των διαγωνιζοµένων είναι τα QSO σε φωνή και 
ακολουθούν τα QSO στα ψηφιακά Mode. Για το λόγο αυτό προτείνεται οι κλήσεις στα ψηφιακά mode  
πχ. SSTV, να γίνονται στις 16:00 και για όσο υπάρχει «κίνηση» και στη συνέχεια από τις 21:00 και 
µετά και για όσο υπάρχουν ψηφιακοί σταθµοί στη συχνότητα. 

Είναι βέβαιο ότι κανένας δεν θα θυσιάσει τα QSO σε φωνή περιµένοντας αν και πότε θα εµφανιστεί 
κάποιος ψηφιακός σταθµός. Μετά το µεσηµεριανό φαγητό όλοι θέλουν ένα διάσηµα ξεκούρασης ή 
ήπιας ραδιοερασιτεχνικής δραστηριότητας. Εποµένως γύρω στις 4 και για καµιά ωρίτσα µπορούν να 
γίνουν θαυµάσια ψηφιακά QSO. Φυσικά το ίδιο µπορεί να επαναληφθεί το βραδάκι γύρω στις 9 όπου 
τα QSO σε φωνή σιγά –σιγά φθίνουν ιδιαίτερα στα 2m και 70cm. 

 

Τί report-α ανταλλάσσουν οι σταθµοί µεταξύ τους; 

  

RS(T) – ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΑΦΗΣ – QTH LOCATOR 

Παράδειγµα:  

Σε SSB,FM ……………… 5-9 /     001 / KM17VX 

Σε CW, RTTY, PSK …..  5-9-9 / 001 / KM17VX 

Σε SSV ………………….  5-9-5 / 001 /  KM17VX 

 

ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΤΟ QTH LOCATOR; 

 

Είναι ένα σύστηµα γεωγραφικού προσδιορισµού της θέσης που βρίσκεται ένας σταθµός. Ο 
απλούστερος τρόπος για να βρείτε το δικό σας QTH Locator είναι να επισκεφθείτε την ιστοσελίδα: 

 

http://f6fvy.free.fr/qthLocator/fullscreen.php 

 
µέσω των χαρτών της Google εύκολα θα βρείτε την περιοχή που σας ενδιαφέρει, και αυτόµατα θα 
εµφανιστεί το QTH Locator και οι γεωγραφικές σας συντεταγµένες. ∆είτε την παρακάτω εικόνα: 
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Ο εύκολος τρόπος να βρείτε το QTH Locator. 

Ένας άλλος τρόπος ακόµη πιο εύκολος είναι να χρησιµοποιήσετε τους χάρτες του APRS, δείτε την 
επόµενη εικόνα. 

Στην κάτω αριστερά γωνία βλέπετε το QTH Locator, και στην κάτω δεξιά τις γεωγραφικές 
συντεταγµένες στις οποίες αντιστοιχεί. 

Στις επόµενες δύο εικόνες µπορείτε να δείτε τα QTH Locator στα οποία είναι χωρισµένη η Ελλάδα. 

 

Προσέξετε το εξής: 

 

Η Ελλάδα έχει τις ονοµατοδοσίες QTH Locator: JM, KN και KΜ. Εποµένως είναι λάθος να ρωτάτε 
τον συνοµιλητή σας: 

“Ποιο είναι το KILO MEXICO σου;” Ο λόγος είναι απλός, αν ο συνοµιλητής σας βρίσκεται στην 
Κέρκυρα δεν έχει «ΚΜ, αλλά JM!», αν βρίσκεται στην Καβάλα δεν έχει «ΚΜ, αλλά ΚΝ». Εποµένως 
το σωστό είναι να ζητάτε να σας πει το Locator και ΟΧΙ το ΚΜ.  
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Αν ∆ΕΝ ξέρετε το ακριβές Locator δώστε το Locator της πλησιέστερης προς εσάς µεγάλης πόλης. 
Είναι καλύτερο να δώσετε ένα Locator µε µικρό σφάλµα από το να µη δώσετε τίποτε!  

Σε προηγούµενα Contest συνάντησα σταθµούς οι οποίοι πραγµατικά ποτέ στη ζωή τους δεν είχαν 
ακούσει για QTH Locator και άλλοι που είχαν µεν ακούσει, αλλά βρισκόταν σε σηµείο που 
πραγµατικά δεν µπορούσαν να το προσδιορίσουν. 

Σε αυτή την περίπτωση είναι καλύτερο να δώσετε το παρακάτω Report: 

SV/SW…… ΑΠΟ SW/SV….. 5-9/ 001/ ΧΑΛΚΙ∆Α 

                              -//-                          ΑΘΗΝΑ 

                              -//-                          ΠΑΤΡΑ 

 

Ο ανταποκριτής σας  µετά το τέλος το διαγωνισµού θα µπορέσει να βρει το QTH Locator στο οποίο 
αντιστοιχεί η πόλη που δώσατε. Ο διαγωνισµός απαιτεί: 

∆ιακριτικό / αναφορά σηµάτων / αύξοντα αριθµό επαφής / τοποθεσία. 

Λάθος είναι να δώσετε αναφορά χωρίς να πληροφορείτε τον ανταποκριτή σας για την τοποθεσία 
από την οποία εκπέµπετε, και όχι να το πείτε λεκτικά αντί κωδικοποιηµένα. 
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Τι είδους ηµερολόγιο «στέλνουµε» στον Contest Manager; 

Όλα τα ηµερολόγια – Log Book είναι αποδεκτά: 

Χειρόγραφα, φωτοτυπίες από το επίσηµο ηµερολόγιο του σταθµού, το αρχείο που δηµιουργεί το 
επίσηµο ηλεκτρονικό Log Book του AEGEAN CONTEST του συναδέλφου OK1DIX, ή οποιοδήποτε 
αρχείο σε Word, Excel, αντίστοιχα αρχεία του Open Office κλπ. 

Όσοι συνάδελφοι χρησιµοποιήσετε το πρόγραµµα LogBook VUSC που είναι το επίσηµο ηλεκτρονικό log 
book του AEGEAN CONTEST θα πρέπει να δώσετε προσοχή στην καταχώρηση του ίδιου σταθµού 
στην ίδια µπάντα µε διαφορετικό mode.    

Το πρόγραµµα ∆ΕΝ το επιτρέπει!!!! Οπότε θα πρέπει να κάνετε το εξής «τέχνασµα», θα καταχωρείτε 
τον σταθµό και στο τέλος θα προσθέτετε ένα χαρακτήρα της αρεσκείας σας πχ. * ή – ή _ την κάτω 
γραµµή την χρησιµοποιώ εγώ γιατί δίνει πολύ καλό αισθητικό αποτέλεσµα. ∆είτε την επόµενη εικόνα. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Όταν καταχωρείτε τον ίδιο σταθµό στην ίδια µπάντα σε διαφορετικό mode  βάλτε στο τέλος 
µια ή περισσότερες κάτω γραµµές ή αστεράκια ή παύλες. 

Ποιες κατηγορίες συµµετοχών υπάρχουν; 

 

Το Aegean contest είναι ένας ευέλικτος διαγωνισµός ο οποίος έχει τις εξής κατηγορίες συµµετοχής: 

1. Ένας χειριστής σε µία οποιαδήποτε µπάντα, σε ένα ή  όλα τα modes, από οποιαδήποτε γεωγραφική     

    θέση. 

2 . Ένας χειριστής σε όλες τις µπάντες, σε ένα  ή όλα τα modes, από  οποιαδήποτε γεωγραφική θέση. 

3. Πολλοί χειριστές σε µία οποιαδήποτε µπάντα, σε ένα ή  όλα τα modes, από οποιαδήποτε 
γεωγραφική θέση. 

4. Πολλοί χειριστές σε όλες τις µπάντες, σε ένα  ή όλα τα modes, από  οποιαδήποτε γεωγραφική θέση. 

∆εν υπάρχει περιορισµός στην εγκατάσταση αριθµού Ποµποδεκτών ή δεκτών, κεραιών, τρόπου και 
είδους Τροφοδοσίας κλπ. 
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Πότε αρχίζει και πότε τελειώνει ο διαγωνισµός; 

 

1 Ο διαγωνισµός αρχίζει στις 00:00 GMT δηλαδή στις 03:00 το πρωί  του 

2 Σαββάτου 2 Ιουλίου 2011 και τελειώνει στις 23:59 GMT της Κυριακής 3 Ιουλίου, δηλαδή στις 
02:59 τοπική ώρα, της ∆ευτέρας 4 Ιουλίου 2011. 

 

Ποιές επαφές επιτρέπονται; 

 

Eπιτρέπεται µόνο µία επαφή ανά mode και ανά µπάντα µε τον ίδιο σταθµό.  

Πχ. 2m SV1NK/SSB, SV1NK/FM, SV1NK/SSTV είναι τρείς διαφορετικοί 

σταθµοί για το LogBoοκ και βαθµολογούνται ξεχωριστά. 

Στα 70 cm ο SV1NK σε SSB mode, ο SV1NK σε FM, και ο SV1NK σε SSTV είναι τρείς διαφορετικοί 
σταθµοί για το LogBoοκ και βαθµολογούνται ξεχωριστά. 

∆εν επιτρέπεται η χρήση επαναληπτών για επαφές, ή ανταλλαγή 

στοιχείων επαφής που δεν µπόρεσαν να ολοκληρωθούν κατά τη 

διάρκεια του contest. Οποιεσδήποτε επαφές που πραγµατοποιούνται παραβιάζοντας το band  plan των 
συχνοτήτων δεν θα µετρήσουν. 

 

Σε ποια mode εκπέµπουµε; 

 

Οι εκποµπές µπορούν να γίνουν στα εξής modes: 

Για την µπάντα των 2m και των 70 cm σε CW, SSB, FM και σε όλα τα 

ψηφιακά modes. (SSTV, RTTY, FSK441, JT65A κλπ). 

Για την µπάντα των 6m σε CW, SSB και σε όλα τα ψηφιακά modes. 

(SSTV, RTTY, FSK441, JT65A κλπ). 

 

Πόσο µακριά µπορούµε να επικοινωνήσουµε; 

 

ΑΥΤΟ ΕΞΑΡΤΑΤΑΙ ΑΠΟ: 

1. ΤΟΝ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ ΜΑΣ: δυνατότητες ποµποδέκτη, κεραίας, προενισχυτή   κλπ 

2. ΤΟ ΕΙ∆ΟΣ ΤΗΣ ∆ΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ: SSB, FM, CW 

3. ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΣΥΧΝΟΤΗΤΩΝ: 6m, 2m, 70cm 

4. ΤΗΝ ∆ΙΑ∆ΟΣΗ, οπτική επαφή: Ε σποραδικό, τροποσφαιρική. 

5. TO ΥΨΟΣ ΤΗΣ ΚΕΡΑΙΑΣ ΜΑΣ: Όσο πιο ψηλά, τόσο πιο καλά. 

 

Ποια είναι η σχέση εµβέλειας και ισχύος ποµπού; 

1. ΜΕ ΕΝΑ ΦΟΡΗΤΟ  Π/∆ 5 WATT V/U ΠΕΡΙΠΟΥ 70 Km. 

2. ΜΕ ΕΝΑ  ΚΙΝΗΤΟ ΣΤΑΘΜΟ 50 WATT  V/U ΠΕΡΙΠΟΥ 150 Km 

3. ΜΕ ΕΝΑ ΣΤΑΘΜΟ ΒΑΣΗΣ V/U 50 WATT ΠΕΡΙΠΟΥ 350 Κm 

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: 

Εµπειρικά αποτελέσµατα µε κεραίες RUBBER, 5/8λ, ΚΑΙ 2 Χ 5/8λ.  
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Ποια είναι η σχέση εµβέλειας και διαµόρφωσης ποµπού; 

 

∆ΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΚΑΙ ΕΜΒΕΛΕΙΑ 

ΜΕ 5 WATT 

ΜΕ  FM ΣΤΑ 5 WATT ~ 70 Km 

ME  SSB         -//-      ~ 150 Κm 

ME  CW          -//-      ~ 300 Km 

 

ME 50 KAI 100 WATT 

1. ME FM  ~ 85 Km       /     100 Km 

2. ME SSB ~ 200 Km     /     250 Km 

ME CW ~ 350 Km     /      400 Km 

 

Οι αποστάσεις είναι από την αποκτηθείσα εµπειρία και όχι βάση θεωρητικών υπολογισµών. Την 
κατηγορία των 5 Watt την έχω ξεχωριστά γιατί είναι η κατηγορία στην οποία παρουσιάζονται τα 
περισσότερα αλληλοσυγκρουόµενα αποτελέσµατα, ενώ στις κατηγορίες 50 και 100 Watt έχουµε 
περισσότερο οµαλή ροή. 

 

ΠΟΙΑ ΕΙΝΑΙ Η ΣΧΕΣΗ ΕΜΒΕΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΧΝΟΤΗΤΑΣ ΕΚΠΟΜΠΗΣ; 

 

50 ΜΗΖ - 6m. 

∆ΙΑ∆Ι∆ΟΝΤΑΙ ΠΟΛΥ ΕΥΚΟΛΑ ΜΕΣΩ Εs ΣΕ ΑΠΟΣΤΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΠΟΥ 1850 Κm. ΛΙΓΟΤΕΡΟ ΕΥΚΟΛΑ 
ΜΕΣΩ ΤΡΟΠΟΣΦΑΙΡΙΚΟΥ ΣΕ ΑΠΟΣΤΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΠΟΥ  1000 Κm. 

ΚΑΙ ΑΚΟΜΗ ΠΟΙΟ ∆ΥΣΚΟΛΑ ΜΕΣΩ ΚΥΜΑΤΟ∆ΗΓΟΥ ∆ΙΑΜΕΤΡΟΥ ΠΕΡΙΠΟΥ 300m ΣΕ 
ΑΠΡΟΣ∆ΙΟΡΙΣΤΕΣ ΑΠΟΣΤΑΣΕΙΣ.   

1 144 ΜΗΖ - 2m. 

∆ΙΑ∆Ι∆ΟΝΤΑΙ ΜΕ ΚΑΠΟΙΑ ΜΙΚΡΗ ∆ΥΣΚΟΛΙΑ  ΜΕΣΩ Εs ΣΕ ΑΠΟΣΤΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΠΟΥ 1500 Κm. 

ΠΟΛΥ ΕΥΚΟΛΑ ΜΕΣΩ ΤΡΟΠΟΣΦΑΙΡΙΚΟΥ ΣΕ ΑΠΟΣΤΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΠΟΥ  1000 Κm. ΚΑΙ ΑΡΚΕΤΑ 
ΕΥΚΟΛΑ ΣΕ ΑΠΡΟΣ∆ΙΟΡΙΣΤΗ ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΜΕΣΩ ΚΥΜΑΤΟ∆ΗΓΟΥ ∆ΙΑΜΕΤΡΟΥ ΠΕΡΙΠΟΥ  100m. 

430 ΜΗΖ - 70cm. 

∆ΙΑ∆Ι∆ΟΝΤΑΙ ΜΕ ∆ΥΣΚΟΛΙΑ  ΜΕΣΩ Εs ΣΕ ΑΠΟΣΤΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΠΟΥ 1000 Κm. ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΥΚΟΛΑ 
ΜΕΣΩ ΤΡΟΠΟΣΦΑΙΡΙΚΟΥ ΣΕ ΑΠΟΣΤΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΠΟΥ  550 Κm. ΚΑΙ ΑΚΟΜΗ ΠΙΟ ΕΥΚΟΛΑ ΜΕΣΩ 
ΚΥΜΑΤΟ∆ΗΓΟΥ ∆ΙΑΜΕΤΡΟΥ ΠΕΡΙΠΟΥ 30m ΣΕ ΑΠΡΟΣ∆ΙΟΡΙΣΤΗ ΑΠΟΣΤΑΣΗ. 

 

ΠΟΙΑ ΕΙΝΑΙ Η ΣΧΕΣΗ ΜΕΣΟΥ ∆ΙΑ∆ΟΣΗΣ ΚΑΙ EΜΒΕΛΕΙΑΣ; 

ΤΟΠΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΚΥΜΑ Ε∆ΑΦΟΥΣ ΣΕ ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΑΠΟ 3-30 Km ΤΡΟΠΟΣΦΑΙΡΙΚΑ ΣΕ ΑΠΟΣΤΑΣΕΙΣ: 
     80 – 100    Km (Μικρά Τροποσφαιρικά) 

 1000 – 1100 Κm (Μεσαία Τροποσφαιρικά) 

 1500 – 1800 Κm (Μεγάλα Τροποσφαιρικά) 

ΜΕΣΩ Εs ΣΕ ΑΠΟΣΤΑΣΕΙΣ: 

    ~ 950 Km (Μικρό Εs) 

   ~1850 Κm (Μεσαίο Es- το πιο συνηθισµένο) 

  ~2775 Κm (Μεγάλο Es)    
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ΜΕ ΜΙΑ ΜΑΤΙΑ ΠΩΣ ΜΠΟΡΟΥΜΕ ΝΑ ∆ΟΥΜΕ ΤΙΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΜΕΣΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ∆Α; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Οθωνοί – Αθήνα! Πληροφορίες στον SV1BJY, Κληµέντι –Θεσσαλονίκη πληροφορίες 
SW1KWA, Αθήνα - Παγγαίο πληροφορίες SW1LKP. 

 

Αν οποιοσδήποτε έχει αµφιβολίες για το αν µπορούν να γίνουν αυτές οι επικοινωνίες µπορείτε να 
ρωτήσετε τους «Πατριάρχες» των 2m & 6m , όπως : 
(Σε τυχαία σειρά) 

 

 

 

 

Τον SV8CS τον Σπύρο, µοναδικό για την 
Ελλάδα και έναν από τους ελάχιστους στον 
κόσµο, κάτοχο DXCC στα 2m !!! 

 

 

 

 

 

 

 

 

Τον SV2DCD τον Λεωνίδα πού πρόσφατα µας 
έκανε όλους υπερήφανους µε τις παγκόσµιες 
πρώτες, σε transequatorial mode στα 4m !!!  
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Τον SV1BJY, κατά κόσµον 2Μδης,  

 

 

 

 

Μη διστάσετε να ζητήστε τα «φώτα» τους είτε διαβάζοντας τά Blog τους είτε επικοινωνήστε 
µαζί τους.  

Επίσης, 

 

 

SW1KWA 

Ο SW1KWA ο Γρηγόρης είναι ένας από τους σταθµούς που πάντοτε 
παίρνουν µέρος στο AEGEAN Contest µαζί µε οµάδα 
Ραδιοερασιτεχνών του Συλλόγου Ελλήνων Ραδιοερασιτεχνών http://
www.hag.gr/portal/ µε το διακριτικό κλήσης SY3KOR και έχει 
παράδοση στις µακρινές επικοινωνίες στα VHF. Μπορείτε να του 
στείλετε email στο: hag@hag.gr  για να σας επιβεβαιώσει ότι 
επικοινωνία στα 2m δεν είναι µόνο Σεπόλια – Παγκράτι. 

 

 

 
SW1LKP 

 

SW1LKP – ο Θοδωρής για τους φίλους του, από τα ανερχόµενα αστέρια στον χώρο του Dx-
ing στα 2m παθιασµένος φίλος του AEGEAN Contest, και βασικό στέλεχος της οµάδας J41P, 
µπορεί να σας βεβαιώσει ότι οι µακρινές επαφές – πέρα από τον οπτικό ορίζοντα – είναι 
γεγονός αναµφισβήτητο! Πρόσφατα µάλιστα επισκέφτηκε τον Νοµό Ηλείας από όπου 
«γάζωσε» στα 2m την Ιταλία και µάλιστα σε FM mode. Για περισσότερες πληροφορίες στο 
145.550 MHZ – FM, η µε email στο: theo_ts2000@hotmail.com 
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ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΓΙΝΟΥΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΣΤΑ VHF ΕΚΤΟΣ ΕΛΛΑ∆ΟΣ; 

 

Βέβαια! Κατά τη διάρκεια του AEGEAN CONTEST γίνονται θαυµάσια QSO στα VHF, τόσο στα 6, όσο 
και στα 2m. Με τη βοήθεια των Tropo-σφαιρικών ανοιγµάτων και µε την παρουσία Ε σποραδικού 
εύκολα µπορούν να γίνουν QSO µε όλες τις χώρες της Ευρώπης, αλλά και εκτός Ευρώπης. Πέρσι 
κάποιοι τυχεροί έκαναν Ιαπωνία και USA! ΩΩΩΩ… Ναι… αν η διάδοση έχει τα κέφια της γίνονται 
απίθανες επαφές. Όχι τυχαία το AEGEAN γίνεται το πρώτο Σαββατοκύριακο του Ιουλίου, εποχή που 
το Ε σποραδικό βρίσκεται στα καλύτερά του. 

Στην επόµενη εικόνα µπορείτε να δείτε ενδεικτικές επικοινωνίες µε χώρες τις Ευρώπης στα VHF. 

 

 
δεικτικές επικοινωνίες µε χώρες της Ευρώπης στα VHF! κατά τη διάρκεια του περσινού AE-

GEAN Contest! 

 

Για του λόγου το αληθές µπορείτε να δείτε τα ανάλογα  LogBook στην ιστοσελίδα στης οµάδας J43N 
στο: http://j43n.webs.com/ 

Με την ευκαιρία όσοι φίλοι λάβουν µέρος στο AEGEAN Contest καλό είναι να στείλoυν ένα αντίγραφο 
του Log Book τους στο sv1nk@hotmail.com για να το αναρτήσουµε στο διαδίκτυο. 

 

Με αυτή σας την κίνηση επιτυγχάνουµε δύο πολύ σοβαρά πράγµατα: 

 

Αποτρέπουµε τους κακόπιστους να πουν ότι τα αποτελέσµατα του διαγωνισµού έχουν «µαγειρευτεί» 
σύµφωνα µε την Νεοελληνική καχυποψία! Αφού τα αναρτηµένα Log Book µπορεί να τα µελετήσει και 
να τα ελέγξει ο οποιοσδήποτε δύσπιστος ραδιοερασιτέχνης και.. 
∆ηµιουργούνται χάρτες µε τα QSO που γίνονται κατά τη διάρκεια του Aegean contest,  ώστε να 
αποκτούµε εµπειρία και γνώσεις για τις συνθήκες διάδοσης στα VHF από χρονιά – σε χρονιά, και από 
ηλιακό κύκλο σε ηλιακό κύκλο. 
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ΜΕ ΤΙ ΕΙ∆ΟΥΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ ΜΠΟΡΟΥΜΕ ΝΑ ΠΑΡΟΥΜΕ ΜΕΡΟΣ ΣΤΟ CONTEST; 

∆εν απαιτούνται ειδικές εγκαταστάσεις ή εξοπλισµός 
για να πάρει µέρος ο οποιοσδήποτε 
ραδιοερασιτέχνης. Αρκεί ένα φορητό V/UHF, ένα Log
-Book για να γράψετε τις επαφές σας, καφεδάκι 
παγωµένο ή αναψυκτικό, και αρχίστε να καλείτε CQ 
AEGEAN Contest. Nα είστε βέβαιοι ότι δε θα αργήσει 
κάποιος να σας απαντήσει!  

Στις εικόνες που ακολουθούν µπορείτε δείτε µε ποιο 
τρόπο ορισµένοι συνάδελφοι αποφάσισαν να λάβουν 
µέρος στο Aegean Contest.    

Σας υπενθυµίζω ότι στο διαγωνισµό δεν έχει σηµασία 
το «σκορ» αλλά η διασκέδαση, η συγκίνηση που 
προσφέρει. 

Το Aegean contest είναι µια «όαση» µέσα στη 
ρουτίνα της καλοκαιρινής καθηµερινότητας, ένα 
παράθυρο που σας επιτρέπει να αποδράσετε από τα 
προβλήµατα και να διασκεδάσετε, να εκπλαγείτε, να 
ξεφύγετε! 

 

 

 

ΕΝΑΣ ΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΣΕ ΜΙΑ Η ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΣΥΧΝΟΤΗΤΕΣ 

ΣΕ ΕΝΑ Η ΟΛΑ ΤΑ MODE 

 

Στην παραπάνω εικόνα βλέπουµε την πιο συνηθισµένη περίπτωση υπαίθριου σταθµού στο AEGEAN 
Contest. Καρεκλίτσα θαλάσσης, 
µπαταρία αυτοκινήτου, το 
ηλιακό πάνελ είναι µια έξυπνη 
επιλογή για να φορτίζεται η 
µπαταρία αλλά αν δεν υπάρχει 
µπορείτε να την φορτίσετε στο 
αυτοκίνητό σας, ένας 
ποµποδέκτης FM, ή All Mode, και 
µια κεραία πανκατευθυντική ή 
κατευθυνόµενη και είµαστε στον 
«αέρα»! 

ΠΟΛΛΟΙ ΧΕΙΡΙΣΤΕΣ ΜΕ 
ΠΟΛΛΟΥΣ ΣΤΑΘΜΟΥΣ ΣΕ ΜΙΑ 
Ή ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΣΥΧΝΟΤΗΤΕΣ, ΣΕ 

ΕΝΑ Η ΟΛΑ ΤΑ MODE. 

Στην διπλανή εικόνα βλέπουµε 
µια πιο οργανωµένη περίπτωση. 
Oµάδα ραδιοερασιτεχνών 
εξοπλισµένοι µε πολλούς 
ποµποδέκτες µπορούν να 
δουλέψουν σε µια η όλες τις 
συχνότητες και σε µερικά ή όλα 
τα mode, µε σταθερές συνθήκες 
εργασίας. 

Είναι µια ευτυχής περίπτωση ιδίως σε όσους έχουν εξοχικό, πατρικό στην επαρχία, µπορούν να 
ενοικιάσουν  µονοκατοικία για το Σαββατοκύριακο, κλπ. 
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ΠΟΛΛΟΙ ΧΕΙΡΙΣΤΕΣ ΜΕ ΕΝΑΝ  ΠΟΜΠΟ∆ΕΚΤΗ ΣΕ ΜΙΑ Η ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΣΥΧΝΟΤΗΤΕΣ ΣΕ 
ΕΝΑ Η ΟΛΑ ΤΑ MODE. 

Εδώ έχουµε την περίπτωση όπου πολλοί ραδιοερασιτέχνες εργάζονται διαδοχικά – σε βάρδιες µε ένα 
ποµποδέκτη σε µια ή σε όλες τις συχνότητες, σε µία ή σε όλες τις µπάντες. 

Ο σταθµός είναι υπαίθριος, στεγασµένος σε σκηνή και χρησιµοποιεί κατευθυνόµενες κεραίες σε φορητό 
ιστό µε αναπτυσσόµενη βάση εδάφους. ∆εν είναι καταπληκτική λύση;  Έχεις δωρεάν διανυκτέρευση 
και 24ωρη συµµετοχή στο contest. 

Η απόλυτη έννοια της παρέας που παίρνει µέρος στο Contest.  Τέντα κήπου, «προεδρικών» 
διαστάσεων, εξασφαλίζει σκιά και δροσιά αφού είναι από παντού ανοιχτή, τραπέζι µε 

ποµποδέκτες σε αρµονική συνεργασία µε  αναψυκτικά – καφέδες – σάντουιτς και κέφι! 
Σχόλια, αστεία, διασκέδαση. 

Με τέτοιες συνθήκες οι ώρες περνούν τόσο γρήγορα, που δεν το καταλαβαίνεις, εδώ «δένουν» φιλίες 
και συνεργασίες. ∆οκιµάστε το και θα δείτε πόσο δίκιο έχω. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Επαγγελµατικές» συµµετοχές στο AEGEAN Contest, όπως η περίπτωση των συναδέλφων 
της παραπάνω εικόνας. Μια οµάδα, ένα ειδικό διακριτικό, γεννήτρια «βαρέως» τύπου, 
πολλοί ποµποδέκτες, συµµετοχή σε όλες τις συχνότητες και σε όλα τα mode, και εργασία σε 
βάρδιες. 
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Εδώ χρειάζεται όχι µόνο αγάπη για τον Ραδιοερασιτεχνισµό και το Aegean contest, αλλά και 
οργανωτικές ικανότητες, δυνατή φιλία και συνεργασία µεταξύ των µελών της οµάδας και… «∆ιοικητική 
µέριµνα»! Τόσα στόµατα θέλουν φαγητό, νερό, καφέδες-αναψυκτικά, οργάνωση για τον ύπνο, την 
ατοµική υγιεινή κλπ. 

 
Κλασσική περίπτωση: Πολλοί χειριστές µε ένα διακριτικό κλήσεως. 

(Makis family !!! Καµαρώστε τους!!! Σας ευχαριστούµε για όλα… de SV8CYV) 

 

 

Στην παραπάνω φωτογραφία εντελώς….. τυχαία;;;; ∆εν νοµίζω!!!! Βλέπουµε την οµάδα J43N. 
Πρόκειται για µια οµάδα που αποτελείται από χειριστές που ανήκουν και στις δύο Ελληνικές 
Ραδιοερασιτεχνικές κατηγορίες. Εδώ έχουµε σταθµούς SV και SW, και ανάλογη κατανοµή των 
συχνοτήτων και mode.  

Οι σταθµοί SV, κατηγορίας «1» είχαν την ευθύνη των επικοινωνιών στην περιοχή των 50 ΜΗΖ, και οι 
σταθµοί SW, κατηγορίας «2» είχαν την ευθύνη των επικοινωνιών στην περιοχή των 2m και 70cm. Με 
τον τρόπο αυτό όλοι οι σταθµοί της οµάδας συµµετέχουν ισότιµα στο contest σύµφωνα µε τις 
δυνατότητες που τους δίνει η άδεια τους. 

SV1NK και SV1FKN στα 6m µέχρι τελικής πτώσης! Πέρσι η «πτώση» της   διάδοσης έγινε γύρω στην 
1: 30 το πρωί! Είπατε τίποτε παρακαλώ;;;; 

SW1IWM υπεύθυνη στο SSTV και επικουρική χειρίστρια φωνής στα 2m,70 cm. Αλλά κυρίως 
∆ιευθύντρια ∆ιοικητικής µέριµνας!  

Ξέρετε τώρα… καφέδες, σάντουιτς, αναψυκτικά και µπριζόλες στα   κάρβουνα! Με µπόλικο λαδολέµονο 
και παγωµένη µπύρα. 

SW1IYC υπεύθυνος για τις επικοινωνίες φωνής στα 2m, και 

SW1IYD υπεύθυνος για τις επικοινωνίες φωνής στα 70cm.   
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ΕΓΩ ΤΟ ΜΟΝΟ ΠΟΥ ΕΧΩ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΑΜΑΞΙ ΜΟΥ ΕΝΑ V/U ΚΑΙ ΜΙΑ ΚΕΡΑΙΑ ΜΠΟΡΩ ΝΑ ΛΑΒΩ 
ΜΕΡΟΣ; 

 

Φυσικά! ακριβώς έτσι ξεκίνησα και εγώ στο Aegean Contest. Βρισκόµουν στην Κεφαλονιά για 
διακοπές µε την XYL και ο µόνος εξοπλισµός που είχα ήταν το V/U του αυτοκινήτου και µια αντίστοιχη 
κεραία. Περισσότερο από περιέργεια ξεκινήσαµε για την κορυφή του Αίνου (1628m) να δούµε τι 
«περνάει»  εκεί πάνω. Εξοπλισµένοι µε ανάλογα σάντουιτς, νερό και αναψυκτικά ανεβήκαµε και όταν 
κατεβήκαµε ο υπογράφων είχε κατακτήσει την 3η θέση στην διαµόρφωση FM! και την πρώτη θέση 
στην γκρίνια…. Ξέρετε τώρα… «Που χαθήκατε όλη µέρα, χάσαµε και το µπάνιο…. Για 10 µέρες ήρθαµε 
και εσείς τρέχετε στα βουνά…» Και άλλα τέτοια. 

Στις επόµενες φωτογραφίες βλέπετε δύο σταθµούς  επί αυτοκινήτου να απολαµβάνουν το Aegean con-
test. Προσοχή! Κάθε 1,5 ~ 2 ώρες να λειτουργείτε  τη µηχανή για µια ώρα τουλάχιστον στις  1500 
στροφές  για να φορτίζει, διαφορετικά ούτε το contest θα τελειώσετε και την οδική βοήθεια θα 
χρειαστείτε. 

  
SV8CYV Βασίλης Σάµος.                       SV9CVY Μιχάλης Κρήτη. 

 

CQ AEGEAN Ε∆Ω SV/SW…. / PORTABLE και όχι Mobile γιατί δεν κινήστε. 

∆είτε µε προσοχή τι έκαναν οι συνάδελφοι, πήγαν µε το αυτοκίνητό τους σε ένα ΨΗΛΟ σηµείο και µε 
µια κατευθυνόµενη κεραία για την περιοχή των 2m απολαµβάνουν τον διαγωνισµό. Για επικοινωνίες 
στο εξωτερικό απαιτείται οριζόντια πόλωση ακριβώς όπως έχουν κάνει οι συνάδελφοι στις 
φωτογραφίες, για επικοινωνίες µέσα στην Ελλάδα δεν είναι απαραίτητο. 

Απαραίτητο είναι το κέφι και η  θέληση για τη συµµετοχή στο contest, όλα τα άλλα «έπονται!» Hi..Hi.. 

 

ΠΩΣ ΑΚΡΙΒΩΣ ΓΙΝΟΝΤΑΙ ΤΑ ΜΑΚΡΥΝΑ QSO; 

   
QSO µέσω τροπόσφαιρας και Ε σποραδικού. 



55--9 Report  9 Report  Το κυβερνοπεριοδικό του Αιγαίου Σελίδα  Σελίδα  Σελίδα  333333   

Στην παραπάνω εικόνα φαίνεται καθαρά ένα από παράδειγµα επικοινωνίας ενός σταθµού από τη 
λεβεντογέννα Κρήτη µε ένα σταθµό από τη Στερεά Ελλάδα, και ένα σταθµό από την Ισπανία στα VHF. 

Στην πρώτη περίπτωση τα σήµατα Στερεάς Ελλάδας – Κρήτης διαδίδονται µέσα από την  τροπόσφαιρα 
σε ένα ύψος που φτάνει µέχρι και τα 10 -12 Km επάνω από την επιφάνεια της θάλασσας. Η 
τροποσφαιρική αυτή διάδοση οφείλεται στο διαφορετικό δείκτη διαθλάσεως που έχουν οι αέριες µάζες 
µεταξύ της Στερεάς Ελλάδας και της Κρήτης.   Λόγω του µικρού ύψους στο οποίο «ανεβαίνουν» τα 
σήµατα η απόσταση – εµβέλειά τους είναι σχετικά µικρή µερικές εκατοντάδες χιλιόµετρα. 

Στη δεύτερη περίπτωση τα σήµατα Ισπανίας – Κρήτης διαδίδονται µέσα από την Ιονόσφαιρα σε ένα 
ύψος περίπου 100 ~ 150 Km επάνω από την επιφάνεια της θάλασσας. Η ιονοσφαιρική αυτή διάδοση 
οφείλεται στο διαφορετικό δείκτη ιονισµού που υπάρχει µεταξύ των ατµοσφαιρικών στρωµάτων που 
εκτείνονται µεταξύ Ισπανίας – Κρήτης. Λόγω του µεγάλου ύψους στο οποίο «ανεβαίνουν» τα σήµατα η 
απόσταση – εµβέλειά τους φτάνει από εκατοντάδες έως χιλιάδες χιλιόµετρα! 

 

ΠΩΣ ΣΧΗΜΑΤΙΖΟΝΤΑΙ ΤΑ ΤΡΟΠΟΣΦΑΙΡΙΚΑ; 

   
Τροποσφαιρικά δηµιουργούνται πάνω από ξηρά και θάλασσα για διαφορετικούς λόγους 

αλλά µε το ίδιο αποτέλεσµα. 

 

Πάνω από την ξηρά τα τροποσφαιρικά δηµιουργούνται λόγω της διαφοράς θερµοκρασίας που έχουν 
µεταξύ τους οι αέριες µάζες. Το φαινόµενο αυτό ονοµάζεται και θερµική αναστροφή και συµβαίνει όταν 
ο αέρας που βρίσκεται επάνω στην επιφάνεια της γης είναι πιο παγωµένος από τον αέρα που βρίσκεται 
ψηλά στην ατµόσφαιρα. 

 
Φανταστείτε καλοκαιριάτικα τον καυτό ήλιο να πυρώνει τον  Θεσσαλικό κάµπο! Ζεµατάει το σίδερο που 
λένε στην Κεφαλονιά, πυρώνουν τα πάντα και ο αέρας είναι καυτός, λίβας, σου κόβει την ανάσα, έχει 
«βαρέσει» 40αρι τουλάχιστον η θερµοκρασία «υπό σκιάν» που λένε και οι µετεωρολόγοι. 
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Ξαφνικά ένα δροσερό αεράκι φυσά από την θάλασσα και ο φλογισµένος Θεσσαλικός κάµπος 
δροσίζεται. Ο δροσερός αυτός αέρας έχει κατά πολύ µικρότερη θερµοκρασία από τον αέρα που 
βρίσκεται ψηλά στην ατµόσφαιρα, οπότε έχουµε θερµική αναστροφή. 

 
Παράδειγµα Θερµικής αναστροφής 

 

 

∆ροσερός αέρας κάτω στον κάµπο, ζεστός αέρας ψηλά στην ατµόσφαιρα, άρα διαφορετικοί δείκτες 
διαθλάσεως και νάτο το τροποσφαιρικό, άντε συνάδελφοι, καλά QSO! 

Στη θάλασσα τα τροποσφαιρικά δηµιουργούνται κυρίως λόγω της διαφοράς  στην υγρασία που υπάρχει 
µεταξύ των αερίων µαζών. Για παράδειγµα θα δούµε τι συµβαίνει στο Αιγαίο πέλαγος. Τυχαία επιλογή; 
∆ε νοµίζω! 

Το Αιγαίο είναι διάσπαρτο από νησιά τα οποία ως επί το πλείστον είναι γυµνά από βλάστηση. Έτσι 
εύκολα «πυρώνουν» και ο αέρας που βρίσκεται από επάνω τους «στεγνώνει» από υγρασία, αντίθετα 
γύρω από τα νησιά ο ζεστός ήλιος εξατµίζει τεράστιες ποσότητες νερού που αυξάνουν την υγρασία των 
αερίων µαζών που βρίσκονται γύρω και ανάµεσα στα νησιά. Το αποτέλεσµα είναι να έχουµε επάνω από 
το Αιγαίο περιοχές µε υψηλή ή χαµηλή υγρασία και ως εκ τούτου διαφορετικό δείκτη διαθλάσεως. Άρα 
ιδανικές συνθήκες για τη δηµιουργία τροποσφαιρικής διάδοσης!  
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Οι περιοχές µέσα στους κόκκινους κύκλους είναι «φτωχότερες» σε υγρασία σε σχέση µε τις 
περιοχές που βρίσκονται έξω. 

 

Ναι θα πει κάποιος, αλλά υπάρχουν και νησιά καταπράσινα. Εδώ τι γίνεται; Τίποτε, ισχύει το ίδιο! η 
υγρασία που συνολικά εξατµίζεται από ένα καταπράσινο νησί είναι δραµατικά χαµηλότερη από την 
υγρασία που εξατµίζεται από την θάλασσα οπότε και για τα νησιά αυτά ισχύει ότι οι αέριες µάζες που 
βρίσκονται από πάνω τους έχουν δραµατικά λιγότερη υγρασία από τις αέριες µάζες που βρίσκονται 
επάνω από την θάλασσα. 

 

Σας υπενθυµίζω δύο πράγµατα:  

1. Ότι για να έχουµε «κάµψη» των VHF πίσω στην επιφάνεια της γης απαιτείται να υπάρχει 
διαφορετικός δείκτης διαθλάσεως µεταξύ των αερίων µαζών, που µπορεί να προέρχεται από 
οποιαδήποτε αιτία. 
Και δεύτερο στη φύση συνήθως ο δείκτης διαθλάσεως των αερίων µαζών µεταβάλλεται από πολλούς 
παράγοντες συγχρόνως. Για παράδειγµα εκτός από τη διαφορά υγρασίας που έχουν οι αέριες µάζες 
έχουν και διαφορά θερµοκρασίας, η διαφορά θερµοκρασίας εύκολα οδηγεί σε θερµική αναστροφή κλπ. 

Με την ανωτέρω διαδικασία είδαµε πώς δηµιουργούνται τα µικρά τροποσφαιρικά µε τα οποία 
επικοινωνούµε µέσα στην Ελλάδα.  

Στην επόµενη εικόνα µπορείτε να δείτε πόσες  κατά προσέγγιση περιοχές της Ευρώπης αλλά και της 
λεκάνης της Μεσογείου έχουν τις κατάλληλες συνθήκες για να δηµιουργήσουν µεγάλα τροποσφαιρικά 
κατάλληλα για την διάδοση των VHF.  

Στην σελίδα: http://www.dxinfocentre.com/tropo_eur.html µπορείτε να πάρετε πρόβλεψη 
τροποσφαιρικής διάδοσης 6 ηµερών! Όσων δηλαδή δίνουν και οι µετεωρολόγοι για τις καιρικές 
συνθήκες! 
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Κάθε οριοθετηµένη περιοχή έχει περίπου ίδιες τροποσφαιρικές συνθήκες. 

 

 

Βλέποντας την Ευρώπη και τη Μεσόγειο σαν µια ενιαία περιοχή και αγνοώντας τις κατά τόπους 
µικροκλιµατικές συνθήκες µπορούµε να δούµε πώς δηµιουργούνται τα Τροποσφαιρικά µεγάλων 
αποστάσεων.    

Μέσα σε κάθε οριοθετηµένη  µε διαφορετικό χρώµα περιοχή έχουµε συνθήκες περίπου ίδιες. Έτσι 
βλέπουµε ότι ο αέρας στις  θαλάσσιες περιοχές που έχουν κόκκινο χρώµα είναι πλούσιος σε υγρασία, ο 
αέρας στις  περιοχές µε µοβ χρώµα που είναι περίπου πεδινές έχει γενικά αρκετή υγρασία αλλά κατά 
πολύ µικρότερη από  την υγρασία των αέριων µαζών που βρίσκεται επάνω από την θάλασσα, τέλος µε 
καφέ ανοιχτό χρώµα οριοθετούνται οι περιοχές στις οποίες ο αέρας  βρίσκεται επάνω από ορεινούς 
όγκους και έχουν τη µικρότερη υγρασία από όλες τις άλλες αέριες µάζες. 

Εποµένως είναι φανερό ότι επάνω από την περιοχή Μεσογείου- Ευρώπης υπάρχουν τεράστιες περιοχές 
µε εντελώς διαφορετικούς δείκτες διαθλάσεως οι οποίοι µπορούν να διαδώσουν τα VHF σε πολύ 
µεγάλες αποστάσεις. 

Τα µικρά τροποσφαιρικά δηµιουργούνται από το τοπικό µικροκλίµα µιας περιοχής πχ Ελλάδα, και 
δίνουν επικοινωνίες µικρών αποστάσεων, ενώ το κλίµα µιας συγκεκριµένης µεγάλης γεωγραφικής 
ζώνης πχ επάνω από τη Μεσόγειο ή την ίδια την Ευρώπη δηµιουργεί συνθήκες µεγάλων 
τροποσφαιρικών οπότε έχουµε τη διάδοση των VHF σε εξαιρετικά µεγάλες αποστάσεις. 
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Η τροποσφαιρική επικοινωνία του SV8CYV µε Ιταλό συνάδελφο. 

 

Στην παραπάνω εικόνα φαίνεται καθαρά ένα Tropo – QSO του εκλεκτού φίλου Βασίλη Τζανέλλη - 
SV8CYV µε Ιταλό συνάδελφο. ∆είτε πόσο καθαρά φαίνεται ο σχηµατισµός του τροποσφαιρικού 
«δρόµου» - path που επέτρεψε να γίνει το QSO. Το σήµα του Βασίλη ξεκινά από τη Σάµο που 
βρίσκεται σε µια περιοχή µε µεγάλες ποσότητες υγρασίας, το σήµα του «περνά» πάνω από τη Στερεά 
Ελλάδα όπου ο αέρας είναι φτωχότερος σε υγρασία, συναντά το Ιόνιο πέλαγος του οποίου ο αέρας έχει 
µεγάλες ποσότητες υγρασίας, για να καταλήξει στην Ιταλία όπου ο αέρας είναι κατά πολύ φτωχότερος 
σε υγρασία από ότι ο αέρας επάνω από το Ιόνιο. 

∆ηλαδή το σήµα του Βασίλη διασχίζει 4 συνολικά περιοχές της Τροπόσφαιρας µε διαφορετικό δείκτη 
διαθλάσεως.  Αν όλη η περιοχή από τη Σάµο έχει ίδιο δείκτη διαθλάσεως απλά δεν έχουµε 
«καµπύλωση» του σήµατος πίσω στη γη, και άρα Νο Tropo, No QSO! 

Η τροποσφαιρική διάδοση είναι ένα φαινόµενο που έχει περιοδικότητα!  

άµεσα συνδεδεµένη µε την κάθε εποχή του έτους. Στον πίνακα που ακολουθεί φαίνεται καθαρά η 
περιοδικότητα εµφάνισης των τροποσφαιρικών ανάλογα µε τον µήνα που διανύουµε. 

Πίνακας εµφάνισης Τροποσφαιρικής διάδοσης. 

      

Μέσα στην τροποσφαιρική διάδοση συµπεριλαµβάνονται οι κυµατοδηγοί.  

Κυµατοδηγοί ονοµάζονται «αέρινα tunnel» που σχηµατίζονται µέσα στις ατµοσφαιρικές µάζες και 
µεταφέρουν τα VHF σε απίστευτες αποστάσεις πέρα από τον ορίζοντα. Πρόκειται για πραγµατικά tunnel 
αέρα του οποίου ο δείκτης διαθλάσεως για κάποιο λόγο είναι διαφορετικός από το δείκτη διαθλάσεως 
του αέρα που βρίσκεται έξω από το tunnel. Το σχήµα του αέρινου κυµατοδηγού είναι συνήθως όµοιο 
µε το γράµµα «C» ή «S», το µήκος του  κυµατοδηγού µας δίνει την απόσταση που θα ακουστούµε, 
ενώ η διάµετρός του µας δίνει τη συχνότητα η οποία µπορεί να περάσει - διαδοθεί από µέσα του. 
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Κυµατοδηγός τύπου «C» 

     
Κυµατοδηγός τύπου «S» 

 
 

Οι κυµατοδηγοί έχουν µια τάση να σχηµατίζονται επάνω από τη θάλασσα ή επάνω από µεγάλες πεδινές 
εκτάσεις (έχουν αδυναµία στη θάλασσα και στο γρασίδι τι να κάνουµε;; Hi… Hi…). Αντικειµενικά είναι 
δύσκολο να αναγνωριστούν οι κυµατοδηγοί από µη έµπειρους ραδιοερασιτέχνες αλλά αυτό δεν έχει 
ιδιαίτερα µεγάλη σηµασία.  

Σηµασία έχει ότι οι κυµατοδηγοί δίνουν σε εµάς τους ραδιοερασιτέχνες τη δυνατότητα να κάνουµε 
εξαιρετικά QSO στα VHF, ιδιαίτερα την άνοιξη – καλοκαίρι – και φθινόπωρο.    
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ΤΡΟΠΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ∆ΙΑΧΥΣΗ – SCATTERING 

Παρά το «ποµπώδες» όνοµα η τροποσφαιρική διάχυση είναι ένα ακόµη αποτέλεσµα ατµοσφαιρικής 
«διαταραχής».  

 
Τροποσφαιρική διάχυση σε συχνότητες VHF. 

 

Είναι ένα ευρύτατα διαδεδοµένο φυσικό φαινόµενο, κατά το οποίο κάπου µέσα στην τροπόσφαιρα σε 
ένα ύψος που µπορεί να φτάσει από 8 ~ 16 Km σχηµατίζεται µια αέρια µάζα της οποίας ο δείκτης 
διαθλάσεως είναι διαφορετικός σε σχέση µε τις αέριες µάζες που βρίσκονται γύρω της. Αποτέλεσµα 
αυτού είναι, τα VHF όταν βρεθούν µέσα σε αυτήν την αέρια µάζα να καµπυλώνουν και να επιστρέφουν 
πίσω στη γη. 

 

Αν η αέρια αυτή µάζα βρίσκεται αρκετά µακριά από τον οπτικό ορίζοντα και αρκετά ψηλά σε σχέση µε 
το έδαφος, τότε τα σήµατα δύο σταθµών που δεν «βλέπονται» µεταξύ τους, φθάνοντας στην αέρια 
αυτή µάζα, «καµπυλώνουν» πίσω στη γη επιτρέποντας την επικοινωνία µεταξύ αυτών των 
αποµακρυσµένων σταθµών. 

 

Βέβαια όλα δεν είναι τέλεια σε αυτού του είδους την επικοινωνία. Χαρακτηριστικό φαινόµενο στην 
επικοινωνία µέσω τροποσφαιρικής διάχυσης είναι οι γρήγορες αλλά όχι και αναγκαστικά «βαθιές» 
διαλείψεις των σηµάτων οι οποίες αφαιρούν µεν ποιότητα από την επικοινωνία αλλά προσθέτουν 
ισόποση ποσότητα «µαγείας». 

 

Ε... δεν είναι και λίγο να µιλάς µε κάποιον άλλο σταθµό εκατοντάδες χιλιόµετρα µακριά ξέροντας ότι το 
σήµα σου ανακλάται επάνω σε µια «µπάλα» αέρα µε αφύσικη συµπεριφορά! Να γιατί είµαστε άρρωστοι 
µε τον Ραδιοερασιτεχνισµό, όχι µόνο ζούµε τα φυσικά φαινόµενα, αλλά τα χρησιµοποιούµε κιόλας για 
να διασκεδάσουµε! Hi..Hi.. 

 

 

22 ΥΠΑΡΧΕΙ ΤΡΟΠΟΣ ΝΑ ΓΝΩΡΙΖΩ «ΕΚ ΤΩΝ ΠΡΟΤΕΡΩΝ» ΤΙ ΘΑ ΣΥΜΒΕΙ ΜΕ ΤΑ 
ΤΡΟΠΟΣΦΑΙΡΙΚΑ ΣΕ ΕΛΛΑ∆Α ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΗ ΚΑΤΑ ΤΗ ∆ΙΑΡΚΕΙΑ ΤΟΥ AEGEAN CONTEST ; 

 

Ναι! Μέσα από το διαδίκτυο µπορούµε να γνωρίζουµε το τι θα συµβεί µέχρι και 6 µέρες νωρίτερα 
ώστε να προετοιµαστούµε κατάλληλα. 

Στον ιστότοπο: http://www.dxinfocentre.net/tropo_eur.htmp µπορείτε δείτε το µέγεθος, την 
έκταση, και την ποιότητα των τροποσφαιρικών «ανοιγµάτων» κατά τη διάρκεια του contest, αλλά 
και τις όποιες µεταβολές αιφνίδια µπορούν να συµβούν κατά τη διάρκεια των ηµερών του contest. 
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∆είτε την επόµενη εικόνα. 

 
Μικρογραφία της ιστοσελίδας: : http://www.dxinfocentre.net/tropo_eur.htmp 

 

Τι πληροφορίες µας δίνει αυτή η εικόνα. Αρχικά ένα χάρτη µε τις χώρες της Ευρώπης 
συµπεριλαµβανοµένης της Ελλάδας και της λεκάνης της Μεσογείου.  

Επάνω στο χάρτη µε διάφορα χρώµατα σηµειώνεται η ένταση των τροποσφαιρικών, η γεωγραφική 
κατανοµή τους επάνω από την Ευρώπη και την Μεσόγειο και µια γενική µεν σηµαντική δε εκτίµηση 
των καιρικών συνθηκών. 

Κάτω από το χάρτη µε τη βοήθεια  χρωµατικού κώδικα επεξηγείται η ένταση των τροποσφαιρικών σε 
µια κλίµακα από Low=Μηδενική τροποσφαιρική διάδοση έως 10+= Εξαιρετικά έντονη διάδοση, αυτό 
που οι νεοέλληνες λένε: «Τα σπάει!». 

Ας δοκιµάσουµε να «διαβάσουµε» τον παραπάνω χάρτη. 

Οι Γκρι περιοχές είναι περιοχές µηδενικής τροποσφαιρικής διάδοσης. ∆ηλαδή περιοχές στις οποίες οι 
διάδοση των VHF γίνεται µόνο µέσω «οπτικής επαφής». Οτιδήποτε βρίσκεται έξω από τη γραµµή του 
ορίζοντα  δεν µπορεί να ακουστεί. Προσέξτε ότι διάσπαρτα επάνω στο χάρτη υπάρχουν περιοχές 
χαρακτηρισµένες µε το γράµµα “U”. Οι περιοχές αυτές είναι περιοχές  µετεωρολογικά ασταθείς και 
εποµένως δεν µπορεί κανείς να περιµένει τροποσφαιρικά φαινόµενα. 

Στις περιοχές µε ΜΩΒ χρώµα έχουµε «οριακή» Τροποσφαιρική διάδοση δηλαδή οι σταθµοί ακούγονται 
οριακά λίγο πιο πέρα από τον ορίζοντα, στις περιοχές µε γαλάζιο χρώµα έχουµε φτωχή διάδοση, αλλά 
έχουµε διάδοση . ∆ηλαδή ακούγονται χαµηλά και ίσως µε διαλείψεις οι σταθµοί πέρα από τον οπτικό 
ορίζοντα αλλά ακούγονται, δηλαδή µε λίγη προσπάθεια το QSO γίνεται. 

Με πράσινο βαθύ χρώµα χαρακτηρίζονται οι περιοχές στις οποίες έχουµε µέτρια διάδοση, δηλαδή 
έχουµε επικοινωνία µε ικανοποιητικά σήµατα, λίγες διαλείψεις, και αρκετή διάρκεια «τροποσφαιρικού 
ανοίγµατος». 

Από το ανοιχτό κίτρινο χρώµα και επάνω τα τροποσφαιρικά είναι σταθερά, διαλείψεις σπανίως 
υπάρχουν, έχουν διάρκεια και η επικοινωνία γίνεται µε αρκετά καλά σήµατα. 

 

Με «σκούρο» κίτρινο έχουµε δυνατή διάδοση. Εδώ δεν έχουµε διαλείψεις, το «άνοιγµα» έχει µεγάλη 
χρονική διάρκεια, η ένταση των σηµάτων είναι µεγάλη και οι αποστάσεις που καλύπτονται τεράστιες. 

Από «σκούρο» πορτοκαλί και επάνω έχουµε ποιότητα επικοινωνίας φανταστική, τα QSO «πέραν του 
ορίζοντος» γίνονται ακόµη και σε FM mode και µε ισχύ  ακόµη και κάτω από 5 Watt. Και η διάρκεια 
του τροποσφαιρικού ανέρχεται σε πολλές ώρες. 

 

Ας δούµε όµως πώς µεταφράζονται τα τροποσφαιρικά και από πλευράς εµβέλειας, που είναι και το 
ζητούµενο σε ένα διαγωνισµό VHF στον οποίο ζητούµε όσο περισσότερα QSO, σε όσο µεγαλύτερες 
αποστάσεις, µε όσο το δυνατόν περισσότερα Locator. 
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         Low= Από 3 ~ 70 Km 

1,4  = Εµβέλεια περίπου  5% 
«πέραν του οπτικού ορίζοντα.»  

      2 = 80 – 100 Κm 

      3,4,5 = Σταδιακή αύξηση 
έως  900 περίπου χιλιόµετρα. 

      6  = 1000 – 1100 Κm 

      7,8,9 = Σταδιακή αύξηση 
έως τα 1400 Κm περίπου. 

      10+   = 1500 – 1800 Κm  

∆είτε πόσο δραµατικά αλλάζουν τα τροποσφαιρικά την εµβέλεια των σταθµών VHF. 

Εκεί που σε συνθήκες Low µιλάς Πειραιά – Κηφισιά, µε ένα καλό Τροποσφαιρικό µιλάς µε 
Θεσσαλονίκη, Κρήτη, Ρόδο, αλλά και Ιταλία, Βουλγαρία, Ισπανία, Γαλλία, Κορσική, Μάλτα κλπ. 

Οι εµβέλειες αυτές είναι εµπειρικά καταγεγραµµένες και δεν προκύπτουν από κάποιου είδους 
υπολογισµό, αλλά από  αναφορές Ραδιοερασιτεχνικών σταθµών που έχουν  καταγραφεί κατά τη 
διάρκεια δεκάδων ετών σε όλο τον κόσµο. 

Είναι προφανές ότι τα τροποσφαιρικά της Μεσογείου, διαφέρουν από τα τροποσφαιρικά της Κεντρικής 
Ευρώπης, που και αυτά είναι τελείως διαφορετικά από τα τροποσφαιρικά των χωρών του Κόλπου του 
Μεξικού κλπ.  

Το γεγονός όµως είναι ένα: Αν υπάρχει έντονη τροποσφαιρική διάδοση θα κάνετε υπέροχα QSO µε 
µακρινούς σταθµούς και θα µαζέψετε πολύτιµους «πόντους» για το Aegean contest!  

 

ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΤΟ Εs Η Ε ΣΠΟΡΑ∆ΙΚΟ ΚΑΙ ΠΩΣ ΜΠΟΡΩ ΝΑ ΤΟ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΤΩ ΚΑΤΑ ΤΗ 
∆ΙΑΡΚΕΙΑ ΤΟΥ AEGEAN; 

Με απλά λόγια η περιοχή της ατµόσφαιρας που βρίσκεται γύρω στα 100 µε 150 Km  έχει ιδιαιτερότητες 
οι οποίες της δίνουν µοναδικά χαρακτηριστικά στο χώρο των Ραδιοεπικοινωνιών. Έτσι το στρώµα Ε 
«παίζει» σηµαντικό ρόλο στη διάδοση των Μεσαίων και Βραχέων κυµάτων και όχι µόνο….. 

Σε αυτό το ύψος των 100 – 150 Km ο αέρας είναι αρκετά πυκνός σε σχέση µε την πυκνότητα που έχει 
ο αέρας στα ανώτερα στρώµατα της ατµόσφαιρας στα οποία σχηµατίζονται τα ιονοσφαιρικά στρώµατα 
F1 και F2, και ταυτόχρονα πολύ αραιότερος από τον αέρα που βρίσκεται πιο κοντά στην επιφάνεια της 
γης – Τροπόσφαιρα. 

Από πλευράς ακτινοβολίας τώρα, η ένταση της υπεριώδους ακτινοβολίας που φτάνει στο ύψος του 
στρώµατος Ε είναι αρκετά εξασθενηµένη αφού ήδη έχει διανύσει 300 περίπου Km από την είσοδό της 
στην ατµόσφαιρα, αλλά κατά πολύ ισχυρότερη από την ακτινοβολία που φτάνει στο ύψος της 
τροπόσφαιρας.Τέλος από την πλευρά του γήινου µαγνητικού πεδίου, η έντασή του στο ύψος των 100 
– 150 Km επάνω από την επιφάνεια της γης είναι σαφώς πιο εξασθενηµένο από ότι στα κατώτερα 
τροποσφαιρικά στρώµατα αλλά κατά πολύ ισχυρότερο από ότι σε ύψος 250 – 450 Km που βρίσκονται 
τα στρώµατα F1 και F2. 

Άρα έχουµε: 

 Μια υπολογίσιµη πυκνότητα αέρα, µια σεβαστής έντασης υπεριώδη ακτινοβολία µε την παρουσία ενός 
µαγνητικού πεδίου αρκετά ισχυρού. 

Κάτω από συγκεκριµένες συνθήκες, όπως πχ. η αύξηση της έντασης της υπεριώδους ακτινοβολίας, ή  
η αύξηση της πυκνότητας των αερίων µαζών στο ύψος του στρώµατος Ε, ή η µεταβολή του 
µαγνητικού πεδίου της γης, δηµιουργούν συνθήκες κατακόρυφης αύξησης του ιονισµού του αέρα που 
βρίσκεται σε ύψος 100 Km συν – πλην ό,τι ο Θεός βούλεται! 

 

Ανάλογα µε τη γενικότερη συµπεριφορά των αερίων µαζών σε συνδυασµό µε την ένταση των 
υπεριωδών ακτίνων και την ένταση του γήινου µαγνητικού πεδίου, σχηµατίζονται σποραδικοί 
σχηµατισµοί ιονισµένου αέρα που µπορούν να καλύψουν απίστευτα µεγάλες εκτάσεις. 
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Επειδή λοιπόν δεν πρόκειται για ένα συµπαγές ιονοσφαιρικό στρώµα όπως τα D,E, F αλλά για 
διάσπαρτες περιοχές ιονισµένου αέρα  µέσα, επάνω ή κάτω από το συµπαγές στρώµα Ε, τα ονοµάζουµε 
περιοχές σποραδικού ιονισµού του στρώµατος Ε, ή απλά Ε σποραδικό ή  για λόγους συντοµίας Es. 

 
Σποραδικοί σχηµατισµοί  ισχυρά ιονισµένου αέρα γύρω από το στρώµα Ε. 

 

Αυτές οι περιοχές σποραδικού ιονισµού ∆ΕΝ έχουν καµιά σχέση µε το συµπαγές ιονοσφαιρικό στρώµα 
Ε, του οποίου η συµπεριφορά δεν αλλάζει. Παίρνουν την ονοµασία Ε σποραδικό επειδή σε αυτό το 
ύψος σχηµατίζεται το «µόνιµο» στρώµα Ε.  

Ο ιονισµός του στρώµατος Ε είναι ικανός να ανακλάσει πίσω στη γη τα Μεσαία και Βραχέα κύµατα αλλά 
εντελώς ανίκανος να ανακλάσει τα VHF. 

Αντίθετα οι διάσπαρτα ιονισµένες περιοχές γύρω από το στρώµα Ε έχουν τόσο µεγάλη ποσότητα 
ιονισµού, ώστε µπορούν να «καµπυλώσουν» τα VHF πίσω στη γη. 

Εξαίρεση αποτελεί η περιοχή σχηµατισµού του Ε2 σποραδικού στρώµατος στο οποίο ∆ΕΝ ανακλώνται 
τα VHF επειδή ο ιονισµός του ∆ΕΝ είναι αρκετός. Στο Ε2 σποραδικό στρώµα ανακλώνται Μεσαία ή  
Βραχέα κύµατα αλλά ΟΧΙ τα VHF. Εποµένως τα VHF ανακλώνται στους Es και ΟΧΙ στους Ε2 
σποραδικούς σχηµατισµούς. 

Οι διάσπαρτα ιονισµένες περιοχές µπορεί να σχηµατιστούν ΟΠΟΙΑ∆ΗΠΟΤΕ εποχή του χρόνου 
οποιαδήποτε στιγµή της ηµέρας, για το λόγο αυτό Ε σποραδικό έχουµε κατά τη διάρκεια ΚΑΙ των 
τεσσάρων εποχών του έτους. Κατακόρυφη αύξηση στο σχηµατισµό του Es παρατηρείται την άνοιξη, το 
καλοκαίρι,  και το φθινόπωρο. 

Ο χρόνος δηµιουργίας και η διάρκεια του Ε σποραδικού δεν είναι σταθερά αλλά και ούτε και 
προβλέψιµα.    

Σε γενικές γραµµές η πυκνότητα δηµιουργίας και η διάρκεια των  Εs δείχνουν να ακολουθούν την 
αύξηση της ηλιακής δραστηριότητας αφού η παρουσία εξαιρετικά υψηλού ποσοστού υπεριώδους 
ακτινοβολίας στο ύψος του στρώµατος Ε είναι απαραίτητη για τη δηµιουργία Εs. 

Εύκολα µπορεί κανείς να συµπεράνει ότι το Ε σποραδικό είναι ένα ΑΣΤΑΘΕΣ φυσικό φαινόµενο της 
ιονόσφαιρας, για το λόγο αυτό και οι -  να µην πω οι παλαιοί γιατί δε µε συµφέρει – έµπειροι 
ραδιοερασιτέχνες δεν λένε έχουµε Ε σποραδικό, αλλά έχουµε «ΦΑΙΝΟΜΕΝΟ». 

Το «φαινόµενο» λοιπόν µπορεί να διαρκέσει από λίγα λεπτά έως αρκετές ώρες! ∆εν υπάρχει 
συγκεκριµένη ώρα που εµφανίζεται αλλά και ούτε συγκεκριµένη ώρα που τελειώνει. Αν κατά την  
διάρκεια του Contest λαµβάνετε σήµατα µέσω Εs εγκαταλείψτε την επικοινωνία µε τους Ελληνικούς 
σταθµούς και ασχοληθείτε µόνο µε τους σταθµούς του εξωτερικού που έρχονται µέσω σποραδικού. 

Το σποραδικό ποτέ δεν ξέρεις πόσο θα διαρκέσει και τι σταθµοί θα ακουστούν κατά τη διάρκεια του. 
Επωφεληθείτε να αυξήσετε τον αριθµό των χωρών που έχετε κάνει στα VHF και συγχρόνως να 
κερδίζετε «πόντους». Τους Ελληνικούς σταθµούς θα τους συναντήσετε αργότερα όταν το φαινόµενο 
θα έχει σβήσει. 
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ΠΟΙΕΣ ΣΥΧΝΟΤΗΤΕΣ ΤΩΝ VHF ∆ΙΑ∆Ι∆ΟΝΤΑΙ ΜΕ Es; 

Μέσω Ε σποραδικού διαδίδονται ΚΑΙ οι 50 ΜΗΖ ΚΑΙ οι 144 ΜΗΖ ΚΑΙ οι 430 ΜΗΖ. Εξαρτάται από τις 
συνθήκες και τον τρόπο σχηµατισµού του σποραδικού στρώµατος.  

Αν για  την ανάκλαση των 50 ΜΗΖ απαιτείται µια συγκεκριµένη ποσότητα ιονισµού του αέρα ανά 
κυβικό εκατοστό (  cm3 ), απαιτείται πολλαπλάσιος ιονισµός για να ανακλαστούν οι 144 ΜΗΖ και ακόµη 
περισσότερος για να ανακλαστούν οι 430 ΜΗΖ. Άρα ναι µεν µπορεί να έχουµε τη δηµιουργία Ε 
σποραδικού, αλλά σε αυτό δε θα ανακλαστούν όλες οι συχνότητες από 50 – 430 ΜΗΖ. Ανάλογα µε την 
ένταση του ιονισµού µπορεί να ανακλώνται οι µόνο οι 50 ΜΗΖ, ή οι 50 και οι 144 ΜΗΖ ή ακόµη να 
έχουµε ανάκλαση σε όλο το φάσµα από 50 – 430 ΜΗΖ. 

Η εµπειρία που έχει προκύψει από µελέτες δεκάδων ετών (η µελέτη για το Εs ξεκίνησε το 1930!!!! 
προπολεµικά δηλαδή!) και συνεχίζεται µέχρι και σήµερα,  έδειξε ότι πρώτα «ανοίγουν» οι 50 ΜΗΖ, 
µετά οι 144 ΜΗΖ και τελευταίοι οι 430 ΜΗΖ. Στο «κλείσιµο» τώρα τα πράγµατα αντιστρέφονται! 
Πρώτα κλείνουν οι 430 ΜΗΖ, µετά οι 144 ΜΗΖ, και τελευταίοι οι 50 ΜΗΖ. 

Αν λοιπόν κατά τη διάρκεια του AEGEAN Contest «ανοίξουν» οι 50 ΜΗΖ, καλό είναι να περιµένετε ότι 
µετά από λίγο θα ανοίξουν (κατά πάσα πιθανότητα) και οι 144 ΜΗΖ και µε λίγη τύχη αργότερα και οι 
430 ΜΗΖ.Η διάρκεια του ανοίγµατος για κάθε µπάντα δεν είναι ίδια, οι 430 ΜΗΖ έχουν τη µικρότερη 
διάρκεια  από ότι οι άλλες συχνότητες, µέση διάρκεια έχουν οι 144 ΜΗΖ, και µακροβιότεροι όλων είναι 
οι 50 ΜΗΖ.    Για το λόγο αυτό κατά τη διάρκεια του contest να θυµάστε ότι πρώτη προτεραιότητα  
έχουν οι σταθµοί στους 430 ΜΗΖ γιατί δύσκολα ακούγονται και για πολύ λιγότερο από τις άλλες 
µπάντες, ακολουθούν οι σταθµοί στους 144 ΜΗΖ και τελευταίοι οι σταθµοί στους 50 ΜΗΖ. 

Από πλευράς κάλυψης τη µεγαλύτερη εµβέλεια έχουν οι 50 ΜΗΖ, ακολουθούν οι 144 ΜΗΖ και 
τελευταίοι οι 430 ΜΗΖ, έτσι αν η πρώτη σας προτεραιότητα είναι η συλλογή πόντων ασχοληθείτε  µε 
QSO στους 50 ΜΗΖ,  ενώ αν σας ενδιαφέρει περισσότερο η επικοινωνία στους 144 και 430 ΜΗΖ για να 
διεκδικήσετε ανάλογα βραβεία – Awards για τα VHF / UHF τότε ασχοληθείτε µε QSO στους 430 και 
144 ΜΗΖ. 

 

  ΠΡΟΣ ΤΑ ΠΟΥ ΑΝΟΙΓΕΙ Η ∆ΙΑ∆ΟΣΗ ΜΕΣΩ Ε ΣΠΟΡΑ∆ΙΚΟΥ; 

∆εν υπάρχει συνταγή, ή τρόπος για να γνωρίζουµε «εκ των προτέρων» προς τα πού θα ανοίξει η 
διάδοση µέσω Ε σποραδικού. Εξαρτάται από το είδος του ή το είδος των σποραδικών σχηµατισµών, το 
βαθµό ιονισµού τους κλπ.Σε γενικές γραµµές η δηµιουργία του Es ακολουθεί την πορεία του ήλιου, 
έτσι συνήθως Εs έχουµε µετά την ανατολή του ήλιου και µέχρι τη δύση του. Υπάρχουν όµως πολλές 
περιπτώσεις που Εs έχουµε αρκετή  ώρα ή ώρες µετά τη δύση. 

Σε γενικές γραµµές το Ε σποραδικό είναι ένα καλοκαιρινό φαινόµενο που τους µήνες Ιούνιο και Ιούλιο 
βρίσκεται σε έξαρση. Έτσι το Σαββατοκύριακο 2 & 3 Ιουλίου κάτω από κανονικές συνθήκες το Ε 
σποραδικό θα πρέπει να σχηµατιστεί από νωρίς το πρωί, και η µέγιστη πρωινή ένταση του θα είναι 
γύρω στις 10 µε 12. Στη συνέχεια θα έχουµε  διάφορες αυξοµειώσεις έως ότου στις 5 µε 7 το 
απόγευµα φτάσει το απογευµατινό µέγιστο.Το «κλείσιµο» του Εs γίνεται αργά – αργά µε πρώτα θύµατα 
τους σταθµούς των 430 ΜΗΖ, ακολουθούν οι σταθµοί των 144 ΜΗΖ, και τελευταίοι θα «πέσουν» οι 
σταθµοί των 50 ΜΗΖ. Ας δούµε τα ποιο συνηθισµένα είδη Εs: 

 
Απλά και πολλαπλά άλµατα σε E σποραδικούς σχηµατισµούς. 
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∆ιάδοση των VHF µε ένα άλµα. 

Είναι η πιο συνηθισµένη περίπτωση διάδοσης των VHF, ακριβώς όπως συµβαίνει και µε τα HF.  Το σήµα 
από τον ποµπό «ανεβαίνει» στην ιονόσφαιρα συναντά ένα σποραδικό σχηµατισµό E και καµπυλώνει 
πίσω στην γη. Ένα λογικό άλµα µας δίνει εµβέλεια 950 ~ 2200 Km. 

Στο Aegean contest τα περισσότερα άλµατα είναι απλά, και η εµβέλειά τους άνετα φτάνει τα 2200 Km, 
ακόµη και µε µικρή ισχύ. Εδώ τον κυρίαρχο ρόλο τον «παίζει» η κεραία και η πόλωση. Μικρές  γωνίες 
εκποµπής – λήψης καλύπτουν µεγάλες αποστάσεις, µεγάλες γωνίες εκποµπής καλύπτουν µικρές 
αποστάσεις.  

Απαραίτητη είναι η χρήση κεραιών µε οριζόντια πόλωση, έστω και µε ένα απλό οριζόντιο δίπολο λ/2, 
µόνο αν δεν έχετε άλλη δυνατότητα χρησιµοποιήστε κατακόρυφη πόλωση, έχοντας κατά νου ότι 
µπορεί να χάσετε ίσως και περισσότερο από το 50% της ισχύος των σηµάτων που εκπέµπετε – 
λαµβάνετε.Έστω και µε κατακόρυφη πόλωση «βγείτε» στο Aegean Contest, καλύτερα λιγότερα QSO, 
αλλά QSO, από το να µην κάνετε κανένα λόγω ατολµίας, ή γιατί υποτιµάτε τις δυνατότητας της 
κατακόρυφης πανκατευθυντικής κεραίας σας. 

 

∆ιάδοση των VHF µε πολλαπλά άλµατα. 

Συµβαίνει λιγότερο συχνά από τη διάδοση µε απλό άλµα, αλλά συµβαίνει, και όταν συµβαίνει οι 
αποστάσεις που καλύπτονται µπορεί να φτάσουν και τα 5000 Km. 

Για να συµβεί αυτό απαιτείται χαµηλή γωνία εκποµπής, αρκετή ισχύ εκποµπής, πολύ καλός ιονισµός 
στο στρώµα Εs στο οποίο θα ανακλαστεί, αυτά για την πρώτη φάση, στη δεύτερη φάση απαιτείται πολύ 
καλή γήινη ανακλαστική επιφάνεια πχ θάλασσα, επίπεδο έδαφος κλπ, και αρκετή εναποµένουσα ισχύ 
ώστε το σήµα να ανακλαστεί και πάλι προς την ιονόσφαιρα. 

Φάση Τρίτη, σε απόσταση περίπου 1100 Km θα πρέπει να συναντήσει ένα έντονα ιονισµένο Es 
σποραδικό στρώµα το οποίο θα µπορέσει να καµπυλώσει το εξασθενηµένο VHF σήµα πάλι πίσω στη γη. 
Πέρσι είχαµε τέτοιου είδους επικοινωνία προς Ιαπωνία και ΗΠΑ. Λέτε και φέτος να υπάρξουν τυχεροί 
που να τα καταφέρουν; Μακάρι! 

Παρακαλώ προσέξτε το εξής: Για να υπάρξουν πολλαπλά άλµατα απαιτούνται δύο ξεχωριστές 
ιονισµένες περιοχές, η µία σχετικά κοντά στον ποµπό, και η άλλη σχετικά κοντά στο δέκτη. Αν δεν 
υπάρξουν ιονοσφαιρικοί σχηµατισµοί στα σωστά σηµεία, τότε δεν µπορούµε να έχουµε πολλαπλά 
άλµατα. ∆ηλαδή θα πρέπει να έχουµε και από την πλευρά του ποµπού Ε σποραδικό και από την 
πλευρά του δέκτη. 

Μην ξεχνάτε ότι το όλο φαινόµενο λειτουργεί και αντίστροφα για να υπάρχει αµφίδροµη επικοινωνία, 
οπότε είναι απαραίτητο οι ιονοσφαιρικές συνθήκες να είναι ευνοϊκές και κατά τις δύο κατευθύνσεις. 

Εκτός από τον «κλασσικό» τρόπο διάδοσης των VHF µέσω αλµάτων υπάρχουν και άλλοι τρόποι 
διάδοσης µέσω Es περισσότερο «εξωτικοί!». Ο δεύτερος πιο γνωστός τρόπος διάδοσης των VHF είναι ο 
«καθρέπτης – mirror propagation» ο οποίος δίνει  επικοινωνίες VHF σε πολύ µεγάλες αποστάσεις. 

Στην επόµενη εικόνα φαίνεται η διάδοση καθρέπτη. 

 
QSO µέσω Es σποραδικού τύπου «καθρέπτη» 
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Η διάδοση µέσω καθρέπτη απαιτεί δύο µόνο ιονισµένες περιοχές σχετικά κοντά στον ποµπό και το 
δέκτη, και πρακτικά πολύ φτωχό ιονισµό µεταξύ τους. Εδώ το σήµα δεν ανακλάται στη θάλασσα ή σε 
επίπεδο έδαφος, αλλά διαδίδεται παράλληλα µε την επιφάνεια της γης έως ότου συναντήσει ένα 
ιονοσφαιρικό Es σχηµατισµό ο οποίος θα το καµπυλώσει πίσω στη γη. 

Συνήθως τέτοιου είδους  συµµετρικοί(;) σχηµατισµοί σχηµατίζονται µεταξύ των ηµισφαιρίων της γης 
επιτρέποντας την επικοινωνία µεταξύ Βορείου και Νοτίου ηµισφαιρίου. Πάντως στο AEGEAN contest 
µέχρι στιγµής δεν έχει αναφερθεί τέτοιου είδους επικοινωνία. 

Αν θέλετε να µάθετε περισσότερα για το Es µπορείτε να διαβάσετε το τεύχος 79 του Ιουνίου 2008 
σελίδες 31 έως 46. 

 

 ΤΟ ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟ ΣΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΟΥ AEGEAN CONTEST. 

Σήµερα ζούµε σε µια τεχνολογικά τρισευτυχισµένη εποχή, (τι καλά να ήµασταν και κοινωνικά στην ίδια 
θέση….) στην οποία το διαδίκτυο παρέχει τεράστιες υπηρεσίες και µάλιστα σε σχεδόν πραγµατικό 
χρόνο. Για εµάς τους ραδιοερασιτέχνες µια από τις πιο ενδιαφέρουσες υπηρεσίες προσφέρεται στον 
ιστότοπο: http://vhfdx.net/spots/map.php. 

Στον ιστότοπο αυτό βλέπουµε σε σχεδόν πραγµατικό χρόνο τη ραδιοερασιτεχνική δραστηριότητα και 
άρα και τη διάδοση επάνω σε ένα χάρτη στον οποίο τοποθετούνται αυτόµατα οι ανταποκρινόµενοι 
σταθµοί, και γραφικά σχηµατίζεται η διαδροµή – path των σηµάτων τους, µαζί µε την εκτίµηση αν 
πρόκειται για επικοινωνία Tropo, Es, simple hop, multihope κλπ.  

Λόγω της πρακτικής αµεσότητας µε την οποία ανανεώνονται ή εµφανίζονται οι πληροφορίες, ο χάρτης 
αυτός χαρακτηρίζεται ως Live – map δηλαδή ζωντανός χάρτης στον οποίο βλέπουµε τη διάδοση στις 
µπάντες (6,2m, 70 cm) που εξελίσσεται το Aegean contest. 
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Η πρόσβαση στο χάρτη – εργαλείο για τους διαγωνιζόµενους µπορεί να γίνει είτε µέσω modem!!!!!!!! 
56Κ (δε θέλω χαµόγελα.. υπάρχουν ακόµη και δουλεύουν µια χαρά!) είτε µέσω ADSL/SDSL  γραµµές, 
είτε µέσω δηµόσιου δικτύου WiFi, είτε µέσω Internet on the go ή παρεµφερών πακέτων που παρέχουν 
οι εταιρείες κινητής τηλεφωνίας, είτε από το κινητό σας τηλέφωνο αρκεί να υποστηρίζει την υπηρεσία  
Wap. 

Μη γελάτε καθόλου µε το Wap  εγώ έχω ένα «προπολεµικό» Sony-Ericsson που υποστηρίζει Wap και 
«µπαίνω» κανονικότατα στο Internet και βλέπω την propagation οπουδήποτε και αν βρίσκοµαι, είτε σε 
βουνό, είτε σε θάλασσα, είτε mobile. 

Αν µάθετε να χρησιµοποιείτε αυτόν τον ιστότοπο και βοηθάτε φυσικά στην ενηµέρωσή του, θα δείτε 
τους πόντους σας στο Contest να ανεβαίνουν θεαµατικά. 

Φυσικά µπορείτε να χρησιµοποιήσετε τις υπηρεσίες Dx Cluster και άλλων ιστοτόπων, απλά  οι 
περισσότεροι VHF DX-ers χρησιµοποιούν των προαναφερόµενο. 

Οι συνάδελφοι  που προτιµούν το δηµοφιλές πρόγραµµα RXCLUS του συναδέλφου HB9ZZA µπορούν 
να το «κατεβάσουν» από την ιστοσελίδα: 

http://www.hb9zza.net και να το ρυθµίσουν όπως δείχνει η επόµενη εικόνα. 

 

  
 

Οι ρυθµίσεις του προγράµµατος HB9ZZA για να είναι συµβατό µε το Aegean Contest. 
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Πώς µπορώ να δηλώσω τη θέση, τη συχνότητα και το mode που εκπέµπω; 

 

Ο απλούστερος τρόπος είναι µέσω της Ραδιοερασιτεχνικής  υπηρεσίας  APRS στην συχνότητα 
144.800 µε ταχύτητα 1200bps.  

Στην εικόνα που ακολουθεί φαίνεται στο UiView ίσως το πιο δηµοφιλές πρόγραµµα APRS  πώς 
δηλώνουµε τη θέση, το mode, και τη συχνότητα στην οποία εκπέµπουµε, ώστε να εµφανιστούµε 
στον επάνω στον χάρτη. 

 

  
Με όµοιο τρόπο συµπληρώστε και δηλώστε τα στοιχεία του σταθµού σας. 

 

 

 
Εκλεκτοί συνάδελφοι σας εύχοµαι ΚΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ! στο AEGEAN CONTEST. Προτρέπω όλους τους 
φίλους που έχουν τη δυνατότητα να κάνουν έστω και ένα QSO, να το κάνουν. Είναι βέβαιο ότι κάποιος 
συνάδελφος θα βοηθηθεί από τους «πόντους» που θα του δώσετε.  

Στείλτε τη συµµετοχή σας, έστω και µε ένα QSO, θα βοηθήσετε στη διασταύρωση των αποτελεσµάτων 
και θα κοσµήσετε τον τοίχο σας µε ένα ωραιότατο αναµνηστικό δίπλωµα πού µε συνέπεια και 
ευαισθησία απονέµει εδώ και 10 χρόνια τώρα το Aegean DX group.  

 

Πολλά 73 και ραντεβού στις  2 και 3 Ιουλίου…… 

 

                                                                                        de SV1NK 

                                                                                           Μάκης 

Ένας από το Aegean DX group 

 

Πάντως ο απλούστερος τρόπος για να δηλώσετε την περιοχή 
από την οποία εκπέµπετε, τη συχνότητα, και το mode είναι ένα 

απλό τηλεφώνηµα! ή ένα SMS!!!!                                    
Στον Manager του  AEGEAN DX CONTEST Λεωνίδα Φίσκα 

SV2DCD στο τηλέφωνο: 
 

6972858742 
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Το Aegean DX group µε ιδιαίτερη χαρά παρουσιάζει 
το επαιτιακά βραβεία πού θα αποσταλούν σε όσους 

συµµετάσχουν στο 10ο Aegean VHF contest. 

Έχουν τυπωθεί σε ειδικό χαρτί αντοχής βάρους 
250gram µεγέθους Α4. 

Το Aegean DX group, αλλά και εγώ προσωπικά, 
ευχαριστούµε τους κυρίους, Χρίστο Λιόντα καί 

Γιώργο Σουρρή, για τον σχεδιασµό και την επιµέλεια 
των βραβείων και των επαίνων συµµετοχής   

Η αποστολή δε των βραβείων σε όσους είχαν 
συµµετάσχει στο 9ο Aegean VHF contest 2010, έχει 

αρχίσει κανονικά… 

Παρακαλούµε όποιος από τά παλαιότερα κόντεστ δεν 
έχει λάβει βραβείο ή αναµνηστικό συµµετοχής λόγω 
του ότι δεν είχαµε λάβει την διεύθυνσή του να µε 

ενηµερώσει άµεσα… 

 

Για το Aegean DX group  

73 de SV8CYV Βασίλης Τζανέλλης 

sv8cyv@gmail.com  
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Γράφει ο Nτίνος Νοµικός – SV1GK 

 

∆ηµιουργός της κεραίας αυτής είναι ο Stephen R. Webb – G3TPW 
(Εικόνα 1) . 

Ο Steve γεννήθηκε στο Oldham του Lancashire στις 21 Ιουνίου του 
1947 . 

Ο πατέρας του ήταν αδειούχος ραδιοερασιτέχνης µε χαρακτηριστικό 
G3ZKS και γρήγορα του µετέδωσε το ενδιαφέρον για τον 
ραδιοερασιτεχνισµό , αν και ο ίδιος έδειχνε από µικρός να έχει µια 
ιδιαίτερη κλήση σε ότι είχε σχέση µε πυραύλους . 

Όταν όµως ήταν ακόµη σπουδαστής στην µέση εκπαίδευση , το 
ενδιαφέρον του στράφηκε σχεδόν αποκλειστικά στον 
ραδιοερασιτεχνισµό (Εικόνα 2) . 

Ακόµη και η σύζυγός του Susan , ήταν ραδιοερασιτέχνης µε 
χαρακτηριστικό G7CGS .  

Εργάστηκε στο BBC σαν transmitter engineer , στην εταιρεία Ferranti Semiconductors , στην Pye Telle-
coms και αλλού . 

Το 1987 δηµιουργεί , µαζί µε την σύζυγό του , την εταιρεία SRW Communi-
cations Ltd , στην οποία παρέµεινε µέχρι που διορίστηκε σαν µόνιµος υπάλληλος στην 
εταιρεία British Aerospace . Σήµερα , την εταιρεία SRW Communications Ltd , την 
διατηρεί η σύζυγός του και αναλαµβάνει την κατασκευή και εµπορία της κεραίας 
“Cobwebb Antenna” . 

Από το 1969 που προσελήφθη στην εταιρεία Pye Telecommunications 
ασχολείται επισταµένως µε κατασκευές ποµπών , δεκτών και κεραιών τόσο σε 
ερασιτεχνικό όσο και σε επαγγελµατικό επίπεδο . Οι κατασκευές του κυρίως 
επικεντρώνονται σε Low noise high power microwave amplifiers , κυρίως για 
στρατιωτική χρήση , συνεργαζόµενος µε την εταιρεία Ferranti . 

Το 1984 δηµιουργεί την συσκευή ASTRID (Automatic Satellite Telemetry 
Receiver and Information Decoder) (Εικόνα 1) . 

Από το 1987 , µέσω της εταιρείας του SRW Communications Ltd , κατασκευάζει και διαθέτει τον 
“Louderbomer” ένα 400 Watts linear amplifier από 1,8 – 30 MHz , την κεραία Cobwebb που λειτουργεί από τους 
14 – 30 MHz , καθώς και τις κεραίες “Spider” και “Fly Trap” , που λειτουργούν από 1,8 – 10 MHz . 
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Η κεραία του , που έχει την ονοµασία “Cobwebb An-
tenna” , αποτελεί ένα τεράστιο βήµα στον σχεδιασµό κεραιών , 
γιατί πετυχαίνει µε µια απλή κυριολεκτικά κατασκευή , µια 
κεραία µε multiband λειτουργία στις συχνότητες 14 , 18 , 21, 
24 και 28 MHz , χωρίς την χρήση µοτέρ ή ακριβού πύργου .  

 

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΚΕΡΑΙΑΣ “COBWEBB”   

Η κεραία αυτή είναι , όπως ήδη αναφέραµε , µια 
multiband κεραία η οποία αποτελείται από δίπολα , που το καθ’ 
ένα από αυτά συντονίζει σε µια συγκεκριµένη συχνότητα και 
όλα αυτά συνδέονται παράλληλα στο ίδιο σηµείο τροφοδοσίας 
µε µια οµοαξονική γραµµή µεταφοράς  των 50 Ωµ . 

Προκειµένου όµως να µειώσουµε το µέγεθος της 
κεραίας , δεν αφήνουµε όλα αυτά τα δίπολα σε πλήρη 
ανάπτυξη , αλλά τα λυγίζουµε έτσι ώστε να σχηµατίζει κάθε 
ένα από αυτά και ένα τετράγωνο πλαίσιο . 

Έτσι λοιπόν για κάθε µπάντα θα υπάρχει και ένα 
«δίπολο» που θα έχει την µορφή ενός τετράγωνου πλαισίου και που το ένα πλαίσιο θα τοποθετείται µέσα στο 
άλλο , όπως ακριβώς φαίνεται στην (Εικόνα 3) . 

Προκειµένου δε να πετύχουµε την καλλίτερη δυνατή προσαρµογή όλων αυτών των διπόλων µε µια 
οµοαξονική γραµµή µεταφοράς των 50 Ωµ, χρησιµοποιούµε για κάθε ένα δίπολο από αυτά την µέθοδο T-match 
(Εικόνα 4) . 

Σύµφωνα µε την µέθοδο αυτή υπολογίζουµε 
πρώτα την απόσταση Α των δύο 
βραχυκυκλωµάτων της κεραίας (5-9 report , 
τεύχος 57) .  

 

Μια πρώτη πρακτική εκτίµηση της απόστασης αυτής σε µέτρα , µπορεί να γίνει χρησιµοποιώντας τον 
τύπο : Α = 60/F , όπου F είναι η συχνότητα λειτουργίας της κεραίας σε MHz . Μόλις υπολογιστεί χονδρικά η 
απόσταση Α τότε µπορούµε µετακινώντας τα δύο 
βραχυκυκλώµατα να ελαχιστοποιήσουµε τα 
στάσιµα .  

Με την µέθοδο T-match , στην ουσία 
µετατρέπουµε το ανοικτό δίπολο σε έναν τύπο 
αναδιπλούµενου διπόλου (folded dipole) , σύµφωνα 
µε την (Εικόνα 5) , µάλιστα δε , για καλλίτερη 
λειτουργία χρησιµοποιούµε και ένα choke coaxial 
balun , το οποίο αποτελείται από 6 σπείρες από την 
ίδια  οµοαξονική γραµµή µεταφοράς , τυλιγµένες σε 
διάµετρο 10 cm. 

Με αυτόν τον τρόπο πετυχαίνουµε άριστη 
προσαρµογή για όλα τα δίπολα πλαίσια της κεραίας . 

 

 

 

Ο Steve Webb προκειµένου να αποφύγει την 
χρήση πολλών συρµάτων για την δηµιουργία 
των παράλληλων αγωγών των διπόλων , 
σκέφτηκε να χρησιµοποιήσει - και εδώ 
εµφανίζεται η έµπνευση του ραδιοερασιτέχνη 
ερευνητή – ένα απλό διπολικό καλώδιο σαν 
αυτό που χρησιµοποιούµε για τις συνδέσεις των 
ηχείων (Μπορεί ακόµη να χρησιµοποιηθεί και το 
κλασικό διπολικό καλώδιο τροφοδοσίας κόκκινο-
µαύρο) , αρκεί η διάµετρός του σύρµατός του να 
µην είναι µικρότερη από 0,2 mm και όχι 
µεγαλύτερη από 1 mm για να µην βαραίνει 
υπερβολικά την κεραία .  
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Όσον αφορά δε τους βραχυκυκλωτήρες , µπορούµε στην κατάλληλη απόσταση να 
απογυµνώσουµε τα δύο καλώδια και να τα βραχυκυκλώσουµε κολλώντας τα µεταξύ 
τους , όπως άλλωστε φαίνεται και από την (Εικόνα 6) .   

    Στην συνέχεια «τσακίζουµε» κάθε δίπολο , ώστε να σχηµατιστεί ένα τετράγωνο 
πλαίσιο (Εικόνα 7). Έτσι λοιπόν για κάθε µπάντα θα υπάρχει και από ένα τετράγωνο 
πλαίσιο (τοποθετηµένο µάλιστα το ένα µέσα 
στο εσωτερικό του άλλου) και όλα µαζί θα 
µας δηµιουργούν την multiband κεραία 
Cobwebb  . 

Αυτά τα συρµάτινα πλαίσια της κεραίας 
τοποθετούνται και στερεώνονται πάνω σε 
δύο σταυρωτούς σωλήνες από fiberglass ή 
από PVC , όπως στην (Εικόνα 8) . 

Οπότε η τελική µορφή της κεραίας θα είναι όπως αυτή της 
(Εικόνας 9) . 

 

Όσον αφορά δε τις διαστάσεις κάθε πλαισίου της , θα πρέπει να 
έχουµε υπόψη µας  ότι το συνολικό µήκος κάθε πλαισίου πρέπει να 
είναι λ/2 , που σηµαίνει ότι για τους 14 MHz θα πρέπει κάθε πλευρά 
του να έχει µήκος 2565 mm , για τους 18 MHz 2200 mm , για τους 
21 MHz 1720 mm , για τους 24 MHz 1455 mm και για τους 28 MHz 
1265 mm . 

Στο σηµείο στο οποίο ενώνονται παράλληλα όλα τα «δίπολα» 
µεταξύ τους χρησιµοποιούµε ένα πλαστικό κουτί , το οποίο 
µονώνουµε κατάλληλα µε την βοήθεια σιλικόνης , ώστε να 
προστατευθεί από τις καιρικές συνθήκες .  

Μέσα σε αυτό το πλαστικό κουτί γίνονται οι συνδέσεις µε την 
βοήθεια µιας κλέµας που στερεώνουµε κατάλληλα στο εσωτερικό 
του , η δε συνδεσµολογία όλων των διπόλων µε αυτήν την κλέµα 
γίνεται όπως φαίνεται 
και στην (Εικόνα 10) . 

Μέσα σε αυτό το 
πλαστικό κουτί 

τοποθετείται και το coaxial choke balun , το οποίο όπως ήδη 
αναφέραµε κατασκευάζεται από την ίδια οµοαξονική γραµµή 
τροφοδοσίας των 50 Ωµ της κεραίας (Εικόνα 11) . 

 

 

 

 

 

Όπως αναφέραµε προηγουµένως , κάθε 
δίπολο το τσακίζουµε έτσι ώστε να 
σχηµατιστεί ένα τετράγωνο πλαίσιο , τα δύο 
άκρα του διπόλου (όχι αυτά της 
τροφοδοσίας) δεν θα πρέπει να έρθουν σε 
επαφή µεταξύ τους αλλά να βρίσκονται σε 
µια ορισµένη απόσταση . 
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Έτσι λοιπόν η 
απόσταση Α που 
αντιστοιχεί στους 14 
MHz θα πρέπει να 
είναι γύρω στα 125 
mm , η απόσταση Β 
και Γ να είναι 80 mm 
κάθε µια , η απόσταση 
∆ να είναι 55 mm και 
η απόσταση Ε να είναι 
75 mm .  

Οι µεταβολές των παραπάνω αποστάσεων ρυθµίζουν και τα στάσιµα της κεραίας . 

Οι αποστάσεις δε αυτές διατηρούνται σταθερές χρησιµοποιώντας tire up όπως στην (Εικόνα 12) . 

Όσον αφορά τώρα τα βραχυκυκλώµατα πάνω στα δίπολα , θα 
πρέπει να είναι δύο για κάθε δίπολο και να βρίσκονται σε 
συγκεκριµένες συµµετρικές αποστάσεις από τα άκρα Α,Β,Γ,∆ και 
Ε. 

Έτσι λοιπόν για τους 14 MHz τα δύο βραχυκυκλώµατα θα 
πρέπει να γίνουν σε απόσταση 2410 mm από το σηµείο Α , για 
τους 18 MHz σε απόσταση 2100 mm από το σηµείο Β , για τους 
21 MHz σε απόσταση 1340 mm από το σηµείο Γ , για τους 24 
MHz σε απόσταση 1110 mm από το σηµείο ∆ και για τους 28 
MHz σε απόσταση 960 mm από το σηµείο Ε .   

‘Όλα τα καλώδια της κεραίας θα στερεωθούν πάνω στους δύο 
χιαστί σωλήνες της µε την βοήθεια tire-up όπως άλλωστε 

φαίνεται και στην (Εικόνα 13) . 

 

Η κεραία Cobwebb παρουσιάζει µια απολαβή της τάξεως των 7dBi , έχει 
το  πλεονέκτηµα ότι εκπέµπει εξίσου σε κάθε κατεύθυνση , είναι δηλαδή omnidi-
rectional , έχοντας ένα διάγραµµα ακτινοβολίας σαν αυτό της (Εικόνας 14) , µε 
αποτέλεσµα να µην χρειάζεται µοτέρ περιστροφής , ένα µόνο µικρό µειονέκτηµα 
το οποίο παρουσιάζεται από το σχετικά µικρό εύρος λειτουργίας της , ξεπερνιέται 
µε την χρήση ενός antenna tuner . 

Η κεραία 
αυτή είναι 
εξαιρετικά 
αποδοτική , 
καταλαµβάνει µικρό χώρο , είναι εύκολη στην 
κατασκευή της , γιατί χρησιµοποιεί πολύ απλά 
και φτηνά υλικά και δεν απαιτεί από αυτόν 
που θα την κατασκευάσει ιδιαίτερες γνώσεις , 
µόνο µεράκι και όρεξη . 

Το σπουδαιότερο όµως είναι ότι η κεραία αυτή 
είναι εξαιρετικά αποδοτική για το µέγεθός 
της . 

Χαρακτηριστική είναι η επαφή που έκανε ο 
2M0YCG – Callum Graham από την Σκωτία , 
όπου στις 26 Μαρτίου 2011 και µε µόνο 5 
Watts και µε µια κεραία τύπου Cobwebb 
επικοινώνησε στα 20 µέτρα µε τον ZL2JBR 
στην Νέα Ζηλανδία .  

 

Μια παραλλαγή της κεραίας Cobwebb είναι και η κεραία του GM3VLB (Εικόνα 15) , την οποία όµως θα 
µελετήσουµε µια άλλη φορά , 

\ 

Μέχρι τότε , Πολλά 73  

Ντίνος – SV1GK   
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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 ∆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.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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