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

Τεύχος Τεύχος Τεύχος 117 117 117 Αυγουστος 201Αυγουστος 201Αυγουστος 201111   

Αληθινά ψέµατσ...Αληθινά ψέµατσ...Αληθινά ψέµατσ...   

ΖωντανόςΖωντανόςΖωντανός---νεκρος.νεκρος.νεκρος.   

1,2 GHz antenna..1,2 GHz antenna..1,2 GHz antenna..   

Λάρισα 2011...Λάρισα 2011...Λάρισα 2011...   

SV1OE SK...SV1OE SK...SV1OE SK...   

Aegean DONE...Aegean DONE...Aegean DONE...   

   

∆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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ANEMOΣ - ΧΙΟΝΙ – ΠΑΓΟΣ & ΤΑΛΑΝΤΩΣΕΙΣ    

ΣΤΙΣ  ΚΕΡΑΙΕΣ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
      Γράφει ο  Κωνσταντίνος Ψιλογιάννης  

         din.boxmail@gmail.com 

 

ΑΙΟΛΟΣ  Ο ΘΕΟΣ  ΤΩΝ ΑΝΕΜΩΝ ΑΙΟΛΟΣ  Ο ΘΕΟΣ  ΤΩΝ ΑΝΕΜΩΝ   
  

Σύµφωνα µε την Ελληνική µυθολογία είχε τον έλεγχο όλων των ανέµων  και δικαίως για ακόµη µια φορά όλα τα 
φαινόµενα που αφορούν άνεµο ονοµάζονται  ∆ιεθνώς  ΑΙΟΛΙΚΑ. 

 
Όλοι µας λίγο πολύ έχουµε προβληµατισθεί µε µερικούς όρους και ορολογίες σχετικά µε την ανεµοπίεση 

την αντοχή των κεραιών µας σε ταχύτητα ανέµου αλλά και των ιστών. 

Οι όροι είναι αρκετοί µε την παρούσα ανάλυση είναι βέβαιο ότι θα κατανοήσετε  τα των ανέµων και της 

πιέσεως που ασκούν στις κατασκευές µας. 

Πρώτα πρέπει να ξεκαθαρίσουµε τι εννοεί η ορολογία. 

Ταχύτητα  ανέµου  :   (wind velocity)  µετρούµενη σε µέτρα ανά δευτερόλεπτο   m/sec  ή   

                                                             χιλιόµετρα  ανά ώρα    km/h 

Στο  Αγγλοσαξονικό σύστηµα  είναι  αντίστοιχα : πόδια ανά δευτερόλεπτο    ft/sec  ή  

                                                              Μίλια  ανά  ώρα    MPH 

Αφορά  την ταχύτητα του ανέµου που µπορεί να µετρηθεί µε ανεµόµετρα σταθερά αλλά και φορητά. 

 

Στην Μετεωρολογία οι ταχύτητες εκφράζονται σε  knots και Βeauforts και αφορούν κυρίως µεγέθη για 

την Ναυτιλία. 

Αυτά για τις νέες γενεές που δεν τους «αρέσουν» τα Ελληνικά και χρησιµοποιούν τα 
«Greeklish» µια «µόδα» η οποία όµως καταστρέφει ύπουλα την γλώσσα µας και 
ιδιαίτερα τον γραπτό λόγο. 

Φυσικά ∆ΕΝ υπάρχει καµία δικαιολογία  «εγώ δεν ξέρω καλή ορθογραφία» ή βαριέµαι να 
αλλάξω στο πληκτρολόγιο το Λατινικό στο Ελληνικό  αλφάβητο όταν αυτόµατα το 
σύστηµα ορθογραφίας διορθώνει αυτά που γράφουµε  αλλά και πάλι χρησιµοποιούµε  
αριθµούς για  συντοµία γραµµάτων , δεν θέλω να αναφέρω δεκάδες παραδείγµατα…      
Σε λίγο  δεν θα µπορείτε ούτε Ελληνικό κείµενο να διαβάσετε... 
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Οι τύποι  αναγωγής  µετατροπής ναυτικών µιλίων – χιλιοµέτρων – knots – Beauforts – είναι χρήσιµος 

όταν οι κατασκευαστές κεραιών και ιστών αναφέρονται  αντίστοιχα. 

Προσοχή  τα µίλια είναι  τα statute  (εδαφικά )  1609,31 µέτρα  και τα Ναυτικά (nautical)  1855,2 µέτρα. 

Ολοι οι κατασκευαστές αναφέρονται σε   Statute  miles (εδαφικά). 

Για µετατροπή  µιλίων  σε  χιλιόµετρα     x  1,609             πχ. 100 ΜΡΗ  =  160,9  Km/h 

                                                         αντίστροφα    160,9 Km/h    x  0,6214 =  100  MPH 

 

Για τα ναυτικά µίλια   x  1,852       πχ.  100 NM  =  185,2  Km/h  αντίστροφα  x 0,54 = 100 ΝΜ 

 

Αλλά  και εδώ  προσέξτε  την  ακολουθούµενη  λέξη – περιγραφή - 

όταν αναφέρουν απλά   WIND  εννοούν  την ταχύτητα του ανέµου γενικά ... 

WIND SURVIVE  την ταχύτητα του ανέµου που η κεραία  θα επιβιώσει... 

WINDSTAND  την ταχύτητα  που αντέχει... 

WIND PRESSURE  την  ανεµοπίεση  που αντιστοιχεί για συγκεκριµένη ταχύτητα ανέµου στην επιφάνεια 

της κεραίας  σε  Lbs/sqft   (πάουντς ανα τετραγωνικό πόδι) ή σε  kg/m2 (κιλά ανά τετραγωνικό µέτρο) 

η ποιό σύγχρονη  όµως εκφράζεται  σε  kNewton  (κιλοΝιούτον). 

Οι ανωτέρω τιµές αφορούν τόσο τις κεραίες όσο και τους ιστούς στηρίξεώς τους είναι δε αλληλένδετα 

διότι  η κεραία  επιβαρύνει µε το βάρος  της κατακόρυφα τον ιστό , 

 αλλά µε την ανεµοπίεση οριζόντια  δηλαδή το φορτίο του ανέµου τείνει να ανατρέψει τον ιστό . 

 

Για όσους δεν γνωρίζουν στοιχειώδη “φυσική”  ένας αυτοστήρικτος ιστός  ύψους 10 µέτρων µε φορτίο 

ανέµου κορυφής  100 κιλών  στην βάση του ασκείται δύναµη   10 x 100 =  1000 kg  που προσπαθεί να ανατρέψει 
τον ιστό  προς  µια πλευρά αντίθετη µε την διεύθυνση του ανέµου , εάν ο ιστός είναι 20 µέτρα 

τότε µε την ίδια ανεµοπίεση στην βάση του ασκείται δύναµη ανατροπής  20 x 100=2000 kg. 

Bλέπετε ότι τα µεγέθη πολλαπλασιάζονται µε τις διαστάσεις επιφανείας και ύψους. 

Παραθέτω  µερικούς υπολογισµούς µε απλές πράξεις για όλους  διότι η ανάλυση σε βάθος απαιτεί πράξεις µε 
ολοκληρώµατα κλπ που για τους µη «επαΐοντες» είναι  «κινέζικα». 

Εάν ο κατασκευαστής της κεραίας µας δίνει την επιφάνεια της κεραίας δεν χρειάζεται πρόσθετος υπολογισµός 
µόνο  εάν στην περιοχή µας έχουµε  χιόνια και πάγο  να κάνουµε  και τον πρόσθετο υπολογισµό της επιφάνειας  
µε τις νέες τιµές . 

Προσοχή , πολλοί λένε  στην περιοχή µου δεν χιονίζει κι όµως  ο καιρός είναι απρόβλεπτος και είναι πολύ 

πιθανό  να έχουµε χιόνι  αλλά και  πάγο  ακόµη και σε παραθαλάσσιες περιοχές . 

Είναι εκατοντάδες οι περιπτώσεις  και παραθέτω φωτογραφίες  µε κεραίες και ιστούς µε χιόνι και πάγο. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                                      

Kεραία Beam 3 στοιχείων  µε πάγο  το βάρος          “παγωµένο” δίπολο που κρέµεται από το βάρος 

την έχει παραµορφώσει. 



55--9 Report  9 Report  Το κυβερνοπεριοδικό του Αιγαίου Σελίδα  Σελίδα  Σελίδα  444   

Βέβαια σε επαγγελµατικές εγκαταστάσεις υπάρχουν σχεδόν πάντοτε θερµαντικά στοιχεία για την διατήρηση των 
κεραιών  καθαρών  χωρίς  χιόνι και πάγο  ο οποίος µετά από κάποιο πάχος επηρεάζει και την απόδοση τους. 

Όλες οι επιφάνειες αναλόγως της µορφής τους  έχουν ένα συντελεστή  οι κυκλικές και σφαιρικές  1,2 
ενώ οι επίπεδες  2,0  για την συνολική επιφάνεια µιας κεραίας εφ όσον δεν µας την δίνει ο 
κατασκευαστής  µετρούµε  πχ. 

 Για µια κατακόρυφη  µε ύψος  5 µέτρα  και διάµετρο  25 mm,  0,025 µέτρα άρα η προβαλλόµενη επιφάνεια  της 
είναι  5 x  0,025 = 0,125  m2  τετραγωνικά µέτρα ,   

εάν υπολογίσουµε  και χιόνι ή πάγο  2 εκατοστών τότε η επιφάνεια  αυξάνετε  σε  5  x  0,065 = 0,325  m2  .   
Εάν η κεραία είναι  Beam 3 στοιχείων τότε θα υπολογίσουµε  κάθε στοιχείο  και το βασικό κορµό (Boom) της 
κεραίας  τυχόν πλάκες στηρίξεως κλπ . 

Και  εδώ πρέπει να υπολογίσουµε  το χιόνι και τον πάγο.  Στους υπολογισµούς το ίδιον βάρος της κεραίας 

που επιβαρύνει την κατασκευή -ιστό- στηρίξεως πρέπει να προστεθεί και το βάρος του πάγου. 

Εδώ το  βάρος πρέπει να υπολογισθεί  αφού πρώτα  υπολογίσουµε σε κυβικά µέτρα τον όγκο του και θα 

τον πολλαπλασιάσουµε µε το βάρος του ενός κυβικού που είναι 920 Kg/m3. 

Ο όγκος  του χιονιού-πάγου  για τον υπολογισµό  του βάρους  είναι  ένας κοίλος κύλινδρος µε διαστάσεις 

V=π . L (R2-r2)        όπου: 

 

V= όγκος σε κυβικά µέτρα 

π= 3,14 

L= µήκος επιφάνειας 

R= ακτίνα (συνολική στοιχείου και πάγου) 

r= ακτίνα του στοιχείου (χωρίς πάγο) 

 

Τα ίδια ισχύουν και για τον ιστό  εάν είναι κυλινδρικός σωλήνας  όπως µετρήσαµε την κάθετη κεραία, εάν 

είναι ιστός  τριγωνικός  ή τετράγωνος η συνολική επιφάνεια  των προβαλλοµένων επιφανειών, επί το πάχος του 
πάγου  (δηλαδή τον όγκο του πάγου  µήκος x πλάτος x πάχος) Στην συνέχεια  υπολογίζουµε  τυχόν καθόδους και 
καλώδια τροφοδοσίας  και ότι άλλο ευρίσκεται στον ιστό.  

Ολοι οι “σοβαροί” κατασκευαστές  τόσο κεραιών όσο και ιστών πάντοτε αναφέρουν τις τιµές επιφανείας 

των κατασκευών τους  συνολικά για τις κεραίες στην ποιό δυσµενή προβολή τους και για τους ιστούς ανά 

µέτρο  (περιπτώσεις µε τεµάχια ) . Στην περίπτωση αυτή οι υπολογισµοί είναι πολύ εύκολοι. 

Αποµένει ο υπολογισµός της βάσεως  , αυτός που πρέπει να συγκρατεί τον ιστό  στην κατακόρυφη θέση 

χωρίς κίνδυνο  ανατροπής του , αναλόγως του εδάφους  η βάση πρέπει να έχει  όγκο  βάρος και µορφή 

που να αντέχει στις δυνάµεις  αυτές. 

Οι  αντίστοιχες βάσεις -διαστάσεις  για ένα φυσιολογικό έδαφος , υπολογίζονται αναλόγως των φορτίων 

και µε κάποιο συντελεστή ασφαλείας  της τάξεως  του 30 έως 50 %. 

Σε προσεχές άρθρο  θα αναφερθώ  για έναν πλήρη υπολογισµό διαφόρων τύπων ιστών µε όλες τις λεπτοµέρειες . 
Αυτές  είναι  αρκετές  και πολύ σοβαρές  τόσο για τις αυτοστήρικτες κατασκευές όσο και 

αυτές µε επιτόνους  τα λάθη είναι τραγικά  ακόµη και από σοβαρές εταιρείες εγκαταστάσεως και αυτό 

διότι  νοµίζουν ότι οι ιστοί είναι µια απλή και εύκολη εγκατάσταση  όταν όµως κάθε χειµώνα έχουµε δεκάδες 
πτώσεις  τις δικαιολογούν σαν  “έκτακτα καιρικά φαινόµενα”. 

Για τον υπολογισµό  του ανέµου στις κεραίες και ιστούς  έχουµε τους αντίστοιχους όρους και τύπους : 

L= µήκος σε µέτρα 

D=διάµετρος σε µέτρα 

Ap=προβαλλοµένη επιφάνεια σε τετραγωνικά µέτρα (m2) 

Aw=επιφάνεια του ανέµου  σε  m2 

c=συντελεστής µορφής επιφανείας  1.2 (κυκλική - κυλινδρική) 2,0 επίπεδη 

v=ταχυτης ανέµου  m/sec 

q=δυναµική πίεση ανέµου   0,64 

F=φόρτιση από ανεµοπίεση σε Ν  (Νewton) 
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Για τον υπολογισµό της επιφανείας του ανέµου  (παράδειγµα καθέτου κεραίας 5µ) 

 

Ap = L . D               Ap = 5 . 0,025 = 0,125 m2 

Aw =c . Ap             Aw =  1,2  . 0,125 =0,150  m2 

 

Για την φόρτιση του ανέµου :       180 km/h    (112 MPH) 

 

q = 0,64 .  v 2        q = 0,64  . 180  .180 =  32400 

F = q . Aw               F =  32400 . 0,150  = 4860  N  η δύναµη που ασκεί  ο άνεµος στην κεραία 

 

Με συντελεστή  ασφάλειας  30 %    η αντοχή  πρέπει να είναι  6318 Ν  . 

 

Για την επιβάρυνση του πάγου  υπολογίζουµε  την επιφάνεια  

που  είναι  5 . 0,0625 = 0,3125  m2   X  1,2  =  0,375  m2  X  32400  = 12150 N   σχεδόν η διπλάσια 

Καταλαβαίνετε  λοιπόν την επιβάρυνση του πάγου  όσο για το βάρος του είναι: 

Vm3 = π . L (R2 -  r2)           3,14  .  5 (0,00105625 – 0,00015625 )=  15,7  .0,0009 = 0,01413 m3 

920 kg/m3  .  0,01413 = 13  kg  το βάρος του πάγου    

 

 

ΑΙΟΛΙΚΗ  ΤΑΛΑΝΤΩΣΗ 
 

Η Αιολική ταλάντωση σε αγωγούς και επιτόνους κεραιών είναι µια χαµηλού µεγέθους ταλάντωση της τάξεως των  
5 εκατοστών και υψηλής συχνότητος 5 έως 40 Ηz  σε βρόγχους  µήκους  1 – 10 µέτρα. 

∆ηµιουργείται από το φαινόµενο των στροβιλισµών από µικρής εντάσεως ανέµους  6 έως  30 km/h. 

H συχνότητα  f  δίνεται  εµπειρικά  ως  50 x    v /  D   όπου  v η ταχύτης του ανέµου σε  Κm/h και 

D η διάµετρος του αγωγού σε  mm. 

50 χ  30 /0,005  =  1500/0,005=300 kHz 

To µήκος του κύκλου (ηµίσεως κύµατος) εξαρτάται από τη τάνυση Τ (Ν) και το βάρος του αγωγού W (Kg/m) και 
δίνεται από τον τύπο. 

V*  T/W  / 2 f                   *( ρίζα)      V 200 kg / 0,15    =V 1333  =36,5  / 2 x 300 = 0,06  

αυτές οι ταλαντώσεις είναι κοινές σε όλους τους αγωγούς επειδή είναι χαµηλής εντάσεως δεν τις λαµβάνουµε  υπ 
όψη  αλλά είναι  ύπουλες  µακροχρόνια διότι δηµιουργούν κόπωση του υλικού και ξαφνικά έχουµε θραύση σε 
αγκύρια και επιτόνους µε απρόβλεπτα αποτελέσµατα. 

Η µόνη λύση είναι η απόσβεση µε τα ειδικά (Damper)αποσβεστήρες ή µε (spiral ) σπείρωµα  στα άκρα των 

αγωγών. 

 
 
 
 
 
 

 
 

 

   Damper   αποσβέσεως ταλαντώσεων                                     Damper σε  αγωγούς της  ∆ΕΗ         
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 Spiral  επι του αγωγού   για απόσβεση.         Αιολική  ταλάντωση  και  σχηµατική δηµιουργία της 

 

 

Mερικές τιµές που δίνουν την εικόνα της ανεµοπίεσης   

 

Ανεµος µε ταχύτητα  30 km/h δίνει πίεση 5 kg/m2 

 

                                100 km/h                  10 kg/m2 

 

                                160 km/h                  20 kg/m2 

 

                                225 km/h                  32 kg/m2 

 

 

 

Επειδή πολλοί κατασκευαστές δίνουν στις αντοχές  οριακές τιµές είναι φρόνιµο να ελέγξετε τις εγκαταστάσεις  σας  
για να αποφύγετε  τυχόν απώλειες  που δεν πρέπει να συµβαίνουν τουλάχιστον 

στους Ραδιοερασιτέχνες. Οτι τυχόν  απορίες έχετε  επικοινωνήστε στο  e-mail: 

 

       din.boxmail@gmail.com 

 

 

 

 

 

                                                                                                   73!   Κωνσταντίνος Ψιλογιάννης 
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SV1OE Silent KeySV1OE Silent KeySV1OE Silent Key   

 
 Ο SV1OE – Κώστας στο Shack. 

∆υστυχώς για µια ακόµη φορά η Ραδιοερασιτεχνική οικογένεια θρηνεί. Αυτή τη φορά  από τις τάξεις 
των active radio amateurs προσχώρησε στις τάξεις των Silent Keys ο επί πολλές δεκαετίες αγαπητός 
φίλος και συνάδελφος SV1OE – Κώστας.  

Τον Κώστα τον γνώρισα τη δεκαετία του ’70 όταν η ΕΕΡ στεγαζόταν στην «Καρόλου». Από τότε 
αγαπούσε τις επικοινωνίες στα VHF και υπήρξε πρωτοπόρος στην έρευνα των πάσης φύσεως 
επικοινωνιών σε αυτές τις συχνότητες. 

Υπήρξε από τους πρώτους Ραδιοερασιτέχνες που χρησιµοποίησαν οικιακούς υπολογιστές (ΖΧ-80) και 
πληθώρα  ραδιοερασιτεχνικών προγραµµάτων δείχνοντας και σε εµάς τους υπολοίπους το δρόµο της 
σύγχρονης τεχνολογίας. 

Ιδιαίτερα ικανός κατασκευαστής Ραδιοερασιτεχνικών συσκευών δε δίστασε να κατασκευάσει ένα 
«πιάτο» και να πραγµατοποιεί επικοινωνίες ΕΜΕ µε ιδιαίτερη ικανότητα. 

Πάντοτε µοιραζόταν τις γνώσεις του αλλά  και πολλά σχέδια είτε κυκλωµάτων είτε κεραιών µε όλους 
µας, απλός και  ευγενικός, γεµάτος καλοσύνη ήταν σε όλους µας αγαπητός και σεβαστός. Εν ζωή 
υπήρξε κόσµηµα για τη Ραδιοερασιτεχνική οικογένεια, αλλά και από τις τάξεις των  Silent key είναι 
παράδειγµα και υπόδειγµα ραδιοερασιτέχνη αλλά και ανθρώπου για όλους τους νέους 
ραδιοερασιτέχνες.      

Για όσους δεν τον ήξεραν, καλό είναι να επισκεφθούν την ιστοσελίδα: 

http://www.sv1cim.gr/parea/sv1oe/sv1oe.htm για να γνωρίσουν έστω και για λίγο τον Κώστα 
και τις κατασκευές του. 

Εύχοµαι στους οικείους του θερµά συλλυπητήρια. 

Μάκης Μανωλάτος SV1NK 



55--9 Report  9 Report  Το κυβερνοπεριοδικό του Αιγαίου Σελίδα  Σελίδα  Σελίδα  888   

10o Aegean 6m/VHF/UHF contest 2011 

LOGS RECEIVED 
  

Έχουν παραληφθεί τά παρά πάνω 62 Logs για συµµετοχή στο 10ο Aegean VHF contest. 

Η σειρά στον πίνακα είναι σύµφωνα µε την ηµεροµηνία παραλαβής. 

73 de SV2DCD  

                                                    Aegean VHF contest manager 
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Ο ΠΑΠΑΦΟΥΝΗΣ ΓΡΑΦΕΙ… 
 

Αγαπητοί φίλοι & φίλες συνάδερφοι ραδιοερασιτέχνες και µη, 

Εύχοµαι σε εσάς και τις οικογένειές σας καλή επιστροφή από τις καλοκαιρινές 
διακοπές σας, καλή προσαρµογή, υγεία, τύχη και καλή ανάγνωση… 

Πέρασαν τρεις µήνες που έχουµε να ανταµώσουµε µέσα από τις σελίδες του δικού µας 5-9report, µια 
που, οι προετοιµασίες, και εν τη συνέχεια αυτή καθαυτή η αποστολή ανάλωσαν όλο τον χρόνο του 
Παπαφούνη… 

 

…ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΣΤΟΥΣ ΟΘΩΝΟΥΣ ΜΕ  

 ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΟ ΚΛΗΣΕΩΣ :  

Αληθινά  ψέµαταΑληθινά  ψέµαταΑληθινά  ψέµατα      
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Ας πάµε µαζί τον χρόνο πίσω, ας δούµε µαζί την ταινία 
παρέα, µια ταινία, ένα ταξίδι που σίγουρα θα σας 
συναρπάσει…αρκεί να αντέχεται σε µεγάλες 
συγκινήσεις! 

Αν µε ρωτήσετε, όπως κάνουν τα παιδιά,…αν είχε happy 
end σας απαντώ να διαβάσετε πρώτα την ιστορία και µετά 
µόνοι σας να απαντήσετε… 

 
‘ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΜΥΣΤΗΡΙΑ ΠΟΥ ∆ΕΝ 
ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΕΠΙΛΥΘΟΥΝ… 

ΓΕΓΟΝΟΤΑ ΠΟΥ ∆ΕΝ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ 
ΕΞΗΓΗΘΟΥΝ… 

ΑΛΗΘΕΙΕΣ ΠΟΥ ∆ΕΝ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΑΓΝΟΗΘΟΥΝ’… 

 

  < Η ΑΛΗΘΕΙΑ ΕΙΝΑΙ ΕΚΕΙ ΕΞΩ> 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

J48O FILES 
17-25 ΙΟΥΝΙΟΥ 2011  

  ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ ΦΑΡΟΥ ΚΑΣΤΡΙ ΟΘΩΝΩΝ 
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Ήταν ένα ακόµη ραδιοερασιτεχνικό όνειρο το οποίο, αν και λίγο καθυστερηµένο, οι µέρες ζύγωναν για 
να πραγµατοποιηθεί… 

Το νησιωτικό σύµπλεγµα του IOTA EU-052 δεν είναι κάτι το σπάνιο, µια που πλήθος ικανών 
ραδιοερασιτεχνών ζει µόνιµα στα νησιά του Ιονίου, µα το απόµακρο νησάκι των Οθωνών µε GIOTA 
INS-045, και δη ο φάρος Καστρί µε GRE-078 είναι new one φάρος και locator (JM99ru). 

Μαζί µε τον Θωµά SV2CLJ, τον Σάββα SV2AEL και τ’ άλλα  βάλαµε κάτω τα κιτάπια, και προσπαθήσαµε 
να κάνουµε ότι περνάει από τα χέρια µας για να εξασφαλίσουµε µια πετυχηµένη αποστολή… 

Τα χαρτιά έφυγαν εγκαίρως για την Περιφέρεια (27-4-2011)… 

∆ηµιουργήθηκε ιστοσελίδα για την αποστολή: 

www.j48o.com, η οποία αποδείχθηκε µοναδικό εργαλείο! 

Η οµάδα µε τους χειριστές αποφασίστηκε και περιελάµβανε τους παρακάτω: 

 
IK0EFR/SV0IG Andy  CW, SSB 

 
SV2AEL Σάββας  SSB, DIGI 
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         SV2CLJ Θωµάς  SSB, DIGI 

 

 

 

 

 

 

      SV2FPU Γιάννης  CW, SSB 

 

 

 

 

 

 

 

                SV2HXR Μένιος  SSB 

 

 

 

 

 

            SV2HXV Γιάννης  DIGI 
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      SV2YC ∆ηµήτρης  SSB 

 

 

          

 

 SV1CDY Γιώργος  DIGI 

 

 

 

 

Νέοι µαζί µε παλιοί, µαζί και ο Αντρέας που θα ξεκίναγε το ταξίδι από την Περούτζια της Ιταλίας. Η 
προετοιµασία της αποστολής περιελάµβανε ένα ευρώ φάσµα εργασιών, όπως κεραίες, µηχανήµατα, 
ιστοί, κάθοδοι (περισσότερα από 1000 µέτρα) µα και έλεγχος δροµολογίων, τακτοποίηση υλικού, 
προµήθειες καθηµερινότητας κλπ. 

 
Συντονισµός κατευθυνόµενης κεραίας  
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Αρ προς ∆ε:SV2YC, SV2CLJ και ο Κώστας SV2HZE (ολοκαίνουριος SV µε όρεξη και γνώσεις!) 

 
Μέρος των real life υλικών (1) 
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Μέρος των real life υλικών (2) 

 
Τούµπανο για άλλη µία χρονιά, όχι πάντως όπως πέρσι! 
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Σε συνδυασµό µε την πρότερη εµπειρία υποθέσαµε ότι είχαµε σκεφτεί και την παραµικρή λεπτοµέρεια… 

11888… 

Περίπου τόσες ήταν οι ατυχίες που έπρεπε να αντιµετωπίσουµε!   Τυχαίο? 

16 Μαΐου 2011  

Το τηλέφωνο καθηµερινά χτυπούσε, καλούσε και βοηθούσε κι αυτό µε τον τρόπο του στην επίλυση 
διάφορων θεµάτων  

-Καληµέρα Γιάννη, ο φαροφύλακας είµαι…Ξέρεις σχετικά µε τον φάρο έχουµε ένα πρόβληµα…έχει 
πέσει µία κολώνα της ∆ΕΗ και δεν έχει ρεύµα από τις 1 Μαίου…   Σαν κεραµίδα στο κεφάλι του 
Παπαφούνη έπεσε το µαντάτο…     Και ξεκίνησαν τα έγγραφα προς τους αρµοδίους… 

Μα τέλος καλό, όλα καλά. Το συνεργείο έφτασε εγκαίρως (6 ηµέρες πριν ξεκινήσει η αποστολή) και 
αποκαταστάθηκε η βλάβη! 

6 Ιουνίου 2011  

Το διακριτικό κλήσεως ακόµη δεν έχει εγκριθεί από την Περιφέρεια και ο Παπαφούνης ανησυχεί… 

-Ας πάρω ένα τηλέφωνο, σκέφτηκε, σε 8 µέρες φεύγουµε, τι περιµένουν άραγε… 

-Ναι, παρακαλώ θέλω να µου πείτε αν εγκρίθηκε το ειδικό διακριτικό κλήσεως…µπλα µπλα µπλα 

-Ναι, ξέρετε δεν έχει εγκριθεί µια που δεν µας έχει έρθει ακόµη από την αρµόδια υπηρεσία το 
αντίγραφο…και κατόπιν τόυτου…µπλα…µπλα…µπλα 

-Μα είναι δυνατόν, και δεν µε ενηµερώνετε, κάντε µου έστω ένα τηλέφωνο, να δω τι µπορώ να 
κάνω!!!!!!!! 

Και δώστου τα τηλέφωνα µε την Αθήνα και τα αρµόδια γραφεία…σας παρακαλώ πολύ, αν έχετε την 
ευγενή καλοσύνη, στείλτε µε φαξ το έγγραφο… 

-ΟΚ, το έστειλα, µου είπαν από την πρωτεύουσα… 

-Το πήρατε, το έστειλαν από κάτω? 

-Όχι, δεν πήρα τίποτε, κι αν δεν το πάρω λυπάµαι αλλά δεν µπορώ να εγκρίνω! 

-Μήπως φταίει το φαξ σας? 

Μπλα…µπλα…µπλα… 

Πάνος 
SW2HTJ 
για το 

υπουργείο, 
SV2HTJ για 

µας 
(πέρασε 
στην λήψη 
σηµάτων 
Μορς και 
τον έκοψαν 

στην 
εκποµπή! 
χωρίς 
σχόλια). 
Βοήθησε 
στα πάντα 
όλα!   
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Τελικά έφταιγε η συσκευή του φαξ και το θέµα τελείωσε κι αυτό, αφού το έστειλα µε email και έτσι 
εγκρίθηκε το call!     Αλλά είπαµε τέλος καλό, όλα καλά!    ΥΠΟΜΟΝΗ!...... 

10 Ιουνίου 2011  

Η πληροφορία ήταν σίγουρη 

Α Π Ε Ρ Γ Ι Α Λιµενικών και πληρωµάτων! 

Τα τηλέφωνα ξαναπαίρνουν φωτιά! 

-Είναι σίγουρο ότι θα κάνετε κι εσείς απεργία? ρώτησε ο Φούνης στον καπετάνιο του πλοίου που 
ταξιδεύει Οθωνούς… 

-Άµα δεν κάνω εγώ απεργία, που είµαι ο Πρόεδρος του σωµατείου, ποιος θα κάνει? 

-Έτσι!!!!!!!!!! 

Αλλαγή της ηµέρας αναχώρησης αρχικώς αλλά βλέποντας τελικά ότι δεν µας επηρεάζει επανήλθαµε 
στο αρχικό πλάνο. 

Με αυτά και µε άλλα φτάσαµε στην D-day Τετάρτη 15 Ιουνίου 2011 όπου η οµάδα από Θεσσαλονίκη 
φορτώνει τον εξοπλισµό σε 3 αυτοκίνητα, ενώ ο Αντρέας φορτώνει τον εξοπλισµό του κι αυτός µε 
σκοπό να ταξιδέψει από την Περούτζια στο Μπάρι κι από εκεί ακτοπλοϊκώς για Κέρκυρα κι αµφότεροι 
αναχωρούµε… 

14.45C ΚΑΛΟ ΤΑΞΙ∆Ι µε ατυχίες συνέχεια… 

Στο ταξίδι για Ηγουµενίτσα ξεσπάει µία καταιγίδα µε ανέµους άπειρους σε συνδυασµό µε χαλάζι 
τύπου…βερίκοκο (!)  

 
και…ΟΡΑΤΟΤΗΣ  ΜΗ∆ΕΝ (όχι µε τον Κούρκουλο και την Χρονοπούλου…το άλλο, την νέα 

βέρσιον µε το J48O την είδες?)… 
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Αλλά σε λίγο και αφού...οι κεραίες ξεπλύθηκαν για τα καλά (είπαµε τέλος καλό…) να σου ξεπροβάλει η 

 
 Ηγουµενίτσα και στο βάθος το νησί της Κέρκυρας!  

Τώρα απλά πρέπει να περιµένουµε µέχρι τις 02.30 της εποµένης 16ης Ιουνίου…αλλά ας πάρουµε ένα 
τηλέφωνο να ενηµερώσουµε την Παπαφούνισα ότι φτάσαµε… 

-Έχεις καταλάβει ότι όταν θα εκπέµπετε από τους Οθωνούς µπορεί να έχει πέσει η…κυβέρνηση? 

-Πλάκα µου κάνεις? 

-Καθόλου πλάκα, ο Άλλος είπε ότι αν δεν…µπλα…µπλα ή θα αλλάξει το σχήµα ή θα κάνει εκλογές! 

Μα είναι δυνατόν!! 

 

 

Στο πλοίο για Κέρκυρα όλα κύλησαν οµαλά και βουρ για το επόµενο,  

 
το µικρό ΕΓ-ΟΓ Αλέξανδρος εκεί κατά τις 04.40 το ξηµέρωµα, αυτή την φορά µε 2 αυτοκίνητα, µια που 
ο εξοπλισµός του ενός µοιράστηκε 50-50! 
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Σχετικά εύκολα 
επιβιβάσαµε τα 2 ερπετά 
στο καραβάκι των, 
χωρητικότητας, 6 
συνολικά αυτοκινήτων, 
αφού αφήσαµε…
εξατµίσεις και 
καζανάκια…ενέχυρο, 
ενώ το σασί απέκτησε 
µόνιµο σχήµα γιου(U)!! 

Πόσες ατυχίες µας 
έµειναν ακόµη? 

Ξηµέρωσε για τα καλά 
αλλά το πλοίο του 
Αντρέα δεν λέει να 
φανεί…      

-Ξέρεις Γιάννη το πλοίο 
άργησε να φύγει και 
στον δρόµο δεν µπόρεσε 
να καλύψει την 
χασούρα…Μήπως 
µπορείς να παρακαλέσεις 
τον καπετάνιο του 
Αλέξανδρος να 
καθυστερήσει κανένα 
τέταρτο? 

 

@!#$^&(*&^%$%
$##@ Σκέφτηκε ο 
Φούνης άλλα δεν 
ήταν η κατάλληλη 
στιγµή να τα 
αποκωδικοποιήσει 
µπροστά στον 
κόσµο… 

-Εε, ναι, γλουπ, 
ξέρετε ο Ιταλός που 
περιµένουµε για να 
έρθει µε το πλοίο 
από Μπάρι θα 
αργήσει καµιά (ας 
κλέψω 5 λεπτά) 10 
λεπτά…µήπως θα 
µπορούσατε να τον 
περιµένετε? Σρλουπ! 

-Ούτε µία στο 
εκατοµµύριο,  αν 
είναι µέχρι 3 λεπτά…εδώ την άλλη φορά στο λιµάνι τ…µπλα µπλα, πήγαν να µε …,  

 

Ενώ το καράβι του Αντρέα έκανε µανούβρες για να δέσει περίπου 200 µέτρα µακριά από εµάς και εµείς 
κάναµε µανούβρες απόπλου και το ρολόι έλεγε 07.03 µε ώρα αναχώρησης 07.00.  

Συµπέρασµα : ο Αντρέας µένει Κέρκυρα Πέµπτη 16 Ιουνίου και έρχεται Οθωνούς Παρασκευή 17 
απόγευµα (εφόσον οι καιρικές συνθήκες είναι κατάλληλες) µαζί µε Γιώργο SV1CDY & παράλληλα εµείς 
χάνουµε έναν φίλο και τις υπηρεσίες του για 1,5 µέρα. 
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Μένιος SV2HXR, Θωµάς 
SV2CLJ, Φούνης & ο 
φαροφύλακας του φάρου 
Καστρί Τάσος. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Το ταξίδι ολοκληρώθηκε σε 4 ώρες και 20 λεπτά ακριβώς, µέσα σε ένα γαληνεµένο Ιόνιο, και, αφού 
πραγµατοποιήσαµε 2 κατάπλους,  
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Κατάπλους Ερεικούσα, για την περίπτωση το ένα ‘ερπετό’ βγήκε παίρνοντας τις γνωστές 
εξατµίσεις στην…µασχάλη! Εκ πρώτης όψεως όµορφο µικρό νησάκι µε πολύ όµορφα σπίτια 
και παραλίες!  Εν τη συνέχεια και µόλις 45 λεπτά πριν δέσει Οθωνούς το πλοίο έδεσε  

 
Μαθράκι µικρός παράδεισος 40 κατοίκων!   
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Και τώρα τι?, και τώρα τι Θείο Φούνη? Ρωτάνε τα παιδάκια…τώρα τι έχει? Έχει κι άλλο? 

-Αµή, έχει πράµα…µόνο να µωρέ, πιάστηκα, να γράφω, να θυµάµαι, να γελάω και να κλαίω…κι η ώρα 
είναι 02.33 της ∆ευτέρας 29ης Αυγούστου κι ο άλλος (SV5BYR) δεν θέλει µόνο άρθρο για 
Οθωνούς, µα θέλει κι άρθρο για το χάµφεστ της Λάρισας!   

Ουφ…ξεπιάστηκα λίγο µε το διάλειµµα…συνεχίζουµε!     Που λέτε… 

Ξεπρόβαλε µπροστά µας το νησί των Οθωνών, µεγαλύτερο κάπως από τα άλλα 2 και αρκετά 
ψηλότερο! Και πλέον διακρίνουµε άνετα και τον 

  
Φάρο Καστρί, που θα µας φιλοξενήσει τόσες ηµέρες! 

 

Το ταξίδι έφτασε στο τέλος του και µετά την επιβίβαση βουρ για τον φάρο και την ενεργοποίηση! 

Σε 15 ώρες είµαστε στον αέρα µε όσο το δυνατόν περισσότερους σταθµούς! 

 

Για την περίπτωση στήθηκαν τα ακόλουθα σακ: 

1)κύριο SSB, ICOM 756 PROIII, ACOM 1000 

2)DIGI, ICOM 7000 

3)κύριο CW, YAESU FT 1000MP, ACOM 1000 

4-5)2ο SSB/CW ICOM 7400, KENWOOD 870,  

ACOM 1000 

Οι κεραίες που στήθηκαν: 

QUAD 2 El. 10-30m 

Spiderbeam 10-20m 

R8 10-40m 

5 el. 6m yagi 

4 el. 6m quad 

10 el.2m yagi 

G5RV 130ft. 

Dipoles 40, 80, 160 
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Κι ακόµη σύνδεση στο διαδίκτυο για ενηµέρωση της σελίδας της αποστολής και του ηλεκτρονικού on 
line ηµερολογίου. 

 
2 στοιχείων quad! 10 χρόνια στήνεται και ξεστήνεται! 

 
Ραδιοερασιτεχνικός οργασµός  



55--9 Report  9 Report  Το κυβερνοπεριοδικό του Αιγαίου Σελίδα  Σελίδα  Σελίδα  242424   

 
Φούνης vs πουρνάρια, φίδια, αράχνες κλπ = 1-0 

Έτσι φτάσαµε στις 17 Ιουνίου 2011 και ώρα 09.08UTC όπου άρχισε, σε παγκόσµια πρώτη, η ρ/ε 
ενεργοποίηση του Φάρου Καστρί Οθωνών. 

Χωρίς να υποστηριχτούµε, όπως περιµέναµε, από την διάδοση, µε µπάντες που ψηλά ήταν για µέρες 
κλειστές, και που χαµηλά έκλειναν νωρίς, πιστεύω και το υποστηρίζω, ότι στους Οθωνούς γράφτηκε 
ιστορία! 

Και εξηγούµε: 

 

Τέτοιο αριθµό επαφών µε SV ήταν µέχρι χτες, πράγµα ασύλληπτο! 449 qso 
καλοκαίρι µε κλεισµένα τα σχολεία και ο κόσµος στα µπάνια! 

 

Μπράβο Ελλάδα µε τις 3 ραδιοχώρες σου που µας στήριξες ως εκεί που δεν 
πάει! Και µε κάτι σηµατάρες ΝΑ! 

Βάλαµε στο log όλα τα πρέφιξ, από SV0 µέχρι SV9. 

 

∆ε πα να ήταν µέρα, νύχτα, ξηµέρωµα και σούρουπο, µέσα σε πάιλαπ τύπου 
καταιγίδας, οι Έλληνες εκεί, τσαµπουκά να διεκδικήσουν την επαφη! 

 

Κοιτάω και ξανακοιτάω το log και παθαίνω! 
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Πάµε: 

SV0DR, SV0FM, SV0XAO,SV0XCC/0, SV1AAK, SV1ACL, SV1AYB, SV1BGR, SV1BHF, SV1BKG, 
SV1CEI, SV1CJF, SV1CNE, SV1CNS (7 QSO),  

SV1CQN (5 QSO), SV1DAF, SV1DBY, SV1DLW/8, SV1DOO, SV1DPI, SV1DVX, SV1DVZ, 
SV1EBV, SV1EGE, SV1ELF, SV1EML (7 QSO), SV1ENV, SV1ENX, SV1EOG/7, SV1EQJ, SV1FJF, 
SV1FTY, SV1GRD, SV1GRJ/8, SV1GSP/8, SV1GSU, SV1GSV, SV1GYG (6 QSO), SV1HAG, 
SV1HER (5 QSO), SV1HKH, SV1IXK (4 QSO), SV1IZY, SV1JB, SV1JDX, SV1JDZ, SV1JGX (11 
QSO!!), SV1JSF, SV1JSN, SV1KXO, SV1LKM, SV1ME, SV1NJA (6 QSO), SV1OAK, SV1OUH, 
SV1OZ, SV1PBL, SV1PII/2, SV1PS, SV1QEK, SV1QN, SV1RC, SV1TP,  

SV2BBD (7 QSO), SV2BFN (6 QSO), SV2BRT, SV2CBI, SV2CCG, SV2CCR, SV2CLL, SV2CXI,  

SV2DCD (8 QSO), SV2DGH, SV2DGJ, SV2FLM, SV2GJV, SV2GWY (4 QSO), SV2HJQ,  

SV2HNZ (7 QSO), SV2HPY, SV2HQL, SV2HWR, SV2HZE, SV2IGQ, SV2JAO (15 QSO!!!!), 
SV2JJD, SV2JL, SV2KBB, SV2LLJ, SV2MAP, SV2MJY, SV2NCH, SV2ODQ, SV2RM, SV3/
SV4NYZ,  

SV3AQM (10 QSO!!!!), SV3BEF, SV3DCX, SV1/SV3EXW, SV3FUP, SV3HHH, SV3ICK, 
SV3IEG/8, SV3JYY, SV3IZQ, SV4ARX, SV4FFK, SV4ILY, SV4IMJ/1, SV5BYR (11 QSO!!!!),  

SV5DKL (24 QSO – 1ος  SV5 Land & 1ος Ελληνικής Επικράτειας), SV5FRI, SV5KKU, SV6CZR, 
SV7BIP, SV7BOD, SV7BOT (20 QSO – 1ος SVLand), SV7BVM, SV7CLI (4 QSO), SV7CUD/2, 
SV7GBR,  

SV7JAR (4 QSO), SV7JJZ, SV7LNX (7 QSO), SV7LPL, SV7NHN, SV7OWH, SV7TL, SV8AQY, 
SV8CS, SV8CYR, SV8FXN (19 QSO – 1ος SV8), SV8GKE, SV8GXQ, SV8IJZ (6 QSO), SV8JE, 
SV8MFZ,  

SV8MQP (8 QSO), SV8PKH, SV8PKI (4 QSO), SV8PKJ, SV8QDJ (4 QSO), SV8RX, SV8UM, 
SV9ANK, SV9AUP, SV9BMG, SV9CJO,  

SV9COL (11 QSO – 1 ος SV9Land), SV9DJO, SV9DRA, SV9FBK (4 QSO), SV9GPV (4 QSO), 
SV9IOI, SV9JI, SV9OFO, SW6IEP/P, SW6KRV, SW6KRW/P, SW8NAC, SX0A, SX3B, SY7SOG, 
SZ7SER (4 QSO).- 

 

Ακόµη να σηµειώσω την ευκολία που δούλευες τα JA…Λες και ήταν δίπλα σου! 

Οι ατυχίες δεν σταµάτησαν να µας ταλαιπωρούν αλλά εµείς εκεί on the air! 

-Οι κεραίες έπεσαν, άλλες έσπασαν, εξαιτίας των λυσσασµένων βοριάδων! 

-Μας παρενοχλούσαν τηλεφωνικώς ότι δήθεν εκπέµπουµε εθνικιστικά µηνύµατα (το θέµα το έχω 
υποβαθµίσει εξεπίτηδες, γιατί σε άλλη περίπτωση…) 

-Κόπηκε το ρεύµα 2 φορές, κι ας ήταν αυτόνοµο το νησί ενεργειακά ( κι ο νοών νοείτο)! 

-Όταν το call έκλεισε δεν µπορούσαµε να κατεβάσουµε κεραίες – να φύγουµε εξαιτίας των θυελλωδών 
ανέµων! 

Θα µπορούσε να συµβούν κι άλλα χειρότερα, οπότε λες και…δόξα τον Θεο! 

Όλοι µας πήγαµε και γυρίσαµε υγιείς & ασφαλείς! 

 

Στις αποσκευές του ο καθένας από τους χειριστές µπορεί να πήρε ότι ήθελε! Μπορεί και να κρατήσει τις 
στιγµές που για αυτόν του φάνηκαν δύσκολες! 

Ναι περάσαµε δύσκολα, πολύ δύσκολα µα τον στόχο µας τον εκπληρώσαµε! ∆εν εγκαταλείψαµε την 
προσπάθεια, ούτε όταν µείναµε 3 και έπρεπε να κατεβάσουµε, φορτώσουµε, και να επιστρέψουµε σώοι 
και αβλαβείς εµείς, 3 αυτοκίνητα, εξοπλισµός που δεν χρειάζεται να τον κοστολογήσω! 

 ∆εν µπορεί όµως κανείς να υποβιβάζει µε τις πράξεις του και τα λόγια του, την τιτάνια προσπάθεια που 
έγινε και που εξακολουθεί να γίνεται (βλέπε qsling – επισκευές) µε σκοπό να προωθήσουµε έτσι, λίγο 
ή πολύ τον ελληνικό ραδιοερασιτεχνισµό!  

 

Το µήνυµα έχει αποδέκτες εντός και εκτός των τειχών!  
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Ένα µεγάλο ευχαριστώ στον Έλληνα ραδιοερασιτέχνη που έκπεµπε ατέρµονα 
(δλδ µέρα-νύχτα) CQ στο 144.300 CW κι ας µην τον απάνταγε κανείς! Για 
ποιόν λόγο? ∆εν γνωρίζω! Μάρτυρες πολλοί που άκουγαν…           
Πραγµατική κατάντια! 
Εννοείται ότι τα lessons learned θα τηρηθούν από τον Παπαφούνη µέχρι κεραίας, και ας γίνω (ξανά) 
κακός!  

Ακούς εκεί ο Φούνης ανθρωποδιώκτης! 

Ε, δεν µπορεί κάτι θα έγινε! 

Στα καλά του καθουµένου? 

Η στατιστική έβγαλε 20.387 επαφές µε 147 DXCC. 
Θέλω να ευχαριστήσω πολλούς οι οποίοι ανησυχούσαν, υποστήριζαν, συµβούλευαν, ηρεµούσαν! 

Πρώτος από όλους ο Μιχάλης SV5BYR µαζί µε τον Κώστα SV7BOT. 

Και από κοντά κι άλλοι, ο Σταµάτης SV1EML, o Σάββας (ο δικός µας), ο JON WB8NTA από το 
OHIO, ο PA1PVH ο Peter και πλήθος άλλων! 

Μνείας άξιο η επαφή στα 2µέτρα µε τον Αβραάµ SV8/SV4NYZ/AM! Μας έδωσε κουράγιο και χαρά! 

Τέλος, απόπλους για επιστροφή Κέρκυρα, κι ο Σάββας πετάει µία σκουρόχρωµη πέτρα πάνω από το 
πλοίο… 

-Τι έγινε Σάββα, ρωτάει ο Φούνης…δεν θα ξανάρθεις? 

-Όχι Γιάννη, ΠΟΤΕ! 

-Μαζί σου! 

Λίγο πριν την αποφώνηση µία τελευταία…µπαταριά από φωτογραφίες ανάκατα…η ώρα είναι 05.31 το 
ξηµέρωµα… 

 

 

 

 

 

Ανατολή κι Έπαρση 
Σηµαίας! 

 

Στο έσχατο της πατρίδας 
µας 44 µίλια βορειοδυτικά 

της Κέρκυρας :  

 

 

Φάρος Καστρί Οθωνών 
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Κεραίες περιµετρικά του 
Φάρου! 

 

 

 

 

R8, και που δεν έστειλε 
τα σήµατα µας! 

 

 

 

IK0EFR on duty! Μάγειρας 3 Α! 
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SV2CLJ, SV2AEL, SV2FPU, IK0EFR, SV1CDY 

 
Κεραίες πεσµένες µα που συνεχίζουν να εκπέµπουν! Καλό? 
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…µέχρι να ξανανταµώσουµε πολλά 73 και µην το βάζετε κάτω, ο 
Έλληνας είναι γραφτό να επιβιώσει! 

 

 

                                               Παπαφούνης 

                                                   SV2FPU 
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ΟΤΑΝ ∆ΕΝ ΕΧΕΙΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ 
ΕΙΣΑΙ … ΖΩΝΤΑΝΟΣ - ΝΕΚΡΟΣ 

Γράφει 
ο Κωνσταντίνος (Ντίνος) Ι. Ψιλογιάννης.  

DIN.BOXMAIL@GMAIL.COM 

 

Εκτός  από τις κλασσικές  επίγειες  επικοινωνίες  σε όλο το φάσµα συχνοτήτων  υπάρχουν  
οι εξειδικευµένες που λόγω  της φύσεώς τους  απαιτούν αντίστοιχες συχνότητες  για να 
ανταποκριθούν στην αξιόπιστη ζεύξη. 

Έχουµε επικοινωνίες  σε χαµηλές συχνότητες που διεισδύουν στην θάλασσα για τις 
επικοινωνίες µε τα υποβρύχια σε πολύ χαµηλές συχνότητες,  ιονοσφαιρικές  για µεγάλες 
αποστάσεις , τροποσφαιρικές για ειδικές 

Ζεύξεις , µικροκυµατικές  για  σηµείου-σηµείου, και  διαστηµικές  µέσω δορυφόρων . 

Μία άλλη ιδιόµορφη κατηγορία επικοινωνίας είναι αυτή που καλύπτει τις σήραγγες και τα τούνελ – ορυχεία, 

Υπόγεια κτηρίων, πλοία, και γενικά χώρους που είναι αποκλεισµένοι από την απ ευθείας επικοινωνία µέσω των 
επιγείων σταθµών από τα µακρά µέχρι τα µικροκύµατα.  

Όλοι παρατηρούµε ότι µόλις εισέλθουµε σε κάποια οδική σήραγγα  και τα τελευταία χρόνια γίνονται όλο και ποιο 
πολλές,  που µειώνουν θετικά τις αποστάσεις οδικές και  δύσκολα oδικά “περάσµατα” ότι ο δέκτης του 
αυτοκινήτου παύει να έχει σήµα τόσο στη περιοχή των  FM  που βρίσκονται πλέον οι περισσότεροι σταθµοί αλλά 
ακόµη και στα µεσαία και τα βραχέα. 

Το  γιατί είναι γνωστό οι συχνότητες αυτές δεν µπορούν να διεισδύσουν µέσα από το έδαφος και να φθάσουν στον 
χώρο της σήραγγος – τούνελ οι οποίες πολλές φορές είναι λόγω του  µεταλλικού οπλισµού  του σκυροδέµατος και 
κλωβοί  Faraday. 

Στο εξωτερικό όµως όσοι έχετε ταξιδεύσει αυτό δεν συµβαίνει γιατί ?  ∆ιότι πρωτίστως για λόγους ασφαλείας 
πάσης φύσεως επικοινωνίες από τα ραδιόφωνα  στα FM και τα µεσαία την κινητή τηλεφωνία τα συστήµατα 
ελέγχου και ασφαλείας των σηράγγων ή των δικτύων κοινής ωφέλειας όπως ασθενοφόρα ,πυροσβεστικά, 
τροχαίας , οδικής βοήθειας κλπ.υπάρχει σύστηµα που “ενώνει” τηλεπικοινωνιακά µε τον έξω κόσµο  το εσωτερικό 
της σήραγγος.  ∆ηλαδή κάθε επικοινωνία είναι δυνατή  σαν να µην είµαστε µέσα στην σήραγγα  ΠΩΣ  ? 

Από αρκετές δεκαετίες τα πρώτα τούνελ είχαν αναµεταδότες  και συγκεκριµένα  30  σταθµών  FM  και άλλους 30  
για τους σταθµούς των µεσαίων  (υπ όψη  ότι τα µεσαία δεν έχουν “πεθάνει” στο εξωτερικό)  έχουν 
αναβαθµισθεί σε ψηφιακής τεχνολογίας  µε υψηλής ποιότητος  ήχο  και εξυπηρετούν περιοχές  σε µεγάλη  
ακτίνα . 

 

 

 

ΜΙΑ ΑΠΛΗ ∆ΙΑΤΑΞΗ  ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΕΝΤΟΣ  ΣΗΡΑΓΓΟΣ  
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Για να µπορούν να ακούσουν όχι µόνο µουσική αλλά  και ειδήσεις και ιδιαίτερα ανακοινώσεις και οδηγίες και 
µάλιστα  σε ειδικά δίκτυα και συχνότητες  που ενηµερώνουν τους οδηγούς µε πινακίδες στην άκρη των δρόµων  
µε την συχνότητα 1630 AM ,Aυτό ονοµάζεται  TMC (Traffic Message channel).  η υπηρεσία  RDS  που  έχουν 
σχεδόν όλα τα σύγχρονα ραδιόφωνα αυτοκινήτου και ενηµερώνει  µε ειδικά µηνύµατα  για κάθε έγκαιρη 
ειδοποίηση  τους οδηγούς  όταν υπάρχει κάποιο πρόβληµα κυκλοφοριακό ή ατύχηµα . 

Το RDS  είναι ένα διεθνές πρωτόκολλο επικοινωνίας που µέσω των ραδιοφωνικών σταθµών  στέλνει  data 

Με  ρυθµό  1.187,5  Bit/sec  σε ένα υποφέρον  (subcarrier) 57 KHz. 

Στην διάθεση  επίσης των οδηγών  υπάρχει και το νούµερο  χωρίς χρέωση  511      

Aυτά στο εξωτερικό στην Αµερική και στην Ευρώπη… 

Αχ  Ελλάδα  πότε  θα  ξυπνήσεις  και θα  απαιτήσεις την σύγχρονη 
τεχνολογία  να γίνει  και για σένα εφικτή. 

Ορισµένοι σταθµοί στην χώρα µας  ξεκίνησαν δειλά-δειλά  να στέλνουν πληροφορίες αλλά τελικά στέλνουν τα 
τηλέφωνά τους  µόνο   !  

Εδώ χρειάζεται  ένα  Εθνικό σύστηµα  πληροφόρησης   και το τηλέφωνο  1866 στην Αττική οδό είναι µονόπλευρο 
πρέπει να έχεις κινητό  για να το πάρεις  εάν συµβαίνει κάτι σοβαρό πως θα σε ειδοποιήσουν εγκαίρως µε τους 
τηλεπίνακες  ανά   10 χιλιόµετρα ?   

Η νοοτροπία είναι  µπείτε πληρώστε  και περιµένετε άν γίνει κάτι να έχετε υποµονή  ούτε οδηγίες ούτε  

Τίποτα το προειδοποιητικό  όσο για την ιστοσελίδα της τροχαίας ενηµερώνετε όποτε  θελήσουν  το δε 

Traffic του Πολυτεχνείου   µετρά ροή  και relative µποτιλιάρισµα. 

∆υστυχώς ΚΑΜΙΑ  εξυπηρέτηση  για τον πολίτη τον οδηγό  τον επαγγελµατία  τέλος πάντων γι αυτόν που δεν 
πρέπει να ταλαιπωρείται χωρίς στοιχειώδη  ενηµέρωση ακόµη και σε κανονικές καιρικές συνθήκες και δεν 
αναφέρω τις έκτακτες που χιλιάδες αυτοκίνητα µε 2 εκατοστά χιόνι  παραλύουν. 

Οργάνωση  αυτό µας λείπει  που στην ουσία είναι  δωρεάν… 

Θα χρειαζόµασταν χιλιάδες σελίδες για να περιγράψουµε  τα  “στραβά”  αλλά  γιατί δεν ξεκινάµε σιγά σιγά 

Να καλύψουµε τις  ανάγκες µας  εκατοµµύρια Ευρώ επιστρέφουν γιατί δεν  έχουµε προγράµµατα για να τα  

Απορροφήσουµε… 

Τα σύγχρονα τούνελ πλέον έχουν εγκατεστηµένο καθ όλο το µήκος τους ειδικό καλώδιο  Radiating cable 

Τι είναι αυτό ?   είναι ένα οµοαξονικό καλώδιο  µε αντίστοιχη διάµετρο  αναλόγως µήκους και απωλειών που 
φθάνει  και τα  40 χιλιοστά (1 ¼”)  το οποίο στον εξωτερικό του αγωγό  έχει από κατασκευής του  σχισµές που 
επιτρέπουν στο τροφοδοτούµενο σήµα  να έχει  “διαρροή”  στον χώρο του τούνελ  και αντίστροφα να  

Συλλέγει  το σήµα τών ποµποδεκτών εντός της ΣΗΡΑΓΓΟΣ – τούνελ  και να το µεταφέρει στον αναµεταδότη που 
βρίσκεται στις εισόδους όπου µέσω αντίστοιχων κεραιών  αναµεταδίδει το σήµα σαν να ευρίσκεται ο ποµποδέκτης 
εκτός ΣΗΡΑΓΓΟΣ. 

 

                            

 

 

Το καλώδιο στηρίζεται  στην οροφή ή τις παρειές τις ΣΗΡΑΓΓΟΣ  µε µονωτικά  στηρίγµατα  10 έως  20 εκατοστά 
µήκος.  
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Σε τούνελ  µε µήκος χιλιοµέτρων   τοποθετούνται ενδιάµεσοι  αναµεταδότες ενισχυτές  και σε ειδικές πολύ 
µεγάλες αποστάσεις  χρησιµοποιούν µεταλλαγή της συχνότητος  για την τροφοδοσία των αναµεταδοτών σε 
συχνότητες  2, 6, 11, ακόµη  και 16  GHz  διότι εκεί οι απώλειες µήκος –ισχύ  είναι  λιγότερες . 

 Τα απ ευθείας  σήµατα στα VHF-UHF    150, 450, 900 MHz  λόγω των απωλειών περιορίζονται σε µικρές 
σήραγγες χωρίς αναµεταδότες  ενώ για τις µεγάλες  γίνεται  µεταλλαγή. 

Στα ορυχεία  χρησιµοποιούνται και  χαµηλές συχνότητες  LF  280  -  520  KHz. 

             
 Ενισχυτές  για την αύξηση του σήµατος                Racks  19”  µε τα  κανάλια αναµεταδόσεως 

Το  ότι  η απόσταση  των 3 έως 10 µέτρων από το 
καλώδιο  είναι µικρή δεν απαιτεί ισχύ για να καλύψει την 
αµφίπλευρη επικοινωνία  που λόγω αποστάσεως  δεν 
έχει απώλειες  και παρεµβολές . 

Το σύστηµα αυτό της επικοινωνίας µέσω  καλωδίου  που  
στην ουσία είναι  µια συνεχής κεραία  είναι αξιόπιστο 
Και γι αυτό τον λόγο χρησιµοποιείται  και στα ορυχεία  
τόσο για επικοινωνία  αλλά και για  “Τracking” δηλαδή  
εντοπισµό  της θέσεως ανθρώπων, κινητών , 
µηχανηµάτων ,  εσκαφέων , φορτηγών  αλλά και 
ατόµων  που βρίσκονται σε στοές  του ορυχείου  και  
µάλιστα  σε πραγµατικό χρόνο  δηλαδή  εάν συµβεί ένα 
ατύχηµα  τα οργανωµένα  ορυχεία που “σέβονται” τους 
εργαζόµενους  τους  γνωρίζουν την θέση κάθε 
εργαζόµενου και µηχανήµατος ώστε να µεθοδεύσουν 
κάθε  βοήθεια ή διάσωση. 

 

Eνα άλλο σοβαρό πρόβληµα στα ορυχεία είναι τα αέρια και κυρίως αυτά που είναι εύφλεκτα και 

Εκρηκτικά   γι αυτό  όλο το τηλεπικοινωνιακό  υλικό που χρησιµοποιείται είναι πιστοποιηµένο  για 

Αντιεκρηκτικού τύπου  λειτουργία  -Ιntrinsically Safe -  αεροστεγής συσκευές ώστε οι τυχόν σπινθήρες 

∆ιακοπτών και άλλων επαφών να είναι τελείως  στεγανές. 

 

Βεβαίως αυτό ισχύει  και για όλο το ηλεκτρολογικό υλικό  τον φωτισµό τους διακόπτες και όλα τα παρελκόµενα .   

Οι ίδιες προδιαγραφές ισχύουν και για τα πλοία που µεταφέρουν  εύφλεκτα υλικά καύσιµα αέρια κλπ 

Όπου κάθε διαρροή  µπορεί να  επιφέρει  έκρηξη . 

Στην ίδια  κατηγορία  είναι  και τα Βενζινάδικα  που  έχουν πινακίδες  κλείστε τα κινητά τηλέφωνα γιατί ? 

 

 

 
Γιατί άν το  κινητό  δεν είναι  ΙNTRINSICALLY  SAFE   τότε υπάρχει 

ΚΙΝ∆ΥΝΟΣ  ΕΚΡΗΞΕΩΣ. 

Από  τις τυχόν αναθυµιάσεις στον περιβάλλοντα χώρο 
 



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

Και  ποιό κινητό  ΕΙΝΑΙ ΑΣΦΑΛΕΣ ?   Ας 
αφήσουµε τα πειράµατα και τις   
“εξυπνάδες”  για την δική µας ασφάλεια 
πρώτα. 

Τα πολύ µεγάλα  τούνελ    50  και πλέον 
χιλιοµέτρων  διαθέτουν πολλαπλά 
συστήµατα τόσο επικοινωνίας όσο και 
ελέγχου της κυκλοφορίας  , ελέγχου  της 
ταχύτητος  και  γενικής προστασίας 
πυρασφάλειας  ατυχηµάτων, 

Κλπ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ποµποδέκτης  προδιαγραφών  για 
τούνελ –σήραγγες και ορυχεία. 

∆ΙΑΓΡΑΜΜΑ  ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ  ΟΡΥΧΕΙΟΥ 
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Τα σύγχρονα δίκτυα  που καλύπτουν οι αναµεταδότες των σηράγγων είναι: 

Σε    AM,   FM,  PRM,  TETRA,  TETRAPOL,  TDMA,  CDMA,  GSM,  GEM-R,  UTMS, WLAN,  Wi-Fi, Wi-Max. 

Την ανάλυση  αυτών των µορφών θα την περιγράψουµε σε προσεχές τεύχος. 

Kαι επειδή αναφέραµε τις επικοινωνίες µέσα στις σήραγγες ένα σύγχρονο σύστηµα δορυφορικής εκποµπής 

Ραδιοφωνικού προγράµµατος το  SIRIUS  για  αυτοκίνητα  δεν καλύπτεται επί του παρόντος το σύστηµα αυτό 

Λειτουργεί µε την βοήθεια  3 δορυφόρων σε χαµηλή τροχιά  µε τα ακόλουθα στοιχεία : 

 
Οι δορυφόροι  έχουν µία ιδιάζουσα τροχιά  τύπου  8   επάνω 
από την  Βόρειο και Νότιο Αµερική  στο δυτικό ηµισφαίριο. 

Με  την τροχιά  αυτή παραµένουν στον οπτικό ορίζοντα της 
Αµερικής  για  αρκετό χρόνο  έως ότου 

Έρθει ο δεύτερος και τρίτος  δορυφόρος  έτσι υπερκαλύπτεται  
όχι µόνο  η βασική  περιοχή της Αµερικανικής 

Ηπείρου  αλλά και περιοχές εκτός αυτής.  Από την Χαβάη 
µέχρι τις ∆υτικές ακτές της Αφρικής και την Ιρλανδία. 

Οι ΧΜ  1 και 2  είναι γεωστατικοί  πάνω από τον Ισηµερινό. 

Οι συνδροµητές του  Sirius  είναι 20.000.000  µόνο στην 
βόρεια Αµερική. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Οι  σήραγγες  έχουν πλέον ξεπεράσει τα 50 χιλιόµετρα 
µήκος και µια νέα τεχνολογία έχει αναπτυχθεί για να 
καλύψει  τις αναγκαίες  περιπτώσεις ασφάλειας  
επικοινωνιών  εξαερισµού κλπ. 

 

Η µεγαλύτερη σήραγγα σε λειτουργία είναι  στο  Brenner 
Austria  55.392  m, και η Sei-Kan  Japan  53.850 m, 

 

               

 Eurotunnel  Γαλλία-Αγγλία  50.500   m. 

 
ΣΥΧΝΟΤΗΣ  2,3  GHz 

 
Sirius 1,2,3          XM 1 ,2 

 
Aπόγειο       47232  Km         35788  km 

 
Περίγειο       24337  Km        35782  km 
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ΤΟΜΗ ΤΟΥ ΤΟΥΝΕΛ  ΣΤΗΝ ΜΑΓΧΗ  ΚΑΙ ΕΠΙΛΟΓΗ ΤΟΥ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΥ Ε∆ΑΦΟΥΣ   

 

 

 

 

Τα σιδηροδροµικά οχήµατα πλατφόρµες έχουν συρόµενες 
θύρες  και στις δύο πλευρές για την εύκολη  

Άνετη  και γρήγορη Είσοδο έξοδο των οχηµάτων  

 

 

 

 

 

 

 

Hδη αναµένεται η νέα σήραγγα στο Gotthard της Ελβετίας   
57.072 µέτρα. Μέχρι το 2015. 

 

 

 

. 

 

 

Στα σχεδιαγράµµατα   εµφανίζονται  από τα απλά συστήµατα  επικοινωνίας µε  ένα  απλό  Radiating αγωγό 

Τον αναµεταδότη  και την κεραία για σύνδεση µε τον εξωτερικό  “κόσµο”  
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Για  µεγαλύτερες  αποστάσεις  τοποθετούνται   ενισχυτές γραµµής  Boosters 

 

Όσο µεγαλώνουν  οι αποστάσεις  τόσο ποιό σύνθετο γίνεται το σύστηµα  ενισχύσεως αναµεταδόσεως µε ειδικές 
διατάξεις 

 

Στα µεγάλα τούνελ   οι αναµεταδότες  τροφοδοτούνται  µέσω  γραµµών οπτικών ινών  

 

Στις  περιπτώσεις  των κτηρίων   υπάρχουν  οι εναλλακτικές  λύσεις  όπως στις σήραγγες µε Radiating cables 

Για την επικοινωνία στα υπόγεια  , τα garaze  και γενικά σε χώρους µε  χαµηλό εξωτερικό σήµα. 

Το  καλώδιο  “διανέµει”  ισχυρό σήµα  σε κάθε ποµποδέκτη  στα ποιο απρόσιτα και “βαθιά” µέρη  του κτηρίου   και 
εξασφαλίζει   άριστη επικοινωνία µε τα εξωτερικά δίκτυα. 

Άλλη µέθοδος είναι η τοποθέτηση  ειδικού αναµεταδότου  µε κεραίες  σε  στρατηγικά σηµεία  όπου λαµβάνουν και 
αναµεταδίδουν ενισχυµένο σήµα σε φορητά  τηλέφωνα ποµποδέκτες  κλπ  ασύρµατες συσκευές. 
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∆ιάταξη  κεραιών  εντός του κτηρίου  µε σύστηµα 
αναµεταδόσεως. 

 

 

Στο σύστηµα µε την χρήση του  “Radiating cable”  “κτίζονται”  και άλλα 
συστήµατα  όπως το Wi-Fi µε δυνατότητα   Ίντερνετ  και όλων τω 
παρελκοµένων του  όπως  τηλεφωνία  VoIp  ,Cameras,  speed control, 

Πυρανίχνευση  και δεκάδες άλλες εφαρµογές  . 

 

Στις σήραγγες της Εγνατίας οδού  όλες οι  Cameras  είναι  ΙΡ  και µε Link  
στέλνουν το σήµα στην κεντρική 

∆ιαχείριση για τον έλεγχο. 

 

 

 

 

 

IΣΤΟΣ ΜΕ ΡΤΖ CAMERAS ΚΑΙ ΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ - 

LINK ΣΤΟΥΣ   5 GHz  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ΠΑΝΟΡΑΜΙΚΗ  ΛΗΨΗ  ΤΩΝ  ΕΙΣΟ∆ΩΝ – ΕΞΟ∆ΩΝ  ΤΩΝ ΤΟΥΝΕΛ ΤΗΣ ΕΓΝΑΤΙΑΣ  Ο∆ΟΥ  ΣΤΟ ΜΕΤΣΟΒΟ. 
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ΤΟ  ΟΡΕΙΝΟ  ΤΟΠΙΟ  ΑΠΟ ∆ΟΡΥΦΟΡΙΚΟ  ΧΑΡΤΗ ΚΑΙ ΤΑ ΣΗΜΕΙΑΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΤΟΠΟΘΕΤΗΘΕΙ  ΤΑ 
ΑΣΥΡΜΑΤΑ ∆ΙΚΤΥΑ  

 

Τώρα όσοι  έχετε  πρόβληµα  “χαµηλού” σήµατος  µέσα σε κτήρια , οικίες , και  οι αναµεταδότες 

της κινητής τηλεφωνίας  είναι µακριά  η µόνη λύση είναι οι ενισχυτές – αναµεταδότες που καλύπτουν 

όλες τις περιοχές   GSM  , 3G , GPRS,  κλπ  ώστε να µην “µετακοµίζεται” στον κήπο ή το µπαλκόνι για να µιλήσετε 
ή απαντήσετε στο κινητό σας. 

 

Υπάρχουν πολλά συστήµατα  προσέξτε µόνο να καλύπτουν όλες τις περιοχές  800- 900- 1800 ΜΗz  ώστε 

να έχουν σήµα  όλα τα κινητά  ανεξαρτήτως εταιρείας.  

 

Αυτές οι συσκευές  είναι µικράς ισχύος  αλλά προσφέρουν µεγάλη  βοήθεια και αποτελούν λύση και για 
επαγγελµατικά  κτήρια υπόγεια κλπ. 

 

Εποµένως δεν θα ισχύει η επικεφαλίδα   

 

 

 

 ΟΤΑΝ ∆ΕΝ ΕΧΕΙΣ  ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΕΙΣΑΙ  ΖΩΝΤΑΝΟΣ ΝΕΚΡΟΣ. 

 

 

 

 

                                                                                                                  73! 

                                                                                         Κωνσταντίνος (Ντίνος).Ψιλογιάννης. 
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ΕΡΚΑ -  Ένωση Ραδιοερασιτεχνών Κεντρικού Αιγαίου - SZ8S. 

 

Aegean Radioamateurs Association A.R.A. 

 

Po. Box 04 GR 831 00 Samos HELLAS 

www.sz8s.gr 

 

ΣΑΣ ΕΝΗΜΕΡΩΝΕΙ 

 

1,2 1,2 Ghz PCB Ghz PCB   
Long periodic antennaLong periodic antenna  

Γράφει ο Ηλίας Κατσαφάδος 

sv8fmy@yahoo.gr 

 
                                

1,2 Ghz !!! 

Ναι υπάρχει και αυτή η µπάντα… 
 
23cm λοιπόν και να µια ενδιαφέρουσα κεραία για αυτή την µπάντα… 

 
 
 
 
 

 
Εδώ και ένα περίπου χρόνο µια οµάδα της Ε.Ρ.Κ.Α. αποτελούµενη από τους SV8ECB Αντώνη, 
SV8CYR Αλέξανδρο και SV8FMY Ηλία, πειραµατιζόµαστε στους 10GHZ αλλά και στους 1,2GHZ 
φυσικά. 

Κύρια ενασχόλησή µας εκτός από την µελέτη της συµπεριφοράς σε αυτές τις ακραίες µπάντες και τις 
ιδιοκατασκευές κεραιών πού σε προηγούµενα τεύχη του  

5-9 Report είχα παρουσιάσει κάποια δείγµατα και πού σίγουρα θα συνεχίσουµε και σε επόµενα τεύχη.  

Πέρα λοιπόν από τις ιδιοκατασκευές ψάχνουµε και για έξυπνες χαµηλού κόστους εφαρµογές από 
µικρούς κατασκευαστές ώστε αφ’ ενός να διευρύνουµε τις γνώσεις µας αλλά και αφ’ εταίρου να… 
αναπαραχθούν από την τεχνική οµάδα του συλλόγου διάβαζε SV8CYR «Κύρος Γρανάζης»… 

 

Βέβαια εξαιρετικό ενδιαφέρον παρουσιάζεται στις επικοινωνίες µέσω ανακλάσεων σε πολύ 
αποµακρυσµένα σηµεία όπως βραχώδεις σχηµατισµούς, παθητικά κάτοπτρα, αλλά επίσης 
εξαιρετικό ενδιαφέρον έχει η επικοινωνία µέσω ανάκλασης των 1,2GHZ κατά τους 
χειµερινούς µήνες πάνω σε καταιγιδοφόρα νέφη πού αναπτύσσονται πάνω από το Αιγαίο…  

Ελπίζω µόλις έχουµε συγκεντρώσει και οµαδοποιήσει αυτές µας τις παρατηρήσεις θα τις 
ανακοινώσουµε στις σελίδες του 5-9 Report αλλά φυσικά και στην ιστοσελίδα της «Ένωσης 
Ραδιοερασιτεχνών Κεντρικού Αιγαίου»: www.sz8s.gr 
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Όµως για όλους τους παρά πάνω «πειραµατισµούς 
διάδοσης» απαραίτητη είναι η χρίση κεραιών 
κατευθυνόµενης ακτινοβολίας ακόµη και για τά FM φορητά. 

Μια απ’ αυτές τις κεραίες πού «ανακάλυψα» είναι η…  PCB 
Long periodic 900-2600 MHz  

 ∆ηµιουργός της είναι ο WA5VJB  o οποίος σχεδιάζει 
και πουλάει τις long periodic σε αρκετά χαµηλή τιµή. 

Η λογαριθµική αυτή κεραία λοιπόν έχει εύρος εκποµπής και 
λήψης  από 900 MHz  έως και 2600 MHz  µε πάρα πολύ 
καλό gain 6 db.  

Είναι 
κατασκευασµένη 
σε πλακέτα και 
το βάρος της  
δεν ξεπερνά τα 
20 γραµµάρια 
γεγονός που την 
κάνει εξαιρετική για Portable  καταστάσεις. 

Τροφοδοτείτε µε καλώδιο semi reagit χαµηλών 
απωλειών και στηρίζεται πολύ εύκολα  πάνω στο 
φορητό DJ-G7.  

Μετά από πολλές δοκιµές που έκανα διαπίστωσα ότι 
αυξάνετε κατά πολύ η εµβέλεια στους 1.2 GHz αλλά και η 
λήψη πράγµα που κάνει αυτό το µικρό καλούδι να 
ακούγεται και να ακούει σαν µηχάνηµα βάσεως. 

Είναι µια ενδιαφέρουσα κεραία για τους 1,2 GHz και 
σε συνδυασµό µε το ALINCO DJ-G7 έχετε ένα πάρα 
πολύ καλό portable σταθµό για τα 23cm.  

Μπορεί να αντέξει περί τα 5 watt δίνοντας αρκετά 
χιλιόµετρα παραπάνω από ότι µε το rubber του 
φορητού, αλλά φυσικά και ένα στενότερο λοβό 
ακτινοβολίας. 

Εάν λοιπόν έχετε και εσείς την όρεξη για µακρινές portable επαφές στα 23cm   

µη διστάσετε να αποκτήσετε αυτή την µικρή κεραία που θα σας δώσει αρκετά  χιλιόµετρα επιπλέον και 
ίσως και κάποιο New1 έτσι απλά µα το φορητό σας. 

Υπάρχει διαθέσιµη για όποιον ενδιαφέρεται στην παρακάτω διεύθυνση 

http://stores.ebay.com/KB5UBE-Engineering 



55--9 Report  9 Report  Το κυβερνοπεριοδικό του Αιγαίου Σελίδα  Σελίδα  Σελίδα  414141   

 

 

 

Στο επόµενο τεύχος του 59 report θα ρίξουµε µια µατιά και 
στην PCB Big wheel  

για τους 1,2 GHz η οποία δοκιµάζετε και όπως δείχνουν τα 
αποτελέσµατα προς το παρόν αξίζει να την παρουσιάσουµε. 

 

 

 

 

 

 

 

                      Και µία γεύση από Σάµο. 

 

 
Ανατολική Σάµο.  Από το µοναστήρι της Ζωοδόχου Πηγής.  Με µακρινό φόντο τά βουνά της Ιωνικής Μικράς 
Ασίας, το Κασονήσι και ∆εξιότερα  η παραλία της Μουρτιάς σε πρώτο πλάνο. 

Γνωρίστε την Ελλάδα …. Αγαπήστε τον τόπο σας !             

 

73 de SV8FMY Ηλίας  
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                 16ο  HAMFEST ΛΑΡΙΣΑΣ 

                 28 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2011. 

 
Ανέκαθεν µου άρεσε ο θεσµός του hamfest και του eyeball qso. Τι πιο 
όµορφο να συναντάς φίλους που είτε τους γνωρίζεις προσωπικά, είτε 

τους έχεις µιλήσει/ακούσει στον αέρα! Περίµενα να δω πιο πολλούς αλλά 
νιώθω ικανοποιηµένος και µε αυτούς που συνάντησα… 

Σκόρπια διακριτικά έτσι όπως µου έρχονται στο µυαλό: 

SV2BRT, SV2DXZ, SV2CXI, SV2IPW, SV4FFK, SV1HER, 
SV1EML, SV1GYG, SV1QN, SV1OZ, SV1CDY, SV4LD, 

SV2HZE, SV2KF, SV2GWY, SV1JG, SV1PII… 

Εύχοµαι πάντα επιτυχίες στην ΕΡΘΕ! 

 

73                               

Παπαφούνης  
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              ΕΕΡ & Σωτήρης SV1HER 

 
         SV1GYG Γιάννης & SV1QN Γιώργος  
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         SV1GYG, SV1QN & ο ∆ηµήτρης SV1OZ 

 
                   SV2JAO Αντρέας  
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SV1EML Σταµάτης, ακούραστος &  

υπεύθυνος  φαντάρος’ του Qsl Bureau! 

 

                           ΣΕΡ 

 
SV2HZE Κώστας, άντεξε επί 2 και πλέον µήνες στο ασφυκτικό cw training του Φούνη! 
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AEGEAN CONTEST 2011 AEGEAN CONTEST 2011 ––  DONE!DONE!  

 
Γράφει ο Μάκης Μανωλάτος 

sv1nk@hotmail.com 

 

Αγαπητοί φίλοι και συνάδελφοι γεια σας! Ο SV1NK είναι….. καθυστερηµένος! (επιτέλους το 
οµολόγησε!) κατά ένα µήνα Hi..Hi.. Παρά τις φιλότιµες προσπάθειες που κατέβαλα ήταν 
αδύνατον να µπορέσω να βρω τον απαιτούµενο χρόνο για να γράψω τις εντυπώσεις µου από 
το φετινό, ίσως το καλύτερο Aegean Contest. Ο λόγος  είναι  η συµµετοχή µου στο CQ  
World Wide  VHF contest σαν µέλος του J48KEF που πραγµατοποιήθηκε το  Σαββατοκύριακο 
16-17 Ιουλίου λίγο µετά από το Aegean και στη συνέχεια η παραµονή µου στην Κεφαλονιά 
για διακοπές(;). 

 

Το Aegean λοιπόν! ο Ελληνικός διαγωνισµός που µας κάνει όλους χαρούµενους και υπερήφανους 
τελείωσε… µας χαροποίησε γιατί: 

Έλαβαν µέρος πάρα πολλοί Ραδιοερασιτέχνες είτε σαν διαγωνιζόµενοι, είτε όχι. 

Γιατί πάρα πολλοί ήταν εκείνοι οι οποίοι έλαβαν µέρος για πρώτη φορά σε contest  παίρνοντας το 
«βάπτισµα του πυρός» συµµετέχοντας στον ευκολότερο ραδιοερασιτεχνικό διαγωνισµό. 

Γιατί πολλοί ήταν οι ραδιοερασιτέχνες που τόλµησαν να «βγουν» στο contest από το µπαλκόνι του 
διαµερίσµατός τους ή την ταράτσα της πολυκατοικίας τους µε εξαιρετικά αποτελέσµατα. Ένοιωσαν την 
συγκίνηση του διαγωνισµού χρησιµοποιώντας απλό εξοπλισµό και πολύ ενθουσιασµό.    

Γιατί πάρα πολλοί ραδιοερασιτέχνες  είδαν στην πράξη ότι τα VHF/UHF δεν περιορίζονται µόνο σε 
τοπικές επικοινωνίες, αλλά έχουν τη δυνατότητα να δώσουν τη χαρά της επικοινωνίας σε αποστάσεις 
εκατοντάδων ή και χιλιάδων χιλιοµέτρων. 

Γιατί για µια ακόµη χρονιά ακούστηκαν οι φωνές των Ελλήνων να διασχίζουν τον αέρα καλώντας CQ 
AEGEAN contest δηλώνοντας σε όλους τους λαούς ότι «στεκόµαστε γερά στα πόδια µας» υπερήφανοι 
και ικανοί παρά τα προβλήµατα που µας δηµιούργησαν οι «δανειστές»  και οι «αγορές»…. 

Και γιατί για µια ακόµη φορά οι Αθηναϊκοί Σύλλογοι: ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΩΝ ΡΑ∆ΙΟΕΡΑΣΙΤΕΧΝΩΝ, 
ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΡΑ∆ΙΟΕΡΑΣΙΤΕΧΝΩΝ ΚΑΙ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΡΑ∆ΙΟΕΡΑΣΙΤΕΧΝΩΝ ΕΛΛΑ∆ΟΣ 
άνοιξαν τα εντευκτήρια και την αγκαλιά  τους ώστε να ενηµερωθούν τα µέλη τους για το AEGEAN con-
test. Τόσο εγώ προσωπικά, όσο και όλοι οι συντελεστές του AEGEAN DX Group που διοργανώνει το 
διαγωνισµό σας ευχαριστούµε πολύ για την αγάπη και την υποστήριξή σας.    

Ήµαστε υπερήφανοι γιατί: 

Για µια ακόµη φορά µπορέσαµε να οργανώσουµε και να διεξάγουµε ένα ακόµη επιτυχηµένο AEGEAN 
CONTEST. 

Γιατί για µια ακόµη χρονιά η συµµετοχή Ελλήνων και ξένων συναδέλφων ήταν εξαιρετική. 

Γιατί και φέτος οι Αθηναϊκοί σύλλογοι µας εµπιστεύθηκαν την ενηµέρωση των µελών τους όσον αφορά 
τους όρους και τον τρόπο διεξαγωγής του διαγωνισµού. 

Γιατί το AEGEAN Contest έχει τη συµπαράσταση και Ραδιοερασιτεχνικών φορέων του εξωτερικού όπως: 
«DAILY DX NEWS», «425 DX NEWS» κλπ. 

Γιατί πλέον δεν υπάρχει ούτε ένας Έλληνας Ραδιοερασιτέχνης που να µην έχει «ακούσει» 
κάτι για το Aegean contest.Γιατί  µέσω του Aegean contest οι Έλληνες Ραδιοερασιτέχνες 
απόδειξαν ότι µπορούν να σεβαστούν το Band Plan των συχνοτήτων και να υπερασπιστούν 
τον ποιοτικό Ραδιοερασιτεχνισµό. 
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Γενική εικόνα του διαγωνισµού.      

 

Κατά γενική οµολογία φέτος είχαµε – ζήσαµε, το πιο πειθαρχηµένο AEGEAN! Ούτε ένα παρατράγουδο, 
ούτε µια παραφωνία! 

Οι σταθµοί ήταν όλοι υποδειγµατικοί! Οι κλήσεις τους άψογες, πλήρης σεβασµός των συχνοτήτων 
κλήσεως 50.110,144.300, 432.200 ΜΗΖ, οι ανταλλαγή των Report ήταν υποδειγµατική. 

Σας  πληροφορώ ότι  υπήρξε σταθµός που εξέπεµπε από την κεντρική Εύβοια  

(o SW1KYQ αν δεν κάνω λάθος) ο οποίος  εκτός από το RS(t) , τον αύξοντα αριθµό και το Locator 
έδινε ακόµη και την ώρα επαφής! Υπερβολή θα µου πείτε… ΝΑΙ αλλά αυτό δείχνει υπεύθυνη και 
υποδειγµατική συµπεριφορά και γι αυτό αξίζει ΣΥΓΧΑΡΗΤΗΡΙΑ! 

Συγχαρητήρια αξίζουν στην Εθνική Επιτροπή Ταχυδροµείων Τηλεπικοινωνιών (ΕΕΤΤ) η οποία για 
πρώτη φορά έκανε την εµφάνισή της σε µία µαζική εκδήλωση του Ελληνικού Ραδιοερασιτεχνισµού, 
µέσω του σταθµού SV1EETT. Ήταν συγκινητικό να αισθάνεσαι ότι η οργανωµένη Ελληνική πολιτεία 
βρίσκεται δίπλα σου, συµµετέχει και υποστηρίζει τον Ελληνικό Ραδιοερασιτεχνισµό στην ΠΡΑΞΗ. 
Μπράβο στην Ελληνική πολιτεία, στην ΕΕΤΤ, αλλά και στους συναδέλφους ραδιοερασιτέχνες που 
επάνδρωσαν τον σταθµό SV1EETT και έλαβαν µέρος στο contest. 

Συγχαρητήρια αξίζουν στην οργανωτική οµάδα του AEGEAN Contest οι οποίοι επί ένα χρόνο 
οργάνωσαν τις απαιτούµενες υποδοµές ώστε να διεξαχθεί το contest µε απόλυτη επιτυχία. 

Κάτι περισσότερο από απλά συγχαρητήρια αξίζουν οι συνάδελφοι ραδιοερασιτέχνες που µε απλά µέσα 
και αντίξοες συνθήκες έλαβαν µέρος στο Contest. ∆ύο από αυτούς αξίζουν ιδιαίτερη µνεία.  

 

SW1PBH Μάνος Καραβίδας 

 

Ο SW1PBH – Μάνος 
Καραβίδας ο οποίος έλαβε 
µέρος στο contest από το 
µπαλκόνι του σπιτιού του µε  
συνθήκες που φαίνονται σε 
επόµενη φωτογραφία. 

Ούτε πύργοι, ούτε κεραίες σε 
φάση, ούτε προενισχυτές 
χαµηλού θορύβου, αγάπη για 
το χόµπι και θάρρος µε αυτά 
διαγωνίστηκε και τα 
αποτελέσµατα ήταν 
εξαιρετικά!     Όπως και εσείς 
µπορείτε να δείτε στο 
απόσπασµα του Log που 
ακολουθεί. 

Το εγχείρηµα του Μάνου είναι 
παράδειγµα «προς µίµηση» 
προς όλους εκείνους τους 
συναδέλφους οι οποίοι θέλουν 
να συµµετάσχουν στο AE-
GEAN contest, αλλά δεν το 
τολµούν εξ’ αιτίας των 

περιορισµένων δυνατοτήτων που έχει ο εξοπλισµός τους. 

Και όµως δείτε τις εκπλήξεις: 

SY9VHF, SV9CVY = ΚΡΗΤΗ 

SV8/SV9FBP        = ΜΥΚΟΝΟΣ 

SZ3P                     = ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ  

SV8/SV1MNF       = ΚΑΡΥΣΤΟΣ 
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Συνάδελφοι η «χαρά» του 
ραδιοερασιτέχνη είναι να µπορέσει να 
επικοινωνήσει µε όσο το δυνατόν 
περισσότερους σταθµούς  όσο γίνεται 
πιο µακριά  χρησιµοποιώντας όσο 
γίνεται πιο απλό εξοπλισµό.  

Συγχαρητήρια Μάνο, ραδιοερασιτέχνες 
σαν εσένα είναι οι πραγµατικοί νικητές 
του contest. 

 

Από αυτό το µπαλκόνι και µε τις 
κεραίες που βλέπετε ο Μάνος 

«βγήκε» στο Aegean contest µε 
πολύ καλά αποτελέσµατα. 
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Και ο SV1ΟΒΥ ∆ηµοσθένης Παναγιωτάκης. 

Ο ∆ηµοσθένης είναι ένας νέος 
ραδιοερασιτέχνης µε µεγάλο πάθος για το 
χόµπι, αλλά χωρίς πρόσβαση σε ταράτσα! Έτσι 
τοποθέτησε ένα οριζόντιο δίπολο στο 
παράθυρο του διαµερίσµατος και «βγήκε» στο 
Aegean contest! 

Μπράβο ∆ηµοσθένη, ο ραδιοερασιτεχνισµός 
πρώτα θέλει αγάπη και µετά εξοπλισµό. 

Ο ∆ηµοσθένης είναι παράδειγµα προς µίµηση 
γιατί: 

Αν και νέος ραδιοερασιτέχνης χωρίς εµπειρία 
(πήρε την άδεια µε τις εξετάσεις του Απριλίου 
2011) δε δίστασε ούτε στιγµή να λάβει µέρος 
στο διαγωνισµό. 

Αν και δεν είχε εξοπλισµό δε δίστασε να 
χρησιµοποιήσει ένα απλό δίπολο λ/2 και 

χαµηλή ισχύ 5 Watt κυρίως για να πραγµατοποιήσει τα QSO του. 

Γιατί δεν δίστασε να στείλει το LogBook µε τις επαφές του τόσο στον QSL manager του διαγωνισµού, 
όσο και σε εµένα για να µας βοηθήσει στη δηµιουργία ενός αρχείου για τη συµπεριφορά της διάδοσης 
κατά τη διάρκεια του contest. 

 

SV1ΟΒΥ ∆ηµοσθένης Παναγιωτάκης, «τόλµησε» και βγήκε µε ένα ιδιοκατασκευασµένο 
δίπολο λ/2 για τα 2m από το µπαλκόνι! και 5 Watt. 

 

Με ένα οριζόντιο δίπολο λ/2 «κρεµασµένο» σε ένα  παράθυρο του διαµερίσµατος  έκανε SZ3P 
Πελοπόννησο! στα  VHF, αυτό και αν είναι έκπληξη! 

 

To AEGEAN contest δεν είναι µόνο µια «αρένα» υγιούς ανταγωνισµού και διασκέδασης, αλλά και το 
εφαλτήριο για να ξεκινήσουν τη σταδιοδροµία τους οι νέοι Ραδιοερασιτέχνες όπως η συνάδελφος 
Κατερίνα SW1ONE.  
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Η Κατερίνα είναι σπουδάστρια στη Σχολή Αυτοµατιστών του Τ.Ε.Ι. 
Πειραιά, εκτός από τις σπουδές της στη σύγχρονη τεχνολογία 
ασχολείται και µε επικοινωνίες στα VHF.  

Η συµµετοχή της στο AEGEAN Contest της έδωσε την ευκαιρία να 
εργαστεί σαν Portable σταθµός στον Υµηττό και να 
πραγµατοποιήσει ένα σηµαντικό αριθµό επιτυχηµένων QSO σε 
SSTV, SSB, και FM. Συγχαρητήρια στην Κατερίνα αλλά και σε 
όλους τους νέους συναδέλφους που χρησιµοποίησαν το AEGEAN 
Contest για να ξεκινήσουν τη δραστηριότητά τους σε 
Ραδιοερασιτεχνικούς διαγωνισµούς. 

Η SW1ONE - Κατερίνα 

 

 

Propagation 

Η διάδοση δεν ήταν ιδιαίτερα ευνοϊκή, στα 6m οι Ευρωπαϊκές 
χώρες µονοπώλησαν τα QSO αφού το µέγιστο άλµα διάδοσης 
ήταν 2500 Km περίπου, ενώ στα 2m τα Tropo δεν ήταν αυτά που 
περιµέναµε µε εµβέλεια το πολύ 450 Km. Παρά τις όχι ευνοϊκές 
συνθήκες έγινε ένας µεγάλος αριθµός από ενδιαφέρουσες επαφές, 

ελπίζουµε του χρόνου οι συνθήκες να είναι καλύτερες. 

Σε γενικές γραµµές η συµπεριφορά της διάδοσης στα 6m εξελίχθηκε σύµφωνα µε τα έως τώρα 
ληφθέντα Logs ως εξής: 

Η διάδοση «άνοιγε» µε σχετικά ισχυρά σήµατα  από την περιοχή Λατβίας – Λιθουανίας και στη 
συνέχεια προχωρούσε προς την Πολωνία.  Καθώς η ώρα περνούσε «ανέβαινε» προς την περιοχή της 
Σουηδίας για να κάνει ένα θεαµατικό «κατέβασµα» µε µέτρια σήµατα προς Τσεχία – Ουγγαρία.  

Μετά την Ουγγαρία σειρά να ακουστεί µε εξαιρετικά δυνατά σήµατα είχε η Γερµανία και λίγο αργότερα 
η ∆ανία. Στη συνέχεια η διάδοση γρήγορα κινείται  δυτικά και στο contest δεν αργούσε να µπει η 
Αγγλία µε εντυπωσιακά σήµατα!  

Από την Αγγλία η διάδοση «κατέβαινε» νότια στη Μεσόγειο µε πρώτη χώρα  την Ιταλία να µπαίνει στο 
Contest µε σήµατα της τάξεως του 9+40, ακολουθούµενη   από τη Γαλλία µε µέτρια σήµατα, ενώ η 
Ισπανία σηµατοδοτούσε το τέλος της διάδοσης για την Ελλάδα. 

Στην εικόνα που ακολουθεί φαίνεται η πορεία της διάδοσης στα 6m για την Ελλάδα, σας υπενθυµίζω 
ότι ο χάρτης και η περιγραφόµενη συµπεριφορά της διάδοσης έχουν βασιστεί στα Log’s που έχω µέχρι 
στιγµής στα χέρια µου και είναι απλώς ενδεικτικά µεν ενδιαφέροντα δε! 

Ενδεικτική πορεία της διάδοσης των 6m κατά τη διάρκεια του AEGEAN  
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Στην επόµενη εικόνα µπορούµε να δούµε ένα αντιπροσωπευτικό παράδειγµα της διάδοσης στα VHF 
κατά τη διάρκεια του AEGEAN contest σύµφωνα µε το LOG Book που έστειλε ο εκλεκτός συνάδελφος 
SW3PGW Ηλίας Φαλιέρης από το Locator ΚΜ08WA «κοντά» στην Πάτρα.  

 
Ένα µέρος από τις επικοινωνίες του SW3PGW στα VHF. 

Αν και οι συνθήκες δεν ήταν ευνοϊκές ο Ηλίας «σάρωσε» από τα Επτάνησα έως την Κέα, και από την   
Αλεξανδρούπολη έως την Κρήτη! Συγχαρητήρια Ηλία η επιλογή της θέσης και η ικανότητά σου 
«σάρωσαν» την Ελλάδα από «άκρου εις άκρον!!» 

SSTV. 
Φέτος έγιναν αρκετά QSO σε SSTV µε εικόνες πολύ καλής ποιότητας όπως φαίνεται στα στιγµιότυπα 
εικόνων που ακολουθούν. Φέτος είχαµε εκποµπή SSTV από την Κάρυστο προς Αθήνα και αντίστροφα 
µε πολύ καλή ποιότητα εικόνας. Ελπίζω του χρόνου να έχουµε εικόνες SSTV και από άλλες εκτός 
Λεκανοπεδίου περιοχές της Ελλάδας.  

 

 

 

 

 

QSO σε SSB/SSTV 144.500 MHZ µεταξύ 
SW1LKP και SW1NJW  
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QSO σε SSB/SSTV 144.500 MHZ   

µεταξύ SW1LKP και J43N 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

QSO σε SSB/SSTV 144.500 MHZ   

µεταξύ SW1MNF και SW1NJW 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Το QRZ του J43N σε ssb/sstv από το 
Κιάτο όπως το έλαβαν στην Αθήνα!  

 

Απλά εξαιρετικό. 

 

 

 



55--9 Report  9 Report  Το κυβερνοπεριοδικό του Αιγαίου Σελίδα  Σελίδα  Σελίδα  535353   

DIGITAL MODES 

 

Φέτος δύο εξαιρετικοί και πρωτοπόροι συνάδελφοι οι SW1NJW και SW1MNF έκλεψαν την 
παράσταση στο AEGEAN contest, επιχείρησαν και πέτυχαν ψηφιακά QSO σε RTTY και  PSK31 
µε διαµόρφωση FM και SSB στα 2m. Μπράβο και στους δύο!! Ελπίζω του χρόνου να 
υπάρξουν περισσότεροι ψηφιακοί σταθµοί…. 

 

 

 

 

SW1MNF Θεόδωρος Πετρέλης εκτός από την αγάπη 
του για τις δορυφορικές επικοινωνίες, συµµετέχει 

και στο AEGEAN contest. 

 

 

 

 

 

 

 

Από τον Οκτώβριο και µετά θα γίνει µια προσπάθεια να 
καθιερωθούν κάποιες Κυριακάτικες δραστηριότητες σε digital 
mode ώστε να τα γνωρίσουν και να τα αγαπήσουν (ελπίζουµε) 
όσο περισσότεροι συνάδελφοι   είναι δυνατόν. 

 

 

 

 

 

SW1NJW – Γιώργος ένθερµος θιασώτης των digital modes  

και του AEGEAN contest. 

 

 

Τα LOGS 
 

 
 

Τα logs σας είναι πολύτιµα, έστω και µια επαφή µπορεί να δώσει πολύ χρήσιµες 
πληροφορίες.  Μετά την καταχώρηση των στοιχείων των QSO τα Logs αναρτώνται στο WEB 
στην ιστοσελίδα του J43N. Ήδη αρκετοί συνάδελφοι έχουν στείλει Logs, περιµένω και τα 

δικά σας…. 

 
Τα τελευταία χρόνια προσπαθούµε εκτός από το να χαρούµε το Contest, να βγάζουµε 

και χρήσιµα συµπεράσµατα που αφορούν τη διάδοση στα VHF/UHF.  

Έτσι όσοι συνάδελφοι θέλουν να βοηθήσουν, τους παρακαλώ να στείλουν ένα 
αντίγραφο του LogBook στο sv1nk@hotmail.com. 
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Χάρτες σαν τον αυτόν που φαίνεται στην επόµενη εικόνα µπορούν να δηµιουργηθούν µόνο 
µε τα δικά σας Logs και δείχνουν τη συµπεριφορά των VHF κατά τη διάρκεια του AEGEAN 
contest χρόνο µε το χρόνο. 

 

 
  

Ο χάρτης της διάδοσης των VHF κατά τη διάρκεια του AEGEAN 2011. 

 

Τα ειδικά διακριτικά – Special Call Sings 
 

Κατά τη διάρκεια του φετινού AEGEAN contest ακούστηκαν αρκετά «ειδικά διακριτικά» 
χαροποιώντας όλους εκείνους τους συναδέλφους Έλληνες και ξένους που ασχολούνται µε τη 
συλλογή QSL καρτών µε ειδικά διακριτικά.  

Ας δούµε λοιπόν µερικά από αυτά: 

Σηµείωση: H οµάδα του Aegean DX group πού ασχολείται µε την διαχείριση των διαγωνισµών και 
οι contest managers SV2DCD για το Aegean VHF και ο SV8CYR για το Aegean RTTY contest, 
αποφάσισαν για πρώτη φορά φέτος και για κάθε διαγωνισµό από εδώ και στο εξής να αναρτώνται 
στο διαδίκτυο όλα τά LOGS των διαγωνιζοµένων.  
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SY1AQN = Οι πάντοτε δραστήριοι και πρωτοπόροι συνάδελφοι του  

                  ATHENS QRP NET από το KM18UA. 

SY1P      = Μια δυναµική οµάδα από τους SV1CDY, SW1GGW,                                                               
SW1NQX, SV1EEX, SV1EML από το KM18WB 

J48S       = Από την µαγευτική Σάµο οι συνάδελφοι SV8MFR, SV8MFZ, SV8KPI, SV8KPJ.  Lo-
cator KM37IQ. 

SZ8S       =  Από την µαγευτική Σάµο και πάλι ο σταθµός της Ένωσης Ραδιοερασιτεχνών 
Κεντρικού Αιγαίου. µε τους SV8CYR, SV8CYV, SV8MFY, SV8IJZ. Locator KM37IS 

( J48S – SZ8S το νέο αίµα και οι… αρχαίοι. Η κόντρα καλά κρατεί! Όµως όλοι µαζί µια καλή παρέα. de 
SV8CYV) 

                    

SZ1EETT = Ο σταθµός της Εθνικής Επιτροπής Ταχυδροµείων 

                   Τηλεπικοινωνιών! από το KM18WB. Αυτό και αν είναι ειδικό  

                    διακριτικό! Για να δούµε θα υπάρξουν και….. QSL ή όχι;  

(Ναι ναι θα υπάρξουν!!!) 

 

SY9VHF   = Ο 2µηδης κατά κόσµον SV1BJY, o SV8GKE, SV2HWR    

                   «σάρωσαν» κυριολεκτικά όλες τις συχνότητες από 6m έως  

                   3cm, αλλά και  όλα τα Locator σε Ελλάδα και εξωτερικό,  

                   από το KM15TI. Μπράβο σας! 

 

   J43N     = Εδώ ευλογώ τα… γένια µου!! SV1NK, SV1FKN, SW1IWM,  

                    SW1IYC, SW1IYD, από το KM17HX 

 

SZ3P        = Ο σταθµός της Ένωσης Ραδιοερασιτεχνών ∆υτικής  

                    Πελοποννήσου, από το KM18FB. Είναι χαρακτηριστικό ότι η  

                    επιλογή αυτής της τοποθεσίας ήταν τόσο επιτυχηµένη ώστε ο  

                    σταθµός έκανε QSO µέσα στο Λεκανοπέδιο της Αττικής µε  

                    σταθµούς ιδιαίτερα χαµηλής ισχύος-QRP και απλά δίπολα. 

                    Συνάδελφοι Μπράβο σας, η εξαιρετικά επιτυχηµένη παρουσία  

                    σας στο Contest  βοήθησε ώστε σταθµοί «χαµηλών  

                   δυνατοτήτων»  που θεωρούσαν αδύνατη την   επικοινωνία  

                   εκτός  Αθηνών να ενθουσιαστούν!  

 

SX1SOG = Ο σταθµός της Ένωσης Ελλήνων Ραδιοερασιτεχνών που  

                  συµµετείχε στην εκδήλωση Special Olympics World Summer  

                   Games Athens 2011, από το Locator KM17UX. Σας  

                   ευχαριστούµε για τους «πόντους» που δώσατε στους  

                   σταθµούς που συµµετείχαν στο Aegean contest και  

                   συγχαρητήρια  για την πολύ επιτυχηµένη παρουσία σας στην  

                   εκδήλωση των Special Olympics 2011. 
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Ειδικά διακριτικά που ∆ΕΝ ακούστηκαν 

Φέτος «έλαµψαν δια της απουσίας τους» δύο πολύ «γερά» διακριτικά: 

J41P = Ο Σύλλογος Ραδιοερασιτεχνών Ελλάδος ο οποίος πέρσι είχε πάρει την δεύτερη θέση στην 
κατηγορία MULTI OPERATOR ALL BANDS ALL MODES, και την Τρίτη στην TOP LIST OF THE CONTEST. 
Ελπίζω του χρόνου να ακουστούν ξανά! 

SY3KOR = Με µέλη από τον Σύλλογο Ελλήνων Ραδιοερασιτεχνών οι οποίοι εξέπεµπαν από την Ζήρεια 
κατορθώνοντας εντυπωσιακές επαφές! Εύχοµαι του χρόνου να τους ακούσουµε! 

 

 

 

Επίλογος! 

 

 

Το AEGEAN contest 2011 ήταν πραγµατικά ξεχωριστό. Για πρώτη φορά ακούστηκε ο 
σταθµός της Εθνικής Επιτροπής Ταχυδροµείων Τηλεπικοινωνιών - SZ1EETT 
εκπλήσσοντας ευχάριστα τους Έλληνες  Ραδιοερασιτέχνες. 

Στο φετινό AEGEAN δεν δηµιουργήθηκαν «παρατράγουδα», παρεξηγήσεις, ή 
προστριβές µεταξύ των διαγωνιζοµένων σταθµών. Υπήρξε υπόδειγµα ευταξίας και 
σεβασµού της ραδιοερασιτεχνικής δεοντολογίας και του Band plan των συχνοτήτων. 

Για πρώτη φορά έχουµε Logs από σταθµούς «χαµηλών» δυνατοτήτων  οι οποίοι µας 
εξέπληξαν µε το θάρρος της συµµετοχής τους και την αγάπη τους για την επικοινωνία 
σε συνθήκες διαγωνισµού. 

Εύχοµαι σε όλους σας καλές διακοπές, καλά µπάνια, υγεία και καλοπέραση, καλά 
QSO και θα τα πούµε στο επόµενο τεύχος του 5-9 Report µε θέµα: 
«Ραδιοερασιτεχνικοί δέκτες». 
 

 

 

 

                                                                                             de SV1NK 

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


