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δηµοσιευθεί στην επόµενη 
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  Ο Μιχάλης (µη µου πείτε ποιος Μιχάλης… ο δικός µας ντε, ο εκδότης µας…) κάθε 10 χρόνια έχει και 
µια καλή ιδέα. Παλιά είχε περισσότερες αλλά στο ενδιάµεσο παντρεύτηκε, οπότε τα ξέρετε τώρα… Έτσι 
λοιπόν πριν 10 χρόνια έφτιαξε το 59 report, το πρώτο Ελληνικό ραδιοερασιτεχνικό περιοδικό που 
διανέµεται µέσω ίντερνετ (κι ένα από τα πρώτα Ελληνικά). Το να φτιάξεις ένα περιοδικό ίσως να µην 
είναι τόσο δύσκολο τελικά. Το να µπορείς να το διατηρείς όµως τόσα χρόνια είναι ένα κατόρθωµα. 
Τέλος πάντων µετά από τόσο καιρό είχε άλλη µια ωραία ιδέα. Να φτιάξουµε ένα Ελληνικό διαγωνισµό.  

Κατά καιρούς πολλοί έκαναν προσπάθειες να γίνει ένα Ελληνικό contest. ∆υστυχώς οι προσπάθειες 
αυτές δεν είχαν την ανάλογη ως τώρα ανταπόκριση από τη διεθνή κοινότητα. Το field day της ΕΕΡ δεν 
είχε ποτέ σκοπό να κάνει διεθνή καριέρα ούτως ή άλλως αφού ήταν και είναι κυρίως µια άσκηση, µια 
δοκιµασία για µας τους ίδιους. To Agean είναι πολύ ωραίο αλλά λόγω της φύσης των 2 και 6 µέτρων 
είναι όπως και να το κάνουµε πιο τοπικό. Το rtty contest του δικού µας Aegean group έκανε τα πρώτα 
δειλά βήµατα προς τη σωστή κατεύθυνση. ∆ιεξάγεται όµως σε µια ηµεροµηνία που ο περισσότερος 
κόσµος έχει το νου του στο µεγαλύτερο Hamfest του κόσµου, αυτό του Dayton στην Αµερική. 
Παράλληλα βάζοντας τους sv8, sv5 και sv9 σε ξεχωριστή µοίρα και τους υπόλοιπους Έλληνες µαζί µε 
τους κουτόφραγκους, δε µπορεί να θεωρηθεί Ελληνικό παρά µόνο Αγαιοπελαγίτικο... 

Κάπως έτσι γεννήθηκε η ιδέα… Να φτιάξουµε ένα Ελληνικό contest. Και πώς το κάνεις Ελληνικό ένα 
διαγωνισµό; ∆ίνοντας αφενός Ελληνικό όνοµα και αφετέρου δίνοντας ένα τόσο δα πλεονεκτηµατάκι 
στους Έλληνες. Παράλληλα υπήρξε η σκέψη να εµπλέξουµε και τα 3 δηµοφιλέστερα modes: ssb, cw 
και rtty. Έτσι προέκυψε το όνοµα του διαγωνισµού: Τρίαθλον και παράλληλα γεννήθηκε ένα Ελληνικό 
contest. 

Κάποια στιγµή στην αρχική ιδέα του Μιχάλη, έγιναν κοινωνοί και κάποιοι φίλοι του. Έτσι 
δηµιουργήθηκε η πρώτη επιτροπή του διαγωνισµού του «Τρίαθλον-DX-Contest», αποτελούµενη από 
τους: SV2DCD, SV5BYR, SV9DJO, SV9GPV, SV8CS, SV8RX, SV1DPI, SV8CYV και SV1NK. Ο 
υπογράφων (SV1DPI) οµόφωνα αποφασίστηκε να είναι ο manager του διαγωνισµού ενώ η επιτροπή 
είναι υπεύθυνη για την οργάνωση και τη διεξαγωγή του contest. Ο Βασίλης SV8CYV κάποια στιγµή 
απεχώρησε για προσωπικούς λόγους, συνεισφέροντας πάντως σε κάθε περίπτωση στο έργο της 
επιτροπής. 

Το τρίαθλον ως αγώνισµα δε µπορεί να θεωρηθεί Ελληνική έµπνευση. Αποτελείται στην πιο συνήθη 
µορφή του από τρία αθλήµατα: κολύµβηση, τρέξιµο και ποδηλασία. Ο νικητής ονοµάζεται Ironman, 
σιδερένιος άνθρωπος δηλαδή και όντως πρέπει να είναι αφενός πολύ ικανός και αφετέρου να αντέξει 
σε µια σκληρή από άποψη αντοχής δοκιµασία. Το τρίαθλον είναι µια Ελληνικότατη λέξη αποτελούµενη 
από δύο συνθετικά τρεις+άθλος. Στη ραδιοερασιτεχνική του µορφή το τρίαθλον θα µπορούσε να έχει ή 
τουλάχιστον έτσι το φανταστήκαµε, άµεση σχέση µε την ιδέα του διαγωνισµού: να διεξαχθούν τρία 
διαφορετικά «αθλήµατα» και να εξαχθεί µια συγκεντρωτική βαθµολογία.  

Με αυτά περίπου τα δεδοµένα αρχίσαµε να ανταλλάσσουµε ιδέες… Στην πορεία, ενεπλάκησαν κι άλλοι, 
όπως ο SV2AGW που συµφώνησε να µας φτιάξει ότι προγράµµατα χρειαστούν και ο SV7JAR που 
ανέλαβε τα γραφιστικά, δηµιουργώντας σε πρώτη φάση τα σήµατά µας. 

Έτσι λοιπόν κι ενώ έχουµε καταλήξει στην ηµεροµηνία και σχεδόν αποφασίσει τους κανονισµούς, 
έρχεται η πρώτη απογοήτευση. Η επιτροπή του CQ WPX Contest αποφασίζει λίγο πριν τη διεξαγωγή 
του RTTY σκέλους του διαγωνισµού στις αρχές Φλεβάρη, να απονείµει ένα βραβείο σ’ αυτόν που θα 
συγκεντρώσει αθροιστικά το µεγαλύτερο σκορ στα τρία WPX (rtty, ssb και cw) και το ονοµάζει 
ΤΡΙΑΘΛΟΝ!!!! Τρελαθήκαµε!! Εντάξει µπορούσαµε να αποδείξουµε κάποια πράγµατα, όπως το πότε 
ξεκινήσαµε αφού υπήρχε γκρουπ στο Google φτιαγµένο πριν αρκετό καιρό αλλά εκείνη την ώρα 
αισθανθήκαµε σαν να µας έκλεψαν την ιδέα. Φυσικά δεν ήταν κλοπή. Απλά κάποιοι στην άλλη πλευρά 
του Ατλαντικού είχαν την ίδια ακριβώς ιδέα. Αµέσως έγραψα στον W0YK (manager του WPX) και του 
είπα τι συµβαίνει. Η µεγάλη πλάκα είναι ότι έχοντας κάποιες απορίες κάνα µήνα πριν, κι έχοντας 
προηγούµενη επικοινωνία, είχα πάλι στείλει email στον ίδιο αναφέροντας του ότι ετοιµάζουµε κάποιο 
διαγωνισµό, χωρίς άλλες λεπτοµέρειες, και ρωτώντας τον να µου εξηγήσει κάποια πράγµατα. Έτσι 
λοιπόν ήξερε εκ των προτέρων. Φυσικά έµεινε κι αυτός έκπληκτος µε το ότι είχαµε όλοι µια παρόµοια 
ιδέα, αλλά όπως είπε άλλο ένα βραβείο κι άλλο πράγµα ένας διαγωνισµός που θα διεξάγεται σ’ ένα 
Σαββατοκύριακο. Και κλείνοντας µας ενθάρρυνε να συνεχίσουµε και µας ευχήθηκε καλή επιτυχία. 
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  Όλοι πιστέψαµε ότι τα βάσανά µας τέλειωσαν. Αλλά φευ!! Περίπου ένα µήνα µετά, στις αρχές Μάρτη 
έχοντας αποφασίσει πλέον τους κανόνες αλλά κωλυσιεργώντας ουσιαστικά µε την ανακοίνωση του 
διαγωνισµού, θέλοντας η παρουσίασή του να είναι τέλεια και όσο πιο άρτια γίνεται (τροµάρα µας!!!), 
έρχεται ένα γκρουπ από τη Βραζιλία που ίσως ορµώµενοι από την ιδέα του wpx τρίαθλου, ίσως έχοντας 
κι αυτοί τις ίδιες σκέψεις, ανακοινώνουν ένα διαγωνισµό µε παρόµοια λογική αλλά το πιο εκπληκτικό 
δίνοντάς του τον τίτλο Ironham. Όπως προανέφερα Ironman συνηθίζεται να λέγεται ο νικητής του 
τρίαθλου. Είχαµε σκεφτεί κι εµείς λοιπόν να ονοµάσουµε Ironham τον πρώτο νικητή, παραφράζοντας 
τη λέξη ironman. Μάλιστα όταν κάναµε το γκρουπ συζήτησης στο google, κι επειδή το όνοµα τρίαθλον 
ήταν πιασµένο, το ονοµάσαµε Ironham!!! ∆εύτερη απογοήτευση αλλά αυτή τη φορά, µαθηµένοι 
πλέον, το ξεπεράσαµε ευκολότερα. Ο W0YK, καθώς και µερικοί ακόµα φίλοι όντας κοινωνοί µετά την 
ανακοίνωση του βραβείου WPX, προφανώς τράβαγαν τα µαλλιά τους µε τη σύµπτωση. 

Έτσι κι όντας ουσιαστικά έτοιµοι, λίγες µέρες µετά, κι ενώ η γρίπη των χοίρων δοκίµαζε τις αντοχές 
µου, προχωράµε στην ανακοίνωση του διαγωνισµού. Η διεθνής κοινότητα δέχτηκε πολύ ζεστά το 
διαγωνισµό και άρεσε ιδιαίτερα σε όλους η δοµή του µε τα τρία ξεχωριστά και διαδοχικά οκτάωρα του 
κάθε mode. Επίσης άρεσε το πρώτο δώρο του διαγωνισµού που ήταν δεκαήµερο διακοπών για δύο 
άτοµα σε πεντάστερο ξενοδοχείο στη Ζάκυνθο!!!  

Κάποιοι, έχοντας ακούσει την ανακοίνωση του Βραζιλιάνικου, το οποίο επίσης ενέπλεκε τα 3 modes και 
είχε και όνοµα µε παρόµοια αναφορά, στις µεταξύ τους συζητήσεις, ανέφεραν ότι η ιδέα µας ήταν 
αντιγραφή της Βραζιλιάνικης. Βέβαια εµείς ξέραµε ότι δεν είναι έτσι. Άλλωστε πέρα από το όνοµα και 
το γεγονός ότι εµπλέκονται και στα δύο cοntest και τα τρία modes, δεν υπάρχουν πολλές οµοιότητες. 
Θα µπορούσαµε απλά µε την ανακοίνωση του Βραζιλιάνικου Ironham, να αλλάξουµε το όνοµα. ∆εν το 
θέλαµε αφού το Ελληνικότατο όνοµα τρίαθλον ήταν αυτό που µας ενέπνευσε. Μάλιστα αρχικά δεν 
αλλάξαµε ούτε τον τίτλο του πρώτου νικητή (ironham), κάτι που θα κάνουµε αργότερα στους τελικούς 
κανονισµούς, αφού δε θέλουµε να µπερδεύουµε τους ραδιοερασιτέχνες. Τέλος δεν ήταν δυνατόν µέσα 
σε 4-5 µέρες που µεσολάβησαν από την ανακοίνωση του Ironham και την ανακοίνωση του τρίαθλον, 
να φτιάξουµε κανονισµούς, σήµατα και όλα τα υπόλοιπα. 

Ευτυχώς η συµπαράσταση σύσσωµης της Ελληνικής κοινότητας αλλά και πολλών ραδιοερασιτεχνών 
παγκοσµίως µε θετική σκέψη που µας έστειλαν email συγχαρητηρίων, µας έδωσαν κουράγιο να 
ξεπεράσουµε τους ελάχιστους κακεντρεχείς που ανακαλύπτουν παντού φαντάσµατα. Παράλληλα ο 
Ohms PY5EG, ιθύνων νους των Βραζιλιάνων ήρθε σε επαφή µαζί µας, µένοντας κι αυτός έκπληκτος µε 
τη σύµπτωση των ιδεών και υποσχόµενος (όπως κι εµείς από τη µεριά µας) κάθε βοήθεια στην επιτυχή 
διεξαγωγή του διαγωνισµού. Μιλήσαµε ακόµα και για την πιθανότητα ένωσης των δύο διαγωνισµών, 
κάτι που δε θέλαµε αφού ξεκινήσαµε το τρίαθλον πρώτιστα ως Ελληνικό διαγωνισµό. Ακριβέστερα ως 
ένα διαγωνισµό που δίνει πλεονέκτηµα στους Έλληνες, αυξάνοντας το Pileup γι’ αυτούς , 
προτρέποντάς τους να καλέσουν CQ σ’ αυτό το διαγωνισµό και παράλληλα διοργανώνεται από 
Έλληνες. 

Είµαστε σίγουροι από την πρώτη ανταπόκριση ότι όλοι οι Έλληνες θα υποστηρίξουν το διαγωνισµό. 
Ελπίζουµε το ίδιο να κάνουν και οι Ελληνικοί ραδιοερασιτεχνικοί σύλλογοι. Περιµένουµε αφενός να 
παροτρύνουν τα µέλη τους να συµµετάσχουν και αφετέρου να γίνουν χορηγοί στα διάφορα βραβεία 
και πλακέτες του διαγνωνισµού. Αναλυτικά οι κανονισµοί αλλά και δίαυλος επικοινωνίας µαζί µας στο 
www.triathlon-dx-contest.gr  

 

Κωνσταντίνος και κατά κόσµον SV1DPI 
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Στο  τεύχος  122 αναφερθήκαµε στις γραµµές χαµηλών απωλειών και σας προτείναµε να χρησιµοποιήσετε 
γραµµές ½” (Ίντσας) corrugated για καλύτερη λήψη αλλά και εκποµπή ειδικά για τους σταθµούς  QRP… 

Εάν τα µήκη σας είναι µεγάλα , αλλά και για την αποφυγή πολλών καθόδων (τώρα που οι περιοχές στα HF έγιναν 
αισίως 10 )  προτείνουµε την κατασκευή ενός τηλεχειριζόµενου διακόπτη που έχει την δυνατότητα συνδέσεως 
µέχρι 10 κεραιών και µάλιστα σε 2 ποµποδέκτες ή ξεχωριστούς ποµπούς –∆έκτες, σε διαφορετικές περιοχές (cross
-band). 

∆ηλαδή ένας ποµποδέκτης να λειτουργεί στους 7 ΜΗz και ο άλλος στους  14 ΜΗz ταυτόχρονα. 

Οι κάθοδοι είναι δύο και το µικρό κουτί που τηλεχειριζόµαστε έχει δύο περιστροφικούς διακόπτες  12 θέσεων που 
επιλέγουµε ποια  από τις κεραίες θα συνδεθεί µε την Α ή την Β έξοδο, αλλά και µία θέση για το τεχνιτό φορτίο 
(dummy load )που πάντα είναι χρήσιµο για συντονισµό του σταθµού µας στις ιδανικές συνθήκες  των 50 Ω,  που 
αυτό  παρέχει ανεξαρτήτως συχνότητος λειτουργίας. 

Υπάρχει µία λεπτοµέρεια ∆ΕΝ µπορείτε για λόγους ασφαλείας να χρησιµοποιήσετε την Ι∆ΙΑ κεραία και στους δύο 
ποµποδέκτες ταυτόχρονα. 

Το σύστηµα αυτό του τηλεχειριζόµενου διακόπτη των 10 θέσεων (λιγότερων ή και περισσότερων θέσεων  
σύµφωνα µε την επιθυµία σας ) µας παρέχει αρκετές δυνατότητες , όπως να έχουµε κεραίες σε διαφορετική 
πόλωση  πχ. Κατακόρυφη ή οριζόντια  Βeam ή απλά δίπολα και όχι µόνο να τις επιλέγουµε από το «shack» αλλά 
και να συγκρίνουµε τα σήµατα ή πάλι να κάνουµε διαφορική λήψη ταυτόχρονα σε δύο ποµποδέκτες ή ποµποδέκτη 
και δεύτερο δέκτη, ή δύο ποµποδέκτες στην ίδια µπάντα αλλά µε άλλες κεραίες. Και όλα αυτά  µέσα σε 
δευτερόλεπτα, χωρίς να ξεβιδώνουµε καθόδους κλπ. χρονοβόρες  αλλαγές. 

Eπίσης µπορούµε να τροφοδοτούµε ξεχωριστά το πλαίσιο κάθε περιοχής σε κεραίες Quad, ή άλλες  multiband  
που χρησιµοποιούν την ίδια υποδοµή. 

Ο διακόπτης µπορεί να γίνει πραγµατικός βοηθός σε διαγωνισµούς όπου η ταχεία αλλαγή κεραιών είναι ένα 
«εργαλείο» για την αύξηση της βαθµολογίας  µας. 

Σε δοκιµαστικές κεραίες δεν χρειάζεται να περνάτε  νέες καθόδους µέχρι τον σταθµό σας τις συνδέετε στον  
διακόπτη εξωτερικά. 

Η όλη κατασκευή είναι απλή , αλλά θέλει ιδιαίτερη προσοχή  για να διατηρήσουµε τις απώλειες σε χαµηλό επίπεδο. 

Προτείνονται συνδετήρες “σασί” τύπου Ν, το κουτί που  θα γίνει η κατασκευή να είναι µεταλλικό  και κατά 
προτίµηση αδιάβροχο ώστε να µην “µπαίνει” υγρασία. 

       

Συνδετήρες  τύπου N µε 4 οπές στηρίξεως ή  µε περικόχλιο “παξιµάδι” που απαιτεί µόνο  µία κεντρική 
οπή 

           

Υπάρχει µεγάλη ποικιλία κουτιών ειδικά αυτά  από χυτο-πρεσαριστό  αλουµίνιο µε φλάντζες στεγανότητας  είναι τα 
πλέον κατάλληλα, αλλά λίγο ακριβά.  Εναλλακτικά κυκλοφορούν µεταλλικά κουτιά µε καπάκι από αλουµίνιο  (για 
«παγωτά» στην κατάψυξη) σε πολύ χαµηλές τιµές, αυτά θέλουν στεγανοποίηση µε σιλικόνη µετά την κατασκευή. 

ANTENNA  MATRIX  SWITCHANTENNA  MATRIX  SWITCH  
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         Κουτί παγωτού                           Η διάταξη των συνδετήρων         

 

Την θέση τοποθετήσεώς του πρέπει να την µελετήσετε και να την επιλέξετε ώστε να είναι κοντά στις κεραίες για 
µικρές καθόδους.  Είναι προτιµότερο να έχουµε µεγαλύτερο µήκος από το κουτί  µέχρι τον σταθµό –που είναι 
µόνο δύο κάθοδοι- παρά µεγάλα µήκη σε πολλές καθόδους από τις κεραίες µέχρι το κουτί. 

 

Η συνδεσµολογία των ηλεκτρονόµων-Relays- θέλει λίγη προσοχή για να µη έχουµε απώλειες , οι συνδέσεις πρέπει 
να είναι το δυνατόν “κοντές” µικρού µήκους. 

 

Μεταξύ του κουτιού µε τους ηλεκτρονόµους και αυτό του τηλεχειρισµού προτείνουµε καλώδιο τύπου  LiYCY  
πολύκλωνο 12 x 0,6mm ή 12 x 1mm  εάν το µήκος είναι µεγαλύτερο των 50 µέτρων. Το καλώδιο αυτό είναι 
βιοµηχανικού τύπου χρώµατος γκρι µε πολύ εύκαµπτο πλέγµα προστασίας αλλά και θωρακίσεως 
(ηλεκτροµαγνητικής).  

 

 

 

 

 

 

Το καλώδιο συνδέεται µέσω στυλπιοθλήπτη για στεγανότητα και στην συνέχεια τερµατίζει σε “κλέµµα” επίπεδη µε 
βίδες –επειδή το καλώδιο είναι πολύκλωνο πρέπει να χρησιµοποιήσετε  ακροδέκτες  για πιο σωστή σύνδεση . 

 

                             

 

     Στυλπιοθλήπτες                 Κλέµµα                            ακροδέκτες  

 

Για την στήριξη του κουτιού αναλόγως της θέσεως σε τοίχο ή ιστό υπάρχουν κατάλληλα στηρίγµατα  εκείνο που 
έχει σηµασία είναι να µη εισέρχονται νερά και υγρασία γ αυτό  

Τα αντίστοιχα  “αυτιά” ή U  πρέπει να είναι εξωτερικά µε κατάλληλη στήριξη. 



55--9 Report  9 Report  Το κυβερνοπεριοδικό του Αιγαίου Σελίδα  Σελίδα  Σελίδα  777   

   

Στήριξη µε λάµες σε τριγωνικό ιστό (κάτω από το κουτί υπάρχει άλλο ένα ανεστραµµένο για προστασία 
των συνδετήρων . 

 Εάν το µήκος του καλωδίου τηλεχειρισµού είναι µεγάλο πρέπει να το ασφαλίσετε µε κατάλληλες διατάξεις για 
αντικεραυνική προστασία και υπερτάσεις.  

Η οικονοµικότερη λύση είναι  τα  MOV  (Metal Oxide Varistor) που προστατεύουν κάθε αγωγό µεταξύ του άλλου 
αλλά και προς την γη. 

 

Υπάρχει ειδική βάση που στερεώνονται 

 

Με αυτές τις µεθόδους δεν θα ανησυχείτε όταν υπάρχουν καταιγίδες για την ασφάλεια των συσκευών και 
εγκαταστάσεών σας.  Η σύνδεσή τους γίνεται παράλληλα µε το καλώδιο τηλεχειρισµού . 

Η παροχή των ηλεκτρονόµων γίνεται µε χαµηλή συνεχή τάση 12 Volt, πρέπει για λόγους ασφαλείας η τροφοδοσία 
να είναι στην ίδια παροχή µε τους ποµπούς διότι εάν “πέσει” να διακοπει και η εκποµπή διότι το σύστηµα 
τηλεχειρισµού σε ηρεµία ή χωρίς τάση γειώνει όλες τις κεραίες. 

Η επιλογή των ηλεκτρονόµων πρέπει να είναι τουλάχιστον –οι επαφές- για  ρεύµα 10 Α αυτό ανταποκρίνεται σε 
αντοχή  1500 Watts ισχύος εξόδου , υπάρχει µεγάλη ποικιλία στο εµπόριο µε βάσεις  όκταλ , νόβαλ,  τετράγωνες, 
για τυπωµένα κυκλώµατα κλπ . Προτείνουµε  τους διαφανείς µε τους επίπεδους ακροδέκτες 
για την πιο εύκολη σύνδεση αλλά και την οπτική πρόσβαση στις επαφές. 

Η διάταξη πρέπει να γίνει εργονοµικά ώστε να µην υπάρχουν µακριά καλώδια και 
αποστάσεις από τους συνδετήρες τύπου Ν, όπως φαίνεται στα σχέδια. 

Στο ηλεκτρονικό σχέδιο εµφανίζεται  η διάταξη  ζεύγους ηλεκτρονόµων οι οποίοι µπορούν 
να πολλαπλασιαστούν ανάλογα µε το πόσες θέσεις θέλετε να έχει ο τηλεχειριζόµενος 
διακόπτης . 

Όπως φαίνεται και στο διάγραµµα µεταξύ των ακροδεκτών –επαφών – γεφυρώνουµε επί 
τόπου  χωρίς µακριά καλώδια.  Οι συνδέσεις µε τους συνδετήρες  µπορούν α γίνουν από οµοαξονικό καλώδιο RG-
8 µόνο το εσωτερικό (χωρίς το πλέγµα). Οι πυκνωτές και δίοδοι µπορούν να κολληθούν στους ακροδέκτες των 
πηνίων των ρελέ. Η σύνδεση της γειώσεως ανάµεσα τους µε µονοκόµµατο  αγωγό  που θα γειωθεί στο σασί. 

Οι 2 θέσεις που συνδέονται οι συσκευές πρέπει να προστατευθούν από  οµοαξονικά αντικεραυνικά  για την πλήρη 
κάλυψη και των εισόδων των συσκευών. 
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Οµοαξονικό αντικεραυνικό 

 

Εννοείται ότι πρέπει να συνδεθεί το όλο σύστηµα σε σωστή γείωση για την ασφάλεια όλων των 
κυκλωµάτων κεραιών και συσκευών.  

Τα των γειώσεων έχουν αναπτυχθεί στο 5-9 τεύχος 111 Φεβρουάριος 2011 και 116 Ιούλιος 2011  και 
καλό είναι να ανατρέξετε και να τα εφαρµόσετε . 

Η συνδεσµολογία έχει  ασφάλιση ώστε δεν είναι δυνατή η ταυτόχρονη σύνδεση δύο συσκευών στην ίδια κεραία. 

Το κουτί στον σταθµό περιλαµβάνει τους δύο περιστροφικούς διακόπτες 12 θέσεων τα ενδεικτικά LED  µε τις 
βάσεις τους  και το τροφοδοτικό   12 V DC. 

 

       

 κουτιά για  τον σταθµό και τους διακόπτες 

 

Aυτό  δεν χρειάζεται να είναι στεγανό και  οι διαστάσεις του είναι µικρές , στο εµπόριο υπάρχει µεγάλη ποικιλία 
από  αλουµίνιο ή πλαστικό, στο σχέδιο σας δίνουµε διάφορες προτάσεις διατάξεως των διακοπτών κλπ 
εξαρτηµάτων. 

      

Περιστροφικός διακόπτης                κουµπί µε ένδειξη 

 

Για να έχουµε και πλήρη οπτική ένδειξη  τοποθετούµε και LED  για κάθε θέση του διακόπτη  , υπάρχουν βάσεις για 
αυτά που κάνουν πιο εύκολη αλλά και επαγγελµατική την όλη κατασκευή µας. 

Στο κουτί τηλεχειρισµού  τοποθετούµε και  το τροφοδοτικό  230 V  σε 12 V συνεχές για τους ηλεκτρονόµους  και 
τα LED. 

Yπάρχουν έτοιµα στο εµπόριο,  η ισχύς µέχρι  1 Α είναι αρκετή , στην ουσία τροφοδοτεί µόνο  2 το πολύ «ρελέ» 
και τα αντίστοιχα LED. 

Το κουτί για τους ηλεκτρονόµους  και την διάταξή τους  εξαρτάται από την ποσότητα,  απαιτούνται 2 για κάθε 
θέση δηλαδή για 6 κεραίες σε δύο συσκευές  θέλουµε 12. 
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  Πάντως το «project»  έχει  δυνατότητες  και όσες περισσότερες κεραίες –εισόδους- έχει τόσο πιο πολύ είναι  
λειτουργικό και βοηθά στην σωστή τροφοδοσία των κεραιών και την οικονοµία σε καθόδους . και για κάθε 
µελλοντική σύνδεση. 

 Το κύκλωµα επαναλαµβάνεται  για όσες κεραίες θέλουµε να έχει ο τηλεχειριζόµενος  διακόπτης. 

Οι συνδετήρες  Α και Β   συνδέονται µε το επόµενο σετ ηλεκτρονόµων. 
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  Προτεινόµενη  διάταξη  συνδετήρων ,ηλεκτρονόµων  και λοιπών εξαρτηµάτων 
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  Συνδεσµολογία  του ρελέ για την ελάχιστη απόσταση συνδέσεων-καλωδίων. 
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 Σύνδεση  διακοπτών –κλεµµών-τροφοδοτικού και  LED στο κουτί του τηλεχειρισµού. 

 

Εάν έχετε ερωτήσεις ή θέλετε διευκρίνιση  στο  Εmail   din.boxmail@gmail.com 

 

Πολλά  73 

 

Κ.Ψιλογιάννης 
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  ∆ιά χειρός Κωνσταντίνου,∆ιά χειρός Κωνσταντίνου,  SV8IIRSV8IIR 
∆ηµιουργεί και περιγράφει ο  

Κώστας Τριπολιτσιώτης 

SV8IIR ΣΥΡΟΣ 

sv8iir@hotmail.com 

 

Αγαπητοί φίλοι γειά σας! 

Μιάς και έχουµε χορτάσει από το να φτιάχνουµε κεραίες όλων των ειδών, χειριστήρια (γι αυτά θα πούµε µια άλλη 
φορά), µόντεµ, κατσαβιδιάσµατα µηχανηµάτων, αλλά και άλλα ραδιοερασιτεχνικά καλούδια, καµιά φορά η 
δηµιουργική µας διάθεση αναζητά κάτι πιο καλλιτεχνικό για να εκφραστεί…  

Έτσι πρωτοεµφανίζοµαι στις σελίδες του δικού µας περιοδικού µε µια διαφορετική κατασκευή. 

Άς φτιάξουµε ένα στολίδι για το shack µας. Κάτι πού θα φιγουράρει στα ράφια µας πάνω από τά µηχανήµατά µας 
και θα µας κάνει να καµαρώνουµε! 

Σίγουρα θα έχετε δεί σε φωτογραφίες των σταθµών συναδέλφων µας ανά τον κόσµο διάφορες καλλιτεχνικές ιδέες 
στον τρόπο γραφής, παρουσίασης του call . Έχω δεί από απλή έντυπη επιγραφή, µέχρι ξύλινα, χάλκινα, ακόµη και 
δερµάτινα…  

Πάµε λοιπόν… Άς φτιάξουµε το call sign 
µας. 

Η δική µου ιδέα είναι να χρησιµοποιήσω για 
υλικό κάτι ευκολοκατέργαστο, φθηνό και 
πού βρίσκεται εύκολα σε κάθε 
ραδιοερασιτεχνική αποθήκη… 

Σίγουρα όλοι σας έχετε αρκετά ρετάλια από 
«πλέξι γκλάς» πού κατά καιρούς έχετε 
χρησιµοποιήσει για υλικό µονωτήρων στις 
κατασκευές των διπόλων σας. 

Τι θα χρειαστούµε; 

Ένα κοµµάτι λοιπόν «πλέξι γκλάς» ανάλογα 
µε το µέγεθος και το πάχος του ρεταλιού 
πού δεν µας χρειάζεται. 

 Άς πούµε 15Χ7cm είναι ένα καλό µέγεθος . 

Επίσης θα χρειαστούµε ένα δράπανο 
µοντελισµού και σέτ κοπτικών για τροχό 
χειρός τύπου «ντρέµελ».  

 

 

∆ιαλέγουµε µια γραµµατοσειρά του word 
πού µας αρέσει και τυπώνουµε το 
χαρακτηριστικό µας σε ένα απλό φύλλο 
χαρτιού ανάλογα µέ το κοµµάτι του 
«πλέξι γκλάς» πού θα επεξεργαστούµε. 

Στην συνέχεια µε την βοήθεια ενός 
καρµπόν περνάµε το τυπωµένο 
χαρακτηριστικό πάνω στο «πλέξι γκλάς». 

 Κατόπιν µε το τροχουδάκι του ντρέµελ 
κόβουµε το εξωτερικό περίγραµµα των 
γραµµάτων του χαρακτηριστικού. 
Προσοχή το κοµµάτι του «πλέξι γκλάς» 
πρέπει να είναι σχετικά µεγαλύτερο από 
ότι χρειαζόµαστε, ώστε µε την βοήθεια 
ενός πανιού ή γαντιών να µπορούµε να 
το κρατάµε σταθερά. Η χρησιµοποίησης 
µέγκενης δυσκολεύει την ευελιξία της 
κατεργασίας. 
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  Βέβαια µπορούµε εάν µας αρέσει αντί να κόψουµε περιµετρικά 
τά γράµµατα του χαρακτηριστικού µας, να κόψουµε χονδρικά το 
περίγραµµα όλου του call και στην συνέχεια µε µια σφαιρική 
φρέζα να σκάψουµε το περίγραµµα των γραµµάτων 
δηµιουργώντας γύρο τους ένα πλαίσιο. Η φαντασία σας σίγουρα 
θα σας δώσει πρωτότυπες ιδέες στον τρόπο επεξεργασίας.  

 

 

Για να τοποθετήσετε στο ράφι το δηµιούργηµα σας Σίγουρα θα 
χρειαστείτε µια βάση. 

Μπορείτε να χρησιµοποιήσετε ότι σας αρέσει… 

Ένα κοµµάτι κατεργασµένο ξύλο, µέταλλο, ή ένα άλλο κοµµάτι 
πλέξι γκλάς. Προσωπικά θέλησα να χρησιµοποιήσω κάτι το 
πρωτότυπο και έτσι χρησιµοποίησα κοµµάτι από ρίζα… καλαµιού.  

 

Αφού λοιπόν την κόψετε ανάλογα µε το µέγεθος πού θα στηρίζει 
σταθερά την επιγραφή, κόψτε τη έτσι ώστε να έχει επίπεδη βάση 
και κάντε µία ή δύο εγκοπές ανάλογα την µορφή της ρίζας και το 
πάχος του πλέξι γκλάς, ώστε µέσα στις εγκοπές να κουµπώνει 
σφιχτά το call. 

Πολύ ωραίο αποτέλεσµα δίνει και η επάλειψη της ρίζας µε ένα 
δυό χέρια στιλπνού βερνικιού. Προσωπικά λίγο πρίν στεγνώσει 
το τελευταίο χέρι βερνικιού, «ράντισα» την βάση µε 
«διαµαντάκια» δίνοντας µια πιο µπιζουτέ και πολυτελή εµφάνιση 
στην όλη κατασκευή. Για διαµαντάκια χρησιµοποίησα κοµµατάκια 
κρυστάλλου από θρυµµατισµένο παρµπρίζ αυτοκινήτου!... 

Μπορείτε τέλος να βάψετε την πίσω πλευρά των γραµµάτων. Να 
ξέρετε όµως ότι ανάλογα το χρώµα του back ground µπροστά 
από το οποίο είναι τοποθετηµένη η επιγραφή τά γράµµατα 
παίρνουν και το αντίστοιχο χρώµα. 

 ∆είτε για παράδειγµα το call του φίλου µου του Βασίλη SV8CYV. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Γενικά στην όλη κατασκευή µπορείτε να αφήσετε την φαντασία 
σας να δηµιουργήσει! 

Το σίγουρο είναι ότι θα δώσετε µια πιο καλλιτεχνική πινελιά στο 
shack σας. 

Καλή κατασκευή… 

 

73 σε όλους 

de SV8IIR Κώστας Τριπολιτσιώτης. 

                                                                         “Aegean DX group” member. 

                                                                              Σύρος. 
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  UNIT  PREFIXES  UNIT  PREFIXES  UNIT  PREFIXES     
ΜΟΝΑ∆ΕΣ    &   ΣΥΜΒΟΛΑΜΟΝΑ∆ΕΣ    &   ΣΥΜΒΟΛΑΜΟΝΑ∆ΕΣ    &   ΣΥΜΒΟΛΑ   

Έχουµε συνηθίσει να ονοµάζουµε τις διάφορες µονάδες µετρήσεως εξελληνισµένα αυτό είναι  λάθος. 

Οι µονάδες  είναι διεθνείς –η ορολογία- και γραφή τους είναι πάντοτε µε λατινικούς χαρακτήρες εκτός 
από αυτές που χρησιµοποιούν  γράµµατα του Ελληνικού αλφαβήτου π.χ.  Ω  για την µονάδα 
αντιστάσεως  το Ωµ,  το π για το 3,14  το  λ για το µήκος κύµατος σε µέτρα, και ορισµένες άλλες που 
αναφέρονται στον κατάλογο που ακολουθεί. 

Ορισµένοι εξελληνισµοί είχαν γίνει την µεταπολεµική  δεκαετία, έτσι υπήρχαν πινακίδες εντός 
στρατοπέδων που όριζαν το όριο ταχύτητας  εκτός του αριθµού και µε σύντµηση  όπως  5 ΜΑΩ  
δηλαδή  όριο ταχύτητας 5 Μίλια Ανά Ώρα . 

Βέβαια αυτές έχουν σχεδόν εκλείψει γιατί τα περισσότερα στρατιωτικά οχήµατα έχουν πλέον και 
αναγραφή σε χιλιόµετρα στο “κοντέρ” τους.  Οι ταχύτητες σε µίλια και χιλιόµετρα πλέον γράφονται 
σαν  Mph  ή  kmh, για µεγαλύτερη ακρίβεια ή όταν είναι πολύ µεγάλες (διαστηµόπλοια, πύραυλοι κλπ.) 
εκφράζονται και σαν  m/s  µέτρα ανα δευτερόλεπτο. 

Η σωστή αναγραφή των µονάδων είναι αναγκαία για να µην παρεξηγηθεί το αντίστοιχο πολλαπλάσιο ή 
υποπολλαπλάσιο αυτής. 

Γι αυτό τον λόγο παραθέτω κατωτέρω τις σύγχρονες διαβαθµίσεις: 

 

yotta      Y  1024 

zetta  z  1021 

exa  e  1018 

peta  P  1015 

Tera  T  1012 

Giga  G  109 

Mega  M  106 

kilo  k  103 

hecto  h  102 

deka  D  101 

deci  d  10-1 

centi  c  10-2 

milli  m  10-3 

micro  µ  10-6 

nano  n  10-9 

Angstrom A  10-10 

pico  p  10-12 

femto f  10-15 

atto  a  10-18 

zepto  z  10-21 

yocto  y  10-24 
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  Στον προφορικό λόγο µπορεί να λέµε “πάµε στους 14 µεγακύκλους” αλλά το σωστό είναι πάµε 
στους 14 µεγκαχέρτζ, λίγο δύσκολο να το συνηθίσουµε , αλλά η γλώσσα µας έχει και εναλλακτικές 
δυνατότητες πάµε στα  20 µέτρα. 

Για τους κύκλους ανά δευτερόλεπτο που ονοµάσθηκαν προς τιµή του Heinrich Rudolf Hertz,  Hertz  
Hz ,που πρώτος ολοκλήρωσε και απέδειξε τα ηλεκτροµαγνητικά κύµατα. 

H παλαιά πλέον ονοµασία  cycles per second δεν χρησιµοποιείται, στις συχνότητες το φάσµα 
ξεκινάει από 10 Ηz µέχρι  ΤHz  (terahertz). 

To  decibel είναι υποπολλαπλάσιο του Βel  και γράφεται dB δεν γράφεται  DB διότι τότε θα ήταν Deca-
Bel, εάν πάλι το γράψουµε db  τότε θα είναι δέκατο του bell (κουδουνιού). 

Όσο πιο προσεκτικοί είµαστε στην αναγραφή των µονάδων τόσο πιο σωστοί θα είµαστε και σε κάθε 
µελλοντική εργασία , µελέτη, παρουσίαση. 

Στον πίνακα µε τα πολλαπλάσια και υποπολλαπλάσια υπάρχουν ορισµένες διευκρινίσεις λόγω 
ελλείψεως του µ που υποδηλώνει το micro στα λατινικά πληκτρολόγια το αναγράφουν σαν  γιου  u. 
Eπίσης το  kilo  γράφεται µε µικρό  k. Και το Ωµ  είναι αποδεκτό και σαν  Ohm, λόγω  απουσίας του Ω 
από το λατινικό πληκτρολόγιο . 

To  1998 η διεθνής ηλεκτροµηχανική επιτροπή IEC  (International Electromechanical Commission) 
προς αποφυγή παρερµηνειών που δηµιουργούσε το δεκαδικό έναντι του δυαδικού συστήµατος θέσπισε 
ειδικές µονάδες για την έκφραση των data σε ορολογία των bytes που αναφέρονται στην δύναµη του  
2. 

Στην ουσία οι ποσότητες του δεκαδικού µε δυνάµεις του 10 και αυτές του  2 δεν είναι ίδιες γι αυτό 
ορίσθηκαν οι κάτωθι µονάδες που εκφράζουν την ποσότητα των data σε bytes µε αναφορά τις 
δυνάµεις του  2. 

 

kilobinary  kibi  ki  210 

megabinary  mebi  Mi  220 

gigabinary  gibi  Gi  230 

terabinari  tebi  Ti  240 

petabinari  pebi  Pi  250 

exabinari  exbi  Ei  260 

 

 

 

 Για παράδειγµα ένα kilobit per second  1 kbps  εννοεί 1000 bps ενώ ένα kibibyte 1 kib εννοεί 1024  
bytes. 

 

 

Σε σύγκριση και αντιστοιχία: 

 

kilo  k  103  210 

mega  M  106  220 

giga  G  109  230 

tera  T  1012  240 

peta  P  1015  250 

exa  E  1018  260 
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  Οι  µονάδες δεν έχουν συντµήσεις.  Έχουν σύµβολα.  Τα σύµβολα αυτά δεν ακολουθούν τους 
κανόνες της γραµµατικής για τις συντµήσεις, διότι ακολουθούν τους µαθηµατικούς κανόνες. 

Τα σύµβολα ποτέ δεν ακολουθούνται από τελεία εκτός εάν τελειώνει η πρόταση. 

∆εν έχουν πληθυντικό (δηλαδή s στο τέλος), πχ.  2 minutes   2 λεπτά γράφονται 2 min και όχι 2mins 
ή 2min. 

Λόγω της ιδιαιτερότητας τους τα σύµβολα γράφονται όπως ορίζονται διεθνώς και όχι µε κεφαλαία ή 
πεζά, εκτός των µονάδων που προς τιµή επιστηµόνων δόθηκαν τα αρχικά του ονόµατός τους, πχ. W  
(από τον  Watt)   και  Α (από τον Ampere). 

Tα κεφαλαία ή τα πεζά υποδηλώνουν συνήθως άλλες µονάδες γι αυτό πρέπει να γράφουµε πάντα µε 
το αντίστοιχα γράµµα. πχ. t για τον τόνο (1000 kg)  tonne  και όχι µε  T  διότι το κεφαλαίο εννοεί τον 
Tesla, και την µονάδα για το  µαγνητικό  πεδίο. 

Eξαίρεση υπάρχει στο L και  l  για το λίτρο  που 
µπορεί το πεζό-µικρό να το λάβουµε σαν 1. 

Ένα άλλο είναι το  kilo το σωστό γράφεται  µε  k 
µικρό  πχ.  kW  (kiloWatt) και όχι  KW. 

Oι δυνάµεις που υποδηλώνουν επιφάνεια  πάντα στο 
τετράγωνο  πχ. 100 m2  για τα 100 τετραγωνικά 
µέτρα το αυτό και για τον όγκο  πχ,  2 m3 , 2 κυβικά 
µέτρα. 

Η αναγραφή πρέπει να ακολουθεί το σύµβολο  πχ.   
km2  τετραγωνικά χιλιόµετρα όχι  sqkm   ή  τετρ.km  
ή  τετρ.χιλ/τρα. 

Όταν πολλαπλασιάζουµε µονάδες  το σηµείο της 
πράξεως  τίθεται στο κάτω, µέσον, ή άνω µέρος 
µεταξύ των µονάδων πχ. 

A.h     αµπέρ ανά ώρα.   

Η πλάγια κάθετος εννοεί  ανά  (per)  πχ.  m/s  µέτρα 
ανα δευτερόλεπτο. 

Ποτέ δεν βάζουµε δύο κάθετες  m/s/s  αλλά τις 
αρνητικές δυνάµεις εκθέτη m.s-2 

Τα σύµβολα ακολουθούν ένα διάστηµα δεν “κολλάνε”  
πχ. 

kg  και όχι  6kg. 

Στην Μ. Βρετανία το σύστηµα µε τις Αγγλοσαξονικές 
µονάδες και το µετρικό έχει ορισµένες λανθασµένες 
ιδιοµορφίες πχ.  10ML   για τα 10 milliliters ενώ όπως 
είναι γραµµένο υπονοεί  10  Megalitters. 

H µονάδα  Btu την γράφουν  BTU  (British thermal 
unit) που είναι λάθος όπως προανάφερα κεφαλαία 
µόνο στα κύρια ονόµατα επιστηµόνων – µονάδων –
κυρίων ονοµάτων άρα κεφαλαίο το Β και πεζά τα t  
και u. 

 

 

 

Στον κατάλογο δίπλα δίνονται αλφαβητικά 
µε το όνοµα της µονάδας και το σύµβολό 
της. 
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Η εφαρµογή και αναγραφή των µονάδων µε τον σωστό τρόπο  µας προστατεύει από σφάλµατα στους 
υπολογισµούς  και  τις παρερµηνείες . 

Ιδιαίτερα όταν λόγω  παραπλήσιων  συµβόλων δεν γίνεται σωστή ερµηνεία  της  πραγµατικής 
µονάδας  . 

 

73         Κ. Ψιλογιάννης       



55--9 Report  9 Report  Το κυβερνοπεριοδικό του Αιγαίου Σελίδα  Σελίδα  Σελίδα  202020   

  Πρόβλεψης ∆ιαδώσεως από το Κεντρικόν Αιγαίον. 
Γράφει ο SV1CU/SV8 

Παναγιώτης Μαργαρίτης  

sv1cu@otenet.gr 

Αφορά την χρήση κεραίας Καθέτου, µε γίηνον επίπεδον εις τα 3 µέτρα. 

 
 

Μέγιστη ισχύς ηλεκτροµαγνητικής ακτινοβολίας εις τις 22⁰  

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

Συχνότητα 14 ΜΚ 

Απολαβή 0.43 db ως προς ισοτροπική κεραία 

Έδαφος βραχώδες 

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

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

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

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

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

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

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

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

 13⁰/εύρος 19⁰ και 5.5⁰ µε 24.5 εις τα -3db/28.5ΜΚ/2.59db ισοτρ. 

Οι επτά πίνακες δίδουν τις καµπύλες µέγιστης χρησιµοποιήσιµης συχνότητας. ερυθρή, την επίσης µέγιστη χρησιµοποιήσιµη 
συχνότητα του στρώµατος Ε κίτρινη, την βέλτιστη χρησιµοποιήσιµη συχνότητα πράσινη και την γωνίαν ακτινοβολίας  µωβ της 
κεραίας  για την οποίαν έχουµε την ισχύ των 100βατ. Ο οριζόντιος άξονας δείχνει την διεθνήν ώραν. Ο αριστερός κάθετος 
άξονας την συχνότητα και ο δεξιός άξονας την γωνίαν εις µοίρες. 

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

ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2012 
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  Πρόβλεψη διαδόσεως από σηµείον του κεντρικού Αιγαίου πρός:  4U1UN 

 

 

Πρόβλεψη διαδόσεως από σηµείον του κεντρικού Αιγαίου πρός:  OA4B 
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  Πρόβλεψη διαδόσεως από σηµείον του κεντρικού Αιγαίου πρός:  ZS6DN 

 

 

 

Πρόβλεψη διαδόσεως από σηµείον του κεντρικού Αιγαίου πρός:  VK6RBP 
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  Πρόβλεψη διαδόσεως από σηµείον του κεντρικού Αιγαίου πρός:  JA2IGY 

 

 

Πρόβλεψη διαδόσεως από σηµείον του κεντρικού Αιγαίου πρός:  LU4AA 
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  Πρόβλεψη διαδόσεως από σηµείον του κεντρικού Αιγαίου πρός:  W6WX 

 

«1.2 GHZ - Προσκλητήριο» 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Το «Aegean DX group» και το «Aegean Radio Association» έν όψη του  

11ου «Aegean VHF contest» απευθύνουν πρόσκληση σε όσους ασχολούνται µε 
επικοινωνίες στους 1.2 Giga-κυκλους νά επικοινωνίσουν µε τον  

SV8FMY Ηλία (sv8fmy@yahoo.gr) ή µε τον manager του διαγωνισµού  

SV2DCD Λεωνίδα ( sv2dcd@yahoo.com) ώστε να γίνουν συνεννοήσεις και 
ανταλλαγές απόψεων σχετικά µε την ένταξη ξεχωριστής κατηγορίας των 1,2GHZ 

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

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


