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Mobile Shack...Mobile Shack...Mobile Shack...   

ΙΙΙcom CIcom CIcom CI---V...V...V...   

ΕΡΚΑ...ΕΡΚΑ...ΕΡΚΑ...   

Στρώµατα...Στρώµατα...Στρώµατα...   

ΙΟΤΑ...ΙΟΤΑ...ΙΟΤΑ...   

λ/4, 5/8 ...λ/4, 5/8 ...λ/4, 5/8 ...   

   

∆ιαβάστε σε αυτή την ∆ιαβάστε σε αυτή την ∆ιαβάστε σε αυτή την 
έκδοση:έκδοση: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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MOBILE SHACK DOMOBILE SHACK DO  & & DONTSDONTS  
 

Γράφει ο Ντίνος Ψιλογιάννης 

SV1DB 

din.boxmail@gmail.com 

 

 

 
 

ΤΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΡΟΣΕΞΕΤΕ  ΣΤΗΝ ΤΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΡΟΣΕΞΕΤΕ  ΣΤΗΝ 
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΤΟ  ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΤΟ  ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ  

 
Όχι  δεν είναι  εικόνα του  Α παγκοσµίου  πολέµου   είναι  του ∆εύτερου   ένας από τους πρώτους  
mobile   ασυρµάτους   “επί  πόλου όνου”  και τους χειριστές  παρά πόδα ….  Βέβαια  είναι ειδική 
περίπτωση για επικοινωνίες  σε  δύσβατα σηµεία  . 

Τότε  δεν υπήρχαν οι επαναλήπτες ( VHF  Repeaters )  και οι συχνότητες  ήταν χαµηλές  . Όσο για τις 
συσκευές  αρκετού βάρους. 

Οι πρώτοι  ασύρµατοι  επ’ αυτοκινήτου   Jeep ήταν  στην  περιοχή  30 -74 ΜΗz  οι γνωστοί   PRC- 
77  ,  VRC- 48   κλπ  συσκευές που  παρέµειναν  σε λειτουργία µέχρι την δεκαετία του  70. 
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Μετά  οι κινητές µονάδες επαφής  στα  Μ-152  Jeep  µε δυνατότητες επικοινωνίας  στα HF,  VHF,  AIR 
BAND  , UHF.  Με  ισχύ 400 W  και αντίστοιχες κεραίες  για τις  ανωτέρω περιοχές επάνω στο όχηµα 

Μ-152   Με  VRC-48  

 

Για µεγάλης κλίµακος  επικοινωνίες  Μ-35  µε κλωβούς  S-280  και µικρότερους S-250. 

 

     
Kλωβός  S-280  σε όχηµα  Μ-35                      Κλωβός  S-250 σε όχηµα  Μ- 1105 

 

Σήµερα  οι επικοινωνίες  ζώνης µάχης  γίνονται  στις  UHF   συχνότητες   610-1850  MHz.  Αλλά  και 
χαµηλότερα  225-400   ΜΗz  ,  30-80  MHz,   και φυσικά  ΗF, και  VLF... 

 

Oι ραδιοερασιτεχνικές  επικοινωνίες  Mobile  µε τις διαστάσεις των συσκευών να µικραίνουν  είναι  πιο 
εύκολη από ποτέ η εγκατάσταση   HF   στο αυτοκίνητο .  

Με συσκευές σε µέγεθος  ενός  ραδιοκασετόφωνου  το µόνο που απαιτείται για µια αξιόπιστη  
εγκατάσταση  είναι η κεραία,  και φυσικά η «σωστή» τροφοδοσία  για λόγους ασφαλείας. 

 

Ειδικά το θέµα της ασφάλειας  στην τροφοδοσία είναι πολύ σοβαρό  το συνεχές ρεύµα των  12 Volts 
(13,8) είναι χαµηλή  τάση,  αλλά  µε αρκετά  Ampere  30,40, 50.  Και παραπάνω πολλές φορές  είναι  
επικίνδυνα σε περίπτωση βραχυκυκλώµατος  να χάσουµε το αυτοκίνητό µας από φωτιά !!! 
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Υπερθέρµανση καλωδίων και φωτιά.   Σωστά  τοποθετηµένες συσκευές  για αντοχή . 

Η αιτία συνήθως ξεκινά από την υπερθέρµανση  των καλωδίων τροφοδοσίας  ,την µικρή  διατοµή, την 
χρήση κοινών καλωδίων χωρίς αντοχή στην θερµοκρασία που έχει σαν αποτέλεσµα το «λιώσιµο» της 
µονώσεως και επακόλουθο το βραχυκύκλωµα. 

 Την έλλειψη  ασφάλειας, τους  µικρούς ακροδέκτες και γενικά την πρόχειρη  εγκατάσταση.    

Η εγκατάσταση  στο αυτοκίνητο  πρέπει να γίνεται από  έµπειρους  εγκαταστάτες  δεν είναι ίδια µε ένα 
στερεοφωνικό ...  ενώ   απαιτεί γνώσεις   τηρήσεως της υψηλής  ασφάλειας. 

Κυρίως η χρήση  των κατάλληλων  καλωδίων,  τα σηµεία που θα περάσουν να µη τραυµατίζονται  
λόγω διελεύσεως  από αιχµηρά  µεταλλικά  αντικείµενα  κάτω από τις µοκέτες  να διέρχονται  κατά 
προτίµηση σε κανάλια ή τις πλάγιες νευρώσεις. 

Και φυσικά να έχουν διατοµή  που σε συνάρτηση µε το µήκος  και πλήρη  ισχύ να µην έχουµε πτώση  
τάσεως  µεγαλύτερη  του  0,5  Volt. 

Eάν τροφοδότησουµε από την κύρια 
µπαταρία  (µπροστά ) στο πίσω µέρος  
τον ποµποδέκτη ή και τον ενισχυτή  
θέλουµε  2  καλώδια  εύκαµτα  50 mm2    

για την ελάχιστη  πτώση  τάσεως   εάν  
δεν  συνδέσουµε  ενισχυτή   35 mm2   
είναι ικανοποιητικό.  (µία λύση  είναι η 
χρήση  καλωδίων  ηλεκτροκολλήσεως)  
διαφορετικά    ΝΥAF ,  κόκκινο και  
µαύρο.   

Στο διάγραµµα  ανωτέρω   φαίνεται  
καθαρά  ότι “απαγορεύεται”  η λήψη  
τροφοδοσίας  από την υποδοχή του 
αναπτήρα…ή το κουτί των ασφαλειών . 
Η σωστή σύνδεση πρέπει να γίνει  απ’ 
ευθείας από τον συσσωρευτή  
(µπαταρία) και µέσω ασφάλειας . 
(βραδείας τήξεως). 
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Η παροχή πρέπει να γίνεται µε διπλό  καλώδιο  (κόκκινο-µαύρο)  κατάλληλης  διατοµής εύκαµπτο  
NYAF   πολύκλωνο  (συνήθως  49 κλώνων)  και ΟΧΙ  µε «µονόκλωνο» –µόνο τον θετικό πόλο, και τον 
αρνητικό από το σασί , µε µικρή γέφυρα για  “οικονοµία”  . 

Τα σύγχρονα αυτοκίνητα έχουν  ηλεκτρονικές  διατάξεις  που µπορούν να καταστραφούν  από  την 
επιστροφή  ρευµάτων µέσω του σασί. 

 
Το καλώδιο  πρέπει να έχει  αντοχή στην θερµοκρασία  τουλάχιστον  100 βαθµούς C. 

Από το µήκος  των καλωδίων τροφοδοσίας  εξαρτάται και η διατοµή  τους  εδώ δεν κάνουµε οικονοµία  
γιατί  οι λεπτοί αγωγοί  θα µας προκαλούν πτώση τάσεως  λόγω των πολλών  Ampere,  και  σαν 
αποτέλεσµα  η συσκευή να τροφοδοτείται µε χαµηλότερη τάση  , πολλοί κατασκευαστές  διακόπτουν 
αυτόµατα την συσκευή, όταν πέσει η τάση στα  12,2  Volts. 

Η απ’ ευθείας  σύνδεση µε την µπαταρία  και  µε  πρεσαριστούς  ακροδέκτες  παρέχει  σωστή  τάση και  
ασφάλεια  µην ξεχνάτε ότι το αυτοκίνητο   πέφτει σε λακούβες έχει κραδασµούς  και γενικά όλες οι 
ενώσεις  πρέπει να είναι κατάλληλα στερεωµένες  µε τα αντίστοιχα υλικά. 

 

                       Ασφάλειες         Βάση  ασφάλειας 
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∆ιάγραµµα  Ασφαλειών  SLOW-BLOW βραδείας  τήξεως  σε συνάρτηση µε τον χρόνο και τα Ampere  
ασφαλειών και ρεύµατος βραχυκυκλώµατος. (ανωτέρω)      

 

Στην περίπτωση  που έχουµε περισσότερες συσκευές  τότε ένα ειδικό τερµατικό πρέπει να τοποθετηθεί 
κοντά στις συσκευές για την πολλαπλή τροφοδοσία τους. 

 

     Αυτό  έχει  εκτός από τους ακροδέκτες και ασφάλεια  για κάθε 
παροχή  οπότε εάν µία συσκευή έχει πρόβληµα θα “καεί” η ασφάλεια  αυτή και µόνο που τροφοδοτεί 
την συγκεκριµένη συσκευή. 

Για την  γείωση  µία το δυνατόν  µικρή γέφυρα  από  χάλκινο αγωγό  µε ακροδέκτες  που θα γειώνει 
το  σασί της συσκευής  µε αυτό του αυτοκινήτου. 

Όσοι δεν είστε του  QRP  και τοποθετείτε  ενισχυτές  πρέπει απαρέγκλιτα να ακολουθήσετε  τις 
κατωτέρω  συµβουλές. 

 

             
 

Eνισχυτής  µε  transistors   και αυτόµατη  αλλαγή  περιοχών  .Στήριξη µε  λάµες. 

 

Ένας πυροσβεστήρας  Halon 1211  ή  CO2  είναι  απαραίτητος για κάθε ενδεχόµενο. 

 

Ο ενισχυτής  όχι στην καµπίνα των επιβατών  µόνο στο  portes-bagazes  . 

Πρέπει  να αερίζεται  καλώς  και µε επιπλέον  Blower  για την απαγωγή της θερµότητας  - ένας 
ενισχυτής 500 W-  αποδίδει στον χώρο  250  W θερµότητα. 

Γι’αυτό  επιπλέον εξαερισµός στον  χώρο  απαιτείται ειδικά στην χώρα µας µε το θερµό κλίµα. 
(λεπτοµέρειες  ανάλογα µε το  αυτοκίνητο  στο Email µου). 

Γενικά η εγκατάστασή του  λόγω και του βάρους του πρέπει να είναι “στιβαρή” µε µεταλλική βάση  και 
βίδες  και όχι  µε ταινίες. 

Η κεραία  που θα τροφοδοτεί   πρέπει να είναι υψηλής  ποιότητας και καλής προσαρµογής  
διαφορετικά η ισχύς  “πηγαίνει”  χαµένη. 
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Κεραία  αυτόµατου συντονισµού   και  πηνία  για τα   20   και  80  µέτρα  

 

Για κεραία µε ξεχωριστά πηνία για κάθε  περιοχή  στην κορυφή  έχουν ρύθµιση  για την προσαρµογή 
και τον χαµηλό λόγο στάσιµων  στην  επιθυµητή  περιοχή λειτουργίας . 

Το  θέµα της κατάλληλης κεραίας  και του σηµείου στήριξης  είναι επίσης ένα σοβαρό πρόβληµα  για 
την απόδοση της. 

Στα HF  oι κεραίες  είναι  αρκετά µεγαλύτερες  των  V-UHF  και για να έχουν και την απόδοσή τους   
πρέπει να προσέξουµε  το  σηµείο  και την στήριξή τους  ιδιαίτερα. 

Οι  HF  κεραίες   δεν είναι σαν τις  VHF- UHF  που  ένα στοιχειώδες  ground plane  έχει  µερικά 
εκατοστά διάµετρο και είναι εύκολο,  εάν στηριχθούν στην οροφή,  και  η επιρροή  τους  από το όχηµα  
όπως  αναλύσαµε στο άρθρο για τις  λ/4, λ/2, 5λ/8… είναι µικρότερη. 

Οι κεραίες   HF   έχουν  το µεταλλικό  όγκο του  οχήµατος  όχι  σαν αντίβαρο  αλλά σαν χωρητικότητα  
γι’ αυτό  παίζει ρόλο  η θέση τοποθετήσεως της κεραίας. 

Η  βασική  συµβουλή  µη βάζετε την βάση της κεραίας  χαµηλά στον  προφυλακτήρα  για να 
µεγαλώσετε το  ύψος της  καλύτερα  µικρότερη  και τοποθετηµένη  υψηλά. 

Μη κάνετε  οικονοµία στις  «τρύπες»  στα φτερά  και πιο  υψηλά σηµεία για σωστή στήριξη.  Μόνο  
τότε η κεραία σας  όχι µόνο θα έχει  φανταστικά  QSO   µε QRP αλλά  και η λήψη  θα σας  εκπλήξει  . 
Αφού θέλετε  HF  στο αυτοκίνητο πρέπει να κάνετε θυσίες !!! 

Τι να κάνετε  µε  την µεγάλη  ισχύ  όταν σας  ακούνε αλλά εσείς δεν «ακούτε» τίποτα. 

Έπειτα η κεραία χαµηλά  έχει µεγάλο θόρυβο  και  περισσότερα παράσιτα.  

 

 

 

Επειδή  στην χώρα µας οδηγούµε  δεξιά  
και για να µη «κουρεύουµε» τα δένδρα 
και την κεραία µας  πρέπει να 
τοποθετείται  στην πλευρά  του οδηγού  
εφ’όσον την εγκαταστήσουµε στο πλάι.  

 

 

Το αυτό ισχύει  και για το πίσω  µέρος του 
οχήµατος. 
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Κεραίες  στην οροφή  HF   δεν  είναι  εύχρηστες  αλλά κινδυνεύουν  και από τα  εµπόδια  (Garage ,  
χαµηλά Parking , δένδρα  κλπ ).  Είναι όµως η καλύτερη θέση εάν τουλάχιστον ξεκινάει  από το ύψος 
της οροφής. Η επιλογή  από µία µεγάλη ποικιλία  τύπων  από τις  αυτόµατες που συντονίζουν από τα 
160 έως και τα  6 µέτρα ,  µε  αρκετά µεγάλο κόστος  σχεδόν την τιµή του ποµποδέκτη 

Και τις  χειροκίνητες  αλλαγής  περιοχής µε το αντίστοιχο πηνίο.  Υπάρχουν και  διάφοροι άλλοι τύποι 
όπως οι ελικοειδείς  multiband   µε ή χωρίς  ρύθµιση  και τα µαστίγια  των  3 µέτρων που θέλουν    
αναγκαστικά  µονάδα  συντονισµού για  την προσαρµογή τους   σε όλες τις περιοχές. 

                 
Βάσεις  για µαστίγιο  µέχρι  3,5  µέτρα  και (Heavy Duty). Για µεγαλύτερο  ύψος. 

 

         
 

Kεραία  µε πηνίο 160 µέτρων .         SV1DB /m/ W6  Los Angeles  FT-101  στην Cadillac    

                                                             Τα Αµερικάνικα αυτοκίνητα έχουν χώρο ακόµη και 

                                                              Για µηχανήµατα  βάσεως.  (circa  1973). 

    Ο ενισχυτής είναι η τελευταία  αναβάθµιση στον σταθµό του αυτοκινήτου , αφού έχουµε  εξαντλήσει 
όλα τα άλλα. 

Ενώ η κεραία πρέπει να είναι το πρώτο µέληµά µας. 
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Ακόµη και µε 5 έως 10   Watts  µία κεραία µε απόδοση  «απογειώνει» το σήµα µας  ενώ εκατοντάδες  
Watts  σε κεραία χαµηλής αποδόσεως τα αποτελέσµατα είναι πενιχρά. 

Στο εµπόριο κυκλοφορούν  πολλές κεραίες   η επιλογή  είναι  απλή  εάν το όχηµά µας έχει την 
δυνατότητα  µιας  µεγάλης κεραίας  προτιµήστε την  ,  µε ένα απλό µηχανισµό  που  λέγεται  QD    το  
Quick Disconnect  την ξεκουµπώνετε   αµέσως και πάλι την τοποθετείτε όταν θέλετε να την 
χρησιµοποιήσετε. 

Οι κεραίες  µε  τα πηνία στην µέση  λειτουργούν  καλύτερα όταν έχουν και µια χωρητικότητα στην 
κορυφή  , µπορεί αυτό να δηµιουργεί  οπτικά   «ογκώδες»  αλλά  εάν θέλετε  τα 160  µέτρα  και  
απόδοση  πρέπει να το  καταλάβετε. Ότι πρέπει  να συµβιβαστείτε. 

 

 

 
 

Κεραία  µε  χωρητικότητα   το  πηνίο είναι ρυθµιζόµενο  αυτόµατα σε κάθε «Μπάντα» 

 

Το κεφάλαιο κεραίες  στο  αυτοκίνητο    είναι πολύ  µεγάλο και οι  περιπτώσεις  πολλές 
όποιος  έχει  απορίες ή πρόβληµα    στο        Email   :        din.boxmail@gmail.com 

Σε µελλοντικό  άρθρο  θα κάνουµε  σύγκριση  τόσο των  V-UHF   όσο και των  HF. 

 

SV1DB 

Κ.   Ψιλογιάννης. 
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ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΑ ΚΑΙ ΙΟΝΟΣΦΑΙΡΙΚΑ ΣΤΡΩΜΑΤΑ 
 

 

 Γράφει ο Μάκης Μανωλάτος 

                                                                                   sv1nk@hotmail.com      

 

 
Αγαπητοί φίλοι και συνάδελφοι γεια σας. Αφορµή για τις λίγες γραµµές που ακολουθούν είναι τα e-
mail που έλαβα µε αφορµή το άρθρο που αφορά τις επικοινωνίες NVIS µέσω του Ιονοσφαιρικού 
στρώµατος F2. 

Η αλήθεια είναι ότι όλοι χρησιµοποιούµε το στρώµα F2 ηµέρα και νύχτα, αλλά ελάχιστοι γνωρίζουµε 
όσα πρέπει για αυτό και αλλά και για τα άλλα ιονοσφαιρικά στρώµατα και  την ατµόσφαιρα γενικότερα. 

Σχεδόν σε όλους διαφεύγει µια σηµαντική λεπτοµέρεια:  

Η διάδοση των Ραδιοκυµάτων στα HF, οφείλεται στην ύπαρξη ατµόσφαιρας γύρω από τη γη. Η διάδοση 
των βραχέων κυµάτων ανάµεσα στα ηµισφαίρια και τις ηπείρους της γης δεν είναι δυνατή αν δεν 
υπάρχει ατµόσφαιρα. Για κάποιον ανεξήγητο λόγο οι περισσότεροι διαχωρίζουν την ατµόσφαιρα από τα 
ιονοσφαιρικά στρώµατα. Στις επόµενες γραµµές θα δούµε ότι η ιονόσφαιρα δεν είναι τίποτε άλλο από 
ιονισµένος ατµοσφαιρικός αέρας! 

 

Τι είναι η ατµόσφαιρα; 

Είναι ένα µείγµα αερίων, κυρίως Άζωτο και Οξυγόνο, που περιβάλλει την επιφάνεια της γης. Αν 
θεωρήσουµε ότι η γη µας είναι µια µπάλα του βόλεϊ,  η ατµόσφαιρα έχει πάχος όσο µια κόλλα 
τετραδίου µε την οποία την τυλίγουµε. Πρόκειται λοιπόν για ένα λεπτό αέρινο µανδύα που όχι µόνο 
µας προστατεύει από τις επικίνδυνες ακτινοβολίες και τα σωµατίδια που δέχεται η γη από το διάσηµα, 
αλλά και από ένα πλήθος µετεωριτών, ενώ παράλληλα επιτρέπει τη διάδοση των ραδιοκυµάτων σε 
αποστάσεις χιλιάδων χιλιοµέτρων. 

 

Η σύσταση της ατµόσφαιρας 

 

Η σύσταση της ατµόσφαιρας έχει τεράστια σηµασία στη διάδοση των βραχέων κυµάτων εξαιτίας του 
είδους του ιονισµού που προκύπτει από τον ιονισµό των αερίων της.  

Με διαφορετική σύσταση της ατµόσφαιρας έχουµε διαφορετικό ιονισµό! Ας δούµε λοιπόν… 
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Η δοµή της ατµόσφαιρας και η σχέση  των Ιονοσφαιρικών στρωµάτων µε τη θερµοκρασία 
της ατµόσφαιρας φαίνεται στην επόµενη εικόνα. 
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Τροπόσφαιρα. 

 

 
 

Το πρώτο τµήµα της ατµόσφαιρας που ξεκινά από την επιφάνεια της θάλασσας/εδάφους και 
φτάνει µέχρι τα 16 το πολύ χιλιόµετρα, είναι η τροπόσφαιρα. Εδώ δηµιουργούνται όλα τα 
µετεωρολογικά φαινόµενα που ζούµε καθηµερινά, αλλά και τα υπέροχα τροποσφαιρικά 
«ανοίγµατα» µε τα οποία διαδίδονται τα VHF! Ραδιοερασιτεχνικά η τροπόσφαιρα είναι µια 
από τις πλέον ενδιαφέρουσες περιοχές της ατµόσφαιρας. 

 

 
Στην τροπόσφαιρα δηµιουργούνται ΟΛΑ τα µετεωρολογικά φαινόµενα, αλλά και η διάδοση 

των VHF. 

 

Στο τµήµα αυτό της ατµόσφαιρας όσο ανεβαίνουµε τόσο πέφτει η θερµοκρασία και κάπου 
κοντά στα 16 Km η θερµοκρασία είναι µόλις -80 βαθµοί Κελσίου! 
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Στρατόσφαιρα 

 

 
Ραδιοερασιτεχνικά η στρατόσφαιρα είναι παντελώς αδιάφορη. 

 

Το δεύτερο τµήµα της ατµόσφαιρας µε την ονοµασία Στρατόσφαιρα για εµάς τους ραδιοερασιτέχνες 
δεν έχει κανένα ενδιαφέρον επειδή δεν συµµετέχει καθόλου στην διάδοση των ραδιοκυµάτων.  Τα 
ραδιοκύµατα περνούν από εδώ χωρίς να καµπυλώνουν είτε προς τη γη είτε προς την ανώτερη 
ατµόσφαιρα.  

 
Στη στρατόσφαιρα ∆ΕΝ έχουµε ανάκλαση Ραδιοκυµάτων. 

Αυτό οφείλεται στο ότι βρίσκεται αρκετά χαµηλά στην ατµόσφαιρα ώστε δεν υπάρχει πρακτικά ιονισµός 
αλλά και αρκετά ψηλά από την επιφάνεια της γης ώστε δεν υπάρχουν υπολογίσιµες µετακινήσεις 
αερίων µαζών αλλά ούτε και υπολογίσιµες ποσότητες υδρατµών, και έτσι δεν υπάρχουν φαινόµενα 
θερµικής αναστροφής. Έτσι λοιπόν χωρίς ιονισµό και θερµική αναστροφή δεν υπάρχει καµπύλωση των 
ραδιοκυµάτων. Στην στρατόσφαιρα έχουµε αύξηση της θερµοκρασίας από -80 ως τους 0 βαθµούς 
λόγω των µεγάλων συγκεντρώσεων Όζοντος. 

 

Μεσόσφαιρα. 

 

 
Στην παγωµένη Μεσόσφαιρα σχηµατίζεται το στρώµα <D>. 
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Μεσόσφαιρα, Ε∆Ω δηµιουργείται το στρώµα <D>. 

 

Στη µεσόσφαιρα η θερµοκρασία πέφτει λόγω της απουσίας του Όζοντος στους -90 βαθµους Κελσίου! 
είναι το πιο παγωµένο τµήµα της ατµόσφαιρας. Ραδιοερασιτεχνικά έχει ενδιαφέρον γιατί κατά τη 
διάρκεια της ηµέρας στο ανώτερο τµήµα της σχηµατίζεται το Ιονοσφαιρικό στρώµα <D>.  

Το στρώµα <D> σχηµατίζεται  στη µεσόσφαιρα κάπου µεταξύ 70 και 90 Km, όπου η πυκνότητά της 
είναι αρκετά µεγάλη αφ’ ενός, αφ ετέρου σε αυτό το  ύψος η ένταση της υπέρυθρης ακτινοβολίας έχει 
ελαττωθεί αρκετά ώστε δεν µπορεί να λειτουργήσει σαν ανακλαστήρας βραχέων κυµάτων, απλά τα 
εξασθενεί.  

 

Η εξασθένηση στις χαµηλές συχνότητες είναι αρκετή και όσο ανεβαίνουµε στις υψηλότερες συχνότητες 
η εξασθένηση γίνεται όλο και  λιγότερη. Η εξασθένηση δεν είναι γραµµική, αντίθετα 
υποδιπλασιάζοντας  τη συχνότητα τετραπλασιάζεται η εξασθένηση του σήµατος,  δηλαδή αν στους 3.5 
ΜΗΖ έχω µια Α-εξασθένηση, στους 1.8 ΜΗΖ θα έχω σχεδόν τετραπλάσια εξασθένηση (Α * 4)= 6dB  

 

Σας υπενθυµίζω ότι η εξασθένηση των ραδιοκυµάτων στο στρώµα D είναι διπλή, δηλαδή την πρώτη 
φορά τα εξασθενεί όταν περνούν µε διεύθυνση από τη γη προς την ιονόσφαιρα, και τη δεύτερη όταν 
ξαναπερνούν επιστρέφοντας από την ιονόσφαιρα προς τη γη.  

 

Το στρώµα <D> όσο γρήγορα δηµιουργείται  κατά την Ανατολή του Ηλίου, τόσο γρήγορα 
«εξαφανίζεται» πρακτικά  κατά τη δύση του, για το λόγο αυτό και ονοµάζεται «ηµερήσιο» στρώµα 
<D>. Με αυτό το στρώµα δεν έχει ασχοληθεί ο µέσος Ραδιοερασιτέχνης, και όµως: 

 

Το στρώµα <D> είναι ένα ιονοσφαιρικό στρώµα το οποίο εξασθενεί τα ραδιοκύµατα έως 10 ΜΗΖ την 
ηµέρα, και  έως 6 ΜΗΖ τη νύχτα. 

Εποµένως η διάδοση στις  συχνότητες 0.136,  1.8, 3.5, 7 και 10ΜΗΖ επηρεάζεται ΑΜΕΣΑ από τη 
συµπεριφορά  αυτού του στρώµατος. 
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Το πιο σηµαντικό όµως είναι ότι το στρώµα <D> είναι «ευάλωτο» στην ηλιακή δραστηριότητα και 
µάλιστα στις επιθέσεις των πρωτονίων που αποτελούν βασικό συστατικό των  ηλιακών καταιγίδων.  

 

Κατά τη διάρκεια µιας πρωτονιακής καταιγίδας το πάχος και η απορροφητικότητα  του στρώµατος 
στρώµα <D> αυξάνεται τόσο πολύ, ώστε διακόπτονται οι επικοινωνίες στο κατώτερο τµήµα των 
βραχέων κυµάτων. Εξ αιτίας αυτού του φαινοµένου (Polar Cap Absorption (or PCA) ) έχουµε ολική διακοπή 
όλων των  επικοινωνιών των οποίων τα ραδιοκύµατα περνούν επάνω ή κοντά από πολικές περιοχές. 
Αλλά και σε άλλα γεωγραφικά πλάτη έχουµε αύξηση του φαινοµένου της απορρόφησης  των 
ραδιοκυµάτων µε αντίστοιχη µείωση της έντασής τους. 

 

Το στρώµα <D> απέκτησε ενδιαφέρον για τους Έλληνες ραδιοερασιτέχνες όταν τους εκχωρήθηκε η 
περιοχή συχνοτήτων 135.7 ΚΗΖ – 137.8 ΚΗΖ µε ισχύ 1 Watt EIRP. Με απλά λόγια «πατήσαµε πόδι» 
και στα Μακρά Κύµατα, και για όσους θεωρούν ότι η ισχύς του 1 Watt EIRP είναι µικρή, σας 
πληροφορώ ότι απαιτούνται 100 Watt για να «βγάλει» µια κοντή κατακόρυφη κεραία 1 Watt EIRP. 

 

 
Καµπύλες απορρόφησης των ραδιοκυµάτων από το στρώµα <D>. 

 

Ας δούµε λοιπόν µε λίγο µεγαλύτερη λεπτοµέρεια τί συµβαίνει στο στρώµα <D> και πώς επηρεάζει τη 
διάδοση των 136 ΚΗΖ. 

 

Το στρώµα <D> είναι ένα µόνιµο στρώµα ιονισµένου αέρα που αποτελείται από µόρια αερίων και 
ελεύθερα ηλεκτρόνια. Το πρωί σχηµατίζεται σε ύψος 70 Km πάνω από την επιφάνεια του εδάφους / 
θάλασσας και  τη νύχτα πρακτικά εξαφανίζεται. 
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Στην πραγµατικότητα τη νύχτα «ανεβαίνει» στα 90Km και γίνεται εξαιρετικά λεπτό. Αυτό οφείλεται στο 
ότι ο ιονισµός της περιοχής συντηρείται µόνο από την κοσµική ακτινοβολία η ένταση της οποίας είναι 
πολύ µικρή σε σχέση µε την  ηλιακή ακτινοβολία. Επειδή λοιπόν το πάχος του στρώµατος είναι πολύ – 
πολύ λεπτό και δεν δηµιουργεί σηµαντικές απώλειες στα ραδιοκύµατα που µε ευκολία το διαπερνούν, 
θεωρούµε ότι εξαφανίζεται. Κάτω από συνθήκες αυξηµένης  ιονοσφαιρικής δραστηριότητας σε ύψος 
µεταξύ 50 και 90 Km σχηµατίζονται έντονοι, διάσπαρτοι ιονοσφαιρικοί σχηµατισµοί οι οποίοι είτε 
προκαλούν έντονη απορρόφηση των χαµηλών συχνοτήτων είτε αντανακλούν «πρόωρα» πίσω στη γη 
τις συχνότητες των περιοχών VLF και LF. Αυτές οι περιοχές ονοµάζονται σποραδικό!!!!!! <D>.  

Άκουσον - άκουσον σποραδικό <D>! τι άλλο θα ακούσουµε ε..ε..ε διαβάσουµε σήµερα Θεέ µου, 
ήµαρτον! Στις επόµενες σελίδες θα διαβάσετε κάποια πράγµατα που ξεφεύγουν λίγο από τα  
ραδιοερασιτεχνικά καθιερωµένα και µπαίνουν σε επαγγελµατικά «χωράφια» αλλά πιστέψτε µε, αξίζει 
τον κόπο να πάρετε µια ιδέα για το τι πραγµατικά συµβαίνει στην ατµόσφαιρα – ιονόσφαιρα. 

Αν και στο στρώµα <D> έχουµε ανάκλαση ραδιοκυµάτων VLF και LF δεν έχουµε MUF, δηλαδή µέγιστη 
χρησιµοποιήσιµη συχνότητα! επί πλέον λόγω της έντονης παρουσίας του µαγνητικού πεδίου της γης 
(το D βρίσκεται µόλις 70Km µακριά από την επιφάνεια) τα ελεύθερα ηλεκτρόνια του στρώµατος 
αποκτούν µια σπειροειδή κίνηση γύρω από τον εαυτό τους. 

Αυτή η «ταλάντωση» των ηλεκτρονίων της ιονόσφαιρας έχει µια συχνότητα συντονισµού που είναι 
γνωστή ως  "γυροσκοπική" συχνότητα. Στη νοτιοανατολική Αυστραλία για παράδειγµα η γυροσκοπική 
συχνότητα είναι γύρω στους 1.8MHz!! 

Το φαινόµενο της γυροσκοπικής συχνότητας  προκαλεί ασυνήθιστη διάδοση  στα ραδιοκύµατα, αλλά 
και απώλειες στις συχνότητες που βρίσκονται κοντά της, και οφείλεται στις πολλές και  διαφορετικές 
αντανακλάσεις που υφίσταται το ραδιοκύµα από την σπειροειδή κίνηση των ηλεκτρονίων. Έτσι έχουµε 
διάδοση αυτών των συχνοτήτων είτε αφύσικα «µακριά», είτε αφύσικα «κοντά». 

Ενδεχοµένως κάποιοι που  χρησιµοποιούν τους 1.8 ΜΗΖ για τις επικοινωνίες τους και διαβάζουν αυτές 
τις γραµµές να µπορούν να θυµηθούν κάποια αφύσικα QSO µε σταθµούς που ήταν αφύσικα κοντά ή 
µακριά, ή τα σήµατά τους να ακούγονταν αφύσικα αδύναµα στα QTH ανταποκριτών που κάτω από 
φυσιολογικές συνθήκες τους ακούνε δυνατά. 

Σε αντίθεση µε τις υψηλές συχνότητες H.F.  που ανακλώνται σε κάποιο υψηλά σχηµατισµένο 
ιονοσφαιρικό στρώµα, οι πολύ χαµηλές συχνότητες πχ 136 ΚΗΖ διαδίδονται µέσω ενός 
«κυµατοδηγού» του οποίου η µία πλευρά είναι το στρώµα <D> και η άλλη το έδαφος / θάλασσα. 

Φανταστείτε ότι έχουµε δύο καθρέπτες που βρίσκονται τοποθετηµένοι απέναντι - απέναντι ο ένας στο 
δάπεδο ενός διαδρόµου και ο άλλος στην οροφή του. Ανάβουµε ένα φακό και ρίχνουµε την δέσµη του 
φωτός στον καθρέπτη της οροφής, θα δούµε ότι η δέσµη θα ανακλαστεί διαδοχικά στον καθρέπτη του 
δαπέδου, στον καθρέπτη της οροφής έως ότου φτάσει στο τέλος του διαδρόµου. 

Στους 136 ΚΗΖ µε µήκος κύµατος 2205.88m,  αλλά και σε παρόµοιες συχνότητες δεν χρησιµοποιούµε 
οριζόντια δίπολα λ/2, είναι πρακτικά αδύνατον να στερεώσεις ένα δίπολο µήκους 1102.94m και 
µάλιστα σε ύψος 551.47m. Για το λόγο αυτό χρησιµοποιούµε «κοντές» κατακόρυφες κεραίες και 
κατακόρυφη πόλωση.  

Συµπερασµατικά λοιπόν το στρώµα  <D> την ηµέρα λειτουργεί σαν εξασθενητής των συχνοτήτων έως 
10 ΜΗΖ, και το βράδυ έως 6 ΜΗΖ, και 

βοηθά τη διάδοση των πολύ χαµηλών συχνοτήτων λειτουργώντας σαν καθρέπτης–κυµατοδηγός. 

Λοιπόν, αρκετά µε τη Μεσόσφαιρα και το στρώµα <D> καιρός να γνωρίσουµε τη Θερµόσφαιρα µε τα 
ιονοσφαιρικά στρώµατα <E>, <F> και όχι µόνο…. 

Θερµόσφαιρα 

 
Θερµόσφαιρα, 7000 βαθµοί Κελσίου και ιονοσφαιρικά στρώµατα που αντανακλούν πίσω στη 

γη τα βραχέα κύµατα…   



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

Η θερµόσφαιρα είναι το πιο ενδιαφέρον τµήµα της ατµόσφαιρας για τους ραδιοερασιτέχνες, εδώ 
ανακλώνται τα ραδιοκύµατα στα ιονοσφαιρικά στρώµατα που σχηµατίζονται. 

Η θερµόσφαιρα εκτείνεται από τα 85 Km περίπου έως τα 400 Km αλλά πολλές φορές έχουµε 
«επέκταση» της  θερµόσφαιρας έως τα 500 Km (και βάλε..) κυρίως λόγω της ηλιακής δραστηριότητας. 

Στη θερµόσφαιρα έχουµε τη µεγαλύτερη απορρόφηση της υπεριώδους ακτινοβολίας που δέχεται η γη 
από τον Ήλιο. Η υπεριώδης ακτινοβολία έχει τέτοια ένταση που προκαλεί διάσπαση του ατοµικού 
οξυγόνου O2  σε δύο  ξεχωριστά άτοµα οξυγόνου! Αυτή η αντίδραση αυξάνει τη θερµοκρασία της 
θερµόσφαιρας στους 7000  βαθµούς Κελσίου σε συνθήκες µέσης ηλιακής δραστηριότητας, και σε 17000  

βαθµούς Κελσίου σε συνθήκες έντονης ηλιακής δραστηριότητας. 

Στο άνω όριο της Μεσόσφαιρας γύρω στα 90 Km που είναι ταυτόχρονα και η αρχή της Θερµόσφαιρας, 
η θερµοκρασία είναι -90c βαθµοί Κελσίου. Καθώς ανεβαίνουµε προς µεγαλύτερα ύψη και πλησιάζουµε 
τον Ήλιο η θερµοκρασία αυξάνει σε 700 – 1700c  βαθµούς Κελσίου. 

 

 
Θερµόσφαιρα, εδώ δηµιουργούνται τα στρώµατα E,Εs,Ε2,F1,F2 

 

Μέσα σε αυτήν την πανσπερµία θερµοκρασιών, ατµοσφαιρικών πιέσεων, τη συµβολή του µαγνητικού 
πεδίου της γης αλλά και της υπεριώδους ακτινοβολίας του ήλιου,  δηµιουργούνται ιονισµένα στρώµατα 
µε εξαιρετικές ιδιότητες στην ανάκλαση των ραδιοκυµάτων. Αυτά τα ιονισµένα στρώµατα θα δούµε 
στις επόµενες σελίδες. 

 

Στρώµα Ε ή Kennelly-Heaviside layer 

 

Τυπικά το στρώµα <Ε> εκτείνεται από τα 90 – 120 Km. ∆ηµιουργείται από τον ιονισµό του µοριακού 
οξυγόνου Ο2  που προκαλούν οι «µαλακές» ακτίνες Χ, και φυσικά η υπεριώδης ακτινοβολία του ήλιου. 
Η ύπαρξη αυτού του στρώµατος προβλέφθηκε! το 1902 από τον Αµερικανό Ηλεκτρολόγο Μηχανικό  
Edwin Kennelly (1861-1939) και τον Βρετανό Φυσικό Oliver Heaviside (1850-1925), αλλά η  
πραγµατική επιβεβαίωση της ύπαρξής του έγινε το 1924 από τον Edward Β. Appleton. 
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Κουτσοµπολιό του υπογράφοντος: Ο κύριος µε το βαρύ µουστάκι αριστερά και το µαύρο κοστούµι 
στα νιάτα του ήταν βοηθός του…. Thomas Edison. Ε, αν είσαι βοηθός του Θωµά Έντισον όσο να πεις 
δεν θα προκόψεις στην ζωή σου; 

Το στρώµα <Ε> λοιπόν είναι ένα ιονοσφαιρικό στρώµα που έχει την ικανότητα  σε κανονικές συνθήκες 
να ανακλά πίσω στη γη τα ραδιοκύµατα µέχρι 10 ΜΗΖ, ενώ στις συχνότητες πάνω από 10 ΜΗΖ 
προσφέρει µια µικρή εξασθένηση η οποία όσο ανεβαίνουµε σε συχνότητα τόσο µειώνεται. 

Η συµπεριφορά  του στρώµατος <Ε> λοιπόν επηρεάζει ΑΜΕΣΑ τις ραδιοερασιτεχνικές περιοχές  1.8 – 
3.5 – 7 – 10 ΜΗΖ, περισσότερο στους 1.8 και 3.5 ΜΗΖ και πολύ λιγότερο στους 7 και 10 ΜΗΖ. 

Η ύπαρξη του στρώµατος <Ε> έγινε από τον Appleton το 1924 πειραµατικά. Με έναν ποµπό έστελνε 
ραδιοκύµατα στην ατµόσφαιρα και µετρούσε το χρόνο της επιστροφής τους. Από τη χρονοµέτρηση 
αυτή βρέθηκε ότι σε ύψος 100 Km περίπου πάνω από τη γη υπήρχε ένα ιονισµένο στρώµα που 
επέστρεφε τα ραδιοκύµατα πίσω στη γη. Απλό αλλά ευφυέστατο και απόλυτα λειτουργικό. 

 
Κάτω λοιπόν από κανονικές συνθήκες το στρώµα <Ε> αντανακλά Ραδιοκύµατα συχνότητας έως 10 
ΜΗΖ, και τα στέλνει σε απόσταση 1800 Km περίπου υπό την προϋπόθεση ότι η γωνία εκποµπής της 
κεραίας µας δεν θα είναι µεγαλύτερη από 40 µοίρες. 
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Το άλµα στο στρώµα <Ε> δίνει εµβέλεια 1800 Km περίπου. 

Φυσικά κάτω από ευνοϊκές συνθήκες µπορεί να έχουµε περισσότερα άλµατα µεταξύ γης και στρώµατος 
<Ε> οπότε η εµβέλεια του ποµπού µας αυξάνει θεαµατικά πχ 1800 Km * 2 άλµατα = 3600 Km. 

 Στρώµα Εs ή Ε σποραδικό. 

Η αλήθεια είναι ότι η περιοχή γύρω στα 85 ~ 150 Km είναι από κάθε άποψη µια περιοχή γεµάτη από 
διάφορα ενδιαφέροντα φαινόµενα ιονισµού, τα οποία οφείλονται στην πυκνότητα της ατµόσφαιρας που 
«κρατιέται» ακόµη αρκετά, την ένταση του µαγνητικού πεδίου της γης που είναι ακόµη υπολογίσιµα 
ισχυρό, και την ένταση κυρίως της υπεριώδους ακτινοβολίας η οποία έχει ακόµη µεγάλη ένταση. 

Όλοι αυτοί οι παράγοντες δηµιουργούν συνθήκες ιδανικές για την τοπική αύξηση του ιονισµού µέσα ή 
γύρω από το χώρο στον οποίο εκτείνεται το στρώµα Kennelly-Heaviside ή πιο απλά <Ε>. 

Η τοπική αύξηση του ιονισµού µέσα ή γύρω από το στρώµα <Ε> µπορεί να γίνει µε πολλούς τρόπους. 

1. Με τη δηµιουργία ενός εκτεταµένου και οµοιογενούς στρώµατος    ισχυρού ιονισµού, τόσο ισχυρού 
που να έχει τη δυνατότητα της ανάκλασης ραδιοκυµάτων VHF. Αυτό σηµαίνει για εµάς τους 
ραδιοερασιτέχνες ότι οι 50, 70 και 144 ΜΗΖ µπορούν να ανακλαστούν πίσω στη γη καλύπτοντας 
αποστάσεις εκατοντάδων ή χιλιάδων χιλιοµέτρων! Ωραίο ε; το «κανονικό» στρώµα <Ε> ανακλά το 
πολύ 10 ΜΗΖ, ενώ το 
«Ενισχυµένο» Es κάνει 
άλµα και αντανακλά 50 -
70-144 ΜΗΖ. 

Υπάρχουν πάρα πολλές 
αναφορές από 
Αµερικανούς 
συναδέλφους για την 
ανάκλαση ραδιοσηµάτων 
στους 220 ΜΗΖ από το  
Es. 

Σηµείωση: Οι  220 ΜΗΖ 
στην Αµερική είναι 
ραδιοερασιτεχνική 
περιοχή. Τέλος υπάρχουν 
διάφορες τεκµηριωµένες, 
µη ραδιοερασιτεχνικές 
αναφορές,   για 
ανάκλαση των VHF στο 
Es έως τους 300 ΜΗΖ. 

 

Οµοιογενές στρώµα Εs 
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2. Με τη δηµιουργία ενός εκτεταµένου ανοµοιογενούς στρώµατος ισχυρά ιονισµένων 
νησίδων, οι οποίες έχουν επίσης την ικανότητα της ανάκλασης ραδιοκυµάτων VHF. 

 
3. Με τη διάσπαρτη δηµιουργία ασύµµετρων σποραδικών περιοχών ισχυρού ιονισµού επάνω, 
µέσα, και κάτω από το στρώµα  «κανονικό» στρώµα <Ε>. Και οι διάσπαρτοι σχηµατισµοί 
έχουν την ικανότητα της ανάκλασης των ραδιοκυµάτων VHF. 

 
Ιονόγραµµα µε τρία Es σε ύψη 110, 210 και 310 Km. 

 

Το Es όταν εµφανιστεί έχει διάρκεια ζωής από λίγα λεπτά έως ώρες! και αντανακλά τα VHF 
µε τον ίδιο τρόπο ακριβώς που αντανακλούν τα άλλα στρώµατα τα HF- βραχέα. 
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Το Es όταν εµφανιστεί έχει διάρκεια ζωής από λίγα λεπτά έως ώρες! και αντανακλά τα VHF µε τον ίδιο 
τρόπο ακριβώς που αντανακλούν τα άλλα στρώµατα τα HF- βραχέα. 

Αυτός όµως ο «εµβόλιµος» ιονισµός δηµιουργεί τις περισσότερες φορές µια «άναρχη» κατάσταση στην 
ιονόσφαιρα µε αποτέλεσµα τα ραδιοκύµατα να µη διαδίδονται όπως συνήθως αλλά να παγιδεύονται 
από το Es και να ακολουθούν «παράξενες» πορείες όπως δείχνει το επόµενο σχήµα. 

 
Ιονόγραµµα µε τρία στρώµατα Es που προκαλούν «παράξενη» συµπεριφορά των HF. 

∆είτε τώρα πώς τα HF ακολουθούν µια διαφορετική πορεία από αυτή που όλοι γνωρίζουµε όταν 
υπάρχει Es. 

 
Στην παραπάνω εικόνα µπορούµε να δούµε ότι τα HF µε την παρουσία του στρώµατος Es ακολουθούν 
την εξής πορεία: 

Στην πρώτη περίπτωση τα ραδιοκύµατα ανακλώνται στο ισχυρού ιονισµού Es µε αποτέλεσµα να 
κάνουν ένα µικρό άλµα, και στη συνέχεια από κάποιο σηµείο που το Es έχει µικρότερο ιονισµό 
µπορούν να «διαφύγουν» και να ανακλαστούν στο στρώµα F. 
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Φυσικά µπορεί να συµβεί και το αντίστροφο, δηλαδή πρώτα να έχουµε µια ανάκλαση στο στρώµα F, 
και στη συνέχεια τα ραδιοκύµατα να παγιδευτούν στο ισχυρού ιονισµού στρώµα Es. 

Για εµάς τους ραδιοερασιτέχνες η καλύτερη περίπτωση είναι η επόµενη. 

 
Εδώ τα ραδιοκύµατα HF παγιδεύονται µεταξύ των στρωµάτων F και Es µε αποτέλεσµα να διαδίδονται 
σε απρόσµενα µεγάλες αποστάσεις µε σχεδόν µηδενική απώλεια σήµατος! 
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Στο επόµενο ιονόγραµµα βλέπουµε τι µπορεί να κάνει ο ιδανικός συνδυασµός της ηλιακής 
ακτινοβολίας, σε συνδυασµό µε τη σωστή ατµοσφαιρική πυκνότητα και την ένταση του µαγνητικού 
πεδίου της γης. 

 
Πολλαπλές ανακλάσεις! Ραδιοκυµάτων µεταξύ των µόνιµων ιονοσφαιρικών στρωµάτων και 
των Es. Απολαύστε το…. 

 
Αυτό συµβαίνει στην πράξη όταν εµφανίζεται το Es, εκτός από την ανάκλαση σε αυτό των VHF, έχουµε 

και µια «περίεργη» ανάκλαση των HF! 

∆υστυχώς το Es ευθύνεται και για ένα εξαιρετικά δυσάρεστο φαινόµενο, τη δηµιουργία QSB στα 
βραχέα κύµατα. QSB ή διαλείψεις, ονοµάζεται το δυσάρεστο φαινόµενο της χρονικά µεταβαλλόµενης 
έντασης του σήµατος ενός ποµπού. Αυτό οφείλεται στο ότι δύο σήµατα από τον ίδιο ποµπό φτάνουν 
στην κεραία του δέκτη µε χρονική καθυστέρηση. Αυτή η χρονική καθυστέρηση µεταφράζεται σε 
διαφορά φάσεως µε αποτέλεσµα όταν τα δύο σήµατα είναι συµφασικά να έχουµε αύξηση της έντασης 
του σήµατος, και όταν τα σήµατα έχουν διαφορά φάσεως να έχουµε µείωση του σήµατος. ∆είτε τις 
επόµενες εικόνες…. 
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Το ίδιο σήµα φτάνει µε ένα άλµα στο F2 στο δέκτη και µε δύο άλµατα (άρα καθυστερεί) στο 

Es. Έτσι έχουµε QSB. 

 
Το ίδιο φαινόµενο αλλά µε κεραία εκποµπής µέσης γωνίας 

 
QSB από κεραία µε µεγάλη γωνία εκποµπής. 

Εποµένως το συµπέρασµα είναι ότι το Es µπορεί να ευνοεί την διάδοση των VHF, αλλά συγχρόνως 
δηµιουργεί  µη «κανονικές» συνθήκες διάδοσης στα HF. 

Στρώµα Ε2! 

Οι περισσότεροι ραδιοερασιτέχνες όχι µόνο δεν έχουν δει να αναφέρετε κάπου γραπτά το «Στρώµα 
Ε2», αλλά ούτε καν έχουν ακούσει ότι υπάρχει, και όµως, στον απίστευτο χώρο των 90 ~150 Km της 
Θερµόσφαιρας δηµιουργείται ένα ακόµη σποραδικό στρώµα σε ύψος 130 ~ 150 Km, το στρώµα <Ε2>. 

Το στρώµα <Ε2> είναι ένα σποραδικό και όχι µόνιµο στρώµα µε τρία συγκεκριµένα χαρακτηριστικά: 

Σχηµατίζεται πάντοτε επάνω από το στρώµα <Ε>, σε αντίθεση µε το Εs το οποίο σχηµατίζεται και 
µέσα, και γύρω από το «κανονικό» στρώµα <Ε>. 

Ο ιονισµός του είναι κατά πολύ  µικρότερος από τον ιονισµό του στρώµατος <Es>  και για το λόγο 
αυτό ∆ΕΝ αντανακλά τα VHF. 

Αντανακλά τις ίδιες συχνότητες µε το «κανονικό» στρώµα <Ε> δηλαδή έως 10 ΜΗΖ  το πολύ, αλλά 
από µεγαλύτερο ύψος, έτσι οι συχνότητες των βραχέων κυµάτων που αντανακλώνται στο 
<Ε2> διαδίδονται πολύ πιο µακριά από αυτές που αντανακλώνται στο χαµηλότερα ευρισκόµενο 
κανονικό στρώµα <Ε>. 

Το στρώµα <Ε2> είναι χρήσιµο για τις ραδιοερασιτεχνικές επικοινωνίες γιατί αυξάνει το άλµα των 
ραδιοκυµάτων κι άρα την εµβέλεια των σταθµών µας. 

Στρώµα F1. 

Είναι ένα ηµερήσιο καλοκαιρινό στρώµα που σχηµατίζεται σε ύψος 150 ~ 220 Km επάνω από την 
επιφάνεια του εδάφους. Την ύπαρξή του την οφείλει σε ένα µείγµα  ιόντων µοριακού οξυγόνου  
O2

+,  ιόντων διοξειδίου του αζώτου NO+ , και ιόντων ατοµικού οξυγόνου O+ . 
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Ο ιονισµός του φτάνει στο µέγιστο το µεσηµέρι, ενώ το απόγευµα συγχωνεύεται µε το στρώµα F2. 
Το χειµώνα το στρώµα F1 δεν υπάρχει.  

Οποτεδήποτε έχουµε σχηµατισµό του στρώµατος F1, τα ραδιοκύµατα που ανακλώνται σε αυτό 
έχουν εµβέλεια µεταξύ 2500 – 3500 Km. Το στρώµα F1 και το στρώµα <Ε> είναι  ανταγωνιστές! 
Αν το στρώµα <Ε> βρίσκεται σε υψηλά ιονοσφαιρικά επίπεδα, τα ραδιοκύµατα θα ανακλαστούν ή 
θα απορροφηθούν σε αυτό, οπότε ένας µικρότερος αριθµός ραδιοσυχνοτήτων θα το διαπεράσουν 
για να ανακλαστούν από το στρώµα F1. Αντίθετα αν το στρώµα <Ε> βρίσκεται σε ιονισµό χαµηλού 
επιπέδου, πολύ περισσότερες συχνότητες θα ανακλαστούν από το στρώµα F1. 

Εµείς οι ραδιοερασιτέχνες θεωρούµε ότι οι συχνότητες από 14 ΜΗΖ και πάνω ανακλώνται από το 
ιονοσφαιρικό στρώµα F1 δίνοντας εµβέλεια 2500-3500 χιλιάδων χιλιοµέτρων. 

Στρώµα F2 ή Appleton layer 

Το στρώµα F2 είναι το κυρίαρχο στρώµα µέσω του οποίου πραγµατοποιούνται οι 
ραδιοερασιτεχνικές επικοινωνίες στα βραχέα κύµατα – HF. Τα 80-40-30-20-17-15-12-10m 
ανακλώνται στο F2 και µας χαρίζουν όλα εκείνα τα µακρινά ή «απίστευτα» QSO που µας 
ενθουσιάζουν και κάνουν το χόµπι µας τόσο συναρπαστικό. 

Τυπικά βρίσκεται σε ύψος 220 – 450 Km, αλλά στην πραγµατικότητα  µπορεί πολύ εύκολα να 
βρεθεί σε µεγαλύτερο ύψος, το µέσο πάχος του στρώµατος είναι 100 – 300 Km, και έχει το 
µεγαλύτερο αριθµό ελεύθερων ιόντων και ηλεκτρονίων από οποιοδήποτε άλλο ιονοσφαιρικό 
στρώµα. 

  

Λίγη Ιστορία… 

Ο Edward Victor Appleton υπήρξε ένας µεγάλος και ταλαντούχος επιστήµονας. Υπηρέτησε σαν 
καθηγητής φυσικής στο Βασιλικό κολλέγιο του Λονδίνου, καθηγητής της φυσικής φιλοσοφίας στο 
Πανεπιστήµιο του Κέιµπριτζ, γραµµατέας του τµήµατος επιστηµονικής και βιοµηχανικής έρευνας, και 
αντιπρύτανης του πανεπιστηµίου του Εδιµβούργου µέχρι το θάνατό του. Το 1947 έλαβε το 
βραβείο Νόµπελ στη φυσική για την συνεισφορά του στη γνώση της ιονόσφαιρας, η οποία 
οδήγησε στην ανάπτυξη του ραντάρ! 

Ο Appleton φανατικός ακροατής της Ραδιοφωνίας του BBC! παρατήρησε ότι ενώ κατά τη διάρκεια της 
ηµέρας η ένταση των ραδιοφωνικών σηµάτων ήταν σταθερή, από το απόγευµα και µετά άρχιζαν 
«ενοχλητικές» αυξοµειώσεις – QSB. Σαν ερευνητής Φυσικός αποφάσισε να ερευνήσει το φαινόµενο. 
Ήδη από το 190 αιώνα ο Balfour Stewart είχε προτείνει την ιδέα της ύπαρξης ενός στρώµατος µε 
ανακλαστικές ιδιότητες στην ατµόσφαιρα, που επηρέαζε το µαγνητικό πεδίο της γης. Πολύ αργότερα το 
1902, ο Oliver Heaviside και ο  Edwin  Kennelly είχαν προτείνει µια παρόµοια θεωρία µέσω της οποίας 
µπορούσε να εξηγηθεί η επιτυχία  του Marconi για τη  διαβίβαση των σηµάτων του πέρα από τον 
Ατλαντικό.  
Οι µαθηµατικοί υπολογισµοί έδειχναν ότι από µόνη της η φυσική «κάµψη» των ραδιοκυµάτων δεν 
ήταν επαρκής για να φθάσουν στο δέκτη, και φυσιολογικά τα ραδιοκύµατα του Marconi θα έπρεπε να 
είχαν διαφύγει από την ατµόσφαιρα της γης προς το διάστηµα. Άρα «κάτι» τα καµπύλωσε πίσω στη γη 
και το όλο εγχείρηµα στέφτηκε µε επιτυχία. 
 
Έχοντας όλα αυτά ο Appleton κατά νου, αποφάσισε να κάνει το εξής πείραµα για να διερευνήσει αν 
υπάρχει ανακλαστικό ατµοσφαιρικό στρώµα ή όχι: 
Σαν ποµπό χρησιµοποίησε τον ποµπό του «British Broadcasting Corporation» στο Bournemouth, ναι… 
ναι.. τον ποµπό του BBC! χρησιµοποίησε ο αθεόφοβος.  
 
Το δέκτη τον τοποθέτησε στην Οξφόρδη και περίµενε να τελειώσει το BBC το απογευµατινό του 
πρόγραµµα (κύριος!) για να αρχίσει τις δοκιµές. Για να είναι σίγουρος  χρησιµοποίησε την πειραµατική 
µέθοδο ποµπός στο Bournemouth - δέκτης στην Οξφόρδη, τα αποτελέσµατα της οποίας τα επιβεβαίωσε 
µε κατάλληλους µαθηµατικούς υπολογισµούς, και ΝΑΙ… όλα έδειξαν ότι κάπου ψηλά στη βραδινή 
Αγγλική ατµόσφαιρα υπήρχε ένα σηµείο που ανακλούσε τα ραδιοκύµατα πίσω στη γη.  
Στο δέκτη της Οξφόρδης έφταναν δύο ραδιοκύµατα, ένα απευθείας - κύµα εδάφους, και ένα από 
ανάκλαση στην ατµόσφαιρα – Ουράνιο κύµα. 
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Έτσι λοιπόν αφιέρωσε την υπόλοιπη ζωή του στην εξερεύνηση της ατµόσφαιρας, ανακαλύπτοντας 
πρώτα το στρώµα  Ε που ονοµάστηκε Kennelly-Heaviside layer για να τιµήσουν  αυτούς τους δύο 
λαµπρούς επιστήµονες που προέβλεψαν  την ύπαρξη της ιονόσφαιρας, και στη συνέχεια ανακάλυψε το 
στρώµα F2 στο οποίο έδωσαν το όνοµά του, στρώµα Appleton, για να τον τιµήσουν. 
Στρώµα F2 ή Appleton Layer.  
Το στρώµα F2 στην πραγµατικότητα είναι το µόνο µόνιµο Ιονοσφαιρικό στρώµα µε παρουσία 24 ώρες 
το 24ωρο, και οφείλει την ύπαρξή του στο ατοµικό οξυγόνο  O +. 
Αυτή η 24ωρη µόνιµη παρουσία στην ατµόσφαιρα,  το γεγονός ότι µπορεί να δώσει εµβέλεια απλού 
άλµατος έως 4000 Km, και η ικανότητά του να ανακλά οποιαδήποτε συχνότητα των βραχέων κυµάτων 
το καθιστούν το πολυτιµότερο ιονοσφαιρικό στρώµα για εµάς τους ραδιοερασιτέχνες. 
 

 
 

Χαµηλά και ταπεινά το Ε, λίγο πιο πάνω το Εs, το F1 δεσπόζει για 200 Km, αλλά ο ηγέτης F2 
φτάνει τα 700 Km. 

 
Το στρώµα F2 είναι το τµήµα εκείνο της ατµόσφαιρας το οποίο αποτελεί το φυσικό «σύνορο» του 
πλανήτη µας µε το διάστηµα! Ερχόµενος δηλαδή κάποιος από το διάστηµα προς τη γη το πρώτο 
πράγµα που θα συναντήσει είναι το ιονοσφαιρικό στρώµα F2. 
Αποτέλεσµα αυτού είναι η ένταση του ιονισµού του να βρίσκεται σε ΑΜΕΣΗ σχέση µε το σύνολο της 
ηλιακής ακτινοβολίας, αλλά και του συνόλου των φορτισµένων σωµατιδίων που στέλνει ο Ήλιος στη 
γη. 
Η αµεσότητα αυτή έχει σαν αποτέλεσµα το στρώµα F2 σε περιόδους έξαρσης της Ηλιακής ακτινοβολίας 
ή του 11ους  ηλιακού κύκλου να αντανακλά συχνότητες VHF οι οποίες δεν ανακλάστηκαν από το 
συνήθη ύποπτο το Es – Ε σποραδικό. 
 
Κατά τη διάρκεια των µεσηµεριανών ωρών η ένταση της υπεριώδους ακτινοβολίας φτάνει σε τέτοιο 
βαθµό ιονισµού το στρώµα F2, ώστε µπορεί να ανακλάσει συχνότητες VHF για σχετικά µεγάλο χρονικό 
διάσηµα και µάλιστα χωρίς την ύπαρξη ή µε ελάχιστο QSB. 
 
Η τεράστια ανακλαστική επιφάνεια και το πάχος του στρώµατος F2 σε συνδυασµό µε το τεράστιο ύψος 
του, επιτρέπει τη διάδοση των VHF σε αποστάσεις 4800 Km µε απλό άλµα, και σε αποστάσεις έως και 
17700 Km µε πολλαπλά άλµατα! 
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Στις περιπτώσεις που δηµιουργούνται συνθήκες ευνοϊκές για την ανάκλαση των VHF, το «άνοιγµα» 
ξεκινά από την περιοχή των 10-11m, και σταδιακά ανεβαίνει µέχρι και τους 55 ΜΗΖ οπότε έχουµε 
µοναδικές συνθήκες διάδοσης των 6m όχι µέσω Εs, αλλά µέσω F2 σε µεγάλες αποστάσεις και µε 
πολλαπλά άλµατα σε ακόµη µεγαλύτερες. 
Βέβαια µε τη µικρή ισχύ των ραδιοερασιτεχνικών σταθµών τα φαινόµενα αυτά δεν έχουν τη συχνότητα 
και την ένταση που συµβαίνει σε ραδιοφωνικούς ή τηλεοπτικούς! σταθµούς, για να µη ξεχνάµε πόσο 
σπουδαία είναι ΚΑΙ η ισχύς σε τέτοιες ακραίες συνθήκες διάδοσης. 
Για πρώτη φορά είχαµε καταγραφή διάδοσης LVHF µέσω F2 το 1958! από τον Dx-er Gordon Simkin 
στη Νότιο Καλιφόρνια ο οποίος έλαβε την εκποµπή Κορεατικού Ραδιοφωνικού Σταθµού LVHF µε ∆ια-
Ειρηνική διάδοση / trans-Pacific µέσω του στρώµατος F2. Η απόσταση που καλύφθηκε ήταν 8000 Km, 
στους 45 ΜΗΖ. 
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Η ατµόσφαιρα σε κάθετη τοµή µε όλα τα στοιχεία που ενδιαφέρουν ένα ραδιοερασιτέχνη! 

Το 1979 ήταν µια εξαιρετική χρονιά όπως θα θυµούνται οι …. ωριµότεροι ..χουµ…χουµ (για να µην 
καρφωνόµαστε) ραδιοερασιτέχνες ή CBers, ήταν η χρονιά που µε  5 Watt µιλούσες στα βραχέα µε 
όλον τον κόσµο και ειδικά στους 27/28 ΜΗΖ γίνονταν επικές επαφές µε δίπολα και κατακόρυφες! 
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Τον Οκτώβρη του 1979 ο Anthony Mann, από το Perth της ∆υτικής Αυστραλίας έλαβε τις εκποµπές του 
BBC στα LVHF από το κέντρο εκποµπής του Holme Moss και αποτελεί παγκόσµιο ρεκόρ στο TV- Dxing. 
Την ίδια χρονιά συνέβη ακριβώς το αντίθετο! οι Dxers Roger Bunney από το Hampshire, ο Hugh Cocks  
από το Sussex, ο  Mike Allmark  από το Leeds, και ο Ray Davies από το Norwich έλαβαν τις εκποµπές 
του Αυστραλιανού τηλεοπτικού σταθµού TVQ 0 Brisbane µε καλή ποιότητα εικόνας και ήχου µε 
πολλαπλά άλµατα στο στρώµα F2. 

Ένα θαυµάσιο φαινόµενο ζούν οι ραδιοερασιτέχνες θιασώτες των Dx επικοινωνιών στους 144 ΜΗΖ, το 
φαινόµενο αυτό ονοµάζεται ΤΕΡ - trans equatorial propagation δηλαδή σε απλά Ελληνικά ∆ια-
Ισηµερινή διάδοση. 

 
Για να υπάρξει δια-ισηµερινή διάδοση στα 2m απαιτείται: 
Υψηλός ιονισµός που προέρχεται από την εκποµπή µεγάλων ποσοτήτων υπεριώδους ακτινοβολίας, 
χαµηλή γωνία εκποµπής, και κάποιες βοηθητικές ανωµαλίες στο γενικότερο ιονισµό της ατµόσφαιρας. 
Στρώµα G 
To ιονοσφαιρικό στρώµα G είναι παντελώς γνωστό στους ραδιοερασιτέχνες, όπως άλλωστε άγνωστο 
τους είναι και το στρώµα E2. Το Ε2 ήδη το γνωρίσατε µερικές σελίδες πιο πάνω, καιρός να γνωρίσετε 
το στρώµα G. 
 
Το στρώµα G είναι αποτέλεσµα πρόσφατης µελέτης της ανώτερης ατµόσφαιρας, δεν είναι µόνιµο 
ιονοσφαιρικό στρώµα, δηµιουργείται όταν υπάρχει έντονη ηλιακή δραστηριότητα και ευνοϊκές 
συνθήκες στο µαγνητικό πεδίο της γης. 
 
 

 
Ο νέος ιονοσφαιρκός χάρτης µε το «νέο» στρώµα G. 

 
∆ηµιουργείται σε ύψος 400 Km και επάνω ακριβώς από το µόνιµο ιονοσφαιρικό στρώµα F2. Η ύπαρξή 
του ανακαλύφθηκε πρόσφατα γιατί το στρώµα F2 αντανακλά σχεδόν το σύνολο των συχνοτήτων 
οπότε «καλύπτει» την ύπαρξη του στρώµατος G. 
Το στρώµα G δηµιουργείται από την αλληλοεπίδραση της έντονης υπεριώδους ακτινοβολίας µε άτοµα 
αζώτου, ελεύθερα ηλεκτρόνια, και πρωτόνια. Η ύπαρξή του δικαιολογεί και εξηγεί διάφορα «αφύσικα» 
φαινόµενα στην ανάκλαση - διάδοση των ραδιοκυµάτων σε αυτά τα οριακά ύψη.  



55--9 Report  9 Report  Το κυβερνοπεριοδικό του Αιγαίου Σελίδα  Σελίδα  Σελίδα  303030   

ΠΩΣ ∆ΙΑΒΑΖΕΤΑΙ ΕΝΑ ΙΟΝΟΓΡΑΜΜΑ 
 
Οι γενικές ή ειδικές γνώσεις που αποκτά ένας ραδιοερασιτέχνης για την ιονόσφαιρα έχουν 
«εγκυκλοπαιδική» αξία  αν δεν είναι σε θέση να τις χρησιµοποιήσει προκειµένου να πραγµατοποιήσει 
επιτυχηµένα DX QSO. 
Το µέσο µε το οποίο «διαβάζει» ο ραδιοερασιτέχνης τί συµβαίνει  στην ιονόσφαιρα είναι το 
ιονόγραµµα. Το ιονόγραµµα είναι ένας «καθρέπτης» της κατάστασης που βρίσκεται η ιονόσφαιρα 
επάνω από µια συγκεκριµένη περιοχή, τη συγκεκριµένη ηµέρα, ώρα, εποχή και κατάσταση του 11ους 
ηλιακού κύκλου. Για παράδειγµα ιονόγραµµα εκδίδει το Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών και µας δείχνει 
την κατάσταση της ιονόσφαιρας επάνω από την Αθήνα. 
Πώς όµως διαβάζεται ένα ιονόγραµµα; και ποιες πληροφορίες αντλεί ο απαιτητικός ραδιοερασιτέχνης 
από αυτό; Στις επόµενες σελίδες θα εξηγήσουµε πως διαβάζεται ένα απλοποιηµένο ιονόγραµµα, και µε 
ποιο τρόπο συλλέγουµε πληροφορίες που θα µας βοηθήσουν να εκτιµήσουµε τις ιονοσφαιρικές 
συνθήκες που επικρατούν ώστε να µπορέσουµε να επιλέξουµε την ή τις κατάλληλες συχνότητες για 
συναρπαστικά Dx. 

 
Κεραιοσυστήµατα καταγραφής ιονογράµµατος 
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Παράδειγµα πραγµατικού Ιονογράµµατος. 

Κοιτάζοντας το ιονόγραµµα ποια στοιχεία βλέπουµε; 
Το µέγιστο ύψος της ιονόσφαιρας την στιγµή της µέτρησης. Στο παράδειγµά µας είναι τα 700 Km! 
Στα 100 Km επάνω από την επιφάνεια της γης συναντάµε το στρώµα <Ε> (h’E) 
Στα 200 Km επάνω από την επιφάνεια της γης συναντάµε το στρώµα <F1> (h’F1) 
Στα 320 Km επάνω από την επιφάνεια της γη συναντάµε το στρώµα <F2> (h’F2). 
 
Η επόµενη οµάδα πληροφοριών που µας δίνει το ιονόγραµµα αφορά τις συχνότητες που 
αντανακλούν κάθετα  τα ιονοσφαιρικά στρώµατα. 
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Η ελάχιστη συχνότητα που µπόρεσε να διαπεράσει το στρώµα <D> και να φτάσει στο στρώµα <Ε> 
είναι οι 1,8 ΜΗΖ, βλέπετε; κάτω από τους 1.8 ΜΗΖ ∆ΕΝ υπάρχει ανάκλαση ραδιοκύµατος γιατί τα 
απορροφά το στρώµα <D>. 
Η µέγιστη συχνότητα που µπορεί να ανακλαστεί πίσω στη γη είναι οι 3 ΜΗΖ. Η κρίσιµη συχνότητα 
του στρώµατος <Ε> είναι οι 3.100 ΜΗΖ όπου δεν ανακλώνται πίσω στη γη, αλλά «διαφεύγουν» 
προς το στρώµα F1. 
 
∆είτε κάτι ιδιαίτερα σηµαντικό, το ύψος ανάκλασης της χαµηλότερης και της υψηλότερης 
συχνότητας, στα 100 Km ανακλώνται οι 1.8 ΜΗΖ, και στα  170 Km ανακλώνται οι 3 ΜΗΖ, δηλαδή 
η χαµηλότερη µε την υψηλότερη συχνότητα έχουν διαφορά 70 ολόκληρα χιλιόµετρα. 
Εύκολα λοιπόν καταλαβαίνει ο οποιοσδήποτε ότι οι 3 ΜΗΖ θα έχουν µεγαλύτερο άλµα από τους 1.8 
ΜΗΖ και εποµένως µεγαλύτερη εµβέλεια. 
 
Στην επόµενη εικόνα βλέπουµε την υψοµετρική θέση του στρώµατος F1 στην Ιονόσφαιρα, και τις 
συχνότητες που αντανακλώνται σε αυτό. 
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Τέλος ήρθε η ώρα του στρώµατος F2, το οποίο εκτείνεται από τα 320 Km έως τα 700 Km. Η 
χαµηλότερη συχνότητα που ανακλάται είναι οι 4.200 ΜΗΖ και η υψηλότερη οι 5.200 ΜΗΖ. Η 
υψοµετρική διαφορά µεταξύ της χαµηλότερης και υψηλότερης συχνότητας είναι 380 Km! 

 
Συνοπτικά λοιπόν από ένα ιονόγραµµα παίρνουµε τις εξής ελάχιστες πληροφορίες: 

Το ελάχιστο και µέγιστο ύψος κάθε στρώµατος. 
Την ελάχιστη και µέγιστη συχνότητα που ανακλώνται σε κάθε ιονοσφαιρικό στρώµα. 
Την κρίσιµη συχνότητα κάθε ιονοσφαιρικού στρώµατος. 
Τι πρακτικά κερδίζουµε από ένα ιονόγραµµα; 
Πρώτα-πρώτα µπορούµε να υπολογίσουµε τη συχνότητα NVIS, και την ελάχιστη απόσταση άλµατος 
από την κεραία εκποµπής. 
Υπολογισµός συχνότητας NVIS 
                    NVIS = Κρίσιµη συχνότητα * 10% => 
                    NVIS = 3.100 MHZ * 10% = 2,79 MHZ 
Εποµένως η συχνότητα NVIS = 2,79 MHZ  
 
Την  ελάχιστη απόσταση άλµατος της NVIS µε γωνία πχ 700  µοιρών. 
 
                                                 hΕ 
                                       d=( --------) *2 
                                                tan X 
 
Όπου:  d = Η απόσταση µεταξύ της κεραίας του ποµπού και της ζώνης  
                   επικοινωνίας   NVIS 
            χ = Η γωνία εκποµπής της κεραίας. 
        Tan = H εφαπτοµένη της γωνίας εκποµπής της κεραίας. 
         hΕ = Το ύψος που βρίσκεται το Ίονοσφαιρικό στρώµα Ε. 
 
Οπότε: 
                                             100 Km 
                                       d=( --------) *2 => 
                                              tan 70o    
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Περισσότερες πληροφορίες για τον τρόπο που λύνεται ο τύπος διαβάστε σε προηγούµενο τεύχος 
του 5-9report.gr µε τίτλο «NVIS» 
 
                                             100 Km 
                                       d=( --------) *2 => 
                                                2,74                              
                     
                                            d= 72 Κm 
 
Μπορούµε να υπολογίσουµε την MUF µε τον πρακτικό τύπο: 
 
                          MUF = Κρίσιµη συχνότητα * 3 
 
Οπότε: 
 
Η MUF του στρώµατος <Ε> είναι: 
 
MUFE = 3.200 MHZ * 3 = 9.6 MHZ 
 
H MUF1 του στρώµατος F1 = 4.200 MHZ * 3 = 12,6 MHZ και  
 
Η MUF2 του στρώµατος F2 = 5.200 MHZ * 3 = 15,6 MHZ 
 
Σηµείωση:  
 
Σας υπενθυµίζω ότι µε τα στοιχειώδη µαθηµατικά που χρησιµοποιούµε έχουµε µόνο µια  καλή 
«ερασιτεχνική» προσέγγιση, αρκετή όµως για να διαµορφώσουµε µια εικόνα των πραγµατικών 
συνθηκών διάδοσης. 
Μην ξεχνάτε ότι ο ραδιοερασιτέχνης κάνει χόµπι και όχι επάγγελµα εποµένως περισσότερο µας 
ενδιαφέρουν οι ρεαλιστικές – πρακτικές προσεγγίσεις που µπορούν να γίνουν από όλους µας µε 
απλές αριθµητικές  πράξεις από το να κοιτάζουµε µε δέος σύνθετους µαθηµατικούς τύπους που 
κανείς µας δεν µπορεί να λύσει! 
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Στην ανωτέρω! εικόνα φαίνεται ένα πραγµατικό ιονόγραµµα µε εξαιρετικό ενδιαφέρον, ας δούµε σε 
τι µπορεί να µας χρησιµεύσει… 
Στο ιονόγραµµα λοιπόν αυτό βλέπουµε ότι: 
Σε ύψος 110 Km εµφανίζεται το στρώµα Ε τη συγκεκριµένη ηµέρα και ώρα, έχοντας την ικανότητα 
να ανακλάσει µε κάθετη πτώση τις συχνότητες από 1.7 – 3.200 ΜΗΖ. 
Στο ίδιο περίπου ύψος, από 120-150 Km εµφανίζεται το στρώµα Es το οποίο έχει την ικανότητα να 
ανακλά κάθετα τις συχνότητες από 3.200 – 7.5 ΜΗΖ. 
Σε ύψος 210 – 310 Km εµφανίζεται το στρώµα Ε2, στο οποίο ανακλώνται κάθετα οι συχνότητες 
από 2.100 – 3.200 ΜΗΖ. 
Πρώτο συµπέρασµα: Στα ύψη από 110 – 310 Km έχουµε το σχηµατισµό τριών ιονισµένων 
στρωµάτων του Ε, Ε2, και Εs που ανακλούν κάθετα τις συχνότητες από 1.8 – 7.2 ΜΗΖ. 
Ανεβαίνοντας ψηλότερα σε ύψος από 248 – 548 Km συναντάµε το στρώµα F1. Από την ύπαρξή 
του και µόνο ξέρουµε ότι το ιονόγραµµα αποτυπώνει ένα καλοκαιρινό πρωινό, γιατί το στρώµα F1 
σχηµατίζεται µόνο τις πρωινές ώρες, και µόνο τους καλοκαιρινούς µήνες, και ένα δεύτερο στρώµα 
σποραδικού Ε το Es2 σε ύψος 248 Km περίπου. 
Στο F1 ανακλώνται κάθετα οι συχνότητες από 3.200 – 4.200 ΜΗΖ, και στο Es2 ανακλώνται κάθετα 
οι συχνότητες από 4.9 – 7 ΜΗΖ. 
∆εύτερο συµπέρασµα:  Στα ύψη από 110 Km έως 548 Km έχουµε διπλή διαδοχική ανάκλαση στα 
στρώµατα F1 και Es των συχνοτήτων από 3.200 – 4.2 ΜΗΖ. 
Στα 448 – 780 Km συναντούµε το στρώµα F2, σε αυτό ανακλώνται κάθετα οι συχνότητες από 
4.200 – 7.5 ΜΗΖ. Από 4.2-4.8 ΜΗΖ έχουµε διαδοχική ανάκλαση στα στρώµατα Es και F2, από τους 
4.8 – 7 ΜΗΖ έχουµε διαδοχική ανάκλαση στα στρώµατα Es, Es2,F2. 
Τρίτο συµπέρασµα: Στα ύψη από 110 – 500 Km έχουµε διαδοχική διπλή και τριπλή ανάκλαση των 
συχνοτήτων από 4.2-7 ΜΗΖ. 
Για την ιστορία να σας θυµίσω ότι τις συχνότητες κάτω από 1.7 ΜΗΖ  τις απορροφά το στρώµα D 
και για αυτόν το λόγο ∆ΕΝ εµφανίζονται στο ιονόγραµµα. 
 

 
Επεξηγηµατική εικόνα πως παρουσιάζεται ένα ιονοσφαιρικό στρώµα στο ιονόγραµµα και 

πως το σχεδιάζουµε στα βιβλία. 
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Επί του πρακτέου! τώρα πως θα αναγνωρίσουµε τις συνθήκες διάδοσης το συγκεκριµένο 
καλοκαιρινό πρωινό; αξίζει να καθίσουµε στο Shack ή να πάµε για κανένα µπανάκι; 
Στο προηγούµενο ιονόγραµµα θα αντικαταστήσουµε την κάθετη πρόσπτωση των ραδιοκυµάτων, µε 
µια πρόσπτωση χαµηλής γωνίας όπως έχουν οι περισσότερες ραδιοερασιτεχνικές κεραίες, και δείτε 
πώς έχετε µπροστά σας την εικόνα µιας πραγµατικής διάδοσης. 
 

 
 

Έχουµε ήδη αναφέρει ότι η MUF κάθε στρώµατος είναι η κρίσιµη συχνότητα πολλαπλασιασµένη επί 
τρία, F0 * 3 = MUF (πρακτική µέθοδος). Έτσι λοιπόν το παραπάνω ιονόγραµµα µας δίνει την εικόνα 
της ανάκλασης των ραδιοερασιτεχνικών συχνοτήτων στα ιονοσφαιρικά στρώµατα. 
 
Τι βλέπουµε; Στα 40m – 7 ΜΗΖ έχουµε διαδοχική ανάκλαση στο στρώµα Ε στα 100 Km και στο Ε2 
στα 220 Km. Άρα µπορούµε να συµπεράνουµε ότι  έχουµε καλές συνθήκες για QSO µέσα στην 
Ελλάδα. 
Βλέπουµε επίσης ότι τα ραδιοκύµατα ανακλώνται σε δύο στρώµατα, αυτό από µόνο του οδηγεί στο 
συµπέρασµα ότι στις κεραίες κάποιων σταθµών θα φτάσουν σήµατα από δύο διαφορετικούς 
δρόµους, από τα 100 και από τα 200 Km. Τα σήµατα αυτά έχουν διαφορά φάσεως γιατί οι 
αποστάσεις που διανύουν είναι διαφορετικές οπότε δηµιουργείται QSB! Είδατε πόσο απλά είναι τα 
πράγµατα; 
 
Άρα λοιπόν έχουµε καλές συνθήκες για QSO µέσα στην Ελλάδα, αλλά ίσως κάποιοι να έχουν QSB 
στο σήµα τους. 
 
Στα 20m – 14 MHZ έχουµε πολύ καλές συνθήκες διάδοσης! Τη συγκεκριµένη ηµέρα οι 
ραδιοερασιτέχνες άκουγαν και συνοµιλούσαν και µε κοντινούς σταθµούς από τις ανακλάσεις  στο 
Es, και µε µακρινούς σταθµούς από τις ανακλάσεις στο F2. Είναι µια από τις πολλές φορές που 
ακούµε και κοντινούς και µακρινούς σταθµούς την ίδια στιγµή. Είναι βέβαια γνωστό ότι ο χρόνος 
ζωής του Es είναι περιορισµένος οπότε κάποια στιγµή η διάδοση στους κοντινούς σταθµούς θα 
χαθεί και θα ακούµε – συνοµιλούµε µε µακρινούς σταθµούς. 



55--9 Report  9 Report  Το κυβερνοπεριοδικό του Αιγαίου Σελίδα  Σελίδα  Σελίδα  373737   

 
∆ιαδοχική ανάκλαση των 18 ΜΗΖ στα στρώµατα Es,2Es,F2 σε διαφορετικά ύψη και 

διαφορετική εµβέλεια όπως φαίνεται στα βιβλία. 

 
∆ιαδοχική ανάκλαση των 18 ΜΗΖ στα στρώµατα Es,2Es,F2 σε διαφορετικά ύψη και 

διαφορετική εµβέλεια όπως φαίνεται στο ιονόγραµµα. 
 

Είδατε πόσο εύκολα εξηγείται αυτό που γενικά και αόριστα λέµε «propagation»; Πόσες φορές έχετε 
ακούσει σταθµούς να συζητούν και να σχολιάζουν παρόµοια φαινόµενα: 
«Προχθές το πρωί γινόταν χαµός, άκουγες σταθµούς και από κοντά και από µακριά, πανηγύρι σου 
λέω, και ξαφνικά κάνει και «τσάφ» η διάδοση και «κόπηκαν» όλοι οι κοντινοί….  Άκουγες µόνο 
µακρινούς, περιέργο πράγµα…..» 
Στα 17m – 18 MHZ οι συνθήκες διάδοσης είναι περισσότερο περίπλοκες και ενδιαφέρουσες. Εδώ τα 
ραδιοκύµατα ανακλώνται αρχικά στο στρώµα Es σε ύψος 110 Km, στη συνέχεια έχουµε ανάκλαση 
στο στρώµα Ε2s  σε ύψος 230 Km, και τέλος έχουµε ακόµη µια ανάκλαση στο F2 σε ύψος 440-450 
Km.Βλέπουµε λοιπόν ότι έχουµε τριπλής διαδροµής διαδοχική ανάκλαση που σηµαίνει επικοινωνία 
µε σταθµούς σε κοντινές-Es, µεσαίες-2Εs, και µεγάλες αποστάσεις F2. Η χαρά του Dx-er, Hi..Hi… 
Οι δύο από τις τρεις διαδροµές επικοινωνίας βασίζονται στα στρώµατα Εs και Εs2 τα οποία είναι Ε 
σποραδικά στρώµατα µε περιορισµένη διάρκεια ζωής, άρα εδώ τα QSO µας θα πρέπει να είναι 
γρήγορα ώστε να εκµεταλλευτούµε τον περιορισµένο χρόνο ύπαρξής τους. Οι επικοινωνίες µέσω 
του F2 είναι επικοινωνίες πολύ µακρινών αποστάσεων και σίγουρα µε µεγαλύτερη διάρκεια. 
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Συνήθως λόγω της αστάθειας των Es, τα QSO έχουν κάποιο QSB που όµως δεν πρέπει να µας 
πτοεί….  
 
Στα 15m – 21 MHZ, έχουµε επίσης διαδοχική ανάκλαση στο Es σε ύψος 110 Km, και στο F2 σε 
ύψος 500-550 Km. Και σε αυτή την περιοχή συχνοτήτων θα ακούµε – µιλάµε και µε κοντινούς 
σταθµούς και µε µακρινούς σταθµούς. Με τους κοντινούς µιλάµε µέσω του Εs και µε τους 
µακρινούς µέσω του F2. Όπως συµβαίνει στις επικοινωνίες µέσω Es οι οποίες δεν έχουν µεγάλη 
διάρκεια και ευστάθεια, αντίθετα οι επικοινωνίες µέσω F2 είναι πολύ πιο σταθερές. 
 
12m – 24 ΜΗΖ και 10m – 28 MHZ δεν έχουµε διάδοση, εδώ «παίξαµε και χάσαµε!», αλλά δεν 
µπορεί να τα έχουµε όλα κάθε µέρα! τη συγκεκριµένη ηµέρα που απεικονίζει το ιονόγραµµα όσοι 
επέλεξαν να µείνουν στα Shack µπορούσαν να κάνουν QSO σε κοντινές, µεσαίες, και µακρινές 
αποστάσεις στα 40,20,17 και 15m δεν είναι και άσχηµα ε; 
 
Επίλογος… 
 
Σήµερα κάναµε µια γνωριµία µε την ατµόσφαιρα και τα ιονισµένα στρώµατα που σχηµατίζονται σε 
διάφορα ύψη της, κυρίως εξαιτίας της  υπεριώδους ακτινοβολίας του ηλίου. 
 
Μάθαµε ότι εκτός από τα γνωστά στρώµατα D, E, Es, F1, F2 υπάρχουν και άλλα λιγότερα γνωστά 
στους ραδιοερασιτέχνες στρώµατα τα E2 και G. 
 
Κατανοήσαµε ότι η διάδοση των ραδιοκυµάτων είναι µια σύνθετη διαδικασία αφού ανακλάσεις 
ραδιοκυµάτων έχουµε όχι µόνο µεταξύ γης- ιονοσφαιρικού στρώµατος- γης,  αλλά και µεταξύ γης 
– ιονοσφαιρικού στρώµατος F – ιονοσφαιρικού στρώµατος Es – γης κλπ. 
 
Γνωρίσαµε εν συντοµία το έργο των  φωτισµένων επιστηµόνων: 
 
Edwin Kennelly (1861-1939) Αµερικανός Ηλεκτρολόγος Μηχανικός  , Oliver Heaviside (1850-1925) 
Βρετανός Φυσικός και  
Edward Β. Appleton (1892-1965) Νοµπελίστας  Βρετανός Φυσικός 
που συνέβαλαν στην ανακάλυψη και µελέτη της συµπεριφοράς της ιονόσφαιρας. 
 
Ενηµερωθήκαµε για τις δυνατότητες ανάκλασης των LVHF από το στρώµα F2, αλλά και για την 
ικανότητά του να επιτρέπει την ∆ια-ισηµερινή επικοινωνία.  
 
Πληροφορηθήκαµε ένα απλό αλλά χρήσιµο και πρακτικό τρόπο ανάγνωσης και ερµηνείας των 
ιονογραµµάτων. 
 
Εύχοµαι σε όλους να είστε καλά, να χαίρεστε τις οικογένειες σας, καλές δουλειές, και πολλά και 
καλά Dx. 
 
 
 
 

 
                                                                               de SV1NK 

 
 

                                                                                   Μάκης 
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Συνάδελφοι. 

Άν και πληροφορούµαστε µόνο απ’ τά δελτία ειδήσεων τά προβλήµατα πού προκαλούν οι δυσµενέστατες καιρικές 
συνθήκες πού επικρατούν κάθε χρόνο από τον Ιούλιο έως τον ∆εκέµβριο στην περιοχή του κόλπου του Μεξικού, 
και στις Νότιες και Ανατολικές πολιτείες των ΗΠΑ, πρέπει να γνωρίζουµε ότι µία σειρά ραδιοερασιτεχνικών 
συχνοτήτων έχουν δεσµευτεί για πρωτεύουσα χρίση λόγω των αυξηµένων τηλεπικοινωνιακών αναγκών πού 
προκύπτουν την τρέχουσα περίοδο για την κάλυψη των εκτάκτων καταστάσεων.  

 
 

Επισηµαίνεται ότι πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στο παρά πάνω bulletin προς αποφυγή QRM  

µιάς και όταν είναι σε χρίση οι συχνότητες για τον σκοπό πού έχουν δεσµευτεί διακυβεύεται η 
περιουσία, η ασφάλεια, ή και η ζωή ανθρώπων.  

 

Τις µέρες πού συγκεντρώναµε τις παρά πάνω πληροφορίες έπληξε και πιθανότατα µαίνεται ακόµα στις Ανατολικές 
ακτές των ΗΠΑ ο τυφώνας SANDY.  

Η πολιτεία της Νέας Υόρκης έδωσε εντολή σε δεκάδες χιλιάδες κατοίκων να εκκενώσουν µεγάλα τµήµατα της 
πόλης!…  

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- . 
 

Εφιστάται η προσοχή των Ελλήνων ραδιοερασιτεχνών και γενικά όλων των συναδέλφων στην  

Region 1, νά ακροώνται προσεκτικά πρίν κάνουν χρίση των παρά κάτω συχνοτήτων: 

 
3.690, 3.740, 3.750 MHz 

7.045, 7.060, 7.075, 7.080, 7.090, 7.098, 7.110,  7.162 MHz  

Οι παρά πάνω σπότ συχνότητες είναι σε χρίση για την κάλυψη εκτάκτων αναγκών πού βρίσκονται σε εξέλιξη 
αλλά και για την παρακολούθηση τυφώνων, από ανάλογες υπηρεσίες της Κούβας, του Μεξικού, της 
Γουατεµάλας και Νικαράγουας.  

Επίσης: 

14.265 MHz  

χρησιµοποιείται από το «SATERN» – Salvation Army Team Emergency Network  

και από το Salvation Army Disaster για τηλεπικοινωνιακή υποστήριξη πληγέντων περιοχών. 

14.300 MHz 

χρησιµοποιείται από το Maritime Mobile Service Net σε καθηµερινή βάση για προώθηση πληροφοριών από 
σταθµούς ΧΧΧΧΧ/mm πού αναφέρουν πρός ειδική οµάδα µετεωρολόγων την εξέλιξη των καιρικών 
φαινοµένων. 

14.325 MHz 

χρησιµοποιείται από το Hurricane Watch Net κατά την διάρκεια εξέλιξης καταιγίδων ή τυφώνων πού 
πρόκειται να πλήξουν την ενδοχώρα των ΗΠΑ. 

Το net είναι σε διαρκή σύνδεση µε το American National Hurricane Center. 
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Σ’ αυτό το σηµείο πρέπει να επαναλάβουµε, µιάς και µε νέα έρευνα της Eurostat επισηµαίνεται ότι στην 
Ελλάδα δεν είναι ευρύτερα γνωστός ο τηλεφωνικός αριθµός 112 σε περιπτώσεις κινδύνου, µιάς και 
είναι ελλιπής η σχετική ενηµέρωση των Ελλήνων πολιτών για τόν τον πανευρωπαϊκό αυτόν αριθµό της 
υπηρεσίας εκτάκτου ανάγκης (αστυνοµία, ασθενοφόρο, πυροσβεστική). 

Βάσει των στοιχείων της έρευνας, στην Ελλάδα, µόνο το 4% των πολιτών γνωρίζει ότι το 112 καλεί τις 
υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης από οποιοδήποτε σηµείο της ΕΕ. 

Το  

112112112   
 

Είναι ενιαίο για Αστυνοµία, Ασθενοφόρο ή Πυροσβεστική. 

Αντικαθιστά ΟΛΟΥΣ τους αριθµούς που χρησιµοποιούσαµε µέχρι σήµερα. 

Η κλήση του αριθµού 112, είτε από σταθερό, είτε από κινητό τηλέφωνο, είναι ∆ΩΡΕΑΝ, ενώ ιδιαίτερα 
σηµαντική θεωρείται η δυνατότητα εντοπισµού της θέσης του καλούντος. 

Η λειτουργία αυτή είναι εξαιρετικά σηµαντική για όσους ταξιδεύουν στο εξωτερικό και δεν γνωρίζουν 
την ακριβή θέση του ατυχήµατος. 
 
Σύµφωνα µε την έρευνα της Eurostat, µόνο το 22% των πολιτών της ΕΕ γνωρίζει ότι ο αριθµός κλήσης 
για τις υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης σε οποιοδήποτε σηµείο της ΕΕ είναι το 112. Tα χαµηλότερα 
ποσοστά των πολιτών που γνωρίζουν την υπηρεσία 112, σηµειώνονται στην Ελλάδα (4%), την Ιταλία 
και την Αγγλία (6%), στην Κύπρο και τη Μάλτα (11%). Αντιθέτως, τα υψηλότερα ποσοστά 
σηµειώνονται στην Πολωνία, τη Λιθουανία και την Τσεχία (58%, 53% και 52% αντιστοίχως). 
Σηµειώνεται, ωστόσο, ότι στις περισσότερες χώρες της ΕΕ, όπως και στην Ελλάδα, ο αριθµός 112 
προστέθηκε σε προγενέστερους αριθµούς υπηρεσιών έκτακτης ανάγκης, ενώ λίγες είναι οι χώρες στις 
οποίες το 112 υπήρχε αρκετές δεκαετίες πριν, ως εθνικός αριθµός κλήσης για υπηρεσίες έκτακτης 
ανάγκης.  

 
 Επίσης, τα αποτελέσµατα της έρευνας έδειξαν ότι ένας στους τέσσερις Ευρωπαίους πολίτες χρειάστηκε 
να καλέσει έναν αριθµό έκτακτης ανάγκης κατά την τελευταία πενταετία. Το 40% περίπου αυτών των 
κλήσεων έγινε προς το 112. ∆ύο στους τρεις συµµετέχοντες στην έρευνα πιστεύουν ότι σήµερα ο 
κόσµος δεν είναι επαρκώς ενηµερωµένος για το 112, ενώ εκεί όπου ο κόσµος αναγνωρίζει το 112 ως 
εθνικό αριθµό έκτακτης ανάγκης, µόνο το 22% γνωρίζουν ότι µπορούν να καλέσουν τον εν λόγω 
αριθµό για όλες τις υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης και από οποιοδήποτε σηµείο εντός της ΕΕ.  
Επιπλέον, το ποσοστό των ερωτηθέντων που ενηµερώθηκαν σχετικά µε τον ευρωπαϊκό αριθµό 
έκτακτης ανάγκης 112 κατά το τελευταίο δωδεκάµηνο κυµαινόταν από 6% στη ∆ανία και την Ελλάδα 
έως 56% στην Τσεχία. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή υπογραµµίζει ότι οι εθνικές αρχές των κρατών-µελών 
πρέπει να µεριµνήσουν ώστε να ενηµερώσουν τους πολίτες τους για την πανευρωπαϊκή υπηρεσία 112.  

 

                                                                                          73 73 de Aegean DX groupde Aegean DX group 

 

 
Το Aegean DX group κάλεσε τον αριθµό 112 για ενηµέρωση και πληροφορηθήκαµε ότι, 

η κλήση από οποιαδήποτε τηλεφωνικό δίκτυο οδηγείται σε τηλεφωνικό κέντρο στην Αττική και από 
εκεί αφού γίνει ο προσδιορισµός του καλούντος και του συµβάντος συνδέεται στην συνέχεια η 
πλησιέστερη µε το συµβάν αρµόδια υπηρεσία.  

Το 112 εξυπηρετείται χωρίς χρέωση κατά προτεραιότητα από όλα τά δίκτυα σταθερής και κινητής 
τηλεφωνίας, έστω και εάν χρειαστεί η προώθηση της κλίσης να γίνει µέσω τηλεφωνικού δικτύου 
άλλης χώρας. 

Επίσης σηµαντικότατη, για εµάς πού περιπλανούµαστε σε βουνά και θάλασσες, είναι και η 
δυνατότητα εντοπισµού µε ακρίβεια της θέσης του καλούντος! 

Φυσικά υπάρχει και ξενόγλωσση υποστήριξη του 112. 
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Icom CI-V interface 

 
 
Γράφει ο ∆ηµήτριος Αναστασιάδης SV2GWY 
Θεσσαλονίκη 
 
Η επιλογή για αγορά ενός ποµποδέκτη και ειδικά βραχέου είναι δύσκολη υπόθεση. Πιστεύω ότι κανένας 
ποµποδέκτης δεν µας ικανοποιεί πλήρως, αλλά λίγο το ένα λίγο το άλλο έρχονται κοντά στις 
απαιτήσεις µας, και έτσι οι περισσότεροι έχουµε κάνα δυο rigs στο shack.  
Ένα από τα τελευταία αποκτήµατά µου είναι και το IC-7000, που αντικατέστησε το TS-2000 στο 
σταθµό βάσης. Πολλά τα πλεονεκτήµατα του Icom έναντι του Kenwood και άλλα τόσα τα 
µειονεκτήµατά του.  
Ένα από αυτά τα µειονεκτήµατα, είναι ότι ενώ στο Kenwood συνδέεις απλά ένα καλώδιο RS-232 από 
τον Π/∆ στον Η/Υ και είχες τον πλήρη έλεγχό του µέσω software, για το Icom ∆ΕΝ είναι τόσο απλά. 
Η έξοδος από το Icom για σύνδεση σε Η/Υ είναι σήµα TTL, οπότε χρειάζεται ένας µετατροπέας              
TTL->RS-232. Το optional της Icom λέγεται CT-17 και κοστίζει τριψήφια euros.  
Η επόµενη λύση είναι DIY (=Do It Yourself). Για άλλη µια φορά µέγας αρωγός το Internet και οι 
συνάδελφοι Ρ/Ε που «ανακάλυψαν τον τροχό» για εµάς. Πολλά είναι τα σχέδια που µπορούν να 
βρεθούν εκεί, µε chips, transistor, Optocouplers κλπ. Εγώ επέλεξα έναν µετατροπέα µε το chip 
MAX232, πολύ γνωστό, αξιόπιστο και οικονοµικότατο. 
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Ο µετατροπέας µπορεί να τροφοδοτηθεί και από τον Η/Υ µέσω της θύρας RS-232 (DB25) µέσω της 
RTS kai DTR γραµµές στις ακίδες 4 και 20, αλλά καλύτερη είναι η εξωτερική πηγή τροφοδοσίας σε 
περίπτωση που από την RS-232 δεν είναι επαρκής. 
Από το βύσµα εξωτερικής πηγής τροφοδοτείται ο Σταθεροποιητής Τάσης 7805 µέσω της διόδου 
αποµόνωσης 1Ν4148. Ο Σταθεροποιητής υποβιβάζει την τάση στα 5VDC για το chip MAX232. Τα 
σειριακά δεδοµένα εισέρχονται στο µετατροπέα από τις ακίδες TX DATA (2) kai RX DATA (3), ενώ η 
ακίδα 7 παρέχει τη γείωση. Οι γραµµές δεδοµένων TTL RX kai TX εξέρχονται από τον µετατροπέα στις 
ακίδες 11 και 12. Αυτή η κοινή γραµµή δεδοµένων TTL DATA  συνδέεται στην CI-V πόρτα του Icom.  
Οι τέσσερεις (4) πυκνωτές που συνδέονται στο MAX232 χρησιµοποιούνται από την internal charge 
pump και µπορούν να έχουν τιµή από 1 έως 33µF, αρκεί να έχουν όλοι τν ίδια τιµή. 
Το πηνίο που είναι συνδεδεµένο σε σειρά µε την έξοδο TTL µαζί µε τον κεραµικό πυκνωτή 0,01µF, 
προστέθηκαν για προστασία RFI.  
Η όλη κατασκευή, όπως τη βλέπετε στις φωτογραφίες δεν ξεπέρασε τα δύο ψηφία euros, µε 
ακριβότερο όπως πάντα το κουτί (2,5€). Απαραίτητη και ανεκτίµητη φυσικά η διάθεση για δηµιουργία. 
Προσωπικά την κατασκευή τη χρησιµοποιώ για τον έλεγχο QRG kai QSY µε το SwissLog, όπως επίσης 
και για τη διαχείριση µνηµών και ρυθµίσεων του Π/∆ µε το IC7000BKT. 
 
                        Καλή διασκέδαση,  
 
                                              de SV2GWY / Demetrius 
 
 
ΥΓ: Μελετήστε και τις φωτογραφίες και άν νοµίζετε ότι µπορώ να βοηθήσω κάπου,  
skype me ( ID: sv2gwy ) 
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Ένωση Ραδιοερασιτεχνών Κεντρικού Αιγαίου 
SZ8S. 

Aegean Radioamateurs Association – A.R.A. 

Po. Box 04 GR 831 00 Samos HELLAS 

www.sz8s.gr 
 

ΣΑΣ ΕΝΗΜΕΡΩΝΕΙ: 
 

 

Αγαπητοί φίλοι. 

Στην ΕΡΚΑ συνεχίστηκαν όλους τους καλοκαιρινούς µήνες οι δοκιµές για βελτίωση του εξοπλισµού της 
οµάδας πού ασχολείται µε τις υπερυψηλές 
συχνότητες, αλλά και την απόκτηση 
περαιτέρω εµπειρίας στις µπάντες των 
GHZs. 

Έτσι το τρίδυµο SV8FMY Ηλίας, SV8ECK 
Αντώνης και SV8CYR Αλέξανδρος, 
πραγµατοποίησαν πληθώρα δοκιµών στους  

1.2 GHZ, αλλά και στους 10 GHZ. 

Έτσι τον µήνα Σεπτέµβριο κατασκευάστηκε 
άλλο ένα νέο πλήρες σύστηµα για τους 10 
GHZ το οποίο συµπεριλαµβάνει την 
συγκεντρωµένη εµπειρία µετά από δεκάδες 
δοκιµές, των SV8FMY και SV8ECK. 

Έτσι στα χέρια των µελών της ΕΡΚΑ 
βρίσκονται τώρα τρία πλήρη ΣΕΤ για αυτή 
την µπάντα.  

 

 

10 GHZ MARK I                                                    10GHZ MARK II  
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Βέβαια η δραστηριότητα στην χώρα 
µας είναι ελάχιστη, µε εξαίρεση 
κάποιες σποραδικές ενεργοποιήσεις 
από ραδιοερασιτέχνες στην 
Αττική… Παρότι δε, έχουµε ζητήσει 
και µέσω του 5-9 Report αλλά και 
µε άλλους τρόπους, εκδήλωση 
ενδιαφέροντος για δοκιµές στους 
10 GHZ από τις SV2, SV3, SV4, 
SV5, SV7, SV9 land, δεν υπήρξε 
ανταπόκριση, πιθανότατα λόγω του 
ότι ούτε εκεί υπάρχει ανάλογη 
δραστηριότητα…  

Ατυχώς από ότι µπορούµε να 
γνωρίζουµε καί στην γειτονική µας 
Τουρκία δεν υπάρχει ούτε εκεί µια 
έστω και υποτυπώδης 
δραστηριότητα στους 10 
Γιγάκυκλους…  

Όρος «Καρβούνης», κορυφή 
«Τσαµαδούρα». 

O SV8CYV Βασίλης σε µια από τις πρώτες δοκιµές του νέου συστήµατος MARK II στούς 10 
GHZ.  

 

Επίσης καθ΄όλη την διάρκεια του Καλοκαιριού ο SV8CYR Αλέξανδρος, πραγµατοποίησε από κορυφές 
βουνών της Σάµου αλλά και 
γειτονικών µας νησίδων, 
εκατοντάδες επαφών µε 
διάφορα QRP / portable 
σχήµατα. Ένα QRP QSΟ µε 
µόλις 2-3 Watt στην κεραία µε 
VK, R0, JA land έχει 
πραγµατικά ξεχωριστή µαγεία 
αλλά και αξία ! 

 

Άντε Αλέξανδρε βλέπουµε 
σύντοµα να στολίσεις τον τοίχο 
σου µε εκείνο το AWARD για 
τους QRPers, µε τά άσπρα 
γραµµατοσηµάκια πάνω του…  

 

 

 

 
 
Επί τι ευκαιρία απευθύνουµε  και πάλι πρόσκληση σε όποιους από τους συναδέλφους 
ραδιοερασιτέχνες δραστηριοποιούνται στους 10 GHZ και ενδιαφέρονται να 
προσπαθήσουν να πραγµατοποιήσουν QSO µε την SV8 land και γενικά µε τοµείς του 
KM37 για δοκιµές του εξοπλισµού τους άς στείλουν ένα e-mail στον SV8FMY Ηλία 
sv8fmy@yahoo.gr 
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11ο Aegean VHF Contest 

 
 

Όπως κάθε χρόνο από το πρώτο Aegean VHF contest, έτσι και φέτος η ΕΡΚΑ συµµετείχε σε αυτό µε 
µια οµάδα DXer, από την κορυφή «Ζερβού» αυτή τη φορά, πού βρίσκεται πάνω από την πόλη της 
Σάµου και πιό συγκεκριµένα από τον οικίσκο του συλλόγου µας πού βρίσκεται κοντά στήν κορυφής. 

Ο λόγος πού επιλέχτηκε η συγκεκριµένη θέση είναι ότι φέτος θέλαµε να ρίξουµε το βάρος µας στην 
µπάντα των 6m λόγω της αυξηµένης ηλιακής ροής πού αναµένονταν… 

Το ικανό υψόµετρο µε ελεύθερους ορίζοντες για take-of σήµατος προς τά περισσότερα σηµεία του 
ορίζοντα, αλλά και µε εγγύτητα σε θάλασσα και σε τόξο 200ο και µε αυξηµένες δυνατότητες trans 
equatorial QSO µας οδήγησε στην παρά πάνω απόφαση. 

 

Επίσης τον τελευταίο καιρό, τά κεραιοσυστήµατα και οι άλλες εγκαταστάσεις του οικίσκου της ΕΡΚΑ 
έχουν αναβαθµιστεί µε αποτέλεσµα να παρέχει άνεση στους χειριστές. 

Έτσι  µία οµάδα µε το χαρακτηριστικό κλήσεως της Ενώσεως SZ8S, πού αποτελείτο από τους  

SV8PKI Μανώλη,  

SV8PKJ Μανώλη,  

SV8MFZ Ιπποκράτη,  

SV8IJZ Γιώργο και  

SV8CYV Βασίλη εγκαταστάθηκε από νωρίς το πρωί του Σαββάτου. 

Οι κεραίες πού χρησιµοποιήθηκαν ήταν αυτές πού υπάρχουν µόνιµα εγκατεστηµένες. Μία ΤΟΝΑ 11 στοιχείων για 
τά 2m και µία 6 στοιχείων κατασκευής SV8CYR, για τά 6m. 

Τά rigs ήταν ένα FT-2000, ένα FT-920, ένα FT-897 και το παλαίµαχο µά αξιόµαχο IC-746. 

 

∆υστυχώς η µπάντα έκανε ότι δυνατόν για να µας δείξει ότι είναι µαγική αλλά µε την κακή έννοια… 

Ανύπαρκτη διάδοση!... 

Ενώ περί της 08:00 UTC εµφανίστηκε άνοιγµα προς κεντρο-ανατολική Ευρώπη, δεν επαληθεύτηκαν οι προσδοκίες 
µας για βελτίωση της διάδοσης τις πρώτες απογευµατινές ώρες… Έτσι ενώ γράφτηκαν αρχικά καµιά 80αριά 
επαφές, η συνέχεια ήταν απογοητευτική…  

Τις επόµενες ώρες η διάδοση ακολούθησε µια ακόµα πιο έντονη πτώση. ∆εν ευτυχήσαµε να βρούµε ούτε λίγα 
λεπτά ένα τροποσφαιρικό άνοιγµα!... Φυσικά ούτε λόγος για Εs πού να µας επιτρέψει έστω και µονή αναπήδηση. 
Αργά τό απόγευµα του Σαββάτου ήταν ολοφάνερο παρόλες τις κρυφές και ανοµολόγητες ελπίδες µας ότι η 
διισηµερινή TEP διάδοση δεν θα εµφανιζόταν, όπως και συνέβη.  

Έτσι η µέρα έκλεισε µε µόλις 102 επαφές στα 6m περασµένες στο Log. Έ από κεί και έπειτα και µόλις το «σκότος» 
ήρθε, οι Μανώληδες SV8PKJ & SV8PKI σήκωσαν την 3S προς τά Νοτιοδυτικά άνοιξαν το δυχίλιαρο και έδωσαν 
στους PΥκιδες και στους άλλους κοµπανιέρους να καταλάβουν… Saludos!  

Την επόµενη ήταν ένα πραγµατικό δράµα… 6 επαφές σε 14 ώρες!.. 

Κλείνοντας τι να πούµε; Μόνο αυτό… 6m the magic band ! 

Όσο δε για τά 2m η κατάσταση ήταν η ίδια και χειρότερη… 
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Εµείς όµως περάσαµε καλά και το ευχαριστηθήκαµε παρά το δούλεµα πού έπεσε από τους επισκέπτες 
παρηγορητές, διάβαζε, SV8CYR πού έφερε καλό µεζέ, τον SV8FMR πού έφερε καλή σούµα (ρακί), τόν SV8PKH, 
τον SV8FMY… και άλλα ακατανόµαστα πειραχτήρια.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ο SV8CYV Βασίλης στα… πλήκτρα,  

στις λίγες καλές ώρες πού γράφτηκαν 
επαφές… 

 

Ο Γιώργος παρακολουθούσε και έλπιζε για 
καλύτερα ανοίγµατα.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Πολύτιµη η προσφορά του SV8IJZ 
Γιώργου, στην αύξηση των επαφών τις 
λίγες ώρες πού κράτησε η διάδοση. 

 

 

Ψάχνοντας για multipliers! 
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Ο SV8PKJ Μανώλης σε στενή παρακολούθηση της 
αρµονικής του SV8PKI έτερου Μανώλη, 

 

 

 

Τι και αν είσαι πρόεδρος! 

Αν δεν έχει διάδοση… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ο SV8PKI επίσης Μανώλης.  

(Ναι έχουµε πάνω από πέντε!!!) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Τι και αν είσαι 
Γραµµατέας! 

Αν δεν έχει 
διάδοση… 

 

 

 

 

SV8MFZ Ιπποκράτης στα 2m SSB. 

Ακούει κανείς εδώ!;;; 

 

                                  73! de SZ8S 
                                           Aegean Radioamateur Association  
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¼¼¼λ, λ, λ, ½½½λ, ή λ, ή λ, ή 5/85/85/8λλλ   
∆ιαλέξτε  µεταξύ  των κάθετων κεραιών  για τα  VHF ή τα  UHF , πια είναι η πιο κατάλληλη  για το  
αυτοκίνητό σας  αλλά  µε  ένα «σµπάρο  δυο τρυγόνια»  και πια θέση είναι η πιο αποδοτική  για την 
αντίστοιχη κεραία. 
Σε αυτό το άρθρο  θα ξεκαθαρίσουµε   τους µύθους που  ακούµε στις ραδιοερασιτεχνικές  συζητήσεις ,  
θα  δώσουµε τα πολοδιαγράµµατα των αντίστοιχων κεραιών  και σε µία ολοκληρωµένη  κάτοψη τα 
σηµεία  και το κέρδος ή την απώλεια  ανάλογα της θέσεως στο αυτοκίνητο. 
Το  αυτοκίνητο  σήµερα δεν είναι µόνο µέσο για τις βόλτες του Σαββατοκύριακου είναι µέρος της 
καθηµερινής ζωής µας  . Σ’αυτό  περνάµε ώρες  “ατέλειωτες” αναµονής  µετακινούµενοι από και προς 
τις εργασίες µας  .   
Οι ραδιοερασιτέχνες  έχουµε και ένα “σύντροφο”  οι περισσότεροι  έναν ποµποδέκτη  στα  V  ή  UHF,  
έτσι  ο χρόνος περνάει  τουλάχιστον πιο ευχάριστα από το να ακούµε µόνο ραδιόφωνο… 
Με τους  επαναλήπτες  στα γύρω υψηλά  σηµεία  έχουµε τις δυνατότητες να φθάσει το σήµα µας  σε  
σηµεία που µόνο  στα HF  θα µπορούσαµε να επικοινωνήσουµε. 
Πολλοί  συνάδελφοι  θα έχουν παρατηρήσει  ότι  υπάρχουν σηµεία που το σήµα διακόπτεται  ή  έχει  
Fading  … 
αυτά  υπόλογη είναι  η κεραία µας .  Μην προσπαθείτε να αυξήσετε την ισχύ σας ,  απλά  βελτιώστε 
την θέση της…  
Ας  αρχίσουµε από την θέση εγκαταστάσεως,  αλλά υπάρχει και ένας άλλος παράγοντας η µορφή του 
αυτοκινήτου,  δεν είναι όλα  πλέον  Sedan µε  την µηχανή µπροστά και το Porte-bagazes  πίσω  τώρα 
έχουµε Pick-up,  SUV, Van κλπ. Μορφές  που επηρεάζουν το διάγραµµα της κεραίας. 
Στην  κάτοψη  κατωτέρω  λαµβάνουµε  σαν  βέλτιστη  θέση το µέσον της οροφής ενός κλασικού  
επιβατηγού  οχήµατος.   
Με  κεραία  λ/4   µόνιµα εγκατεστηµένη   και  0 dB  σαν αναφορά .  Όλες οι άλλες θέσεις  έχουν  
ελάττωση της αποδόσεως λόγω  θέσεως  µέχρι -3,4 dB όταν είναι σε µαγνητική βάση στην πίσω γωνία 
του αυτοκινήτου. 
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Οι µετρήσεις  είναι  αξιόπιστες  και έχουν γίνει  σε  περιβάλλον  anechoic chamber  µε αντίστοιχα 
όργανα  και  τα διαγράµµατα που ακολουθούν  αφορούν για µεγαλύτερη  αξιοπιστία  και την µορφή 
του οχήµατος . 
Έτσι έχουµε διαγράµµατα για Full-size car  δηλαδή  ένα κανονικό επιβατηγό αυτοκίνητο,  για µεσαίου 
µεγέθους , για ηµιφορτηγό  pick-up µε ανοιχτή “καρότσα”,  και για τα  SUV  τα µεγάλα  τύπου  Jeep. 
Η συνεχής γραµµή αφορά την κεραία  λ/4,  η διακεκοµµένη την κεραία  λ/2, και οι τελείες  την κεραία 
5/8λ. 
Μαζί  στα  διαγράµµατα αυτά  µπορούµε να διακρίνουµε και την απολαβή σε  dBi 
(ως προς ισοτροπική πηγή).  Τα διαγράµµατα αφορούν κεραίες στο µέσον της οροφής.  Στο  οριζόντιο  
επίπεδο. 
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Στο κατακόρυφο  επίπεδο  οι ίδιες κεραίες  µε  σταθερή  γραµµή  για κανονικά αυτοκίνητα  και µε 
στιγµένη  για  µεσαία-µικρά.  
 
Οι µετρήσεις  έχουν ληφθεί  για  0, 45, και  90 µοίρες προς αζιµούθιο. 
 

 

 
 
Συνοψίζω  βάση των ανωτέρω  ή καλλύτερη  θέση  στο µέσον της οροφής  µε µόνιµη εγκατάσταση  
(δηλαδή  οπή και γείωση στο σηµείο). Λεπτοµέρειες εγκαταστάσεως  δίδονται. 
 
Σε γενικές γραµµές  οι λ/4  έχουν αφ’ ενός  πιο  οµοιόµορφο  κάθετο και οριζόντιο πολοδιάγραµµα  και 
δεν παρουσιάζουν  fading  και διακοπές  εντός πόλεων και κεκλιµένων οδών που αναγκάζουν την 
κεραία να  ακολουθεί την κλίση και το πεπλατισµένο  διάγραµµα να στρέφεται στον  «ουρανό». 
 
Το αυτό ισχύει  και για άλλα κινητά  όπως τα πλοία,  αεροσκάφη, δίκυκλα.  Τα οποία εάν 
χρησιµοποιούσαν κεραίες υψηλής απολαβής  θα είχαν σοβαρό πρόβληµα επικοινωνίας . 
 
∆εν υπάρχει  πλοίο ή αεροσκάφος  µε κεραία  µεγαλύτερη  από λ/4, επίσης όλα τα κρατικά δίκτυα  
χρησιµοποιούν λ/4.   Ειδικά για τα αεροσκάφη η κεραία τοποθετείται στην «κοιλιά», του αεροσκάφους 
Fuselage  για να έχει  οµοιόµορφο  διάγραµµα  προς τα κάτω... µόνο οι δορυφορικές τοποθετούνται  
στο επάνω µέρος του αεροσκάφους.  
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Οι  κεραίες του εµπορίου λ/4  είναι κατασκευασµένες  από  ατσάλινη  ράβδο  επιχαλκωµένη και µετά 
πάλι επινικελωµένη για απόδοση  και προστασία  το µήκος  κόβεται στην επιθυµητή συχνότητα  
λειτουργίας της  (προσοχή το  ατσάλι δεν κόβεται µε κοινό κόφτη)  θέλει  ειδικό  ατσαλοκόπτη  ή  µε  
τριγωνική λίµα περιµετρικά  ή µε µικρό τροχό  «Dremel». 
Για την εγκατάσταση  της κεραίας στην οροφή  ανάλογα µε την απαιτούµενη  οπή για την βάση  πρέπει 
να την ανοίξετε  µε ειδικό κοπτικό : 
 

 
 
To κοπτικό  πρέπει να έχει την διάµετρο της βάσεως , αυτό ρυθµίζεται  ώστε να µη τρυπήσει και την 
εσωτερική  ταπετσαρία της οροφής.  Οι βάσεις συνήθως τοποθετούνται από µέσα προς τα έξω  
αναλόγως κατασκευαστού.  Το οµοαξονικό καλώδιο οδεύει  εσωτερικά πλησίον των ελαστικών  
παραβυσµάτων των θυρών  και καταλήγει  στο σηµείο της συσκευής. 
 
Για τυχόν απορίες  στο   Εmail :  din.boxmail@gmail.com 
 
Οι κεραίες  µεγάλης απολαβής είναι  πιο κατάλληλες για κεραίες βάσεως  παρά αυτοκινήτου , εκεί λόγω 
της σταθερής  κατακόρυφης   εγκαταστάσεως   η απόδοσή τους είναι  σωστή  και φυσικά  υπερτερούν  
των λ/4.  
 
Στο επόµενο τεύχος θα  ασχοληθούµε µε τα  ΗF  στο  αυτοκίνητο  τις κεραίες και όλα τα σχετικά µε 
την ασφαλή και σωστή  εγκατάσταση  και την τροφοδοσία  που όσο απλή είναι άλλο τόσο  θέλει 
προσοχή .  
 

73  SV1DB 
K.Ψιλογιάννης      

 

TYT TH-UVF9 

Type: Amateur VHF/UHF transceiver 

Frequency range: 136-174 / 400-470 MHz 

Mode: FM/NFM 

RF Power output: Hi: 4/4 W 
Lo: 0.5/0.5 W 

Receiver system: N/A 

Sensitivity: N/A 

Selectivity: N/A 

Image rejection: N/A 

Voltage: 7.4 VDC (1600 mAh Li-Ion pack) 

Current drain: RX: ? mA 
TX: Max 1.6 A 

Impedance: 50 ohms, SMA 

Dimensions (W*H*D): 52*100*32 mm 

Weight: ? gr 

Manufactured: China, 2012-201x 

Other: 2*128 memories. CTCSS/PL, DCS, DTMF, VOX. Twin RX 
Available in several colors including camo 
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IOTA CONTESTIOTA CONTESTIOTA CONTEST   201220122012   
Οι Ελληνικές συµµετοχές. 

 
Γράφει ο SV8CYV Βασίλης Αντ. Τζανέλλης  

sv8cyv@gmail.com  
Ένας από το Aegean DX group 

RSGB corporate member 
 

Παρότι ο τρέχον ηλιακός κύκλος βρίσκεται στην κορύφωσή του, στα τέλη Ιουλίου η διάδοση δεν είχε να επιδείξει 
κάτι το σηµαντικό, το Σαββατοκύριακο του ΙΟΤΑ CONTEST.  
Βέβαια ήταν πολύ καλύτερα από πέρυσι κύρια στις µπάντες των 15m & 10m αλλά παραδόξως για την εποχή,  τά 
40m επίσης είχαν ανοίξει λίγο µετά την δύση και έµειναν έτσι µέχρι και µια ώρα µετά την ανατολή της εποµένης, 
πράγµα πού µας έδωσε την δυνατότητα να δουλέψουµε αρκετούς σταθµούς των Ανατολικών Αµερικανικών ακτών 
πού κάθε χρόνο έχουν δυναµική συµµετοχή στο IOTA contest, αλλά και του δυτικού Ειρηνικού. Απορία όµως µού 
προκαλεί η χαµηλή συµµετοχή σταθµών από την JA land, την πραγµατικά µεγάλη νησιωτική αυτή χώρα… 
 
Κατά την διάρκεια του ΙΟΤΑ CONTEST πραγµατοποιήθηκαν 647.000 QSOs έναντι τών 632.000 QSOs πέρυσι και 
κατατέθηκαν 2.517 ηµερολόγια συµµετοχών έναντι τών 2.315 Logs πού είχαν κατατεθεί πέρυσι. Από την οµάδα 
διοργάνωσης και ελέγχου του ΙΟΤΑ contest διασταυρώθηκαν από τις 647 χιλιάδες  των επαφών, για να ελεγχθούν 
τά 491.720 QSOs. Μια πραγµατικά µεγάλη προσπάθεια πού έχει αναγάγει τον διαγωνισµό σε υψηλά επίπεδα 
αξιοπιστίας των αποτελεσµάτων!  
Οι απορρίψεις επαφών οφείλονταν κυρίως σε λάθη πληκτρολόγησης των χαρακτηριστικών κλήσεως ή των ΙΟΤΑ 
reference Numbers. Συχνό λάθος επίσης ήταν η πληκτρολόγηση αντί του αριθµού 0, µε τον χαρακτήρα Ο (όου).  
Αρνητικά φυσικά σχολιάστηκε το φαινόµενο κάποιοι ΙΟΤΑ σταθµοί να µην δίνουν µετά το 5-9 report και το ΙΟΤΑ 
number τους, επιλεκτικά σε QSOs µε άλλους ΙΟΤΑ σταθµούς… 
 
Στο ΙΟΤΑ CONTEST 2012 υπήρξαν ορισµένες αλλαγές στούς κανονισµούς. Μια από τις σηµαντικότερες είναι ότι 
καταργήθηκε η World multi-op category διότι είχε παρουσιαστεί το φαινόµενο να δηµιουργούνται µεγάλες οµάδες 
από µη νησιωτικούς σταθµούς πού δούλευαν επίσης µη νησιωτικούς σταθµούς, χρησιµοποιώντας απλά τά IOTA 
reference πού έκαναν σαν πολλαπλασιαστές. Έτσι επιτύγχαναν υψηλά σκόρ µε QSOs έξω από το πνεύµα του IOTA 
CONTEST !... 
Μια άλλη σηµαντική αλλαγή είναι ο υποχρεωτικός χρόνος διαλείµµατος στην κατηγορία Multi operators. Μελετάτε 
δε από επόµενο ΙΟΤΑ διαγωνισµό να θεσπιστεί και ελάχιστος αριθµός αλλαγής µπάντας ανά ώρα, πάλι στην 
κατηγορία Multi operators. 
Επίσης θέλω να επισηµάνω ότι µία σειρά συχνοτήτων, πού αναφέρω παρά κάτω, δεν είναι προς χρήση στο ΙΟΤΑ 
contest και αυτό γίνετε για να εξυπηρετηθούν έκτακτες αλλά και άλλες ανάγκες.  
Non-recommended frequency sections. 
 (ie 3560 - 3600, 3650 - 3700, 14060 - 14125 and 14300 - 14350kHz) 
 
Από ελληνικής πλευράς πέρυσι δυστυχώς µόνο έξη συµµετοχές έφεραν το βάρος εκπροσώπησης του Ελληνικού 
ραδιοερασιτεχνισµού! 
Όµως φέτος έγινε µια πραγµατική έκρηξη ελληνικών συµµετοχών πού θέλω να πιστεύω ότι οφείλετε στην 
συστηµατική παρουσίαση πού γίνεται για το «Islands ON The Air award programme» µέσα από τις σελίδες των 
«SV Νέων» αλλά και του «5-9 Report» φυσικά! 
Μέτρησα λοιπόν 21 (εάν δεν µού ξέφυγε κάποιο) Ελληνικά διακριτικά, µερικά έκ των οποίων ήταν ειδικά 
χαρακτηριστικά στην κατηγορία των multi operators πού σηµαίνει ότι οι συνάδελφοι πού έλαβαν µέρος ήταν 
πολλοί περισσότεροι! 
 
Οι Ελληνικές συµµετοχές κατέκτησαν λοιπόν στις κατηγορίες τους, µία Πρώτη θέση, τρείς ∆εύτερες θέσεις και δύο 
Τρίτες θέσεις! Συγχαρητήρια σε όλους όσους κατάφεραν να διακριθούν ή απλά δήλωσαν παρών στον διαγωνισµό! 
Με χαρά σηµείωσα επίσης και φέτος την παρουσία καταξιωµένων contesters πού εµφανίζονται για να 
υποστηρίξουν µε την συµµετοχή τους τον διαγωνισµό, όπως των SV1RP και SV1JG στις κατηγορίες DXpedition 
CWmode QRP ή Low Pwr.  
Ελπίζουµε στα επόµενα χρόνια να δούµε από τις νεότερες γενιές ραδιοερασιτεχνών και άλλους δυνατούς contest-
ers πού θα πυκνώσουν και θα κάνουν πιο δυνατή την Ελληνική ραδιοερασιτεχνική παρουσία στον µεγάλο αυτόν 
νησιωτικό διεθνή διαγωνισµό!... 
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Για την κατάταξη των SV στις κατηγορίες (σε τυχαία σειρά) πού συµµετείχαν δείτε παρά κάτω: 
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Official IOTA contest page: 
http://www.iotacontest.com 
 
RESULTS PAGE: 
http://iotacontest.com/contest/iota/2012/finalScore.php 
 
PHOTO GALLERY: 
http://www.iotacontest.com/contest/iota/2012/gallery.php 
 

                                                   73 de SV8CYV 
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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  



55--9 Report  9 Report  Το κυβερνοπεριοδικό του Αιγαίου Σελίδα  Σελίδα  Σελίδα  575757   

 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.   


