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Τεύχος 154 Σεπτέµβρης 2014Τεύχος 154 Σεπτέµβρης 2014Τεύχος 154 Σεπτέµβρης 2014   

DL7PE...DL7PE...DL7PE...   

FIELD DAY 2014...FIELD DAY 2014...FIELD DAY 2014...   

AEGEAN Prop...AEGEAN Prop...AEGEAN Prop...   

SZ5RDS/p...SZ5RDS/p...SZ5RDS/p...   

CQ Serenade..CQ Serenade..CQ Serenade..   

Hamfest...Hamfest...Hamfest...   

Sx8aeg...Sx8aeg...Sx8aeg...   

∆ιαβάστε σε ∆ιαβάστε σε ∆ιαβάστε σε 
αυτή την έκδοση:αυτή την έκδοση:αυτή την έκδοση:   

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

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

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

sv5byr@hol.grsv5byr@hol.grsv5byr@hol.gr 
τουλάχιστον µια µέρα πριν 
το τέλος του µήνα για να 
δηµοσιευθεί στην επόµενη 

έκδοση. 

• Επιτρέπεται η ακριβής αντιγραφή 
και  επαναδηµοσιευση          

ΕΛΕΥΘΕΡΑ αρκεί να γίνει 
αναφορά στην πηγή. 
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EME   MEΡΟΣ  ΤΡΙΤΟ 

Γράφει ο SV1DB 

Ντίνος Ι. Ψιλογιάννης 

din.boxmail@gmail.com 

 

 

                                       

 
 

Όπως  σε κάθε νέα  αρχή  καλό  θα ήταν να µην βιαστείτε  πριν  να ενηµερωθείτε τουλάχιστον µε τα 
πρώτα  άρθρα  .  Γνωρίζω  πολλοί θέλετε να «κάνετε» QSO µέσω Σελήνης  δεν είναι ακατόρθωτο  
αλλά  ξεκινήστε µε απλές εγκαταστάσεις και κατασκευές , δώστε περισσότερο «βάρος»  στις κεραίες 
και σίγουρα ακόµη και µε µικρή ισχύ θα έχετε αποτελέσµατα. 

 

Αδιαµφισβήτητα  η επικοινωνία  µέσω Σελήνης είναι το µακρύτερο   DX   σας µε απόσταση πάνω από 
µισό εκατοµµύριο χιλιόµετρα . Το σήµα σας θα φύγει από τα γήινα δεδοµένα και θα ταξιδέψει   στο 
διάστηµα ανεξάρτητα από τα γήινα φυσικά φαινόµενα διαδόσεως  , Ιονόσφαιρα, Τροπόσφαιρα, 
Μετεωρίτες, κλπ µεθόδους που χρησιµοποιούµε για µακρινές επαφές. 

 

Όσοι βιάζεστε και θέλετε να δοκιµάσετε ακόµη  και χωρίς µηχανισµούς περιστροφής και ανύψωσης  
(azimuth  - elevation ), µπορείτε να γυρίσετε την κεραία σας  µια απλή Yagi  13 – 15  στοιχείων στον 
ορίζοντα εκεί που ανατέλλει η δύει η Σελήνη και να δοκιµάσετε  ...  είναι  η ποιο  κατάλληλη  
περίπτωση  γιατί  έχετε και ένα κέρδος  3- 5  dB  λόγω  της παράλληλης  δέσµης µε την γη .                           

Αυτή  η γωνία είναι της τάξεως των 0 έως  10 µοιρών,   όσο ποιο κοντά στην γή είναι οι κεραία  τόσο 
µεγαλύτερο gain  σε σχέση µε τις  υψηλά  τοποθετηµένες  κεραίες από το έδαφος. 
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Και  επειδή  οι κεραίες  είναι το «κλειδί»  σε όλες τις περιπτώσεις  θα αρχίσουµε από αυτές. 

 

Ο σχεδιασµός  ή η επιλογή  µιας κεραίας  Yagi  ειδικά  για ΕΜΕ  δεν πρέπει να είναι  «µίζερος»  ο 
κορµός της κεραίας  ( Βοοm ) πρέπει να είναι  µερικά  λ  για να έχει  «πραγµατικό  gain»  πχ. για  14 
dBd gain θέλει boom  4λ  δηλαδή  8 µέτρα  ! για τους  144 ΜΗz. 

 

Αλλά και εδώ υπάρχουν λύσεις,  µια κεραία µε µήκος  8-10 µέτρα  ακόµη και για τα  VHF  - UHF  είναι 
πολύ δύσκολο να στηριχθεί  , να περιστραφεί και να ρυθµισθεί στο κατακόρυφο επίπεδο  ( Elevation)  
χωρίς προβλήµατα  αντοχής. 

 

Η ποιο απλή λύση είναι οι κεραίες collinear  και  Stacked,  δηλαδή  δύο ολίγων στοιχείων  Yagi  4-5 
στοιχείων στο ίδιο επίπεδο οριζόντια ή κατακόρυφα και για περισσότερο  gain 2 επάνω  από άλλες δύο 
ή τέσσαρες + τέσσαρες κλπ. συνδιασµοί  πολλών  µικρών κεραιών  µε κοντό κορµό  ώστε να µην 
έχουµε  µεγάλες ροπές ειδικά µε τους  ανέµους «κατά ριπές»  τους ποιο «ύπουλους» που στιγµιαία 
µπορούν να «κατεβάσουν» και την ποιο ανθεκτική κατασκευή. 

 

 

                 
 

Συστοιχία  4  κεραιών                         Συστοιχία   δύο  κεραιών 

 

 

Έτσι  2 κεραίες  Yagi  µε  Boom  λ 3/4  δηλαδή   150  εκατοστών  για τα 2 µέτρα  έχουν απολαβή  10 
dBd  µε απόδοση  99,8 %  F/B  28 dB  και αντοχή σε ισχύ  της τάξεως  των  2,5 kW. 

 

Για να έχουµε το ίδιο  gain  θέλουµε  µία  Υagi µε Boom  6.5  µέτρα  17 στοιχείων  

Στις  stacked  κεραίες που λόγω των µικρών διαστάσεων µπορούν να στηριχθούν στο πίσω µέρος του 
κορµού τους  δεν  απαιτούν µονωµένα  στοιχεία  διότι η όλη στήριξη  είναι εκτός του  πεδίου της 
κεραίας  και δεν επηρεάζει την  ακτινοβολία της.  

Περιγράφουµε  µία κεραία  4 στοιχείων  ισχυρής κατασκευής  και αντοχής  µε ενεργό στοιχείο  
αναδιπλούµενο  δίπολο  για εύρος  και  σωστή προσαρµογή  µαζί µε τα αντίστοιχα  (Harness)  γραµµές  
τροφοδοσίας  προσαρµογής  και ενιαίας τροφοδοσίας  αυτών  . 

 

Ακόµη  και για τις µικρές  κεραίες  να χρησιµοποιείτε  αλουµίνιο  βιοµηχανικής αντοχής  6082  για  
µεγάλη αντοχή  στα καιρικά φαινόµενα. 
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Είναι µεγάλη η απογοήτευση  όταν µία κατασκευή σας  που µε τόσο κόπο, κέφι, και όρεξη  
κατασκευάσατε  να την δείτε να καταρρέει σε ένα δυνατό άνεµο. 

 
Η ανωτέρω κατασκευή  δεν ήταν  µεγάλη  ούτε οι κεραίες  έχουν µεγάλη επιφάνεια στον  άνεµο  αλλά  
η βάση του ιστού  µόλις  σε 20 εκατοστά  βάθος  είναι η αιτία ανατροπής  του ιστού,  που  κατάστρεψε  
και τις κεραίες  για λίγο «τσιµέντο» παραπάνω !!!    

Σε  σχετικό άρθρο  στο www.5-9report.gr  τεύχος  133 ∆εκέµβριος του 2012 

σελίδα  4-37 θα βρείτε  πλήρη ανάλυση  της στατικής µελέτης  και την αντίστοιχη βάση  που απαιτούν  
οι ιστοί και οι κεραίες. 

 

Για την σύνδεση  τροφοδοσία  των  2  ή  τεσσάρων  κεραιών   µπορείτε να χρησιµοποιήσετε  τα  
Harness  που  προσαρµόζουν  και κατανέµουν  οµοιόµορφα  το σήµα  χωρίς απώλειες  . 

      
       Συνδετήρας  τύπου  Ν                         Τύπου    Τ                        θερµό -  συστελλόµενο  

 

 

Είναι  πιο σωστή η  επιλογή  συνδετήρων τύπου  Ν  και  διακλαδωτήρων  τύπου  Τ για να µην  έχουν  
οι συνδέσεις  σας  απώλειες  . 

Όλες  αυτές  πρέπει  να στεγανοποιηθούν  µε θερµοσυστελλόµενο  «µακαρόνι» µε εσωτερική  κόλλα  
ώστε  να µην υπάρχει  περίπτωση  εισχωρήσεως  υγρασίας.    Περισσότερες  πληροφορίες  στο  τεύχος  
122  Ιανουάριος  2012  σελίδα  26-46 και 123  Φεβρουάριος 2012  σελίδα 27-37. 



55--9 Report  9 Report  Το κυβερνοπεριοδικό του Αιγαίου Σελίδα  Σελίδα  Σελίδα  555   

 
Σύνδεση δύο κεραιών   η πρώτη  σύνδεση µε  Τ  (τύπου Ν)  και αντίστοιχα  αρσενικά  Ν.   Τα  
µήκη  προς τις δύο κεραίες  είναι  από  οµοαξονικό    RG-11   (75 Ohm)  λ/4  ή  µονό  
πολλαπλάσιο  του,   επί   τον αντίστοιχο συντελεστή  βραχύνσεως  (velocity  factor)  . 

Για να σας  δώσω  ένα παράδειγµα  το  λ/4  στους  144 MHz  είναι  300:144= λ2,083 m  :  4 =  0,52 
m  Χ  0,66  = 0,34 m   άρα   θέλουµε  3 Χ 0,34= 1,02  µέτρα ,  για την τροφοδοσία  κάθε  κεραίας. 

Η   απόσταση  µεταξύ των κεραιών κατακόρυφα σε οριζόντια πόλωση  είναι  163  εκατοστά  δηλαδή  
81,5  κάθε τµήµα οµοαξονικού 3λ/4   το  1,02 µέτρα  είναι  το κατάλληλο µήκος µε  κάποιο  περιθώριο  
στερεώσεως   µεταξύ  των κεραιών .   

Εάν οι κεραίες τοποθετηθούν  σε οριζόντια απόσταση  πρέπει  να είναι  183  εκατοστά  µεταξύ τους  
άρα το µισό  είναι   91,5  cm  εποµένως και πάλι φθάνει και για αυτή  την τοποθέτηση. 

 

Σε περίπτωση  4  κεραιών  η διάταξη των οµοαξονικών  της τροφοδοσίας  µπορεί να  την επιλέξετε  
µεταξύ των κατωτέρω : 

 

  
Tα coaxial  µεταξύ  των κεραιών είναι από RG-213 και  η απόσταση  163 cm. 

Τα οριζόντια  τµήµατα  πρέπει  να είναι  3λ/4  Χ  VF  του  RG-213  102 cm έκαστο  οι συνδέσεις  µε Τ  
τύπου  Ν   και  οι συνδετήρες  επίσης  Ν.   
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8  Yagi  των  11 στοιχείων  εκάστη  στην περιοχή των  430  MHz  όλες στηρίζονται στο πίσω  άκρο του 
κορµού  ( ΒΟΟΜ )   και  δεν  απαιτούνται  µονωµένοι σωλήνες. 

 
 

4  κεραίες  των  8  στοιχείων  στους  144 ΜΗz ,    

η  στήριξη  είναι  ζυγοσταθµισµένη   για  να µη  επιβαρύνει τον κινητήρα του  Elevation  . 
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Οι διαστάσεις  της  κεραίας  των  4 στοιχείων  δίδονται  κατωτέρω   η  τροφοδοσία γίνεται  µε  BALUN   
που προσαρµόζει και την αντίσταση των  200 Ωµ  σε  50 Ωµ. 

 
Και  εδώ  το τµήµα  λ/2  πολλαπλασιάζεται  µε το  Velocity  Factor  του οµοαξονικού  καλωδίου  η όλη 
σύνδεση  γίνεται  µέσα σε ένα κουτί  στο µέσον του δίπολου  .    

Η σωστή  σύνδεση είναι  µε  οµοαξονικούς  συνδετήρες  τύπου Ν  που είναι πιο  στεγανοί  από  τους  
PL.     

 
Για πιο  εύκολη  συναρµολόγηση  το  δίπολο  έχει δύο  πλακάκια  που ρυθµίζεται για  1:1  vswr  , αυτά  
στερεώνονται  µε βίδες  επάνω στα µασίφ  στοιχεία.To Balun  είναι πιο  εύκολο  να κατασκευασθεί  από 
ένα τεµάχιο  λ/2  Χ  VF  µε connector  N  στην άκρη του   από  οµοαξονικό  RG-213 . (68 εκατοστών). 

To κουτί  από  αλουµίνιο   έχει  3  θηλυκά connector  N  σασί   και  βιδώνεται επάνω στο  ΒΟΟΜ,  όλα 
τα στοιχεία  είναι µονωµένα  από το ΒΟΟΜ  µε κυλίνδρους από ERTALON  η συνδεσµολογία είναι  
απλή ,   από το  καπάκι .Κάθε connector  συνδέεται µε το κάθε στοιχείο του δίπολου  και το connector 
της τροφοδοσίας  µε ένα εκ των δύο  , όλες οι άλλες συνδέσεις  γίνονται  µέσω του µεταλλικού   
κουτιού. 
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Στο  σχέδιο  φαίνεται η κάτοψη της  κεραίας  στήριξη  στο πίσω µέρος της  , στην αριστερή πλευρά 
είναι οι αποστάσεις  από την άκρη  σηµείο  0  και κάθε απόσταση  από το ίδιο σηµείο. 

Στην  δεξιά πλευρά  είναι  τα µήκη κάθε στοιχείου  , στο ενεργό στοιχείο  υπάρχει το κουτί συνδέσεως  
του  ΒΑLUN    και το  connector  της τροφοδοσίας. 

 

Ότι  απορία  έχετε   din.boxmail@gmail.com   Στο  επόµενο  θα δώσουµε τις διαστάσεις   για τις άλλες  
συχνότητες  και  τις  εναλλακτικές  πολώσεις.  

 

73  SV1dB    K. Ψιλογιάννης. 
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... Το εγχείρηµα δύσκολο, οι συνθήκες ακόµα δυσκολότερες, η µετάβαση µε τον εξοπλισµό ένας 
Γολγοθάς ... κι όµως τα βγάλαµε πέρα, ζώντας ένα έντονο, από κάθε άποψη, τριήµερο! 

Η τελική έγκριση για την πραγµατοποίηση της mini-DXpedition στη νησίδα Στρογγύλη, µόλις 1,5 ν.µ. 
από το ακριτικό Καστελλόριζο, δηλαδή στο νοτιοανατολικότερο άκρο της Ελλάδας (και της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης, µέχρι πριν την εισχώρηση σε αυτήν της Κύπρου!), µας κοινοποιήθηκε µόλις ένα µήνα 
νωρίτερα. 

Η οµάδα σχηµατίστηκε άµεσα, οι συναντήσεις 
µεταξύ µας συχνές και ατελείωτες, µε θέµατα 
όπως, εξοπλισµός, υλικά συσκευασίας, ατοµική 
ασφάλεια, προµήθειες, ασφάλεια µετάβασης, 
ελαχιστοποίηση βάρους και όγκου των υλικών, να 
µας απασχολούν συνεχώς, αποτελώντας µια 
σπαζοκεφαλιά µε πολλαπλές λύσεις ... και έπρεπε 
να επιλεγεί η βέλτιστη !! 

Παρασκευή, 15 Αυγούστου 2014, της Παναγίας 
ανήµερα, και ενώ οι περισσότεροι απολάµβαναν 
την αρχή ενός πολύ ζεστού τριηµέρου, εµείς 
βρισκόµασταν «στο πόδι», από πολύ νωρίς. Ο 
εξοπλισµός συγκεντρώθηκε εγκαίρως στο QTH του 
Παντελή, SV5AZP, όπου και συγκεντρωθήκαµε για 
την τελική ενηµέρωση και την µεταφορά του 
συνόλου του εξοπλισµού στο λιµάνι, όπου µας 
περίµενε το Blue Star µε προορισµό το Καστελλόριζο. 

Έτσι, οι 4 µας (SV5AZP, SV5DDT, SV5DKL & SV5KKA), µετά την άφιξή µας το απόγευµα της 
Παρασκευής στο Καστελλόριζο, µεταβήκαµε µαζί µε τον εξοπλισµό µας, στη νησίδα Στρογγύλη, µε τη 
βοήθεια του Ελληνικού Στρατού. Κατά την άφιξή µας στη Στρογγύλη, µας περίµεναν ήδη στον 

υποτυπώδη ντόκο που έχει 
κατασκευαστεί πρόσφατα, µέλη του 
προσωπικού που βρίσκεται εκεί, για 
να βοηθήσουν στη µεταφορά του 
εξοπλισµού µας. Απλά, φανταστείτε 
την ανηφορική κλίση του 
µονοπατιού µήκους 450 περίπου 
µέτρων, που µας ανέβαζε σε 
υψόµετρο 83 µέτρων, στο χώρο του 
Φάρου Υψηλή, και αυτό έχοντας 
στην πλάτη ατοµικό σακίδιο βάρους 
15 κιλών, και από 10 κιλά εξοπλισµό 
σε κάθε χέρι ... !! 

Μετά το αρχικό σοκ, και αφού 
ανακτήσαµε την ανάσα και τις 
δυνάµεις µας, άρχισε η 
αποσυσκευασία του εξοπλισµού και 
παράλληλα, η επιλογή των σηµείων 
τοποθέτησης των κεραιοσυστηµάτων 
που είχαµε στη διάθεσή µας. 
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Μέχρι το βράδυ της Παρασκευής, και µετά από 
πολλή εργασία, είχαµε στήσει 2 πλήρεις 
σταθµούς, αποτελούµενους από ένα Yaesu FT-
897, ένα Yaesu FT-857D και σαν ρεζέρβα ένα 
ακόµα Yaesu FT-857. Κάθε σταθµός είχε 
ανεξάρτητο switching τροφοδοτικό και 
χειροκίνητο Antenna tuner, laptop µε interface 
για τα ψηφιακά modes, ενώ η ηλεκτρική παροχή 
(από συστοιχία µπαταριών που φορτίζει µε 
ηλιακά panels και τροφοδοτεί επίσης τον Φάρο) 
περνούσε πρώτα από ένα 230VAC Voltage Regu-
lator (AVR), που σοφά αποφασίσαµε να έχουµε 
για να είµαστε σίγουροι για τον εξοπλισµό µας. 

Οι κεραίες που χρησιµοποιήθηκαν ήταν µία full 
size λ/4 για τα 40µ µε balun 1:1 και ένα 
υπερυψωµένο radial που «κοίταζε» προς 
Κεντρική Ευρώπη (Tnx SV5FRD), µία FD-4 Win-
dom, µία Cushcraft MA-5B (Tnx SV5AZK) πάνω 
σε ιστό αλουµινίου 6µ µε τρίποδο στη βάση (Tnx 
SV5FRD), µία yagi 5 στοιχείων για τα 6m και 
άλλη µία 9 στοιχείων για τα 2µ. Όλες οι κεραίες 
είχαν εγκατασταθεί µέχρι το Σάββατο, 16 
Αυγούστου 2014, το µεσηµέρι. 

 

Το traffic ήταν συνεχές, αλλά όχι ιδιαίτερα 
έντονο, οπότε η διαχείριση του pileup και των 
ανταποκριτών αποδείχθηκε αρκετά εύκολη. 

Λόγω της συµµετοχής µας στο International  

 

Lighthouse & Lightship Weekend 2014, αλλά 
και λόγω της σπανιότητας του QTH Locator 
µας (KM46TC) και του prefix µας, η λειτουργία 
των σταθµών ήταν non-stop καθ’όλο το 
Σαββατοκύριακο. 

Το shack µας είχε στηθεί υπαίθρια, κυρίως 
λόγω του ότι το container που µας 
παραχωρήθηκε για διαµονή, ήταν ιδιαίτερα 
ζεστό κατά τη διάρκεια της ηµέρας, τόσο που 
δεν µπορούσες να κοιµηθείς σε αυτό πριν τις 
µία (ή και δύο, τρεις) τα ξηµερώµατα !! 
Παρ’όλ’αυτά, ούτε στο υπαίθριο shack ήταν 
εύκολη η διαβίωση ...  

Αναγκαστήκαµε να χρησιµοποιήσουµε µία 
µεγάλη Ελληνική σηµαία διαστάσεων 2,70µ x 
4,00µ που είχαµε µαζί µας, ως τέντα του 
shack, καθώς ο ήλιος «έψηνε» τόσο εµάς, όσο 
και τα µηχανήµατά µας.  

Αξίζει να αναφέρουµε ότι το µεσηµέρι του 
Σαββάτου, 16 Αυγούστου, είχαµε απόλυτη 
άπνοια (αν και στην κορυφή ενός βράχου 
καταµεσής στη θάλασσα !!) και η θερµοκρασία 
άγγιζε τους 42 βαθµούς Κελσίου υπό σκιά. 
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Το FT-897 αρνήθηκε να εργαστεί 
κάτω υπό αυτές τις συνθήκες, 
ενεργοποιώντας τη θερµική 
προστασία του, οπότε για λίγες 
ώρες, λειτούργησε ένας µόνο 
σταθµός µε έναν χειριστή, που 
άλλαζε µε συχνές βάρδιες, κάτω 
από πραγµατικά δύσκολες 
συνθήκες. Για να διασκεδάσουµε 
λίγο την κατάσταση, ονοµάσαµε 
το υπαίθριο shack µας «Το 
Τηγάνι» !! 

Αργά το µεσηµέρι της Κυριακής 
ήταν ίσως και το πιο έντονα 
συναισθηµατικά φορτισµένο 
σηµείο της mini-DXpedition, 
καθώς αναρτήσαµε την µεγάλη 
Ελληνική Σηµαία στον ιστό της MA
-5B, η οποία κυµάτιζε περήφανα 
µε το 6αράκι που έπνεε, 
τονίζοντας την Ελληνικότητα του 
σηµείου και εξυψώνοντας το ηθικό των ακριτών µας. Όπως ήταν επόµενο, όλοι ήθελαν να 
φωτογραφηθούν σε αυτό το φόντο, έτσι ξοδέψαµε αρκετή ώρα στη λήψη αναµνηστικών 
φωτογραφιών. 

Κάπως έτσι, µε τα QSOs να πραγµατοποιούνται ασταµάτητα και χωρίς άλλα προβλήµατα, συνεχίσαµε 
µέχρι το βράδυ της Κυριακής, οπότε και αρχίσαµε την αποξήλωση των εγκαταστάσεών µας. Αφήσαµε 

µόνο την κάθετη των 40m µε 
ένα µόνο σταθµό σε λειτουργία, 
µέχρι τη ∆ευτέρα τα 
ξηµερώµατα, που θα µας 
παραλάµβαναν νωρίς για την 
επιστροφή µας στο 
Καστελλόριζο. 

18 Αυγούστου 2014, ∆ευτέρα 
πρωί και όλα είναι 
συσκευασµένα κι εµείς έτοιµοι 
για την επιστροφή µας. Μετά τις 
παραδοσιακές φωτογραφίες µε 
φόντο τον πανέµορφο Φάρο, 
ξεκινήσαµε την κατάβασή µας, 
που ήταν σαφώς πιο εύκολη 
από την αρχική ανάβαση, αλλά 
το ίδιο επικίνδυνη, µε κοφτερά 
βράχια να παραµονεύουν σε 
κάθε µας βήµα. Κύριοι στο 
ραντεβού τους, το προσωπικό 
των φουσκωτών του Ε.Σ. ήδη 
µας περίµενε και µετά την 

φόρτωση του εξοπλισµού σε λιγότερο από 5 λεπτά αναχωρήσαµε για το Καστελλόριζο, αποχαιρετώντας 
τη Στρογγύλη και τον πανέµορφο Φάρο της. 

Πίσω στο Καστελλόριζο και στον Πολιτισµό για καφέ και σπιτική τυρόπιτα !! Είµαστε και οι 4 
εξουθενωµένοι, αλλά ιδιαίτερα περήφανοι που εκπληρώσαµε στο έπακρο τους στόχους της mini-
DXpedition στη Στρογγύλη, παρ’όλες τις δυσκολίες, και ιδιαίτερα το ότι στείλαµε σε όλες τις γωνιές του 
πλανήτη το µήνυµα ότι η νησίδα Στρογγύλη δεν είναι ένα ξεχασµένο κοµµάτι Ελληνικού εδάφους, 
αντίθετα ορθώνει το ανάστηµά της καταµεσής της Ανατολικής Μεσογείου, µε τον εξαιρετικό της Φάρο 
να δεσπόζει, κυµατίζοντας περήφανα την Ελληνική Σηµαία πάνω στο νοτιοανατολικότερο σηµείο της 
Ελλάδας. 
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Κύριος στόχος, επίσης, αυτής της opera-
tion ήταν η συµµετοχή στο ILLW 2014 
και είµαστε ιδιαίτερα χαρούµενοι που 
συµβάλλαµε από τη µεριά µας, στη 
διατήρηση και συνέχεια του θεσµού. 
Θεού θέλλοντος, στο αντίστοιχο ILLW 
του 2015, θα είµαστε σε θέση να 
ενεργοποιήσουµε έναν άλλο σπάνιο 
Φάρο των ∆ωδεκανήσων !! 

Συνοπτικά, το SZ5RDS/p από τη 
Στρογγύλη είχε τα εξής αποτελέσµατα: 

Σύνολο επαφών: 1251 (446 σε SSB, 760 
σε CW, 29 σε PSK31, 15 σε RTTY & 1 σε 
FM) 

Σύνολο DXCC: 73 Ραδιοχώρες 

Είναι αξιοσηµείωτο ότι το Σάββατο, 
16/08/2014, πραγµατοποιήσαµε 527 
επαφές, όσες ακριβώς και την Κυριακή, 
17/08/2014 !!! 

Η Ευρώπη πήρε το 85% των QSO, αφήνοντας δεύτερη την Ασία µε 10%, την οποία ακολούθησε η 
Βόρειος Αµερική µε 4,2%. 

Η πιο ενεργή µπάντα µας ήταν τα 17m µε συνολικά 670 επαφές. Ακολούθησαν τα 40m µε 212 επαφές. 

 

 

Ο σταθµός που µας δούλεψε 
περισσότερες φορές ήταν ο 
Karl, DK5LP, µε 6 επαφές σε 
4 µπάντες και 3 modes. Ο 
Karl, σηµειωτέον, είναι 
λάτρης του ακριτικού µας 
Καστελλόριζου! 

 

Σηµειώνουµε ότι το πλήρες 
ηµερολόγιό µας έχει ήδη 
«ανέβει» στο Clublog, καθώς 
και στο eQSL.cc 

 

Ο QSL Manager της DXpedi-
tion για τις paper QSLs είναι 
ο SV5AZP (QRZ.com). 

 

 

 

Εκ µέρους της Οµάδας, 

73 

Ευστάθιος Μαλιάκης, SV5DKL 
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DL7PE – MICRO VERT 
Η κεραία που θα βοηθήσει πολλούς να βγουν στα βραχέα! 

 

 

Γράφει ο Μάκης Μανωλάτος 

sv1nk@hotmail.com 

 

 

 

 

H microVert τοποθετηµένη στο µπαλκόνι. 

CQ 20m, this is SV/SYxxxx QRZ? 

Εισαγωγή. 

Αγαπητοί φίλοι, αγαπητοί συνάδελφοι, γεια σας. Αύγουστος, η καρδιά του καλοκαιριού, διακοπές, µπάνια, 
ξεκούραση, και πλάνα για τον χειµώνα. Ο καθένας µας το καλοκαίρι, κάνει ραδιοερασιτεχνικά σχέδια για τον 
χειµώνα, άλλοι θέλουν να συντηρήσουν τις κεραίες τους, άλλοι, να τοποθετήσουν καινούργιες,  άλλοι να 
βελτιώσουν συνολικά τα κεραιοσυστήµατά τους και άλλοι….. κλαίνε την µοίρα τους! 

 

Θαυµάστε που κολυµπούν οι Κεφαλλονίτες. Από αυτό το σηµείο, (Μύρτος) ανοίγουν 8 Ιταλικά re-
peater VHF και UHF µε ένα φορητό!  
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Το πρόβληµα. 

 

∆υστυχώς αγαπητοί µου φίλοι, υπάρχει ένας µεγάλος αριθµός ραδιοερασιτεχνών, που έχουν άδεια, µηχανήµατα, 
αλλά όχι πρόσβαση στην ταράτσα για να τοποθετήσουν κεραίες, ή το ακόµα χειρότερο, πρόσβαση υπάρχει,   αλλά 
η συγκατάθεση από τους συγκατοίκους δεν υπάρχει! οπότε, πάλι είναι αδύνατον να τοποθετηθούν κεραίες. 

 

Ε… όχι και να βάλεις κεραία στην ταράτσα! θέλεις να πεθάνουµε από… Ραδιενέργεια; ∆ύστυχοι και 
αµαθείς Έλληνες……. 

Πρακτικά λοιπόν, η  µόνη διέξοδος που έχει ένας ραδιοερασιτέχνης που αντιµετωπίζει τέτοια προβλήµατα, είναι να 
τοποθετήσει µια κεραία στο µπαλκόνι του. Είναι προφανές ότι ένα τέτοιο εγχείρηµα είναι πρακτικά δύσκολο, για 
πολλούς λόγους: 

Η κεραία δεν πρέπει να είναι προκλητικά εµφανείς, ώστε να «µην παραβλάπτετε η εξωτερική όψη της 
οικοδοµής». 

Οι διαστάσεις τις κεραίας θα πρέπει να είναι τέτοιες, ώστε να χωρούν κεραία και άνθρωποι στο µπαλκόνι. 

Η κεραία θα πρέπει να είναι «κάτι» περισσότερο από ένα Dummy Load – εικονικό φορτίο. 

Το κόστος της κεραίας θα πρέπει να είναι λογικό, και να µπορεί να κατασκευαστεί µε απλά υλικά, από ένα 
ραδιοερασιτέχνη µε µέτριες δεξιότητες. 

Η κεραία θα πρέπει να είναι σε θέση να τοποθετείτε και  να  αφαιρείται  µε σχετική ευκολία. 

Στο εµπόριο υπάρχουν αρκετές κεραίες που λύνουν το πρόβληµα, το θέµα είναι µε τι κόστος; και τι πραγµατικά 
ακτινοβολούν; Τα χρήµατα δηλαδή που θα επενδύσει ο ραδιοερασιτέχνης θα του δώσουν την επικοινωνία που 
φαντάζεται ή όχι; 

Η πρόταση. 
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O συνάδελφος DL7PE – Juergen, µας προτείνει µια κεραία, που δεν διεκδικεί τα πρωτεία στην απόδοση,  δεν 
υποστηρίζει ότι µπορεί να αντικαταστήσει µια Yagi  ή Quad 7 στοιχείων, αλλά µπορεί να δώσει µια αξιοπρεπή λύση 
στο πρόβληµα πάρα πολλών ραδιοερασιτεχνών, οι οποίοι αγαπούν τις επικοινωνίες στα βραχέα κύµατα, HF QSO, 
αλλά δεν έχουν την δυνατότητα να εγκαταστήσουν µια κεραία HF στην ταράτσα. 

Η Κεραία αυτή ονοµάζετε DL7PE – MICRO VERT, δηλαδή σε ελεύθερη µετάφραση, η µικροκατακόρυφη κεραία του 
DL7PE, και η οποία έχει τα εξής χαρακτηριστικά: 

 

 

 

∆ηλαδή, πρόκειται για µια κεραία monobander, που συνδέεται απευθείας σε οποιαδήποτε κάθοδο µε αντίσταση 50 
ΩΜ, η απολαβή της είναι από  

-6 έως -12 dBd, κάτω από την απολαβή που έχει ένα δίπολο, µπορεί να διαχειριστεί ισχύ από 150 Watt έως 1,5 
ΚWatt, ανάλογα µε την κατασκευή. Η πόλωσή της µπορεί να είναι οριζόντια ή κατακόρυφη, και εξαρτάται από τον 
τρόπο που θα την τοποθετήσουµε, δεν απαιτεί κάποιου είδους τεχνητό έδαφος για να λειτουργήσει, και τα στάσιµα 
της είναι γύρω στο 1:1,3.  

 

Πολλοί συνάδελφοι που δεν είναι εξοικειωµένοι µε τα dB, ενδέχεται να µην καταλαβαίνουν τον συσχετισµό της 
απολαβής της microvert, µε το δίπολο. Όλοι όµως γνωρίζουν να διαβάζουν τις ενδείξεις του S-meter (Signal Me-
ter), τον µετρητή σήµατος του ποµποδέκτη τους. Με απλά λόγια λοιπόν αν είχαµε ένα δίπολο λ/2 στην ταράτσα 
µας και ακούγαµε ένα σταθµό µε σήµα 9+10 dB  αν το αντικαταστήσουµε µε την microvert θα τον ακούµε 9 S. Είναι 
µεγάλη απώλεια τα 10dB, αλλά τι µπορεί να αξιώνουµε από µια κεραία που οι διαστάσεις τις κυµαίνονται  συνήθως 
από 1,60 του µέτρου, έως 25 εκατοστά! 

 

Στο επόµενο πίνακα βλέπετε τις διαστάσεις τις κεραίας 

 

 

 

Είναι οφθαλµοφανέστατο, ότι η κεραία έχει λιλιπούτειες διαστάσεις, και µπορεί να τοποθετηθεί σε οποιοδήποτε 
µπαλκόνι,  χωρίς να προκαλεί µε την παρουσία της, αλλά ούτε και να εµποδίζει την ελεύθερη κυκλοφορία των 
ενοίκων στο µπαλκόνι. 

 

Λίγα απλά λόγια για την λειτουργία της. 

 

Κάθε κεραία, κατά την κρατούσα άποψη, είναι ένα κυµαινόµενο ή συντονισµένο κύκλωµα, που αποτελείται από 
µια επαγωγή που έχει τον ρόλο του πηνίου, και µια χωρητικότητα, που έχει τον ρόλο του πυκνωτή. 

 

Σε µια και µοναδική συχνότητα, η σύνθετη αντίσταση του πηνίου και του πυκνωτή, είναι ακριβώς ίσες! Αυτή είναι 
και η συχνότητα συντονισµού του κυκλώµατος, στην περίπτωσή µας της κεραίας. 

Στην επόµενη εικόνα, βλέπετε ακριβώς αυτό, το ισοδύναµο κύκλωµα µιας κεραίας. 
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Ίσως να θυµάστε ότι τα παράλληλα κυκλώµατα στην συχνότητα συντονισµού,  παρουσιάζουν άπειρη – θεωρητικά 
– αντίσταση, επειδή όµως οι  κεραίες που χρησιµοποιούµε έχουν πολύ χαµηλή αντίσταση ~ 50 ΩΜ, θα 
µετασχηµατίσουµε το παράλληλο κύκλωµα, σε ένα κύκλωµα σειράς, δείτε το… 

 

 

 

Αν τώρα κατασκευάσουµε ένα πραγµατικό κυµαινόµενο κύκλωµα και το «σηκώσουµε στον αέρα», τότε τι 
φτιάξαµε; µα, µια…. Κεραία! 

 

Ο καλός συνάδελφος DL7PE, έκανε ακριβώς αυτό, κατασκεύασε ένα κυµαινόµενο κύκλωµα, χρησιµοποιώντας δυο 
σωλήνες, τον ένα µέσα στον άλλο για πυκνωτή, και ένα «κανονικό» τυλιγµένο πηνίο. Η κεραία είναι προϊόν 
µελέτης, δοκιµών και συγκρίσεων µε άλλες κεραίες, και το αποτέλεσµα είναι µια εύκολα κατασκευάσιµη κεραία, µε 
αξιοπρεπείς επιδόσεις, συγκρινόµενη µε άλλες κεραίες µικρών διαστάσεων. 

 

Στην επόµενη εικόνα µπορείτε να δείτε το θεωρητικό της κεραίας. 
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Το βασικό σχέδιο της Micro Vert. 

 

Το στέλεχος εκποµπής, είναι ο πυκνωτής του κυµαινόµενου κυκλώµατος, η βέργα χρησιµεύει στην ελαχιστοποίηση 
των στασίµων κυµάτων. Το πηνίο του κυκλώµατος είναι τυλιγµένο επάνω στο PVC. Το «αντίβαρο» είναι ένα 
κοµµάτι κάθοδος, το οποίο διευκολύνει την αύξηση της ακτινοβολίας της κεραίας, αλλά επειδή στο µπλεντάζ 
υπάρχει RF, αµέσως  µετά απαιτείται η τοποθέτηση ενός RF Choke το οποίο δεν επιτρέπει στην RF, να επιστρέψει 
πίσω στον ποµποδέκτη µέσω του µπλεντάζ. Το RF Choke µπορεί να είναι 5  - 15 σπείρες τυλιγµένες από την ίδια 
την κάθοδο, ή να τυλιχθεί σε κυκλικό  σιδηροπυρίνα. 

 

 

 

Ας δούµε τώρα µια Micro Vert στην πράξη. 
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Η κεραία στην πράξη. 

Η κεραία µπορεί να στηριχθεί µε ένα απλό σύστηµα «µέγγενης» στα κάγκελα, η οπουδήποτε αλλού, αλλά επειδή 
πρόκειται για ένα πραγµατικά κυµαινόµενο κύκλωµα, θα πρέπει να τοποθετηθεί µακριά από µεγάλες µεταλλικές 
επιφάνειες. Η κεραία δεν είναι κατάλληλη για mobile χρήση, το µέταλλο  γενικά της κάνει «κακό». Μπορεί να 
χρησιµοποιηθεί σε ένα ιστιοφόρο ξύλινο κότερο, αλλά όχι σε ένα µεταλλικό πλοίο. 

 

Μια έξυπνη πρόταση για την στήριξη της κεραίας στα κάγκελα ή οπουδήποτε αλλού. 

 

Φυσικά όπως συµβαίνει πάντοτε στην ραδιοερασιτεχνική κοινότητα, αν µια κεραία ανταποκρίνεται στις προσδοκίες 
των ραδιοερασιτεχνών, τότε αρχίζουν οι… «βελτιώσεις». Υπάρχουν πολλοί ραδιοερασιτέχνες οι οποίοι 
ασχολήθηκαν µε την Micro Vert, αλλά όσο και έψαξα, δεν βρήκα καµιά αξιόλογη «βελτίωση». Έτσι αν κάποιοι 
επιθυµούν να πειραµατιστούν µε την κεραία, καλό είναι να ακολουθήσουν το πρωτότυπο σχέδιο, και όταν 
αποκτήσουν εµπειρία, τότε αν δοκιµάσουν κάποιες «βελτιωµένες» εκδόσεις που προτείνουν διάφοροι συνάδελφοι. 

Ο υπολογισµός της κεραίας. 

 

Η micro vert  είναι στην πραγµατικότητα ένα είδος µονόπολου, του οποίου ο υπολογισµός των στοιχείων του: 

οι διαστάσεις του στελέχους εκποµπής – πυκνωτής. 

η τιµή της αυτεπαγωγής και συνεπώς ο αριθµός των σπειρών του πηνίου. 

και το µήκος του αντίβαρου 

 

δεν είναι εύκολο να γίνουν από τον µέσο ραδιοερασιτέχνη. Αν και στις επόµενες σελίδες θα σας παρουσιάσω τους 
απαραίτητους τύπους για λόγους πληρότητας του κειµένου, σας συνιστώ να χρησιµοποιήσετε κάποιο από τα on 
line calculator. 
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Η σελίδα εργασίας του υπολογιστή των στοιχείων της Micro Vert. 

 

Στην ιστοσελίδα:  http://lowreal.net/2013/microvert/  υπάρχει ένας πανεύκολος διαδικτυακός υπολογιστής της 
Micro vert, που θα σας βοηθήσει  να υπολογίσετε την δική σας κεραία. 

 

Ο χειρισµός του on line calculator. 

 

Το µοναδικό πράγµα που έχετε να κάνετε, είναι να πληκτρολογήσετε την συχνότητα που θα «δουλέψει» η κεραία, 
από εκεί και µετά αναλαµβάνει ο διαδικτυακός υπολογιστής. 

 

 

Βήµα πρώτο: πληκτρολογήστε την συχνότητα. 

 

Ο διαδικτυακός υπολογιστής το πρώτο στοιχείο που θα µας δώσει είναι το µήκος των στοιχείων του στελέχους 
εκποµπής – πυκνωτή. Εδώ το λογισµικό θεωρεί ότι θα χρησιµοποιήσετε τρία κοµµάτια αλουµινίου οπότε µας δίνει 
το µήκος των τριών στοιχείων. Μην µπερδεύεστε, είτε ένα µονοκόµµατο αλουµίνιο χρησιµοποίησετε, είτε τρία, 
ουσιαστικά είναι το ίδιο πράγµα. 
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Βήµα δεύτερο: Σηµειώστε τα µήκη, και τις διαµέτρους των  τριών αλουµινίων του στελέχους εκποµπής – 
πυκνωτή. 

 

Στην συνέχεια θα δείτε την τιµή της χωρητικότητας του πυκνωτή, και την τιµή της αυτεπαγωγής του πηνίου. 

 

 

Πρακτικά οι τιµές της  χωρητικότητας και της αυτεπαγωγής, είναι αδιάφορα στον µέσο Ραδιοερασιτέχνη. 

 

Βήµα τρίτο: Σηµειώστε τα στοιχεία κατασκευής του πηνίου, διάµετρο, µήκος, και αριθµό σπειρών. 

 

Τέλος ο διαδικτυακός υπολογιστής µας υποδεικνύει το µήκος του «αντίβαρου», δείτε… 

 

Βήµα τέταρτο: Σηµειώστε το µήκος του αντίβαρου, σχεδόν τελειώσατε. 

 

Στο κάτω µέρος της οθόνης θα δείτε το σχέδιο της κεραίας συνολικά. Σηµειώστε επάνω τα µήκη και τις άλλες 
πληροφορίες που σας δίνει ο διαδικτυακός υπολογιστής, και έτοιµοι για να αρχίσετε την κατασκευή! 

 

Για να βοηθήσω τους συναδέλφους που θα επιχειρήσουν να κατασκευάσουν την micro vert, στην επόµενη σελίδα 
θα βρείτε το σχέδιο της, χωρίς στοιχεία. Όποτε αποφασίστε να ασχοληθείτε µε την κεραία, απλά τυπώστε την 
σελίδα, και σηµειώστε επάνω τις πληροφορίες που σας δίνει ο  διαδικτυακός υπολογιστής. 

Και τώρα τα δύσκολα 

 

Αν υπάρχουν συνάδελφοι που τους ενδιαφέρει να ασχοληθούν µε την «χειρόγραφη» µέθοδο υπολογισµού της 
κεραίας, οι επόµενες σελίδες θα τους δώσουν τους απαραίτητους τύπους. 
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Τυπώστε το σχέδιο, αν θέλετε να την κατασκευάσετε. 

Στην σελίδα αυτή βλέπετε συγκεντρωτικά τους απαραίτητους τύπους, για να υπολογίσετε την δική σας Micro vert. 
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Σας υπενθυµίζω ότι µια ίντσα είναι ίση µε 2.54 εκατοστά. 

 

Είτε διαδικτυακά κάνετε τους υπολογισµούς σας, είτε «χειρόγραφα», µια καλοκατασκευασµένη micro vert έχει 
πολύ χαµηλά στάσιµα, συνήθως 1:1,3, αλλά θέλει προσοχή στο εύρος ζώνης.  
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Στην εικόνα βλέπετε την άριστη συµπεριφορά µιας micro vert, για τα 20m. Πώς όµως γίνεται η ρύθµιση των 
στασίµων κυµάτων; 

Αφού η micro vert, είναι ένα πραγµατικό κυµαινόµενο κύκλωµα, ο συντονισµός του γίνεται επεµβαίνοντας στα 
δύο συστατικά του: στο µήκος του πυκνωτή, και στον αριθµό των σπειρών του πηνίου. 

  

Πολλές φορές το µήκος του πυκνωτή είναι σωστό, το ίδιο και ο αριθµός των σπειρών του πηνίου, αλλά τα στάσιµα 
δεν «πέφτουν», κάτω από το 1:1,5. Σε αυτή την περίπτωση, καλό είναι να αυξοµειώσετε το µήκος του 
«αντίβαρου», έως ότου τα στάσιµα «έρθουν» κοντά στο 1:1,3 που πρέπει να έχει η κεραία φυσιολογικά. 

Σας συνιστώ να χρησιµοποιείτε πάντοτε ένα antenna tunner, ώστε να είστε βέβαιοι ότι τα στάσιµα σας θα είναι 
πάντοτε χαµηλά, σε όλο το φάσµα των συχνοτήτων που θα εργαστείτε.   

 

Κατευθυντικότητα και διάγραµµα ακτινοβολίας. 

Η micro vert, είναι µια µονόπολη κεραία, µε µηχανικό µήκος κατά πολύ µικρότερο και του µήκους κύµατος 
εκποµπής, αλλά και ενός διπόλου λ/2.  Αν την τοποθετήσετε σε κατακόρυφη θέση, µπορούµε να θεωρήσουµε ότι 
λειτουργεί σαν µια – σχεδόν -  ισοτροπική κεραία. Ενώ σε οριζόντια τοποθέτηση, η κεραία έχει µια συµπεριφορά 
που θυµίζει δίπολο. 
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Το διάγραµµα ακτινοβολίας της micro vert. 

 

 

 

Το διάγραµµα της ακτινοβολίας της, θυµίζει αρκετά το διάγραµµα ενός διπόλου, παρουσιάζοντας µια µικρή 
ηµικατευθυντικότητα. Στην επόµενη εικόνα φαίνεται πολύ πιο ευδιάκριτα… 
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Οριζόντιο διάγραµµα εκποµπής της micro vert. 

 

Βέβαια για να είµαστε σωστοί, µια κεραία τοποθετηµένη στο κάγκελο µιας πολυκατοικίας, µέσα σε ένα αστικό 
περιβάλλον µε της οικοδοµές πολύ κοντά στην κεραία, πρακτικά έχει ένα διάγραµµα ακτινοβολίας που 
διαµορφώνετε από τις εκάστοτε τοπικές συνθήκες. Σκεφτείτε ότι πολλές πολυκατοικίες στην Αθήνα τις χωρίζει ένα 
δρόµος 4m! οπότε τι διάγραµµα να έχει µια micro  vert σε τέτοιες συνθήκες; 

 

Παρεµβολές σε TV, και άλλες οικιακές συσκευές. 

 

Μια κεραία που τοποθετείται σε ένα µπαλκόνι, έχει σαν φυσικό επακόλουθο, να βρίσκεται πολύ κοντά σε κάθε 
είδους ηλεκτρική οικιακή συσκευή, όπως τηλεοράσεις, στερεοφωνικά, θυροτηλέφωνα, ραδιόφωνα, mp3 player, 
PC, Tablet, κινητά ή ασύρµατα τηλέφωνα κλπ. 

 

Με απλά λόγια, όλες οι ηλεκτρικές συσκευές του σπιτιού, αλλά και των γειτόνων, βρίσκονται µέσα στο 
ηλεκτροµαγνητικό πεδίο της κεραίας. Μια τέτοια κατάσταση συνήθως εγκυµονεί τον κίνδυνο της παρεµβολής – 
RFI-, κάτι το  ενοχλητικό και επικίνδυνο, ειδικά αν οι γείτονες είναι χειροδύναµοι και ευέξαπτοι.  

 

Ευτυχώς, η micro vert. δεν είναι από τις κεραίες οι οποίες δηµιουργούν παρεµβολές, πχ ground plane λ/4. Οι 
ραδιοερασιτέχνες που την δοκίµασαν ακόµη και µε 500 – 600 Watt, δεν συνάντησαν σοβαρά προβλήµατα 
παρεµβολών.  

Στην σηµερινή Ελληνική πραγµατικότητα, το σύνολο των ηλεκτρικών συσκευών που εισάγονται στην χώρα έχουν 
προδιαγραφές CE, οπότε δεν είναι επιρρεπείς σε ηλεκτροµαγνητικές παρεµβολές, είναι «άτρωτες» από την RF.  
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Επιπλέον:  

 

Οι παλαιές τηλεοράσεις και οθόνες PC, µε καθοδικό σωλήνα, έχουν αντικατασταθεί σχεδόν στο σύνολό τους 
από άλλες τεχνολογίας TFT, LED κλπ, οπότε είναι πλέον «αναίσθητες» στην RF. 

To αναλογικό και ευαίσθητο σε παρεµβολές RF τηλεοπτικό σήµα, στην Ελλάδα έχει ουσιαστικά αντικατασταθεί 
από το ψηφιακό, το οποίο είναι εντελώς ανεπηρέαστο  από παρεµβολές RF. 

Όλοι οι  σύγχρονοι ηλεκτρονικοί υπολογιστές έχουν «ατρωσιά» στην RF, επειδή πλέον όλοι είναι 
υποχρεωµένοι να συνεργάζονται µε µονάδες Wi-Fi, οι οποίες στην πραγµατικότητα είναι ποµποδέκτες 
µετάδοσης δεδοµένων - data transceivers. 

Τα ασύρµατα τηλέφωνα οικιακής χρήσης – Wireless phone, χρησιµοποιούν την ψηφιακή τεχνολογία DECT, 
οπότε και αυτά είναι τελείως ανεπηρέαστα στην RF. 

Όλα τα ηλεκτροακουστικά συστήµατα οικιακής χρήσης είναι στο σύνολό τους προδιαγραφών CE, και 
διαχειρίζονται  ψηφιακά αρχεία  - πληροφορίες πχ. mp3, mp4 κλπ, οπότε είναι και αυτά ανεπηρέαστα από 
το RFI. 

Αλλά και τα σύγχρονα θυροτηλέφωνα είναι ψηφιακής τεχνολογίας, µε προδιαγραφές CE, και ανεπηρέαστα 
από την RF. Το καλό είναι ότι πλέον υπάρχουν µόνο ψηφιακά στην αγορά, οπότε και οι παλαιές 
θυροτηλεοράσεις  ελλείψει ανταλλακτικών, αντικαθίστανται µε νέες ψηφιακές. 

Τέλος όλες οι αναλογικές συσκευές προδιαγραφών CE, έχουν προστασία απέναντι σε κάθε είδους 
ηλεκτροµαγνητικές παρεµβολές, οπότε πρακτικά είναι ανεπηρέαστες από την RF. 

 

Συµπερασµατικά λοιπόν  κάποιο πρόβληµα µπορεί να αντιµετωπίσετε µόνο µε πολύ παλαιές συσκευές ή 
εγκαταστάσεις. Σε τέτοια περίπτωση, τοποθετήστε τα  κατάλληλα φίλτρα και γειώσεις µε αντίσταση µικρότερης 
των 0,5 ΩΜ, ή ελαττώστε την ισχύ που εκπέµπετε. 

  

Μια κεραία micro vert, αλλά και όλες  οι κεραίες αυτού του είδους µε αρνητική απολαβή, απαιτούν µεγάλη ισχύ 
για να εκπέµψουν ικανοποιητικά. Μην φανταστείτε ότι θα εκπέµψετε τα 5 Watt του FT-817, µε µια micro vert στο 
µπαλκόνι, και θα κάνετε Surinam 5-9. Αποκλείετε! Η micro vert απαιτεί  ισχύ περίπου 900 Watt, για να δώσει 
ένταση πεδίου όσο ένας ποµποδέκτης 100 Watt µε ένα δίπολο λ/2. 

 

Αν υποθέσουµε ότι δεν έχετε κάποιο RF Linear Amplifier, αλλά µόνο τα 100 Watt του ποµποδέκτη σας, οι 
αδειούχοι της κατηγορίας SV,  τότε είναι σαν να εκπέµπετε µε ισχύ 10-12 Watt δηλαδή σχεδόν QRP! µεν , αλλά 
είστε στον αέρα αξιοπρεπώς δε.  

 

Οι αδειούχοι της κατηγορίας SY, µπορούν να εκπέµψουν µε αυτή την κεραία, αυξάνοντας την ισχύ του 
ποµποδέκτη  από τα 10 σε 100 Watt! είναι νόµιµο, αφού το ηλεκτροµαγνητικό πεδίο που εκπέµπει η micro vert, 
είναι ακριβώς αντίστοιχο µε το πεδίο των 10 Watt, σε δίπολη κεραία. ∆ιαφορετικά µε 10 Watt, το πεδίο σας θα 
αντιστοιχεί σε ισχύ 1,1 Watt.  

 

Επίλογος 

 

Η micro vert είναι µια κεραία «ανάγκης». Είναι µια κεραία που δίνει µια αξιοπρεπή λύση στο πρόβληµα:  ή αυτή, ή 
QSO στα βραχέα δεν έχει. Είναι µια πολύ φθηνή λύση, που αξίζει να πειραµατιστούν όλοι όσοι θέλουν να «βγουν» 
οπωσδήποτε στα βραχέα, αλλά δεν έχουν την δυνατότητα να εγκαταστήσουν µια κεραία στην ταράτσα. 

 

Είναι µια καλή λύση επίσης για όσους κάνουν camping, ή θέλουν να έχουν βραχέα σε ένα πλαστικό ή ξύλινο 
σκάφος. Είναι ένα καλό σηµείο για να ξεκινήσει ο ραδιοερασιτέχνης τους πειραµατισµούς του µε τις κεραίες, λόγω 
του σχετικά χαµηλού κόστους που έχει. 

 

Θα πρέπει να θυµάστε ότι πρόκειται για µια σχεδόν ισοτροπική κεραία, η οποία εκπέµπει 10-12 Watt, µε ένα 
«µηχάνηµα» 100ρη, και «ακούει» σήµατα από 4 µονάδες S, και πάνω.  

 

∆είτε την επόµενη εικόνα…. 
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Για την micro vert, οι 5 µονάδες S του διπόλου, ισοδυναµούν µε 1 µονάδα S δική της. 

 

Επιτρέψτε µου να σας εξηγήσω την εικόνα. Αν στον ποµποδέκτη σας συνδέσετε µια δίπολη κεραία, θα ακούτε τον 
SV1NK µε 5 µονάδες –S-. Αν τώρα αποσυνδέσετε το δίπολο και συνδέσετε  µια micro vert, θα τον ακούτε µε 1 
µονάδα –S-. ∆εν είναι δύσκολο ε; 

 

Σας συνιστώ να πειραµατιστείτε µε δύο κεραίες, µια για τους 7 ΜΗΖ, και µια για τους 14 ΜΗΖ. Οι 7 ΜΗΖ δίνουν 
την δυνατότητα επικοινωνίας τόσο µε την Ελλάδα, όσο και µε το εξωτερικό, οι δε 14 ΜΗΖ δίνουν µοναδικές 
ευκαιρίες για απροσδόκητο DX σχεδόν οποιαδήποτε στιγµή της ηµέρας. 
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Εδώ βλέπετε την µέτρηση των στασίµων κυµάτων από τον DK5AI,  

έως 1:1! 

 

Αγαπητοί µου συνάδελφοι σας χαιρετώ, εύχοµαι η micro vert, να βοηθήσει κάποιους από εσάς να «βγείτε» στα 
βραχέα, και σε όσους αγαπούν τους πειραµατισµούς, να είναι µια καλή και επιτυχηµένη αρχή, να είστε καλά, να 
χαίρεστε τις οικογένειές σας, καλό φθινόπωρο, και.. 

 

 

                                                                    Πολλά 73 

                                                                    de SV1NK 

                                                                       Μάκης. 

 

 

 

Εµβόλιµες πληροφορίες. 

 

Και τώρα επιτρέψτε µου να δώσω κάποιες «εµβόλιµες!!!» πληροφορίες που µου έχουν ζητήσει πολλοί συνάδελφοι 
µε e-mail, και νοµίζω ότι έχουν γενικότερο ενδιαφέρον. 

 

Αν και ακούγεται εντελώς παράλογο, εν τούτοις είναι πέρα για πέρα αληθινό: τα S-meter των βραχέων, και τα S-
meter των V/U, δείχνουν διαφορετικές ενδείξεις! 

 

Όπως µπορείτε να δείτε και εσείς στους επόµενους πίνακες, τα S-meter των βραχέων, είναι πολύ πιο «σκληρά» 
από τα S-meter των V/U. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι άλλη σηµασία έχει να λες σε ακούω «full display», στα V/U, 
και άλλο σε ακούω 9+60 στα βραχέα. 

 

Για παράδειγµα: Οι 9 µονάδες –S- στα βραχέα, αντιστοιχούν µε 50µVolt, ενώ στα V/U αντιστοιχούν σε µόνο 
5µVolt, δηλαδή 10 φορές λιγότερο!! 
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S-points for frequencies below 30 MHz: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Τα στάσιµα κύµατα µας δείχνουν το µέτρο της προσαρµογής ενός κεραιοσυστήµατος µε τον ποµποδέκτη µας. Αν η 
προσαρµογή είναι απόλυτα σωστή, τότε έχουµε 100% µεταβίβαση της ισχύος από τον ποµποδέκτη στο 
κεραιοσύστηµα, όσο ανεβαίνουν τα στάσιµα, τόσο πέφτει το ποσοστό της ισχύος που µεταβιβάζεται από τον 
ποµποδέκτη στο κεραιοσύστηµα. 

 

∆είτε τον επόµενο πίνακα. 

 

Στην αριστερή στήλη βλέπετε την ένδειξη στασίµων κυµάτων που διαβάζεται στην γέφυρά σας. Στην µεσαία στήλη 
βλέπετε την απώλεια ισχύος σε ποσοστό επί της  %. Τέλος στην δεξιά στήλη βλέπετε το ποσοστό της ισχύος που 
εκπέµπει το κεραιοσύστηµα σας. 

 

Σας  υπενθυµίζω ότι η µέγιστη ασφαλείς απώλεια ισχύος είναι 10-11%, δηλαδή τα στάσιµα να είναι έως 2:1. 
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Τα ηλεκτρικά µεγέθη της ισχύος, ρεύµατος, αντίστασης και τάσης, είναι µόνιµα και άρρυκτα συνδεδεµένα µεταξύ 
τους µε τέτοιο τρόπο, ώστε γνωρίζοντας δύο ηλεκτρικά µεγέθη µε οποιονδήποτε συνδυασµό, να µπορείτε να 
βρείτε ένα τρίτο. 

 

Στον δίσκο της παραπάνω εικόνας, µπορείτε να δείτε το σύνολο των δυνατών συνδυασµών. Όλες οι πράξεις 
γίνονται εύκολα µε την εφαρµογή «αριθµοµηχανή» - calculator, των Windows – Linux. 

Αν δεν ξέρετε να χειριστείτε την ύψωση στο τετράγωνο, απλά πολλαπλασιάστε δύο φορές τον αριθµό, δείτε τον 
επόµενο πίνακα… 
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                                                                                 Πολλά 73 

 

                                                                                   Μάκης 

 

                                                                                  SV1NK 
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Ο ΠΑΠΑΦΟΥΝΗΣ ΓΡΑΦΕΙ…    
…συµµετοχή στο fieldday 2014!   

 

 

Αγαπητοί φίλοι και φίλες συνάδερφοι ραδιοερασιτέχνες και µη, εύχοµαι σε εσάς και τις 
οικογένειές σας υγεία, τύχη και προκοπή! 

Σκοπίµως ο προηγούµενος µήνας βρήκε τον Παπαφούνη µε κατεβασµένα τα ρολά! Η µνήµη 

του ήταν κολληµένη στο ετήσιο αποχαιρετισµό του Παναγιώτη SY2ALT, ο οποίος πέρασε 

στην αιωνιότητα σε ηλικία 17 ετών. Ότι οργανώθηκε µετά από την αποστολή στην Σκύρο 

J48TSL, ήταν προς τιµή του και προς τιµή του πατέρα του Βαγγέλη SV2BFN, εκτός από την 

συµµετοχή της ΕΡΒΕ στην 79η ∆ιεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης! 

 

 

 

Ας πάρουµε τα πράµατα λίγο προς τα πίσω και ας γενικεύσουµε… 
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Μπορείτε να βάλετε, όλοι εσείς που διαβάζετε τον Παπαφούνη, εσείς που παρακολουθείτε τα δρώµενα 

στην Θεσσαλονίκη, το µυαλό σας να σκεφτεί το πώς θα πάει µπροστά ο ραδιοερασιτεχνισµός 

στην πατρίδα µας? Για τον γράφοντα αποτελεί µόνιµο καθηµερινό προβληµατισµό και ερώτηµα που 

προσπαθεί να βρει λύση/λύσεις και να τις περάσει και στην ευρύτερη κοινότητα. Να νουθετήσει, να 

προκαλέσει, να πρωτοτυπήσει, να ταράξει νερά στεκούµενα, να κάνει ότι είναι δυνατόν για µία 

παρακαταθήκη που θα µείνει στις γενιές που ήρθαν ή που θα ρθουν. Προτρέπω λοιπόν να αφήσουµε 

κατά µέρος τις αντιπαλότητες, τις προστριβές και τους τσακωµούς, να πάµε και να δούµε τον ‘εχθρό’ 

στα µάτια και να κουβεντιάσουµε, να ανοίξουµε δίαυλο επικοινωνίας και µέσα από την αληθινή 

συζήτηση να εξαχθούν εκείνα τα συµπεράσµατα που θα µας βοηθήσουν µαζί να πάµε το χόµπι µας 

µπροστά!  

             
Μεγάλο ατού ήταν, είναι και θα είναι η εκπαίδευση, η µετάδοση της γνώσης και της ραδιοερασιτεχνικής 
κουλτούρας, τόσο στους νέους υποψήφιους ραδιοερασιτέχνες, 

όσο και στην ευρύτερη κοινωνία µας (σχολεία, γυµνάσια, λύκεια, πανεπιστήµια, φορείς του κράτους).  
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Προβληµατιστείτε λοιπόν και στα πλαίσια του πολύτιµου ελεύθερου χρόνου σας πράξτε αναλόγως µε 

σκοπό να προοδεύσει και να αυγατίσει ο ραδιοερασιτεχνισµός. Από µεριάς Παπαφούνη έκανε και θα 

συνεχίσει να κάνει ότι µπορεί για να δει την ραδιοερασιτεχνική κοινωνία µονιασµένη, αγαπηµένη και 

δηµιουργική! Στα πλαίσια λοιπόν αυτά οι σύλλογοι TARG - ΕΡΒΕ έτρεξαν δύο πολύ όµορφα και 

επιτυχηµένα projects. Αφενός την συµµετοχή  στο IARU Region 1  - RAAG Fielday 2014 το πρώτο ΣΚ 

του Σεπτέµβρη, αφετέρου την συνδιοργάνωση του ετήσιου Hamfest Θεσσαλονίκης, ενώ παράλληλα η 

ΕΡΒΕ στην προσπάθεια προβολής του ραδιοερασιτεχνισµού έστησε σταθµό ασυρµάτου στον χώρο της 

∆ιεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης φιλοξενούµενη από το Μουσείο Ραδιοφωνίας (ένα µεγάλο ευχαριστώ 

στον Στέλιο Χατζηγιαννάκη εκ µέρους του Μουσείου καθώς και στο ∆Σ της ∆ΕΘ). 

Το λοιπόν… το καλοκαίρι µπορεί να µας βρήκε µακριά από τα main qth αλλά αυτό δεν στάθηκε η αιτία 

να χαθεί και η επικοινωνία τόσο µεταξύ των µελών όσο και µεταξύ συλλόγων! Έτσι µέσα από τις 

συζητήσεις βγήκαν και τα πρότζεκτ που θα στοχεύσουµε. Και το ταξίδι ξεκινάει µε την συµµετοχή των 

δύο συλλόγων στο fieldday…  

Η χρήση ειδικού διακριτικού κλήσεως επιβεβληµένη και αφιερωµένο στον Παναγιώτη… J 4 7 A L T… οι 
οµάδες εργασίας συσκέπτονται και θέτουν την στρατηγική που θα ακολουθηθεί (επιλογή κατάλληλου 
χώρου – διαθέσιµων χειριστών – επιλογή εξοπλισµού κλπ). Τελικά επιλέγεται η περιοχή της Νιγρίτας 
Σερρών και συγκεκριµένα το καταφύγιο του ΕΟΣ.  

Όσον αφορά το διακριτικό η άδεια πάρθηκε  έγκαιρα, ο εξοπλισµός συγκεντρώθηκε στους 2 

συλλόγους, οι ραδιοερασιτέχνες που θα συµµετείχαν ήταν οι κάτωθι 

SV0EG, SV2AOK, SV2HSU, SV2HYH, SV2HYU & SV2XI, SV2AMD, SV2BFN, SV2BRT, SV2FPU, 
SV2RJV, SV2RMK, SY2AWE και απέµεινε το πλήρωµα του χρόνου για να ξεκινήσουµε µία ακόµη 

αποστολή… Το βράδυ της προηγουµένης 
ηµέρας δλδ Παρασκευής 5 Σεπ 2014 οι 
προβλέψεις των µετεωρολόγων µιλούσαν 
για κατακλυσµό του Νώε και άλλες πολλές 
υπερβολές που καθηµερινά µας 
κατακλύζουν στο διαδίκτυο… η συνεννόηση 
των δύο προέδρων πήρε και την οριστική 
απόφαση : δεν πάει να βρέχει, για εµάς 
πέρα βρέχει… θα ξεκινήσουµε µε σκοπό να 
περάσουµε καλά και θα περάσουµε καλά! 
(καλού κακού επιστρατεύθηκε κι ένα 
ούνιµακ)…  

 

Έτσι κι έγινε…  

 

Oι οµάδες πριν αλέκτωρ λαλήσει, Σάββατο 6 
Σεπ, είχαν ήδη φορτώσει και µε το 
λυκαυγές τους άκουγες στα 2µέτρα να 
προσπαθούν να δώσουν ο ένας το στίγµα 
στον άλλον…  

Έξω από την Θεσσαλονίκη το κοµβόι 
συγκεντρώθηκε σε φάλαγγα 5 αυτοκινήτων 
και βουρ για την πρωινή σερραίικη 
µπουγάτσα στην πόλη της Νιγρίτας. Η πόλη 
µόλις έδειχνε τα πρώτα σηµάδια ανάκαµψης 
από την χτεσινοβραδυνή νεροποντή!...  
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-Αποκλείεται κε πρόεδρε να ανεβείτε στην κορυφή ειδικά βλέποντας ότι τα τέσσερα από τα 

πέντε αυτοκίνητα είναι συµβατικά. Θα κολλήσετε και θα µπλέξουµε… 

-Αγαπητέ πρόεδρε του ΕΟΣ εµείς θα το επιχειρήσουµε και εάν υπάρξει πρόβληµα θα σας 

ενηµερώσουµε… και το κοµβόι ξεκίνησε τον ανήφορο και δεν σταµάτησε λεπτό µέχρι που  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

έφτασε στην κορυφή και στην κατάκτηση του ήµισυ του στόχου! 

 
Άµεσα ξεκίνησαν και οι προετοιµασίες 
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στησίµατος κεραιών, 

 
σακ, 

 
ηλεκτρογεννήτριας κοκ, ούτως ώστε όλα να είναι έτοιµα πριν την εκκίνηση που ήταν 
προγραµµατισµένη για τις 13.00utc… Και πράγµατι στις 13.25 τοπική όλα ήταν έτοιµα  

 

αλλά έπρεπε να νοιαστούµε και για το αρκούδι το οποίο ήταν νηστικό µετά από την πρωινή 
µπουγάτσα… κι αυτό όµως είχε  
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προγραµµατιστεί και σύντοµα τα αποτελέσµατα ήταν σε όλους φανερά! 

 

…φαγητό λοιπόν µαζί οι δύο οµάδες, µε σύµµαχο έναν εξαιρετικό καιρό και από ότι βλέπουµε και οι 
µπάντες δεν είναι κι άσχηµες…     και ξεκινάει το 24ωρο κυνήγι των qso… µε µέθοδο, µε ρυθµό, µε 
παράλληλη εκπαίδευση, µε ενθουσιασµό, µε πολύ κέφι και µε µερική βροχή φτάσαµε την εποµένη 
ηµέρα Κυριακή  7 Σεπ το µεσηµέρι… ο καιρός από τα ξηµερώµατα είχει αλλάξει και σιγούλια σιγούλια 
έβρεχε… χωρίς τίποτε το ανησυχητικό… έπρεπε όµως να ξεκινήσουν οι εργασίες για την λήξη και έτσι 
κι έγινε… τακτοποίηση των πάντων, καθαρισµός του χώρου, φόρτωση κι επιστροφή… απλά! Στο θέµα 
των επαφών αισίως φτάσαµε τις 1.049 (µε 9 ντουπς) και 400.389 πόντους… Περάσαµε super, 
τιµήσαµε στο ακέραιο την µνήµη του SY2ALT, ήρθαµε σαν οµάδες ΕΡΒΕ & TARG ακόµα πιο κοντά µέσα 
από την εποικοδοµητική συζήτηση, δώσαµε το SV στα πέρατα του κόσµου… τι άλλο να θέλει µια 
ραδιοερασιτεχνική παρέα? µα µερικές φώτο… 

 

SV2BFN Βαγγέλης! 
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SV0EG Άλεξ… ρ/ε µε νόηµα, άνθρωπος µε αλτρουισµό! 
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SV2BRT Γιώργος & SV2RJV Βαγγέλης! Βασίζεσαι πάνω τους! Εξαιρετικοί! 

 

 

 

 

SV2AMD Βαγγέλης, SV2BRT Γιώργος & ο µορσόσαυρος που έπιασε µικρόφωνο… SV2XI 
Κλεάνθης! 
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Σούπερ φώτο κοντινή από την εκδήλωση! 

 

Οι 2 πρόεδροι TARG & ΕΡΒΕ SV2AOK – SV2FPU ευτυχισµένοι και ενωµένοι ! 
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ΕΡΒΕ & TARG στην τελευταία φωτογραφία! Πάµε για άλλα… 

                                                                         73 

                                                                       Παπαφούνης  
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Τό SZ8S και η ΕΡΚΑ στο 13ο Aegean VHF contest. 
Μια προσεκτικότερη µατιά στη διάδοση από το ΚM37IS και τη Σάµο κατά την διάρκεια του 

διαγωνισµού. 

 
 

Γράφει ο SV8CYV 

Βασίλης Τζανέλλης 

sv8cyv@gmail.com 

 

 

 

 

 

Όπως κάθε χρόνο έτσι και φέτος, από τον Μάιο είχαµε ξεκινήσει τις συζητήσεις στα εντευκτήρια του συλλόγου 
σχετικά µε την συµµετοχή µας στο Aegean VHF Contest. 

Φυσικά όχι για το εάν θα συµµετάσχουµε, µιάς και η ΕΡΚΑ στηρίζει και συµµετέχει ενεργά και πολύπλευρα στο 
Aegean contest, αλλά γιά διάφορα επί µέρους ζητήµατα της συµµετοχής και κύρια να τεθούν στόχοι πού θα µας 
οδηγούσαν σε συµπεράσµατα χρήσιµα για την βελτίωση χειριστών και εξοπλισµού. 

 

Σίγουρα η παρουσία πολλών έµπειρων χειριστών και πολύ καλά οργανωµένων οµάδων είτε από σταθερούς 
σταθµούς είτε από σταθµούς /portable κατά την διάρκεια του Aegean VHF contest, δίνει την δυνατότητα να 
εξαχθούν κάποια βασικά συµπεράσµατα, αλλά και να ξανά επαληθευθούν σταθεροί κανόνες…  

Βασικός πρώτος στόχος πού τέθηκε ήταν η µελέτη της διάδοσης στην magic band των 6 µέτρων για να εξαχθούν 
συµπεράσµατα ως προς την συµπεριφορά της µπάντας την συγκεκριµένη εποχή, συγκρινόµενη µε άλλες εποχές 
αλλά και άλλες χρονιές.  

Βασικά µας εργαλεία η ευρεία συµµετοχή Ελληνικών και ξένων σταθµών στο Aegean VHF contest, αλλά καί τά 
λεπτοµερέστατα αρχεία πού διατηρούν αρκετά από τά µέλη µας για την συµπεριφορά της διάδοσης σε διάφορες 
περιοχές του ραδιοερασιτεχνικού φάσµατος. 

Εδώ στην ΕΡΚΑ παρότι είµαστε αριθµητικά λίγα µέλη, έχουµε φανατικούς συναδέλφους πού καλύπτουν σχεδόν 
όλες τις ραδιοερασιτεχνικές περιοχές. DXers στα HF, αλλά και άλλους, πολύ δραστήριους στα VHF.  Επίσης την 
µοναδική οργανωµένη οµάδα συλλόγου (από όσο µπορούµε να γνωρίζουµε), µε πληθώρα µέσων αλλά και 
δραστηριότητας στις µικρο κυµατικές µπάντες. 

Ένας δεύτερος βασικός στόχος µας ήταν η δοκιµή µιάς νέας τακτικής χειρισµού κατά την διάρκεια των 
διαγωνισµών πού θα δίνε, ελπίζουµε, την δυνατότητα αύξησης των σκόρ µας ιδιαίτερα σε συνθήκες πολύ χαµηλής 
διάδοσης και παράλληλη εκπαίδευση σε συνθήκες διαγωνισµού νέων και σχετικά άπειρων συναδέλφων..   

Aκόµη ένας στόχος µας ήταν αυτή την φορά η λεπτοµερέστερη καταγραφή των δυνατοτήτων και των αδυναµιών 
των παρελκοµένων του κυρίως εξοπλισµού µας.  

Η µεγάλη διάρκεια (48 ώρες) του διαγωνισµού, άλλωστε είναι ακόµη ένα βασικό εργαλείο για όσους 
ενδιαφέρονται πραγµατικά για πειραµατισµούς τηλεπικοινωνίας και να διεξάγουν παρατηρήσεις σε βάθος πού θα 
οδηγήσουν σε σοβαρά συµπεράσµατα. 
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Τέλος η συγκρότηση µιάς οµάδας πού θα µπορεί να συνεννοηθεί και να δουλέψει αρµονικά για 48 ώρες σε 
συνθήκες βουνού, αλλά και να συγκροτηθεί παρακάµπτοντας τις ξεχωριστές καθ’ ενός επαγγελµατικές 
υποχρεώσεις, ήταν η βάση για την εξυπηρέτηση όλων των παρά πάνω κοινών στόχων. 

Έτσι αυτό πού µας απασχόλησε αρχικά ήταν η τοποθεσία.  

Πρώτη σκέψη να πάµε φέτος στην Ικαρία, µιάς και είναι τµήµα του νοµού Σάµου. Όµως η πρόταση 
εγκαταλείφθηκε σύντοµα, «χαλεποί οι καιροί γάρ…». Τά έξοδα πολλά και οι δυνατότητα συµµετοχής πολλών 
χειριστών, περιορισµένη. 

Μια δεύτερη σκέψη ήταν να µεταβούµε στην κορυφή «Προφήτης Ηλίας» Πλατάνου στην Νοτιοδυτική περιοχή της 
Σάµου, αλλά η γειτνίαση της κορυφής µε το όρος Κερκετέας στην ∆υτική άκρη του νησιού µας αλλά και η 
αρνητική εµπειρία στα VHF από την συµµετοχή µας στο περασµένο Field Day contest της ΕΕΡ, µας οδήγησε στην 
απόφαση να συµµετάσχουµε και φέτος από την κορυφή «Ξεπαγιασµένο» στην Βόρειο- ∆υτική πλευρά της 
οροσειράς του όρους Καρβούνης (Άµπελος).  Ευχή µας βέβαια να επικρατούν ήπιες καιρικές συνθήκες. Μην σας 
ξεγελά ο µήνας Ιούλιος και ότι είναι ένα βουνό σε νησί. Το «Ξεπαγιασµένο» δεν αστειεύεται. Σύµφωνα µε τις 
µαρτυρίες των εκεί βοσκών, στις 19 Αυγούστου του 2002 οι ποτίστρες των κοπαδιών είχαν πιάσει πάγο!... Έτσι 
τελική απόφαση η εγκατάστασή µας στο σηµείο «Αζαρέτη Αλώνι». QTH Locator: KM37IS. Πρόκειται για ένα µικρό 
πλάτωµα στην κορυφή µε απεριόριστο «take of» προς 340ο του ορίζοντα πάνω από το Αιγαίο. Το σηµείο έχει µία 
σκιά στις 265-275ο (δυτικά) και άλλη µία ακόµη µικρότερη στα ανατολικά 85-95ο. 

Υψόµετρο περιοχής από την επιφάνεια της θάλασσας 1035 µέτρα. 

Η διάδοση στα 2m & 6m, όπως την περιµέναµε από το KM37IS… 

 

Τι είδους επαφές λοιπόν περιµέναµε από το QTH πού είχαµε επιλέξει, πρίν από το Aegean VHF contest; 

 

Επαφές σε ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΕΥΘΕΙΑΣ ΟΡΑΤΟΤΗΤΑΣ – GROUND WAVE. 

Το ικανοποιητικό υψόµετρο της περιοχής µας σε συνδυασµό µε τίς καλές κεραίες και την υψηλή ισχύ εκποµπής 
µας, (100Watt) µας έδιναν µε βεβαιότητα επαφές µε όλους τους σταθµούς και µε οποιοδήποτε είδους εξοπλισµό 
και εάν είχαν, σε µια ακτίνα 115 χιλιοµέτρων. 

Με απλά λόγια σύµφωνα µε τον παρά κάτω υπολογισµό, θα ακούγαµε και θα µας άκουγε οποιοσδήποτε σταθερός 
ή φορητός σταθµός στο κεντρικό Αιγαίο και στις εγγύς ακτές της Τουρκίας µέσο του κύµατος εδάφους 
(groundwave). 

Αναµενόµενη απόσταση επαφών σε συνάρτηση µε το ύψος της περιοχής πού θα ήταν εγκατεστηµένος 
ο σταθµός µας: 

ΑΕΟ =Απόσταση Ευθείας Ορατότητας 

ΣΥ = Συνολικό Ύψος (Ύψος κορυφής + ύψος ιστού κεραίας, 1035+10=1045) 

(*) 3,57 x √ΣΥ= 3,57 x √1045= 3,57 x 32,33=115km 

Επίσης σύµφωνα µε τους παρά κάτω υπολογισµούς, θα είχαµε σίγουρες επαφές σε µία απόσταση 200 χιλιοµέτρων 
και µε όσους σταθµούς βρίσκονταν εγκατεστηµένοι σε ένα µέσο υψόµετρο 500 µέτρων από την επιφάνεια της 
θάλασσας.  

Έτσι περιµέναµε επαφές λόγω υψοµέτρου σε απόσταση ευθείας ορατότητας από όλα τά ∆ωδεκάνησα µέχρι τη 
βόρεια πλευρά της Λέσβου και από τις ανατολικές ακτές της Αττικής έως το εσωτερικό των παράκτιων τουρκικών 
περιοχών, πάλι µέσο του κύµατος εδάφους (ground-wave) 

Αναµενόµενη απόσταση επαφών σε συνάρτηση µε το ύψος της περιοχής πού θα ήταν εγκατεστηµένος 
ο σταθµός µας, αλλά και το µέσο υψόµετρο (~500mASL) των ανταποκριτών σταθµών: 

(*) 3,57x(√ΣΥ1+√ΣΥ2)= 3,57x(√1045+√500)= 3,57x(32,33+22,36)= 3,57x54,96=195,24Km 

Επαφές µε ΤΡΟΠΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ∆ΙΑΘΛΑΣΗ 

Όµως πέρα από το την διάδοση του κύµατος εδάφους σε απόλυτη ευθεία γραµµή είχαµε να περιµένουµε και την 
σίγουρη σχεδόν, εξαιρετική επιµήκυνση αυτού του είδους των επαφών µέσω της καµπύλης διάδοσης που 
προσφέρεται κατά του καλοκαιρινούς µήνες από την τροπόσφαιρα. 

Κατ αυτόν τον τρόπο µπορεί ένα κύµα εδάφους να µεταδοθεί µέχρι και 2 φορές µακρύτερα από την απόλυτη 
ευθεία διάδοσης. Έτσι µε έναν µέτριο συντελεστή τροποσφαιρικής σκέδασης της τάξης του 1,5 τά 195 χιλιόµετρα 
της απόλυτης ευθείας του ground wave, αναµέναµε και σχεδόν σίγουρες επαφές µέσω τροπόσφαιρας µέχρι 
απόσταση 300 περίπου χιλιοµέτρων, σύµφωνα µε τον παρά κάτω υπολογισµό.  

Έτσι λόγω τροποσφαιρικής καµπύλωσης του κύµατος εδάφους περιµέναµε επαφές από την νότια Κρήτη έως τον 
Ελλήσποντο και από την κεντρική Στερεά Ελλάδα έως την δυτική τουρκική ενδοχώρα. 

Αναµενόµενη απόσταση επαφών σε συνάρτηση µε το ύψος των περιοχών των σταθµών αλλά και σε 
συνάρτηση µε την τροποσφαιρική διάθλαση .  (*) 195,24Kmx1,5=292,86Km 
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Αναµενόµενες αποστάσεις 
επαφών µέσω Ground 
waveαπό την νήσο Σάµο 

Όπως είπα στην αρχή το ικανό 
υψόµετρο, η καλή κεραία και η 
σχετικά υψηλή ισχύς εκποµπής 
µας εξασφάλιζαν µία εκποµπή 
µε µεγάλη ένταση πεδίου πού 
σύµφωνα µε τον παρά κάτω 
υπολογισµό έφθανε στα 
2,4950mV/m για την µπάντα 
των 2m (και σχετικά λιγότερο 
στην µπάντα των 6m) καί δεν 
θα άφηνε «ασκανδάλιστο» και 
τον πιο αδιάφορο δέκτη… 

  

 

 

Ένταση Πεδίου ΕΠ. 

Όπου: 

 ΙΕ= Ισχύς Εκποµπής, ΑΚ=Απολαβή κεραίας σε dbd, ΑΜΣ=Απόσταση µεταξύ σταθµών, 

ΣΥ1 × ΣΥ2= Συνολικό Ύψος σταθµού 1 × ΣΥ σταθµού 2  

          

           2,18 × √ (IE/1000) × AK 

(*) ΕΠ= ------------------------------------ × ΣΥ1 × ΣΥ2 =  

                ΑΜΣsqr × 2 

 

           2,18 × √ (100W/1000) × 12dbd 

ΕΠ= --------------------------------------- × 1045 × 500 = 

                       500sqr × 2 

 

           2,388 

ΕΠ= ------------ × 522500 = 0,000004775944 × 522500= 2,4950 mv/m 

          500000 

 

(*) Οι τύποι των υπολογισµών προέρχονται από την κατά καιρούς αρθρογραφία του συναδέλφου Μάκη 
Μανωλάτου SV1NK στο διαδικτυακό περιοδικό 5-9 Report (www.5-9report.gr) 

 

TROPO DUCTING «τροποσφαιρική διάδοση θερµοκρασιακής αναστροφής» 

 

Βέβαια εκτός από τά παρά πάνω υπήρχε και η πιθανότητα τής TROPO DUCTING διάδοσης πού όπως µού αρέσει να 
την αποκαλώ λίγο αυθαίρετα, «τροποσφαιρική διάδοση θερµοκρασιακής αναστροφής». Αυτός ο τρόπος εγκλωβίζει 
τά ραδιοκύµατα µήκους 70cm, 2 αλλά και 6 µέτρων σε έναν υποτιθέµενο κυµαταγωγό και τά διαδίδει µε µεγάλη 
ένταση µεταξύ σταθµών πού βρίσκονται στην αρχή και στο τέλος αυτού του φαινοµένου, (τροποσφαιρικού 
κυµατοδηγού λόγω θερµοκρασιακής αναστροφής). Σε πολύ εξαιρετικές περιπτώσεις µπορεί να δώσει επαφές έως 
και 2000-2500 χιλιόµετρα. ∆υστυχώς όµως αυτό δεν µπορεί να υπολογισθεί παρά µόνο από στατιστικά στοιχεία 
παρελθόντων ετών και να υποθέσουµε πιθανή εµφάνισή του. 

Βέβαια πρέπει να πώ ότι για να δηµιουργηθεί TROPO TUCTING διάδοση πρέπει νά µεσολαβεί µεγάλος όγκος 
θαλασσινού κυρίως νερού και οι σταθµοί πρέπει να είναι κοντά στην θάλασσα. Επίσης για να πούµε µε βεβαιότητα 
ότι µία επαφή µεταξύ παραθαλάσσιων σταθµών είναι από τροποσφαιρική θερµοκρασιακή αναστροφή και όχι από 
σποραδικό Ε είναι σχετικά δύσκολο ιδιαίτερα εάν αυτοί οι σταθµοί βρίσκονται µεταξύ τους σε µία απόσταση τέτοια 
πού και τά δύο είδη διάδοσης µπορούν να δώσουν QSO.  
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ΣΠΟΡΑ∆ΙΚΟ Ε, e Skip (Es) 

Περιττό να πώ ότι το E SKIP το περιµένουν ή το ψάχνουν εναγωνίως όλοι όσοι τρέχουν τα VHF contest αλλά και 
οι DXers των υπερυψηλών συχνοτήτων και φυσικά είναι αυτό στό οποίο ελπίζαµε και εµείς στο Aegean VHF con-
test. Είναι το εργαλείο πού παράγει πολλές επαφές µε αποτέλεσµα να κερδίζεται µεγάλος αριθµός πόντων. 

Είναι ένα είδος άγνωστης διάδοσης ως προς τον τρόπο πού δηµιουργείται µέσα στο στρώµα Ε της Ιονόσφαιρας, 
όπως επίσης και να προβλεφθεί η εµφάνισή του. Αναµένεται παντού και πάντα. Βέβαια όπως οι περισσότεροι 
γνωρίζουµε είναι πιο συχνή η εµφάνισή του κατά τους µήνες Μάιο έως Αύγουστο και επίσης αλλά λιγότερης 
έντασης τους µήνες ∆εκέµβριο, Ιανουάριο. Η κορύφωσή του βέβαια είναι κατά τους  µήνες Ιούνιο-Ιούλιο και γι 
αυτό άλλωστε το Aegean VHF contest τρέχει ακριβώς στο µέσον της κορύφωσης του E SKIP φαινοµένου. ∆ίνει 
επαφές µε απλό, διπλό ή πολλαπλό άλµα καθώς επίσης και ανακλάσεις υψηλών ή χαµηλών γωνιών. Επιτρέπει 
επαφές µε ισχυρά σήµατα αλλά γρήγορο και βαθύ QSB από τά 400 χιλιόµετρα έως απόσταση χιλιάδων 
χιλιοµέτρων. Ένα ακόµη χαρακτηριστικό είναι ότι µπορεί να ευνοεί την διάδοση των σηµάτων σε µία οµάδα 
περιοχών, την ίδια στιγµή να µην υπάρχει καθόλου διάδοση σε ακριβώς διπλανές λίγων δεκάδων χιλιοµέτρων 
απόστασης, περιοχές. 

Κανείς βέβαια δεν µπορεί να προβλέψει τον τόπο την κατεύθυνση και την ένταση αυτού του φαινοµένου. Μόνο 
όταν εµφανιστεί µπορούµε να παρακολουθούµε την εξέλιξή του και την κατεύθυνση στην οποία κινείται 
προσπαθώντας να προβλέψουµε τις επόµενες επαφές µας και να ελπίσουµε σε συναρπαστικά DX… 

 

F2 

 Η ηλιακή δραστηριότητα παρότι ήταν σε χαµηλά επίπεδα λίγες µέρες πρίν το Aegean VHF contest άρχισε να 
τσιµπάει προς τά πάνω πράγµα πού βέβαια µας έκανε να βγαίνουµε από την γενική απαισιοδοξία και να 
αναθαρρούµε σιγά σιγά. 

Έτσι ενώ στις 25 Ιουνίου ο δείκτης τών ηλιακών κηλίδων ήταν µόλις στο 72, µέρα µέ τη µέρα και µέχρι τις 2 
Ιουλίου ανέβηκε κατά 43 µονάδες για να φτάσει στο µέτριο επίπεδο του 115. 

Παράλληλα η ηλιακή ροή ξεκίνησε στις 25 Ιουνίου από το 98,8 να ανεβαίνει κάθε µέρα και µέχρι τις 2 Ιουλίου είχε 
πάρει 30,7 µονάδες και κυµαίνονταν σταθερά πάνω από τις 130 µονάδες, τις µέρες αµέσως πρίν το Aegean VHF 
contest 

Το µαγνητικό πεδίο εν το µεταξύ αναµένονταν πολύ ήσυχο χωρίς αναταραχές πράγµα πού προµήνυε ήσυχες από 
άποψη θορύβου µπάντες. 

 Έτσι άπ όλα τά παρά πάνω είχαµε ενδείξεις ότι κατά την περίοδο του διαγωνισµού θα υπήρχε µια υποφερτή 
διάδοση και θα µπορούσαµε να ελπίζουµε σε εµφάνιση E SKIP και οπωσδήποτε σε τροποσφαιρική καµπύλωση.   

Βέβαια µε αυτούς τους έστω και πολύ µέτριους  δείκτες δεν µας επιτρέπονταν να κάνουµε καµιά σκέψη, υποψίας 
έστω διάδοσης µέσω του στρώµατος F2. 

Κάποια ποιο αµυδρή ελπίδα είχαµε για πιθανή εµφάνιση διισηµερινής διάδοσης (Trans – Equatorial ή ΤΕΡ).  

 

Οι προβλέψεις πού τολµούνταν από διάφορες πυγές στις οποίες ανατρέχαµε, για τις πρώτες µέρες του 
Ιουλίου συνοπτικά ήταν οι εξής: 

 Ένας µέσος αριθµός ηλιακών κηλίδων πού προβλέπονταν για τις 2-3 πρώτες µέρες του µήνα, ήταν 
περί τις 115-116.  

Στην συνέχεια µέσα στις επόµενες 7 ηµέρες πού θα ήταν και η διεξαγωγή του Aegean VHF contest 
προβλέπονταν µία σχετική εκτίναξη κατά 89-90 κηλίδες επί πλέον. Αναµένονταν λοιπόν ένα SSN περί 
το 205. 

Αντίστοιχα για την ηλιακή ροή πού προβλέπονταν για τίς 1-2 Ιουλίου ήταν περί το 129 και στην 
συνέχεια για την επόµενη εβδοµάδα σηµαντική αύξηση της τάξης των 64-65 µονάδων µε έναν µέσο 
όρο δείκτη SFI περί το 193-194.  

Αµέσως δε στις 9 Ιουλίου προβλέπονταν µία σηµαντική υποχώρηση όλων των παρά πάνω. 

Από την άλλη πλευρά περιµέναµε ένα γενικά ήρεµο γεωµαγνητικό πεδίο µε πολύ χαµηλούς δείκτες 
Α&Κ κάτω του 5 πού προµήνυε ήσυχες µπάντες 

Όχι άσχηµα όλα αυτά, αλλά απείχαν πολύ από να προκαλέσουν µία διάδοση µέσω F2 στα 6m, έστω και 
single-hop… 

 

Η µόνη µας κρυφή ελπίδα λοιπόν ήταν να περιµένουµε ένα καλό single hope σε πιθανή εµφάνιση E Skip ή στις 
ποιο βαθιές µας ονειρώξεις hi hi ένα µακρύ και πολλαπλό πήδηµα… Es φυσικά εννοώ!  

Όµως η άστατη συµπεριφορά του ήλιου από την άλλη µας έδινε τη κρυφή ελπίδα για κάτι εξαιρετικό και το 
αισιόδοξο πνεύµα δεν µας άφηνε να κάνουµε µίζερες σκέψεις. Γιατί άστατος µπορεί να είναι µέν προς τά κάτω 
αλλά µπορεί καί  προς τά πάνω …  
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Και καµαρώνοντας σαν µάντης της αρχαίας Ελλάδας και σαν µετά Χριστού προφήτης έβλεπα σιγά σιγά να 
πραγµατοποιούνται οι προβλέψεις µου και µία µέρα πρίν τον διαγωνισµό, στις 4 Ιουλίου να κάτσει πάνω από όλη 
την Ευρώπη ένα MUF από 50 έως όπου ήθελες. Στα 6m άκουγα σηµατάρες 5-9++ από κάθε γωνιά της Ευρώπης. 
Κοντινά µακρινά, ότι ήθελες και σήµατα σταθερά χωρίς QSB και very loudness. Τά ριπόρτα δίνανε και παίρναµε µε 
Βουλγαρία και Κροατία µέχρι Αγγλία και Σκανδιναβία και µέχρι Πορτογαλία και Κανάρια. Real Q5 σού λέω και S 
plus plus. 

Έ δεν θέλει και πολύ το µυαλό να πάρει αέρα και να περιµένω την άλλη µέρα να σαρώσουµε! 

Έτσι, 03:00 τοπική ώρα, Σαββάτου συναντιόµαστε στο προκαθορισµένο σηµείο στην έξοδο της πόλης της Σάµου 
µε κατεύθυνση το χωριό Βουρλιώτες απ όπου και ξεκινήσαµε την αργή ορεινή ανάβαση. Περί τά µέσα της 
διαδροµής και ενώ η δύναµη του ανέµου αύξανε ανησυχητικά ήρθε και µάς βρήκε από το Πυθαγόρειο, τρέχοντας 
µε τις µπάντες, µέσα σ΄ ένα σύννεφο σκόνης και καµένου λαδιού µε το… «πειρατικό» του ο Γιώργος SV8IJZ.  

Μετά από δίωρη διαδροµή στον ορεινό χωµατόδροµο πού οµολογουµένως ήταν σε πολύ καλύτερη κατάσταση από 
ότι περιµέναµε, προσεγγίσαµε την γνώριµη κορυφή. Εκεί υπάρχουν εγκαταστάσεις πού χρησιµοποιούνταν 

παλαιότερα για άλλους σκοπούς και έτσι ένα από 
τά οικήµατα θα µας πρόσφερε προστασία από τον 
ήλιο και τον άνεµο…. Τον άνεµο πού αντί να 
πέφτει συνεχώς αύξανε την έντασή του. Χάραζε 
και το Ξεπαγιασµένο ήταν µέσα στην πρωινή 
αντάρα. Τά αραιά σύννεφα έτρεχαν δαιµονισµένα 
και κουρελιάζονταν όπως περνούσαν από τά 
έλατα και τους κέδρους. Το δάσος ήταν ακόµη 
µαύρο µέσα στο πρωινό και µούγκριζε βαριά στις 
ριπές του βοριά. Για λίγο µείναµε έκπληκτοι αλλά 
και ανήσυχοι µε την µανία του καιρού. Ο ψυχρός 
αέρας µας έκανε και φορέσαµε γρήγορα τά 
χοντρά τζάκετ. Τά θερµόµετρα των οχηµάτων 
έδειχναν 9ο από τους 28 πού είχαµε όταν 
ξεκινήσαµε δίπλα από την θάλασσα πρίν λίγες 
ώρες. Το Ξεπαγιασµένο δεν αστειεύεται… 

Εµπρός εµπρός! Φώναζε µε αλαλαγµούς ο 
Μανώλης SV8PKJ. Εµπρός για χειµερινή 
διαβίωση!... και πηδούσε από βράχο σε βράχο. 

 

Με τον Σταύρο SV8QDP πού γνώριζε καλύτερα την γύρο περιοχή επισκευτήκαµε τά ερηµικά κτίσµατα και προς 
µεγάλη µας απογοήτευση διαπιστώσαµε ότι όλα είχαν µετατραπεί σε  στάβλους από τους κτηνοτρόφους πού 
φέρνουν κάθε καλοκαίρι πάνω στο βουνό τά κοπάδια τους. 

Εµπρός για καθαριότητα φώναξε επιτακτικά ο Γιώργος SV8IJZ, κατεβάζονταν συγχρόνως από τον «πειρατή» 
φτυάρια, τσουγκράνα και σκούπες. 

Οι συνάδελφοι πού συµµετείχαν ήταν οι: 

SV8CYP Μανώλης Κρητικός  

SV8FMY  Ηλίας Κατσαφάδος 

SV8IJZ Γιώργος Σοφιανός  

SV8MFZ  Ιπποκράτης Σιγουλάκης, µαζί µε τον 
πολλά υποσχόµενο µικρό του γιο Μιχάλη. 

SV8PKJ Μανώλης Μαυρατζώτης  

SV8PKI Μανώλης Μακρής  

SV8QDP Σταύρος ∆εσποτάκης 

SV8QDU Μιχάλης Κριτσωτάκης  

SV8CYV Βασίλης Τζανέλλης. 

 Ιδιαίτερα πρέπει να αναφερθώ στους δύο νέους 
συναδέλφους, SV8QDP Σταύρο και τον SV8QDU 
Μιχάλη πού παρότι έλαβαν πρό λίγων ηµερών τις 
άδειές τους, δήλωσαν πρώτοι συµµετοχή στην οµάδα και  παρουσίασαν µία εξαιρετική κατάρτιση και δεξιότητα 
χειρισµού κατά την διάρκεια του διαγωνισµού πού µας εξέπληξε όλους εµάς τους παλαιότερους. Συγχαρητήρια σε 
εκείνους αλλά και στους εκπαιδευτές τους.Η κατηγορία πού θα λαµβάναµε µέρος στο 13ο Aegean VHF contest 
ήταν η: 

 ALL BAND SSB MULTI OPERATORS. 

Από µπροστά:   SV8QDP Σταύρος, SV8QDU Μιχάλης, 

SV8FMY  Ηλίας, συναρµολόγηση και εγκατάσταση κεριών… 
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Ο βασικός εξοπλισµός ήταν: 

FT-950 πού θα έτρεχε τον διαγωνισµό στα 6m. 

IC -746 (PRO) για τά 2m. 

IC-7000 για τά 70cm αλλά συγχρόνως χρησιµοποιείτο και για 
συστηµατικό ψάξιµο παντού. 

Επίσης επικουρικά υπήρχε και ένα FT-897D όπως και ο µικρός διάβολος 
το FT-817… 

Ακόµη 4 τροφοδοτικά   DM 330 MVE. 

Κεραίες υπήρχαν για τά: 

6m, µία κατευθυνόµενη 5 στοιχείων της ΤΟΝΝΑ (gain 7dbi) 

2m, µία κατευθυνόµενη 11 στοιχείων της ΤΟΝΝΑ (gain 14,2 dbi) 

70cm, µία κατευθυνόµενη  19 στοιχείων της ΤΟΝΝΑ (gain 16,2 dbi) 

Multiband Vertical antenna. 

Καλώδιο τροφοδοσίας σέ όλες τις κεραίες ήταν το Belden Holland H-2000 µε επάργυρους κονέκτορες. 

∆ύο βαρέως τύπου τηλεσκοπικοί ιστοί αλουµινίου µήκους σε πλήρη ανάπτυξη 9 και 10 µέτρων. 

Οι παρά πάνω ιστοί είναι ιδιοκατασκευής και εξαιρετικά απλοί, στιβαροί και γρήγοροι στην εγκατάσταση σε 
συνθήκες field day. 

Οι δύο φορητοί υπολογιστές Toshiba, έτρεχαν το Super Duper VHF (SDV) log του Paul O'Kane EI5DI. 

Επίσης µιάς και στην κορυφή δεν θα είχαµε την πολυτέλεια του ηλεκτρικού ρεύµατος δικτύου, τό βαρύ έργο της 
τροφοδοσίας ανέλαβαν 2 ηλεκτρογεννήτριες της ECO 1000 0,6KVA και µία της KRAFT Inverter 0,8 KVA. Πρόκειται 
για εξαιρετικά εργαλεία για portable καταστάσεις. Είναι σχετικά χαµηλού θορύβου, απροβληµάτιστες, πολύ 
οικονοµικές στη κατανάλωση καυσίµου αλλά και στην αγορά τους, πανάλαφρες αλλά και πολύ ανθεκτικές.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Όσο δε για την διαµονή κάποιοι προτίµησαν την υπαίθρια και κάποιοι άλλοι την υπό την σκέπη του υπόστεγου, 
παρουσία θαλαµοφύλακα! Πολλά τά τσακάλια στο βουνό και πιο καλά στα σίγουρα…  

 

Άς δούµε λοιπόν ποια από όσα προβλέπαµε και ποια απ΄όσα απλά διαισθανόµασταν 
επαληθεύτηκαν στην συµµετοχή µας στο Aegean VHF contest. 

Η ανατολή του ήλιου µας βρήκε µε καθαρό τον χώρο παραµονής και τις τρείς βασικές κεραίες εγκατεστηµένες. 
Σύντοµα στήθηκαν τά τραπέζια οι σταθµοί και όλα τά παρελκόµενα. Η πρώτη γεννήτρια ακούστηκε να ξεκινά και 
αφού σταθεροποιήθηκε ο µαλακός γουργουριστός θόρυβός της, άναψε το τροφοδοτικό και το παλαίµαχο IC 746 
plus στους 144,295 Μεγάκυκλους ξεκινούσε το 13ο Aegean VHF Contest. Το µηχάνηµα αυτό έχει λάβει µέρος σε 
ΟΛΑ τά Aegean Contest και σε πάµπολλα Field Day όπως και σε όλες τις δραστηριότητές µας από τά γύρω νησιά.  
Είναι ένας πραγµατικός αγωνιστής.  

Η οµάδα µού έδωσε την χαρά να είµαι ο χειριστής πού έκατσε πρώτος στο µικρόφωνο.  

CQ CQ CQ Aegean VHF Contest!!!...  

This is Sierra Zulu 8 Sierra… calling CQ Aegean Contest… 

This is SZ8S calling Aegean VHF contest and stand by… 

 

Ο σταθµός του SZ8S στα 2m. Operator 
SV8CYV Vassilis   
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Αµέσως µετά την πρώτη κλίση απάντησε ο SV8ECK Αντώνης. «Καληµέρα σε όλους, καληµέρα Βασίλη» είπε και 
µας έδωσε το ριπόρτο του. Ο καλός αυτός φίλος, ο εξαιρετικός συνάδελφος πού µέσα από τά εργαστήρια του 
Πανεπιστηµίου του Αιγαίου µοιράζει απλόχερα τις γνώσεις του σε όλους µας. 

Έτσι λοιπόν άνοιξε το log µας στα 2m και εµείς το 13ο Aegean VHF contest. Ήταν 05:15,38 ZULU time. 

Μετά από λίγη ώρα ξεκίνησε η δραστηριότατα γράφοντας στο ηµερολόγιό µας δεκάδες σταθµούς από σχεδόν όλες 
τις περιοχές της Ελλάδας. Νωρίς ακούσαµε µέσο του Ground Wave τον SZ8LSV, τον ένα σταθµό από την Λέσβο 
πού τον ακούγαµε καθ όλη την διάρκεια του διαγωνισµού. 

Μεταξύ των χειριστών οι εξαιρετικοί DXers SV8CRI Παναγιώτης και ο SV8DTD Περικλής (6m DXCC και άλλα και 
άλλα!.) Καλώς ήρθατε φίλοι και πάλι. 

Επίσης σύντοµα ακούσαµε και τους πολύ δραστήριους συναδέλφους από την Χίο πού έτρεχαν το SZ8XIO, αλλά 
και τους επίσης πολύ δυνατούς χειριστές του SZ8LES του άλλου σταθµού πού έτρεχε το Aegean από την 
Μυτιλήνη. 

Όλες οι παρά πάνω επαφές όπως και από τά γύρω νησιά, µιάς 
µέσης απόστασης περί τά 150-200 Km έγιναν µέσο κύµατος 
αµέσου ορατότητας. 

Βέβαια όπως προχωρούσε ο διαγωνισµός πλήθαιναν οι 
σταθµοί ώσπου κάποια στιγµή φτάσαµε να έχουµε pile-up από 
τούρκικους σταθµούς µέσο Ground Wave ή µέσω 
τροποσφαιρικής επέκτασης του κύµατος αµέσου ορατότητας .  

Επίσης οι επαφές πού έγιναν µε SV1, SV8 Αιγαίο, SV9, SV5, 
TA2, TA3, TA4 περιοχές οφείλονταν όλες σε τροποσφαιρική 
επέκταση του κύµατος αµέσου ορατότητας µιάς και όλες ήταν 
σε µία απόσταση κάτω των 300Km.  

 SV8MFZ  Ιπποκράτης, µαζί µε τον πολλά υποσχόµενο  

γιό του, Μιχάλη στο ηλεκτρονικό log! 

 

Σύντοµα αναληφθήκαµε ότι η διάδοση ήταν διαφορετική από περιοχή σε περιοχή πράγµα πού µας 
επιβεβαίωνε την σποραδική εµφάνιση του E skip και τις διακυµάνσεις πυκνότητας και κατά συνέπεια 
της ανακλαστικής του έντασης.  

Από την περιοχή µας, εδώ στο Ανατολικό Αιγαίο, το Σάββατο 5/7, το σποραδικό Ε παρουσιάστηκε περί τις  11:20 
και έδωσε επαφές στην µπάντα των 2m single-hop, σε απόσταση 300+ έως και 600 Km. Ποιο συγκεκριµένα µε 
LZ1, (LZ1KSC 11:29 κ.α., TA1 (ΤΑ1ΒΜ 11:45 κ.α.) περιοχές και εξασθενούµενο έδωσε επαφές µε SV7 περιοχή 
(SV7GBR 12:01). 

Επανεµφανίσθηκε περί τις 20:00 GMT και έδωσε πάλι επαφές single-hop, σε απόσταση περί των 600 χιλιοµέτρων 
(LZ9X 19:53 UTC, κ.α.)  

∆υστυχώς όπως συνήθως συµβαίνει κατά την διάρκεια του Σαββάτου η συµµετοχή σταθµών είναι περιορισµένη και 
έτσι δεν µπορούµε να πούµε µε σιγουριά για την πραγµατική διάρκεια του Es. 

Το σποραδικό Es µε ένταση ιονισµού τέτοια ώστε το MUF να επιτρέπει επαφές στα 2m, έκανε ακόµη µία σύντοµη 
εµφάνισή την Κυριακή το πρωί από τις 04:00 GMT έως τις 04:45 GMT πού όµως έδωσε αρκετές επαφές στα 2m, 
µε σταθµούς σε απόσταση και πάλι single-hop, 500-650Km (LZ1,LZ2,LZ5, LZ6 και TA1).  

Ο νεαρός Μιχάλης προσηλωµένος στο IC-7000  ψάχνοντας για new-one στην µπάντα των 6 αλλά και 
των 2m.  

Παρακολουθείται µε ενδιαφέρον από δυό 
εξαιρετικούς DXers, τον SV8PKJ ακριβώς δίπλα του, 
και τον SV8PKI.  

Στο πλάι ο πατέρας του SV8FMZ παρακολουθεί και 
τον καµαρώνει.  

Στο βάθος ο SV8QDP επίσης παρακολουθεί µε 
ενδιαφέρον. 

Ακόµη θεωρώ ότι οι επαφές µε SV2, SV3, SV4, SV7 
περιοχές οφείλονται και αυτές σε E skip µιάς και είναι σε 
αποστάσεις πέραν των 300 χιλιοµέτρων πού επαφές µέσω 
τροποσφαιρικής καµπύλωσης δεν υποστηρίζονται. 

Επιφύλαξη έχω στο εάν κάποιες από αυτές πλησιέστερα 
προς την θάλασσα, ήταν σε TROPO-DUCTNG prop. 
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Επίσης δεύτερη επιφύλαξη, είναι για την επαφή µας µε τον σταθµό SV02FF στον Όλυµπο πού πιθανότατα οφείλετε 
σε ground wave διάδοση µιας και το υψόµετρο του δικού µας σταθµού (1150m) και το πολύ µεγάλο υψόµετρο 
πού βρίσκονταν ο SV02FF (2911m Όλυµπος) δικαιολογούν επαφή (απόσταση άνω των 400 Km) µέσο ευθείας 
ορατότητας καµπυλούµενης από την τροπόσφαιρα. Το σκεπτικό αυτό ενισχύει και το γεγονός ότι δεν υπήρξε Es 
ώστε να µπορέσουµε να πραγµατοποιήσουµε επαφή µε τον SV2DCD SZ6IOA, SV2CLJ, SV2MCH, /P πού 
βρίσκονταν στην περίπου όµοια διόπτευση και σε ικανό ύψος πού όµως δεν επέτρεπε λόγω µεγάλης αποστάσεως 
την πραγµατοποίηση Ground Wave επαφής αλλά ούτε υπήρξε E Skip ώστε να µπορέσουµε να ακούσουµε τους 
συναδέλφους… 

∆υστυχώς το σποραδικό Ε δεν µας βοήθησε και δεν µπορέσαµε να πραγµατοποιήσουµε επαφές µε σταθµό στην 
SV8 Ιόνια νησιά. Η απουσία από το Aegean VHF contest του SV8CS έγινε αισθητή, όπως βεβαίως και άλλων 
δυνατών και καταξιωµένων σταθµών από την περιοχή… Ελπίζουµε και ευχόµαστε να τους ακούσουµε σε επόµενο 
διαγωνισµό! 

Σε γενικές γραµµές οι επαφές πού πραγµατοποιήθηκαν µέσω Ground wave και µέσο τροποσφαιρικής κάµψης ήταν 
προς κάθε κατεύθυνση περιµετρικά τού ΚΜ37IS και σε αποστάσεις τέτοιες πού επαλήθευαν τους υπολογισµούς 
µου.  

Οι επαφές δε πού πραγµατοποιήθηκαν στα 2m µέσω Ε Σποραδικού ήταν σε µία κατεύθυνση πού είχε γενικός 
βόρεια πορεία ξεκινώντας από Ανατολικά (ΤΑ1) επεκτάθηκε ΒΑ και Β (LA από 1-9) για να µετατοπιστεί 
εξασθενούµενη Β∆ (SV2,4) και στην συνέχεια ∆υτικά (SV3). 

∆υστυχώς δεν προκλήθηκε έντονος ιονισµός του στρώµατος Ε ώστε να δηµιουργήσει ανάλογο E SKIP και να µας 
επιτρέψει επαφές µε χώρες των ∆υτικών Βαλκανίων ούτε ακόµη µε την SV6 ούτε φυσικά µε την περιοχή SV8/
Ιόνια νησιά.  

Άλλη µία διαπίστωση ήταν ότι το µέτριο έως µεγάλο υψόµετρο στο οποίο βρίσκονταν αρκετοί portable σταθµοί 
τους επέτρεπε να ακούγονται σταθερά µεταξύ τους όλες τις ώρες, µέσω του απευθείας κύµατος. 
συνυπολογιζόµενου βέβαια της ισχύος των σταθµών και την απολαβή των κεριών τους. 

Οµολογουµένως τά 100Watts στα VHF του IC 746 σε συνδυασµό µε τά 12dBd της κεραίας έστελναν το απευθείας 
κύµα µας πανίσχυρο και το «real report» πού ζητούσαµε ήταν 5-9 +++  

Έτσι και εµείς από τά 1035m asl µπορούσαµε να ακούµε και να επικοινωνούµε σταθερά και τις δύο µέρες, 
οποιαδήποτε ώρα, µε όσους βρίσκονταν σε µια ακτίνα έως 250+ χιλιοµέτρων 

Οι επικοινωνία λοιπόν, µέσω του απευθείας κύµατος ήταν σταθερή για όλες τις περιοχές πού βρίσκονταν σε αυτή 
την ακτίνα.  

 

Οι γενικές κατευθύνσεις των 
επαφών πού έγιναν µέσο Es, 
πέρα από την απόσταση των 
300Km (κίτρινος κύκλος) πού 
επέτρεπε το Ground Wave. 

Πάντως οι εκπλήξεις ήταν πολλές 
κατά την διάρκεια του διαγωνισµού, 
στην µπάντα των 2m!  

Πολλοί φίλοι συναντηθήκαν ξανά 
αλλά και κάποιοι άλλοι 
συναντήθηκαν για πρώτη φορά. 
Έτσι και ενώ χειριστής του SZ8S 
ήταν ο SV8QDU Μιχάλης, µας 
κάλεσε ο J43N. Καθόµουν στο 
διπλανό κάθισµα όταν άκουσα την 
φωνή µε τις βροντερές χαµηλές να 
µας καλεί. 

Αφού ολοκληρώθηκε η επαφή 
ζήτησα από το Μιχάλη το 
µικρόφωνο και κάλεσα…  

« J48Ν o SV8CYV… Μάκη ρώτησα, 
χωρίς όµως καµία αµφιβολία, εσύ είσαι;»     Και τά είπαµε για αρκετά δευτερόλεπτα… 

Με τον Μάκη SV1NK, µπορώ να πώ ότι είµαστε καλοί φίλοι χρόνια τώρα. Μού έχει επιτρέψει να γνωρίζω πολλά 
από τά οικογενειακά του, ξέρει τά δικά µου, για τά παιδιά µας για τους γύρο µας, αλλά ποτέ δεν έχουµε γνωριστεί 
από κοντά. Συζητάµε, ανταλλάσουµε µηνύµατα αλλά ποτέ δεν έχουµε µιλήσει ούτε από τον ασύρµατο. Έτσι ήταν 
µεγάλη έκπληξη και για τους δυό µας να κάνουµε µετά τόσα χρόνια γνωριµίας, το πρώτο µας QSO όχι στα 80 ή τά 
40 αλλά στα 2m SSB µέσω E Skip!... και σε µία απόσταση οι σταθµοί µας σχεδόν DX hi hi! Μάκη µου καλέ µου 
φίλε… 
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Μετά από πολλές συνεχόµενες ώρες αντικαταστήσαµε 
τον SV8QDU Μιχάλη γιά να ξεκουραστεί… 

Μετά από λίγο τον βρήκαµε νά έχει το «διαβολάκι» του 
SV8FMY Ηλία, στα χέρια του και να τά λέει µε τους 
TA2&3 από τις απέναντι ακτές! 

Και έχει το call-sing µόνο δύο µήνες… 

 

Κατά την διάρκεια του διαγωνισµού πραγµατοποιήσαµε στην 
µπάντα των 2m SSB mode συνολικά 77 QSO. 

∆ουλέψαµε τις εξής ελληνικές ραδιοερασιτεχνικές περιοχές: 
SV1,2,3,4, SV5, (-) SV7,8, SV9, SV0 ∆υστυχώς δεν 
κατορθώσαµε να πάρουµε επαφή από την περιοχή SV6 
(Ήπειρος) και την περιοχή SV8 Ιόνια νησιά όπως είπα παρά 
πάνω.  

Οι ελληνικοί σταθµοί µε ειδικά χαρακτηριστικά κλήσεως πού δουλέψαµε ήταν οι εξής:  

SZ1EETT, SZ1GRC, SX2IMA, SX3AA, SX3H, SZ3P, SZ7XAN, SZ8LES, SZ8LSV, SZ8XIO, J48N.  

Όπως είπα παρά πάνω δουλέψαµε αρκετούς σταθµούς από την Βουλγαρία πού προέρχονταν από τις εξής 
ραδιοερασιτεχνικές περιοχές της γειτονικής ευρωπαϊκής αυτής χώρας: LZ1,2,5,6,7,9 . 

Οι βουλγαρικοί σταθµοί µε ειδικά χαρακτηριστικά κλήσεως πού δουλέψαµε ήταν οι εξής:  

LZ1KCO, LZ5JU, LZ6T και τον LZ9X πού για χρόνια σταθερά συµµετέχει στό Aegean VHF contest. 

 

Επίσης δουλέψαµε και αρκετούς τουρκικούς σταθµούς από τις εξής ραδιοερασιτεχνικές περιοχές: ΤΑ1,2,3,4,0.  

Οι τουρκικοί σταθµοί µε ειδικά χαρακτηριστικά κλήσεως πού δουλέψαµε ήταν οι εξής:  

TC3T, TC48DLM, TC4DLA, YM3KC, YM3KO. 

 

Οι χειριστές του σταθµού των 2m, στο SZ8S, ήταν κατά σειρά χρόνου παραµονής οι: 

SV8QDU Μιχάλης, SV8FMY Ηλίας, SV8MFZ Ιπποκράτης, SV8CYV Βασίλης. 

 Στα 6m. 

Σχεδόν ταυτόχρονα το πρωί του Σαββάτου, µαζί µε τον σταθµό των 2m ξεκίνησε σε διπλανό χώρο και ο σταθµός 
των 6m. Χειριστής ο πολύ έµπειρος SV8FMY Ηλίας. 

Βασικό µηχάνηµα το FT-950 το οποίο «έβλεπε» µε µία TONNA των 5 στοιχείων, το οποίο ήταν και το µηχάνηµα 
πού έτρεχε το κόντεστ και ο χειριστής του κρατούσε το log. 

Αλλά δίπλα του υπήρχε και το IC-7000 πού δεύτερος χειριστής 
έψαχνε για new ones και ενηµέρωνε τον χειριστή του 950 ο οποίος 
εάν δεν είχε εκείνη την στιγµή επαφή σε εξέλιξη έκανε QSY και 
πραγµατοποιούσε το QSO µε τον new one σταθµό. Στην συνέχεια το 
950 επέστρεφε στην αρχική συχνότητα εργασίας και το 7000 
συνέχιζε το ψάξιµο σε όλο το εύρος της µπάντας για ακόµη ένα new 
one… 

 Ο SV8FMY Ηλίας ήταν παντού… 

Στα log στο ψαχτήρι, στα 2&6m αλλά εκτελούσε και 
χρέη ρότορα. 

 

Το πρωί του Σαββάτου λοιπόν στις 06:14 GMT ξεκίνησε ο σταθµός 
των 6m. Πρώτη επαφή και για το log των 6 µέτρων έγινε µε τον 
SV8ECK Αντώνη, µέσα από τά εργαστήρια του Πανεπιστηµίου του 
Αιγαίου. Ο καλός φίλος µας ευχήθηκε καλή επιτυχία και συνεχίσαµε µε άλλους σταθµούς από SV1,2,3 περιοχή. 

Στις 07:18 GMT πραγµατοποιήσαµε επαφή µε τον remote σταθµό της ΕΕΤΤ, SZ1EETT. 

Εδώ πρέπει να υπογραµµίσω την παρουσία του σταθµού SZ1EETT σχεδόν σε κάθε Aegean VHF contest και την 
αποστολή check log στον manager του διαγωνισµού. Όλοι εµείς πού συµµετέχουµε στην διοργάνωση του contest 
ευχαριστούµε γι αυτή την παρουσία. Ευχή όλων µας βέβαια είναι µελλοντικά να ακουστούν και οι σταθµοί άλλων 
θεσµικών φορέων, όπως ο SZ1TT και ο SZ1GGPP και να µας τιµήσουν και αυτοί µε την παρουσία τους.   

Συνεχίσαµε µε σταθµούς από SV2, SV5, SV7, SV8 περιοχές… 
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09:18GMT πραγµατοποιήθηκε η πρώτη επαφή εξωτερικού. Από την Σαρδηνία ο IS0BSR σηµατοδότησε το πρώτο Ε 
Σποραδικό. Μέχρι τις 11:48 Ζ συνεχίστηκε µε επαφές µικρής απόστασης µε σταθµούς από Ιταλία Βουλγαρία, 
Τουρκία Σλοβενία και µερικές ακόµη από Ελλάδα. Παρ όλα αυτά ο αριθµός των επαφών ήταν πολύ περιορισµένος. 
Η ένταση των σηµάτων των ραδιοφάρων στα 6m πού παρακολουθούσαµε από τις γειτονικές χώρες (Ισραήλ, 
Ουκρανία κ.α.) έδειχνε ότι το MUF επέτρεπε επαφές αλλά δυστυχώς δεν υπήρχαν αργά το απόγευµα και το βράδυ, 
σταθµοί QRV… 

 

Άλλος ένας συνάδελφος από το νέο αίµα της ΕΡΚΑ. 

Ο SV8QDP Σταύρος πανηγυρίζει για ένα ακόµα New One 
στο ψαχτήρι των 6 µέτρων! 

 

Πρωί Κυριακής και αφού πραγµατοποιήσαµε µερικές επαφές µε 
SV σταθµούς πάντα σε Ground Wave prop, Στις 05:18 κάνει την 
εµφάνισή της η πρώτη ένδειξη σποραδικού… 

05:18Ζ λοιπόν και LZ9X για να ακολουθήσει σειρά από 9A2,3,7, 
S57,4,2. Η κεραία στραµµένη στις 290ο (ΒΑ) και συνεχίζουµε και 
µε άλλους Βαλκάνιους, οπότε εµφανίζονται οι Πολωνοί (SP) και ανοίγει και το 4X Ισραήλ.  

Το IC 7000 άκουγε µε το κάθετο τά γύρω beacons να βαράνε σε real 599! Το MUF ολοφάνερα ανεβασµένο και το 
E Σποραδικό να δηµιουργείται-εξαπλώνεται  από ανατολικά προς Βόρειο ∆υτικά…  

Επαφές συνεχίζονται µε Βαλκάνιους, Ιταλούς και κεντροευρωπαίους. Αλλαγή χειριστού. 50.135 KHz 

This is SZ8S  

CQ Aegean VHF contest CQ CQ CQ on 6 from ΚΜ37 Samos Island and stand by…  

07:42 S5, IK0,1,2 να και LY, UR, UT, SP και όλα έτρεχαν µε ένα υποφερτό Es σε κανονικό ρυθµό. 

Οπότε 08:10 UTC ακούγεται µά πολύ δυνατά, να µας καλεί ο UN5Q…  

Καζακστάν φωνάζει ο SV8FMY Ηλίας πού κάθονταν δίπλα στο IC-7000. Καζακστάν ξαναφώναξε µε χαρά. Σχεδόν 
4000 χιλιόµετρα!  

Χµµ, 4000 χιλιόµετρα; Αναρωτήθηκα… Μά πρόκειται για Ε σποραδικό διπλής αναπήδησης του είπα. 

Και δώσαµε ριπόρτο χωρίς καθυστέρηση.. Και κατόπιν  τίποτα, µά τίποτα. Τον ξανακούσαµε µερικά δευτερόλεπτά 
µετά να µας καλεί διαρκώς. UN5Q my report please… what is my report???... Φώναξα µερικές φορές. ∆εν 
ακούστηκε τίποτε… Μόνο ο θόρυβος της µπάντας…  

Ο Ηλίας έτρεξε και γύρισε την beam Βορειοανατολικά και ελπίζαµε ότι θα είχαµε ένα άνοιγµα προς τά εκεί. 
Φανταζόµουν επαφές µε Ασία και Μ Ανατολή. Φανταζόµουν πολλαπλό skip προς Ιαπωνία. Φανταζόµουν το σήµα 
µας να αναπηδά στις υγρές στέπες της Σιβηρίας και να κάνουµε επαφές µε Άπω Ανατολή…. 

Γελάστηκα όµως. ∆εν έγινε καµία επαφή µε κανέναν σταθµό. Ούτε τελικά τήν επαφή µε τον UN5κεµπέκ 
µπορέσαµε να ολοκληρώσουµε και έτσι ούτε αυτόν γράψαµε στο log… 
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Οι ευθείες µε κέντρο την Σάµο αναφέρονται στις γενικές κατευθύνσεις πού πραγµατοποιήθηκαν επαφές στα 6m 
και δείχνουν επίσης το πώς κινήθηκε το E Skip. 

Κεραία καί πάλι βορειοανατολικά . Έτσι συνεχίσαµε επαφές µε Ουκρανία κεντρική Ευρώπη και Βαλκανικές χώρες. 
Οπότε περί τις 11:00Ζ το σποραδικό παρουσιάζει µία µικρή επέκταση προς Β-ΒΑ όπως αναµέναµε καί έτσι 
ξεκίνησαν επαφές µε Αυστρία Γερµανία Ολλανδία και ∆ανία. Ενώ περιµέναµε να επεκταθεί ακόµη βορειότερα και 
να έχουµε επαφές µε τά Βρετανικά νησιά και την Σκανδιναβία, άρχισαν να ξεπετάγονται γαλλικοί σταθµοί πού 
έκανε φανερό την εξάπλωση του Es προς τά ∆ –Β∆. Και µετά τους F1,2,3 και φυσικά τους IK0,2,5, εµφανίστηκαν 
σταθµοί από την Μαγιόρκα ΕΑ6 µεταξύ αυτών και ο AM06AD, για να ακολουθήσουν από την κύρια Ισπανική χώρα 
EA1,2 κλπ. Αµέσως µετά µας κάλεσε ο CT1BXT (14:09z) και στην συνέχεια και άλλοι Πορτογαλικοί σταθµοί, κάτι 
πού σηµατοδοτούσε ότι το Es επεκτείνονταν ∆υτικά καί µας έκανε να αρχίσουµε να αισιοδοξούµε για επαφές πέρα 
της Μεσογείου µέ ΕΑ8 ή CU µε single hop ή ακόµη και multi hop µε τις Ανατολικές ακτές της Βόρειας Αµερικής. 
Και µιλάω για επαφές µέσω Ε σποραδικού µιάς και όλη µέρα της Κυριακής η Ηλιακή δραστηριότητα ήταν µέν 
αυξηµένη αλλά όµως όχι τόσο ώστε να δικαιολογήσει αισιοδοξία για επαφές µονού ή πολλαπλού άλµατος µέσω 
τού στρώµατος F2 όπως επίσης και trans equatorial 
επαφές. 

 

Ο SV8IJZ Γιώργος στα 6m, µπροστά από το FT 
950. 

Παρακολουθείτε µε µεγάλο ενδιαφέρον από 
τον SV8QDU Μιχάλη.  

 

Παρά κάτω για το αληθές παραθέτω τους αριθµούς των 
ηλιακών κηλίδων από 3 έως 9 Ιουλίου πού ήταν: 

179, 199, 213, 256, 197, 209, 183. Μέση τιµή 205,14 
πού απέχει πολύ ώστε να δηµιουργηθεί έντονος ιονισµός 
της F2 περιοχής. 

Επίσης η ηλιακή ροή και αυτή ικανοποιητική 178.1, 
187.6, 193, 201, 197.9, 201.4, 198,4. (Μ.Ο 193,9). Σχετικά χαµηλή όµως για διάδοση µέσω του F2 στρώµατος. 

Ο δε δείκτης Α ήταν 6,5,4,5,6,6,7 (Μ.Ο. 5,6) πού συνέβαλε στον χαµηλό θόρυβο της µπάντας. 

Έτσι λοιπόν η αισιοδοξία µας δεν επαληθεύτηκε αλλά επαληθεύτηκε η πρόβλεψή µας για διάδοση προς την µεριά 
του Ατλαντικού µιάς και σε λίγη ώρα σταθµοί από την Πορτογαλία, Ισπανία και από τά Κανάρια νησιά ακούγονταν 
δυνατά µε διπλό Es hop στην Ανατολική ακτή.  

 

 

 

∆έστε στον σχετικό 
χάρτη τι έγινε!... 

 

 

 

Όσο για µας, έµεινε η 
εξασθενηµένη διάδοση 
και επιστρέψαµε και 
πάλι στις επαφές µας µε 
ασθενικά Ε µε την 
κεντρική Ευρώπη ώσπου 
στις 19:27 GMT χάσαµε  
τελείως την διάδοση και 
έτσι κλείσαµε τον 
σταθµό µαζί µε τό 13o 
Aegean VHF contest.  
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Συµπέρασµα. 

Καθ όλη την διάρκεια του Aegean VHF contest οι επαφές πού πραγµατοποιήσαµε στην µπάντα των 6m ήταν ή 
µέσω Ground Wave µε τους Ελληνικούς σταθµούς όπως και µε τους σταθµούς των παρακείµενων Ιωνικών ακτών 
(∆υτική Τουρκία). 

Οι επαφές µε Ευρωπαϊκούς σταθµούς είχαν σαφή χαρακτήρα Es Skip single-hop µιάς και η µακρινότερη ήταν µε 
CT1 περιοχή στα 3100Km.  

Η µετατόπιση ή η διαδοχική εµφάνισή του Εs ήταν απόλυτα προβλέψιµη. Ξεκίνησε από NA-A και κατευθύνθηκε 
προς BA, B, B∆, ∆ ακολουθώντας το ηλιακό φώς. 

 Η µη ολοκληρωµένη επαφή όπως ανέφερα πιο πάνω µε το Καζακστάν δεν µπορεί να αξιολογηθεί µιάς και δεν 
υπήρξε συνέχεια επαφών µε άλλους σταθµούς της ευρύτερης περιοχής. 

Σ αυτό το σηµείο πρέπει να σηµειώσω ότι εκείνη την µικρή χρονική περίοδο είχαµε την αίσθηση ότι µας καλούσαν 
σταθµοί πού όµως δεν µπορούσαµε να ακούσουµε… 

Γενικά µπορώ να πώ ότι η εντός της Ευρώπης η διάδοση κινήθηκε σε µέτρια έως ικανοποιητικά επίπεδα σε 
απόλυτη ακολουθία των ηλιακών δεικτών, µε κυρίαρχες τις Es επαφές πού εµφάνιζαν υψηλή εντοπιότητα και έτσι 
δικαιολογείτε ότι δεν ακούστηκαν όλες οι ευρωπαϊκές χώρες, ενώ όσες ακούγονταν ήταν µε εξαιρετικά δυνατά 
σήµατα.  

Η πραγµατοποίηση 319 επαφών έκ µέρους µας κρίνεται σχετικά φτωχή παρ όλη την προσπάθεια κάλυψης 
µεγάλου χρόνου στον αέρα και παρά την ύπάρξη ακροατή σταθµού πού έψαχνε για new-one…  

 

Κλείνοντας το άρθρο µου θα αυθαιρετήσω και χωρίς  άδεια θα αντιγράψω τις φράσεις του Μάκη του Μανωλάτου 
SV1NK, του εξαιρετικού αυτού ∆ασκάλου των ραδιοερασιτεχνών:  

«Το Aegean VHF contest έδωσε την ευκαιρία σε όλους µας, να περάσουµε ένα διασκεδαστικό 
Σαββατοκύριακο, να στείλουµε την φωνή µας έξω από την Ελλάδα, να δώσουµε την ευκαιρία σε όλους 
εκείνους τους ραδιοερασιτέχνες που κυνηγούν Ελληνικά Grid Locator, να «κάνουν» αρκετά από αυτά, 
και να δείξουµε για µια ακόµη φορά, ότι η Ελλάδα είναι παρούσα, ζωντανή, και δραστήρια, µε το 
κεφάλι ψηλά.  

Είναι πλέον φανερό, ότι οι Έλληνες ραδιοερασιτέχνες βρίσκονται πολύ πιο «µπροστά» από τους 
ραδιοερασιτέχνες των άλλων Ευρωπαϊκών χωρών, και η έκταση της γνώσης του µέσου Έλληνα 
Ραδιοερασιτέχνη βρίσκεται στο επίπεδο των επαγγελµατιών της επικοινωνίας.  

Πράγµατι, ο µέσος Έλληνας ραδιοερασιτέχνης έχει την ικανότητα να εκτιµήσει τις κατάλληλες 
τοποθεσίες για VHF επικοινωνίες κοντινών και µακρινών αποστάσεων, να επιλέξει το κατάλληλο υλικό, 
και να λειτουργήσει  σωστά, από κάθε άποψη, ένα ραδιοερασιτεχνικό σταθµό VHF. 

Στην επιµόρφωση, την πρακτική άσκηση, και την απόκτηση αυτών δεξιοτήτων, συνέβαλε ουσιαστικά 
το AEGEAN VHF contest, αφού για να λάβει µέρος ο οποιοσδήποτε ραδιοερασιτέχνης ή 
ραδιοερασιτεχνική οµάδα στον διαγωνισµό απαιτείται ένα ελάχιστο  επίπεδο γνώσης, εµπειρίας και 
δεξιοτήτων, τα οποία χρόνο µε τον χρόνο αυξάνουν θεαµατικά.  

Έτσι σήµερα η Ελλάδα είναι υπερήφανη για το υψηλό επίπεδο γνώσης των ραδιοερασιτεχνών της, και 
η διοργανώτρια οµάδα, τό AEGEAN DX GROUP, για την συνεισφορά του διαγωνισµού σε 
αυτό.»    (Τάδε έφη SV1NK) 

Όσο για µένα όπως συνηθίζω να λέω µετά από κάθε κόντεστ:  

«παρότι σε ένα διαγωνισµό πάντα έχουµε την κρυφή ελπίδα της πρώτης θέσης ή µιάς καλής διάκρισης, αυτό πού 
µένει πέρα από τους δείκτες της διάδοσης, τά κιούεσό  τά ριπόρτα και τά κιούτιέτς-λοκέιτορς, τους πόντους και τά 
αναµνηστικά βραβεία στις κορνίζες…  είναι η οµορφιά της χώρας µας, η παρέα µε τους καλούς φίλους και το 
αίσθηµα της πληρότητας αλλά και της στέρησης όταν για άλλη µια φορά φορτωµένος µε εµπειρίες και γνώση 
φεύγεις µέσα σε ένα σύννεφο σκόνης οδηγώντας στον δύσκολο χωµατόδροµο πού σε οδήγησε στην κορυφή, την 
όποια κορυφή!...» 

Ραντεβού στο 14ο Aegean VHF contest. Σύνθηµά µας πάντα το «Εύ Αγωνίζεστε» 

 

                                                                     

                                                                                                            Για το SZ8S 

                                                                                                       73 de SVSV88CYVCYV Βασίλης 

                                                                                                 Ένας από το Aegean DX group 

                                                                                                           Μέλος της ΕΡΚΑ 
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Ο ΠΑΠΑΦΟΥΝΗΣ ΓΡΑΦΕΙ… 

SZ2TSL/P fm 79th IFT    
Από την ∆ευτέρα 8 Σεπ 2014 έως και το Σάββατο 13 η ΕΡΒΕ συµµετείχε δυναµικά στην 79η ∆ΕΘ µε 
στήσιµο σταθµό ασυρµάτου έξωθεν του Μουσείου Ραδιοφωνίας, προβάλλοντας/κάνοντας γνωστό/
αποσαφηνίζοντας θολά τοπία, στο ευρύ κοινό, τι είναι ο ραδιοερασιτεχνισµός… έτσι τα µέλη µας είχαν 
την δυνατότητα να εµπλουτίσουν την παιδεία τους σε θέµατα operating ενώ παράλληλα να γνωρίσουν 
καλύτερα την ∆ΕΘ. Ένα µεγάλο ευχαριστώ σε όλη την ΕΡΒΕ και το ∆Σ που βρίσκεται συµπαραστάτης 
σε κάθε δραστηριότητα! Και φυσικά και οι απαραίτητες φώτο… 

 

 

SV4NYZ/2 Αβραάµ, νέο µέλος της ΕΡΒΕ πολλά υποσχόµενο! 
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SY2AWE ∆ηµήτρης, SV2HNC Σάκης, SV2AMD Βαγγέλης! 

 

 

Μένιος SV2HXR & Θωµάς SV2CLJ! 
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Θωµάς SV2CLJ & Παύλος SV2RKB! Όµορφα! 

 

73 

Παπαφούνης   
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Από το ∆ηµήτρη - SV8QDJ - 
Ικαρία 

 

 

ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

Πάντα είχα την απορία, γιατί, τόσα εκατοµµύρια ραδιοερασιτέχνες σ’ όλο τον κόσµο δε 
συµφώνησαν να καθιερώσουν κάτι σαν ύµνο του χόµπι τους, που θα αποτελούσε και το σήµα 
κατατεθέν τους. Οµάδες ή σύλλογοι ή οµοσπονδίες ερασιτεχνών άλλων κλάδων µε πολύ λιγότερα µέλη 
καταφέρνουν να συσπειρώνουν τον κόσµο τους και να γίνονται γνωστοί διεθνώς µε κάποιο έµβληµα ή 
κάποιο ύµνο. 

Η απορία µου αυτή µετατράπηκε σε έκπληξη προχθές, όταν εντελώς τυχαία έπεσα πάνω σ’ ένα 
τραγούδι ηλικίας 55 ετών! «CQ serenade» είναι ο τίτλος του άσµατος και µιλάει για τους 
ραδιοερασιτέχνες και το χόµπι τους. Ακούγεται µάλιστα στην αρχή ένα χειριστήριο να δίνει CQ (▬ ▪ ▬ 
▪   ▬ ▬ ▪ ▬) και στη συνέχεια η αοιδός να τραγουδάει: DAH DI DAH DI   DAH DAH DI DAH… Υπήρχε 
λοιπόν εδώ και 55 χρόνια ο ύµνος του ραδιοερασιτέχνη και δεν το γνώριζα, όπως κι εσείς, υποθέτω, 
αγαπητοί συνάδελφοι..! 

Η ΙΣΤΟΡΙΑ 

Ο Μωρίς Ντυριέ (Maurice Durieux), Καναδός µουσικός, διευθυντής της ορχήστρας του Radio 
Canada, που απευθύνεται στους γαλλικής καταγωγής Καναδούς, ήταν και ραδιοερασιτέχνης µε το 
χαρακτηριστικό VE2QS. Το 1959 λοιπόν, σκέφτηκε να γράψει ένα τραγούδι, που να αναφέρεται στο 
αγαπηµένο του χόµπι. ∆ηµιούργησε λοιπόν το «CQ Serenade» πάνω σε στίχους του επίσης 
ραδιοερασιτέχνη στιχουργού Georges Brewer (VE2BR). Από τη συνεργασία αυτή προέκυψε ένα δισκάκι 
45 στροφών µε τη σερενάτα στα γαλλικά ερµηνευµένη από τον επίσης ραδιοερασιτέχνη τραγουδιστή 
Ρεϊµόν Ζιρέρ (Raymond Girerd) στη µια πλευρά και την αγγλική της έκδοση µε την τραγουδίστρια 
Τζόις Χαν (Joyce Hahn) στην άλλη. 

Το τραγουδάκι σε ρυθµό και στυλ της δεκαετίας του ’60, όπως ήταν φυσικό δεν είχε µεγάλη 
εµπορική επιτυχία, υιοθετήθηκε όµως από τους ραδιοερασιτέχνες κάθε εθνικότητας, που το είχαν 
συνέχεια στα χείλη τους κι αποτέλεσε έκτοτε κάτι σαν τον «εθνικό» τους ύµνο… 

Στο Dayton Hamvention του ’60, το δισκάκι δίνονταν στους επισκέπτες ραδιοερασιτέχνες ως σουβενίρ, 
µε σκοπό να διαδοθεί ευρέως και να καθιερωθεί ως το radio amateur song… 

Στην Ελλάδα δε γνωρίζω αν κυκλοφόρησε ποτέ ο δίσκος αυτός, ούτε κι αν έγινε γνωστός 
ανάµεσα στους Έλληνες ραδιοερασιτέχνες. Ευκαιρία λοιπόν, κάποιος συνάδελφος µουσικός, συνθέτης 
ή τραγουδιστής ν’ αναλάβει να γυρίσει σε CD την ελληνική version της Σερενάτας. Θα ενθουσιαστούν 
όλοι οι Έλληνες συνάδελφοι… 

Με την πάροδο του χρόνου η Σερενάτα ξεχάστηκε και µόνο ραδιοερασιτέχνες κάποιας ηλικίας τη 
θυµούνται και τη σιγοτραγουδούν ακόµη, όταν µαζεύονται για να γιορτάσουν τα χρόνια που έκλεισε 
κάποιος συνάδελφος στο χόµπι…  

 
Η QSL κάρτα του µαέστρου Maurice Durieux 
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ΤΑ ΝΤΟΚΟΥΜΕΝΤΑ 
 

 
 

Η Α΄ πλευρά µε τη γαλλική έκδοση και το Raymond Girerd  
 

 

 
 

Και η Β΄ πλευρά µε την αγγλική έκδοση και τη Joyce Hahn 

Προσέξτε το όνοµα της δισκογραφικής εταιρείας: Q-S-O!  
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Κι εδώ η ειδική έκδοση για το Dayton Hamvention του 1960 

 

ΟΙ ΤΡΑΓΟΥ∆ΙΣΤΕΣ 
 

         
                                Raymond Girerd                                      Joyce Hahn 

 
 

AΚΟΥΣΤΕ Ε∆Ω ΤΗ ΣΕΡΕΝΑΤΑ ΣΤΑ ΑΓΓΛΙΚΑ: 
 

http://youtu.be/1MgOyWW5uG8 
 

ΚΙ Ε∆Ω ΣΤΑ ΓΑΛΛΙΚΑ: 
 

http://youtu.be/8hrbkn7Vwd4 
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ΟΙ ΑΓΓΛΙΚΟΙ ΣΤΙΧΟΙ 

 
Dah-di-dah-dit, dah-dah-di-dah 
Dah-di-dah-dit, dah-dah-di-dah 

Whaddya hear, over the air: 
CQ Serenade. 

 
So you don’t know just what it means 

Dust your shoes off, shake out your jeans 
Get on your feet, jump to the beat 

Of CQ Serenade. 
 

CQ - has gone and brought us a new rhythm 
That’s swinging all the cats by the ear, 

Let’s do ourselves a favour and get with ‘em; 
You’ll find you get the message, man you’ll hear it come in loud and clear 

 
Doesn’t matter what words you sing 
Just remember the beat’s the thing 
Get on the beam, carry the theme 

Of CQ Serenade. 
 

Amateurs on the radio 
Picked it up and then made it grow, 
Spread it around, swelling the sound 

Of CQ Serenade. 
 

From India a call to the U.S.A.: 
I’m reading you, you’re coming through fine; 

From Canada to France and the old U.K. 
For when it comes to radio the world’s one great big party line 

 
Tune in anywhere on the band 

Any corner of any land 
Let’s “put it there” right on the air 

With CQ Serenade. 
 

Dah-di-dah-dit, dah-dah-di-dah 
Makes a fellow feel “lah-dee-dah” 

When he unbends, making new friends 
With CQ Serenade. 

 
Clap your hands, pal, and tap your feet 

Till we all dig the friendly beat, 
Till all you hear over the air 

Is CQ Serenade. 
 

It really doesn’t matter at all -CQ- 
How smooth you make the signals combine; 

And anyone can answer the call -CQ- 
Just make with the receiver and get on the CQ party line 

 
Take your cue from the radio 

Even “beatnicks” go “do dee do” 
It’s everywhere, filling the air 

That CQ Serenade. 
 

 

73 από ∆ηµήτρη 
SV8QDJ-Ικαρία  



55--9 Report  9 Report  Το κυβερνοπεριοδικό του Αιγαίου Σελίδα  Σελίδα  Σελίδα  616161   

Ο ΠΑΠΑΦΟΥΝΗΣ ΓΡΑΦΕΙ…Ο ΠΑΠΑΦΟΥΝΗΣ ΓΡΑΦΕΙ…  

                                  HAMFEST HAMFEST Θεσσαλονίκης 2014Θεσσαλονίκης 2014    

   
 

Όπως µου είπε κι ένας φίλος πίσω από κάθε κίνηση, απόφαση βρίσκεται ο παράγων άνθρωπος και οι 
σχέσεις εµπιστοσύνης που έχει µε κάποιον άλλον σε συνδυασµό µε το κατάλληλο timing! Κι 
εξηγούµαι… στην εποχή µας θαύµατα δεν γίνονται ή τουλάχιστον σπανίζουν… Το να προσπαθήσεις να 
αµβλύνεις αποστάσεις και χάσµατα και να ξεκαθαρίσεις θολά τοπία θέλει τόλµη, αποφασιστικότητα, 
καθάρια ψυχή! ∆εν είναι κάτι δύσκολο µα ούτε και το συναντάς συχνά… Η στιγµή ή οι στιγµές είναι 
που κρίνουν πολλές φορές το µέλλον! Η στιγµή που ο αγαπητός Τάσος SV2AOK έγινε πρόεδρος της 
TARG και ο γράφων πρόεδρος της ΕΡΒΕ ήταν που έφερε τα κάτω επάνω και τούµπαλιν στον 
επαναπροσδιορισµό των σχέσεων των 2 συλλόγων! Όλα τα υπόλοιπα απλά ήρθαν µέσα από την 
συνεχή συζήτηση και αλληλοβοήθεια! Ένα παράδειγµα που περιµένει κι άλλα από άλλες πλευρές της 
Ελλάδος ούτως ώστε να µην µιλάµε για εξαίρεση στον κανόνα της δύστροπης εποχής που βιώνουµε 
όλοι µας! Το να σου αραδιάζονται λογής προβλήµατα είναι άλλο να τα λύνεις µοναχός και άλλο να το 
λύνουν πολλοί! Μέχρι την ώρα που γράφονται αυτές οι γραµµές πολλοί από εσάς δηλώνεται µε τον 
έναν ή τον άλλο τρόπο την ευαρέσκειά σας για την οµόνοια & δηµιουργικότητα µεταξύ των 2 
συλλόγων!  Έτσι δεν άργησε να πέσει η ερώτηση από τον Παπαφούνη για την περίπτωση 
συνδιοργάνωσης του Χάµφεστ Θεσσαλονίκης 2014, κάτι που επικυρώθηκε και επίσηµα από τα ∆Σ. Και 
ξεκίνησε µαζί µε τα υπόλοιπα πρότζεκτ κι αυτό ως κερασάκι στην τούρτα των κοινών µας εκδηλώσεων! 
Ένας χαµός από τρεξίµατα, χαρτούρες, συµφωνίες, διαφωνίες, συζητήσεις και τηλέφωνα ούτως ώστε 
στο ον ταιµ να είµαστε απίκο! Και ξέρετε στο τέλος ξυρίζουν τον γαµπρό ή αλλιώς καλά και τα έκανες 
όλα αυτά µα αν δεν έρθει κόσµος, αν ο καιρός τα χαλάσει αν… Αυτό που έχει όµως σηµασία είναι να 
πράξεις το καθήκον σου κι από εκεί κι έπειτα να περιµένεις να δεις το αποτέλεσµα… και το αποτέλεσµα 
ήταν απλά συγκινητικό! Το χάµφεστ αφιερώθηκε στον Παναγιώτη SY2ALT ενώ τεράστια απήχηση/
στήριξη βρήκε η βοήθεια όλων σας/µας προς το κοινωνικό παντοπωλείο! Όλοι όσοι παραβρέθηκαν 
στην ρ/ε συγκέντρωση µιλούσαν µε τα καλύτερα λόγια… έβλεπες ανθρώπους ευχαριστηµένους, 
χαµογελαστούς… µπορεί στην τσέπη να µην υπήρχε δραχµή αλλά και µόνο η παρουσία ανθρώπων από 
όλη σχεδόν την Ελλάδα για αυτούς µα και για εµάς έφτανε! Μέχρι και η ΕΕΡ µε τον εκλεκτό 
αντιπρόεδρο της Γιάννη SV1GE παρέστη, κάτι το ποίο εκτιµήθηκε δεόντως από όλους! 

Ένα µεγάλο ευχαριστώ για την αθρόα προσέλευση εκατοντάδων ρ/ε στην εκδήλωση, και για την 
στήριξη της φτωχολογιάς της πόλης µας µε πολύτιµα αγαθά! Η κορυφαία στιγµή του Χάµφεστ 
Θεσσαλονίκης η τήρηση ενός λεπτού σιγής στην µνήµη του Παναγιωτάκη µας! Εύχοµαι κι ελπίζω ότι 
τελικά θαύµατα µπορεί και να γίνονται… αρκεί ο άνθρωπος να µπορεί να υπερκεράσει τον εγωισµό και 
τον φθόνο! Και του χρόνου! 

 

Με εκτίµηση 

SVSV22FPUFPU  

ΥΓ…ΦΩΤΟ ΑΚΟΛΟΥΘΟΥΝ 
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SV2FPU & SV1GE σαν το παλιό καλό κρασί! 

 

Και σταθµός ασυρµάτου στήθηκε και διαλαλούσαµε το χάµφεστ της Θεσσαλονίκης! 
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Η φωνή που πρόβαλε την εκδήλωση σε όλους τους αναµεταδότες SV2CWS Μανώλης µαζί µε 
τον SV2BRT Γιώργο! 
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Όµορφη παρέα SV2AOK, SV2HSU, SV2GNJ! 

 

SV2CWS, SV2CMV!  
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SV2RMP & SV1QXU Αλεξάνδρα & Γεωργία! 
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DX NEWSDX NEWS  
 

Το DX Calendar δηµοσιεύεται κάθε µήνα.  

Ιδιαίτερη προσπάθεια γίνεται ώστε να είναι το δυνατόν ποιο πρόσφατο. Έτσι όλες οι DX πληροφορίες 
του να είναι εντός των προθεσµιών. 

Όπως θα δείτε το DX Calendar έχει τρείς στήλες. 

 

Η πρώτη στήλη µε τίτλο «PERIOD till xx/xx» αναφέρετε στην ηµεροµηνία της DX πληροφορίας. Από 
την ηµέρα πού διαβάζετε τό ηµερολόγιο, έως την ηµεροµηνία τέλους της δραστηριοποίησης (till… 
ηµεροµηνία).  

Η δεύτερη στήλη µε τίτλο «CALL» αναφέρετε στην DX πληροφορία, µε επιγραµµατικά ότι χρειάζεται να 
ξέρετε γύρω από αυτή.  

Η τρίτη στήλη µε τίτλο «REF xxxx» αναφέρεται µε έναν αριθµό στο Bulletin όπου πρέπει να 
ανατρέξετε εάν θέλετε να δείτε επί πλέον λεπτοµέρειες γύρω από την DX πληροφορίες.  

Για να δείτε την data base πού περιέχονται µε τους αριθµούς τους τά DX Bulletins πρέπει να 
επισκεφτείτε το: http://www.425dxn.org/425/indbulle.html 

Εάν κάποια από τις ενεργοποιήσεις σας ενδιαφέρει ιδιαίτερα και θέλετε να είστε ακόµη ποιο µεθοδικοί 
µιά απλή αλλά καλή ιδέα είναι νά επισκεφτείτε τό DX SUMMIT http://www.dxsummit.fi/ και στο πεδίο 
search να βάλετε το call sign και να το ψάξετε στο mode και στην µπάντα πού σας ενδιαφέρει τις 
ηµεροµηνίες πού αναφέρει το 425 DX News ότι θα δραστηριοποιηθεί… 

 
                                                                                     Καλό κυνήγι και πολλά new one! 

                                                                                                  73 to all of you! 

                                                                                                
___________________________________________________________________ 

******************************************************************* 

___________________________________________________________________ 

 
 
 
 
 

 
 

=========================== 
*** 4 2 5  D X  N E W S *** 

*******   CALENDAR  ******* 
 =========================== 

Edited by  I1JQJ & IK1ADH 
Direttore  Responsabile I2VGW 
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                                  No 1222 
                         =========================== 
                         *** 4 2 5  D X  N E W S *** 
                         *******   CALENDAR  ******* 
                         =========================== 
                          Edited by  I1JQJ & IK1ADH 
                        Direttore  Responsabile I2VGW 
 
PERIOD           CALL                                                   REF 
till  05/10      BA3AX/2, BA3CE/2, BD3AEO/2: Juhua Island (AS-151)     1220 
till  05/10      IE9/IQ8QX: Ustica Island (EU-051)                     1219 
till  06/10      9A/DL5MCK/p: Cres Island (EU-136)                     1222 
till  06/10      9N7CJ: Nepal                                          1219 
till  06/10      E51HDJ and E51XIW: Rarotonga (OC-013), South Cooks    1220 
till  06/10      K4KGG: Jekyll Island (NA-058)                         1221 
till  06/10      V63XP: Phonpei (OC-010), Micronesia                   1221 
till  07/10      8R1AE: special callsign                               1221 
till  07/10      W1AW/3: District of Columbia                          1221 
till  07/10      W1AW/6: California                                    1221 
till  07/10      W1AW/KL7: Alaska                                      1221 
till  07/10      YB9/HA3JB: Lombok (OC-150) and Bali (OC-022)          1215 
till  08/10      FO/DF1YP: Moorea (OC-046), French Polynesia           1217 
till  08/10      FR/DJ2CW: Reunion Island (AF-016)                     1220 
till  09/10      3D2YA: Mana Island (OC-121)                           1207 
till  09/10      VP5/G3SWH: Grand Turk Island (NA-003)                 1205 
till  10/10      KH6/VA3QSL: Hawaiii (OC-019)                          1220 
till  12/10      PA175RR: special callsign                             1219 
till  12/10      PD/DO1BEN and PD/DO1IQ: Texel Island (EU-038)         1221 
till  12/11      V47JA: St. Kitts (NA-104)                             1215 
till  13/10      TX5Z: Raivavae (OC-114), Austral Islands              1217 
till  14/10      5H1MD: Zanzibar (AF-032), Tanzania                    1217 
till  14/10      A35RT: Eya (OC-049), Tonga                            1221 
till  14/10      C21GC: Nauru (OC-031)                                 1207 
till  14/10      SZ8S: Samos Island (EU-049)                           1222 
till  15/10      PJ7PL: Sint Maarten (NA-105)                          1219 
till  15/10      T30D: Western Kiribati (OC-017)                       1199 
till  15/10      UE16CT, UE16IR, UE16LT, UE16MM: special callsigns     1219 
till  15/10      UE16MP, UE16MT, UE16SA, UE16SF: special callsigns     1219 
till  15/10      UE16SR, UE16ST, UE16WR, UE16HQ: special callsigns     1219 
till  15/10      YJ0X: Vanuatu (OC-035)                                1220 
till  18/10      GB2NZ: special callsign                               1211 
till  18/10      TM68VA: special event station (France)                1203 
till  21/10      7Q7VW: Malawi                                         1221 
till  24/10      DF8HS: Fehmarn Island (EU-128)                        1220 
till  29/10      FR/DJ7RJ: Reunion Island (AF-016)                     1220 
till  31/10      9I50: special prefix (Zambia)                         1222 
till  31/10      JU50VOM: special event station                        1222 
till  31/10      LZ1375IKA: special callsign                           1184 
till  31/10      R2014F and R2014FA-R2014FZ: special callsigns         1222 
till  31/10      ZM90DX: special callsign (New Zealand)                1167 
till  01/11      PJ6/G4IUF: Saba (NA-145)                              1216 
till  17/11      VY0/VE3VID: Igloolik Island (NA-174)                  1222 
till  20/11      AF1G/C6A: Andros Island (NA-001), Bahamas             1183 
till  26/11      RI59ANT: Bellingshausen Station, So. Shetlands        1191 
till  30/11      GA, MA, 2A: special prefixes (Scotland)               1184 
till  30/11      YL2014 special callsigns                              1191 
till  31/12      CW30A and CV3D: special callsigns                     1183 
till  31/12      DB50FIRAC: special event callsign                     1182 
till  31/12      DJ60DXMB: special callsign                            1184 
till  31/12      DL60JMZ: special event callsign                       1182 
till  31/12      DQ25GRENZE: special callsign                          1184 
till  31/12      EI1100WD: special callsign                            1214 
till  31/12      II4CDN: special callsign                              1221 
till  31/12      LM1814: special event callsign                        1182 
till  31/12      OM44LTE: special callsign                             1190 
till  31/12      S567O: special callsign                               1185 
till  31/12      TC10SWAT: special callsign                            1188 
till  31/12      W100AW: ARRL's centennial special callsign            1179 
till  31/12      YT0PUPIN: special callsign                            1183 
till  December   5Z4/LA4GHA: Kenya                                     1145 
till  December   6O0LA: Somalia                                        1145 
till  December   D2SG: Angola                                          1184 
till  31/01/2015 D8A: Jang Bogo Station, Antarctica                    1186 
till  01/02/2015 RI1ANC: Vostok Station, Antarctica                    1173 
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till  Feb   2015 DP0GVN: Neumayer III Station (Antarctica)             1180 
till  Feb   2015 RI1ANT: Mirny Station, Antarctica                     1173 
till  Mar   2015 CE9OJZ: South Shetland Islands (AN-010)               1203 
till  Jul   2015 4U20B: special callsign (Italy)                       1212 
04/10-08/10      C6AAS: New Providence (NA-001), Bahamas               1221 
04/10-17/10      OZ/DH3UN: Falster Island (EU-029)                     1222 
04/10-18/10      S79KB: Seychelles (AF-024)                            1221 
04/10-19/10      5Z4/DJ4EL: Lamu Island (AF-040)                       1209 
05/10-08/10      TC0MI: Marmara Island (AS-201)                        1222 
05/10-09/10      YB4IR/8 and YB8RW/p: Sula Island (OC-076)             1222 
06/10-10/10      PJ7PK: Guana Key of Pelikan (NA-247)                  1222 
06/10-19/10      SX7RUT: special callsign                              1222 
06/10-16/03/2015 TK/G4BKI: Corsica (EU-014)                            1219 
07/10-14/10      P40JR and P40JW: Aruba (SA-036)                       1222 
08/10-12/10      XR2T: Isla Damas (SA-086)                             1219 
08/10-13/10      JW9DL, JW6VM, JW7XK: Svalbard (EU-026)                1222 
08/10-14/10      W1AW/0: Missouri                                      1222 
08/10-14/10      W1AW/4: Virginia                                      1222 
08/10-20/10      4W/G3ZEM: Timor Leste (OC-148)                        1216 
08/10-21/10      W1AW/KH0: Northern Mariana Islands                    1222 
08/10-29/10      ZK3Q and ZK3E: Tokelau (OC-048)                       1197 
09/10-10/10      C6AYS: New Providence (NA-001), Bahamas               1221 
09/10-10/10      W4/SP5APW: Key West (NA-062)                          1222 
09/10-12/10      FR/F4HAU: Reunion Island (AF-016)                     1219 
10/10            W4/SP5APW: Dry Tortugas (NA-079)                      1222 
10/10-12/10      VK9DJ: Lord Howe Island (OC-004)                      1221 
10/10-12/10      W5GIX: Grand Isle (NA-168)                            1219 
10/10-14/10      V63AZ,V63GW,V60O,V60EME: Pohnpei (OC-010), Micronesia 1219 
10/10-07/11      5T0ITU: special callsign (Mauritania)                 1219 
11/10-13/10      JD1BOW: Chichijima (AS-031), Ogasawara                1222 
11/10-18/10      2SZ: special event station (England)                  1211 
11/10-18/10      CE0Y/DK5VP and CE0Y/DL8LR: Easter Island (SA-001)     1221 
12/10-15/10      W4/SP5APW: Marco Island (NA-052)                      1222 
13/10-17/10      3B9/F4HAU: Rodrigues Island (AF-017)                  1219 
13/10-29/10      VK9DLX and VK9LM : Lord Howe Island (OC-004)          1220 
13/10-09/11      E51NOU: Rarotonga (OC-013), South Cook Islands        1222 
15/10-22/10      MX0LDG: Isles of Scilly (EU-011)                      1222 
16/10-19/10      AY4E: Martin Garcia Island (SA-055)                   1221 
16/10-15/11      OO4CLM: special event station                         1222 
18/10-24/10      FR/F4HAU: Reunion Island (AF-016)                     1219 
18/10-24/10      IC8/IZ8XLP: Ischia Island (EU-031)                    1221 
18/10-25/10      PH146EU: Schouwen Duiveland (EU-146)                  1221 
18/10-26/10      TX7G: Marquesas Islands (OC-027)                      1209 
18/10-28/10      DL1WH/p: Pellworm Island (EU-042)                     1221 
18/10-01/11      VK9XSP: Christmas Island (OC-002)                     1207 
19/10-26/10      J79F, J79L and J79X: Dominica (NA-101)                1221 
20/10-04/11      5R8M: Nosy Be (AF-057), Madagascar                    1208 
24/10-30/10      T88HZ: Koror (OC-009), Palau                          1209 
24/10-04/11      9N7CJ: Nepal                                          1219 
26/10-30/10      IH9R: Pantelleria (AF-018)                            1221 
29/10-20/11      FR/F5UOW: Reunion Island (AF-016)                     1219 
30/10-10/11      FT4TA: Tromelin Island (AF-031)                       1221 
October          JG8NQJ/JD1: Minami Torishima (OC-073)                 1222 
October          VQ9XR: Diego Garcia (AF-006), Chagos Archipelago      1219 
October          ZD9A: Gough Island (AF-030)                           1218 
01/11-30/11      LZ1164SIM: special callsign                           1184 
03/11-13/11      VU4KV: Nicobar Islands (AS-033)                       1215 
03/11-30/11      S79VR: Seychelles (AF-024)                            1209 
15/11-30/11      VU4KV: Andaman Islands (AS-001)                       1215 
19/11-23/11      HI2DX: Isla Saona (NA-122)                            1213 
22/11-06/12      J34O: Grenada (NA-024)                                1221 
28/11-04/12      V63DX, V63ZP, V6A: Pohnpei (OC-010), Micronesia       1219 
November         5W0AF and 5W0AG: Samoa (OC-097)                       1221 
November         JG8NQJ/JD1: Minami Torishima (OC-073)                 1222 
November         VK0MH: Macquarie Island (AN-005)                      1221 
01/12-06/12      E6XG: Niue (OC-040)                                   1209 
01/12-31/12      LZ1784SMH: special callsign                           1184 
07/12-10/12      5T0ITU: special callsign (Mauritania)                 1219 
27/12-28/12      WW1USA: special event station                         1212 
December         JG8NQJ/JD1: Minami Torishima (OC-073)                 1222 
December         VK0MH: Macquarie Island (AN-005)                      1221 
01/01-04/02/2015 9M2MRS: Penang Island (AS-015), West Malaysia         1221 
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01/01-04/02/2015 9M2MRS: Penang Island (AS-015), West Malaysia         1221 
15/01-26/01/2015 C5X: The Gambia                                       1219 
January     2015 VK0MH: Macquarie Island (AN-005)                      1221 
February    2015 VK0MH: Macquarie Island (AN-005)                      1221 
11/03-01/04/2015 7QAA: Malawi                                          1216 
March       2015 VK0MH: Macquarie Island (AN-005)                      1221 
April       2015 VK0MH: Macquarie Island (AN-005)                      1221 
Sep-Oct     2015 ZD9TT: Tristan da Cunha (AF-029)                      1181 
November    2015 VK0EK: Heard Island                                   1221 
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Το DX calendar αναδηµοσιεύεται κατόπιν αδείας των 
υπευθύνων σύνταξης του «425 DX NEWS», προς το   

5-9 Report και το Aegean DX group. 
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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.   


