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DX News...DX News...DX News...   

Voice over...Voice over...Voice over...   

Ιονόσφαιρα...Ιονόσφαιρα...Ιονόσφαιρα...   

NEO NEO NEO ΥΑΕΥΑΕΥΑΕSU...SU...SU...   

   

   

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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VOICE VOICE ––  OVEROVER        AMATEUR  RADIOAMATEUR  RADIO  

 
 

Οι  περισσότεροι  ραδιοερασιτέχνες  έχουν σαν υπέρτατο πόθο να αποκτήσουν ένα  σοβαρό 
ποµποδέκτη και φυσικά µε αντίστοιχο κόστος  

Όταν τον αποκτήσουν και τον τοποθετήσουν στο  «shack» πολλές φορές  ακούνε τον 
συνοµιλητή τους να κάνουν παρατηρήσεις ότι η χροιά της φωνής τους παροµοιάζει άλλοτε 
σαν µικροφωνική, άλλοτε  σαν να οµιλούν  µέσα από «πηγάδι» άλλοτε µε τάσεις αντίλαλου-
εκο, κλπ. Μορφές  που δεν είναι αποδεκτές  µε την ποιότητα της ακριβής συσκευής ... 

Αρχίζουµε να αλλάζουµε τα µικρόφωνα να παίζουµε µε τις ρυθµίσεις του  audio του 
φάσµατος  της φωνής και όλες τις περιπτώσεις εκτός της «ουσίας» ...   του περιβάλλοντος 
χώρου. 

Όπως το καλύτερο µηχάνηµα χωρίς σωστή  κεραία  δεν µπορεί να αποδώσει  έτσι και το 
shack  ανεξαρτήτως  διαστάσεων απαιτεί στοιχειώδη υποδοµή για να έχει ένα καθαρό ήχο 
κρυστάλλινο  όχι πολύ «µπάσο»  αλλά ούτε υψηλό  «πρίµο»  εύκολα καταληπτό και βασικά 
ποιοτικό...  που σηµαίνει  απόδοση στο φάσµα των φωνητικών συχνοτήτων. 

 

Για να πετύχουµε αυτό το αποτέλεσµα πρέπει να βελτιώσουµε  την ακουστική του χώρου 
µας , ένα άδειο δωµάτιο δηµιουργεί  «αντίλαλο» ένα πολύ µικρό πνίγει  τις συχνότητες. 

Θα  σας δώσω  ορισµένα  βασικά  στοιχεία - διαστάσεις  κλπ µεθόδους για να πετύχετε και να 
βελτιώσετε  τις ακουστικές κυρίως συχνότητες  της φωνής  µεταξύ  300 – 3000  Ηz  που  
είναι και το βασικό φάσµα  της φωνής ,  αν και τα όρια είναι εκτός αυτού. 

Σαν βάση  θα πάρουµε  τις απαιτήσεις  ενός Voice Studio µε τις ακουστικές απαιτήσεις που 
είναι απλές και δεν έχουν της απαιτήσεις  ενός Studio  µουσικής . 

 

Όλα ξεκινούν από τις διαστάσεις  του χώρου ο οποίος έχει µία ιδιοσυχνότητα  αλλά θα 
λάβουµε υπ όψη και το κόστος στις εποχές που διανύουµε. 

 

Ο πολύ µικρός χώρος  είναι ένα πρόβληµα να διαχειρισθούµε  σωστά 

Το ακουστικό φάσµα της φωνής παρ όλο ότι είναι µικρό σε σύγκριση µε αυτό της µουσικής 
όταν  η βασική  ανδρική  φωνή  κυµαίνεται µεταξύ  85 έως  155 Ηz  η γυναικεία από  165  
έως  255 Hz  και παιδική  από  250  έως 300 Ηz. 
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Κάθε άτοµο όµως  έχει το δικό του φάσµα ανάλογα µε τις φωνητικές του χορδές , µία µπάσα  
ανδρική  γύρω στους  65 Hz  ενώ µια υψηλή  γυναικεία µιας σοπράνο  φθάνει  και τους  
3000  Hz . 

Φυσικά υπάρχουν  οι αρµονικές στην φωνή µας που την κάνει να ξεχωρίζει από άτοµο σε 
άτοµο  και να την αναγνωρίζουµε  , η αναπαραγωγή  όµως παίζει ρόλο από την απόκριση 
του  , έτσι ένα Woofer  καλύπτει το κυρίως φάσµα της ανθρώπινης φωνής µαζί µε τα Mid-
Range οι κατασκευαστές των συσκευών και κατ ακολουθία των µεγαφώνων  καλύπτουν ένα 
ευρύ φάσµα αλλά οι φυσικές διαστάσεις των ενσωµατωµένων  µεγαφώνων  δεν αποδίδουν 
όσο τα εξωτερικά µεγάφωνα  που  σε παλαιότερες  σειρές  περιελάµβαναν και τα 
τροφοδοτικά.  ( Collins  S-Line,  Drake  line,  Heathkit line, κλπ ) 

 Heathkit  line το µεγάφωνο  πρώτο δεξιά    

 

  Drake line  το µεγάφωνο  δεξιά 
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Collins  S-Line  2  µεγάφωνα  ένα για κάθε  δέκτη 

 

Μία βελτίωση της ακουστικής λήψεως είναι και το κατάλληλο εξωτερικό µεγάφωνο. 

 

οι συχνότητες  ανδρών γυναικών  στο φάσµα. 

 

Ας  δούµε τα  βασικά στοιχεία  των διαστάσεων  του  «shack». 

Οι  ελάχιστες  διαστάσεις για ακουστική  είναι  40 m3  (κυβικά µέτρα) δηλαδή  ένας χώρος  
4,5 Χ 3 µέτρα  (13,5 m2  τετραγωνικά) διαθέσιµα µέσα στον κυρίως χώρο της κατοικίας αλλά 
πολλοί διαθέτουν σοφίτες ,υπόγεια ,δωµάτια σε ταράτσες  κλπ χώρους  ακόµη  και  1 Χ   2,5 
µέτρα  οι οποίοι µπορούν να βελτιωθούν  ως προς την ακουστική  µε κατάλληλη  επένδυση  
στους τοίχους  το  δάπεδο και την οροφή. 

Οι βασικές  ακουστικές  επεµβάσεις,  πρέπει να τηρούνται  γιατί δεν είναι  ευχάριστο να 
συνοµιλούµε και στο backgroung  να ακούγονται κατοικίδια  ή  µωρά, ή τηλεόραση, ή 
µουσική,  ή φωνές  από µέλη της οικογένειας  ...  Νίκο   το φαγητό  κρυώνει  τελείωνε.... 
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Μία εφαρµογή  στο  µικρόφωνο  είναι  η  ανάρτησή του σε  ελατήρια για να µην  
µεταδίδονται οι θόρυβοι  , άλλη  το  φίλτρο  (pop-filter) που προστατεύει  το µικρόφωνο  από  
τους οξείς  και βίαιους  ήχους 

Σε απόσταση  10- 30  εκατοστά  , τα 
επιτραπέζια  να έχουν ποδαράκια από σιλικόνη  
ώστε να είναι σταθερά να αποσβένουν 
κραδασµούς και να µην γλιστράνε. 

Προσοχή  µην  κολλάτε  το µικρόφωνο  στα 
χείλη σας  η φωνή σας θα ακούγεται  
«τηλεφωνική»  και ψυχρή  κρατήστε το εάν 
είναι χειρός σε µία απόσταση  τουλάχιστον 10 
εκατοστών. 

Για την  εύρεση ενός χώρου και της ακουστικής 
του ποιότητας  ανάλογα µε τις διαστάσεις  
έχουµε : 

FΗz = 344 / 2 L 

Όπου  344  η  ταχύτητα του  ήχου ανά 
δευτερόλεπτο  σε  µέτρα, 

L  το  µήκος  του χώρου, 

Πχ    344  /  2 Χ 7µέτρα µήκος   =  344/14  = 
24,5  Hz η βασική 

Οι  αρµονικές  είναι  49- 73,5 -98 -147-147 -
171,5 -196- 220,5 Hz κλπ 

Υλικά   που βοηθούν στην ακουστική  ισορροπία είναι στο  δάπεδο  χαλί  ή µοκέτα  στην 
οροφή  ήχο απορροφητικά  από  ηχητικά υλικά  σε πάνελ ή όρυκτο βάµβακα  όσο  για τις  
πλευρές  µέχρι την µέση  από το δάπεδο µε µοκέτα  και από εκεί ως την οροφή  µε πάνελ. 

       
Για  όσους είναι  απαιτητικοί  και θέλουν περισσότερες και συγκεκριµένες πληροφορίες για 
τον χώρο τους  µπορούν να ζητήσουν οδηγίες στο  din.boxmail@gmail.com 

 

    sv1dB 
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ΤΑ ΝΕΑ ΤΟΥ ΠΑ.ΣΥ.ΧΕ.ΡΑ. CB. 

ΜΗΝΩΝ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ – ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2016. 

 

Αγαπητοί φίλοι της Citizens Band, γεια σας.  

 

Η πολυαναµενόµενη «διαβούλευση» για το νέο νοµοθετικό πλαίσιο της Citizens Band, έγινε ουσιαστικά κατά την 
διάρκεια των Εορτών Χριστουγέννων – Πρωτοχρονιάς – Φώτων. 

 

Αρχικά η περίοδος που επέλεξαν από την πλευρά του Υπουργείου Μεταφορών ήταν απόλυτα λανθασµένη, αφού 
µέσα στις γιορτές ποιος θα καθίσει να ασχοληθεί; Όλοι εστιάζουν να περάσουν καλά τις γιορτές µε τις οικογένειες 
τους ή τους αγαπηµένους τους. 

 

Μόλις την τελευταία εβδοµάδα υπήρξε κάποια δραστηριότητα από κάποιους ενδιαφερόµενους και αυτό σε επίπεδο 
FaceBook! Στην πραγµατικότητα δεν υπήρξε δηµόσια διαβούλευση, αλλά µια συλλογή e-mails από την πλευρά του 
Υπουργείου, το περιεχόµενο των οποίων κανένας πραγµατικά δεν µπορεί να γνωρίζει. 

 

Το σωστό θα ήταν να γινόταν πραγµατικά ανοιχτή διαβούλευση µε δηµόσιες τοποθετήσεις από τους πολίτες ή 
φορείς, µε τον τρόπο αυτό θα µπορούσε να υπάρξει γόνιµος διάλογος. Ο καθένας θα έλεγε τα επιχειρήµατα του 
και όλοι θα γνώριζαν τις θέσεις των υποστηρικτών ή αντιτιθεµένων στο νοµοσχέδιο. Τώρα πραγµατικά και επίσηµα 
δεν ξέρει κανένας τίποτε.  

 

Αν και δεν υπήρξε δηµόσια διαβούλευση, στα λεγόµενα Μέσα Κοινωνικής ∆ικτύωσης υπήρξε µια δραστηριότητα 
για την οποία κανείς δεν µπορεί να αισθάνεται υπερήφανος. 

 

«Ενδιαφερόµενοι» εκτός του χώρου της Citizens Band, µε νοοτροπία «αγανακτισµένων πολιτών», άσκησαν ένα 
βρώµικο πόλεµο, σε µια προσπάθεια να ανακόψουν το ολοένα αυξανόµενο ενδιαφέρων των πολιτών για την Citi-
zens Band, αλλά και για να υποβαθµίσουν τα οφέλη που θα προκύψουν για αυτούς, φοβούµενοι ότι η ανάπτυξη 
της, θα γινόταν εις βάρος γνωστού επιστηµονικού χόµπι που σχετίζεται µε τις επικοινωνίες. 

 

Ευτυχώς αυτή τους η δραστηριότητα δεν πέρασε απαρατήρητη από κάποιους φορείς, οι οποίοι φύση και θέση 
ασχολούνται µε τις επικοινωνίες, το διαδίκτυο,  κλπ και έστειλαν τις απόψεις τους στο Υπουργείο Μεταφορών, 
ώστε να αναθεωρήσει  κάποια βασικά σηµεία του νόµου. Βλέπετε ουδέν κακόν αµιγές καλού. 

 

Αυτή τη στιγµή ο νόµος έχει ουσιαστικά τελµατώσει. Επίσηµα υπάρχει φόρτος εργασιών και εσωτερικές 
ανακατανοµές προσωπικού και χώρων οι οποίες δεν επιτρέπουν στους υπηρεσιακούς παράγοντες να ασχοληθούν 
ουσιαστικά µε τον νόµο. Προς το παρών σταχυολογούν διάφορες προτάσεις γενικού ή ειδικού ενδιαφέροντος. 

 

Εµείς παρακολουθούµε από κοντά την όλη εξέλιξη και ελπίζουµε σύντοµα να πρυτανεύσει η λογική και σύντοµα 
να έχουµε ένα νόµο ο οποίος θα επιτρέπει στους Έλληνες πολίτες να έχουν ραδιοτηλέφωνα Βάσεως, φορητά και 
αυτοκινήτου όπως και όλοι οι άλλοι Ευρωπαίοι και όχι µόνο πολίτες. 
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Οργανωτικά. 

 

H συζήτηση που έγινε για την συστέγαση µας µε άλλο σύλλογο δεν στέφθηκε από επιτυχία, 
σε κάθε περίπτωση ευχαριστούµε τους καλούς φίλους για την ευγενική τους πρόθεση, ίσως 
σε διαφορετικές συνθήκες να µπορούσαµε να συστεγαστούµε. Αυτή τι στιγµή 
επεξεργαζόµαστε κάποιες προτάσεις, παράλληλα είµαστε ανοιχτοί σε οποιαδήποτε πρόταση ή 
ιδέα µπορεί να µας οδηγήσει στην απόκτηση ενός χώρου  συναντήσεων. Ουσιαστικά 
χρειαζόµαστε ένα χώρο για 50 – 60 άτοµα, για µια φορά την εβδοµάδα και για χρονικό 
διάστηµα τριών ωρών 6 µε 9 το απόγευµα. 

 

Μια πολύ καλή πρόταση µας έχει γίνει από µια εταιρία ενοικιάσεως  επιπλωµένων χώρων, σε 
συµφέρουσα τιµή. Το βασικό πρόβληµα µέχρι στιγµή είναι η δυσκολία στην όδευση της 
καθόδου της κεραίας. Βλέπετε τα κτήρια δεν κατασκευάζονται µε πρόβλεψη όδευσης για 
καθόδους κεραιών C.B. και όχι µόνο. Επίσης από την στιγµή που δεν πρόκειται για 
µακροχρόνια ενοικίαση, αλλά για περιστασιακή, 4 φορές τον µήνα για χρονικό διάστηµα 3 
ωρών, είναι ασύµφορη οικονοµικά η µόνιµη εγκατάσταση κεραιοσυστήµατος. 

 

Ο Αντιπρόεδρος του συλλόγου µας Κος Γιακουµάτος και ο Γραµµατέας µας Κος 
Φουρνογεράκης ετοιµάζουν την πρώτη συνεστίαση του συλλόγου µας,  σύντοµα θα 
ενηµερωθείτε και για αυτό. 

 

Άρχισε η διάθεση των αυτοκόλλητων σηµάτων για αυτοκίνητα και µηχανές του συλλόγου 
µας. Η τιµή τους είναι ενιαία 5 Ευρώ το ζευγάρι και στέλνονται δωρεάν στην επαρχία. 

 

Οι ενδιαφερόµενοι µπορείτε να καταθέσετε τα χρήµατα στον λογαριασµό της Εθνικής 
Τραπέζης: 

 

694/605713-62 Μανωλάτος Γεράσιµος 

 

Βλέπετε λόγω capital controls  δεν ανοίγονται ακόµη νέοι λογαριασµοί. 

 

Αφού καταθέσετε τα χρήµατα στείλτε µου στο ac488@hotmail.gr, τον αριθµό του 
παραστατικού κατάθεσης, µαζί µε το ονοµατεπώνυµο σας και την ταχυδροµική διεύθυνση που 
θα σας τα στείλουµε. 

Στον ίδιο λογαριασµό µπορείτε να καταθέσετε την συνδροµή σας. Μην ξεχνάτε να στείλετε 
αριθµό παραστατικού και ονοµατεπώνυµο. 

 

Ευχαριστίες. 

 

 Εδώ θέλω να ευχαριστήσω  τους εκατοντάδες φίλους του ΠΑ.ΣΥ.ΧΕ.ΡΑ. C.B. και της Citizens Band, 
για την µαζική αποστολή των µηνυµάτων στήριξης των θέσεών µας στο Υπουργείο Μεταφορών. Είναι 
καλό να ξέρουν στο ΥΜΕ, ότι τα µέλη του συλλόγου µας είναι ενωµένοι σαν γροθιά και πιστεύουν στον 
δίκαιο αγώνα µας. Επίσης θέλω να ευχαριστήσω όλους όσους έστειλαν µηνύµατα συµπαράστασης τόσο 
από την πλευρά των ραδιοερασιτεχνών, όσο και από την πλευρά των εµπόρων ειδών τηλεπικοινωνίας. 
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ΟΙ ΡΑ∆ΙΟΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΟΙ ΡΑ∆ΙΟΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ   

ΜΕΣΩ ΙΟΝΟΣΦΑΙΡΑΣΜΕΣΩ ΙΟΝΟΣΦΑΙΡΑΣ                                                                                

                                               

Γράφει ο Μάκης Μανωλάτος 
Sv1nk@hotmail.com 

 

 

Η τρέχουσα θέση του 11ους Ηλιακού κύκλου. 

 

Αγαπητοί φίλοι και συνάδελφοι γεια σας. Ο 11ης ηλιακός κύκλος έχει αρχίσει για τα καλά την καθοδική του πορεία 
προς την περίοδο της ελάχιστης ηλιακής δραστηριότητας, σε αντίθεση µε την ραδιοερασιτεχνική δραστηριότητα 
που δείχνει να εκτοξεύεται µέσω της οργάνωσης και υλοποίησης πολλών και εξωτικών Dx-petitions! 

 

Μια DX-petition που έκανε πολλούς ραδιοερασιτέχνες να καρδιοχτυπήσουν! 

 

Για να πραγµατοποιηθούν αυτές οι υπέροχες, οι µαγευτικές επικοινωνίες, χρειάζονται γνώσεις, κόπος, ξενύχτια, 
υλικοτεχνική υποδοµή και ένας …… καθρέπτης!!!!!! που ονοµάζεται ιονόσφαιρα. Με αυτόν τον φυσικό καθρέπτη 
θα ασχοληθούµε στις γραµµές που ακολουθούν, σε µια προσπάθεια οι νέοι κυρίως ραδιοερασιτέχνες να 
κατανοήσουν τον τρόπο µε τον οποίο πραγµατοποιούνται όλα αυτά τα εξωτικά DX QSO. ∆ηλαδή οι 
ραδιοερασιτεχνικές επικοινωνίες µέσω της Ιονόσφαιρας. 
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Λίγη ιστορία είναι απαραίτητη! 

 

 

Guglielmo Giovanni Maria Marconi, 

 

Ο πατέρας των ασύρµατων επικοινωνιών είναι ο Guglielmo Giovanni Maria Marconi γόνος αριστοκρατικής 
οικογένειας, που γεννήθηκε στην Μπολόνια στις 25 Απριλίου του 1874. Από πολύ νωρίς άρχισε να ενδιαφέρεται 
για την ηλεκτρική τεχνολογία και την επιστήµη, µε σκοπό όχι την επιστηµονική έρευνα, αλλά την καθηµερινή 
πρακτική εφαρµογή τους. 

Το καλοκαίρι του 1895 άρχισε να πειραµατίζεται µε διάφορες «ασύρµατες» 
συσκευές και κεραίες στο κτήµα του πατέρα του στην Μπολόνια, όπου 
ανακάλυψε τα πλεονεκτήµατα που είχαν τα κατακόρυφα µονόπολα µε 
καλή γείωση, σε σχέση µε διάφορες διπολοειδείς κεραίες. 

Με αυτά τα κατακόρυφα µονόπολα µπόρεσε να καλύψει αποστάσεις µέχρι 
και 2,5 Km σε περιοχές µε χαµηλούς λόφους και 6 χιλιόµετρα σε επίπεδες 
εκτάσεις και ανοιχτή θάλασσα. Με συνεχείς βελτιώσεις του εξοπλισµού του 
και των κεραιοσυστηµάτων του, κατόρθωσε να επικοινωνήσει στην 
πραγµατικά, τότε,  µεγάλη απόσταση των 16 Km, µεταξύ του νησιού Flat 
Holm Island  και του  Brean Down Fort, ενώ στις 27 Μαρτίου του 1899 
έκανε την πρώτη επικοινωνία µεταξύ Αγγλίας - Γαλλίας  από το  South 
Foreland Lighthouse  στο  Wimereux.  

 

Και ένας ραδιοερασιτεχνικός σταθµός. Ακριβώς ίδιοι ε;;; τέτοια 
οµοιότητα πια! 

 

Ένας από τους πειραµατικούς 
σταθµούς του Μαρκόνι. 
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Στις 8 Νοεµβρίου του 1899 εγκατέστησε έναν ασύρµατο σταθµό στο υπερωκεάνιο  SS Saint Paul µε το οποίο 
επίστρεφε ο ίδιος από τις ΗΠΑ, και πέτυχε την πρώτη επικοινωνία πλοίου που βρισκόταν µέσα στον Ατλαντικό 
ωκεανό και της Αγγλικής στεριάς στις 15 Νοεµβρίου, καλύπτοντας µια απόσταση 66 ναυτικών µιλίων.   

Έχοντας ήδη µεγάλη εµπειρία, ξεκινά τις υπερατλαντικές δοκιµές µε σκοπό να ενώσει ασύρµατα την Αγγλία µε την 
Αµερική, ώστε να παρακάµψει το υποβρύχιο καλώδιο που τις ένωνε. Χρησιµοποιώντας «θηριώδεις» κεραίες ύψους 
150m! µπόρεσε να στείλει τα πρώτα σήµατα από την Αγγλία στο  Newfoundland  του Καναδά, καλύπτοντας µια 
απόσταση 3500 Km. Αυτή είναι η πρώτη πραγµατική DX επικοινωνία, µεταξύ της Ευρωπαϊκής και της Αµερικανικής 
Ηπείρου που πραγµατοποιήθηκε σε µήκος κύµατος περίπου 350m στα Μεσαία κύµατα.  

 
Χαµογελαστές παρατηρήσεις: 

 
Κατά πως δείχνουν τα πράγµατα ο συγχωρεµένος ήταν Μεσατζής µε όλη την σηµασία της λέξης, άκου 

εκποµπές στα 350m, χάθηκαν τα 160; 

Κανένας δε µας λέει µε τι στάσιµα «έβγαινε», και µε τι antenna tuner τα «έριχνε» Hi….. Hi…. Hi….. 

Αφού δεν είσαι ραδιοερασιτέχνης αγόρι µου, που πας; θα µπλέξεις και να γιατί… 

 
Ο Μαρκόνι δεν ήταν δυνατόν να γνωρίζει την επίδραση της Ιονόσφαιρας στην διάδοση των ραδιοκυµάτων -  Wave 
Propagation, έτσι έκανε δοκιµές µέρα µεσηµέρι, στα Μεσαία κύµατα µε πολύ φτωχά αποτελέσµατα, αφού το 
ιονοσφαιρικό στρώµα D τους προκαλούσε τεράστια εξασθένηση. Είτε λέγεσαι Μαρκόνι και είσαι διάσηµος, είτε 
Μανωλάτος και µε δυσκολία σε ξέρει η µητέρα σου, τα σήµατα των ποµπών µεσαίων κυµάτων έχουν την ίδια 
µοίρα. Με την συνέχιση των δοκιµών διαπίστωσε ότι τα ραδιοκύµατα είχαν απίστευτα µεγαλύτερη εµβέλεια την 
νύχτα σε σχέση µε την ηµέρα και να γιατί…. 

 

 

 

Κατά την διάρκεια της ηµέρας το στρώµα D, εξασθενούσε τα ραδιοκύµατα Μεσαίων συχνοτήτων του ποµπού του, 
ενώ µετά την δύση του ηλίου, το στρώµα D εξαφανίζεται οπότε τα ραδιοκύµατα µπορούσαν να διαδοθούν µε 
µεγαλύτερη ευκολία, όπως θα δούµε στην συνέχεια. 

 

 Με συνεχείς βελτιώσεις της υλικοτεχνικής υποδοµής των σταθµών εκατέρωθεν του Ατλαντικού και έχοντας πλέον 
κάποια στοιχειώδη γνώση της διάδοσης, στις 18   Ιανουαρίου 1903, έστειλε µε απόλυτη επιτυχία και µε 
ελεγχόµενες συνθήκες ένα µήνυµα χαιρετισµού από τον Θεόδωρο Ρούσβελτ στον Βασιλιά της Αγγλίας Εδουάρδο 
VII. Αυτή θεωρείται και η πρώτη επίσηµη  υπερατλαντική επικοινωνία της Ευρώπης µε την Αµερική. 

 

Ας δούµε λοιπόν τι είναι η Ιονόσφαιρα και πως βοηθά την διάδοση των ραδιοκυµάτων…. 
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Ιονόσφαιρα. 

 

Η θέση της ιονόσφαιρας µέσα στην ατµόσφαιρα. 

 

Ονοµάζεται το τµήµα της ατµόσφαιρας που αρχίζει από ύψος 70 περίπου χιλιοµέτρων από το επίπεδο της 
θάλασσας και εκτείνεται ακόµη και µέχρι τα 700 έως και 1000 χιλιόµετρα µέσα στο διάστηµα. Η Ιονόσφαιρα 
δηλαδή είναι αέρας, (όχι κοπανιστός), που βρίσκεται σε κατάσταση ηλεκτρικής αστάθειας ή ανισορροπίας. 

 

Τι είναι ο ιονισµός; 

 

 

Ο Ιονισµός είναι ένα φυσικό φαινόµενο όπου, τα ηλεκτρόνια των ατόµων των αερίων της ατµόσφαιρας κάτω από 
την επίδραση των υπεριωδών ακτίνων του ηλίου ή των φορτισµένων σωµατιδίων που εκτοξεύει στην γήινη 
ατµόσφαιρα, αποκτούν αρκετή ενέργεια, ώστε να απελευθερωθούν από το άτοµο που ανήκουν και να 
µετατραπούν σε ελεύθερα ηλεκτρόνια.   
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Η ελευθερία τους βέβαια διαρκεί ελάχιστα, αφού γρήγορα θα δεσµευτούν από το κοντινότερο σε αυτά άτοµο 
κάποιου αερίου ή από κάποιο άτοµο αερίου µε ισχυρές ελκτικές δυνάµεις. 

 

 

 

O ιονισµός της ατµόσφαιρας οφείλεται στον βοµβαρδισµό της από ακτίνες U/V και φορτισµένα σωµατίδια από τον 
ήλιο.  

 

 

Έτσι έχουµε ένα άτοµο αέρα που του λείπει ένα ηλεκτρόνιο, και ένα άτοµο αέρα που του περισσεύει ένα 
ηλεκτρόνιο, οπότε και τα δύο, βρίσκονται σε ηλεκτρική αστάθεια. Το άτοµο που του λείπει ένα ηλεκτρόνιο έχει 
µετατραπεί σε θετικό ιόν και το άτοµο που του περισσεύει ένα ηλεκτρόνιο έχει µετατραπεί σε αρνητικό ιόν.  
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Ιονισµός από φορτισµένα ηλιακά σωµατίδια. Φαινόµενο ΣΕΛΑΣ. 

 

Ο χώρος όπου εµφανίζεται το φαινόµενο των θετικών και αρνητικών ιόντων αερίων είναι  ιονισµένος. Ιονισµένος 
αέρας υπάρχει παντού, από την επιφάνεια της γης  µέχρι το τέλος της ατµόσφαιρας µέσα στο διάστηµα. Ο 
ιονισµός των αερίων κοντά στην επιφάνεια της γης είναι εξαιρετικά µικρός, και συγκρινόµενος µε το τι συµβαίνει 
σε µεγαλύτερα ατµοσφαιρικά ύψη, ασήµαντος. 

 

 

Εκτεταµένος ιονισµός-Σέλας,  λήψη από τον διαστηµικό σταθµό. 

 

Ο λόγος είναι ότι η πυκνότητα του αέρα κοντά στην επιφάνεια της γης είναι µεγάλη και η ένταση των υπεριωδών 

ακτίνων πολύ µικρή, αφού έχει ήδη απορροφηθεί κατά την κάθοδό της µέσα στην ατµόσφαιρα. Έτσι δεν υπάρχει 

αρκετή ενέργεια για να ιονιστεί ο επιφανειακός αέρας παρά µόνο σε ασήµαντο βαθµό.  
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Ηλιακή ακτινοβολία και ιονοσφαιρικά στρώµατα.  

 

Καθώς αποµακρυνόµαστε   από την επιφάνεια της γης, η πυκνότητα του αέρα αρχίζει να ελαττώνεται, ενώ 
αντίστροφα ή ένταση της ισχύος των υπεριωδών ακτίνων αυξάνεται. Στο ύψος των 70 περίπου χιλιοµέτρων από 
την επιφάνεια της γης ο αέρας είναι αρκετά αραιός και η ένταση των υπεριωδών ακτίνων αρκετά ισχυρή, ώστε να 
εµφανιστεί το φαινόµενο του ιονισµού τόσο έντονο, ώστε να είναι πλέον µετρήσιµο µε επιστηµονικά όργανα.  

 

Την ηµέρα σχηµατίζονται τα ιονοσφαιρικά στρώµατα D,E,F, ενώ την νύχτα πρακτικά παραµένει µόνο το F. 

Από το ύψος των 70 Km και πάνω, όπου το φαινόµενο του ιονισµού είναι µετρήσιµο, αρχίζει η ιονόσφαιρα και οι 
παραξενιές της.  

 

Ρατσιστικό χιουµοριστικό σχόλιο: 

Συνάδελφοι η Ιονόσφαιρα είναι γένους θηλυκού, οπότε πολύ φυσιολογικά έχει ηλεκτρική  ανισορροπία και 
παραξενιές, πολλές παραξενιές, αλλά όπως λατρεύουµε τις γυναίκες και δεν µπορούµε να ζήσουµε στιγµή χωρίς 
αυτές, έτσι και µε την ιονόσφαιρα, την λατρεύουµε και µάλιστα όσο περισσότερες παραξενιές παρουσιάζει, τόσο 
περισσότερο µας ενθουσιάζει!!! 
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Η ιονόσφαιρα ακολουθεί την καµπυλότητα της γης. Φωτογραφία από ΝΟΑΑ  

 

Τα ιονοσφαιρικά στρώµατα. 

 

Η ιονόσφαιρα δεν είναι ενιαία, όσο παράξενο και αν είναι αυτό. Το φαινόµενο του έντονου και µετρήσιµου 
ιονισµού, παρατηρείται σε συγκεκριµένα ύψη από την επιφάνεια της γης, όπου  σχηµατίζει «στρώµατα» 
ιονισµένου αέρα µε συγκεκριµένο πάχος. Τα στρώµατα αυτά έχουν τις ονοµασίες D, E, F και σχηµατίζονται στα 
αντίστοιχα ύψη των 70, 100 και 250 Km από την επιφάνεια της γης. 

 

Η ιονόσφαιρα ξεχωρίζει από τα χαµηλότερα στρώµατα της ατµόσφαιρας επειδή σε  

αυτήν ο ιονισµός είναι ισχυρός και µετρήσιµος. Αλλά µέσα στην ίδια την ιονόσφαιρα ο ιονισµός δεν έχει σε όλα τα 
ύψη την ίδια ένταση, αλλά µεταβάλλεται ανάλογα µε το ύψος από την επιφάνεια της γης, την υφιστάµενη 
πυκνότητα του αέρα στο συγκεκριµένο ύψος και την ένταση των υπεριωδών ακτίνων στο συγκεκριµένο ύψος. 

Η κοινή συνισταµένη όλων των παραγόντων, είναι το ύψος. 

 

Η υψοµετρική θέση των Ιονοσφαιρικών στρωµάτων. 
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Όσο πιο ψηλά ανεβαίνουµε, τόσο πιο κοντά στον ήλιο βρισκόµαστε, άρα τόσο πιο ισχυρή είναι η υπεριώδης 
ακτινοβολία. Όσο πιο ψηλά µετακινούµαστε µέσα στην ατµόσφαιρα, τόσο αποµακρυνόµαστε από την επιφάνεια 
της γης, και τόσο πιο αραιό αέρα συναντάµε.  

 

Η µέτρηση των ιονοσφαιρικών στρωµάτων γίνεται µε ειδικούς ραδιοβολιστικούς ποµποδέκτες  και το 
αποτέλεσµα είναι το ιονόγραµµα που βλέπετε.  

Στα ύψη της «χρυσής τοµής», όπου η πυκνότητα του αέρα είναι αρκετή και η ένταση των υπεριωδών ακτίνων 
ικανή να τον ιονίσει, δηµιουργείται µια εκτεταµένη ιονισµένη περιοχή µε αρκετό πλάτος που ονοµάζεται 
ιονοσφαιρικό στρώµα. Πχ το D. 

Από κάποιό ύψος και µετά η πυκνότητα του αέρα είναι αρκετά χαµηλή,  οπότε η ένταση των υπεριωδών ακτίνων 
δεν αρκεί για να τον ιονίσει σηµαντικά, δηλαδή ο αέρας εξακολουθεί να είναι ιονισµένος, αλλά σηµαντικά λιγότερο 
από τις αέριες µάζες που βρίσκονται σε χαµηλότερο ύψος, και η ικανότητά τους να αντανακλούν ραδιοκύµατα 
είναι εξαιρετικά µικρή, έως ανύπαρκτη. 

 

Ιονοσφαιρικά στρώµατα και µεσοστρωµατικές περιοχές. 

 

Καθώς ανεβαίνουµε προς τον ήλιο, η ένταση των υπεριωδών ακτίνων αυξάνει τόσο πολύ, ώστε µπορεί να ιονίσει 
τον αραιό αέρα που συναντά στα 100 Km από την επιφάνεια της γης και έτσι δηµιουργεί το επόµενο ιονοσφαιρικό 
στρώµα µε την ονοµασία Ε. 

Ανεβαίνοντας προς τον ήλιο η ατµόσφαιρα γίνεται υπερβολικά αραιή µε αποτέλεσµα  η ένταση της υπεριώδους 
ακτινοβολίας να µην είναι αρκετή να δηµιουργήσει έντονο ιονισµό. Στο ύψος όµως των 250 Km η έντασή τους 
γίνεται τόσο ισχυρή, ώστε έχουµε πάλι εντονότατο  ιονισµό και τον σχηµατισµό του στρώµατος F. 
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Πληροφορία υπό διερεύνηση: 

 

Η θέση του νέου (;) στρώµατος G στην ιονόσφαιρα. 

  

Για  δεκαετίες, οι επιστήµονες αλλά και οι ραδιοερασιτέχνες, δεν µπορούσαν να ερµηνεύσουν  κάποια φαινόµενα 
επικοινωνίας µε την ανάκλαση ραδιοκυµάτων στο στρώµα F. Πρόσφατα ανακαλύφθηκε και αυτή τη στιγµή 
ερευνάται, ένα νέο στρώµα µε την ονοµασία G, το οποίο βρίσκεται πιο ψηλά από το στρώµα F. Εµφανίζεται σε 
ύψη από 500 – 1000  Km, και είναι εξαιρετικά δύσκολο να ερευνηθεί επειδή σχεδόν µόνιµα υπερκαλύπτεται από 
το στρώµα F. Όταν και όποτε τελειώσει η έρευνα θα µάθουµε τι ακριβώς είναι αυτό το στρώµα και πώς επιδρά στις 
ραδιοερασιτεχνικές επικοινωνίες. Μέχρι τότε, αυτήν την πληροφορία δεν τη διαβάσατε και δεν σας την είπα! Hi… 
Hi….. 

 

Ο µηχανισµός ανάκλασης των ραδιοκυµάτων στην Ιονόσφαιρα. 

 

Η διάδοση των ραδιοκυµάτων σε πολύ – πολύ µακρινές αποστάσεις οφείλεται στα ιονοσφαιρικά στρώµατα, τα 
οποία λειτουργούν σαν καθρέπτες τοποθετηµένοι στα ύψη των 70, 100 και 250 Km επάνω από την επιφάνεια της 
γης. Πώς όµως γίνεται η αντανάκλαση των ραδιοκυµάτων επάνω στα ιονοσφαιρικά στρώµατα; η διαδικασία είναι 
πολύ απλή, αλλά πραγµατικά εντυπωσιακή. 

 

 

Τα στρώµατα D,E,F, (F1,F2) λειτουργούν σαν υπερυψωµένοι καθρέπτες, που αντανακλούν τα 
ραδιοκύµατα. 

Ήδη γνωρίζετε ότι κάτω από την επίδραση των ακτίνων V/U και φορτισµένων σωµατιδίων που βοµβαρδίζουν την 
ατµόσφαιρα, απελευθερώνονται ηλεκτρόνια από τα άτοµα των αερίων.  Αυτά τα ηλεκτρόνια για κάποιο µικρό 
χρονικό διάστηµα παραµένουν αδέσµευτα και «ζουν» την ελευθερία τους περιπλανώµενα µέσα στην ατµόσφαιρα. 
Ο αριθµός αυτών των ελεύθερων ηλεκτρονίων µετράται σε εκατοµµύρια ανά κυβικό εκατοστό αέρα, και  δεν είναι 
σταθερός, αλλά εξαρτάται από το ύψος του ιονοσφαιρικού στρώµατος, την ένταση των ακτίνων V/U, από την 
ένταση του βοµβαρδισµού των φορτισµένων σωµατιδίων, την κλιµατική εποχή της γης, την θέση του 11ους 
ηλιακού κύκλου, την κατάσταση του µαγνητικού πεδίου της γης κλπ. 
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∆είτε την µέγιστη πυκνότητα ηλεκτρονίων ανά ιονοσφαιρικό στρώµα. 

 

Με µια απλή µατιά στον πίνακα µπορείτε να διαπιστώσετε ότι κάθε ιονοσφαιρικό στρώµα έχει την δική του 
πυκνότητα και την συνηθισµένη  διακύµανσή  της. Επίσης µπορείτε να δείτε το ύψος του σχηµατισµού των 
στρωµάτων και το µέσο πάχος τους. 

Στην επόµενη εικόνα µπορείτε να δείτε την γραφική παράσταση της πυκνότητας  των ηλεκτρονίων σε σχέση µε το 
ύψος σχηµατισµού των ιονοσφαιρικών στρωµάτων. 

 

 

Γράφηµα στο οποίο φαίνεται η πυκνότητα των ελεύθερων ηλεκτρονίων σε σχέση µε το ύψος 

σχηµατισµού κάθε στρώµατος.  
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Αυτά λοιπόν τα ελεύθερα ηλεκτρόνια είναι το «µέσο» για την διάδοση των ραδιοκυµάτων και να γιατί: Καθώς ένα 
ραδιοκύµα πχ 3.5 ΜΗΖ διαδίδεται µέσα στην ατµόσφαιρα, έρχεται σε επαφή µε τα ελεύθερα ηλεκτρόνια ενός 
ιονοσφαιρικού στρώµατος πχ Ε. Όταν ένα ηλεκτρόνιο έρθει σε επαφή µε ένα ραδιοκύµα, αρχίζει να ταλαντεύεται 
στην συχνότητά του, στο παράδειγµά µας µε συχνότητα 3.5 ΜΗΖ/sec. 

Η ταλάντωση του ηλεκτρονίου στην συχνότητα του ραδιοκύµατος διαρκεί όσο είναι ελεύθερο και σταµατά όταν 
αυτό δεσµευτεί από κάποιο µόριο αέρα. 

Είναι προφανές ότι σε κάθε ιονοσφαιρικό στρώµα, υπάρχει ένας άπειρος αριθµός ελεύθερων  ηλεκτρονίων, τα 
οποία ταλαντεύονται ταυτόχρονα µέχρι να δεσµευτούν, δηµιουργώντας ένα δρόµο – wave path για να διαδοθεί το 
ραδιοκύµα. Στο παράδειγµά µας τους 3.5 ΜΗΖ. 

 

∆ιαβάθµιση πυκνότητας ηλεκτρονίων σε ένα ιονοσφαιρικό στρώµα. Στην βάση του αραιά και στην 
κορυφή πυκνά. 

  

Καθώς το ραδιοκύµα «ανεβαίνει» µέσα στο ιονοσφαιρικό στρώµα, συναντά όλο και µεγαλύτερο αριθµό ελεύθερων 
ηλεκτρονίων, κάποια στιγµή, η ενέργεια της συχνότητας του  ραδιοκύµατος , στο παράδειγµά µας οι 3.5 ΜΗΖ, δεν 
είναι αρκετή για να θέσει  σε  ταλάντωση τα ελεύθερα ηλεκτρόνια που συναντά. Φανταστείτε ότι τα ηλεκτρόνια 
είναι τόσα πολλά, που δηµιουργούν ένα «τοίχο» πάνω στον οποίο το ραδιοκύµα σκοντάφτει και αρχίζει να 
«σέρνεται» επάνω του, µέχρι που «λυγίζει» και στρέφεται προς την επιφάνεια της γης και αρχίζει την κάθοδο προς 
την κεραία του ανταποκριτή µας. 

Αν και η παραπάνω εξήγηση είναι αρκετά απλοϊκή, δεν απέχει πάρα πολύ από την πραγµατικότητα που βασίζεται 
στον διαφορετικό δείκτη διαθλάσεως των ιονισµένων αέριων µαζών, αλλά είναι περισσότερο κατανοητή. Για 
λόγους απλοποίησης και κατανόησης επίσης, θεωρούµε ότι τα ραδιοκύµατα διαδίδονται µε τον τρόπο που 
διαδίδεται το φως, δηµιουργώντας ισοσκελή τρίγωνα, όµως η πραγµατικότητα είναι αρκετά διαφορετική. 

 

   

Απλοποιηµένη ισοσκελής διάδοση. 
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Καθώς το ραδιοκύµα εισχωρεί µέσα στο ιονοσφαιρικό στρώµα, συναντά όλο και περισσότερα ηλεκτρόνια, τα οποία 
το αναγκάζουν σταδιακά να καµπυλώσει προς την γη. Με τον τρόπο αυτό, ένα ραδιοκύµα ανεβαίνει πολλά 
χιλιόµετρα µέσα στο ιονοσφαιρικό στρώµα µέχρι να καµπυλώσει και να αρχίσει να επιστρέφει πίσω στην γη. Για να 
ακριβολογούµε, η  πορεία ενός ραδιοκύµατος µέσα στο ιονοσφαιρικό στρώµα διαγράφει µια παραβολή και όχι ένα 
ισοσκελές τρίγωνο.  

 

 

Ένα ραδιοκύµα µέσα στο ιονοσφαιρικό στρώµα διαγράφει µια παραβολή. 

 

∆είτε προσεκτικά την εικόνα. Το ραδιοκύµα ανεβαίνει, ανεβαίνει, ανεβαίνει, κάποια στιγµή συναντά ένα «τοίχος» 
ελεύθερων ηλεκτρονίων, τα οποία το αναγκάζουν να «τσουλήσει» επάνω τους και τελικά να πάρει κατεύθυνση 
προς την γη. 

 

Εύκολα καταλαβαίνει ο οποιοσδήποτε ότι για να ολοκληρωθεί η παραβολή, απαιτείται το ιονοσφαιρικό στρώµα να 
έχει αρκετό πάχος και αρκετό αριθµό ηλεκτρονίων, διαφορετικά το ραδιοκύµα θα το διαπεράσει και θα χαθεί στο 
διάστηµα. 

 

 

Τα ραδιοκύµατα «χάνονται» στο διάστηµα, όταν το ιονοσφαιρικό στρώµα δεν έχει αρκετό πάχος 

και αρκετό αριθµό ηλεκτρονίων  
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Εκτός από τον αριθµό ελεύθερων ηλεκτρονίων, εξίσου σηµαντική είναι και η γωνία εκποµπής της κεραίας µας. Τα 
ραδιοκύµατα που έχουν εκπεµφθεί από µια κεραία µε χαµηλή γωνία εκποµπής, έχουν µεγαλύτερες πιθανότητες να 
ανακλαστούν πίσω στην γη, επειδή διαδιδόµενα µέσα στο ιονοσφαιρικό στρώµα, έχουν την «άνεση» της πολύ 
αργής και προοδευτικής καµπύλωσης προς την γη. 

 

Η  χαµηλή γωνία εκποµπής έχει περισσότερες πιθανότητες ανάκλασης και εµβέλειας. 

 

Ας δούµε λοιπόν πώς γίνεται η ανάκλαση των ραδιοκυµάτων από ένα ιονοσφαιρικό στρώµα, και πως τελικά 
δηµιουργείται η παραβολή. 

Η κεραία µας εκπέµπει ένα ενιαίο ηλεκτροµαγνητικό πεδίο, το οποίο καθώς αποµακρύνεται από αυτήν ακολουθεί 
τρεις διακριτούς δρόµους. 

 

Ο ένας δρόµος είναι να συνεχίσει να κινείται παράλληλα προς  την επιφάνεια του εδάφους καλύπτοντας τον 
χώρο από την ίδια την επιφάνεια της γης και µέχρι ένα µικρό ύψος. Το ραδιοκύµα αυτό ονοµάζεται κύµα 
εδάφους και έχει πολύ µικρή εµβέλεια, επειδή απορροφάται από το έδαφος. 

Ο άλλος δρόµος είναι η κίνησή του ραδιοκύµατος αρκετά ψηλά, έτσι ώστε να µην υπάρχει υπολογίσιµη 
απορρόφηση από το έδαφος, αλλά και να µην υπάρχουν εµπόδια µεταξύ των κεραιών εκποµπής και 
λήψεως. 

Ο τελευταίος δρόµος, ο δρόµος του DX και των συγκινήσεων ο οποίος οδηγεί το ραδιοκύµα ψηλά στον 
ουρανό, στην ιονόσφαιρα, και για αυτόν τον λόγο ονοµάζεται ουράνιο κύµα ή Sky Wave. 

Αυτό το ουράνιο κύµα καθώς ανεβαίνει ψηλά στον ουρανό, κάποια στιγµή θα συναντήσει είτε το στρώµα D, αν 
είναι ηµέρα, είτε το στρώµα Ε, αν είναι νύχτα. Αν η συχνότητα είναι αρκετά υψηλή πχ. 14 ΜΗΖ, τότε ο ιονισµός 
των στρωµάτων αυτών αλλά και το πάχος τους δεν είναι ικανά να καµπυλώσουν το ραδιοκύµα πίσω στην 
επιφάνεια της γης. Έτσι το ραδιοκύµα τα διαπερνά έχοντας υποστεί κάποια απώλεια, και τελικά συναντά το 
στρώµα F. 

 

 

Η διαδικασία της σταδιακής «κάµψης» του ραδιοκύµατος µέσα στο ιονοσφαιρικό στρώµα. 
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Το στρώµα F, είναι ένα στρώµα που έχει υψηλό ιονισµό, και καθώς το ραδιοκύµα το διασχίζει, θέτει τα ελεύθερα 
ηλεκτρόνια σε ταλάντωση. Στην αρχή του στρώµατος αυτό είναι αρκετά εύκολο, αλλά καθώς το ραδιοκύµα 
ανεβαίνει πιο ψηλά, αρχίζει και συναντά ένα πολύ µεγάλο πλήθος ηλεκτρονίων που δυσκολεύεται να τα βάλει σε 
ταλάντωση, έτσι σταδιακά αρχίζει να καµπυλώνει. 

 

 

Η σταδιακή καµπύλωση του ραδιοκύµατος µέσα σε ένα ιονοσφαιρικό στρώµα. 

 

 

 

Είσοδος ραδιοκύµατος, δηµιουργία παραβολής και έξοδος προς την γη. 

 

Κάποια στιγµή το ραδιοκύµα θα συναντήσει µια περιοχή µε τόσο έντονο ιονισµό, που θα είναι αδύνατον να 
συνεχίσει την προς τα επάνω πορεία του και θα αρχίσει να κινείται παράλληλα µε το «αδιαπέραστο» στρώµα 
ηλεκτρονίων. Αυτή η παράλληλη πορεία µπορεί να είναι σχετικά µικρή, ή απρόσµενα µεγάλη, πάντως, κάποια 
στιγµή το ραδιοκύµα θα συναντήσει πάλι περιοχές µε χαµηλότερο ιονισµό όπου θα µπορεί να θέσει τα ηλεκτρόνια 
σε ταλάντωση και θα αρχίσει η κάθοδος του προς την επιφάνεια της γης. 
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Η διάδοση των ραδιοκυµάτων µέσα από τα ιονοσφαιρικά στρώµατα και η ανάκλαση τους δεν είναι ανώδυνα. Κάθε 
διέλευση από ιονοσφαιρικό στρώµα σηµαίνει απώλεια στη ισχύ του σήµατος, αφού ούτως ή άλλως κατά την 
διέλευσή του θέτει τα ηλεκτρόνια  του σε ταλάντωση, ανεξάρτητα του ότι αυτά δεν µπορούν να το καµπυλώσουν 
προς την γη. 

 

Απώλεια ισχύος σε ένα ραδιοκύµα έχουµε τόσο κατά την είσοδό του στην ιονόσφαιρα όσο και κατά την έξοδό του. 

 

Η απώλεια είναι διπλή, δηλαδή απώλεια έχουµε και κατά την είσοδο του ραδιοκύµατος σε ένα ιονοσφαιρικό 
στρώµα κατά την φάση της ανύψωσης, και κατά την διέλευση του ραδιοκύµατος κατά την φάση της επιστροφής 
του στην γη. Η απώλεια κάθε ραδιοκύµατος εξαρτάται από την ποσότητα του ιονισµού που έχει το κάθε 
ιονοσφαιρικό στρώµα, το πάχος του, την γωνία µε την οποία το διασχίζει το ραδιοκύµα, πόσα συνολικά στρώµατα 
θα διασχίσει, από την ίδια την συχνότητά του ραδιοκύµατος  κλπ. Εποµένως δεν υπάρχουν ακριβή νούµερα σε dB, 
ωστόσο είναι προφανές ότι,  όσο υψηλότερη είναι η συχνότητα του ραδιοκύµατος, τόσο µικρότερες απώλειες 
υφίσταται από τα ιονοσφαιρικά στρώµατα, και το αντίθετο.  

 

Το ταξίδι του ουράνιου κύµατος. 

 

Σε αντίθεση µε την άποψη που έχουν πολλοί ραδιοερασιτέχνες, ότι η διάδοση των ραδιοκυµάτων είναι µια απλή 
υπόθεση, τελικά είναι αρκετά δύσκολη και πολύπλοκη. 

Η διάδοση των ραδιοκυµάτων µέσω της ιονόσφαιρας µπορεί να γίνει µε διάφορους και ενδιαφέροντες τρόπους. 

 

Το απλό άλµα.   

  

 

∆ιάδοση απλού άλµατος. 
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Είναι ο συχνότερος τρόπος διάδοσης των ραδιοκυµάτων. Το ραδιοκύµα  ξεκινά το ταξίδι του από την κεραία 
εκποµπής, αντανακλάται σε ένα ιονοσφαιρικό στρώµα και επιστρέφει στην κεραία λήψεως.  Αν το δούµε σε µια 
εικόνα, σχηµατίζει ένα περίπου ισοσκελές τρίγωνο, που η απόσταση µεταξύ της κεραίας εκποµπής µε την κεραία 
λήψεως φτάνει έως τα 2000 Km. 

Το ιονοσφαιρικό στρώµα στο οποίο θα γίνει η ανάκλαση, εξαρτάται από την συχνότητα του ραδιοκύµατος, την 
ώρα του εικοσιτετραώρου και την ηλιακή δραστηριότητα. Σε γενικές γραµµές, στο στρώµα D, αντανακλώνται οι 
συχνότητες έως 2 ΜΗΖ, στο Ε έως 10 ΜΗΖ, και στο F όλες οι άλλες. 

 

Πολλαπλά άλµατα.  

 

Πολλαπλά άλµατα ραδιοκυµάτων, µεταξύ ιονόσφαιρας και γης.  

 

Είναι ένα απόλυτα φυσικό φαινόµενο, όπου το ραδιοκύµα αφού «προσγειωθεί» επάνω την επιφάνεια της γης, 
ξανα-ανεβαίνει στην ιονόσφαιρα και εκτελεί ένα δεύτερο ή περισσότερα άλµατα. 

Για να συµβεί αυτό πρέπει: 

Η ισχύς εκποµπής  να είναι αρκετή. 

Να υπάρχουν ευνοϊκές συνθήκες διάδοσης στην ιονόσφαιρα. 

Στην «ζώνη προσγείωσης» του ραδιοκύµατος να υπάρχουν ευνοϊκές συνθήκες για την ανάκλαση του 
ραδιοκύµατος όπως: Η ανάκλαση να γίνει επάνω σε επίπεδο υγρό έδαφος µε χαµηλή βλάστηση, ή σε 
µεγάλες λίµνες ή φυσικά στην θάλασσα. 

Στην ουσία εκείνο το οποίο συµβαίνει στην περίπτωση των πολλαπλών αλµάτων είναι η δηµιουργία ενός τεράστιου 
κυµατοδηγού όπου η µια πλευρά του είναι η ιονόσφαιρά και η άλλη η επιφάνεια της γης. Η διαφορά όµως είναι η 
εξής: οι απώλειες στο σήµα που αντανακλάται στην πλευρά της ιονόσφαιρας είναι κατά πολύ µικρότερες από τις 
απώλειες στην επιφάνεια της γης και ιδίως όταν η ανάκλαση γίνεται επάνω σε ορεινούς όγκους ή άµµο. 

 

Ένα ραδιοκύµα µπορεί να κάνει το γύρο της γης περισσότερο από µία φορά!  
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Αν η ισχύς του σταθµού είναι αρκετή και οι γενικές συνθήκες διάδοσης ευνοϊκές, τότε είναι δυνατόν το ραδιοκύµα 
να κάνει τον γύρο της γης και να επιστρέψει πάλι στην κεραία εκποµπής, στην περίπτωση αυτή έχουµε την 
δηµιουργία του φαινόµενου echo. Από παρατηρήσεις που έχουν γίνει σε βάθος δεκαετιών έχει αποδειχθεί ότι ένα 
ραδιοκύµα µπορεί να κάνει το γύρο της γης περισσότερο από µία φορά!  

  

Πολλαπλά άλµατα µέσα στην ιονόσφαιρα. 

 

Πολλές φορές η έντονη ηλιακή δραστηριότητα δηµιουργεί τέτοιες συνθήκες διάδοσης, ώστε τα ραδιοκύµατα δεν 
αντανακλώνται µεταξύ κάποιου ιονοσφαιρικού στρώµατος και της γης, αλλά «παγιδεύονται» και αντανακλώνται 
µεταξύ των ίδιων των ιονοσφαιρικών στρωµάτων. 

Μια τέτοια συνηθισµένη περίπτωση είναι η αρχική ανάκλαση ενός ραδιοκύµατος στο στρώµα F στην συνέχεια η 
ανάκλασή του στο στρώµα Ε σποραδικό και η επανα-ανάκλασή του στο στρώµα F. Το ραδιοκύµα λοιπόν ξεκινά 
από την κεραία και φτάνει στο στρώµα F από όπου και ανακλάται πίσω στη γη. 

Κατά την διάρκεια της καθόδου του πάνω από κάποια µακρινή χώρα επικρατούν συνθήκες ευνοϊκές για την 
δηµιουργία E σποραδικού στρώµατος το οποίο έχει την ικανότητα να αντανακλά ακόµη και συχνότητες VHF, οπότε 
πολύ εύκολα αντανακλά το ραδιοκύµα πίσω στο στρώµα F, το οποίο µε την σειρά του το επανα- προωθεί πίσω 
στην γη. 

  

Ενδο-ιονοσφαιρική ανάκλαση µεταξύ στρωµάτων F και Es.  

 

Με τον τρόπο αυτό µπορούν να καλυφθούν πολύ µεγάλες αποστάσεις, µε πολύ δυνατά σήµατα στο σηµείο λήψης, 
επειδή η ανάκλαση στο στρώµα Ε σποραδικό έχει λιγότερες απώλειες σε σχέση µε την ανάκλαση ενός 
ραδιοκύµατος στην επιφάνεια της γης. 

Συνδυασµένη διάδοση  

 

Συνδυασµένη διάδοση ΤΧ-Es-ΓΗΣ-F-RX και TX-F-ΓΗΣ-Es-RX. 
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Μια επίσης ασυνήθιστη στο µάτι, αλλά πολύ συνηθισµένη στην φύση,  είναι η συνδυασµένη διάδοση των 
ραδιοκυµάτων, δηλαδή η διάδοση µε συνδυασµένες διαδοχικές ανακλάσεις µεταξύ γης και δύο διαφορετικών 
ιονοσφαιρικών στρωµάτων. 

Στην εικόνα µπορείτε να δείτε και τις δύο περιπτώσεις συνδυασµένης διάδοσης. Στην πρώτη περίπτωση το 
ραδιοκύµα συναντά ένα στρώµα Ε σποραδικό το οποίο λόγω της πολύ µεγάλης αντανακλαστικής ικανότητας που 
έχει, στέλνει το ραδιοκύµα πίσω στην γη. Επειδή η απόσταση µεταξύ γης και Ε σποραδικού είναι µικρή, περίπου 
100 Km, το ραδιοκύµα στην επιστροφή του έχει πολύ µεγάλη ένταση οπότε µπορεί να ανακλαστεί στην γη και να 
επιστρέψει στην ιονόσφαιρα, όπου και ανακλάται στο στρώµα F και επιστρέφει στην γη, έχοντας καλύψει µια 
σηµαντικά µεγάλη µε χαµηλή απώλεια.  

Αντίστοιχα στην δεύτερη περίπτωση το ραδιοκύµα αντανακλάται στο στρώµα F και επιστρέφει στην γη όπου 
έχοντας αρκετή ισχύ, αντανακλάται πίσω στην ιονόσφαιρα, σε χαµηλό ύψος συναντά ένα ιονοσφαιρικό στρώµα Ε 
σποραδικό το οποίο το επανα - προωθεί πίσω στην γη και µάλιστα µε αρκετή ισχύ. 

Προσέξτε γιατί τα σήµατα που φτάνουν στον δέκτη µας είναι αρκετά ισχυρά:  

Στην πρώτη περίπτωση το ραδιοκύµα συναντά σε χαµηλό ύψος το Ε σποραδικό οπότε δεν έχει υποστεί απώλειες 
από την διαδροµή του στην ιονόσφαιρα και την ανάκλαση του στο στρώµα F. Στην δεύτερη περίπτωση το 
ραδιοκύµα έχει υποστεί τις απώλειες από την διαδροµή του στην ιονόσφαιρα και την ανάκλαση στο F και την γη, 
αλλά συναντά σε χαµηλό ύψος το Ε σποραδικό οπότε η απώλειες είναι αισθητά χαµηλές.    

 

Ιονοσφαιρική διολίσθηση.  

 

Ιονοσφαιρική διολίσθηση. 

 

Πρόκειται για ένα παράξενο φαινόµενο, όπου το ραδιοκύµα δεν διαδίδεται µέσω της παραβολικής ανάκλασης, 
αλλά κυριολεκτικά «τσουλάει» επάνω στον πυκνό ιονισµό, στο ανώτατο επίπεδο του στρώµατος, συνήθως του F. 
Σε αυτόν τον τρόπο διάδοσης, το ραδιοκύµα δείχνει να σχηµατίζει ένα είδος «τραπεζίου» όπου τα «πόδια» του 
έχουν µια σχετικά µεγάλη γωνία εισόδου και καθόδου στην ιονόσφαιρα. 

Οι µεγάλες γωνίες εισόδου και εξόδου από την ιονόσφαιρα και η διάδοση του ραδιοκύµατος σε µεγάλο ύψος σε 
συνθήκες υψηλού ιονισµού, του εξασφαλίζουν διάδοση σε µεγάλες αποστάσεις, µε ισχυρά σήµατα χωρίς 
διαλείψεις – QSB. 

 

Ε σποραδική διάδοση.     

 

Είναι µια παρεξηγηµένη διάδοση, αφού σχεδόν το σύνολο των Ελλήνων Ραδιοερασιτεχνών και όχι µόνο, θεωρεί 
ότι µε αυτήν διαδίδονται µόνο ραδιοκύµατα VHF! Στο στρώµα Ε σποραδικό αντανακλώνται όλες οι συχνότητες των 
Μακρών, Μεσαίων, Βραχέων και τα VHF. 

Μέσω του Ε σποραδικού µπορούµε να έχουµε διάδοση  µε ένα απλό ή πολλαπλά άλµατα, τόσο στα βραχέα, όσο 
και στα VHF.  
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Η διάδοση των Μεσαίων Βραχέων στο Ε σποραδικό. 

 

 

 

∆είτε ότι στο Ε σποραδικό ανακλώνται τόσο τα Μεσαία, όσο και τα βραχέα κύµατα. 

 

2F = ∆ύο άλµατα στο στρώµα F 

2F+Es = ∆ύο άλµατα στο στρώµα F και ένα ενδιάµεσο στο Es. 

Εs+F = Ένα άλµα στο Ε σποραδικό και ένα στο στρώµα F 

3 Ες  = Τρία άλµατα στο Ε σποραδικό 

F = Ένα άλµα στο στρώµα F 

2Ες = ∆ύο άλµατα στο Ε σποραδικό 

Ες = Ένα άλµα στο Ε σποραδικό. 

 

Το Ε σποραδικό στρώµα δηµιουργείται σε διάφορες χρονικές στιγµές και µε διαφορετικές αντανακλαστικές 
ικανότητες. Αν οι ποσότητες των ελεύθερων ηλεκτρονίων του είναι αρκετά χαµηλές, θα έχουµε ανάκλαση των 
Μεσαίων και Βραχέων κυµάτων σε αυτό, αλλά όχι των συχνοτήτων VHF.  
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Στο ιονόγραµµα Αθηνών της 23/4/2015 δείτε το σχηµατισµό του Ε σποραδικού που αντανακλάει 
Μεσαία και Βραχέα κύµατα. 

  

Για να συµβεί αυτό, θα πρέπει να έχουµε υψηλό αριθµό ελεύθερων ηλεκτρονίων, τόσο µεγάλο, ώστε να 
σχηµατίζουν στρώσεις σαν τα φύλλα του µπακλαβά. Ναι, ναι,  βαλτός είµαι για να σας ανοίξω την όρεξη!. 
Εποµένως όταν έχουµε σχηµατισµό Ε σποραδικού στρώµατος µε χαµηλό ιονισµό θα χαρούµε την ανάκλαση των 
Μεσαίων και Βραχέων κυµάτων σε αυτό, και µε συνθήκες υψηλού ιονισµού θα χαρούµε τα µαγευτικά DX - QSO 
στα VHF. 

 

Στο ιονόγραµµα της 23/4/2015, από το προσωπικό µου αρχείο για την καθηµερινή µελέτη της ιονοσφαιρικής 
διάδοσης, βλέπετε τον σχηµατισµό ενός Ε σποραδικού στρώµατος πάνω από την Αθήνα, πάνω από κεφάλια µας 
δηλαδή, σε ύψος 99 Km, όπου αντανακλά µε κάθετη γωνία εκποµπής 900 , συχνότητες από 1.73 ΜΗΖ –δηλαδή 
Μεσαία Κύµατα- και πάνω. Η MUF του συγκεκριµένου Ε σποραδικού ήταν περίπου 12.5 ΜΗ, δηλαδή απίστευτα 
µακριά από τους 50 ή 144 ΜΗΖ., και του στρώµατος F ήταν 18,4 ΜΗΖ περίπου. ∆εν ήταν και η καλύτερη ηµέρα 
για DX, πιστέψτε µε. 

 

Η ιονόσφαιρα είναι ένας ζωντανός οργανισµός, ένα θαύµα της φύσης, που µε την σηµερινή σύνθεσή της µας 
επιτρέπει να πραγµατοποιούµε επικοινωνίες µε τον καλύτερο τρόπο, αφού σε γενικές γραµµές η συµπεριφορά της 
είναι γνωστή. Μην απορείτε που το διαβάζεται, χιλιάδες επιστήµονες, µηχανικοί, αλλά και ραδιοερασιτέχνες έχουν 
είτε µελετήσει, είτε παρατηρήσει την συµπεριφορά της κάτω από όλες τις συνθήκες.  

Στο πέρασµα από το µέγιστο στο ελάχιστο του ηλιακού κύκλου, µε πολλές ή λίγες κηλίδες, µε εκρήξεις στην 
επιφάνεια του ήλιου και την εκτίναξη τεράστιων ποσοτήτων φορτισµένων σωµατιδίων και ακτινοβολιών, µε το 
µαγνητικό πεδίο της γης σε ηρεµία ή σε διαταραχή κλπ. Βεβαίως ως θηλυκό που είναι, πάντοτε µας εκπλήσσει και 
µας συναρπάζει, αλλά πάνω – κάτω ξέρουµε να την διαχειριστούµε! 
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Μια µικρή γνωριµία µε τα ιονοσφαιρικά στρώµατα. 

 

 

Τα ιονοσφαιρικά στρώµατα της ατµόσφαιρας. 

 

Το στρώµα D. 

 

Το στρώµα D είναι ένα µόνιµο στρώµα ιονισµένου αέρα που αποτελείται από µόρια αερίων και ελεύθερα 
ηλεκτρόνια. Το πρωί σχηµατίζεται σε ύψος 70 Km πάνω από την επιφάνεια του εδάφους / θάλασσας και τη νύχτα 
πρακτικά εξαφανίζεται. Στην πραγµατικότητα τη νύχτα «ανεβαίνει» στα 90Km και γίνεται εξαιρετικά λεπτό. Αυτό 
οφείλεται στο ότι ο ιονισµός της περιοχής συντηρείται µόνο από την κοσµική ακτινοβολία η ένταση της οποίας 
είναι πολύ µικρή σε σχέση µε την ηλιακή ακτινοβολία. 

 

Επειδή λοιπόν το πάχος του στρώµατος είναι πολύ – πολύ λεπτό και δεν δηµιουργεί σηµαντικές απώλειες στα 
ραδιοκύµατα που µε ευκολία το διαπερνούν, θεωρούµε ότι εξαφανίζεται. Κάτω από συνθήκες αυξηµένης 
ιονοσφαιρικής δραστηριότητας σε ύψος µεταξύ 50 και 90 Km σχηµατίζονται έντονοι, διάσπαρτοι ιονοσφαιρικοί 
σχηµατισµοί οι οποίοι είτε προκαλούν έντονη απορρόφηση των χαµηλών συχνοτήτων είτε αντανακλούν 
«πρόωρα» πίσω στη γη τις συχνότητες των περιοχών VLF και LF. Αυτές οι περιοχές ονοµάζονται σποραδικό D. 

 

Αν και στο στρώµα έχουµε ανάκλαση ραδιοκυµάτων VLF και LF δεν έχουµε MUF, δηλαδή µέγιστη χρησιµοποιήσιµη 
συχνότητα! επί πλέον λόγω της έντονης παρουσίας του µαγνητικού πεδίου της γης (το D βρίσκεται µόλις 70Km 
µακριά από την επιφάνεια) τα ελεύθερα ηλεκτρόνια του στρώµατος αποκτούν µια σπειροειδή κίνηση γύρω από τον 
εαυτό τους. Αυτή η «ταλάντωση» των ηλεκτρονίων της ιονόσφαιρας έχει µια συχνότητα συντονισµού που είναι 
γνωστή ως "γυροσκοπική" συχνότητα.  

 

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

 

Σε αντίθεση µε τις υψηλές συχνότητες H.F. που ανακλώνται σε κάποιο υψηλά σχηµατισµένο ιονοσφαιρικό 
στρώµα, οι πολύ χαµηλές συχνότητες πχ 136 ΚΗΖ διαδίδονται µέσω ενός «κυµατοδηγού» του οποίου η µία 
πλευρά είναι το στρώµα και η άλλη το έδαφος / θάλασσα. Φανταστείτε ότι έχουµε δύο καθρέπτες που βρίσκονται 
τοποθετηµένοι απέναντι - απέναντι ο ένας στο δάπεδο ενός διαδρόµου και ο άλλος στην οροφή του. Ανάβουµε 
ένα φακό και ρίχνουµε την δέσµη του φωτός στον καθρέπτη της οροφής, θα δούµε ότι η δέσµη θα ανακλαστεί 
διαδοχικά στον καθρέπτη του δαπέδου, στον καθρέπτη της οροφής έως ότου φτάσει στο τέλος του διαδρόµου.  

 Συµπερασµατικά λοιπόν το στρώµα την ηµέρα λειτουργεί σαν εξασθενητής των συχνοτήτων έως 10 ΜΗΖ, και το 
βράδυ έως 6 ΜΗΖ, και βοηθά τη διάδοση των πολύ χαµηλών συχνοτήτων λειτουργώντας σαν καθρέπτης–
κυµατοδηγός. 

 

Στρώµα Ε  

Τυπικά το στρώµα Ε εκτείνεται από τα 90 – 120 Km. ∆ηµιουργείται από τον ιονισµό του µοριακού οξυγόνου Ο2 
που προκαλούν οι «µαλακές» ακτίνες Χ, και φυσικά η υπεριώδης ακτινοβολία του ήλιου. Και  έχει την ικανότητα 
σε κανονικές συνθήκες να ανακλά πίσω στη γη τα ραδιοκύµατα µέχρι 10 ΜΗΖ, ενώ στις συχνότητες πάνω από 10 
ΜΗΖ προσφέρει µια µικρή εξασθένηση η οποία όσο ανεβαίνουµε σε συχνότητα τόσο µειώνεται.  

Η συµπεριφορά του στρώµατος επηρεάζει ΑΜΕΣΑ τις ραδιοερασιτεχνικές περιοχές 1.8 – 3.5 – 7 – 10 ΜΗΖ, 
περισσότερο στους 1.8 και 3.5 ΜΗΖ και πολύ λιγότερο στους 7 και 10 ΜΗΖ. Φυσικά κάτω από ευνοϊκές συνθήκες 
το στρώµα Ε µπορεί να προσφέρει διαδοχικά άλµατα και να προσφέρει επικοινωνίες ακόµη και στα: 

1800 Km * 2 άλµατα = 3600 Km. 

 

 

Στρώµα Εs ή Ε σποραδικό. 

 Η περιοχή γύρω στα 85 ~ 150 Km είναι µια περιοχή γεµάτη από διάφορα ενδιαφέροντα φαινόµενα ιονισµού, τα 
οποία οφείλονται στην πυκνότητα της ατµόσφαιρας, την ένταση του µαγνητικού πεδίου της γης που είναι ακόµη  
υπολογίσιµα ισχυρό, και την  ισχυρή ένταση της υπεριώδους ακτινοβολίας.  
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Όλοι αυτοί οι παράγοντες δηµιουργούν συνθήκες ιδανικές για την τοπική αύξηση του ιονισµού µέσα ή γύρω από 
το χώρο στον οποίο εκτείνεται το στρώµα Ε. Η τοπική αύξηση του ιονισµού µέσα ή γύρω από το στρώµα µπορεί να 
γίνει µε πολλούς τρόπους. 

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

 

 

Οµοιογενές Ε σποραδικό στρώµα. 

 

Με τη δηµιουργία ενός εκτεταµένου ανοµοιογενούς στρώµατος ισχυρά ιονισµένων « νησίδων» , οι οποίες 
έχουν την ικανότητα της ανάκλασης ραδιοκυµάτων VHF.   

 

 

Σποραδικοί σχηµατισµοί «νησίδων» ιονισµού. 

 

Με τη διάσπαρτη δηµιουργία ασύµµετρων σποραδικών περιοχών ισχυρού ιονισµού επάνω, µέσα, και κάτω από 
το στρώµα «κανονικό» στρώµα Ε και που έχουν την ικανότητα της ανάκλασης των ραδιοκυµάτων VHF.  

 

 



55--9 Report  9 Report  Το κυβερνοπεριοδικό του Αιγαίου Σελίδα Σελίδα Σελίδα 323232   

 

 

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

 

 

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



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

Στρώµα Ε2. 

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

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

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

2.  Ο ιονισµός του είναι κατά πολύ µικρότερος από τον ιονισµό του στρώµατος  Ε σποραδικού και για το λόγο αυτό 
∆ΕΝ αντανακλά τα VHF.  

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

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

 

Στρώµα F1. 

Είναι ένα ηµερήσιο καλοκαιρινό στρώµα που σχηµατίζεται σε ύψος 150 ~ 220 Km επάνω από την επιφάνεια του 
εδάφους. Την ύπαρξή του την οφείλει σε ένα µείγµα ιόντων µοριακού οξυγόνου O2 +, ιόντων διοξειδίου του 
αζώτου NO+ , και ιόντων ατοµικού οξυγόνου O+. Ο ιονισµός του φτάνει στο µέγιστο το µεσηµέρι, ενώ το 
απόγευµα συγχωνεύεται µε το στρώµα F2. Το χειµώνα το στρώµα F1 δεν υπάρχει. Οποτεδήποτε έχουµε 
σχηµατισµό του στρώµατος F1, τα ραδιοκύµατα που ανακλώνται σε αυτό έχουν εµβέλεια µεταξύ 2500 – 3500 Km.  

Το στρώµα F1 και το στρώµα Ες είναι ανταγωνιστές! Αν το στρώµα Ες βρίσκεται σε υψηλά επίπεδα ιονισµού, τα 
ραδιοκύµατα θα ανακλαστούν ή θα απορροφηθούν σε αυτό, οπότε ένας µικρότερος αριθµός ραδιοσυχνοτήτων θα 
το διαπεράσουν για να ανακλαστούν από το στρώµα F1. Αντίθετα αν το στρώµα Ες  έχει ιονισµό χαµηλού 
επιπέδου, πολύ περισσότερες συχνότητες θα ανακλαστούν από το στρώµα F1. Εµείς οι ραδιοερασιτέχνες 
θεωρούµε ότι οι συχνότητες από 14 ΜΗΖ και πάνω ανακλώνται από το ιονοσφαιρικό στρώµα F1 δίνοντας στα 
σήµατα µας εµβέλεια 2500-3500 χιλιάδων χιλιοµέτρων.  

 

Στρώµα F2 

Το στρώµα F2 είναι το κυρίαρχο στρώµα µέσω του οποίου πραγµατοποιούνται οι ραδιοερασιτεχνικές επικοινωνίες 
στα βραχέα κύµατα – HF. Τα 80-40-30-20-17-15-12-10m ανακλώνται στο F2 και µας χαρίζουν όλα εκείνα τα 
µακρινά ή «απίστευτα» QSO που µας ενθουσιάζουν και κάνουν το χόµπι µας τόσο συναρπαστικό. Τυπικά βρίσκεται 
σε ύψος 220 – 450 Km, αλλά στην πραγµατικότητα µπορεί πολύ εύκολα να βρεθεί σε µεγαλύτερο ύψος, το µέσο 
πάχος του στρώµατος είναι 
100 – 300 Km, και έχει το 
µεγαλύτερο αριθµό 
ελεύθερων ιόντων και 
ηλεκτρονίων από 
οποιοδήποτε άλλο 
ιονοσφαιρικό στρώµα. 

Το στρώµα F2 στην 
πραγµατικότητα είναι το 
µόνο µόνιµο Ιονοσφαιρικό 
στρώµα µε παρουσία 24 
ώρες το 24ωρο, και οφείλει 
την ύπαρξή του στο ατοµικό 
οξυγόνο O +. Αυτή η 
24ωρη µόνιµη παρουσία 
στην ατµόσφαιρα, το 
γεγονός ότι µπορεί να 
δώσει εµβέλεια απλού 
άλµατος έως 4000 Km, και 
η ικανότητά του να ανακλά 
οποιαδήποτε συχνότητα 
των βραχέων κυµάτων το 
καθιστούν το πολυτιµότερο 
ιονοσφαιρικό στρώµα για 
εµάς τους 
ραδιοερασιτέχνες. 
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Το στρώµα F2 είναι το τµήµα εκείνο της ατµόσφαιρας το οποίο αποτελεί το φυσικό «σύνορο» του πλανήτη µας 
µε το διάστηµα! Ερχόµενος δηλαδή κάποιος από το διάστηµα προς τη γη το πρώτο πράγµα που θα συναντήσει 
είναι το ιονοσφαιρικό στρώµα F2. Αποτέλεσµα αυτού είναι η ένταση του ιονισµού του να βρίσκεται σε ΑΜΕΣΗ 
σχέση µε το σύνολο της ηλιακής ακτινοβολίας, αλλά και του συνόλου των φορτισµένων σωµατιδίων που 
στέλνει ο Ήλιος στη γη.  

Η αµεσότητα αυτή έχει σαν αποτέλεσµα το στρώµα F2 σε περιόδους έξαρσης της Ηλιακής ακτινοβολίας ή του 
11ους ηλιακού κύκλου να αντανακλά συχνότητες VHF οι οποίες δεν ανακλάστηκαν από το το Es – Ε 
σποραδικό. Κατά τη διάρκεια των µεσηµεριανών ωρών η ένταση της υπεριώδους ακτινοβολίας φτάνει σε 
τέτοιο βαθµό ιονισµού το στρώµα F2, ώστε µπορεί να ανακλάσει συχνότητες VHF για σχετικά µεγάλο χρονικό 
διάσηµα και µάλιστα χωρίς την ύπαρξη ή µε ελάχιστο QSB. Η τεράστια ανακλαστική επιφάνεια και το πάχος 
του στρώµατος F2 σε συνδυασµό µε το τεράστιο ύψος του, επιτρέπει τη διάδοση των VHF σε αποστάσεις 4800 
Km µε απλό άλµα, και σε αποστάσεις έως και 17700 Km µε πολλαπλά άλµατα! 

Στις περιπτώσεις που δηµιουργούνται συνθήκες ευνοϊκές για την ανάκλαση των VHF, το «άνοιγµα» ξεκινά από 
την περιοχή των 10-11m, και σταδιακά ανεβαίνει µέχρι και τους 55 ΜΗΖ, οπότε έχουµε µοναδικές συνθήκες 
διάδοσης των 6m όχι µέσω Εs, αλλά µέσω F2 σε µεγάλες αποστάσεις και µε πολλαπλά άλµατα σε ακόµη 
µεγαλύτερες. 

Βέβαια µε τη µικρή ισχύ των ραδιοερασιτεχνικών σταθµών τα φαινόµενα αυτά δεν έχουν τη συχνότητα και 
την ένταση που συµβαίνει σε ραδιοφωνικούς ή τηλεοπτικούς! σταθµούς, για να µη ξεχνάµε πόσο σπουδαία 
είναι ΚΑΙ η ισχύς σε τέτοιες ακραίες συνθήκες διάδοσης.  

Για πρώτη φορά είχαµε καταγραφή διάδοσης LVHF µέσω F2 το 1958! από τον Dx-er Gordon Simkin στη Νότιο 
Καλιφόρνια ο οποίος έλαβε την εκποµπή Κορεατικού Ραδιοφωνικού Σταθµού LVHF µε ∆ια- Ειρηνική διάδοση / 
trans-Pacific µέσω του στρώµατος F2. Η απόσταση που καλύφθηκε ήταν 8000 Km, στους 45 ΜΗΖ. 

 

 

Η ατµόσφαιρα σε κάθετη τοµή µε όλα τα στοιχεία που ενδιαφέρουν ένα ραδιοερασιτέχνη! 
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Στρώµα G.  

To ιονοσφαιρικό στρώµα G είναι παντελώς άγνωστο στους ραδιοερασιτέχνες, όπως άλλωστε άγνωστο τους 
είναι και το στρώµα E2. Το Ε2 ήδη το γνωρίσατε µερικές σελίδες πιο πάνω, καιρός να γνωρίσετε το στρώµα G.  

 

Το στρώµα G είναι αποτέλεσµα πρόσφατης µελέτης της ανώτερης ατµόσφαιρας, δεν είναι µόνιµο ιονοσφαιρικό 
στρώµα, δηµιουργείται όταν υπάρχει έντονη ηλιακή δραστηριότητα και ευνοϊκές συνθήκες στο µαγνητικό πεδίο 
της γης. 

∆ηµιουργείται σε ύψος 400 Km και επάνω ακριβώς από το µόνιµο ιονοσφαιρικό στρώµα F2. Η ύπαρξή του 
ανακαλύφθηκε πρόσφατα γιατί το στρώµα F2 αντανακλά σχεδόν το σύνολο των συχνοτήτων οπότε «καλύπτει» 
την ύπαρξη του στρώµατος G.  

Το στρώµα G δηµιουργείται από την αλληλοεπίδραση της έντονης υπεριώδους ακτινοβολίας µε άτοµα αζώτου, 
ελεύθερα ηλεκτρόνια, και πρωτόνια. Η ύπαρξή του δικαιολογεί και εξηγεί διάφορα «αφύσικα» φαινόµενα στην 
ανάκλαση - διάδοση των ραδιοκυµάτων σε αυτά τα οριακά ύψη. 

 

Επίλογος. 

Φτάσαµε και αυτή την φορά στο τέλος.  

Εξηγήσαµε τον µηχανισµό δηµιουργίας του Ιονισµού στον ατµοσφαιρικό αέρα, λόγω έλλειψης ή περίσσιας 
ηλεκτρονίων στα άτοµα των αερίων. 

Κατανοήσαµε τον µηχανισµό ανάκλασης των ραδιοκυµάτων στα ιονοσφαιρικά στρώµατα, λόγω της ταλάντωσης 
των ελεύθερων ηλεκτρονίων. 

Πληροφορηθήκαµε τις δυνατότητες που προσφέρουν τα διαφόρων ειδών άλµατα των ραδιοκυµάτων είτε µεταξύ 
ιονόσφαιρας και γης, είτε µεταξύ των ίδιων των ιονοσφαιρικών στρωµάτων. 

∆ιευκρινίστηκε  η  λανθασµένη άποψη ότι στο Ες αντανακλώνται µόνο συχνότητες VHF, αλλά και συχνότητες 
Μεσαίων και Βραχέων κυµάτων. 

Αναφερθήκαµε στην διαστρωµάτωση των ιονοσφαιρικών στρωµάτων D,E,F, και γνωρίσατε την ύπαρξη των 
στρωµάτων Ε2 και G. 

Κάναµε µια πρώτη προσέγγιση στον τρόπο δηµιουργίας του στρώµατος Ες και στον τρόπο που επιδρά στην 
διάδοση των ραδιοκυµάτων. 

Έγινε µια πρώτη γνωριµία µε τις φυσικές δυνατότητες των ιονοσφαιρικών στρωµάτων και τις µέγιστες συχνότητες 
που ανακλώνται σε αυτά. 

Είδατε µια αναλυτική κάθετη τοµή της ιονόσφαιρας µε τις υψοµετρικές θέσεις των ιονοσφαιρικών στρωµάτων και 
πως αυτό επιδρά στην διάδοση των ραδιοκυµάτων.  

Αγαπητοί µου φίλοι και συνάδελφοι εύχοµαι σε όλους να είστε καλά, να χαίρεστε τις οικογένειές σας, να έχετε 
δουλειά και να κάνετε πολλά και καλά DX. Η διάδοση άνοιξε ήδη. Εκµεταλλευτείτε  το! 

 

                                                                                                Πολλά 73 

                                                                                                de SV1NK 

 

                                                                                         Μάκης Μανωλάτος 
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 Yaesu Yaesu Yaesu FTMFTMFTM---3200DE3200DE3200DE   
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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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PERIOD           CALL                                                   REF 
till  26/03      3W2BR: Con Son Island (AS-130)                        1289 
till  26/03      OZ/DG2RON/p: Bornholm Island (EU-030)                 1298 
till  27/03      HR4/DL5YWM: Isla del Tigre (NA-060)                   1295 
till  27/03      J8/WW2DX: Bequia Island (NA-025)                      1298 
till  27/03      KL7RST: Alaska                                        1291 
till  27/03      VE7ACN/7: Kaien Island (NA-061)                       1297 
till  27/03      VY0RST, VY1RST, VE8RST: Canada                        1291 
till  27/03      YB4IR/3: Bawean Island (OC-197)                       1295 
till  27/03      YD4IRS/9: Mansuar, Raja Ampat Islands (OC-239)        1299 
till  27/03      YR110FLY and YR110PILOT: special callsigns            1296 
till  27/03      YR110TV and YR110VUIA: special callsigns              1296 
till  28/03      FS/W7NZJ: St. Martin (NA-105)                         1297 
till  28/03      PJ2/DD5ZZ: Curacao (SA-099)                           1297 
till  29/03      CN2AY: Morocco                                        1298 
till  29/03      FP/KV1J: Miquelon Island (NA-032)                     1291 
till  29/03      VP5/W9AV, VP5/W6RI, VQ5E: Caicos Islands (NA-002)     1297 
till  30/03      EI8GQB and EI1A: Ireland                              1294 
till  30/03      FG4KH: Guadeloupe (NA-102)                            1293 
till  31/03      6W/EA1HFI: Senegal                                    1287 
till  31/03      FS/F5RAV: St Martin                                   1298 
till  31/03      LZ300MSP: special callsign                            1287 
till  31/03      P40AUA: special callsign                              1295 
till  31/03      PJ7/F5RAV: Sint Maarten                               1298 
till  01/04      C5FUD and C5GCJ: The Gambia                           1298 
till  01/04      VP8DPD: Falkland Islands (SA-002)                     1293 
till  02/04      CN2CL and CN2DP: Morocco                              1298 
till  07/04      E44YL: Palestine                                      1298 
till  08/04      CT9/DL3KWR and CT9/DL3KWF: Madeira (AF-014)           1296 
till  10/04      VK0EK: Heard Island (AN-003)                          1299 
till  11/04      5V7D: Togo                                            1298 
till  12/04      ET7L: Ethiopia                                        1291 
till  12/04      V47JA: St. Kitts (NA-104)                             1296 
till  14/04      H44MS: Guadalcanal (OC-047), Solomon Islands          1287 
till  17/04      6Y5/JA0RQV: Jamaica (NA-097)                          1293 
till  20/04      FO/K3JZ and FO/N7SOF: French Polynesia                1299 
till  29/04      HC1WDT: Ecuador                                       1295 
till  30/04      4V1TL: special callsign (Haiti)                       1288 
till  30/04      R12APR, R1934G, R1961G, R55CPK: special callsigns     1295 
till  30/04      RG55GC, RG61PP, RK55GG, RL55GC: special callsigns     1295 
till  15/05      JG8NQJ/JD1: Minami Torishima (OC-073)                 1293 
till  27/05      8J2SMT: special callsign                              1287 
till  14/06      4A1DX: special callsign                               1298 
till  16/06      RT73xx: special callsigns                             1298 
till  20/11      II0IEM: special callsign                              1282 
till  30/11      FW1JG: Wallis Island (OC-054)                         1247 
till  15/12      8T2BH: Antarctic station Bharati                      1282 
till  31/12      3Z6DOBRZEN: special callsign                          1288 
till  31/12      4J1926xx, 4K1926xx: special callsigns                 1290 
till  31/12      4J90xx, 4K90xx: special callsigns                     1290 
till  31/12      4JRA29, 4KRA29: special callsigns                     1290 
till  31/12      9A1700SBD: special callsign                           1287 
till  31/12      9A50CBM: special callsign                             1288 
till  31/12      9A70#: special callsigns                              1295 
till  31/12      DF90KWTJ: special callsign                            1287 
till  31/12      DM0MORSE: special callsign                            1288 
till  31/12      DP65HSC: special callsign                             1287 
till  31/12      EI1916E: special callsign                             1287 
till  31/12      GK, MK, 2K: special prefixes (Cornwall)               1285 
till  31/12      HB0AFVL: special callsign                             1288 
till  31/12      YU0TESLA: special callsign                            1290 
26/03-27/03      D41CV: Cape Verde                                     1298 
26/03-27/03      PJ6E: Sint Eustatius (NA-145)                         1298 
26/03-28/03      ZW2F: Ilha Comprida (SA-024)                          1299 
26/03-02/04      PJ5/KB9DVC and PJ5/KC9SNM: Sint Eustatius (NA-145)    1298 
27/03-31/03      YS3/DL5YWM: Isla Meanguera (NA-190)                   1295 
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29/03-04/04      XW7FG: Laos                                           1298 
29/03-08/04      C5WP: The Gambia                                      1299 
29/03-11/04      FT4JA: Juan de Nova (AF-012)                          1299 
29/03-22/04      8P6DR: Barbados (NA-021)                              1297 
30/03-04/04      JW/DK1BT, JW/DL4WK: Longyearbyen (EU-026), Svalbard   1295 
30/03-04/04      JW/DL7DF, JW/DL7UFR Longyearbyen (EU-026), Svalbard   1295 
March            FM5KC and TO5A: Martinique (NA-107)                   1293 
March            R3CA/8, R3CA/9, R3CA/0: "The Great Northern Way"      1299 
March            YB8RW/p, YB8RXA/p, YB8SFE/p: Mayu Island              1297 
01/04-02/04      9M4PB: West Malaysia                                  1299 
01/04-11/04      TA0/DL7UCX: Marmara Island (AS-201)                   1299 
01/04-30/04      LZ1700SIP: special callsign                           1287 
01/04-30/04      RA55YG, RC55YG, RG55YG, RJ55YG: special calls         1299 
01/04-30/04      RQ55YG, RT55YG, RW55YG, RX55YG, RZ55YG: special calls 1299 
01/04-30/04      SN966CHP, SP1050CHR, SN1050xx: special callsigns      1298 
01/04-31/12      SX210RCK: special callsign                            1299 
04/04-14/04      UP55GC: special callsign                              1299 
05/04-09/04      9M: Spratly Islands (AS-051) * by OH1TV and OH2YY     1299 
05/04-11/04      4W: Timor Leste * by 7K4QOK, JE1CKA, JI1AVY           1299 
05/04-11/04      4W: Timor Leste * by JJ2VLY and JQ2GYU                1299 
09/04-14/04      DU1WQY/1: OC-128                                      1293 
09/04-16/04      GP4BRS: Guernsey (EU-114)                             1299 
11/04-24/04      8R1A: Guyana                                          1291 
12/04-19/04      XU7AKC: Koh Rong Sanloem (AS-133)                     1298 
13/04-19/04      A25UK: Botswana                                       1293 
14/04-17/04      LU5BE/R, LU8EFF/R, LU3AAL/R: Catamarca province       1299 
14/04-19/04      DU1WQY/8: OC-130                                      1293 
16/04-21/04      FH/F4FET: Mayotte (AF-027)                            1297 
16/04-25/04      EP2A: Iran                                            1299 
19/04-24/04      DU1WQY: OC-042                                        1293 
19/04-25/04      5W0XG: Samoa (OC-097)                                 1299 
19/04-29/04      9M0S: Spratly Islands (AS-051)                        1291 
20/04-25/04      RT92KA: Alyumka Island (AS-092)                       1295 
21/04-24/04      ZX5B: Ilha do Batuta (SA-088)                         1299 
23/04-30/04      MJ0KUC: Jersey (EU-013)                               1299 
28/04-01/05      A91HI: Hawar Island (AS-202, new one for IOTA)        1294 
28/04-02/05      7Y9LI: Cap Ivi lighthouse                             1295 
30/04-02/05      9M8RC: Satang Besar (OC-165)                          1293 
April-September  JX9JKA: Jan Mayen (EU-022)                            1299 
01/05-31/05      LZ1867SEI: special callsign                           1287 
08/05-15/05      E44QX: Palestine                                      1291 
19/05-23/05      7Y9GH: Cap Tenes lighthouse                           1295 
20/05-31/05      VK9NT: Norfolk Island (OC-005)                        1293 
28/05-04/06      9A8DXG: Palagruza Islands (EU-090)                    1291 
01/06-30/06      LZ425STA: special callsign                            1287 
June             LX95J: special callsign                               1288 
01/07-31/07      LZ1886PGS: special callsign                           1287 
14/07-18/07      7Y9TH: Ras Afia lighthouse                            1295 
27/07-02/08      XM2IOTA: Iles-de-la-Madeleine (NA-038)                1291 
28/07-04/08      TM6G: Groix Island (EU-048)                           1297 
29/07-05/08      MM0BQI/p: Tanera Mor (EU-092)                         1289 
01/08-31/08      LZ1043PMU: special callsign                           1287 
09/08-14/08      UE23RRC: Kambal'nyy Island (AS-142)                   1295 
17/08-28/08      TX2AH: Mangareva (OC-063), French Polynesia           1293 
18/08-22/08      7Y9OU: Cap Fer lighthouse                             1295 
19/08-29/08      CY9C: St. Paul Island (NA-094)                        1297 
20/08-27/08      TM6U: Saint Marcouf Islands (EU-081)                  1296 
01/09-30/09      LZ304MED: special callsign                            1287 
03/09-25/11      VP6AH: Pitcairn Island (OC-044)                       1293 
15/09-19/09      7Y9SE: Cap Sigli lighthouse                           1295 
01/10-31/10      LZ935MWC: special callsign                            1287 
14/10-30/10      V6Z: Chuuk (OC-011), Micronesia                       1297 
14/10-30/10      V7: Kwajalein (OC-028) * by GM4YXI and GM3WOJ         1297 
01/11-30/11      LZ960SPA: special callsign                            1287 
01/12-31/12      LZ463PP: special callsign                             1287 
dates TBA        Myanmar: AS-182, AS-183, AS-184 (IOTA new ones)       1293 
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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.   


