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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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AEGEAN VHF CONTEST 2016 ME.. 

TO NEO BAND PLAN. 

  

 

                                                                         Γράφει ο Μάκης Μανωλάτος 

                                                                              sv1nk@hotmail.com 

 

Αγαπητοί φίλοι και συνάδελφοι γεια σας. Οι γραµµές που διαβάζετε έχουν γραφεί ακριβώς στα µέσα 
του Απρίλη και µας µένουν δύο µήνες και κάτι….. για το Σαββατοκύριακο 2 και 3 Ιουλίου, κατά την  
διάρκεια του οποίου θα  «τρέξουµε» τον Πανελλήνιο µε Ευρωπαϊκές διαστάσεις VHF διαγωνισµό µας, 
το  AEGEAN VHF CONTEST.  

 

 

Μιχάλης Μπαλaσκάς SV5BYR, ο εµπνευστής του AEGEAN VHF CONTEST. 

 

Ένα διαγωνισµό µε µακρόχρονη ιστορία, που ξεκίνησε σαν µια µοναδικά εµπνευσµένη  ιδέα του 
Μιχάλη SV5BYR, και υλοποιήθηκε µε την υποστήριξη του 5-9report.gr και από τα µέλη του AEGEAN 
DX GROUP, µε πρωτεργάτες τους Αλέξανδρο Καρπαθίου SV8CYR και SV8CYV Βασίλη Τζανέλη, αλλά 
και όλους τους Έλληνες Ραδιοερασιτέχνες που αγαπούν και στηρίζουν µε την συµµετοχή τους και τις 
ιδέες τους τον διαγωνισµό. 

To AEGEAN VHF CONTEST είναι ένας διαγωνισµός µε µοναδικά στοιχεία και ιδιαιτερότητες, που του 
επιτρέπουν να καλύψει τις ανάγκες ΟΛΩΝ των ραδιοερασιτεχνών, από τον νεοεισερχόµενο στο χόµπι, 
µέχρι τον πιο έµπειρο. 

Όλοι µπορούν να διασκεδάσουν σε αυτό τον διαγωνισµό, ανεξάρτητα από τον εξοπλισµό και τον χρόνο 
που διαθέτουν, και εδώ είναι το µυστικό της επιτυχίας του. 
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Αλέξανδρος Καρπαθίου, πρωτεργάτης και πρώτος 
Contest Manager του AEGEAN VHF CONTEST. 

 

Σε αντίθεση µε άλλους διαγωνισµούς που απαιτούνται 
γνώσεις, εµπειρία, εξοπλισµός και τήρηση χρονικών 
ορίων, στο AEGEAN VHF CONTEST, υπάρχει µεγάλη 
ελευθερία και ελαστικότητα, τόση, ώστε όλοι να 
µπορούν να λάβουν µέρος χρησιµοποιώντας τον 
ελάχιστο ελεύθερο χρόνο τους, και τον οποιασδήποτε 
κλίµακας εξοπλισµό τους. 

 

Το AEGEAN VHF CONTEST κατά την διάρκεια της 
µακράς πορείας του, διαµορφώθηκε ακολουθώντας τις 
ιδιαίτερες ανάγκες των Ελλήνων Ραδιοερασιτεχνών, 
όπως αυτές προκύπτουν µέσα από την Ελληνική 
πραγµατικότητα, αλλά και τις ιδιαιτερότητες της φυλής 
µας. Αυτός είναι ένας ακόµη λόγος, που το AEGEAN 
VHF CONTEST είναι ο «δικός µας» διαγωνισµός, 
γέννηµα θρέµµα των Ελλήνων Ραδιοερασιτεχνών. 

 

Κακά τα ψέµατα, άλλο πράγµα να συµµετέχεις σε ένα διαγωνισµό που έχει οργανωθεί από µια ξένη 
χώρα και άλλο να συµµετέχεις σε ένα διαγωνισµό που στην συνείδηση όλων των Ελλήνων είναι ο 
δικός µας «Εθνικός VHF διαγωνισµός». Με άλλο ενθουσιασµό καλείς CQ CONTEST CQ xxxxxxx CON-
TEST και µε άλλο ενθουσιασµό καλείς CQ AEGEAN CONTEST, ε;; έχω δίκιο;  

 

Στην ζωή µου ευτύχησα να πάρω µέρος πάµπολλες φορές σε διεθνείς και όχι µόνο διαγωνισµούς. Σε 
κάποιους διεθνείς διαγωνισµούς πήρα πρωτιά, Ελλάδας, Ευρώπης, έσπασα το ρεκόρ της Ελλάδας και 
της Ευρώπης και έχω έρθει δύο φορές δεύτερος στον κόσµο, αλλά ποτέ δεν ένοιωσα τόση συγκίνηση 
και ενθουσιασµό, όσο νοιώθω κάθε φορά που συµµετέχω στο AEGEAN CONTEST και καλώ CQ AEGEAN 
CONTEST THIS IS J43N QRZ? 

 

Βασίλης Τζανέλης SV8CYV. Πρωτεργάτης και κινητήριος δύναµη του διαγωνισµού.  
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Σήµερα ο διαγωνισµός έχει την διεθνή αναγνώριση και η συµµετοχή σε αυτόν κάθε χρόνο αυξάνει όλο 
και περισσότερο. Αυτό σηµαίνει ότι όλο και περισσότερες κεραίες στρέφονται προς την Ελλάδα, την 
ταλαιπωρηµένη αλλά υπερήφανη πατρίδα µας. Κάθε χρόνο λοιπόν έχουµε περισσότερους VHF 
σταθµούς που θα ακουστούν στον Ελληνικό χώρο, και  εποµένως θα κάνουµε QSO µε πολύ 
περισσότερα QTH Locators. Είναι µια καταπληκτική ευκαιρία για τους «κυνηγούς» των VHF AWARDS 
να καλύψουν τα κενά που έχουν και να τα αποκτήσουν. 

 

 

 

 

Λεωνίδας Φίσκας, SV2DCD, ο Manager του διαγωνισµού. Ο αφανής ήρωας που παλεύει 
ακόµη και µε χειρόγραφα Logbook για να βγάλει τα αποτελέσµατα. 

 

 

Εκλεκτοί µου φίλοι και συνάδελφοι, ο καθένας µας το Σαββατοκύριακο του AEGEAN CONTEST γίνεται 
ένας ραδιο – πρεσβευτής, ένας αντιπρόσωπος της χώρας µας στο εξωτερικό. Εµείς οι συµµετέχοντες 
στο contest είµαστε συνολικά ο καθρέπτης της χώρας µας στους εκτός Ελλάδος Ραδιοερασιτέχνες.  
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Αν είµαστε καλοί χειριστές, θα αποσπάσουµε και καλές κριτικές υπέρ της Ελλάδας, αν όχι, εµείς θα 
φέρουµε το βάρος του στιγµατισµού της χώρας µας για µια ακόµη φορά, εποµένως θα πρέπει να 
χειρίζουµε µε σοβαρότητα και υπευθυνότητα, προσέχοντας να µην ενοχλούµε τους άλλους 
διαγωνιζόµενους σταθµούς είτε έχοντας «ανοίξει» υπερβολικά τη διαµόρφωσή µας, είτε 
χρησιµοποιώντας κάποιο «γραµµικό ενισχυτή ισχύος» του οποίου η γραµµικότητα είναι απλά σχήµα 
λόγου, είτε εκπέµποντας επάνω, ή πολύ κοντά σε άλλους σταθµούς. 

 

 

Το περιοδικό που συνδιοργανωνει, διαδίδει και στηρίζει το AEGEAN VHF CONTEST. 

 

AEGEAN CONTEST και Νέο VHF Band Plan. 

 

 

Το Aegean DX Group συνιστά στους διαγωνιζοµένους να σέβονται το νέο  

VHF Band Plan. 
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Όπως τραγουδάµε την πρωτοχρονιά το …  πάει ο παλαιός ο χρόνος , έτσι και  εµείς οι 
ραδιοερασιτέχνες τραγουδήσαµε  το… πάει το παλαιό VHF Band Plan…. µε το οποίο πορευτήκαµε τα 
τελευταία χρόνια. Από της 27 Ιανουαρίου 2016 στην Ελλάδα ισχύει το νέο VHF BAND PLAN, όπως αυτό 
περιγράφεται στο VHF MANAGERS HANDBOOK ver.7. και το οποίο µπορείτε να κατεβάσετε από την 
ιστοσελίδα της Ένωσης Ελλήνων Ραδιοερασιτεχνών, στο σύνδεσµο: 

 

http://www.raag.org/LH2UpLoads/ItemsContent/112/112.pdf 

 

Καλό είναι να εκτυπώσετε αυτές τις σελίδες και να τις συµβουλεύεστε µέχρι να αισθανθείτε ότι 
µπορείτε να χρησιµοποιήσετε µε άνεση τις ζώνες των 6,4,2m και την ζώνη των 70cm. Το AEGEAN 
CONTEST, αναπροσαρµόζει και επικαιροποιεί τις συχνότητες στις οποίες θα «τρέξει» ο διαγωνισµός 
σύµφωνα µε το Band Plan ver.7. και σας συνιστά να χρησιµοποιήσετε τις VHF και UHF  συχνότητες 
κατά την διάρκεια του διαγωνισµού σεβόµενοι τις ειδικές οδηγίες που αναφέρονται στο νέο Band Plan. 

 

 

Από την εµπειρία των πάµπολλων ετών ζωής του διαγωνισµού, ξέρουµε τα εξής: 

 

Στα 6m. 

 

Το CW δουλεύεται γύρω από το 50.090 ΜΗΖ +/- 10 ΚΗΖ.  

ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΧΡΗΣΗ 
Από 50.050 – 50.100 ΜΗΖ CW 

Από 50.100 – 50.300 ΜΗΖ SSB 

∆ΕΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΤΟ 50.285 
ΜΗΖ 

50.305 MHZ PSK 

50.510 MHZ SSTV 

50.600 MHZ RTTY 

144.050 MHZ CW 

144.150 – 144.360 MHZ SSB 

144.500 MHZ SSTV/FM – SSTV/SSB 

144.600 ΜΗΖ RTTY/FM – RTTY/SSB 

145.225, 145.250, 145.275, 145.300, 
145.325, 145.350, 145.400, 145.425, 
145.450, 145.475, 145.500, 145.525, 

145.550, 145.575 ΜΗΖ 

QSO ME ∆ΙΑΜΟΡΦΩΣΗ FM. 

∆ΕΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΜΕ: 

145.375 ΜΗΖ 

  

432.025 – 432.100 ΜΗΖ CW 

ΕΚΤΟΣ ΑΠΌ ΤΗΝ 432.088 ΜΗΖ 

432.088 ΜΗΖ PSK 

432.100 – 432.400 MHZ SSB 

ΕΚΤΟΣ ΑΠΟ 432.350 ΜΗΖ ΚΑΙ 

432.370 ΜΗΖ 

433.400 ΜΗΖ FM/AFSK 

433.425 MHZ QSO ME ∆ΙΑΜΟΡΦΩΣΗ FM 

433.500, 433.525, 433.550, 433.575 
MHZ 

QSO ME ∆ΙΑΜΟΡΦΩΣΗ FM 
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Σε FM οι σταθµοί δουλεύουν στο 145.500 ΜΗΖ, που στην Ελλάδα θεωρείται, άτυπα, η Εθνική 
συχνότητα κλήσεως, ειδικά στην επαρχία. Οι συνηθισµένες συχνότητες είναι 145.275 ΜΗΖ, 145.450, 
145.550 ΜΗΖ. 

Στα 70cm. 

Το CW δουλεύεται γύρω από το 432.050 ΜΗΖ +/- 5 ΚΗΖ. 

Στο SSB οι σταθµοί δουλεύουν γύρω από το 432.200 +/- 10 ΚΗΖ. 

Σε FM οι σταθµοί δουλεύουν στο 433.550 ΜΗΖ, αλλά ακούγονται σταθµοί και στα 433.500 που είναι 
άτυπα η Εθνική συχνότητα κλήσεως στην Ελλάδα, 433.525 και  433.575 ΜΗΖ. 

 

Τα ψηφιακά mode συνολικά 

 

Στα 6m. 

Σποραδικά έχω ακούσει σταθµούς στο 50.305 ΜΗΖ PSK µόνο, αλλά δεν τους έχω αποδιαµορφώσει, 
δεν έχω ακούσει ποτέ SSTV και RTTY κατά την διάρκεια του AEGEAN CONTEST. 

 

Στα 2m. 

Έχω κάνει πάρα πολλά SSTV QSO στο 144.500 ΜΗΖ και σε FM και σε SSB. Λίγα QSO σε FM RTTY  στο 
145.300 ΜΗΖ, και δεν έχω ακούσει PSK31 στο 144.138 ΜΗΖ. Με την ευκαιρία σας υπενθυµίζω ότι µε 
το νέο Band Plan το 145.300 ΜΗΖ είναι συχνότητα αναλογικού FM και ψηφιοποιηµένης φωνής, και όχι 
RTTY. Τα RTTY QSO είτε µε διαµόρφωση FM είτε µε διαµόρφωση SSB γίνονται στο 144.600 ΜΗΖ. 

 

Στα 70cm. 

Και εδώ γίνονται αρκετά FM/SSTV QSO στο 433.400 ΜΗΖ, δεν έχω ακούσει RTTY και PSK31 στο 
432.088 ΜΗΖ. Σε γενικές γραµµές τα QSO σε ψηφιακά mode στα UHF δεν είναι ιδιαίτερα διαδεδοµένα, 
ίσως επειδή είναι αρκετά δύσκολη µπάντα από πλευράς απωλειών ραδιοσυχνότητας. 

 

Πρόταση: 

Μιας και στα VHF/UHF δεν υπάρχει πρακτικά θόρυβος, η κορωνίδα των ψηφιακών mode είναι 
πατροπαράδοτα το SSTV που συνδυάζει θέαµα και συγκίνηση. Στην δεύτερη θέση είναι –ακόµη- το 
RTTY και ακολουθεί το PSK. 

 

Καλό είναι να επικεντρωθείτε στα SSTV QSO, επειδή είναι ιδιαίτερα εύκολα, αρκεί ένα smart phone µε 
το αντίστοιχο λογισµικό και ένας οποιοσδήποτε ποµποδέκτης FM για να «δουλέψετε» σε SSTV. Καλό 
είναι να διαβάσετε στο τεύχος 168 του 5-9report στην σελίδα 13 το άρθρο µου µε τίτλο: 

 

AEGEAN CONTEST ΚΑΙ ΨΗΦΙΑΚΑ MODE. 

 

Θα σας βοηθήσει να µάθετε πως µε µηδέν κυριολεκτικά κόστος θα «κάνετε» SSTV QSO κατά την 
διάρκεια του διαγωνισµού. Επίσης σας υπενθυµίζω ότι µε τον ίδιο τρόπο µπορείτε να κάνετε QSO και 
σε RTTY και σε PSK. 

 

AEGEAN Contest και Εξοπλισµός. 

 

Ένας από τους πολλούς λόγους που το AEGEAN CONTEST είναι ένας διαγωνισµός µεγάλης αποδοχής 
µε πλατιά συµµετοχή, είναι επειδή δεν απαιτείται ειδικός εξοπλισµός για να πάρει κανείς µέρος. Ένας 
απλός ποµποδέκτης χειρός VHF, V/U ή µόνο UHF, είναι αρκετός για να χαρείτε το Σαββατοκύριακο του 
διαγωνισµού. 
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Συστάσεις: 

 

 

Αν έχετε µόνο ένα φορητό ποµποδέκτη VHF: 

Βάλτε στις µνήµες του τις συχνότητες: 145.225, 145.250, 145.275, 145.300, 145.325, 145.350, 
145.400, 145.425, 145.450, 145.475. 145.500, 145.525, 145.500, 145.525, 145.550, 145.575 ΜΗΖ. 
Στην συνέχεια,  πηγαίνετε στο υψηλότερο σηµείο που µπορείτε πχ στην ταράτσα της πολυκατοικίας 
σας, σε ένα κοντινό λόφο ή βουνό και αρχίστε να Scan-άρετε αυτές τις συχνότητες. Όταν ακούσετε 
κάποιο σταθµό που καλεί CQ AEGEAN CONTEST, καλέστε τον και αρχίστε το QSO και την συµµετοχή 
σας στον διαγωνισµό. 

 

Αν έχετε µόνο ένα φορητό ποµποδέκτη UHF. 

Βάλτε στις µνήµες του τις συχνότητες: 433.500, 433.525, 433.550, 433.575 MHZ Στην συνέχεια,  
πηγαίνετε στο υψηλότερο σηµείο που µπορείτε πχ στην ταράτσα της πολυκατοικίας σας, σε ένα 
κοντινό λόφο ή βουνό και αρχίστε να Scan-άρετε αυτές τις συχνότητες. Όταν ακούσετε κάποιο σταθµό 
που καλεί CQ AEGEAN CONTEST, καλέστε τον και αρχίστε το QSO και την συµµετοχή σας στον 
διαγωνισµό. 

 

Αν έχετε ποµποδέκτη mobile στο αυτοκίνητο: 

 

 

Mobile transceiver.  

 

Κάνετε ακριβώς την ίδια διαδικασία µε τις µνήµες, αλλά δεν θα ανεβάσετε το αυτοκίνητο σας στο….. 
ρετιρέ ή την ταράτσα της πολυκατοικίας σας!!!! Hi…. Hi……Αρκεί µια βόλτα σε οποιοδήποτε ψηλό 
σηµείο της περιοχής σας µε ανοιχτό ορίζοντα και µια κεραία µήκους µεγαλύτερου του λ/4. 
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Αν µείνετε στο σπίτι ή στο εξοχικό,  

 

 

Ποµποδέκτης V/U και µε D-star!  

 

και ο εξοπλισµός σας είναι ένας ποµποδέκτης V/U,  βάλετε τις συχνότητες των VHF / UHF που 
παίρνουν µέρος στον διαγωνισµό στις αντίστοιχες µνήµες και αρχίστε να καλείτε CQ AEGEAN CON-
TEST. Μπορείτε να καλέστε σε οποιαδήποτε συχνότητα FM από τις συνιστώµένες,  αλλά καλό είναι να 
βρίσκεστε γύρω από το 145.500 ή 433.500 ΜΗΖ και καλή σας επιτυχία!! 

 

Αν έχετε ποµποδέκτη All mode: 

 

Ποµποδέκτης mobile, all mode, all bands. 

 

Βάλτε σε µνήµες τις συχνότητες FM και στο τµήµα των SSB επιλέξτε βήµα 1 ΚΗΖ για σχετικά γρήγορο 
QSY. Τις συχνότητες των ψηφιακών επίσης θα τις βάλετε σε µνήµες αφού προηγουµένως έχετε 
επιλέξει το mode DIG, USB ή FM και την ισχύ εκποµπής. Μην ξεχνάτε ότι στα ψηφιακά MODE επειδή 
έχουµε εκποµπή στο 100% του κύκλου, θα πρέπει η ισχύς εξόδου του ποµποδέκτη να µειώνεται στο 
50% για λόγους ασφαλείας, τόσο ακεραιότητας του ποµποδέκτη, όσο και της ακεραιότητας του 
τροφοδοτικού του. 

Τροφοδοσία 

 Contest σηµαίνει «πόλεµος» -  µε την καλή έννοια βεβαίως -  εδώ χειριστής και εξοπλισµός 
δοκιµάζονται στο πεδίο της ευγενούς  άµιλλας µε κάθε τρόπο, πολλές φορές όµως ξεκινάµε τον αγώνα 
µε ακατάλληλο εξοπλισµό. Ας δούµε µερικά σηµεία που θα πρέπει να προσέξετε. 
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Κάτοχοι φορητών ποµποδεκτών V/U. 

 

 

Μία µπαταρία = καµία. Πάντοτε µία + µία.  

 

Καλό είναι να έχετε µαζί σας µια δεύτερη µπαταρία, η συµµετοχή σας στον διαγωνισµό διαρκεί όσο και 
η µπαταρία σας, εποµένως καλό είναι να έχετε και µια εφεδρική. Ιδιαίτερα επιθυµητό είναι να 
εφοδιαστείτε µε ένα µικρό ηλιακό φορτιστή, ώστε όταν φορτίζει η µια µπαταρία να µπορείτε να 
εργάζεστε µε την άλλη.  

Αν δεν υπάρχει διαθέσιµος ηλιακός φορτιστής, µπορείτε να χρησιµοποιήσετε το Power Bank του 
κινητού σας!!! εφόσον η µπαταρία του ποµποδέκτη σας  έχει τάση συµβατή µε την τάση εξόδου του 
Power Bank. Εγώ «δανείζοµαι» το Power Bank του γιου µου του Αλέξανδρου, SV1IYC, και µπορώ να 
σας πω ότι µέχρι σήµερα δεν είδα κάποια από τις µπαταρίες των φορητών µου V/U να 
«ανατινάζεται»!!! Hi…. Hi….. 

 

Κάτοχοι mobile station. 

 

Μπαταρία αυτοκινήτου 12V/50 Ah. 

 

Η µπαταρία µε την οποία είναι εφοδιασµένα τα αυτοκίνητα της αγοράς είναι µεταξύ 45 και 60 AH, αυτό 
σηµαίνει ότι η µέση τιµή µιας µπαταρίας που  συναντούµε  σε ένα αυτοκίνητο είναι 55 ΑΗ.  Αυτές οι 
χωρητικότητες των µπαταριών, σε γενικές γραµµές, µας εξασφαλίζουν «άνετη» τροφοδοσία για όλους 
τους ποµποδέκτες αυτοκινήτου µε ισχύ 50 Watt VHF και 40 – 45 Watt UHF. 
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Τι θα πρέπει να προσέξετε:  

 

 

Προσέξτε την απορρόφηση του ρεύµατος κατά την διάρκεια της εκποµπής. 

 

Ο ποµποδέκτης σας «τραβά» σε κάθε πάτηµα του ΡΤΤ περίπου 10 Ampere, και για όση ώρα κάνετε 
εκποµπή. Η ισχύς που «τράβηξε» ο ποµποδέκτης σας, αφαιρέθηκε από το συνολικό ηλεκτρικό φορτίο 
που  είναι αποθηκευµένο στην µπαταρία χωρίς ταυτόχρονη αναπλήρωση. Κάποια στιγµή το ηλεκτρικό 
φορτίο της µπαταρίας θα µειωθεί τόσο, ώστε η πολική τάση της, η τάση δηλαδή που µετράµε την 
στιγµή που ο ποµποδέκτης µας βρίσκεται σε κατάσταση εκποµπής, θα «πέσει» κάτω από 10.8 Volt.  

 

Όταν συµβεί αυτό ο ποµποδέκτης είτε θα «κλείσει» µόνος του, είτε θα εµφανίσει κάποιο 
προειδοποιητικό µήνυµα, είτε ο φωτισµός του θα µειώνεται εµφανώς. Κάποιοι σύγχρονοι ποµποδέκτες 
εµφανίζουν την τάση µε την οποία τροφοδοτούνται στο display τους, σε αυτούς το όριο ασφαλείας 
είναι τα 11,8  Volt οπότε και εµφανίζεται η ένδειξη Low Voltage. 

 

Όταν η τάση σε κατάσταση εκποµπής φτάσει τα 11.8 Volt, βάλτε µπροστά την µηχανή του 
αυτοκινήτου και αφήστε να φορτίσει η µπαταρία για µια ώρα. Λιγότερη ώρα δεν επαρκεί για να 
αναπληρωθεί το ηλεκτρικό φορτίο της µπαταρίας, περισσότερη ώρα είναι σπατάλη καυσίµου και 
άσκοπη καταπόνηση του κινητήρα από την θερµοκρασία. 

 

Επαναλάβετε την διαδικασία αυτή όσες φορές χρειάζεται για να ολοκληρώσετε την συµµετοχή σας στο 
διαγωνισµό, έχοντας κατά νου ότι ανάβοντας την µηχανή, δαπανάτε καύσιµο που ίσως χρειάζεστε για 
να επιστρέψετε στο σπίτι σας. Οπότε φροντίστε να κάνετε σωστή κατανοµή του καυσίµου που θα 
χρησιµοποιήσετε για να φορτίσετε την µπαταρία και αυτού που θα χρησιµοποιήσετε για την επιστροφή 
στο σπίτι. 

 

Συµµετοχή µε συνθήκες «υπαίθριου» σταθµού.  

 

Είναι ίσως ο ιδανικός τρόπος συµµετοχής των ραδιοερασιτεχνών στο AEGEAN CONTEST. Συνδυάζει την 
εκδροµή στο ύπαιθρο σε  επιλεγµένη τοποθεσία, µε καλές συνθήκες εργασίες: Τέντα, τραπέζια, 
καρέκλες, ψυγείο µε αναψυκτικά – µπύρες, κατάλληλες κεραίες V/U και καλές συνθήκες τροφοδοσίας 
που δηµιουργούνται από µια µικρή φορητή ηλεκτρογεννήτρια που µπορεί να δώσει την απαιτούµενη 
ηλεκτρική ισχύ για την λειτουργία των τροφοδοτικών µας. 
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Φορητή ηλεκτρογεννήτρια χαµηλού κόστους. 650 VA. 

 

Οι φορητές ηλεκτρογεννήτριες έχουν ανεκτό κόστος, οπότε µια οµάδα τριών – τεσσάρων ατόµων 
µπορεί εύκολα να την αγοράσει. Οι φθηνότερες είναι δίχρονες µε καύσιµο µίγµα αµόλυβδης βενζίνης 
και λαδιού, έχουν αυτονοµία 6 ωρών καταναλώνοντας 4 λίτρα, και αποδίδουν µια ισχύ µεταξύ 600 VA 
και 1000 VA, όπου VA θεωρείστε ότι είναι και το Watt, άρα 600VA στο µυαλό σας θα θεωρείτε ότι είναι 
~ 600Watt. 

 

«Αθόρυβη» ηλεκτρογεννήτρια! 

Οι σηµερινές γεννήτριες είναι σχεδόν αθόρυβες, και για τους απαιτητικούς  υπάρχουν µε ελάχιστη 
επιβάρυνση «αθόρυβες» γεννήτριες. Προτιµήστε αυτές που σταθεροποιούν την τάση των 220 – 230 
Volt / AC – 50 HZ. Αν η ηλεκτρογεννήτρια που έχετε ή προτίθεστε να αγοράσετε δεν σταθεροποιεί την 
τάση, υπάρχουν θαυµάσιοι σταθεροποιητές τάσεως στα 230 Volt/50 HZ, µε λογικό κόστος και σε όλες 
τις ισχύς. 
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Portable Shack και γείωση. 

 

 

Τυπική συνδεσµολογία της τροφοδοσίας σε υπαίθριο σταθµό. 

 

Μια ηλεκτρογεννήτρια είναι µια «µικρή φορητή ∆ΕΗ», η οποία µας δίνει 230 Volt / 50 HZ όπως και η 
«κανονική» ∆ΕΗ. Εποµένως όπως η τάση της ∆ΕΗ τραυµατίζει ή και σκοτώνει, έτσι και η τάση της 
ηλεκτρογεννήτριας µπορεί να γίνει επικίνδυνη αν δεν προσέξετε. Βλέποντας µια «πρίζα Σούκο» 
τοποθετηµένη σε µια ηλεκτρογεννήτρια, είναι σαν να βλέπετε µια πρίζα Σούκο που είναι τοποθετηµένη 
στον τοίχο του σπιτιού µας, αν «πιάσετε» τους πόλους της, θα  υποστείτε τις ίδιες οδυνηρές συνέπειες. 

 

Όπως ακριβώς γειώνουµε τις ηλεκτρικές συσκευές του σπιτιού µας και το Shack για λόγους ασφαλείας 
στην γείωση της ∆ΕΗ, έτσι θα πρέπει να γειώσετε και τον εξοπλισµό του  υπαίθριου Shack στο ειδικό 
σηµείο «γείωσης» µε το οποίο είναι εφοδιασµένη η γεννήτρια, έτσι όλο το «υπαίθριο» Shack βρίσκεται 
στο ίδιο δυναµικό. Φυσικά µε ένα ακροδέκτη γείωσης θα γειώσετε και την ηλεκτρογεννήτρια στο 
έδαφος. 

 

Τροφοδοτικά. 

 

Ένα υπαίθριο Shack είναι ακριβώς όπως το Shack που έχουµε στο σπίτι µας, το γεγονός ότι αντί να 
βλέπουµε την φύση µέσα από τα παράθυρα είµαστε µέσα στην φύση, δεν αλλάξει τις απαιτήσεις του 
εξοπλισµού µας για σωστή και σταθεροποιηµένη τροφοδοσία. Χρησιµοποιήστε τροφοδοτικά µε ίδια 
χαρακτηριστικά µε αυτά που έχετε στο σπίτι, και γειώστε τα καλά. 
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Σταθεροποιητής τάσεως, αν χρειάζεται. 

 

Φροντίστε η γεννήτρια να δίνει  σταθεροποιηµένη τάση εξόδου ή τοποθετήστε ένα εξωτερικό 
σταθεροποιητή 230 Volt, ώστε τα τροφοδοτικά να δέχονται σταθεροποιηµένη τάση 230 Volt/AC/50HZ, 
διαφορετικά ο κίνδυνος να υποστούν κάποια ζηµιά είναι µεγάλος. Προσέξτε, τα τροφοδοτικά, όχι οι 
συσκευές που τροφοδοτούν, γιατί η τάση εξόδου τους παραµένει 13.8 Volr/DC, ανεξάρτητα από τις 
αυξοµειώσεις της τάσης των 230 Volt της γεννήτριας. Τα τροφοδοτικά θα πρέπει πάντα να είναι 
γειωµένα επάνω στην γείωση της γεννήτριας, ανεξάρτητα αν η  ίδια η γεννήτρια είναι γειωµένη στο 
φυσικό έδαφος.   

 

Τροφοδοτικό κατάλληλο για την τροφοδοσία ποµποδεκτών. 

 

Σχεδόν όλες οι σύγχρονες ηλεκτρογεννήτριες έχουν µια έξοδο ~13 Volt για την φόρτιση µπαταριών 
αυτοκινήτου ή µπαταριών που χρησιµοποιούνται σαν προσωρινές πηγές ενέργειας σε περίπτωση που η 
γεννήτρια σταµατήσει να λειτουργεί για διαφόρους λόγους. ΠΧ, για να ανεφοδιαστεί µε καύσιµα, για 
καθαρισµό του «µπουζί», για να ψυχθεί κλπ. 

 

Οι µπαταρίες που µπορεί να φορτίσει η γεννήτρια έχουν συγκεκριµένη χωρητικότητα, και δεν πρέπει 
να δοκιµάσετε να φορτίσετε µπαταρίες µεγαλύτερης χωρητικότητας. Το σύστηµα προστασίας της 
ηλεκτρογεννήτριας να διακόψει την διαδικασία φόρτισης µε αποτέλεσµα και τα χρήµατα που δώσατε 
για την αγορά των/της µπαταρίας να πάνε χαµένα και όταν θα έρθει η στιγµή να διακόψετε την 
λειτουργία της γεννήτριας, θα διακόψετε και την συµµετοχή σας στο Contest, µέχρι να 
ξαναλειτουργήσει η ηλεκτρογεννήτρια. 
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Πολύπριζα.  

 

 

Πολύπριζο «ασφαλείας», είναι προτιµότερο από το απλό. 

 

Είναι γεγονός ότι τα πολύπριζα είναι αναγκαίο κακό για την διανοµή της ηλεκτρικής ισχύος που δίνει η 
γεννήτρια στα διάφορα τροφοδοτικά του υπαίθριου Shack. Καλό είναι να συµβουλευτείτε τις 
προδιαγραφές του κατασκευαστή του πολύπριζου, ώστε να µην «τραβήξετε» περισσότερο ρεύµα από 
όσο µπορεί να δώσει. Έχω δει και φαντάζοµαι και εσείς, «λειωµένα» πολύπριζα από υπερβολική 
«άντληση» ηλεκτρικού ρεύµατος.  

Μην συνδέετε πολύπριζα σε «σειρά», αυξάνεται η συνολική απώλεια πτώσεως τάσεως λόγω των 
ατελών επαφών που υπάρχουν σε κάθε πολύπριζο, αλλά και λόγω της συνολικής αύξησης της 
θερµοκρασίας του πρώτου – πρώτου πολύπριζου, αφού το ρεύµα όλων των επόµενων πολύπριζων, 
«περνά» µέσα από το πρώτο στην σειρά. 

Μην τοποθετείτε διανοµείς <Τ> επάνω στα πολύπριζα. Είναι πηγή πολλών προβληµάτων, ειδικά αν 
συνδέσετε ένα <Τ> σε µια θέση πολύπριζου, και από αυτό το <Τ> δώσετε «ρεύµα» σε δύο 
τροφοδοτικά ποµποδεκτών. Όταν εκπέµπει ο ένας ποµποδέκτης, θα «µπλοκάρει» τον δέκτη του άλλου 
και το αντίστροφο. 

Τέλος, καλό είναι τα πολύπριζα να είναι προστατευµένα από υπερτάσεις µε Varistor, ώστε αν «κάτι» 
δεν πάει καλά, να ενεργοποιηθεί το Varistor και να αποφύγουµε τα χειρότερα. 

 

Κεραίες.   

Το AEGEAN VHF CONTEST διεξάγεται ουσιαστικά στις εξής περιοχές: 

 

6m:  

Από 50.045 – 50.300 ΜΗΖ αν δεν εργαστείτε στα ψηφιακά mode, εποµένως η µέση συχνότητα 
λειτουργίας των κεραιών θα είναι περίπου  50.170 ΜΗΖ. 

Αν εργαστείτε και σε ψηφιακά mode τότε η περιοχή διαµορφώνεται από 50.045 – 50.600 ΜΗΖ µε µέση 
συχνότητα λειτουργίας των κεραιών περίπου 50.320 ΜΗΖ 

 

2m: 

Από 144.050 – 145.575 ΜΗΖ, αν εργαστείτε σε CW/SSB/FM µε µέση συχνότητα λειτουργίας των 
κεραιών 144.812 ΜΗΖ. Αν εργαστείτε µόνο SSB/FM η περιοχή συχνοτήτων κυµαίνεται από 144.150 – 
145.575 ΜΗΖ µε µέση συχνότητα λειτουργίας των κεραιών 144.862 ΜΗΖ. αν δουλέψετε µόνο SSB το 
εύρος είναι 144.150 – 144.360 ΜΗΖ µε µέση συχνότητα λειτουργίας της κεραίας 144.255 ΜΗΖ. Τέλος 
αν δουλέψετε µόνο FM, η περιοχή συχνοτήτων  θα βρίσκεται µεταξύ 144.225 – 145.575 ΜΗΖ µε µέση 
συχνότητα λειτουργίας της κεραίας τους 145.400 ΜΗΖ 

 

70cm: 

Από 432.025 – 433.575 ΜΗΖ, αν δουλέψετε CW/ SSB/FM/DIGITAL MODE, µε µέση συχνότητα 
λειτουργίας της κεραίας 432.800 ΜΗΖ. Αν δουλέψετε SSB/FM/DIGITAL το εύρος είναι από 432.100 – 
433.575 ΜΗΖ µε µέση συχνότητα λειτουργίας της κεραίας τους 42.840 ΜΗΖ, αν δουλέψετε µόνο SSB 
η περιοχή λειτουργίας είναι από 432100 – 432.400 ΜΗΖ µε µέση συχνότητα λειτουργίας της κεραίας 
τους 432. 250 ΜΗΖ και τέλος αν δουλέψετε µόνο FM, η περιοχή είναι 433.425 – 433.575 ΜΗΖ µε µέση 
συχνότητα λειτουργίας της κεραίας τους 433.500 ΜΗΖ.  
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Εσείς θα φροντίσετε οι κεραίες σας να έχουν τα λιγότερα στάσιµα κύµατα στην µέση της περιοχής στην 
οποία θα εργαστείτε. Αυτό το λέω γιατί κάποιες φορές, κάποιες ιδιοκατασκευασµένες ή και κεραίες του 
εµπορίου, αδυνατούν να καλύψουν το αρκετά µεγάλο φάσµα που χρησιµοποιούµε. Καλό είναι ΠΡΙΝ 
φτάσει το AEGEAN CONTEST να ελέγξετε αν οι κεραίες σας έχουν χαµηλά στάσιµα, ώστε αν κάτι δεν 
πάει καλά, να έχετε χρόνο να το διορθώσετε.  

Οι κεραίες από την λειτουργική τους πλευρά. 

Κάθε κεραία, έχει σχεδιαστεί και κατασκευαστεί για να καλύψει κάποιες συγκεκριµένες ανάγκες 
επικοινωνίας. Για παράδειγµα οι κάθετες για να καλύψουν όλα τα σηµεία του ορίζοντα µε την 
πανκατευθυντικότητα που τις διακρίνει. Αντίθετα οι κατευθυνόµενες σκοπό έχουν να στείλουν/λάβουν 
σήµατα από µια κατεύθυνση, απορρίπτοντας τα σήµατα που έρχονται ή θα µπορούσαν να εκπέµψουν 
προς άλλες διευθύνσεις –σηµεία του ορίζοντα. 

Αλλά και πέρα από αυτές τις δύο γενικές κατηγορίες των πανκατευθυντικών και κατευθυνόµενων 
κεραιών, υπάρχουν πάµπολλές άλλες υποκατηγορίες για τις ανάγκες των οποίων σχεδιάζονται και 
κατασκευάζονται οι αντίστοιχα κατάλληλες κεραίες. 

 

Στο AEGEAN CONTEST οι κεραίες που χρησιµοποιούνται συνήθως είναι: 

 

Σε Φορητούς ποµποδέκτες:  

 

Κεραία πτυσσόµενη V/U για φορητά. 

Κεραίες µεγαλύτερης απολαβής από την κεραία µε την οποία έχει εφοδιάσει το εργοστάσιο κατασκευής 
τον ποµποδέκτη. Αυτές είναι είτε monobander, είτε Dual Band. Είναι συνήθως µεταλλικές, µε αρκετό 
µήκος και απολαβή που πλησιάζει ή και ξεπερνά την απολαβή µιας κεραίας λ/4. Πολλές φορές αρκετοί 
ραδιοερασιτέχνες «κρεµούν» από τον ποµποδέκτη ένα Radial από πολύκλωνο σύρµα 1mm για να 
δηµιουργήσουν ένα κάθετο δίπολο ή µια κεραία µε σαφώς µεγαλύτερη απολαβή.  

 

Κεραία V/U  fiberglasss που θα µπορούσε να αναρτηθεί σε κάποιο δένδρο. 
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Όταν υπάρχει η οικονοµική δυνατότητα, χρησιµοποιείστε µια κεραία βάσεως fiberglasss στηριγµένη σε 
κάποιο δένδρο ή ιστό. Όταν η φορητή κεραία µεγάλης απολαβής συνδέεται απευθείας επάνω στον 
ποµποδέκτη, καλό είναι να χρησιµοποιήσετε ένα µικροµεγάφωνο, ώστε η κεραία να είναι µακριά  από 
το σώµα σας, το οποίο έχει την τάση να απορροφά ένα µέρος της εκπεµπόµενης ενέργειας. 

 

 

2m Portable Yagi. 

Αν υπάρχει η δυνατότητα χρησιµοποιήστε µια κατευθυνόµενη κεραία χειρός V/U, σαν αυτές που 
χρησιµοποιούµε στις δορυφορικές επικοινωνίες, θα σας δώσει εξαιρετικά µεγάλη απολαβή και εµβέλεια 
στο σήµα σας. Αν πάλι έχετε την δυνατότητα να χρησιµοποιήσετε «κανονικές» κατευθυνόµενες 
κεραίες, φροντίστε να τις τοποθετήσετε όσο το δυνατόν πιο ψηλά από εσάς και µεριµνήστε ώστε να 
υπάρχει η δυνατότητα περιστροφής, έστω και µε το χέρι. 

 

Σε κινητούς ποµποδέκτες: 

 

Η απλούστερη κεραία που µπορείτε να χρησιµοποιήσετε είναι µια monobander λ/4, που σας δίνει µια 
απολαβή 2.15 dbi. Κατασκευάζονται πανεύκολα µε «µπρουτζοκόλληση» και τοποθετούνται σε ένα con-
nector-α PL-259. Τα στάσιµά τους «έρχονται» στο 1:1 µέσα σε ελάχιστα λεπτά, απλά «κόβοντας» λίγο 
– λίγο το «µαστίγιο» της κεραίας. Εναλλακτικά χρησιµοποιήστε µια κεραία mobile του εµπορίου, αφού 
πρώτα ΡΥΘΜΙΣΕΤΕ ΤΑ ΣΤΑΣΙΜΑ ΤΗΣ. Για κάποιο περίεργο λόγο οι Έλληνες Ραδιοερασιτέχνες 
φροντίζουν οι κεραίες των βραχέων να µην έχουν στάσιµα, ενώ ουδέποτε ασχολούνται µε τα στάσιµα 
των κεραιών V/U! 

 

 

Κεραία λ/4 αυτοκινήτου απολαβής 2.15dbi. 

 

Τα στάσιµα της mobile κεραίας δεν πρέπει να ξεπερνούν τα 2:1, όπως και σε καµιά άλλη κεραία. 
Τυπικά οι κεραίες του εµπορίου δίνουν στάσιµα 1:1,5 αλλά η εµπειρία µου, µου έδειξε ότι συνήθως τα 
στάσιµα είναι γύρω στο 1:8 µε 2. Το 1:1,5 πράγµατι το συναντούµε όταν οι συνθήκες είναι ευνοϊκές 
από πλευράς µήκος του αµαξώµατος, σηµείου τοποθετήσεως, και συχνότητας δοκιµής. 
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Ίσως τα λιγότερα στάσιµα να µην τα έχετε στο κέντρο της οροφής του αυτοκινήτου! 

 

Καλό είναι να τοποθετήσετε την κεραία στο κέντρο της οροφής, αλλά πολλές φορές τα ελάχιστα 
στάσιµα και η µέγιστη ακτινοβολία επιτυγχάνονται σε άλλο σηµείο του αµαξώµατος! Μου έχει τύχει σε 
CRV τα ελάχιστα στάσιµα να παρουσιαστούν τοποθετώντας την κεραία  στην οροφή, αλλά κοντά και 
στην µέση της πίσω πόρτας!!!! Ψάξτε το καλύτερο σηµείο και πειραµατιστείτε και µε το µήκος του 
µαστιγίου της κεραίας. 

 

 

Καλό είναι να τοποθετήσετε την κεραία στο κέντρο της οροφής του αυτοκινήτου για να έχετε 
οµοιόµορφη ακτινοβολία. 

 

Συνήθως η απολαβή των mobile κεραιών είναι ίση ή και πολύ µεγαλύτερη από τις αντίστοιχες κεραίες 
λ/4. Εποµένως µε τον ποµποδέκτη του αυτοκινήτου σας και την κεραία που χρησιµοποιείτε για τις 
καθηµερινές επικοινωνίες σας, µπορείτε να λάβετε µέρος στον διαγωνισµό µε αρκετές ελπίδες 
διάκρισης. 
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∆ιάφορες κεραίες V/U mobile µε απολαβή µεγαλύτερη από λ/4. 

 

Συνήθως όσοι συµµετέχουν στον διαγωνισµό µε τον ποµποδέκτη του  αυτοκινήτου τους, εξοικονοµούν 
κάποια χρήµατα και εφοδιάζονται µε µια κεραία πανκατευθυντική ή κατευθυνόµενη που την στηρίζουν 
σε µια µεταλλική κατασκευή που στηρίζεται – την πατά - στην µια ρόδα του αυτοκινήτου. Η 
απλούστερη περίπτωση είναι να στερεωθεί η κεραία σε ένα κοντινό δέντρο ή κορµό. 

 

 

Κεραία VHF µε οριζόντια πόλωση για DX-QSO. 
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Σε υπαίθριους σταθµούς. 

 

Υπαίθριος σταθµός VHF. 

Συνήθως ένα υπαίθριο σταθµό τον εγκαθιστά ένας οργανωµένος ραδιοερασιτέχνης ή µια οργανωµένη 
οµάδα ραδιοερασιτεχνών. Οι κεραίες που χρησιµοποιούνται είναι και πανκατευθυντικές και 
κατευθυνόµενες, οι τελευταίες µε πόλωση κάθετη για κοντινά QSO και οριζόντια για µακρινά. 

Καλό είναι να γίνει µια επίσκεψη στην τοποθεσία που θα «τρέξετε» τον διαγωνισµό, µε σκοπό να 
ελέγξετε την καταλληλότητά του, αλλά και να εγκαταστήσετε τις κεραίες σας ώστε να ελέγξετε αν η 
µια παρεµβάλει την άλλη και να βρείτε τις σωστές αποστάσεις που θα εξασφαλίσουν την µικρότερη 
ενόχληση µεταξύ των ποµποδεκτών.  

Εξοπλισµός. 

Η συµµετοχή στο AEGEAN CONTEST δεν απαιτεί ειδικό εξοπλισµό, αφού ένας φορητός FM 
ποµποδέκτης V/U είναι αρκετός για να λάβετε µέρος. Είναι προφανές ότι µε ένα φορητό FM-άκι V/U, 
δεν προσδοκάτε την πρώτη θέση, παίρνετε µέρος για την συµµετοχή, την διασκέδαση και για την 
απόκτηση κάποιας εµπειρίας. Άλλωστε εδώ και χρόνια το AEGEAN CONTEST είναι ο πρώτος 
διαγωνισµός που παίρνουν µέρος οι νεοεισερχόµενοι στο χόµπι. Η σύσταση µου είναι απλή: 

 

Λέτε να πάρει απάντηση πριν του βάλουν την «λευκή φόρµα;» 

 

«Οπλιστείτε» µε το V/U σας και την Κυριακή το πρωί ανεβείτε σε κάποιο ψηλό σηµείο πχ στην ταράτσα 
σας, σε ένα γειτονικό λόφο, βουνό κλπ, και κατά τις 10:30 αρχίστε να Scan-νάρετε τις συχνότητες από 
145.225 – 145.575 ΜΗΖ έχοντας επικεντρώσει την προσοχή σας στο 145.500 ΜΗΖ. Καλέστε ή 
απαντήστε σε οποιαδήποτε κλήση CQ AEGEAN CONTEST ακούσετε, δίνοντας το 5-9, το QTH Locator 
που βρίσκεστε και τον αύξοντα αριθµό επαφής. Αυτό ήταν! Καλή αρχή και µην σταµατήσετε µέχρι να 
τελειώσει η /οι µπαταρίες σας. 
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Όσοι χρησιµοποιείτε τον mobile ποµποδέκτη που έχετε στο αυτοκίνητο, είστε σε πολύ καλύτερη µοίρα 
από αυτούς που χρησιµοποιούν φορητά V/U. Έχετε ισχύ, καλύτερο δέκτη, καλύτερη κεραία και το 
κυριότερο, µπορείτε να µετακινηθείτε στην τοποθεσία που έχετε ήδη επιλέξει. Ο mobile ποµποδέκτης 
σας, µπορεί να σας δώσει µια κάλυψη αρκετών εκατοντάδων χιλιοµέτρων, αν υπάρχουν ευνοϊκές 
συνθήκες από πλευράς διάδοσης και κεραίας. Προτιµήστε µια κεραία «βάσεως» πολυκατευθυντική ή 
κατευθυνόµενη σε σχέση µε την mobile κεραία σας. Η διαφορά θα σας καταπλήξει και θα 
αποζηµιωθείτε µε τον καλύτερο τρόπο για αυτή την επιπλέον δαπάνη. 

 

CQ AEGEAN CONTEST THIS IS SV1NK QRZ? 

 

Όσοι κάνετε το µεγάλο βήµα να εγκαταστήσετε υπαίθριο σταθµό, χρησιµοποιήστε ό,τι καλύτερο υλικό 
έχετε στην διάθεση σας, κεραίες και ποµποδέκτες, αφού µπαίνετε στον κόπο και στα έξοδα, 
τουλάχιστον να πάρετε την DX-ική αµοιβή που σας αξίζει. Χρησιµοποιείστε όσο περισσότερες 
κατευθυνόµενες κεραίες µπορείτε,  έχοντας κατά νου, ότι κατά την διάρκεια του διαγωνισµού οι 
Ελληνικοί σταθµοί εκπέµπουν συνήθως µε κατακόρυφη πόλωση, ενώ οι σταθµοί του εξωτερικού µε 
οριζόντια. Εποµένως θα πρέπει να τοποθετηθούν κεραίες και µε τις δύο πολώσεις, ώστε να µπορούµε 
να έχουµε το καλύτερο δυνατόν αποτέλεσµα. 

 

Yagi 50, 144, 430 ΜΗΖ σε οριζόντια πόλωση. 

Προσέξτε τους ποµποδέκτες που θα χρησιµοποιήσετε, θα πρέπει οι δέκτες τους να έχουν κάποια 
ποιότητα, ώστε να µην επηρεάζονται από τις εκποµπές των άλλων ποµποδεκτών. Προσέξτε πολύ σε 
αυτό το σηµείο, οι κεραίες θα πρέπει να βρίσκονται όσο ποιο µακριά είναι δυνατόν και σε διαφορετικά 

ύψη, ώστε οι λοβοί τους να µην επικαλύπτονται. 
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Πολλές φορές ένας ποµποδέκτης αποδίδει καλύτερα µε µια κεραία χαµηλής απολαβής, σε σχέση µε  
µια κεραία υψηλής απολαβής, επειδή ο δέκτης του δεν µπορεί να διαχειριστεί τα µεγάλου πλάτους 
σήµατα µε τα οποία τον τροφοδοτεί η µεγάλης απολαβής κεραία.  

 

 

Νοµόγραµµα, εκτιµώµενης ελάχιστης εµβέλειας κύµατος εδάφους σταθµών V/U. 

  

Σχετικά µε την ισχύ εκποµπής. Ξεκινήστε µε την ελάχιστη δυνατή και δείτε την συµπεριφορά των 
ποµποδεκτών σας. Αν δεν υπάρχει αλληλοενόχληση, αυξήστε τις ισχύς προοδευτικά µέχρι να 
διαπιστώσετε ότι αρχίζει να επηρεάζει η εκποµπή του ενός ποµποδέκτη τον άλλο. ∆εν είναι απαραίτητο 
να εκπέµπετε µε την µέγιστη ισχύ του ποµποδέκτη, και µε µικρότερη ισχύ θα έχετε εξίσου καλά 
αποτελέσµατα. Μην ξεχνάτε ότι: «άλλο το επιθυµητό και άλλο το εφικτό!». 

 

∆ιάδοση. 

Το AEGEAN CONTEST διεξάγεται µέσα στην Ελλάδα µε το «απευθείας» κύµα και µε τροποσφαιρικη 
διάδοση, ενώ το σύνολο σχεδόν των DX – QSO µε τους σταθµούς εκτός Ελλάδας γίνεται µε το Es, 
δηλαδή το Ε σποραδικό. 
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∆ιάδοση µε απευθείας κύµα. 

 

Η διάδοση µε το απευθείας κύµα γίνεται µεταξύ σταθµών που οι κεραίες τους «βλέπονται» και δεν 
µεσολαβεί κάποιο υπολογίσιµο εµπόδιο µεταξύ τους. Ουσιαστικά τα περισσότερα FM-QSO γίνονται µε 
αυτόν τον τρόπο, ενώ τα υπόλοιπα γίνονται µέσω τροποσφαιρικής διάδοσης. 

 

Ο λόγος που οι ραδιοερασιτέχνες επιλέγουν όσο το δυνατόν ποιο ψηλά σηµεία για να εγκαταστήσουν 
τον σταθµό τους κατά την διάρκεια του διαγωνισµού, είναι για να έχουν την µεγαλύτερη δυνατή 
εµβέλεια που τους δίνει το απευθείας κύµα. 

Εποµένως η γενική αρχή είναι: 

 

όσο το δυνατόν πιο ψηλά, µε όσο το δυνατόν καθαρότερο  ορίζοντα. 

 

Η τροποσφαιρική διάδοση βασίζεται στην δηµιουργία «κυµατοδηγών» µέσα στην ατµόσφαιρα, 
δηλαδή τεράστιων περιοχών όπου έχουν εγκλωβιστεί αέριες µάζες µε διαφορετικό δείκτη διαθλάσεως. 
Η διαφορετικότητα στην θερµοκρασία και την περιεχόµενη  υγρασία είναι ίσως τα κυριότερα 
χαρακτηριστικά που οδηγούν στην δηµιουργία συνθηκών τροποσφαιρικής διάδοσης. 

 

∆ιάδοση VHF µέσω τροποσφαιρικού κυµατοδηγού. 

  

Η τροποσφαιρική διάδοση οδηγεί στην επίτευξη QSO σε αποστάσεις εκατοντάδων ή και χιλιάδων 
χιλιοµέτρων πέρα από την οπτική γραµµή του ορίζοντα. Στην Ελλάδα οι τροποσφαιρικές επικοινωνίες 
είναι συχνές και αρχίζουν συνήθως προς το τέλος τις άνοιξης και διαρκούν µέχρι τις αρχές του 
φθινωπόρου. Οι περισσότερες επικοινωνίες µεταξύ Κρήτης µε  την υπόλοιπη Ελλάδα 
πραγµατοποιούνται µε τροποσφαιρική διάδοση. Τροποσφαιρικη διάδοση µε δυνατά σήµατα έχουµε 
κατά κανόνα κατά την διάρκεια της ηµέρας, ενώ µετά το απόγευµα και κατά την διάρκεια της νύχτας 
το φαινόµενο είτε εξασθενεί, είτε δηµιουργούνται διαλείψεις, είτε διακόπτεται.  
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Επειδή η τροποσφαιρική διάδοση είναι άρρηκτα συνδεδεµένη µε  τις ατµοσφαιρικές συνθήκες, είναι 
σχετικά εύκολο να γίνει η πρόβλεψή της µε απλή σχετικά επεξεργασία και εκτίµηση των 
µετεωρολογικών στοιχείων. Υπάρχουν αρκετοί ιστότοποι οι οποίοι δίνουν προβλέψεις τροποσφαιρικής 
διάδοσης, εγώ σας συνιστώ την ιστοσελίδα: 

http://www.dxinfocentre.com/tropo_eur.html 
Πρόκειται για ένα ιστότοπο µε συνέπεια και επιτυχηµένη πρόγνωση της τροποσφαιρικής διάδοσης για 
πάρα πολλά χρόνια. Ειδικά στις προβλέψεις του για την Ελλάδα τα πηγαίνει πολύ καλά, και αποτελεί 
την δική µου επιλογή. Για να δείτε τι θα συµβεί το Σαββατοκύριακο του διαγωνισµού, την τελευταία 
εβδοµάδα να παρακολουθείτε καθηµερινά τον χάρτη των προβλέψεων και θα βγάλετε εύκολα τα 
συµπεράσµατα σας.  

 

Η πρόγνωση της τροποσφαιρικής διάδοσης της 21/4/2016. 

 

 

Η Εs – σποραδική – διάδοση, εµφανίζεται όταν δηµιουργούνται σποραδικοί ιονισµένοι σχηµατισµοί 
στο ύψος του στρώµατος Ε. Πρόκειται για ένα φαινόµενο το οποίο εµφανίζεται κυρίως την άνοιξη και 
το καλοκαίρι και ουσιαστικά τελειώνει το φθινόπωρο, αν και εµφανίζεται σποραδικά σε όλη την 
διάρκεια του χρόνου. 

 

Η εµφάνισή του γίνεται συνήθως τις πρωινές ώρες, και διαρκεί µέχρι τις πρώτες βραδινές ώρες. Πολλές 
φορές όµως διαρκεί ακόµη και µέχρι τις πρώτες πρωινές ώρες της επόµενης ηµέρας. Από την πείρα 
µου στο AEGEAN σας λέω  ότι τα βραδινά QSO  στους 50 ΜΗΖ σταµάτησαν στις 02:00 το πρωί και 
ξανάρχισαν στις 04:30. ∆ηλαδή διακόπηκαν µόνο για δύο ώρες, ίσα – ίσα που προλάβαµε να 
κοιµηθούµε λιγάκι. 
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Επισκεφθείτε την ιστοσελίδα:  http://www.dxmaps.com για να παρακολουθείτε την Es σποραδική 
διάδοση στους 50 και 145 ΜΗΖ, ώστε να ξέρετε που να στρίψετε τις κεραίες σας, αλλά και την πορεία 
της διάδοσης γενικά. 

 

 

Πρωινή διάδοση της 25/4/2016 στις 9:00 το πρωί. Νέκρα! 

 

 

Κατά την διάρκεια του διαγωνισµού να περιµένετε τα πρώτα ανοίγµατα γύρω στις 9 µε 10 το πρωί, µε 
καλύτερη ώρα διάδοσης από τις 3 το µεσηµέρι και µετά. Συνήθως µε κακές συνθήκες διάδοσης το Εs 
θα αρχίσει να εξασθενεί µετά την δύση του ήλιου, ενώ µε καλές η διάδοση κρατά µέχρι τις 10-11 το 
βράδυ. Με πολύ καλές συνθήκες πάµε για µετά τις 12 τα µεσάνυχτα και έχει ο Θεός…. 

 

Το Es δεν έχει φορά διάδοσης, εποµένως µπορεί να αρχίσουν να ακούγονται πρώτα σταθµοί από την 
Ιταλία, ή από την Ρωσία – Ουκρανία, δεν αποκλείεται η διάδοση να αρχίσει από την Πολωνία, 
Γερµανία, κανείς δεν ξέρει. Εποµένως έχετε την προσοχή σας τεταµένη και τις κεραίες σας να 
«κοιτούν» στον Βορρά, κάπου από εκεί θα έρθουν µάλλον τα πρώτα σήµατα και αφού δείτε από πού 
έρχονται, στρίβετε τις κεραίες σας ανάλογα. 

 

LogBook. 

 

Το AEGEAN CONTEST έχει το δικό του «επίσηµο» Logbook το οποίο αν και έχει τις ατέλειές του, µέχρι 
σήµερα µας εξυπηρετεί ικανοποιητικά. Αρχικά «κατεβάστε το» και εγκαταστήστε το στον σκληρό σας 
δίσκο. Η εγκατάσταση και ρύθµιση είναι ίδια σχεδόν µε την εγκατάσταση και ρύθµιση των άλλων Log-
Books. 

 

Η ιστοσελίδα για το Download είναι:  http://www.5-9report.gr/aegean.htm  
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∆είτε σε παλαιότερα τεύχη του 5-9report την λεπτοµερή εγκατάσταση, ρύθµιση και τις ιδιαιτερότητες 
που έχει. Από φέτος θα γίνονται δεκτά Logbooks µόνο σε ηλεκτρονική µορφή σε αρχεία τύπου: *.dix, 
*.adif, *.cbr ώστε να είναι δυνατή η απευθείας επεξεργασία τους από το λογισµικό. Μέχρι πέρυσι  
δεχόµαστε και χειρόγραφα, αλλά επειδή όσα στέλνονται χειρόγραφα «κάποιος» θα πρέπει να τα 
καταχωρήσει στο VUSC και επειδή ο φόρτος εργασίας είναι αρκετός λόγω των αρκετών συµµετοχών, 
πλέον τα χειρόγραφα δεν θα γίνονται δεκτά. 

 

Η οθόνη εργασίας του VUSC. Είναι δωρεάν και εύκολο! 
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Έκδοση ειδικού διακριτικού. 

 

Μια ιστοσελίδα µε µερικές πληροφορίες για την οµάδα σας είναι απαραίτητη. 

 

Η έκδοση ενός ειδικού διακριτικού για το AEGEAN CONTEST δεν είναι απαραίτητη, αρκεί το προσωπικό 
διακριτικό του καθενός µας. Τα πράγµατα αλλάζουν όταν σχηµατίζεται οµάδα δύο ή περισσοτέρων  
ραδιοερασιτεχνών, εδώ η έκδοση ενός ειδικού διακριτικού είναι µάλλον επιβεβληµένη, αφού «κάτω» 
από αυτό θα εργαστούν από κοινού και ισότιµα όλοι οι συµµετέχοντες και φυσικά η όποια διάκριση 
ανήκει σε όλους. 

Η αίτηση µαζί µε το παράβολο και τα υπόλοιπα δικαιολογητικά θα πρέπει να κατατεθούν στην αρµόδια 
ΑΠΥ του Υπουργείου Μεταφορών στην Περιφέρεια που υπάγεται ο επικεφαλής της οµάδας, 50 ηµέρες 
νωρίτερα από την ηµεροµηνία διεξαγωγής του AEGEAN CONTEST, εποµένως καλό είναι να µην 
ξεπεράσετε την 12η Μαίου 2016. Ξέρετε πόσες φορές το «χαρτί» µε το ειδικό διακριτικό έρχεται 
«κατόπιν εορτής»; Καλύτερα νωρίτερα παρά αργότερα.  

Φροντίστε να ανοίξετε ένα λογαριασµό στο QRZ.com και να «ανεβάσετε» µια ιστοσελίδα ή Blog µε τις 
απαραίτητες πληροφορίες που πρέπει να ξέρουν όλοι όσοι θα σας «δουλέψουν» κατά την διάρκεια του 
διαγωνισµού. 
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Λίγες πληροφορίες στο QRZ.Com είναι πολύ χρήσιµες. 

 

Φροντίστε να ανοίξετε «θυρίδα» στο QSL BUREAU της ΕΕΡ, ώστε να µπορέσετε να διακινήσετε τον 
κύριο όγκο των καρτών σας. Και φυσικά τυπώστε ένα σοβαρό αριθµό καρτών QSL, για να καλύψετε τις 
υποχρεώσεις σας. 

Τι προβλέπει η νοµοθεσία για τα ειδικά διακριτικά κλίσεως: 

4. Προκειµένου να διευκολυνθεί η ραδιοερασιτεχνική δραστηριότητα, σε ειδικές περιπτώσεις και σε 
προσωρινή βάση, χορηγούνται «Ειδικά ∆ιακριτικά Κλήσεως 

– Ε∆Κ» (special call sign) σε µεµονωµένους ραδιοερασιτέχνες ή οµάδες ραδιοερασιτεχνών αλλά και σε 
νοµικά πρόσωπα για τα οποία έχει εκδοθεί ραδιοερασιτεχνική άδεια τόσο για δικές τους ανάγκες 
συµµετοχής σε 

ραδιοερασιτεχνικές εορτές−διαγωνισµούς−εκθέσεις−γεγονότα όσο και για την υποστήριξη 
επικοινωνιακών αναγκών εορταστικού χαρακτήρα άλλων κοινωνικών 

φορέων (προσκοπικές οργανώσεις, αθλητικοί όµιλοι, αθλητικές διοργανώσεις, εορτασµοί µουσείων, 
µεγάλες εορτές κλπ), που δεν έχουν δικαίωµα εγκατάστασης και λειτουργίας ερασιτεχνικών σταθµών. 

 

5. Τα Ε∆Κ διακρίνονται σε «µικρής διάρκειας» και «µεγάλης διάρκειας». Τα Ε∆Κ µικρής διάρκειας 
χορηγούνται για χρονικό διάστηµα έως και δέκα πέντε (15) ηµέρες. Τα Ε∆Κ µεγάλης διάρκειας 
χορηγούνται, για χρονικό διάστηµα µεγαλύτερο των δέκα πέντε (15) ηµερών. Η ΑΠΥ, για την 
χορήγηση Ε∆Κ, δύναται κατά την κρίση της να ζητά γνώµη και άλλων υπηρεσιών−φορέων. 

 

6. Η χορήγηση Ε∆Κ γίνεται µετά από αίτηση συνοδευόµενη από προβλεπόµενο τέλος λειτουργίας και 
σύµφωνα µε το ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1. ∆ικαίωµα αίτησης για 

χορήγηση Ε∆Κ έχουν µόνο αδειούχοι ραδιοερασιτέχνες, συµπεριλαµβανοµένων και σχετικών 
αδειοδοτηµένων νοµικών προσώπων. Η αίτηση υποβάλλεται στην ΑΠΥ 

τουλάχιστον πενήντα (50) ηµέρες πριν από την ηµεροµηνία έναρξης της χρήσης του Ε∆Κ. 

 

7. Τα Ε∆Κ σε καµία περίπτωση δεν θεωρούνται αποκλειστικά και είναι δυνατή η χορήγησή τους και σε 
άλλους ενδιαφερόµενους, εφόσον ζητηθούν. 

 

9. Για την χρησιµοποίηση Ε∆Κ, ο ενδιαφερόµενος ραδιοερασιτέχνης ή ο υπεύθυνος έναντι τρίτων, στις 
περιπτώσεις νοµικών προσώπων, πρέπει να έχει εξασφαλίσει δικαιώµατα παραχώρησης του χώρου 
εγκατάστασης του σταθµού και όλες τις απαραίτητες άδειες και εγκρίσεις. 



55--9 Report  9 Report  Το κυβερνοπεριοδικό του Αιγαίου Σελίδα Σελίδα Σελίδα 292929   

 

Εύρεση του QTH Locator. 

 

Πολύ εύκολος τρόπος εύρεσης του QTH Locator. 

 

Ένα πολύ συνηθισµένο πρόβληµα για πολλούς νέους συµµετέχοντες στον διαγωνισµό, είναι η εύρεση 
του QTH Locator. Απλά πηγαίνετε στην ιστοσελίδα: 

http://qthlocator.free.fr/index.php 
και επιλέξτε το σηµείο από το οποίο θα διαγωνιστείτε. Η ιστοσελίδα θα σας δώσει όλες τις 
πληροφορίες. 

 

Τέλος διαγωνισµού κατάθεση LogBook. 

 

Καλό είναι το LogBook να το στείλετε µέσα σε 15 ηµέρες στον Manager του διαγωνισµού, συνάδελφο 
Λεωνίδα Φίσκα, στο: 

SV2DCD@YAHOO.COM 
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Επίλογος 

 

Το AEGEAN CONTEST φέτος θα το τρέξουµε ακολουθώντας το νέο Band Plan των συχνοτήτων. Με 
λίγη προσοχή όλα θα πάνε καλά και θα το απολαύσουµε όπως και όλα τα προηγούµενα χρόνια. 

 

Φροντίστε να δηµιουργήστε έγκαιρα τις οµάδες σας, να µοιράσετε τους ρόλους σας και να εκδόσετε το 
ειδικό σας διακριτικό. Φροντίστε να επιλέξετε την τοποθεσία από την οποία θα  «τρέξετε» το contest. 
Αν είναι δυνατόν φροντίστε να την ελέγξετε για να βεβαιωθείτε ότι είναι επισκέψιµη  και κατάλληλη.  

 

Φροντίστε να συγκεντρώσετε όλο το τηλεπικοινωνιακό υλικό που χρειάζεστε και τα παρελκόµενα του. 
Ελέγξτε αν λειτουργούν σωστά, αν χρειάζονται συντήρηση ή επισκευή και βεβαιωθείτε ότι τελικά είναι 
αξιόπιστο. 

 

Ανοίξτε λογαριασµό στο QRZ.COM, φτιάξτε e-mail και µια ιστοσελίδα  ή ένα  Blog. Τυπώστε QSL 
κάρτες και ανοίξτε θυρίδα στο QSL Bureau της ΕΕΡ και λογαριασµό στο eQSL.cc 

 

Αν έχετε απορίες επικοινωνήστε µε τον Manager του διαγωνισµού, αν δεν γνωρίζεται θέµατα 
αδειοδοσίας, επικοινωνήστε µε την αρµόδια ΑΠΥ του Υπουργείου Μεταφορών στην Περιφέρεια που 
ανήκετε. 

 

Βεβαιωθείτε ότι στον χώρο που θα εγκαταστήσετε τον υπαίθριο σταθµό σας δεν απαιτείται άδεια 
παραµονής, διαφορετικά εκδώστε την απευθυνόµενοι στον φορέα που έχει την ευθύνη της περιοχής. 

 

Εύχοµαι σε όλους καλή επιτυχία στο contest, καλή διασκέδαση και καλό καλοκαίρι. 

 

Πολλά 73 

 

de SV1NK 

 

Μάκης Μανωλάτος 

Ένας από το AEGEAN DX GROUP. 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ! 

 

∆είτε κάποιες απλές και οικονοµικές κεραίες που µπορείτε να κατασκευάσετε για να καλύτερα 
αποτελέσµατα στο AEGEAN CONTEST. 

 

∆ίπολο λ/2 

 

Μπορεί να κατασκευαστεί είτε από σωληνάκι αλουµινίου, είτε από χονδρό µονόκλωνο καλώδιο, είτε 
από µπρουτζοκόλληση, αν σκέπτεστε να την τοποθετήσετε κατακόρυφα, είτε από πολύκλωνο αν 
θέλετε να την κάνετε εντελώς φορητή και να την τοποθετείτε οριζόντια. 

 

Κατακόρυφα είναι πανκατευθυντική µε απολαβή 2,15dbi, ενώ οριζόντια είναι ηµικατευθυντική µε την 
ίδια απολαβή.  
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Κάθετη τοποθέτηση. 

 

 

Οριζόντια τοποθέτηση. 

 

Το κάθετο δίπολο των 50 ΜΗΖ απαιτεί στήριξη των σκελών του επάνω ή µέσα σε σκληρή πλαστική 
σωλήνα, ενώ για τους 144 και 430 ΜΗΖ δεν απαιτείται, αφού λόγω του µικρού τους µήκους τα σκέλη 
είναι αυτοστηριζόµενα. 

Στην επόµενη εικόνα βλέπετε το ίδιο δίπολο κατασκευασµένο σε Connector-α SO-239, και 
τροφοδοτηµένο µε PL-259 . Η διαφορά εδώ είναι ότι µε την χρήση των Connectors έχουµε πολύ 
µικρές απώλειες και την ικανότητα να διαχειριστούµε ισχύ µεγαλύτερη από 100 Watt χωρίς τον 
κίνδυνο σπινθηρισµών. 



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

 

∆ίπολο λ/2 επάνω σε connector SO-239, και κατακόρυφη πόλωση. 

 

Το ίδιο δίπολο σε οριζόντια πόλωση. 

 

Ηµί – Ground Plane λ/4. 

 

Semi Ground Plane λ/4. 

Πρόκειται για µια παραλλαγή της διπόλου κεραίας λ/2. Εδώ το στοιχείο που συνδέεται µε την γείωση 
του Connector-α SO-239, έχει µια κλήση περίπου 45 µοιρών. Η απολαβή της είναι 2.15dbi όπως και 

του διπόλου, ενώ λόγω του ενός µόνο radial, έχει κάποιες κατευθυντικές ικανότητες προς την 
κατεύθυνση που «κοιτά» το Radial. Είναι πολύ καλή κεραία, και θα σας ενθουσιάσει, είναι 
αυτοστηριζόµενη, αν χρησιµοποιήσετε οποιοδήποτε χονδρό καλώδιο χαµηλών απωλειών. 
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Κατευθυνόµενο δίπολο. 

 

Πρόκειται για ένα δίπολο λ/2 που όµως τα σκέλη του έχουν µια κλήση 900 µεταξύ τους. Αυτή η κλήση 
των στοιχείων δίνει στο κατευθυνόµενο δίπολο µια κάποια απολαβή και µπορεί να φτάσει συνολικά τα 
3dBi  Βέβαια αυτό εξαρτάται από την συχνότητα, τον τρόπο κατασκευής κλπ. Σε κάθε περίπτωση είναι 
µια απλή κεραία που αξίζει να την δοκιµάσετε κατά την διάρκεια του διαγωνισµού. 

 

Directive Dipole λ/2. 

 

Ground Plane λ/4. 

Ίσως πρόκειται για την πλέον επιτυχηµένη κεραία, µετά το δίπολο λ/2, αφού στατιστικά είναι η 
δεύτερη κεραία σε δηµοφιλία µετά από αυτό. Έχει απολαβή 2,15 dBi, όση ακριβώς και το δίπολο, αλλά 
έχει πολύ καλύτερο διάγραµµα κατακόρυφης ακτινοβολίας. 

Στα VHf / UHF χρησιµοποιείται συνεχώς σαν µια κεραία µε εξαιρετική απόδοση και ελάχιστα έως 
µηδενικά στάσιµα. Η κατασκευή της επάνω σε ένα connector – α SO-239 είναι πανεύκολη και ανέξοδη, 
ενώ η απόδοσή της αξιοζήλευτη. Σας την συνιστώ µέσα από την καρδιά µου, όχι µόνο για το AEGEAN 
CONTEST, αλλά και για άλλες χρήσεις. Εγώ την χρησιµοποιώ ακόµη και σήµερα εκτός από τους 144 
και 430, στους 1296 ΜΗΖ!!!!! και ας µου λένε ότι είµαι τρελός.  

 

Μικρή, ευέλικτη, φτηνή και µε πολύ καλή απόδοση. 
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Στην επόµενη εικόνα βλέπετε τον πλέον δηµοφιλή τρόπο κατασκευής της στα VHF/UHF. 

 

Ότι πιο απλό, φτηνό και λειτουργικό. Την έχω δουλέψει µε 100 Watt και στάσιµα 1:1. 

 

Πολυµπαντική Ground Plane λ/4. 

Κατασκευάζεται όπως και η monobander µε την διαφορά ότι έχει δύο µαστίγια, ένα για τους 144 και 
ένα για τους 430 ΜΗΖ, και διπλά Radial. ∆είτε την….. 

 

Dual Band Ground Plane. 

 

Στον κεντρικό ακροδέκτη του SO-239 θα κολλήσετε µαζί δύο κοµµάτια µπρουτζοκόλληση µήκους 49 
και 16,9cm και στις τέσσερις γωνίες του connector-α θα βάλετε εκ διαµέτρου αντίθετα δύο radial για 
τα VHF µήκους 49cm και δύο 16,9 cm για τα UHF.  Η επιλογή των «σωστών» στοιχείων γίνεται 
αυτόµατα και τα στάσιµα κύµατα αν έχετε υποµονή µπορούν να κατεβούν γύρω στο 1:1,3 µε ισχύ 50 
Watt που δοκίµασα την δική µου. Τέλος η απολαβή της είναι τυπικά 2.15 dBi και το διάγραµµα 
ακτινοβολίας της περίπου πανκατευθυντικό. 
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Και τα δύο στοιχεία θα κολληθούν στον κεντρικό ακροδέκτη του Connector-α. 

YAGI 6 ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΦΟΡΗΤΗ. 

Οι προηγούµενες κεραίες σε γενικές γραµµές, απευθύνονται κυρίως σε ραδιοερασιτέχνες που έχουν 
εξοπλισµό FM, και εκ των προτέρων δεν έχουν βλέψεις για σηµαντικά DX-QSO µε σταθµούς εκτός 
Ελλάδας. Όσοι έχουν ποµποδέκτες µε διαµόρφωση SSB, γνωρίζουν ότι από µόνη της αυτή η 
διαµόρφωση δεν µπορεί να τους δώσει σπουδαία QSO, αν δεν χρησιµοποιήσουν µια κατευθυνόµενη 
κεραία.  

Συνήθως η κεραία που χρησιµοποιούν οι περισσότεροι ραδιοερασιτέχνες είναι η YAGI-UDA, η σκέτη 
Yagi ή επί τω Ελληνικότερον BEAM.  

Ας δούµε λοιπόν µια τέτοια φορητή Yagi, κατάλληλη για τις συχνότητες SSB, καλή απολαβή, εύκολη 
και φτηνή κατασκευή. Η κεραία κατασκευάστηκε από τον M0KUD  

 

 

Οι διαστάσεις τις κεραίας και οι αποστάσεις των στοιχείων της. 
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Η κεραία είναι υπολογισµένη για την χαµηλή περιοχή των 2m όπου χρησιµοποιούµε διαµόρφωση SSB. 
Η απολαβή της είναι 11,46 dBi σε σχέση µε τα 2,15 dBi του διπόλου λ/2 και της Ground Plane λ/4 
αυτή η κεραία έχει 5 φορές µεγαλύτερη απολαβή! 

 

Υποβαθµίζει τα ανεπιθύµητα σήµατα που έρχονται από την πλευρά του ανακλαστήρα κατά 19,4db, ενώ 
το «άνοιγµα» της γωνίας εκποµπής – λήψης είναι 460 για υποβάθµιση 3db. Πρόκειται λοιπόν για µια 
αξιόλογη κεραία που κατασκευάζεται µε αλουµινοσωλήνα 6mm και… µανταλάκια!!!!! 

 

 

Το οριζόντιο διάγραµµα ακτινοβολίας της κεραίας. 
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Το κατακόρυφο διάγραµµα ακτινοβολίας της κεραίας. 

 

 

 

Ο λόγος στασίµων κυµάτων της κεραίας. Αστέρι! 
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Η κεραία αποσυναρµολογηµένη, έτοιµη για µεταφορά. 

 

Η  κεραία συναρµολογηµένη στο ύπαιθρο. 

 

 

Τα αλουµινένια στοιχεία σε διάταξη. 
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Λεπτοµέρεια πως θα στηρίξετε τα στοιχεία στο Boom µε κόντρα πλακέ! και ξύλινα 
µανταλάκια! 

 

Λεπτοµέρειες για την στήριξη των βάσεων των στοιχείων στο Boom. 

 

Η κατασκευή του RF Choke. 
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Το RF Choke θα το κατασκευάσετε µε λίγο καλώδιο RG-174, τυλίγοντας 4 σπείρες σε ένα φερρίτη 
καλής ποιότητος, ότι καλύτερο έχετε. 

 

Η κεραία στο χέρι µε οριζόντια πόλωση. 

 

Η κεραία σε κατακόρυφη πόλωση. 

 

Αν θέλετε περισσότερες πληροφορίες για την κεραία, επισκεφθείτε την ιστοσελίδα: 

 

http://m0ukd.com/homebrew/antennas/144mhz-2m-portable-yagi-vhf-beam-antenna/ 
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YAGI 4 ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟΥΣ 50 ΜΗΖ 

 

Οι 50 ΜΗΖ είναι ίσως η πλέον ενδιαφέρουσα περιοχή των VHF, αφού τα πάντα µπορεί να συµβούν και 
ιδιαίτερα σε συνθήκες Contest. Το AEGEAN CONTEST  είναι ο ιδανικός διαγωνισµός για απολαύσει ο 
οποιοσδήποτε τα 6m, αφού µη έχοντας χρονικούς περιορισµούς, µπορεί να επικοινωνήσει οποιαδήποτε 
ώρα του εικοσιτετραώρου υπάρχει «άνοιγµα» Εs.  

Οι 50 ΜΗΖ είναι µια απίστευτη µπάντα, µε όλη την σηµασία της λέξεως είναι µια Magic Band – µια 
µαγική µπάντα, όπου µπορείς να κάνεις απίστευτα DX-QSO µε χώρες που δεν φαντάζεσαι, και  σε 
«περίεργες» χρονικές στιγµές. 

 

Η αλήθεια είναι ότι πολλά από αυτά τα απίστευτα QSO µπορεί να γίνουν ακόµη και µε απλά οριζόντια 
δίπολα ή κατακόρυφες πανκατευθυντικές κεραίες, όλοι όµως αναγνωρίζουν ότι µε µια BEAM τα 
πράγµατα γίνονται πολύ καλύτερα και οι πιθανότητες για διάκριση αυξάνονται µε γεωµετρική πρόοδο.  

Στις επόµενες σελίδες θα δείτε µε ποιο τρόπο θα κατασκευάσετε µια πολύ απλή, εύκολη και φτηνή 
κεραία τεσσάρων στοιχείων για αυτή την µαγική µπάντα. 

 

Η κεραία αποτελείται από τέσσερα στοιχεία, Ανακλαστήρα, οδηγό στοιχείο, και δύο κατευθυντήρες, 
που στηρίζονται επάνω σε ένα µεταλλικό Boom, χρησιµοποιώντας πλαστικές βάσεις, ή από «ερταλόν» 
ή από χονδρό βακελίτη. 

 

Στον επόµενο πίνακα βλέπετε τις διαστάσεις και τις αποστάσεις των στοιχείων µεταξύ τους. 

 

 

Η µονάδα µέτρησης είναι το εκατοστό – cm. 
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Οι πλαστικές βάσεις που θα στηριχθούν τα στοιχεία στο Boom. 

 

  

Το ΒΟΟΜ µε τα πλαστικά στοιχεία τοποθετηµένα. 



55--9 Report  9 Report  Το κυβερνοπεριοδικό του Αιγαίου Σελίδα Σελίδα Σελίδα 434343   

 

 

Ο τρόπος που συνδέεται το οδηγό στοιχείο στην πλαστική βάση. 

 

 

Λεπτοµέρεια για την σύνδεση της καθόδου στο οδηγό στοιχείο. 
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Οδηγό στοιχείο και κατευθυντήρας. 

 

Η κεραία τελειωµένη. 

 

Για περισσότερα δείτε την ιστοσελίδα: 

 

http://www.afn.org/~scotsman/hamradio.6meter.4el.yagi.html 

 

Καλή επιτυχία στις κατασκευές σας. Καλή επιτυχία στο Contest. 

Πολλά 73 

Μάκης 

SV1NK. 
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Ο ΠΑΠΑΦΟΥΝΗΣ ΦΑΝΤΑΖΕΤΑΙ… 

TheMagicHeadphonesTheMagicHeadphones……  

  

---Τέσσερεις ηµέρες ακόµη ταξιδιού ως το Βλαδιβοστόκ, την ανατολικότερη πόλη της Ε.Σ.Σ.∆, και 

τερµατικός σταθµός αποβίβασης του υπερισιβηρικού Ίαν... εκεί τι θα κάνεις, θα µείνεις εκεί...? 

-... Όχι Γιούρι θα πάρω το πλοίο για την Νιγκάτα της Ιαπωνίας κι από εκεί στοΤόκυο την πρωτεύουσα 

για επαγγελµατικές συµφωνίες... 

... µπράβο σκέφτηκε ο Γιούρι... µεγάλο ρίσκο να αποφασίσει να διασχίσει την µισή γη για να επενδύσει 

στην Ιαπωνία... και εξαιρετικός και στα µορς... τελικά µετράει να παίρνεις ρίσκααρκεί να έχεις και την 

τύχη µε το µέρος σου...  

... µετά την Οκτωβριανή επανάσταση των µπολσεβίκων και την λήξη του πρώτου Παγκοσµίου πολέµου 

το 1918 η Ρωσία µαζί µε τις οµόγλωσσες εθνότητες της Ευρασίας προσπαθώντας να τα βρούν 

µπλέκουν σε έναν τεράστιο εµφύλιο πόλεµο ο οποίος ξέσπασε µετά την εκτέλεση της αυτοκρατορικής 

οικογένειάς στις 16 Ιουλίου 1918... στα ανατολικότερα τµήµατα της αχανούς χώρας τα πράγµατα ήσαν 

πιο ήρεµα αλλά δεν θα αργούσαν να ξεσπασούν συγκρούσεις µεταξύ των πλούσιων και των φτωχών 

γεωργών κυρίως... 

… ο Ίαν σκεφτόταν ξαπλωµένος στο υπέρδιπλό κρεββάτι την ζωή του από τότε που ήταν µικρό παιδί 

και πήγαινε βόλτα µε τον αγαπηµένο του παππού Ίαν µε την άµαξα στα πλούσια λιβάδια της Λυών και 

του διηγιόταν ιστορίες που άλλες τις αχνοθυµόταν και άλλες όχι, ενώ το τρένο είχε µπει σε ένα ακόµη 

τούνελ προκαλώντας στα τύµπανα των αυτιών του ένα χαρακτηριστικό κλακ λόγω της διαφοράς της 

ατµοσφαιρικής  πίεσης... τι νόηµα έχει, 8.351 χιλιόµετρα µακρυά από την Μόσχα, πλησιάζοντας το 

Μπιροµπιζχάν 
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...σκκκρρρργκ... το ανατριχιαστικό φρενάρισµα του τρένου ήρθε απότοµα, τόσο απότοµα που ο Ίαν 

αντί να προσγοιωθεί στην αγκαλιά του παππού του προσγοιώθηκε φαρδύς πλατύς στο πάτωµα αφού 

προηγουµένως χτύπησε στην δεξιά γωνία του κοµοδίνου επτά πόντους πάνω από το αριστερό του 

µάτι... και το αίµα, αν και σχετικά επιπόλαιο το τραύµα, ανέβλησε αµέσως ενώ µε την ολοκλήρωση της 

προσγείωσης η πρώτη σταγόνα αίµατος του είχε προλάβει να κατηφορίσει και να εισχωρήσει µέσα στον 

θύλακα του µατιού... µέσα στο µαύρο σκοτάδι του τούνελ... 

-... εεεεεεπ, όχι που να πάρει... τι συµβαίνει... φώναξε και σχεδόν ταυτόχρονα ο καµαρώτος 

ξεκλείδωνε µε το µαστερ κι την vipκαµπίνα του δον Ίαν Ζανό... 

-... κύριεε κύριεε,  καλέ κύριε Ζανοοό που είστεε? και φώτισε µε το κερί το µεγάλο σκοτεινό χώρο... 

-... ωχχχ... εδώ είµαι Σέρτζευ, µπορείς να µου πεις τι στα κοµµάτια συµβαίνει? προβάλλοντας το 

µατωµένο κεφάλι του  µεταξύ της δρύινης ντουλάπας και της άκρης του κρεββατιού βλέποντας 

ουσιαστικά τον καµαρώτο µόνο µε το δεξί µάτι κάτω από το ισχνό φως του κεριού... 

-... κύριεε κύριεε κύριε Ζα... µπαµ, µπαµ, µπαµ, µπαµ, µπουµ ακούστηκαν πέντε πυροβολισµοί κοντά, 

πολύ κοντά από το δωµάτιο του Ίαν ενώ ταυτόχρονα ο καµαρώτος πηδάει ενστικτωδώς και κρύβεται 

δίπλα από τον Ζανό... τι θα κάνουµε Θεέ µου, του είπε ο Σέρτζ... 

-... ψυχραιµία µικρέ δεν θα εγκαταλείψουµε το τρένο και θα προσπαθήσω να πάω προς τα εµπρός, 

προς τον ασύρµατο... ο Ίαν, αφού του καθάρισε ο µικρός το τραύµα, βγήκε από την καµπίνα και 

έρποντας σύρθηκε µέχρι το προηγούµενο βαγόνι όπου βρήκε την πόρτα του τηλέγραφου ανοικτή ενώ 

ο τηλεγραφητής έλειπε...µπήκε µέσα και κοίταξε από το παράθυρο ενώ ταυτόχρονα το µυαλό του 

σκέφτηκε ότι αποµακρύνεται απρόσµενα το όνειρο της Ιαπωνίας... ή µήπως όχι? 

 

 

Συνεχίζεται... 

 

73 

 Παπαφούνης  
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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  17/09      5W0BOB: Samoa (OC-097)                                1321 
till  17/09      A5A: Bhutan                                           1321 
till  17/09      N3SRO: Hatteras Island (NA-067)                       1321 
till  17/09      OJ0JR: Market Reef (EU-053)                           1322 
till  17/09      PD5MVH/p: Ameland Island (EU-038)                     1322 
till  17/09      SV8/IZ4JMA: Aigina Island (EU-075)                    1322 
till  18/09      HB0/DL2SBY and HB0/SP2FOV: Liechtenstein              1321 
till  18/09      IM0/IZ1MHY: Maddalena Island (EU-041)                 1323 
till  18/09      IS0/SQ9UM: Sardinia                                   1323 
till  18/09      K6R: Santa Rosa Island (NA-144)                       1323 
till  18/09      W6A-W6U: Route 66 On The Air                          1323 
till  18/09      ZA/ZA1P: Albania                                      1323 
till  19/09      7Y9SE: Cap Sigli lighthouse                           1295 
till  19/09      E51Q: Rarotonga (OC-013), South Cook Islands          1319 
till  20/09      LA2S: Vandve Island (EU-062)                          1321 
till  20/09      TO5FP: Saint-Pierre & Miquelon (NA-032)               1321 
till  21/09      A31YM:: Eua Island (OC-049), Tonga                    1322 
till  21/09      GD4SKA and GD0A: Isle of Man (EU-116)                 1323 
till  21/09      OY/ON6NB: Faroe Islands (EU-018)                      1315 
till  22/09      II3TF: special callsign                               1315 
till  22/09      SV5/HB9OAU: Karpatos Island, Dodecanese (EU-001)      1323 
till  23/09      FR/F6BVV: Reunion  Island (AF-016)                    1323 
till  24/09      JT1DBS and JT1DBS/3: Mongolia                         1321 
till  24/09      JT1XC and JT1XC/3: Mongolia                           1321 
till  24/09      PJ4/PA3BWK: Bonaire (SA-006)                          1321 
till  25/09      OH0JWL: Aland Islands (EU-002)                        1321 
till  26/09      KG4SS: Guantanamo Bay                                 1322 
till  29/09      D44TUJ: Boa Vista (AF-086), Cape Verde                1321 
till  29/09      V47JA: St. Kitts (NA-104)                             1321 
till  30/09      9A/PA4JJ: Croatia                                     1315 
till  30/09      D66D: Comoro Islands (AF-007)                         1313 
till  30/09      LZ304MED: special callsign                            1287 
till  03/10      FM/DD5ZZ: Martinique (NA-107)                         1321 
till  10/10      DF8HS: Fehmarn Island (EU-128)                        1323 
till  05/11      7P8VA: Lesotho                                        1321 
till  15/11      E703QLA: special callsign                             1324 
till  15/11      JD1YAA: Minami Torishima (OC-073)                     1323 
till  20/11      II0IEM: special callsign                              1282 
till  25/11      VP6AH: Pitcairn Island (OC-044)                       1293 
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      CF, CG, CH, CI: special prefixes (Canada)             1308 
till  31/12      DF90KWTJ: special callsign                            1287 
till  31/12      DL30EUDXF: special callsign                           1314 
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      HA1956BA: spceicla callsign                           1310 
till  31/12      HB0AFVL: special callsign                             1288 
till  31/12      SX210RCK: special callsign                            1299 
till  31/12      YU0TESLA: special callsign                            1290 
till  28/02/2017 TZ5XR: Mali                                           1317 
till  31/03/2017 OR100LCI: special callsign (Belgium)                  1323 
till  March 2017 C91PA: Mozambique                                     1318 
till  March 2017 RI1AND: Novolazarevskaya Base (Antarctica)            1300 
till  31/05 2017 DL0POLIO: special callsign                            1309 
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17/09-18/09      T71A, T71B, T71C: special stations (San Marino)       1323 
17/09-19/09      SV8/SQ3RX: Corfu Island (EU-052)                      1322 
17/09-01/10      IO4ENG: special callsign                              1324 
18/09-19/09      VK5CE/p: Granite Island (OC-228)                      1324 
18/09-30/09      DL7UXG/p: Ruegen Island (EU-057)                      1324 
19/09-25/09      V633KS and V633ZH: from Chuuk (OC-011), Micronesia    1323 
19/09-25/09      ZA/SQ3RX: Albania                                     1322 
19/09-30/09      XW4XR: Laos                                           1323 
19/09-09/10      AN400x: special callsigns                             1323 
20/09-22/09      DF8DX/p: Usedom Island (EU-129)                       1324 
20/09-25/09      T42CH: Cuba (NA-015)                                  1321 
20/09-27/09      VK9LN: Lord Howe Island (OC-004)                      1322 
20/09-29/09      E6: Niue (OC-040) * by JF2MBF and JA2FJP              1319 
20/09-01/10      5X8B: Uganda                                          1323 
20/09-08/10      SP9E and SP/NE8Z: Poland                              1324 
21/09-26/09      7Y9GH: Cap Tenes lighthouse                           1320 
21/09-26/09      KH0/KW2X and WH0RU: Saipan (OC-086)                   1324 
21/09-27/09      5W0JHQ: Samoa (OC-097)                                1323 
22/09-01/10      JD1BON: Chichijima (AS-031), Ogasawara                1324 
22/09-07/10      HB0/DL5YL and HB0/DL5YM: Liechtenstein                1322 
23/09-25/09      VY2PLH: Big Tignish Lighthouse (NA-029)               1323 
23/09-28/09      PX0F: Fernando de Noronha (SA-003)                    1324 
23/09-30/09      T88ON: Koror (OC-009), Palau                          1323 
23/09-03/10      MD/DL1RTL, MD/DL2AWG, MD/DL2HWA: Isle of Man (EU-116) 1321 
23/09-03/10      MD/DL4SVA and MD/DL7JOM: Isle of Man (EU-116)         1321 
23/09-03/10      MD/DL7VEE and MD/DM2AUJ: Isle of Man (EU-116)         1321 
24/09-25/09      JA4GXS/5: Naka Island (AS-200)                        1323 
24/09-25/09      PR2GU: Ilha do Guarau (SA-071)                        1324 
24/09-29/09      T88XA: Koror (OC-009), Palau                          1323 
24/09-30/09      OZ/DG5LAC: Romo Island (EU-125)                       1323 
24/09-03/10      H44GC: Guadalcanal (OC-047), Solomon Islands          1324 
24/09-08/10      S79KB: Seychelles (AF-024)                            1321 
24/09-24/10      T30COW: Western Kiribati                              1313 
25/09-27/09      Z38/SQ3RX: Macedonia                                  1322 
25/09-08/10      VK9NZ: Norfolk Island (OC-005)                        1309 
26/09-30/09      CE0Y/LU8YD: Easter Island (SA-001)                    1323 
26/09-30/09      CE0Y/LU9VEA: Easter Island (SA-001)                   1321 
26/09-01/10      HI3/HA3JB: Dominican Republic                         1321 
26/09-01/10      S9BT and S9WL: Ilheu das Rolas (AF-023)               1315 
27/09-01/10      ZF2EZ: Grand Cayman Island (NA-016)                   1323 
27/09-04/10      T2R: Tuvalu (OC-015)                                  1303 
28/09-04/10      A35JP/p: Niuafo'ou Island (OC-123), Tonga             1319 
September        SM4CTI/0: Morto Island (EU-084)                       1309 
01/10-31/10      LZ935MWC: special callsign                            1287 
02/10-12/10      8Q7MD: Maldives (AS-013)                              1324 
04/10-09/10      9H3LH: Malta (EU-023)                                 1324 
04/10-10/10      T2J: Tuvalu (OC-015)                                  1319 
04/10-17/10      H40GC: Nendo Island (OC-100), Temotu Province         1324 
08/10-16/10      II3BZ: special callsign                               1324 
08/10-23/10      S9YY: Sao Tome (AF-023)                               1324 
10/10-02/11      FO/DF1YP: Moorea (OC-046), French Polynesia           1321 
11/10-13/10      3D2GG: Viti Levu (OC-016), Fiji                       1319 
13/10-18/10      H84JK: Isla Colon (NA-088), Panama                    1324 
15/10-29/10      7P8AO: Lesotho                                        1321 
15/10-05/11      3W2DK: Vietnam                                        1323 
17/10-01/11      V6Z: Chuuk (OC-011), Micronesia                       1324 
18/10-21/10      H44GC: Guadalcanal (OC-047), Solomon Islands          1324 
19/10-26/10      9G5AM: Ghana                                          1319 
21/10-25/10      3D2YA: Mana Island (OC-121), Fiji                     1319 
25/10-26/11      H44COW: Solomon Islands                               1313 
26/10-09/11      ZL7G: Chatham Islands (OC-038)                        1307 
27/10-31/10      7Y9TH: Ras Afia lighthouse                            1320 
October          T31T: Central Kiribati (OC-043)                       1322 
01/11-30/11      LZ960SPA: special callsign                            1287 
03/11-09/11      8P9JH: Barbados (NA-021)                              1323 
04/11-14/11      XU7MDC: Cambodia                                      1313 
05/11-06/11      8P9IP: Barbados (NA-021)                              1323 
07/11-19/11      6V1IS and 6V1IS/p (AF-045)                            1313 
10/11-22/11      TL8AO: Central African Republic                       1319 
15/11-21/11      7Y9OU: Cap Fer Marsa lighthouse                       1320 
19/11-26/11      FJ/KO8SCA: St. Barthelemy (NA-146)                    1324 
20/11-03/12      8Q7SP: Maldives (AS-013)                              1321 
21/11-24/12      9Q0HQ/3: Democratic Republic of Congo                 1324 
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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.   


