
ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΣΤΗΝ ΕΠΟΜΕΝΗ  ——> 

Τη ∆ευτέρα 1 ∆εκεµβρίου έγιναν τελικά οι εξετάσεις για την απόκτηση 
πτυχίου Ραδιοερασιτέχνη στη Ρόδο,  οι πρώτες µε το νέο σύστηµα των 
δύο κατηγοριών. Οι υποψήφιοι ήταν 10 και εκπαιδεύτηκαν για περίπου 
δυόµισι µήνες τόσο στον κώδικα όσο και στην θεωρητική και τεχνική 
των Ραδιοερασιτεχνικών επικοινωνιών.  

Η Ένωση Ραδιοερασιτεχνών ∆ωδεκανήσου για µια ακόµη φορά συνεπής 
απέναντι στους νέους ανθρώπους που την πλησιάζουν έφερε σε πέρας 
το καθόλου εύκολο έργο της εκπαίδευσης των υποψηφίων µε ότι 
πληρέστερο σε υποστήριξη σε όλα τα επίπεδα. 

Μέχρι αυτή τη στιγµή τα αποτελέσµατα δεν είναι ακόµη γνωστά αλλά 
σίγουρα θα είναι µέχρι την επόµενη έκδοση µαζί µε τα ονόµατα των 
επιτυχόντων.  

 

Το κλίµα που επικράτησε κατά την διάρκεια των εξετάσεων ήταν 
θετικότατο και σ’ αυτό συνετέλεσε η καλή πρόθεση όλων και κυρίως των 
εξεταστών οι οποίοι αποµάκρυναν όσο µπορούσαν το άγχος των 
εξεταζόµενων το οποίο δεν ήταν και λίγο. 

 

Μπράβο σε όλους και για τους επιτυχόντες   …..σιδηροκέφαλοι !!! 

Το   πρώτο   Ελληνικό   Ραδιοερασιτεχνικό   ΚυβερνοπεριοδικόΤο   πρώτο   Ελληνικό   Ραδιοερασιτεχνικό   ΚυβερνοπεριοδικόΤο   πρώτο   Ελληνικό   Ραδιοερασιτεχνικό   Κυβερνοπεριοδικό   

Μηνιαία έκδοση των Ραδιοερασιτεχνών Μηνιαία έκδοση των Ραδιοερασιτεχνών Μηνιαία έκδοση των Ραδιοερασιτεχνών SV5 SV5 SV5 και και και SV9SV9SV9   0606--1212--20032003  

Τεύχος Τεύχος 2525ο ο 
∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 20032003  

Εφ’ όλης της ύλης.. 

Αποτελέσµατα     
AEGEAN Contest ... 

Μπαταρίες ….. 

Interface APRS …. 

RU-1 Link …. 

To µέγεθος … 

Νέο ∆Σ της ΕΡ∆... 

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

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:   
Το «5«5«5---9» 9» 9» εκδίδετε µη-
νιαία και µπορειτε να το 
βρείτε στην ιστοσελίδα 

µας (www.5www.5www.5---9report.gr9report.gr9report.gr)
το αργότερο στις  

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

sv5byr@qsl.netsv5byr@qsl.netsv5byr@qsl.net   
τουλάχιστον µια εβδο-
µάδα πριν το τέλος του 
µήνα για να δηµοσιευ-
θεί στην επόµενη 
έκδοση. 

Εξετάσεις Ραδ/χνών στη ΡόδοΕξετάσεις Ραδ/χνών στη ΡόδοΕξετάσεις Ραδ/χνών στη Ρόδο   

        Καλές         Καλές         Καλές    
ΓιορτέςΓιορτέςΓιορτές   



DXDX  νέα από όλο τον κόσµονέα από όλο τον κόσµο  
 

Πιστός και φέτος στο 
ραντεβού του µε τον 
βασιλιά των διαγωνι-
σµών ο SV1DKL  

(Στάθης) ο οποίος είναι 
µόνιµα πλέον εγκατε-
στηµένος στη Ρόδο και 
µέλος της ΕΡ∆ από το 
club της Ένωσης µε 
διακριτικό SV5RDS.  

Άψογη οργάνωση όπως 
άλλωστε αρµόζει σε 
έναν contester µε     

αξιώσεις, µε φουλ ισχύ 
και όρεξη για τον     
διαγωνισµό. 

Τα παραλειπόµενα αλλά 
και τα αποτελέσµατα θα 
τα έχουµε στο επόµενο 
τεύχος µε αρκετές   
φωτογραφίες εν ώρα    

δράσης. 

CQ WW CWCQ WW CWCQ WW CW   

ΗΑΜΝΕΤΗΑΜΝΕΤΗΑΜΝΕΤ      

               DX DX DX νέα από όλο τον κόσµονέα από όλο τον κόσµονέα από όλο τον κόσµο   

ST. MARTIN (NA-105) 

Η Ann/W2AZK και ο Brian/KF2HC επιστρέφουν στο St. Martin (NA-105) 
µε τον Gene/K2KJI , την Mary/K2RVH , τον Bob/W5GJ και τον 
Mike/WA2VUN , από 3 έως 10 ∆εκεµβρίου. Θα έχουν 2 σταθµούς σε 
λειτουργία και θα δουλέψουν από 160 έως τα 6 µέτρα CW/SSB/PSK31. 
Ο W5GJ και ο KF2HC θα συµµετάσχουν και στο ARRL 160m Contest µε 
διακριτικό το FS/W2JJ. Όλοι οι υπόλοιποι θα έχουν το διακριτικό 
FS/Home Call. QSL µέσω µπιρό , ή απ’ ευθείας. 

 

 NORTH KOREA 
Ο άνθρωπος µας είχε κάνει ευτυχισµένους από τη Βόρεια Κορέα. Τώρα 
το καθήκον τον έστειλε στην Αγκόλα. Μιλάµε βέβαια για τον Ed 4L4FN. 
Είναι λοιπόν ήδη εκεί θα ετοιµαστεί και θα βγει στο RTTY, το αγαπηµέ-
νο του mode. Η Αγκόλα είναι πάντα µια καλή ραδιοχώρα αλλά ιδιαίτερα 
στο RTTY είναι ακόµα καλύτερη.  

 

 LIVINGSTON (AN-010) 

Κατά τα µέσα του µήνα ο Dany LZ2UU θα πάει στο νησί Livingston (AN-
010) από την Ανταρκτική σαν LZ0A , και σε όλες τις µπάντες , µε 
CW/SSB/RTTY , µέχρι τέλος Φεβρουαρίου.Αντε και καλό χειµώνα. 

 

 TOKELAU 
Οι Silvano I2YSB, Flaviano I2MOV, Carlo IK1AOD, και Marcello IK2DIA, 
σκοπεύουν να πάνε στο Tokelau (ZK3) του χρόνου. Σχεδιάζουν να εί-
ναι εκεί από 13 ως 25 Φεβρουαρίου 2004. Αν όλα πάνε καλά θα έχουν 
2 σταθµούς qrv, έναν στο CW κι έναν στο SSB. QSL direct στον I2YSB 
και στη διεύθυνση Silvano Borsa, P.O. Box 45, 27036 Mortara (PV), 
Italy . Αν θέλετε Bureau τότε QSL via IK2DIA. Έχουν και ιστοσελίδα 
στη διεύθυνση http://www.qsl.net/i2ysb. 

 

 EUROPA 
Το γεγονός του µήνα αναµένεται να είναι η σχεδιαζόµενη expedition τη 

Europa, FR/E. Οι ηµεροµηνίες άλλαξαν κάπως και αναµένεται να είναι 

QRV λίγο περισσότερο. Θα µπαρκάρουν στο πλοίο του Γαλλικού ναυτι-

κού στις 17 Νοεµβρίου και θα φτάσουν στη Europa  στις 24.  Αναµένε-

ται να πουν την τελευταία τους λέξη (QRT) γύρω στις 15 ∆εκεµβρίου 

οπότε και θα επιστρέψουν στο Reunion Island. Το διακριτικό που ζητή-

θηκε είναι το TO4Ε.  

  

  

 ΠΟΛΛΑ 73 ΣΚΟΤΗΣ ∆ΡΟΣΟΣ E-mal: sv5cjn@yahoo.com 

Το πρώτο 
Ραδιοερασιτεχνικό 

Wireless δίκτυο στη 
Ρόδο είναι γεγονός!!!                
Οι δοκιµές άρχισαν και 
ήδη υπάρχουν δύο 

ενεργοί κόµβοι (SV5CJN 
- SV5BYR) και πολλοί   

µε εκδήλωση 
ενδιαφέροντος.             

Το SSID είναι προσωρινά 
HAMNET και οι ταχύτητες 
που µετρήθηκαν δεν 

έχουν πέσει κάτω από τα 
11 Μbps. H ιδανική θέση 
του club της ΕΡ∆ θα είναι 
ο µοχλός ανάπτυξης του 
δικτύου στο µέλλον. 
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     ΑΓΑΠΗΤΟΙ   ΦΙΛΟΙ  ΚΑΙ  ΦΙΛΕΣ,   ΡΑ∆ΙΟΕΡΑΣΙΤΕΧΝΕΣ   ΚΑΙ    ΜΗ       
 
     Σας  χαιρετώ 
και  θέλω  να  σας  ενηµερώσω  ότι  από  αυτή  τη  σελίδα,  Θεού  θέλοντος  και  υγείας 
υπαρχούσης,  θα  τα  λέµε  (δηλ.  θα  τα  γράφω)  κάθε  µήνα  και  ελπίζω  να  καταφέρω 
να  προσθέσω  κι’  εγώ  ένα  λιθαράκι  σ’  αυτό  το  σωστό  κτίσιµο  που  ξεκίνησε  πριν 
δύο  χρόνια  και  λέγεται  555---9 Report.9 Report.9 Report.   
 Το  περιεχόµενο  της  σελίδας  θα  περιλαµβάνει  όπως  αναφέρει  και  ο  τίτλος 
 θέµατα  εφ’ όλης  της  ύλης,  νόστιµα,  πιπεράτα,  τσουκτερά  έως  και  πολύ  καυτά. 
 Για  σήµερα  όµως  το  µενού  έχει  µόνο  ενηµέρωση  και  πολλές - πολλές   ευχές 
 για     Καλά    ΧριστούγενναΚαλά    ΧριστούγενναΚαλά    Χριστούγεννα         Καλή   Χρονιά   Καλή   Χρονιά   Καλή   Χρονιά   µε   Υγεία   και  µια  καρτούλα  µε   
Ραδιοερασιτεχνικό περιεχόµενο.         

  Και  του  ΧρόνουΚαι  του  ΧρόνουΚαι  του  Χρόνου 
       
 

Σελίδα  3  5  -  9    R  e p  o  r  t  Τεύχος  25ο  ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ  2003  



Σελίδα  4  5  -  9    R  e p  o  r  t  Τεύχος  25ο  ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ  2003  

 

Με µεγαλύτερη συµµετοχή ι το πρώτο Σαββατοκύριακο του Ιουλίου  έγινε ο 222οςοςος διαγωνισµός του Αιγαίου  διαγωνισµός του Αιγαίου  διαγωνισµός του Αιγαίου 
στα VHF και να τα αποτελέσµατα… 
 

 Η εµφάνιση   των  SV5AZRSV5AZRSV5AZR   και  SV5DAI SV5DAI SV5DAI  και οι δύο  /ΑΜ  στα 9000 πόδια στο τρίγωνο των νησιών Πάρου 
Νάξου και Μυκόνου   µπόρεσαν και φέτος να µας χαρίσουν καλά QSO και την ευχαρίστηση   όλων µας που 
συµµετείχαν  σ'αυτό το διαγωνισµό . Με 68 επαφές έκαναν 21.448 βαθµούς και περιζήτητες επαφές µε περιοχές  
ΤΑ4, SP…./MM, 5B. SU,  όλες στα FM  λαµβάνουν την πρώτη ειδική θέσηπρώτη ειδική θέσηπρώτη ειδική θέση   στην κατηγορία των επαφών  FM.  
 

 Αλλά την πρώτη θέση  στα FM ως επίγειος σταθµός   έλαβε ο   SV8DBWSV8DBWSV8DBW από το Πλωµάρι της Λέσβου  µε 52 
επαφές ,   16,848 βαθµούς και µε δυνατά  συστήµατα κεραιών <ξεφτέλισε> την διάδοση .  
 

 Στη κατηγορία   των  SSB  ο   SV8DTDSV8DTDSV8DTD    µας κατέπληξε µε τις 60 επαφές και τους 113.444 βαθµούς . Το 81% 
ήταν µε σταθµούς που η απόσταση ήταν άνω των 1600 Κm !!! 
(  RA, RX, UT, SP, DL, ES, EW, UA, . κ.α )   Μπράβο Περικλή . 
 

 Στην κατηγορία  όλων των διαµορφώσεων ο SV5BYRSV5BYRSV5BYR  µε διακριτικό    J 4 5 M J 4 5 M J 4 5 M     έκανε  32 επαφές και 33,954 
βαθµούς . Καλή απόδοση για τον Μιχάλη ….. 
 

 Στην δεύτερη θέση η SV5FRBSV5FRBSV5FRB  έκανε 23 επαφές και 13,886 βαθµούς µας κατέπληξε µε τις  επαφές τις όπως  
4X6…, 4Z6…,OK2.., SU1…,    Μπράβο Παναγιώτα και του χρόνου θα τον ξεπεράσουµε τον "Αρχισυντάκτη". 
 
 Είναι ευχάριστο και σίγουρα µας φέρνει πιο κοντά , µας ανεβάζει , και που ξέρετε µπορεί σε λίγα χρόνια και αλ-
λοδαποί  τρέχουν σε αυτό το διαγωνισµό. 
 

 Τα βραβεία  
 

 Η Ένωση Ραδιοερασιτεχνών ∆ωδεκανήσου (ΕΡ∆)  (ΕΡ∆)  (ΕΡ∆)  και η Ενωση Ραδιοερασιτεχνών Κεντρικού Αιγαίου (ΕΡΚΑ)(ΕΡΚΑ)(ΕΡΚΑ)   
που εδρεύει στη Σάµο είναι οι χορηγοί των Βραβείων …  ∆εν ξεχάσαµε  είναι και τα περσινά βραβεία  όλα µαζί  
θα δοθούν (Στέλιο δεν το ξεχάσαµε).  
Φωτογραφίες από τις επιδόσεις σε άλλη  
έκδοση  από τους κατά τόπους Προέδρους 
των Ενώσεων, και φυσικά στο site του πε-
ριοδικού µας. 
  
 

   Άντε και καλές Γιορτές Άντε και καλές Γιορτές Άντε και καλές Γιορτές  

    
   Πολλά Πολλά Πολλά 73 73 73    de de de SV8CYRSV8CYRSV8CYR   

   Αλέξανδρος Ε. ΚαρπαθίουΑλέξανδρος Ε. ΚαρπαθίουΑλέξανδρος Ε. Καρπαθίου   
Aegean VHF Contest ManagerAegean VHF Contest ManagerAegean VHF Contest Manager      

ΣάµοςΣάµοςΣάµος  

Καιρός για αποτελέσµατα …. Του Καιρός για αποτελέσµατα …. Του Καιρός για αποτελέσµατα …. Του 222ουουου   VHFVHFVHF   ContestContestContest Αιγαίου Αιγαίου Αιγαίου      
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'''Hellenic Quest' Hellenic Quest' Hellenic Quest' τιτλοφορείται ένα 
πρόγραµµα ηλεκτρονικής  εκµάθησης της Ελληνικής Γλώσσας, 
που το CNN άρχισε να διανέµει  παγκοσµίως και προορίζεται σε 
πρώτο στάδιο για αγγλόφωνους και ισπανόφωνους.  Η µέθοδος 
διδασκαλίας συνίσταται στην προβολή πληροφοριών στην οθό-
νη του Η/Υ µε ταυτόχρονη µετάδοση ήχου και κινούµενης εικό-
νας. Το πρόγραµµα παράγεται από τη γνωστή εταιρία Η/Υ 
'Apple' και ο πρόεδρός της είναι ο Τζων Σκάλι λέει σχετικά:  
"Αποφασίσαµε να προωθήσουµε το πρόγραµµα εκµάθησης της 
Ελληνικής Γλώσσας, επειδή η κοινωνία µας χρειάζεται ένα ερ-
γαλείο που θα της επιτρέψει να αναπτύξει τη δηµιουργικότητά 
της, να εισαγάγει  καινούριες ιδέες και θα της προσφέρει τόσες 
γνώσεις - περισσότερες απ' όσες ο άνθρωπος έχει έως τώρα 
ανακαλύψει". Ίσως και να πρόκειται για µία εκδήλωση της τάσης για επιστροφή του παγκόσµιου πολιτι-
σµού στο πνεύµα και τη γλώσσα των Ελλήνων...   

Άλλη συναφής είδηση: Οι Βρετανοί επιχειρηµατίες προτρέπουν τα  ανώτερα στελέχη να µάθουν αρχαία 
ελληνικά "επειδή αυτά περιέχουν µία  ξεχωριστή σηµασία για τους τοµείς οργάνωσης και διαχείρισης επι-
χειρήσεων".  Σε αυτό το συµπέρασµα οδηγήθηκαν µετά από διαπιστώσεις Βρετανών  ειδικών ότι: "Η Ελ-
ληνική Γλώσσα ενισχύει τη λογική και τονώνει τις ηγετικές ικανότητες. Γι' αυτό έχει µεγάλη αξία, όχι µό-
νο στην  πληροφορική και στην υψηλή τεχνολογία, αλλά και στον τοµέα οργάνωσης  και διοίκησης".  
Αυτές οι ιδιότητες της Ελληνικής ώθησαν το Πανεπιστήµιο Ιρβάϊν της Καλιφόρνια, να αναλάβει την απο-
θησαύριση του πλούτου της.  Επικεφαλής του προγράµµατος τοποθετήθηκε η γλωσσολόγος και Ελληνί-
στρια Μακ Ντόναλι και δίπλα της οι καθηγητές της ηλεκτρονικής  Μπρούνερ και Πάκαρι. Στον Η/Υ 
'Ίβυκο' αποθησαυρίστηκαν 6  εκατοµµύρια λεκτικοί τύποι της γλώσσας µας όταν η αγγλική έχει  συνολι-
κά 490.000 λέξεις και 300.000 τεχνικούς όρους. ∆ηλαδή, ως γλώσσα είναι µόλις το 1/100 της δικής µας! 
Επίσης, στον 'Ίβυκο' ταξινοµήθηκαν 8.000 συγγράµµατα 4.000 αρχαίων Ελλήνων και το έργο συνεχίζε-
ται...   

Επ' αυτού, ο καθηγητής Μπρούνερ λέει:  "Σε όποιον απορεί, γιατί τόσα εκατοµµύρια δολάρια για την α-
ποθησαύριση των λέξεων της Ελληνικής απαντούµε: Μα πρόκειται για τη  γλώσσα των προγόνων µας! 
Και η επαφή µας µ' αυτούς θα βελτιώσει τον  πολιτισµό µας".  Οι υπεύθυνοι του προγράµµατος υπολογί-
ζουν ότι οι ελληνικοί  λεκτικοί τύποι θα φθάσουν στα 90 εκατοµµύρια, έναντι των 9 εκατοµµυρίων της 
λατινικής. Το ενδιαφέρον για την Ελληνική Γλώσσα, προέκυψε από τη διαπίστωση των επιστηµόνων 
πληροφορικής και υπολογιστών ότι οι Η/Υ προχωρηµένης τεχνολογίας δέχονται ως 'νοηµατική' γλώσσα 
µόνον την Ελληνική και όλες τις άλλες γλώσσες τις χαρακτήρισαν "σηµειολογικές". 'Νοηµατική γλώσσα', 
όπως είναι γνωστό, θεωρείται η γλώσσα στην οποία το 'σηµαίνον', δηλαδή η λέξη και το 'σηµαινόµενον', 
δηλαδή αυτό που η λέξη εκφράζει (πράγµα, ιδέα, κατάσταση) έχουν µεταξύ τους πρωτογενή σχέση. Ε-
νώ, 'σηµειολογική' είναι η γλώσσα στην οποία ορίζεται αυθαίρετα ότι το 'σηµαινόµενον' εννοείται µε το... 
'σηµαίνον'! Η Ελληνική Γλώσσα, είναι η µόνη γλώσσα της οποίας οι λέξεις έχουν πρωτογένεια' (π.χ. Γεω-
µετρία = γη + µετρώ), ενώ σε όλες τις άλλες, οι λέξεις είναι συµβατικές. Σηµαίνουν κάτι, επειδή απλά, 
έτσι συµφωνήθηκε µεταξύ εκείνων που τις χρησιµοποιούν.  Υπάρχει δηλαδή, αιτιώδης σχέση µεταξύ λέ-
ξεως - πράγµατος, που είναι κάτι ανύπαρκτο στις άλλες γλώσσες. Τα πιο τέλεια προγράµµατα 'Ίβυκος', 
'Γνώσεις' και 'Νεύτων', αναπαριστούν τους λεκτικούς τύπους της Ελληνικής σε ολοκληρώµατα και σε τέ-
λεια σχήµατα παραστατικής, πράγµα που αδυνατούν να κάνουν για τις άλλες γλώσσες. Κι αυτό επειδή η 
Ελληνική Γλώσσα, έχει µαθηµατική δοµή που επιτρέπει την αρµονική γεωµετρική τους απεικόνιση. Ιδιαι-
τέρως χρήσιµα είναι τα ελληνικά προσφύµατα '-ΙΣΜΟΣ', '-ΛΑΝ∆Η', 'ΤΗΛΕ', 'ΜΙΚΡΟ', ΜΕΓΑ', 'ΣΚΟΠΟ', 
'ΣΥΝ' κ.ά.  Οι ηλεκτρονικοί υπολογιστές θεωρούν την Ελληνική Γλώσσα ως 'µη οριακή', δηλαδή ότι µόνο 
σε αυτή δεν υπάρχουν όρια. Έτσι, γι' αυτό είναι αναγκαία στις νέες επιστήµες όπως η Πληροφορική, η 
Ηλεκτρονική, η Κυβερνητική κ.ά. Αυτές οι επιστήµες µόνο στην Ελληνική Γλώσσα βρίσκουν τις νοητικές 
εκφράσεις που χρειάζονται, χωρίς τις οποίες η επιστηµονική σκέψη αδυνατεί να προχωρήσει. Γι' αυτούς 
τους λόγους οι Ισπανοί ευρωβουλευτές ζήτησαν να καθιερωθεί η Ελληνική Γλώσσα ως η επίσηµη της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης, διότι το να µιλά κανείς για Ενωµένη Ευρώπη χωρίς την Ελληνική,  είναι σαν να 
µιλά σε έναν τυφλό για χρώµατα...  

 

 

ΠΗΓΗ: Το κείµενο αυτό αποτελεί είδηση, που το βράδυ της 21ης  Σεπτεµβρίου 2003 έκανε τον γύρο του κό-
σµου µε e-mail. Για πρώτη φορά δηµοσιοποιήθηκε στο διαδίκτυο, πριν περίπου ένα χρόνο και τώρα έγινε  η 
αναπαραγωγή της είδησης µε νέα στοιχεία.      ∆ευτέρα, 22 Σεπτεµβρίου 2003 
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 Στο άρθρο αυτό θα προσπαθήσω  να περιγράψω  τους βασικούς και πλέον διαδεδοµένους τύπους µπαταριών 
και πώς πρέπει να τις φροντίζουµε. 

 

 Υπάρχουν δύο  βασικοί τύποι  επαναφορτιζώµενης  µπαταρίας. Α) Μολύβδου -Οξέος και  

Β) Νικελίου -Καδµίου 

 

 Α) Μπαταρία Μολύβδου - Οξέος . Είναι η µπαταρία που χρησιµοποιεί ∆ιοξείδιο του µολύβδου στην άνοδο, 
Μόλυβδο στην κάθοδο και ένα αραιό διάλυµα θειικού οξέος σαν ηλεκτρολύτη. Συνήθως χρησιµοποιείται  σαν  
εφεδρική πηγή ενέργειας , στην  αυτοκίνηση και στον εξοπλισµό άµεσης ανάγκης, λόγω των µεγάλων 
χωρητικοτήτων που µπορούµε να τη βρούµε. 

Β) Μπαταρίες Νικελίου - Καδµίου (κλειστού τύπου).Είναι µπαταρία που έχει σχεδιαστεί και αναπτυχθεί για 
τις ασύρµατες φορητές συσκευές όπως τα ραδιόφωνα κινητά τηλέφωνα φορητοί ποµποδέκτες χρησιµοποιεί δε 
Υδροξείδιο του Νικελίου στην άνοδο, Υδροξείδιο του καδµίου στην κάθοδο και υδροξείδιο του Καλίου σαν 
ηλεκτρολύτη. 

 

 ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ - ΜΕΙΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ 

Μπαταρία Μολύβδου 

Πλεονεκτήµατα:1) Κρατάει το φορτίο καλύτερα (µικρή αυτοεκφόρτηση) 

  2) Ανθεκτική στις διαρροές του ηλεκτρολύτη 

  3) Μπορεί να παρέχει  µεγάλο ρεύµα 

Μειονεκτήµατα: 1) Εύκολο να υπέρ-εκφορτισθεί 

  2) Χρειάζεται περιοδική συµπλήρωση µε απιονισµένο νερό. 

 

 Γενικά: πρέπει  να επαναφορτισθεί  πριν εκφορτιστεί  τελείως  και πριν  την αποθήκευση της θα πρέπει να 
φορτιστεί πλήρως. 

 

 Μπαταρία Νικελίου - Καδµίου (NiCad): 

Πλεονεκτήµατα: 1) Μικρό µέγεθος  και βάρος 

  2) Μεγάλη διάρκεια ζωής 

  3) Επαναφορτίζεται γρήγορα 

Μειονεκτήµατα: 1) Αυτοκφορτίζεται  γρηγορότερα από την µπαταρία Μολύβδου 

 

 Γενικά: Είναι απαραίτητο να εκφορτιστεί  πλήρως πριν επαναφορτιστεί. Πριν την αποθηκεύσετε 
πρέπει να είναι εκφορτισµένη. 

 

 ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ (Αh): Ονοµάζουµε το µέγεθος της αποθηκευµένης ενέργειας. Όταν έχουµε µία 
µπαταρία µε την ένδειξη 1Ah (µία Αµπέρ-ώρα) αυτό σηµαίνει ότι η µπαταρία έχει την ικανότητα να µας παρέχει 
ρεύµα εντάσεως  ενός (1) Αµπέρ επί µία ώρα συνεχώς. 

Ώρες λειτουργίας: είναι  για πόσο διάστηµα µια πλήρως φορτισµένη µπαταρία µπορεί να παρέχει 
ενέργεια µέχρι το σηµείο της << απόρριψης >> (σηµείο στο οποίο µια µπαταρία Μολύβδου έχει εκφορτισθεί 
και δεν πρέπει να εφορτισθεί  περισσότερο. 

Παράδειγµα: Έστω  µία µπαταρία 20Ah.  Θεωρητικά µπορεί να παρέχει ρεύµα 2Αµπέρ για 10 ώρες. 
∆ηλαδή 2ΑhX10ώρες =  20 Αh 

  Χωρητικότητα =  (Ρεύµα) Χ (Χρόνο) 

Άρα   Χρόνος = (Χωρητικότητα) / ( Ρεύµα )  

 

Μ Π Α Τ Α Ρ Ι Ε Σ         Μ Π Α Τ Α Ρ Ι Ε Σ         του του SV8CYRSV8CYR  
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Τελικά για  ιδανικές συνθήκες  παροχής ρεύµατος πρέπει να έχουµε και ιδανικές συνθήκες 
θερµοκρασίας περιβάλλοντος  άρα   ας µην περιµένουµε την πιστή τήρηση της προδιαγραφής  σε Ah. Πρέπει 
πάντα να υπολογίζουµε στο 80% του χρόνου που αναφέρετε µε βάσει την χωρητικότητα για να είµαστε 
ασφαλείς. 

 ΦΟΡΤΙΣΗ   ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ 

 

 Η µπαταρία πρέπει να φορτίζεται µε τον κατάλληλο φορτιστή. 
Υπάρχουν φορτιστές ταχείας φόρτισης  αλλά και κανονικής φόρτισης. 

Συνιστάτε όπως οι µπαταρίες Νi-Cad πρέπει  να εκφορτίζωνται 
πλήρως πριν την επόµενη φόρτιση τουλάχιστον µετά από κάθε 4 ή 5 κύκλους 
φορτίσης. 

 

 Έλεγχος πλήρους φόρτισης 

Αυτός ο τρόπος καθορίζετε  ανάλογα µε τον τύπο της µπαταρίας και τον φορτιστή. 

Για µπαταρίες Ni-Cad ο συνήθης τρόπος είναι ο έλεγχος  διαφοράς τάσεως  καθώς και η θερµοκρασία. 

Για τις µπαταρίες Μολύβδου ο έλεγχος γίνετε µετρώντας την τάση στα άκρα της µπαταρίας. Εάν  ο 
φορτιστής είναι ρυθµισµένος στην τάση  των 13,8Volt τότε  αφού η µπαταρία φορτιστή  και η τάση στα άκρα 
της φθάσει στα 13,8 Volt   τότε σταµατά να <<τραβά>> άλλο ρεύµα φόρτισης παρά ένα µικρό ρεύµα 
συντήρησης 50-100 mA    το ποίο λέγετε  trickle charge  δηλ. ρεύµα συντήρησης.  

Υπέρ-φόρτιση:  

Αυτό σηµαίνει ότι η µπαταρία φορτίζετε µε υπερβολικό ρεύµα, σε σχέση µε την χωρητικότητα της. 
Αυτό έχει  επίπτωση στην όχι καλή απόδοση της µπαταρίας παράλληλα δε της µικραίνει και την ζωή. Σε µια 
αργή ελεγχόµενη φόρτιση τότε η πιθανότητα υπέρ-φόρτισης είναι µικρές. 

Εκφόρτιση  Μπαταρίας : 

Η ενέργεια που έχει η µπαταρία καταναλώνετε στο φορτίο κατά την διάρκεια της λειτουργίας κάποιας 
συσκευής µέχρι <<τελικής πτώσεως>> εάν η συσκευή δεν έχει κύκλωµα απόρριψης. Το κύκλωµα αυτό µόλις 
θεωρήσει ότι η παρεχόµενη ενέργεια είναι µικρή για την λειτουργία της συσκευής την θέτει εκτός λειτουργίας. 
Για τις µπαταρίες Ni-Cad η πλήρη εκφόρτιση δεν είναι αρνητικό για την µπαταρία άλλωστε πρέπει να γίνετε 
αυτό σε τακτά χρονικά διαστήµατα, στις µπαταρίες όµως Μολύβδου  αυτό είναι καταστροφικό για την 
µπαταρία. Έτσι πρέπει να υπάρχει εν σειρά µια συσκευή απόρριψης του φορτίου  όταν η τάση  είναι µικρότερη 
του 80% της ονοµαστικής τάσεως της µπαταρίας. 

 

 Γενικές οδηγίες περί των µπαταριών Ni-Cad   Νικελίου Καδµίου 

Όταν η µπαταρία είναι καινούργια  ή αχρησιµοποίητη για πολύ χρόνο όταν την φορτίσουµε µπορεί να µην 
δεχθεί πλήρη φόρτιση.  Βάζουµε λοιπόν την µπαταρία για φόρτιση επί 24 ώρες την πρώτη φορά και µόνο. 

Όταν οι µπαταρίες Ni-Cad δεν πρόκειται να χρησιµοποιηθούν για πολύ καιρό τότε πρέπει να αποθηκεύονται σε 
κατάσταση τέλειας εκφόρτισης .Πρέπει να φυλάσσονται σε δροσερό µέρος και µακριά από τις ακτίνες του 
ήλιου. Η αυτοεκφόρτιση της µπαταρίας δεν δηµιουργεί πρόβληµα. Φόρτιση και εκφόρτιση πρέπει να γίνετε 
κανονικά κάθε 6 µήνες για τις αχρησιµοποίητες µπαταρίες. Προσοχή οι επαφές πρέπει να είναι  πάντα καθαρές. 

 

 Τι είναι το φαινόµενο µνήµης για µια µπαταρία και  πως εξαλείφετε ; 

Όταν µία µπαταρία Ni-Cad  είναι πλήρως φορτισµένη και χρησιµοποιηθεί   µε αποτέλεσµα να χάσει 
µέρος από το φορτίο της κατά 50% , και την βάλουµε πάλι για φόρτιση  και αυτό συµβαίνει  για αρκετές 
φορές τότε η µπαταρία θεωρεί   το 50% του φορτίου της ως να είναι πλήρως εκφορτισµένη. Αυτό σηµαίνει ότι 
έχει προς εκµετάλλευση  µόνο το 50% του φορτίου της και αυτό το αποµνηµονεύει µε αποτέλεσµα να έχουµε 
µια όχι καλή µπαταρία. 

 

  



Page 8 5 -  9    R e  p  o  r  t  Τεύχος  25ο  ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ  2003 

Μ Π Α Τ Α Ρ Ι Ε ΣΜ Π Α Τ Α Ρ Ι Ε Σ   
 

Για να ξεπεραστεί αυτό το πρόβληµα πρέπει να  εκφορτίσουµε πλήρως την µπαταρία και να την φορτίσουµε 
πάλι για  δύο -  τρεις   φορές. Η εκφόρτιση της µπαταρίας µπορεί να γίνει και µε µία αντίσταση και όχι 
αποκλειστικά µε την λειτουργία της συσκευής η ποία εάν έχει κύκλωµα απόρριψης σίγουρα δεν εκφορτίζει  
πλήρως την µπαταρία. 

 Πολλοί φορτιστές τέτοιων µπαταριών  έχουν µια προαιρετική λειτουργία εκφότρισης  προ της φορτίσεως ή 
οπωσδήποτε δεν αρχίζει την φόρτιση αν δεν περάσει το στάδιο της εκφόρτισης. 

Υπάρχουν µπαταρίες κλειστού τύπου  Ιόντων Ληθίου  οι οποίες δεν προσβάλλονται από αυτό το φαινόµενο της 
Μνήµης και έχουν αρχίσει να µπαίνουν στο εµπόριο.    

  

 Γενικές οδηγίες για τις µπαταρίες Μολύβδου: 

Οι µπαταρίες αυτές φορτίζονται πλήρως από το  εργοστάσιο  παραγωγής  σε αντίθεση µε τις Ni-Cad  και εάν   
πρόκειται να αποθηκευτούν για µεγάλο χρονικό διάστηµα πρέπει να είναι πλήρως φορτισµένες.Η πλήρη 
εκφόρτιση της µπαταρίας Μολύβδου είναι καταστροφική  και  είναι δύσκολο να αποκτήσει πάλι την 
χωρητικότητά της. Πρέπει λοιπόν σε περίπτωση αποθήκευσης µεγάλου χρόνου να φορτίζετε κάθε 6 µήνες 
περίπου. 

Η απόδοση και αξιοπιστία της µπαταρίας µολύβδου εξαρτάτε και από τη θερµοκρασία. Σε περιβάλλον  0oC   η 
απόδοση της µπαταρίας πέφτει  στο 70% της αναµενόµενης. Σε ιδιαίτερα ζεστό περιβάλλον άνω των 45οC   η 
ίδια µπαταρία µπορεί να έχει µεγαλύτερη  απόδοση  αλλά εκφορτίζετε  πολύ απότοµα όταν χάσει το φορτίο της 
µε αποτέλεσµα αν δεν το προσέξουµε να έχουµε µείωση της διάρκειας ζωής. Βασικά οι µπαταρίες µπορούν  να 
λειτουργήσουν από -5  έως 50οC αλλά οι ιδανικές συνθήκες  φόρτισης και λειτουργίας  στους 20οC . Με την 
εξέλιξη της τεχνολογίας έχουν κατασκευαστεί µπαταρίες  οι οποίες είναι ειδικά για χαµηλές θερµοκρασίες , 
αυτές κατατάσσονται στης ειδικές µπαταρίες και συνήθως είναι κλειστού τύπου. Σε µεγάλες εγκαταστάσεις 
όπου  υπάρχει ανάγκη για µεγάλες χωρητικότητες υπάρχουν στοιχεία µπαταριών   των 2Volt  και 650 Ah τα 
οποία  συνδέουµε σε σειρά ανάλογα την τάση που επιθυµούµε να έχουµε. Παράλληλα σε τέτοιου είδους 
στοιχεία υπάρχει και αναδευτήρας των υγρών  της µπαταρίας µε αποτέλεσµα την µεγαλύτερη διάρκεια ζωής. 

 

 Η χρήση µπαταριών  από τους ραδιοερασιτέχνες είναι καθηµερινή. Εκτός από τα φορητά , που έχουν 
µπαταρίες    Νικελίου - Καδµίου (Ni-Cad)  , πιστεύω ότι  σε  πολλές ραδιοερασιτεχνικές εγκαταστάσεις  
υπάρχει και µια µπαταρία µολύβδου για τη χρήση Ποµποδεκτών. Εµείς εδώ στα νησιά σίγουρα την έχουµε 
ανάγκη. 'Άλλωστε και για µια εξόρµηση στα βουνά , που πρέπει να γίνετε τακτικά ,  η µη ύπαρξη µπαταρίας 
είναι ανασταλτικός παράγοντας  εξόδου. 

 Ένας εµπειρικός τύπος για την χωρητικότητα µιας µπαταρίας που χρειάζεται ένας ραδιοερασιτέχνης κατά την 
λειτουργία του σταθµού του είναι: 

   ( I tx + I rx ) / 2 ( I tx + I rx ) / 2 ( I tx + I rx ) / 2  

 

όπου  Ι tx το ρεύµα κατανάλωσης κατά την εκποµπή και Ι rx το ρεύµα κατανάλωσης  

κατά την  ακρόαση.  

  

Καλή συντήρηση λοιπόν στις µπαταρίες σας 

 

 

 737373   

 de SV8CYR de SV8CYR de SV8CYR   

   

   Αλέξ.Ε.ΚαρπαθίουΑλέξ.Ε.ΚαρπαθίουΑλέξ.Ε.Καρπαθίου   

      Σάµος      Σάµος      Σάµος   



Η στήλη αυτή σαν σκοπό έχει να 
ενηµερώνει τους συναδέλφους για το τι 
καλό και έξυπνο κυκλοφορεί στο Ιντερνετ 
σαν χρήσιµη Ραδιοερασιτεχνική 
πληροφορία και όχι µόνο. Κάθε µήνα 
διάφοροι συνάδελφοι από όλη την Ελλάδα 
αλλά και από το εξωτερικό στέλνουν απλά 
τα URL  που πρόσφατα έχουν προσθέσει 
στα «Αγαπηµένα» τους. Αν λοιπόν έχετε 
την ευχαρίστηση να µοιραστείτε τα 
καλούδια που ψαρέψατε στο ∆ιαδίκτυο µε 
όλους εµάς απλά στείλτε τα στο 555---999   
Report Report Report για δηµοσίευση τον επόµενο µήνα. 

 

Αυτόν τον µήνα έστειλαν οι: SV5BYR, SV5CJN 

 
http://www.geocities.com/Broadway/7965/greek_sat.htm     Η Ελλάδα από δορυφόρο (φώτο) 

 

http://www.qsl.net/zl1bpu/   Τα µοντέρνα Ραδιοερασιτεχνικά ψηφιακά modes 

 

http://www.dc2light.co.uk/TVIfilter.htm  Λύσεις στο πρόβληµα παρεµβολών TV 

 

http://www.astatic.com/  Προϊόντα για µερακλήδες 

 

http://www.rotordoc.com/   Ανταλλακτικά για ρότορες (δοκιµασµένο και σίγουρο) 

 
http://margo.student.utwente.nl/stefan/el/componen/fpinouts.html  PC connectors !!! 
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Στις εκλογές που έγιναν την 7η ∆εκεµβρίου 2003 αναδείχθηκε το νέο ∆.Σ της ΕΡ∆ 
για τα επόµενα 2 χρόνια. Μοναδική εκδήλωση υποψηφιότητας για τη θέση του 
Προέδρου υπήρχε από τον SV5AZP και η οποία στην συνέχεια υπερψηφίστηκε από 
το σώµα, ενώ ευχάριστη έκπληξη ήταν οι υποψηφιότητες δύο νέων συναδέλφων 
(SV5FRF & SV5FRT) οι οποίοι και κατέλαβαν θέσεις στο νέο ∆.Σ. της Ένωσης. 

Το 555---9 Report9 Report9 Report   εύχεται στο νέο    
∆ιοικητικό Συµβούλιο καλορίζικοι  
και καλή δουλειά, που σίγουρα είναι 
αρκετή. 

Ελπίζουµε οι προσδοκίες όλων όσων 
τους ψήφισαν και µη, να εκπληρω-
θούν σε µια µάλιστα σηµαντική   
καµπή που γίνεται στην ιστορία της 
Ένωσης και στους νέους ρόλους 
που καλείτε να παίξει. 

ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΨΗΦΟΙ ΘΕΣΗ ∆.Σ. 

Βασιλειάδης Παντελής          SV5AZP 14 ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 

Αντωνίου Ιωάννης                SV5FRT 14 ΜΕΛΟΣ 

Καβαλλάκης Παναγιώτης      SV5AZK 13 ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 

Χίου Βασίλειος                     SV5FRF 8 ΤΑΜΙΑΣ 

Παπαδηµητρίου Χρήστος      SV5DDT 6 ΑΝΤΙΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 

Σκότης ∆ρόσος                    SV5CJN 6 ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ 

Ζανετούλης Κωνσταντίνος    SV5DZZ 2 —— 

Φασουλάς Ευάγγελος           SV5CJQ 1 —— 



Σχόλια κουτσοµπολιά και νέα από την γειτονιά µας και… λίγο παρά πέρα.Σχόλια κουτσοµπολιά και νέα από την γειτονιά µας και… λίγο παρά πέρα.Σχόλια κουτσοµπολιά και νέα από την γειτονιά µας και… λίγο παρά πέρα.   

 
 Αρχή Χειµώνα και πολλές τρεχάλες και ζόρια µε κράτησαν µακριά από τις αγαπηµέ-
νες µου µπάντες των HF. Έτσι ουδέν νεότερο από την µεριά µου. 

Στα 2m τώρα το R4 που είχαν στήσει µε πολύ καµάρι τα παιδιά από την Μυτιλήνη, έχει και πάλι 
σιγήσει, όχι ότι ακούγονταν και κανένας πρωτύτερα… 

Το R0 της Χίου είναι και πάλι κοντά µας µετά από την αντικατάσταση των καλωδίων που εί-
χαν…φαγωθεί απ’ τα κατσίκια!!! Επίσης οι άξιοι συνάδελφοι της Χίου επισκεύασαν και τον αναµετα-
δότη (430.800) του R1 και έτσι, δόξα τον Θεό, το SUPER REPEATER των Αθηνών είναι και πάλι 
κοντά µας. Έτσι εµείς εδώ των παραµεθορίων περιοχών έχουµε την χαρά να µαθαίνουµε ποιοι δρό-
µοι έχουν λακκούβες, που έχει µποτιλιάρισµα, ποιες είναι οι καλές ταβέρνες. Έχουµε την χαρά να 
ακούµε τους τσακωµούς , τα κοσµητικά επίθετα και άλλα, των πρωτευουσιάνων …συναδέλφων 
όπως και άλλες πολλές ενδιαφέρουσες πληροφορίες της Υπηρεσίας του ραδιοερασιτέχνη. Χαίρεσαι 
βρε παιδί µου να ακούς και να µαθαίνεις. Σίγουρα δεν είναι µακριά η µέρα που θα µπορούµε να 
κλείνουµε και κούρσες µέσα από το R1, άλλη µια προσφορά του ραδιοερασιτεχνισµού.  

Γράφοντας αυτές τις κακίες έφτασε πάνω στην ώρα και το τεύχος 81 του SV-ΝΕΑ. Στη σελίδα 29 
το άρθρο του συναδέλφου ∆ηµήτρη Πριόβολου  - SV1RZ , είναι πραγµατικά µια εξαιρετική δουλειά 
και πραγµατικά ευχαριστήθηκα το τέλος του όπου συµπερασµατικά αποµυθοποιεί τις συσκευές πα-
λιάς τεχνολογίας…Στη σελίδα 28 ένα άλλο άρθρο και πάλι µε τον γενικό τίτλο Θεωρία & Πράξη, 
Μέτρηση θερµοκρασίας µέσω VHF. Σε σύγκριση µε το προηγούµενο… ηµέρα µε νύχτα, ανάπτυ-
ξη του θέµατος ελάχιστη, θεωρία ελάχιστη, σχέδιο ανύπαρκτο, πίνακας υλικών το ίδιο, περιγραφή 
του τρόπου κατασκευής, τίποτα. Θαύµα! ∆εν µου έµεινε καµιά απορία. Κατά τα άλλα ένα µεγάλο 
εύγε στα παιδιά του 1ου Τ.Ε.Ε. Κοζάνης, του τµήµατος ηλεκτρονικών. 

 
 

 

 

 

 

Εδώ και αρκετό καιρό µαζί µε το e-Link µας έχει προκύψει άλλο ένα ραπανάκι υβρίδιο. Πρόκει-
ται για το e-Qsl, ( www.eqsl.cc//qslcard/ ) για το οποίο σιγά, σιγά αρχίζει να γίνεται πολύς 
ντόρος. Βλέπετε οι ιντερνετάδες σκαρφίζονται διάφορους τρόπους για να καπελώσουν τον ραδιοε-
ρασιτεχνισµό!!! 

 
Πάντως έτσι για να ξέρετε οι  e-Qsl κάρτες ∆ΕΝ είναι αποδεκτές και ΟΥΤΕ πρόκειται να γίνουν από 
τα περισσότερα προγράµµατα βραβείων όπως το I.O.T.A. της R.S.G.B. ή το DXCC της A.R.R.L. To 
ARRL πήγε να µας την σκάσει βέβαια αλλά δεν του βγήκε το κόλπο! Έτσι ενώ αρχικά δέχτηκε τις e-
Qsl του VK0LD (Macquarie Isld) µόλις κατάλαβε το µπάχαλο που θα γίνονταν, πήρε πίσω µε δι-
πλωµατικό τρόπο την απόφασή του. Έτσι ναι µεν δέχονταν τα e-Qsl αλλά ζητούσε πρώτα να έχουν 
σταλεί στον Qsl-Manager για να υπογραφούν, µαζί µε…1$ !!! και µετά να µετρήσουν. Χά, χά, χά ! 
Στη συνέχεια φτιάξανε δικό τους σύστηµα e-Qsl (η ARRL) το περίφηµο Logbook of the World ( 
www.arrl.org )το οποίο όµως ∆ΕΝ στέλνει Qsl κάρτες. Και πάλι Χά! Μάπα το καρπούζι. 
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Αδέρφια όποιος θέλει καρτούλα από τον Mr.-∆ύσκολο, Μακρινό, µόνο ένας δρόµος υπάρχει… 
Direct & Sase & $ και ας λέει ο αγαπητός …δάσκαλος Βασίλης SV1JA ότι το direct είναι απαράδε-
κτο. 

Όσο δε για το e-Link , δεν πρόκειται να αναλύσω γιατί δεν αρέσει σε πολλούς συναδέλφους. 
Βέβαια όλοι υποκλινόµαστε στις βαθιές γνώσεις ορισµένων επί των µοντέρνων ψηφιακών συστηµά-
των (και λέω µοντέρνων γιατί και το CW ψηφιακό είναι, µη το ξεχνάτε έτσι ; ), αλλά εξακολουθώ 
να πιστεύω και πολλοί άλλοι  ότι το e-Link είναι κάτι που πολύ απέχει από τον γνήσιο ραδιοερασι-
τεχνισµό. Βέβαια καλή η γνώση του και ο πειραµατισµός, αλλά µόνο µέχρι εκεί. Φυσικά ο καθ’ ένας 
µπορεί να διαλέξει να είναι ραδιοερασιτέχνης ή να είναι ραδιοερασιτέχνης του… καλωδίου !!! 

 
  
 
 

I.O.T.A.   The  Honour  Roll  2003.    I.O.T.A.   The  Honour  Roll  2003.    I.O.T.A.   The  Honour  Roll  2003.       
Στο ΙΟΤΑ Honour Roll 2003 εµφανίζεται µόνο ένας Ελληνικός σταθµός.  

Παγκοσµίως στη θέση   522  ο SV1JA  Βασίλης  Καποδίστριας, µε 507 επιβεβαιωµένες επαφές 
µε αντίστοιχες νησιωτικές οµάδες. 

Στο  ΙΟΤΑ  ΑNUAL LISTING  εµφανίζονται  δύο µόνο Ελληνικοί σταθµοί.  Στη θέση 1100 ο  
SV8CYV  Bασίλης  Τζανέλλης µε 205 επιβεβαιωµένες επαφές µε αντίστοιχες νησιωτικές οµάδες  και 
στη θέση 1225 

Ο  SV1IW  Μανώλης ∆αρκαδάκης µε 151 επιβεβαιωµένες επαφές µε αντίστοιχες νησιωτικές 
οµάδες. 

1ος παγκοσµίως είναι ο F9RM µε  1018 επιβεβαιωµένες επαφές. Συνολικά στο Honour Roll  και  
Annual Listing  2003  εµφανίζονται 1546 σταθµοί απ’ όλο τον κόσµο.     

            
 Κλείνοντας θέλω να ευχηθώ : ΧΡΟΝΙΑ ΠΟΛΛΑ µα πάνω απ όλα ΧΡΟΝΙΑ ΚΑΛΑ  σε δύο         

εξαιρετικούς και σεβαστούς συναδέλφους, στον αγαπητό  

Βασίλη Καποδίστρια – SV1JA  και στον εξ’ ίσου αγαπητό 

Βασίλη Αργύρη – SV5TS . 

Eπίσης στους συναδέλφους όλης της Ελλάδας, µα και ιδιαίτερα 
στους συναδέλφους των περιοχών SV5, SV8 και SV9 …            

Άντε αδέρφια, ΚΑΛΕΣ ΓΙΟΡΤΕΣΚΑΛΕΣ ΓΙΟΡΤΕΣΚΑΛΕΣ ΓΙΟΡΤΕΣ και βάρδα σκοτούρα!!! 
 

 

            73 73 73 από τη Σάµοαπό τη Σάµοαπό τη Σάµο   

ο  ο  ο  SV8CYV  SV8CYV  SV8CYV  ΒασίληςΒασίληςΒασίλης. 
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INTERFACE INTERFACE INTERFACE ΣΥΝ∆ΕΣΗΣ ΚΑΡΤΑΣ ΗΧΟΥ ΣΥΝ∆ΕΣΗΣ ΚΑΡΤΑΣ ΗΧΟΥ ΣΥΝ∆ΕΣΗΣ ΚΑΡΤΑΣ ΗΧΟΥ 

P.C. P.C. P.C. ΜΕ ΦΟΡΗΤΟ ΠΟΜΠΟ∆ΕΚΤΗΜΕ ΦΟΡΗΤΟ ΠΟΜΠΟ∆ΕΚΤΗΜΕ ΦΟΡΗΤΟ ΠΟΜΠΟ∆ΕΚΤΗ   

 
 

ΓΙΑ ΕΚΠΟΜΠΗ ΚΑΙ ΛΗΨΗ A.P.R.S. ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΩΝΤΑΣ ΤΟ AGW PACKET ENGINE ΚΑΙ ΤΟ UI-VIEW 

 

   Πρόκειται για ένα πολύ απλό κύκλωµα µε «εύκολα» υλικά και απλή σύνδεση σε µια διάτρητη 

πλακέτα. (Οι µερακλήδες µπορούν το ίδιο εύκολα να φτιάξουν και το τυπωµένο κύκλωµα). 

 Το κύκλωµα έχει χρησιµοποιηθεί µε επιτυχία χρησιµοποιώντας ένα φορητό ποµποδέκτη V/U 

της ΑDI το ΑΤ-600 αλλά και µε το W32 της Icom, και ένα τυπικό PC µε κάρτα ήχου µια Sound-

blaster PCI 64. 

 1. Λήψη 

 Για την σύνδεση του ποµποδέκτη µε την κάρτα ήχου χρησιµοποίησα ένα απλό οµοαξονικό 

καλώδιο µε ένα στερεοφωνικό jack για την είσοδο στην κάρτα ήχου από το µικρόφωνο και ένα µο-

νοφωνικό για την πλευρά του ποµποδέκτη. Χρειάζεται βέβαια να ρυθµίσετε την ένταση εξόδου και 

εισόδου, πράγµα σχετικά εύκολο µε την σχετική επιλογή που υπάρχει στο µενού του AGW P.E.. 

 2. Εκποµπή 

 Υπάρχουν δυο προβλήµατα κατά την προσπάθεια να εκπέµψουµε. Το πρώτο είναι ότι πρέπει 
να προσαρµόσουµε την έξοδο της κάρτας ήχου σε αυτή του µικροφώνου του ποµποδέκτη, ου-
σιαστικά µειώνοντας την έξοδο, και δεύτερο και κυριότερο να µπορούµε να δώσουµε τη δυνα-
τότητα στο πρόγραµµα να χειριστεί το PTT αυτόµατα.  
 Το πρώτο το πετυχαίνουµε µα το συνδυασµό δυο αντιστάσεων, της µεταβλητής R1 και της 
R2. Η R1 επιλέγεται µεταβλητή ώστε µε δοκιµές να µπορούµε να κάνουµε το σύστηµά µας να 
µην υπερδιαµορφώνει. 

 
Το δέυτερο γίνεται µέσω της σειριακής θύρας του υπολογιστή και του τρανζίστορ. Χρησι-

µοποιείται το RTS της σειριακής θύρας (pin 7). Όταν το πρόγραµµα που χρησιµοποιείτε (εγώ το 
δοκίµασα µε το UI-VIEW) πρόκειται να εκπέµψει τότε δίνει µια τάση στο τρανζίστορ µε αποτέλε-
σµα αυτό να άγει επιτρέποντας να κλείσει το κύκλωµα ώστε να µπορεί να τροφοδοτηθεί η είσο-
δος του µικροφώνου µε το σήµα από την κάρτα ήχου. Σε µια πιο σίγουρη µορφή του, το κύ-
κλωµα χρησιµοποιεί ένα opto-coupler για να «πατήσει» το ΡΤΤ, αλλά σε µια µικρή επαρχιακή 
πόλη δεν κατάφερα να βρω το συγκεκριµένο τσιπάκι, ενώ όλα τα υπόλοιπα υλικά είναι πολύ 
εύκολο να βρεθούνε µέχρι και από κάποια χαλασµένη παλιά ηλεκτρονική συσκευή.   

 
  
 ΠΡΟΣΟΧΗ:ΠΡΟΣΟΧΗ:ΠΡΟΣΟΧΗ:   Πρέπει να επισηµάνω και να τονίσω ότι αυτό που παρουσιάζω είναι µια 

εφαρµογή από πράγµατα που είδα στο διαδίκτυο, πειραµατίστηκα, βοηθήθηκα από φίλους πιο 

σχετικούς µε τα ηλεκτρονικά και το έφτιαξα. ΣΕ ΚΑΜΙΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ∆ΕΝ ΘΑ ΕΧΩ ΕΥΘΥΝΗ για 

οποιαδήποτε βλάβη παρουσιαστεί σε εσάς και τα µηχανήµατά σας σε οποιαδήποτε προσπάθειά 

σας να εφαρµόσετε κάτι από τα παραπάνω. Σε εµένα δουλεύει ακριβώς µε τον τρόπο που σας 

περιγράφω χωρίς να έχει πάθει κάτι κάποιο από τα µηχανήµατά µου.  
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1. ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΥΛΙΚΩΝ 

 

 Τα υλικά που χρησιµοποίησα είναι τα παρακάτω. 

Από πειραµατισµούς όµως φαίνεται ότι µπορεί οι τιµές σε 

κάποια από αυτά δεν είναι κρίσιµές και µπορεί να αλλα-

χθούν αρκεί να πειραµατιστείτε. Η τιµή της R1 µε την οποία 

δουλεύει το κύκλωµά µου είναι 5,2 ΚΩ αλλά συµπεριφέρεται καλά και σε άλλες τιµές µικρότερες ή 

µεγαλύτερες. Για να το ρυθµίσετε σε µια καλή τιµή θα βοηθηθείτε από την επιλογή «Soundcard tun-

ing aid» του AGW Packet engine για να ρυθµίσετε τις στάθµες ώστε να µην υπερδιαµορφώνει. 

Ένα άλλο πρόβληµα που προκύπτει είναι ότι δεσµεύεται η έξοδος της κάρτας ήχου του PC 

σας. Τοποθέτησα λοιπόν ένα απλό Speaker 8Ω µε ένα Trimmer για να ελέγχω την έντασή του. Κά-

ποιες στιγµές και σε κάποιες ρυθµίσεις, Το σήµα που έφτανε στον ποµποδέκτη ήταν πολύ ασθενές 

λόγω της ύπαρξης του speaker. Βοήθησε η συµβουλή του καλού φίλου SV3GLY για την τοποθέτηση 

ενός πυκνωτή 10 µF σε σειρά µε αυτό.   

 

R1 : VARIABLE 22 kΩ 

R2 : 180 Ω 

R3, R4, R5 : 2,2kΩ 

C1 : 1 µF 

C2 : 10 µF 

TRANSISTOR : 2N222A 

LED 1 : GREEN 

LED 2 : RED 

D1, D2 : 1N4148  

 

2. ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ ΚΥΚΛΩΜΑ 
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3. Τοποθέτηση σε διάτρητη πλακέτα 

 

 Προσοχή στα Pins της σειριακής θύρας.  

Τα pin 5 και 7 αναφέρονται σε σειριακή µε εννιά (9) pins.  

 

4. Φινίρισµα 

 

 Η πλακέτα που θα προκύψει είναι πολύ 
µικρή, και θα µπορούσε να χωρέσει σε 
ένα πολύ µικρό κουτάκι. Ο µόνος πε-
ριορισµός είναι το Speaker το οποίο 
µεγαλώνει το κουτί. Και βέβαια δεν εί-
ναι ανάγκη να αγοράσετε κάποιο ειδικό 

κουτάκι για ηλεκτρονικές κατασκευές. Μια πολύ απλή λύση είναι ένα πλαστικό κουτάκι από µπατο-
νέτες που έχετε στο λουτρό σας.  

Μια λίγο καλύτερη, που έφτιαξα το δικό µου, είναι ένα στρογγυλό µεταλλικό κουτάκι από καραµέ-
λες που βρήκα σε γνωστή γερµανική αλυσίδα Super Market. Τρώτε τις καραµέλες (µε µέτρο…) και 
φροντίζετε µόνο να τοποθετήσετε κάποιο πλαστικό στον πάτο του για να προλάβουµε βραχυκυκλώ-
µατα (π.χ. µια τηλεκάρτα, ή ένα κυκλικά κοµµένο κοµµάτι από µπουκάλι σαµπουάν θα κάνει τη 
δουλειά, µαζί µε λίγη βενζινόκολλα για να σταθεροποιηθεί.  

Αφήνετε µακριά τα ποδαράκια από τα LED ώστε να τα στραβώσετε και να κάνετε δυο µικρές τρύπες 
να περάσουνε έξω (προτιµήστε στρογγυλά Leds).  

Μια ή δυο τρύπες στην απέναντι πλευρά για τα καλώδια (φροντίστε να κολλήσετε τελευταία τα βύ-
σµατα αλλιώς πρέπει να κάνετε µια µεγάλη τρύπα για να περάσουν τα βύσµατα και ιδίως σειριακή) 
και φροντίστε το µήκος των καλωδίων σας να µην είναι πολύ µεγάλο (το πολύ δυο µέτρα προς την 
κάρτα ήχου και άλλο µισό µε ένα προς τον ποµποδέκτη για να µειώσετε τις απώλειες στο σήµα.) 

Με λίγη θερµική σιλικόνη µπορείτε να σταθεροποιήσετε το κύκλωµα στη θέση του, αλλά και τα 
καλώδια στις τρύπες γιατί το λεπτό τενεκεδάκι µπορεί να τα κόψει… 

 

 Τώρα θα µου πείτε, και τι το κάνουµε το APRS ???.  

Απλά δηλώστε την παρουσία σας στην περιοχή. Και 
γράψτε στο beacon σας τη συχνότητα που ακούτε… 
Ίσως κάποιος σας καλέσει ή σας αφήσει κάποιο µήνυ-
µα… 

 

 Καλή επιτυχία στην κατασκευή και περιµένω  

τις εντυπώσεις σας… 

 

  

 Πολλά Πολλά Πολλά 737373   

SV3GLW (SV3GLW (SV3GLW (Γιώργος) Γιώργος) Γιώργος) sv3glw@qsl.net sv3glw@qsl.net sv3glw@qsl.net    



ΓΡΑΦΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΓΡΑΦΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΓΡΑΦΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ LINUXLINUXLINUX   

   

Ας µην κρυβόµαστε πίσω από το δάκτυλό µας. Το Linux είναι ισχυρό, σταθερό, οικονοµικό 
και έχει πληθώρα αρετών αλλά ο αρχάριος χρήστης θα τα βρει σκούρα στην αρχή. Ο λόγος είναι 
ότι σχεδόν τα πάντα ρυθµίζονται µε scripts και configuration files που το κάθε ένα έχει την δικιά 
του σύνταξη. Για πολλά πράγµατα υπάρχουν γραφικά front-ends αλλά και εκεί επικρατεί ένα µικρό 
χάος. Πρώτον πρέπει κανείς να τα βρει και να τα εγκαταστήσει και δεύτερον το κάθε ένα από αυτά 
έχει διαφορετική εµφάνιση και υφή (look'n'feel) κάτι που ξενίζει στον πρώην χρήστη Windows ή 
Mac.  

Και εκεί που "όλα τα 'σκιαζε η φοβέρα και τα πλάκωνε η σκλαβιά" (των εµπορικών γραφι-
κών περιβαλλόντων) εµφανίζεται το KDE. Το KDE ( http://www.kde.org) είναι ένα σύνολο προ-
γραµµάτων που κάνουν την χρήση του Linux (του Unix γενικά) πολύ φιλική. Είναι "χτισµένο" πάνω 
στην Qt library, ένα "πλαίσιο εργασίας" (framework) για την ανάπτυξη γραφικών εφαρµογών σε 
C++. Η εταιρεία που το ανέπτυξε, η Troll Tech AS ( http://www.troll.no) επιτρέπει την ελεύθερη 
χρήση του για εφαρµογές που διανέµονται σαν "Ελεύθερο Λογισµικό" (δείτε το τεύχος του Ιανουα-
ρίου για περισσότερες πληροφορίες). Μια και το KDE ικανοποιεί αυτή την απαίτηση, δεν θα χρεια-
στεί να πληρώσετε τίποτα για να το χρησιµοποιήσετε.  

 

Σύµφωνα µε τους κατασκευαστές του, το KDE δηµιουργεί ένα  σταθερό look and feel για τις 
εφαρµογές, ορίζοντας ένα τυποποιηµένο GUI toolkit και βιβλιοθήκες υποστήριξης που όλες οι KDE-
εφαρµογές χρησιµοποιούν, καθώς και ένα Οδηγό Μορφής (Style Guide) που οι προγραµµατιστές 
ενθαρρύνονται να χρησιµοποιήσουν. Όλες οι εφαρµογές που υιοθετούν το KDE παρέχουν βοήθεια 
µε την µορφή HTML και ρυθµίσεις µέσα από γραφικό περιβάλλον. Οι περισσότερες είναι 
"δικτυακές" µε την έννοια ότι παρέχουν στον χρήστη διαφανή (transparent) πρόσβαση σε δικτυα-
κούς πόρους προσπελάσιµους µε τα πρωτόκολλα ftp και http. 

 

 ∆ίνετε startx ή κάνετε login από τον xdm και βρίσκεστε σε ένα πολύ καλαίσθητο desktop. 
Αν είσαστε εξοικειωµένοι µε τα Windows95 δεν θα δυσκολευτείτε να καταλάβετε πώς λειτουργεί η 
οριζόντια µπάρα στο κάτω µέρος ης οθόνης. Το κουµπί µε το κεφαλαίο "K" εµφανίζει ένα µενού µε 
υποµενού που οδηγούν στα διάφορα εγκατεστηµένα KDE προγράµµατα.  

 

Σε αυτά περιλαµβάνονται ένας πολύ βολικός editor, διάφοροι viewers για γραφικά (PS, dvi, 
gif κ.λ.), το kppp που κάνει την ρύθµιση και σύνδεση του υπολογιστή σας µε Internet Providers 
πανεύκολη, ένας mail client, news client, διάφορα προγραµµατάκια που ρυθµίζουν τα Settings του 
desktop, calculator και µία ακόµη πληθώρα από πολύ χρήσιµα utilities.  

Σηµειώστε ότι ο kfm, ο file manager του KDE, είναι ταυτόχρονα και HTML browser (µε µόνο µειο-
νέκτηµα το ότι δεν µπορείτε ακόµη να ρυθµίσετε την γραµµατοσειρά που θα χρησιµοποιεί µε απο-
τέλεσµα οι ελληνικές σελίδες να εµφανίζονται µε "κινέζικα" πολλές φορές) και ftp client. Μπορείτε 
να ανοίξετε µια ftp διεύθυνση (π.χ. ftp://ftp.linux.gr) και να κάνετε drag'n'drop ή copy-paste αρ-
χεία στο desktop.  

 

Κάντε διπλό κλικ σε ένα αρχείο κειµένου και θα ανοιχτεί στον editor, σε ένα γραφικών και θα το 
δείτε µε το σωστό viewer και ούτω καθεξής. Αν πάλι ένα e-mail που διαβάζετε µε το kmail περιέχει 
µία url, κάνετε κλικ απάνω της και ανοίγει στον kfm.  
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Πέρα από την ευκολία χρήσης και τον τρόπο µε τον οποίο συνεργάζονται τα προγράµµατα του KDE 
θα έπρεπε να σταθούµε σε µερικά σηµεία της όλης αρχιτεκτονικής που παρουσιάζουν ιδιαίτερο 
ενδιαφέρον.  

Πρώτον στο ότι όλα ακολουθούν ένα κοινό look'n'feel που κάνει την ζωή του χρήστη πιο εύκολη 
και πιο παραγωγική. Σε όσες εφαρµογές αυτό έχει νόηµα, θα βρείτε µία οριζόντια µπάρα πάνω 
πάνω που θα περιλαµβάνει τα γνωστά File, Edit και Help καθώς και άλλα υποµενού που έχουν να 
κάνουν µε χαρακτηριστικά της συγκεκριµένης εφαρµογής. Ναι, κάτω-κάτω στο File θα βρείτε το 
Exit και δεξιά στην άκρη θα είναι το Help. Η επιλογή γραµµατοσειρών και αρχείων (καθώς και 
πολλές άλλες συνηθισµένες λειτουργίες) γίνεται µε τα ίδια widgets µέσα από όλες τις εφαρµογές.  

Μία ακόµη έκπληξη: όλα τα µηνύµατα και τα µενού µπορούν να εµφανιστούν στην γλώσσα που 
επιθυµείτε! Αρκεί να διαλέξετε την γλώσσα από το Settings->Desktop->Language. Βέβαια, βασική 
προϋπόθεση για κάτι τέτοιο είναι να υπάρχουν οι απαιτούµενες µεταφράσεις. Για τα ελληνικά µία 
πρώτη προσπάθεια για µερικές εφαρµογές έγινε από εµένα και ακολούθησε µε σοβαρότερη διάθεση 
ο Φώτης Ανδριτσόπουλος. Η διαδικασία τη µετάφρασης είναι εξαιρετικά απλή και προτρέπω όποιον 
ενδιαφέρεται να επισκεφθεί την http://www.kde.org/i18n.html για περισσότερες πληροφορίες.  

Πιστεύω ότι σύντοµα το KDE θα αναδειχθεί σε ένα από τα σηµαντικότερα desktops. Στο mailing list 
των developers συζητιέται η ανάπτυξη εφαρµογών γραφείου, όπως spreadsheet και personal 
information manager που αν ολοκληρωθούν θα έχουν δυνατότητες και ευκολία χρήσης εφάµιλες 
των αντίστοιχων εµπορικών. Ακόµα και τώρα όµως, µε τις υπάρχουσες δυνατότητες και 
προγράµµατα το KDE αποτελεί την καλύτερη κατά την γνώµη µου λύση για το desktop σας στον 
χώρο των "ελεύθερων προγραµµάτων".  
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Έγινε το µήνα που µας 
πέρασε η επανεγκατάστα-
ση των συστηµάτων τρο-
φοδοσίας του Link που 
συνδέεται µε το RU-1  της 
Ρόδου στο βουνό  
Αττάβυρος ξαναφέρνο-
ντας στην ζωή και τα δύο 
συστήµατα. 
Τοποθετήθηκαν συνδυα-
ζόµενες εναλλακτικές 
µορφές ενέργειας µε ηλια-
κά στοιχεία και ανεµογεν-
νήτρια  
συνδεδεµένα 
σε 2 νέες µπα-
ταρίες συνολι 
κής δυναµικό-
τητας 200 Αh.  
Από ήλιο και  
αέρα δεν υπάρ 
χει καµιά 
έλλειψη στο  
συγκεκριµένο  
σηµείο οπότε  
είναι σίγουρο  
ότι δεν θα µας  
λείψει και η 
ενέργεια.  
Το ηλιακό στοι-
χείο 3 Ampers καθώς 
και οι µπαταρίες είναι 
προσφορά του καλού 
συναδέλφου Γιάννη 
SV5FRT , 
ενώ η ανεµογεννή-
τρια είναι επ' αόρι-
στον παραχώρηση 
του καλού επίσης 
συναδέλφου ∆ηµή-
τρη SV5RW. 
Πολύ και καλή δου-
λειά από όλο το team  
που εργάστηκε πριν 
και κατα την εγκατάσταση και που ήταν οι: SV5RW, SV5AZK, SV5AZP, SV5CJN, SV5DDT, 
SV5FRT.  
 
Η συχνότητα λειτουργίας του Link είναι 144.925 µε υπότονο 77.0 Hz, η κεραία των VHF είναι κα-
τακόρυφη λ/2 ενώ για τα UHF λειτουργεί µια Yagi 11 στοιχείων που «κοιτάει» τον αναµεταδότη ο 
οποίος θα µεταφερθεί από το βουνό Πρ. Ηλίας στο club της Ένωσης στη Ρόδο. Η ισχύς λειτουργίας 
είναι 5 watts  µε προοπτική να ανέβει στα 10.     Ο ποµποδέκτης είναι το TM-V7 tτης Κenwood.   
 
Oι δοκιµές σας θα είναι χρήσιµες για την εξαγωγή αποτελεσµάτων που θα βοηθήσουν τους ανθρώ-
πους που το εποπτεύουν να το βελτιώσουν ακόµη περισσότερο στο µέλλον. 
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Υπάρχουν κάποιοι Ραδιοερασιτέχνες, οι οποίοι κάθε λέξη, κάθε 
πληροφορία, καθετί που ακούν το συνδυάζουν µε τη χρησιµότητά του σε µια δύσκολη 
κατάσταση. Οι λόγοι πολλοί... 

• Όταν έχεις ακούσει την τρεµάµενη φωνή κάποιου που προσπαθεί να αρθρώσει τις δύο 
πιο τραγικές συλλαβές της ζωής του...... “MAY – DAY”, 

• Όταν ένας τραυµατίας σε κοιτάει στα µάτια και σου µεταδίδει όλο τον πόνο που νιώθει 
εκείνη τη στιγµή, 

Όταν κάποιος φίλος σου δεν γύρισε ποτέ από το βουνό, µόνο και µόνο γιατί τελείωσε η 
µπαταρία του και δεν µπόρεσε να καλέσει βοήθεια, ε  τότε η ζωή σου αλλάζει..... 

  

Η γνώση αποκτά νόηµα.... µπορεί να σώσει µια ζωή!   Κάθε καινούριο µηχάνηµα που βγαίνει 
αποκτά νόηµα.... µπορεί να σώσει µια ζωή!   Κάθε νέα κεραία, κάθε νέα τεχνολογία, κάθε νέα ε-
µπειρία, όλα αποκτούν νόηµα.... µπορούν να σώσουν µια ζωή! 

 Όταν στην Ε.Ο.∆. πρωτοακούσαµε  για το Ε.Μ.Ε. (Earth Moon Earth), τα ερωτηµατι-
κά µας πληµµύρισαν. «Τι είναι τούτο;  Πως γίνεται; Βρε, λες να µπορείς να το χρησιµοποιήσεις σε 
µια δύσκολη ώρα;» . 

 Ο συνάδελφος ραδιοερασιτέχνης  Ανδρέας Αγγελίτσης SV4BGY, ένας από τους πιο 
γνωστούς  EMEers της Ελλάδας, στο άρθρο του στο περιοδικό της οµάδας αρχικά προσπάθησε να 
αναπαραστήσει τις βασικές ερωτήσεις που είχαµε όλοι εµείς οι αµύητοι. Τα ερωτήµατα που µας α-
πασχολούσαν, αποτέλεσαν την εισαγωγή του κειµένου του. Βλέπετε, στο τέλος της επίµαχης πρό-
τασής του «Θα µπορούσαµε αυτού του είδους την επικοινωνία να την έχουµε ως επικουρι-
κή σε µια κατάσταση έκτακτης ανάγκης;» υπάρχει ερωτηµατικό. (Ναι βρε Βασίλη, αυτό το 
συµβολάκι µε την τελεία πάνω και το κόµµα κάτω! Ναι, ναι... Αυτό που είναι τέσσερις  σελίδες πριν 
το τέλος του κειµένου!)  

Αρχικά ρώτησε, (οι σοφοί το λένε και «Ρητορική Ερώτηση») για να εξηγήσει στη συνέχεια τις 
δυσκολίες που κρύβονται πίσω από κάτι τέτοιο. ∆εν είπε ποτέ ότι µπορείς, ούτε ότι η εν λόγω 
επικοινωνία είναι κάτι το εύκολο!  

 

Ο εξοπλισµός όµως που χρησιµοποιεί κανείς στο ΕΜΕ είναι αυτός που θα πει τον τελευταίο λόγο για 
να περάσει το µήνυµά σου όταν δεν θα περνάει το µήνυµα κανενός άλλου...  

Κεραίες 4χ16 elements, πύργος 30 µέτρα, ισχύς 1 KW στα 2 µέτρα και προενισχυτής λήψης!  
(Βασίλη αν όλα αυτά τα στρέψεις πάνω σε ένα µακρινό σταθµό µπορείς να τον ακούσεις!) 

Βέβαια η σύνταξη του περιοδικού της Ε.Ο.∆. έκανε ένα τραγικό λάθος!  

Έκανε το ερωτηµατικό (;)(;)(;) να έχει το ίδιο µέγεθος µε το υπόλοιπο κείµενο! 

Φίλε SV8CYV  συγνώµη.... Στο µέλλον θα κάνουµε τα ερωτηµατικά µας  µεγαλύτερα!          
                                                    

                 Νταής Αθανάσιος Νταής Αθανάσιος Νταής Αθανάσιος –––   SV8FMT        SV8FMT        SV8FMT              
Μέλος Ελληνικής Οµάδας ∆ιάσωσηςΜέλος Ελληνικής Οµάδας ∆ιάσωσηςΜέλος Ελληνικής Οµάδας ∆ιάσωσης   

   

 

Τελικά το Μέγεθος µετράει Τελικά το Μέγεθος µετράει Τελικά το Μέγεθος µετράει ! 

Απάντηση στον Βασίλη Τζανέλλη SV8CYV… 



Η σελίδα του "5-9 Report" στο διαδίκτυο αποκλειστικό σκοπό θα έχει την ύπαρξη αρχείου 
των περιοδικών εκδόσεων οι οποίες φυσικά θα προορίζονται σε όλους τους Έλληνες στην 
επικράτεια αλλά και το εξωτερικό. Όραµα µας είναι η αύξηση της ύλης του περιοδικού µε 
την συµβολή όλων µας. Όπως θα έχετε παρατηρήσει υπάρχει χώρος για οτιδήποτε είτε εί-
ναι µεγάλο ή πολύ µικρό και η πρόκληση να λειτουργούµε σαν συγκοινωνούντα δοχεία σε 

ότι αφορά το χόµπι µας είναι µεγάλη.  

Αρκεί να υιοθετήσουµε την ιδέα και να την προχωρήσουµε ακόµη πιο µπροστά….. 

Το Το Το 555---9 report 9 report 9 report και  στο και  στο και  στο InternetInternetInternet   

http://www.5http://www.5http://www.5---9report.gr9report.gr9report.gr   
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Από τον συνάδελφο SV9BGE (Νίκο) διατίθεται: 

 

YAESU FT4700RH ΜΕ CTCSS ΚΑΙ ΣΤΑ VHF ΚΑΙ ΣΤΑ UHF ENC-DEC ΚΑΙ ∆Ω-
ΡΟ Η ΑΠΟΣΠΟΜΕΝΗ ΠΡΟΣΟΨΗ. 450 ΕΥΡΩ. 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: ΤΗΛ. 6944859655 EMAIL: SV9BGE@MAIL.GR  
 

 

 

Πωλούνται σαν ολόκληρο σετ 1000 Eυρω τα εξής: 

  

1/ Πύργος αλουµινίου 10 µέτρα µε µεντεσε. 

2/ Κεραία  GEM Spider Quad,2 ele,5 bands. 

 3/ Rotor YAESU G400 

4/ Remote Coaxial Switch Ameritron 

5/ Quick charger YAESU NC-29 

  

τηλ.22420-25451          Τινο/SV5AZR 

 

Α Γ Γ Ε Λ Ι Ε ΣΑ Γ Γ Ε Λ Ι Ε ΣΑ Γ Γ Ε Λ Ι Ε Σ   

Αν έχετε στην περιοχή σας 
συναδέλφους χωρίς κάποιο Ε-mail 

ή πρόσβαση στο ∆ιαδίκτυο 
τυπώστε το "5-9 report" και δώστε 

τους. 


