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Ακόµη ένας διαγωνισµός του Αιγαίου στα Ακόµη ένας διαγωνισµός του Αιγαίου στα Ακόµη ένας διαγωνισµός του Αιγαίου στα VHF.      VHF.      VHF.      
Φέτος λίγο πιο ανανεωµένος και εµπλουτισµένος        Φέτος λίγο πιο ανανεωµένος και εµπλουτισµένος        Φέτος λίγο πιο ανανεωµένος και εµπλουτισµένος        

µε την µπάντα των µε την µπάντα των µε την µπάντα των 6m.6m.6m.   

Η διάρκεια του διαγωνισµού µεγάλωσε και έτσι τώρα Η διάρκεια του διαγωνισµού µεγάλωσε και έτσι τώρα Η διάρκεια του διαγωνισµού µεγάλωσε και έτσι τώρα 
θα διαρκεί θα διαρκεί θα διαρκεί 2 2 2 ολόκληρες µέρες δίνοντας την δυνατότητα ολόκληρες µέρες δίνοντας την δυνατότητα ολόκληρες µέρες δίνοντας την δυνατότητα 

σε πολλούς σταθµούς που είτε λόγω                           σε πολλούς σταθµούς που είτε λόγω                           σε πολλούς σταθµούς που είτε λόγω                           
QRL QRL QRL ή άλλων υποχρεώσεωνή άλλων υποχρεώσεωνή άλλων υποχρεώσεων   

δεν µπορούσαν να "τρέξουν" στον διαγωνισµό αρκετά. δεν µπορούσαν να "τρέξουν" στον διαγωνισµό αρκετά. δεν µπορούσαν να "τρέξουν" στον διαγωνισµό αρκετά. 
Ευχαριστούµε τους φίλους των Ευχαριστούµε τους φίλους των Ευχαριστούµε τους φίλους των VHF VHF VHF και του και του και του 

διαγωνισµού για τα µηνύµατα και τις απόψεις τους οι διαγωνισµού για τα µηνύµατα και τις απόψεις τους οι διαγωνισµού για τα µηνύµατα και τις απόψεις τους οι 
οποίες και διαµόρφωσαν τους κανονισµούς όπως  αυτοί οποίες και διαµόρφωσαν τους κανονισµούς όπως  αυτοί οποίες και διαµόρφωσαν τους κανονισµούς όπως  αυτοί 

φαίνονται στην επόµενη σελίδα. φαίνονται στην επόµενη σελίδα. φαίνονται στην επόµενη σελίδα.    

Ευχόµαστε σε όλους καλή επιτυχία και πολλά Ευχόµαστε σε όλους καλή επιτυχία και πολλά Ευχόµαστε σε όλους καλή επιτυχία και πολλά QSO.QSO.QSO.   

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

Μηνιαία έκδοση των Ραδιοερασιτεχνών του ΑιγαίουΜηνιαία έκδοση των Ραδιοερασιτεχνών του ΑιγαίουΜηνιαία έκδοση των Ραδιοερασιτεχνών του Αιγαίου   
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Νέοι κανονισµοί... 

Σχολική Εκδροµή.. 

Εάλω η Πόλις... 

Ραδιοεπαφή... 

Καταγγελία…. 

Sporadic E…. 

J 4 2 B B G…. 

∆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» εκδίδεται µη-
νιαία και µπορείτε 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 µέρα 
πριν το τέλος του µήνα 
για να δηµοσιευθεί 
στην επόµενη έκδοση. 



Ν Ε Ο Ι   Ν Ε Ο Ι   Ν Ε Ο Ι   K A N O N I K A N O N I K A N O N I Σ Μ Ο Ι   Σ Μ Ο Ι   Σ Μ Ο Ι   AEGEAN VHF ContestAEGEAN VHF ContestAEGEAN VHF Contest   
1. Συµµετοχές 

Όλοι οι ραδιοερασιτέχνες στην Ελληνική επικράτεια και την Κύπρο µπορούν να συµµετάσχουν στον διαγωνι-
σµό. Επιτρέπεται µόνο µια συµµετοχή ανά callsign και σε µια µόνο µπάντα και κατηγορία κατά τη διάρκεια του 
διαγωνισµού. Οι διαγωνιζόµενοι πρέπει να αναπτύξουν δραστηριότητες µέσα στη αποστολή και το πνεύµα του 
διαγωνισµού όπως αυτά ορίζονται στους κανονισµούς 

 Τµήµατα διαγωνισµού 

Ο διαγωνισµός θα περιλαµβάνει τα εξής τµήµατα: 

i. σταθµοί που χρησιµοποιούνται από έναν χειριστή, χωρίς βοήθεια κατά τη διάρκεια του διαγωνισµού, χρησι-
µοποιώντας τον ιδιόκτητο εξοπλισµό και κεραίες, και λειτουργούν από οποιαδήποτε θέση. 

ii. όλοι οι άλλοι διαγωνιζόµενοι Μόνο µια συσκευή ασυρµάτου µπορεί να είναι σε χρήση σε οποιοδήποτε χρόνο. 
Κάθε  συµµετέχων σταθµός πρέπει να λειτουργεί από την ίδια θέση σε όλη τη διάρκεια του διαγωνισµού. 

 2. Ηµεροµηνία και συχνότητες διεξαγωγής του διαγωνισµού 

Ο διαγωνισµός πραγµατοποιείτε κάθε χρόνο κατά τη διάρκεια του πρώτου Σαββατοκύριακου του 
Ιουλίου κάθε χρόνο. Οι συχνότητες που εργάζονται οι σταθµοί είναι οι από 50-52 MHz και 144-146 MHz και 
στις υποζώνες όπως αυτές ορίζονται από την IARU. 

 3. ∆ιάρκεια του διαγωνισµού 

Ο διαγωνισµός αρχίζει σε 00:00 ώρα UTC το Σάββατο και τελειώνει στις 00:00 ώρα UTC την Κυριακή. 

 4. Επαφές 

Κάθε σταθµός µπορεί να εργαστεί µόνο µία φορά, εάν καθορίζεται, φορητός ή κινητός.  

∆εν επιτρέπετε η χρήση επαναληπτών για επαφές ή ανταλλαγή στοιχείων επαφής που δεν µπόρεσαν 
σε προηγούµενο QSO. Οποιεσδήποτε επαφές τηλεφωνίας που γίνονται µε τους σταθµούς που διαβιβάζουν 
στην υποζώνη τηλεγραφίας δεν θα µετρήσουν (cross mode QSO’s). 

 5. Τύποι εκποµπής 

Οι επαφές µπορούν να γίνουν σε διαµορφώσεις CW, SSB και FM για τα 2m και CW,SSB για τα 6m. 

 6. Ανταλλαγές διαγωνισµού 

Οι κωδικοί αριθµοί που ανταλλάσσονται κατά τη διάρκεια κάθε επαφής θα αποτελούνται από το report RS ή 
RST, ακολουθούµενη από έναν αύξοντα αριθµό που αρχίζει µε 001 για την πρώτη επαφή και που αυξάνεται 
από µια για κάθε διαδοχική επαφή. Αυτή η ανταλλαγή πρέπει αµέσως να ακολουθηθεί από το πλήρη locator 
του στέλνοντoς σταθµού (παραδείγµατα: 59003 ΚΜ46ΥΖ ή 599123 ΚΜ46ΥΖ). 

 7. Πόντοι 

Ο υπολογισµός των πόντων γίνεται αυτόµατα µε το λογισµικό που έχει φτιαχτεί ειδικά για τον διαγωνισµό.  

Το λογισµικό µπορείτε να το κατεβάσετε από τον διαδικτυακό τόπο του περιοδικού 5-9 Report. 

 8. Αποστολή αποτελεσµάτων 

Ένα αντίγραφο του αρχείου του logbook  µε E-mail πρέπει να σταλεί στον Contest Manager το αργότερο  την 
επόµενη ∆ευτέρα µετά από το Σαββατοκύριακο του διαγωνισµού.  Οι αργοπορηµένες καταχωρήσεις δεν θα γί-
νουν αποδεκτές. Η υποβολή των logbook υπονοεί ότι ο διαγωνιζόµενος αποδέχεται τους κανόνες του διαγωνι-
σµού. 

 9. Κρίση των αποτελεσµάτων 

Η κρίση των αποτελεσµάτων θα είναι ευθύνη της οργανωτικής επιτροπής, η της οποίας απόφαση θα είναι τελι-
κή. Οι διαγωνιζόµενοι που παραβαίνουν σκόπιµα οποιονδήποτε από αυτούς τους κανόνες ή που καταφανώς δεν 
λαµβάνουν υπόψη το Ελληνικό band plan θα αποκλεισθούν . Τα δευτερεύοντα λάθη µπορούν να οδηγήσουν 
στην απώλεια πόντων.  Τα λάθος callsigns και κωδικοί αριθµοί θα τιµωρηθούν µε αφαίρεση και για τους δύο 
σταθµούς του ακόλουθου ποσοστού του τελικού αποτελέσµατος που απαιτείται για την αναφεροµένη επαφή: 

1 1 λάθος λάθος 25%       2 25%       2 λάθη λάθη 50%     3 50%     3 ή περισσότερα λάθη ή περισσότερα λάθη 100%100%  

Μια επαφή θα αποκλεισθεί για έναν προφανώς λανθασµένα δηλωµένο locator ή έχει ένα χρονικό λάθος περισ-
σότερων από 10 λεπτών. Η διπλή επαφή θα τιµωρηθεί µε να αφαίρεση δέκα φορές τον αριθµό πόντων που 
απαιτούνται για εκείνη την διπλή επαφή από το γενικό αποτέλεσµα. Οι διαγωνιζόµενοι δεν θα τιµωρηθούν για 
την αποτυχία των µη διαγωνιζόµενων να συµµορφωθούν µε τους κανόνες. 

 10. Βραβεία 

Ο νικητής σε κάθε µπάντα και κατηγορία θα λάβει πλακέτα από τον χορηγό του διαγωνισµού.  

Ο δεύτερος και τρίτος σε κάθε κατηγορία θα λάβουν δίπλωµα. 
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Πάει και το Hamfest... Και τώρα πάµε για το επόµενο στη Γερµανία... Γιατί όχι.... Αν όχι εκεί ίσως στη 
Λάρισα ή στη Θεσαλλονίκη. Οι Έλληνες έτσι είµαστε και οι ραδιοερασιτέχνες ακόµη περισσότερο. Ν’ ανταµώ-
νουµε και να ξεφαντώνουµε, ρε....  

Πώς ήταν φέτος στον Ασπρόπυργο; Αντικειµενικά δεν ξέρω να σας πω αλλά πάντως εγώ πέρασα καλά 
έστω κι αν έτρεξα µόνο 1 ώρα το contest κι αυτή από το σακ του φίλου µου Γιώργου SV1ELF, τον οποίο κι ευ-
χαριστώ.. Περιληπτικά και χωρίς πολλά σχόλια....  Λοιπόν 

Τι µας άρεσε.... 

 
 Η οργάνωση. 

 
 Η Νατάσσα... Ψυχή της ΕΕΡ. 

 
 Η διάταξη του µπουφέ... 

 
 Ο πάγκος του DR. Πρώτη φορά είδα τόσα 
µηχανήµατα σ’ ένα πάγκο. 

 
 Τα αεροπλανάκια του Βαρδή. 

 
  Η παρουσία του Κλεάνθη SV1JG σαν dxcc 
checker, και το γεγονός ότι µπορούσες να 
ελέγξεις τις κάρτες σου για το dxcc. 
 
 Τα ταµπελάκια στην είσοδο, όπου έγραφες 
το όνοµά σου κι έτσι επιτέλους γνωρίζαµε ο 
ένας τον άλλον. 

 
 Οι τιµές νωρίς το πρωί του Σαββάτου έξω 
από το κτίριο. 

 
  Εκείνος ο συνάδελφος που έδινε παλιά 
κοµπιούτερ τζάµπα... 
 
 Η πρώτη άτυπη συνάντηση των DXers κά-
που στην είσοδο του κτιρίου την Κυριακή 
το πρωί, όπου µαζευτήκαµε 6-7 άτοµα ε-
ντελώς τυχαία. Μακάρι να καθιερωθεί του 
χρόνου... 

 
 Οι πολλοί φίλοι και γνωστοί που είδαµε 

Τι ∆ΕΝ µας άρεσε.... 

 

 Η απουσία του freebytes, του sv1ats και 
του Μεϊµάρη. Τι έγινε ρε παιδιά; Τα κου-
τσοµπολιά έδιναν κι έπαιρναν... 

  

Το ότι ο DR είχε ένα τεράστιο πάγκο από 
πόρτα σε πόρτα, µε αποτέλεσµα κάποιοι 
να µετονοµάσουν το πανηγύρι από ham-
fest της ΕΕΡ σε hamfest του DR… 

 

Το γεγονός ότι ο Βαρδής είχε µόνο αερο-
πλανάκια..... 

 

 ∆υστυχώς ο SV1JG όµως δε µπορεί να 
ελέγξει κάρτες για τα 160 και τα 6 µέτρα. 

  

 Τα ταµπελάκια που κόστιζαν 8 Ευρώ το 
ένα. 

 

 Οι τιµές στα µεν καινούρια ελάχιστα φθη-
νότερες, στα δε µεταχειρισµένα πανάκρι-
βες. Ρε παιδιά γιατί µερικοί νοµίζουν ότι 
ένα µηχάνηµα παίρνει αξία όταν περνάει 
από τα χέρια τους; 

 

 Εκείνοι που ζήταγαν χρήµατα για παλιά 
άχρηστα πράγµατα. 

 

 Το ότι δεν υπήρχαν τέτοιου είδους οργα-
νωµένες συναντήσεις και παράπλευρες εκ-
δηλώσεις… 

Οι πολλοί φίλοι και γνωστοί που δεν είδα-
µε, κυρίως επειδή το ίδιο Σαββατοκύριακο 
ήταν και το Cq wpx cw contest. 
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Μη χάσετε (θα είναι πραγµατικά δύσκολο αφού θα είναι εκεί για ένα µήνα) το CY9SS από το St Paul 
Island. Από 7 Ιουνίου έως 7 Ιουλίου σε όλα τα Modes και σ’ όλες τις µπάντες. ∆είτε και το site www.cy9ss.com  

Μπράβο στα παλικάρια που πήγαν στη Σιαπέντζα κι ενεργοποίησαν το EU-158, ένα από τα πιο δύσκολα 
ευρωπαϊκά ΙΟΤΑ. Το διακριτικό ήταν J48SI. 

Κατά τ’ άλλα δε φαίνεται κάτι συγκλονιστικό τον Ιούνιο. Γι αυτό παρακαλέστε τον καλό Θεούλη της 
∆ιάδοσης να ανοίξουν τα 6 µέτρα µήπως κάνουµε κάνα new one…. 

Ένα από τα παλιότερα βραβεία είναι το WAZ (Working All Zones). Το βραβείο δίνεται από το περιοδικό 
CQ, σε όποιον συµπληρώσει τις 40 CQ ζώνες. Οι cq ζώνες είναι το νούµερο που δίνουµε (20 οι Έλληνες) ή µας 
δίνουν στο cq ww contest τον Οκτώβριο(ssb), Νοέµβριο(cw) και Σεπτέµβριο(rtty). Για να πάρει κάποιος το 
βραβείο πρέπει να στείλει τις κάρτες του για έλεγχο όπως και στο dxcc. Το να στείλεις τις κάρτες σου στην Αµε-
ρική συνεπάγεται κόστος αλλά και κίνδυνος να χαθούν. Με χαρά σας ανακοινώνω ότι µπορώ να βοηθήσω 
όποιον θέλει το συγκεκριµένο βραβείο, ελέγχοντας τις κάρτες του εδώ. Στη συνέχεια συνυπογράφω την αίτησή 
του και δεν χρειάζεται η αποστολή των καρτών στην Αµερική αλλά µόνο της αίτησης. Το κόστος του βραβείου 
είναι πολύ µικρό, είναι ένα από τα µεγάλα βραβεία που κάποιος αξίζει να έχει στο σακ και είµαι εδώ για κάθε 
βοήθεια. Στείλτε µου email στο sv1dpi@raag.org ή τηλεφωνήστε µου στο 6944 854642, για περισσότερες πλη-
ροφορίες. Περισσότερα για το βραβείο στο site http://www.cq-amateur-radio.com/wazrules.html  
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«Κύριε, πότε θα ξαναπάµε σ’ εκείνο το µέρος µε τα µηχα-
νήµατα και τους ασυρµάτους?» 

«Κύριε, πότε µπορώ κι εγώ να γίνω ραδιοερασιτέχνης?» 

«Κύριε, µ’ αυτά τα µηχανήµατα µπορείς να µιλήσεις και 
µε τους αστροναύτες?» 

«Κύριε, …» 

∆εν µπορείτε να φανταστείτε συνάδελφοι πόσες 
ερωτήσεις έκαναν και πόσο µεγάλο ενθουσιασµό είχαν οι 
µαθητές της Ε΄ και ΣΤ΄ τάξης του 9ου ∆ηµοτικού Σχολεί-
ου Πόλεως Ρόδου κατά τη διάρκεια της επίσκεψής µας και 
µετά, στο Εντευκτήριο της Ένωσης Ραδιοερασιτεχνών 
∆ωδεκανήσου. Για µένα προσωπικά, δεν είναι η πρώτη 
φορά που το βιώνω αυτό µιας και  έχω καθιερώσει τη 
δραστηριότητα αυτή εδώ και πολλά χρόνια. 

 Ας βάλουµε τα πράγµατα σε µια σειρά: ως δάσκαλός οφείλω να µεταδώσω τη γνώση αλλά πάνω από 
όλα να καθοδηγήσω τους µαθητές µε τέτοιο τρόπο έτσι ώστε να θέλουν να την αναζητούν, να την ανακαλύ-

πτουν και να την αποκτούν από µόνοι τους. Αλλά και ως ρα-
διοερασιτέχνης που επιδιώκει συνεχώς την επικοινωνία µε το 
πνεύµα της εφευρετικότητας και µε όλες τις κοινωνικές, πολι-
τιστικές και εθνικές προεκτάσεις έχω  ιερό καθήκον να τους 
µεταλαµπαδεύσω να τους «µυήσω» σε νέους τρόπους κατά-
κτησης γνώσεων και εµπειριών . Έχω, λοιπόν, την τύχη να τα 
συνδυάζω αυτά προσπαθώντας κάθε φορά για κάτι καλύτερο. 

Τις πρώτες φορές, πριν µερικά χρόνια, απλώς πήρα µερικά 
µηχανήµατα στην τάξη για να δουν τα παιδιά τι είναι ο ασύρ-
µατος. Αργότερα , µιαν άλλη χρονιά, έχοντας εξασφαλίσει την 
άδεια του ∆ιευθυντή, εγκατέστησα ένα δίπολο στο σχολείο και 
σε συνεννόηση µε το συχωρεµένο το Γιώργο Φιλακουρίδη 
(SV5ADF), που 
ήταν στο σταθµό 
του, τα παιδιά 
µίλησαν µαζί 

του, έστειλαν  και άκουσαν σήµατα Μορς και γενικά παρακολού-
θησαν τον τρόπο επικοινωνίας µε ασύρµατο. Στη συνέχεια, είχα 
την τύχη να τοποθετηθώ σ’ ένα σχολικό συγκρότηµα πολύ κοντά 
στο εντευκτήριο της Ένωσης Ραδιοερασιτεχνών ∆ωδεκανήσου και 
έτσι σκέφτηκα ότι στις Εκπαιδευτικές Επισκέψεις που πραγµατο-
ποιούν οι εκπαιδευτικοί µε τις τάξεις τους θα µπορούσα να καθιε-
ρώσω κι εγώ αυτήν την επίσκεψη. Με κάθε ειλικρίνεια  µπορώ να 
σας πω ότι η πρώτη επίσκεψη στο CLUB της Ε.Ρ.∆ δεν έτυχε ούτε 
στο ελάχιστο της επιτυχίας της οργάνωσης και της προβολής της 
τελευταίας και αυτό οφείλεται , κατά το πλείστον, στην έλλειψη 

ο ρ γ ά ν ω σ η ς . 
Μπορεί ακόµη να 
το αισθάνοµαι έτσι γιατί η πρόσφατη επίσκεψη ήταν τόσο επι-
τυχηµένη από κάθε  πλευρά.  

Εδώ θέλω να ευχαριστήσω προσωπικά και µέσα από αυτήν 
την στήλη τον Πρόεδρο της Ε.Ρ.∆  κύριο Παντελή Βασιλειάδη 
(SV5AZP) και τον συνάδελφο Μιχάλη Μπαλασκά (SV5BYR) 
που πήραν άδεια από τη δουλειά τους, ήρθαν στο CLUB και 
µίλησαν στα παιδιά για την ασύρµατη επικοινωνία.  

Στα πλαίσια αυτής της επίσκεψης έγιναν και επαφές στα HF, 
στις οποίες συµµετείχαν και τα παιδιά, ενώ ο ενθουσιασµός και 
η χαρά τους κορυφώθηκε όταν πραγµατοποιήθηκε µία επαφή 
µε ένα σταθµό από το Λίβανο καθώς η σύζυγος του χειριστή 
ήταν Ελληνίδα και µας µίλησε στα ελληνικά !!!  
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Ο πρόεδρος όµως δεν περιορίστηκε µόνο σ’αυτά 
αλλά φρόντισε να τυπώσει και φυλλάδια σχετικά µε τον 
Ραδιοερασιτεχνισµό και µε τον τρόπο που µπορεί κανείς 
να γίνει Ραδιοερασιτέχνης, τα οποία και µοίρασε µαζί µε 
αναµνηστικά διπλώµατα σ΄όλα τα παιδιά. Καταλαβαίνετε 
λοιπόν συνάδελφοι γιατί κρίνω ως πολύ πετυχηµένη αυ-
τήν την επίσκεψη καθώς δεν µπορείτε να φανταστείτε µε 
τι προσοχή και ενδιαφέρον παρακολούθησαν οι µαθητές 
το QSO.  

Ακόµα και µετά το πέρας της επίσκεψης, αλλά και 
τις επόµενες ηµέρες, τα παιδιά συνέχισαν να µε ρωτάνε 
ζητώντας περισσότερες πληροφορίες αλλά και να επιδιώ-
κουν να λύσουν τις απορίες τους που τους γεννήθηκαν 
µετά από την παραπάνω εµπειρία τους. «Ο κύβος ερρί-
φθη» συνάδελφοι, τι καλύτερο θα µπορούσα να κάνω ως δάσκαλος και ως Ραδιοερασιτέχνης?» Θε-
ωρώντάς το υποχρέωση µου απευθύνοµαι σε όλους τους συναδέλφους Ραδιοερασιτέχνες που γνω-

ρίζουν Εκπαιδευτικούς να έρθουν σε επαφή µαζί 
τους και να οργανώσουν κάτι ανάλογο. 

Και για να προχωρήσω ακόµα πιο πολύ όσοι συ-
νάδελφοι Ραδιοερασιτέχνες έχουν και την ιδιότη-
τα του Εκπαιδευτικού µπορούµε να κανονίσουµε 
QSO ανάµεσα σε σχολεία και όχι µόνο, αλλά και 
σε ανταλλαγές πληροφοριών και δεδοµένων και 
από παιδαγωγικής πλευράς µε διπλό κέρδος. Εδώ 
στη Ρόδο, πολλά παιδιά που ήταν πρόσκοποι και 
γνώρισαν τον ασύρµατο από το Jubory έγιναν 
στη συνέχεια Ραδιοερασιτέχνες. Γιατί , λοιπόν, να 
µη γίνει κάτι ανάλογο στα σχολεία? Μια µέρα δη-
λαδή, όπου τα σχολεία και οι µαθητές θα ανταλ-
λάσσουν µηνύµατα και πληροφορίες, είτε σε 
µορφή κειµένου είτε σε ήχο ακόµα και σε εικόνα 
SSTV και γιατί όχι να οργανωθούν πειραµατικοί 

σταθµοί σε εργαστήρια σχολείων σε µόνιµη βάση. 

Προτείνω, λοιπόν, στους τοπικούς συλλόγους να έρθουν σε συνεννόηση µε τις κατά τόπους 
Εκπαιδευτικές ∆ιευθύνσεις Α΄θµιας και Β΄θµιας ή και σε κεντρικό επίπεδο µε το ΥΠΕΠΘ για συνερ-
γασία. 

Καταλήγοντας  συνάδελφοι, πιστεύω πως 
όλοι αντιλαµβανόµαστε πλήρως ποια θα 
µπορούσαν να είναι τα οφέλη από την υλο-
ποίηση µιας τέτοιας συνεργασίας για την 
παιδεία, την κοινωνία και το µέλλον του 
Ραδιοερασιτεχνισµού. 

 

 Ρόδος, Μάιος 2005  

(¨Ένωση Ραδιοερασιτεχνών ∆ωδ/σου) 

 

 Κωνσταντίνος Ζανεττούλλης – ∆άσκαλος  
SV5DZZSV5DZZSV5DZZ 
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 Επειδή το µυαλό µας δεν είναι γεµάτο µε κεραιoσυστήµατα και ηλεκτρονικούς όρους, και επειδή η 
RF δεν µας έχει χτυπήσει στον εγκέφαλο, γράφω το παρά κάτω, έτσι για να θυµούµαστε, έτσι για 
να… ΜΗΝ ΞΕΧΝΑΜΕ! 

 

 29 Μαΐου 1453  29 Μαΐου 2005… 552 χρόνια πριν.…                        
« Εάλω η Πόλις»…  ( Η Πόλη έπεσε) 

 

  «Πράσινοι, Κόκκινοι, Βένετοι (µπλέ), Λευκοί.   
Οι φατρίες του τεράστιου ιπποδρόµου της Κωνσταντινούπολης. Ο πληθυσµός είχε χωριστεί σε οµάδες πού φο-
ρούσαν τα αγαπηµένα τους χρώµατα και εχθρεύονταν άγρια η µία την άλλη. Όχι µόνο µέσα στον αγώνα, αλλά 
και έξω. Μια έχθρα περίεργη, µανιασµένη που αιτία ήταν το πάθος για την οµάδα, το παιχνίδι, τα στοιχήµατα. 
Ο κόσµος στα όρια της εξαθλίωσης µε µόνη ελπίδα το άκοπο κέρδος του τζόγου έφτανε πολλές φορές σε ακρό-
τητες, βανδαλισµούς, πράξεις σιχαµερές πού όµως είχαν µία ανεξήγητη ατιµωρησία.  

Εκτός από τις εξαγριωµένες φατρίες του ιπποδρόµου την πόλη τροµοκρατούσαν κάθε βράδυ και οι συµµορίες 
των «Γιουβέντι Αλκινόι», γόνοι εύπορων οικογενειών που ερεθισµένοι από το πιοτό, οπλισµένοι µε λοστούς και 
µαχαίρια επιδίδονταν σε κάθε είδους ακρότητα και βαρβαρότητα  απολαµβάνοντας την προστασία της µεγάλης 
επιρροής πού τούς προσέφεραν οι αριστοκρατικές τους οικογένειες.»* 

Ο πληθυσµός της Κωνσταντινούπολης, ένα συνοθίλευµα φυλετικού µπασταρδέµατος, βουτηγµένος στην τεµπε-
λιά και την κατάπτωση, µε µόνη επιδίωξη και ιδανικό την παρασιτική διαβίωση και την αναζήτηση ταπεινών 
ηδονών που του εξασφάλιζε η βαθιά διεφθαρµένη άρχουσα τάξη του κόµµατος των ∆υνατών. 

Οι ∆υνατοί, µία φατρία µπουκωµένων ανωτέρων δηµοσίων υπαλλήλων, µε την κατάργηση του νόµου του Αλ-
ληλέγγυου, είχαν καταφέρει να αρπάξουν τη γη από τους αγρότες. Είχαν διώξει τον κόσµο από την επαρχία µε 
την βαριά φορολογία πού του επέβαλαν για να µπορούν οι αστοί Κωνσταντινοπολίτες να ζούν παρασιτικά. Εί-
χαν απογυµνώσει τους Ακρίτες από την περιουσία και τον στρατό τους. Είχαν επιτρέψει στους νέους να εξαγο-
ράζουν µε χρήµα τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις, και είχαν αφήσει την φύλαξη της χώρας σε κάθε είδους 
τυχοδιώκτες µισθοφόρους.    Ο κλήρος επίσης είχε πέσει στο τέλµα της διαφθοράς και της διχόνοιας. 

Πόση µεγάλη οµοιότητα έχουν όλα τα παρά πάνω µε τις µέρες που ζούµε σήµερα!!! 

 Όµως βρισκόµαστε κάπου στα µέσα του 14ου αιώνα. Ο γηραιός αυτοκράτορας Ιωάννης Η ΄πεθαίνει. 

Οι Οθωµανοί τούρκοι έχουν καταλάβει το µεγαλύτερο µέρος της Μικράς Ασίας και των Βαλκανίων. 
Προχωρούν προς την Κωνσταντινούπολη… 
 1449. Ολόκληρος ο Μιστράς γιορτάζει την στέψη του Κωνσταντίνου Παλαιολόγου. 

 Ο κόσµος χαιρόταν. Ο Κωνσταντίνος ήταν αγαπητός σε όλους.  Η τιµιότητα, η γενναιοδωρία, η ενεργητικότη-
τα, η ανδρεία, µα πάνω απ’ όλα η αγάπη για τη χώρα του, έδιναν στον λαό του την ελπίδα και την σταλαµατιά 
της αισιοδοξίας πού τόσο πολύ είχαν λείψει απ’ το Βυζάντιο τα τελευταία χρόνια. 

 Ο Κωνσταντίνος Παλαιολόγος ήταν η τελευταία τους ελπίδα… 

 Όλοι αρχοντολόι και λαός, περίµεναν τα πάντα από εκείνον.  Ο Παλαιολόγος ζούσε την στιγµή της στέψης χω-
ρίς να νοιώθει χαρά, χωρίς τα στήθη του να γεµίζουν αλαζονική περηφάνια. Το αυτοκρατορικό στέµµα που του 
βαλε στο κεφάλι ο µητροπολίτης του έβαζε ευθύνες πού δύσκολα και ο ποιο γενναίος άνδρας θα µπορούσε να 
πάρει επάνω του χωρίς να λυγίσει. Όµως δέχτηκε και το φόρεσε, άκουσε τις ευχές του λαού του, είδε τα βουρ-
κωµένα και ορθάνοιχτα µάτια από αγωνία δίπλα του και µε δυσκολία συγκράτησε τον βαρύ αναστεναγµό του. 

 Η τελετή της στέψης δεν ήταν µεγαλόπρεπη, δεν ήταν ούτε κάν µέσα στον Μεγάλο Ιππόδροµο της Κωνσταντι-
νούπολης. ∆εν υπήρχαν παρατεταγµένες οι σιδερόφραχτες Λεγεώνες να βροντοφωνάζουν δηλώνοντας την 
υποταγή τους στόν αυτοκράτορα, «Ιµπεράτορ Ροµανόρουµ…Ποντίφεχ Μάξιµους…Τριµπουνίτια Ποτε-
στάτε…» αναγνώριση της υπέρτατης εξουσίας του πάνω τους.   ∆εν έστεκαν σε άψογους σχηµατισµούς παρα-
τεταγµένοι επίσης µε τις απαστράπτουσες πανοπλίες τους οι Εξκουβίτορες και οι σκληροτράχηλοι επίλεκτοι γε-
νειοφόροι Έρουλοι. 

∆εν υπήρχε ο παρδαλός όχλος της Πόλης να ζητωκραυγάζει «Χαίρε Αυτοκράτορα Κωνσταντίνε Αύγουστε! 
Ο Θεός το θέλει»… Το µόνο πού υπήρχε ήταν ο φτωχός λαός του Μιστρά , ο Ελληνικός Λαός πού καρτερικά 
περίµενε το θαύµα, πού περίµενε το ξαναζωντάνεµα. Πού περίµενε… Περίµενε… 

Γράφει και αντιγράφει, 

Ο Βασίλης Α. Τζανέλλης. 

  SV8CYV.    ΣΑΜΟΣ. 

tzanellis@internet.gr 
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1451. « Σουλτάνος των Οθωµανών τούρκων γίνεται στα 21 του χρόνια ο Μωάµεθ Β’ . 

 Ισχυρός και τροµερός αντίπαλος του Κωνσταντίνου, συνδύαζε µια µεγάλη σκληρότητα, δίψα για αίµα και πολ-
λά κατώτερα πάθη, µε ένα ενδιαφέρον για την επιστήµη, την τέχνη και τη µόρφωση, καθώς και τις δραστηριό-
τητες και τις ικανότητες ενός στρατηγού, πολιτικού και οργανωτή. Με ζήλο ασχολείτο µε την αστρολογία και 
διάβαζε για τα κατορθώµατα του Μέγα Αλεξάνδρου, του Ιουλίου Καίσαρα και των Αυτοκρατόρων της Κωνστα-
ντινουπόλεως, µιλούσε εκτός από τα τουρκικά άλλες πέντε γλώσσες.»* 

 Σκοπός της ζωής του της ύπαρξής του ένας και µοναδικός. Να γίνει ο πορθητής της Πόλης και αιώνια να µείνει 
στην ιστορία, όπως έλεγαν τα τούρκικα παραµύθια, σαν ο Μεγάλος στρατηγός του Ισλάµ που θα καθίσει δίπλα 
από τον Αλλάχ και τον προφήτη του Μωάµεθ… 

 1453 Μάρτιος.  Η αντίστροφη µέτρηση έχει αρχίσει… 

250.000 πολεµιστές και 400 καράβια σφίγγουν ασφυκτική θηλιά γύρω από τη Βασιλεύουσα. Μέσα στην Πόλη 
ήταν περίπου 5.000 Έλληνες στρατιώτες και 3.000 ξένοι µισθοφόροι Γενουάτες. 

 6 Απριλίου νωρίς το πρωί, κύρια τουρκική επίθεση µε στόχο τα τείχη της Πόλης που όπως όπως είχαν επι-
σκευασθεί στα δύο προηγούµενα χρόνια. Οι Βυζαντινοί και οι µισθοφόροι µάχονται µε γενναιότητα και απο-
κρούουν την επίθεση. 

Μάταια περίµεναν βοήθεια από την «χριστιανική ∆ύση». Ο φίλος και σύµµαχος του Κωνσταντίνου, ο Γεώργιος 
Καστριώτης (Σκεντέρµπεης κατά τους Αλβανούς) είναι εγκλωβισµένος από τον στρατό του Σινάν πασά και πο-
λεµάει να σώσει το ∆εσποτάτο της Ηπείρου.(Βλέπε 5-9 report, τεύχος 38, σελ 7). 

 Εν τω µεταξύ όµως, ο πλοίαρχος Φλαντανελάς µε τέσσερα πλοία προξενεί µεγάλες ζηµιές στον τούρκικο στόλο 
και τον εµποδίζει να µπει στον Κεράτιο. Προς στιγµή όλοι νοµίζουν ότι η Πόλη σώθηκε… Αλίµονο όµως ! 

Ο Μωάµεθ εξοργισµένος διατάζει να σύρουν από τη στεριά τα καράβια πάνω από τον Βόσπορο και να τα περά-
σουν µέσα στον Κεράτιο κόλπο!!! Όλη τη νύχτα µα και την άλλη δούλευε ο βούρδουλας και το τούρκικο σκυ-
λολόι έσερνε τα καράβια µε λύσσα, µε µανία και τα πέρασα µέσα στον κόλπο από την στεριά µιας και δεν µπο-
ρούσε από την θάλασσα!   Με έκπληξη οι πολιορκηµένοι είδαν να αποκλείονται πιά απ όλες τις µεριές. 

 25 Μαΐου και ο Μωάµεθ κάνει προτάσεις  να του παραδοθεί η Πόλη… 

 

Τούρκος µαντατοφόρος: 

«…και τις χαλκόδετες καστρόπορτες της Πόλης 

ειρηνικά χαράµατα άνοιξε να µπούµε, 

και, µα το Μουχαµέτη, ορκίζοµαι ν’ αφήσω 

κι εσένα κι όλους τους αρχόντους σου να φύγετε 

απείραχτοι µαζί µε τ’ ακριβά αγαθά σας.» 

 

 Κωνσταντίνος Παλαιολόγος: 
«…Οµόγνωµα όλοι µας και λεύτερα, κρατώντας 

 στα χέρια το σταυρό και τ’ άρµατα, απαντούµε: 

∆εν παραδίνουµε την Πόλη, τη ζωή µας 

πήραµε απόφαση να δώσουµε απροσκύνητα  

για λευτεριά στο χώµα τούτο πολεµώντας΄ 

Καλός, για τα’ ακριβό χατίρι της, κι ο χάρος.» 

                        (Ν. Καζαντζάκης, Κωνσταντίνος Παλαιολόγος.) 

 

 25 και 26 Μαΐου το µεγάλο πυροβόλο, η µεγάλη λουµπάρδα που κατασκεύασε ο Ούγκρος Ουρβάνος σφυρο-
κοπάει ασταµάτητα τα τείχη Πόλης. Κάθε βλήµα ενάµιση τόνος!. 
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27 Μαΐου βράδυ. Στην Αγία Σοφία γίνετε λιτανεία. Γίνετε η τελευταία λειτουργία εκεί στην πιο ωραία εκκλησία 
της Χριστιανοσύνης εκεί και ο τελευταίος γενναίος Αυτοκράτορας, ο πρώτος, ο άριστος της Ρωµιοσύνης. 
«…Αδέλφια µου, ζητώ απ’ όλους σας να µε συγχωρέσετε και κάποιον από σας άν έβλαψα, µάρτυς µου ο Θεός, 
από άγνοια τόκανα…!»   Αφού είπε αυτά τα λόγια σκύβει και µεταλαµβάνει των Αχράντων Μυστηρίων, αποχαι-
ρετά τον Πατριάρχη. Η ιερή ακολουθία ήταν µια επιθανάτια λειτουργία. Η Αυτοκρατορία ψυχορραγούσε…    
«τις διηγήσεται τους τότε κλαυθµούς και θρήνους τους εν παλατίω; Ει και από ξύλου άνθρωπος η εκ πέτρας 
ην, ουκ ηδύνατο µη θρηνείσαι» (  Γεώργιος Φραντζής, Annales σελ. 279 έκδοση Bonn),  και η µεγάλη µπο-
µπάρδα βαρούσε… 

Έξω από τα τείχη ο Μωάµεθ µίλησε στον στρατό του. «… η επιθυµία σας για τη νίκη, η ντροπή σας για την ήττα 
και η υπακοή σας σε µένα θα µας οδηγήσουν να πετύχουµε την νίκη σ’ αυτόν τον πόλεµο. Σας υπόσχοµαι αύ-
ριο αυτή η πόλη θα γίνει δική σας. Σας υπόσχοµαι αίµα και χρήµα…»   και η µεγάλη µποµπάρδα βαρούσε… 

 29 Μαΐου 1453, µεταξύ µία και δύο το ξηµέρωµα, ηµέρα Τρίτη. ∆ίνετε το σύνθηµα γενικής επίθεσης των 
τούρκων από τρεις πλευρές συγχρόνως. ∆ύο επιθέσεις αποκρούσθηκαν. Στην τρίτη επίθεση οι τούρκοι µε ιδιαί-
τερη λύσσα επιτέθηκαν στην πύλη του Αγίου Ρωµανού όπου πολεµούσε ο Αυτοκράτορας… Ο Ιουστινιάνης 
τραυµατίζετε σοβαρά και εγκαταλείπει τη µάχη. Ο Κωνσταντίνος που δεν αντιλαµβάνεται τον σοβαρό τραυµατι-
σµό του Γενουάτη  φωνάζει: « που πάς;;; µη φεύγεις αδερφέ!, η πόλη σε χρειάζεται!…», 

… «έτρεξε ο βασιλιάς µας καβάλα στ’ άλογό του να τους εµποδίσει. Ήταν πλήθος αρίφνητο η τουρκιά, χιλιάδες 
τον έβαλαν στη µέση κι εκείνος χτυπούσε και έκοβε µε το σπαθί του. Τότε σκοτώθη τα’ άλογό του κι έπεσε κι 
αυτός. Κι εκεί που ένας αράπης σήκωσε το σπαθί του να χτυπήσει το βασιλιά ήρθε άγγελος Κυρίου και τον 
άρπαξε και τον πήγε σε µια σπηλιά βαθιά στη γη κάτω, κοντά στη Χρυσόπορτα. Εκεί µένει µαρµαρωµένος ο 
βασιλιάς και καρτερεί την ώρα να ‘ρθει πάλη ο άγγελος να τον σηκώσει……… Και θα σηκωθεί ο βασιλιάς και θα 
µπεί στην Πόλη από τη Χρυσόπορτα και, κυνηγώντας µε τα φουσάτα του τους τούρκους, θα τους διώξει ως την 
Κόκκινη Μηλιά. Και θα γίνει µεγάλος σκοτωµός, που θα κολυµπήσει το µοσκάρι στο αίµα.»  (Ν. Πολίτη, Παρα-
δόσεις). 

Μετά τον θάνατο του Κωνσταντίνου οι τούρκοι όρµησαν µέσα στην πόλη, αρχίζοντας µια τροµερή λεηλασία. 
Ένα πλήθος Ελλήνων κατέφυγε στην Αγία Σοφία, ελπίζοντας να βρει εκεί ασφάλεια. Αλλά οι τούρκοι έσπασαν 
την κεντρική πύλη και όρµησαν µέσα στην εκκλησία όπου έσφαξαν τους Έλληνες, δίχως διάκριση φύλου και 
ηλικίας. 
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Η λεηλασία της Πόλης κράτησε, όπως είχε υποσχεθεί ο Μωάµεθ στους στρατιώτες του, τρεις ηµέρες και τρεις 
νύχτες. Ο λαός κατεσφάγη ανελέητα. Οι εκκλησίες και τα µοναστήρια, µε όλο τους τον πλούτο, λεηλατήθηκαν 
και βεβηλώθηκαν. Χιλιάδες βιβλία, ανεκτίµητοι πνευµατικοί θησαυροί, τα έργα του Αριστοτέλους και του Πλά-
τωνος,  κάηκαν ή κοµµατιάστηκαν. Όλες οι εικόνες κάηκαν και οι τούρκοι έφαγαν κρέας, το οποίο µαγείρεψαν 
πάνω στη φωτιά αυτή… (Μιχαήλ ∆ούκα, «Historia byzantina» έκδοση Bonn, σελ. 312) 

Την άλλη µέρα της πτώσης και εν µέσω λεηλασιών και σφαγών, ο σουλτάνος µπαίνει επίσηµα στην Κωνσταντι-
νούπολη και πηγαίνει στην Αγία Σοφία, όπου εκεί συντελείτε άλλη µία βεβήλωση. Πέφτει στα γόνατα και προ-
σεύχεται στον Μωάµεθ και όχι στον Αλλάχ  (Θεό). Από τότε έως και σήµερα συντελείτε αυτή η βεβήλωση διαρ-
κείας, η ηµισέληνος, αλίµονο πάνω απ’ τη Χριστιανοσύνη…!   Κατόπιν ο Μωάµεθ, ο επονοµαζόµενος κατόπιν 
αυτού και Πορθητής εγκαταστάθηκε στα αυτοκρατορικά ανάκτορα των Βλαχερνών. 

« Η ήττα αυτή της Κωνσταντινουπόλεως, τόσο άθλια και αξιοθρήνητη, υπήρξε µια µεγάλη νίκη των Τούρκων, 
µια τροµερή  καταστροφή των Ελλήνων, ένα αίσχος των Λατίνων, µε την ήττα αυτή τραυµατίσθηκε η Καθολική 
Χριστιανική Πίστη, η θρησκεία ταράχθηκε και το όνοµα του Χριστού εξυβρίσθηκε και ταπεινώθηκε. Ένα από τα 
δύο µάτια του Χριστιανισµού ξεριζώθηκε, ένα από τα δύο χέρια ακρωτηριάσθηκε»   (Ιστορία της Πολωνίας-Jan 
Dlugusz.) 

1456. Ο Μωάµεθ µπαίνει στην Αθήνα και λίγο αργότερα υποτάσσει όλη την Ελλάδα. Ο Παρθενών µετατρέπετε 
µε διαταγή του Σουλτάνου, σε τζαµί για να ολοκληρωθεί πλήρως η βεβήλωση του Ελληνισµού. 

1461. Πέφτει η µακρινή Τραπεζούντα και ολόκληρος ο Ποντιακός Ελληνισµός.  Την ίδια χρονιά πεθαίνει και ο 
Ηπειρώτης Γεώργιος Καστριώτης, ο επονοµαζόµενος από τους Αλβανούς, Σκεντέρµπεης (εθνικός τους ήρωας…) 
και έτσι οι Τούρκοι καταλαµβάνουν και τα υπολείµµατα του ∆εσποτάτου της Ηπείρου. 

Στη θέση της χριστιανικής Ελληνικής Βυζαντινής Αυτοκρατορίας, ιδρύθηκε και αναπτύχθηκε η Μωαµεθανική 
Οθωµανική Αυτοκρατορία, της οποίας η πρωτεύουσα µεταφέρθηκε από την Ανδριανούπολη στην Κωνσταντι-
νούπολη πού ονοµάσθηκε από τους τούρκους Ισταµπούλ, δηλαδή παράφραση του ελληνικού, εις την πόλιν. 

«…Μον’ στείλτε λόγο στη Φραγκιά, να ‘ρθουν τρία καράβια, 

το ‘να να πάρει το Σταυρό, και τα’ άλλο το Βαγγέλιο, 

το τρίτο το καλύτερο, την Άγια Τράπεζά µας. 

……………………………………………………………… 

Η ∆έσποινα ταράχτηκε και δάκρυσαν οι εικόνες. 

-Σώπασε, κυρά ∆έσποινα, και µην πολυδακρύζεις. 

Πάλι µε χρόνους µε καιρούς πάλι δικά µας είναι». 

                                                                                     (Ν. Πολίτη, Εκλογαί) 

 

  
 *Σηµείωση: Στο παρά πάνω κείµενο, εκτός από της ειδικότερες αναφορές σε συγγραφείς, αντλήθηκαν στοιχεία 

από το εξαίρετο δίτοµο έργο του Ρώσου ιστορικού,  Α..  Α.. ΒΑΣΙΛΙΕΦ   «ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΒΥ-
ΖΑΝΤΙΝΗΣ ΑΥΤΟΚΡΑΤΟΡΙΑΣ»  του εκδοτικού οργανισµού ΠΑΠΥΡΟΣ. 

Επίσης από το: « Στα βυζαντινά χρόνια»   του Ο.Ε.∆.Β. 

Σε πολλές παραγράφους διατηρήθηκε η ορθογραφία του πρωτοτύπου.  

 

 

Βασίλειος Τζανέλλης.Βασίλειος Τζανέλλης.Βασίλειος Τζανέλλης.   

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               SV8CYV.SV8CYV.SV8CYV.   

                                                                                                                     ΣΑΜΟΣ                                                                                                                     ΣΑΜΟΣ                                                                                                                     ΣΑΜΟΣ   
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 *HamSat: O νέος Ινδικός δορυφόρος, όπως είχαµε αναφέρει στο προηγούµενο τεύχος, ξεπέρασε κάθε προσ-
δοκία!  Εκτοξεύθηκε ακριβώς στην ώρα του, ενεργοποιήθηκε ταχύτατα – µόλις την επόµενη ηµέρα της εκτό-
ξευσής του (!), ακούγεται πανίσχυρα και είναι εύκολος στην πρόσβαση.  Οι Ινδοί άφησαν έκπληκτη την παγκό-
σµια ραδιοερασιτεχνική κοινότητα ! 

  Φυσικά, τα συγχαρητήρια µηνύµατα «έπεσαν βροχή» στην Amsat-India. 
Ακόµα και οι Αµερικάνοι που µάλλον  «σνοµπάριζαν» την προσπάθεια, εκ-
δήλωσαν τον θαυµασµό τους και έστειλαν συγχαρητήρια, αν και αυτό συ-
νέβη από αµερικάνους ραδιοερασιτέχνες µεµονωµένα και όχι επισήµως 
από την Amsat-NA. Μάλιστα  πολλοί από αυτούς (σωστά) αναρωτήθηκαν, 
γιατί η Amsat-NA (ΝΑ=North America) δεν κατασκεύασε  τον ΑΟ-51 µε 
αναλογικό Transponder,  όπως ο HamSat, αλλά του «φόρτωσαν» ένα FM-
repeater που παρέχει δυνατότητα µόνο σε δυο ερασιτέχνες να συνοµιλούν 
ταυτόχρονα µε αποτέλεσµα να γίνεται το «πατείς µε – πατώ σε».  Εκτός 
από το τροµερό QRM που δηµιουργείται, σε τελική ανάλυση ο δορυφόρος 
αυτός επιτρέπει µόνο στον ισχυρότερο σταθµό να «περνάει»,  προωθώ-
ντας νοοτροπίες αντίθετες µε το ραδιοερασιτεχνικό πνεύµα. 

  Τώρα, εδώ τι να πει κανείς? «στερνή µου γνώση να σ’είχα πρώτα»  ται-
ριάζει σαν απάντηση στους αµερικάνους. 

  Επιστρέφοντας όµως στον HamSat, υπήρξαν και τα σχετικά παρατράγου-
δα…  συγκεκριµένα έγινε ένα έντονο παρασκηνιακό παιχνίδι µε το «διακριτικό κλήσεως» του HamSat, όταν 
έξαφνα η Amsat-NA εµφάνισε τον δορυφόρο στο επίσηµο Web-site της σαν VO-52 ! 

Αµέσως µετά ο PE1RAH, ο οποίος ως γνωστόν κατασκεύασε το ένα από τα δύο Transponder του δορυφόρου,  
δηµοσιοποίησε ένα Email στο οποίο αναρωτιόταν πως είναι δυνατόν η Amsat-NA να παίρνει πρωτοβουλίες σχε-
τικά µε την ονοµασία, σε ένα δορυφόρο που δεν εµπλέκεται καθόλου από κατασκευαστικής πλευράς και γενι-
κώς υπήρξε µία έντονη αντιπαράθεση στο όλο θέµα . 

  Παρ’ όλη όµως την αντίδραση,  τελικά ο HamSat  παρέµεινε στους καταλόγους σαν VO-52, δίνοντας την ε-
ντύπωση ότι µάλλον έγινε το «κέφι» των αµερικάνων !  Τα µεγαλύτερα µάλιστα ερωτηµατικά δηµιουργήθηκαν 
από την στάση της Amsat-India, η οποία δεν ήταν και πολύ ξεκάθαρη ως προς τα «βαφτίσια» η ίσως δεν ήθελε 
να κακοκαρδίσει τη «νουνά» Αµερική ως προς την επιλογή του ονόµατος !  

 Εν πάσει περιπτώσει, πολλοί είπαν ότι πίσω απ’όλα αυτά υπήρχαν και κάποια «πολιτικά» παιχνίδια, τα οποία 
βέβαια δεν µας ενδιαφέρουν ιδιαίτερα αλλά η όλη ιστορία δεν παύει να δηµιουργεί και κάποια ερωτηµατικά, σε 
κάθε σκεπτόµενο άτοµο. 

  Ένα ακόµα θέµα που είναι άξιον απορίας, είναι η δυνατότητα των Ινδών ραδιοερασιτεχνών στις δορυφορικές 
επικοινωνίες. Λοιπόν, διάβασα λεπτοµέρειες οι οποίες µόνο έκπληξη µου προκάλεσαν, διότι η Ινδία έχει ένα 
πολύ µικρό αριθµό επίσηµων ραδιοερασιτεχνών και γενικά η αδειοδότηση στην χώρα αυτή είναι κάτι εξαιρετικά 
δύσκολο. Ακόµη, ελάχιστοι είναι οι Ινδοί ραδιοερασιτέχνες που έχουν στην κατοχή τους All Mode VHF – UHF 
ποµποδέκτες ! 

  Η αδυναµία αυτή φάνηκε περίτρανα µάλιστα, όταν στις αρχικές ανακοινώσεις-περιγραφές των χαρακτηριστι-
κών του δορυφόρου,  αναφερόταν σαφέστατα ότι επιτρεπόταν και η χρήση FM-mode, αν και ο δορυφόρος διέ-
θετε αναλογικά Transponders (δηλ. για χρήση SSB-CW), κάτι το οποίο είναι βέβαια αντίθετο µε τα ισχύοντα 
διεθνώς, προκαλώντας σε όλους τους ραδιοερασιτέχνες παγκοσµίως, πολλές εύλογες απορίες. 

Στις σχετικές ερωτήσεις, οι Ινδοί απάντησαν αφοπλιστικά ότι, επειδή οι περισσότεροι Ινδοί δεν διέθεταν All-
Mode ποµποδέκτες, επιτρέπουν να γίνεται χρήση και FM-mode, ώστε να µπορούν όλοι οι Ινδοί να συνοµιλούν 
µέσω του δορυφόρου τους !!!   

  Ξέρετε, αυτό µου θυµίζει το ανέκδοτο που κάποιος νεόπλουτος έκτισε µία βίλα, έφτιαξε και µία τεράστια βαθιά 
πισίνα, αλλά στα εγκαίνια θυµήθηκε ότι δεν ξέρει…. κολύµπι !  Όταν λοιπόν οι καλεσµένοι τον παρότρυναν να 
βουτήξει για να την εγκαινιάσει, έβαλε σωσίβιο και… πήδηξε µέσα! 

   Αφήνοντας όµως σε τελική ανάλυση την όποια κριτική, σίγουρα ο HamSat έδωσε έναυσµα σε πολλούς 
ερασιτέχνες παγκοσµίως να ενεργοποιηθούν πάλι στους δορυφόρους, έστω κι’αν ο HamSat είναι χαµηλής 
τροχιάς µε πολύ σύντοµη διέλευση.    Ίσως το δηµοφιλές Mode-B που λειτουργεί ο δορυφόρος αυτός, 
επιτρέπει από πλευράς εξοπλισµού στην πλειοψηφία των ραδιοερασιτεχνών εύκολη πρόσβαση, αν και θα ήταν 
ευτύχηµα το τροχιακό ύψος του HamSat να ήταν κάπως υψηλότερο, έτσι ώστε να παρέχεται περισσότερος 
χρόνος για συνοµιλίες, σε κάθε διέλευσή του .  
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ISS:  Στο δορυφορικό ενηµερωτικό δελτίο ANS- 142 αναφέρθηκε ότι θα µεταφερθεί στον διαστηµικό σταθµό 
µε κάποιο από τα επόµενα  Space Shuttle, η Ευρωπαϊκή διαστηµική υποµονάδα (module) Κολούµπια. Πρόκειται 
για διαστηµικό εργαστήριο της ESA (Ευρωπαϊκή υπηρεσία διαστήµατος) που θα προσαρτηθεί στον διαστηµικό 
σταθµό, επεκτείνοντας κατά ένα ακόµη τµήµα τον ISS.  Το πλέον ενδιαφέρον σηµείο στην ιστορία αυτή είναι 
ότι, το module αυτό θα διαθέτει τηλεπικοινωνιακό εξοπλισµό στις ραδιοερασιτεχνικές µπάντες L (1,3GHz) και S 
(2,4GHz) αντίστοιχα, προσφέροντάς µας ένα ακόµα µέσον επικοινωνίας µε το διαστηµικό σκάφος, ειδικά για 
τους Ευρωπαίους ραδιοερασιτέχνες (και αστροναύτες). Θα υπάρχει συνεχής λειτουργία καθ’όλο το 24ωρο µε 
αµφίδροµη ζεύξη και λόγω των SHF που θα χρησιµοποιηθούν, δεν θα υπάρχει ουδεµία παρενόχληση µε τα ήδη 
υπάρχοντα συστήµατα επικοινωνίας του ARISS στα VHF & UHF.  ∆εδοµένου µάλιστα ότι ο ISS είναι σχετικά 
χαµηλά, σε σχέση µε άλλους δορυφόρους, η πρόσβαση αναµένεται να είναι πανεύκο-
λη, χωρίς ν’ απαιτείται χρήση πολύπλοκων κεραισυστηµάτων. 

  Οι κεραίες για την νέα ζεύξη στις 2 αυτές µπάντες θα είναι επίπεδες, τύπου “Patch” 
και θα τοποθετηθούν στο κάτω µέρος του Module, έτσι ώστε να στοχεύουν µονίµως 
την Γη, καθιστώντας εύκολη την επικοινωνία µε τους επίγειους σταθµούς. 

 Ο λόγος που επιλέχτηκαν οι δύο αυτές µπάντες (1,2 & 2,4 GHz) ήταν εντελώς πρα-
κτικός, καθ΄ότι ο διαθέσιµος χώρος για τοποθέτηση κεραιών VHF/UHF στο υπογά-
στριο του module, ήταν ανεπαρκής. 

   Όµως πέραν από την πρακτική πλευρά του θέµατος, η επιλογή των συχνοτήτων 
στις µπάντες L & S θα επιτρέπει λόγω του παρεχόµενου εύρους µεγάλη ευελιξία, π.χ. 
για πρώτη φορά θα υπάρχει δυνατότητα χρήσης ATV, αδιάλειπτη λειτουργία Transponder πολλαπλής χρήσης 
κλπ.  

  Το χρονοδιάγραµµα της ESA αναφέρει ότι οι κεραίες θα πρέπει να τοποθετηθούν µέχρι τον Αύγουστο του 
2005, αν και η ηµεροµηνία εκτόξευσης δεν έχει καθορισθεί ακόµη. Πάντως το σίγουρο είναι ότι, σε λίγο χρονι-
κό διάστηµα θα έχουµε στη διάθεσή µας µία ακόµη δυνατότητα µικροκυµατικής δορυφορικής ζεύξης, µέσω του 
ISS ! 

 Οι δαπάνες εγκατάστασης ανέρχονται στα 100.000 Ευρώ (χωρίς να συµπεριλαµβάνονται οι κεραίες και ο εξο-
πλισµός τους)  και θα καλυφθούν  πλήρως από  την ESA.   Το επιπλέον το κόστος των κεραιών όµως, που α-
νέρχεται στα  80.000 Ευρώ και είναι ανεξάρτητο από αυτό της εγκατάστασης, θα πρέπει να καταβληθεί σε 2 
δόσεις, 40.000 Ευρώ µέχρι τον Ιούνιο και τα υπόλοιπα µέχρι το τέλος του έτους.  Μέχρι στιγµής έχουν συγκε-
ντρωθεί 9.000 Ε και έχουν δεσµευθεί άλλες 20.000… όµως υπολείπεται ποσόν ίσο µε 11.000 Ε για την 1η δόση 
και η ARISS-Europe ζητά την υποστήριξη των ραδιοερασιτεχνών για την συγκέντρωση του υπόλοιπου ποσού. 

 Αν µπορείτε να συνεισφέρετε στο ταµείο, «όσοι πιστοί προσέλθετε».  Ακόµα και 10 Ευρώ είναι ιδιαιτέρως ευ-
πρόσδεκτα !  www.ariss-eu.org/columbus.htm 

 ============================================================ 

 *Band Plan: 'Όσοι είµαστε κάτοχοι ραδιοερασιτεχνικών αδειών, "υποτίθεται" ότι έχουµε αποκτήσει την πολυ-
πόθητη αυτή  άδεια κατόπιν εξετάσεων. Μία από τις υποχρεώσεις που έχει ο κάθε αδειούχος και αναγράφεται 
ρητά στο πίσω µέρος της άδειας, αναφέρει ότι:  

 "οι ραδιοερασιτεχνικοί σταθµοί λειτουργούν σύµφωνα µε τις ισχύουσες κάθε φορά εθνικές διατά-
ξεις και κανονισµούς ραδιοεπικοινωνιών." 

   Στις διατάξεις αυτές περιλαµβάνεται και το λεγόµενο BandPlan, του οποίου ο ρόλος είναι να κατανέµει τις 
αµατερικές ζώνες, ώστε να υπάρχει εύρυθµη λειτουργία των ραδιοερασιτεχνικών σταθµών. 

 

   Βάσει λοιπόν της κατανοµής συχνοτήτων που απορρέει από το BandPlan της Region 1 όπου ανήκουµε, οι 
υποζώνες που έχουν εκχωρηθεί για δορυφορικές επικοινωνίες, στα µεν VHF είναι από τους 145.800 - 146.000 
ΜΗΖ, τα δε UHF από τους 435.000- 438.000 ΜΗΖ και αναφέρονται σαν "Υπηρεσία Ραδιοερασιτέχνη µέσω δο-
ρυφόρου". Αυτό µε απλά λόγια σηµαίνει ότι,  οι υποζώνες αυτές προορίζονται για τις δορυφορικές επικοινωνίες 
και τις χρησιµοποιούν αυτοί οι οποίοι, συνοµιλούν µέσω δορυφόρων. 

 Παρ' όλα αυτά, µερικοί µάλλον γράφουν στα "παλαιότερα των υποδηµάτων τους" το BandPlan και χρησιµο-
ποιούν τις συχνότητες αυτές για οποιαδήποτε χρήση αυτοί "γουστάρουν". Η λέξη "γουστάρω", δεν χρησιµο-
ποιήθηκε εδώ τυχαία… "εδώ γουστάρω να  εκπέµπω" µας είπε κάποιος "συνάδελφος" (?), όταν του αναφέραµε 
ότι παρεµβάλλει το DownLink δορυφόρου !  Και δυστυχώς, δεν είναι η µόνη περίπτωση…. Net, Links και ότι 
άλλο µπορεί να φαντασθεί ο καθένας µπορεί να συναντήσεις κάνοντας ένα Scanning στις δορυφορικές υποζώ-
νες, ειδικά στα UHF.  
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Αλλά το χειρότερο απ'όλα, είναι αυτό που συνέβη πριν λίγο καιρό: κάποιοι είχαν "στρογγυλοκαθίσει" σε συχνό-
τητα που ήταν το UpLink δορυφόρου.  Εκπέµποντας κάποιος εξ'αυτών µε τροµακτικά µεγάλη ισχύ, αν και είχε 
µάλλον κάθετη κεραία, συνέβαινε το εξής απίθανο: όταν ο δορυφόρος διέγραφε χαµηλές τροχιές, πέρναγε στο 
UpLink και κυριολεκτικά "τάπωνε" περίπου το µισό φάσµα στο αναλογικό Transponder (SSB-CW) του δορυφό-
ρου, διότι λόγω του FM-mode που χρησιµοποιούσε στην εκποµπή του, κάλυπτε τεράστιο εύρος χωρίς βέβαια 
αυτός να έχει καταλάβει οτιδήποτε, λόγω της άγνοιας (ή του θράσους) που είχε.  'Όµως,  πολλοί Ευρωπαίοι 
είχαν παρατηρήσει ότι το BlackOut του δορυφόρου συνέβαινε όταν αυτός διερχόταν από την νοτιοανατολική 
Ευρώπη και επειδή "µια γειτονιά είµαστε όλοι", κάποιος Ευρωπαίος που έτυχε να έχει έλθει πολλές φορές για 
διακοπές στην Ελλάδα, κατάλαβε και ανέφερε ότι η παρεµβολή γινόταν από κάποιον που µιλούσε… Ελληνικά !  
∆ηλαδή, µε απλά λόγια, κατάφερε κάποιος "που έτσι γούσταρε" να γίνουµε γι' άλλη µία φορά "ξεφτίλα"  πα-
γκοσµίως !  Τόσο καλά !  Έτσι, για να νιώθουµε εµείς οι υπόλοιποι ‘Έλληνες ραδιοερασιτέχνες, ακόµη µια φορά  
"εθνικά υπερήφανοι" !   Κλείνοντας λοιπόν το θέµα αυτό, υπενθυµίζω και πάλι ότι οι υποζώνες της Υπηρεσίας 
Ραδιοερασιτέχνη µέσω δορυφόρου, εις τα µεν VHF είναι από 145.800 - 146.000 ΜΗΖ,  τα δε UHF από 
435.000-438.000 ΜΗΖ.  

  Ειδικότερα θα πρέπει ν'αποφεύγονται "αυστηρώς και δια ροπάλου" οι συχνότητες που χρησιµοποιούνται 
άµεσα από τους εν λειτουργία δορυφόρους:  

  145.800 & 145.990 ( ISS),  

 145.825 (PACSAT, UO-11, AO-49),  

 145.850 (ΑΟ-27 & SO-50), 

 145.860, 145.880, 145.920 (AO-51),  

 145.850 - 950 (AO-7/Mode-A 100 KHz PassBand),  

 145.900 - 146.000 (AO-7/Mode-B & FO-29 100 KHz PassBand), 

 145.900, 145.920, 145.940, 145.960 (AO-16), 

 145.850, 145.890, 145.930 (GO-32) 

 145.875 - 145.925 (HamSat 50 KHz PassBand). 

 145.860 & 145.940 (HamSat Beacons) 

 Αντίστοιχα στα UHF:  

 435.150 & 435.300 ±10 kHz Doppler (AO-51), 

 436.795 ±10kHz Doppler (AO-27 & SO-50), 

 435.025 ±10kHz (UO-11) 

 435.800 - 435.900 (FO-29 100 KHz PassBand), 

 437.800 ±10kHz Doppler (ISS), 

 437.026 ±10kHz Doppler (AO-16 PACSAT), 

 435.225 ±10kHz Doppler (GO-32), 

 437.125 ±10kHz Doppler (LO-19 Beacon), 

 436.500 ±10kHz Doppler (PO-34 telemetry), 

 437.910 ±10kHz Doppler (SO-33), 

 435.275 ±10kHz Doppler (AO-49) 

 435.225 - 435-275 (HamSat 50 KHz PassBand). 

  Απ' ότι λοιπόν µάλλον θα παρατηρήσατε, οι "δορυφορικές υποζώνες" στα VHF & UHF δεν είναι καθόλου άδειες 
και άχρηστες, όπως κάποιοι κακώς νοµίζουν, επειδή αδυνατούν να καταλάβουν την διαδικασία επικοινωνίας 
στις συγκεκριµένες υποζώνες ή ∆ΕΝ µπορούν ν' ακούσουν τα ασθενικά σήµατα των δορυφόρων. Αντίθετα λοι-
πόν µε το τι νοµίζουν «µερικοί», οι συχνότητες αυτές βρίθουν από συνοµιλίες, Beacons, τηλεµετρίες, 
DownLinks, ψηφιακά κλπ. σε όλα τα είδη διαµορφώσεων. Επιπλέον, το πιο «πονηρό» σηµείο των συχνοτήτων 
αυτών είναι µεγάλη εµβέλεια που αποκτούν, όταν υπάρχει διέλευση κάποιου δορυφόρου. Ας αναλογιστούν λοι-
πόν µερικοί ότι οι υποζώνες αυτές δεν είναι απλώς για «εντός Ελλάδος» επαφές όπου µπορεί ο καθένας να 
στήσει το «καφενεδάκι» του, αλλά έχουν κάτω από συγκεκριµένες συνθήκες πανευρωπαική και µάλιστα µε το 
νέο δορυφόρο «υψηλής τροχιάς» θα έχουν παγκόσµια εµβέλεια… ως εκ τούτου, δεν νοµίζω ότι αξίζει στη χώρα 
µας να γίνεται στόχος αρνητικής κριτικής για παρόµοια θέµατα, από κάποια µειοψηφία αµετανόητων που επιµέ-
νουν στον φαιδρό ρόλο του «επαναστάτη χωρίς αιτία».  
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Αν επεκταθούµε δε γενικότερα στο θέµα, µη νοµίσετε ότι οι δορυφορικές υποζώνες περιορίζονται στα VHF & 
UHF. Εκτείνονται στους 1,3 GHz, 2,4 GHz κλπ. όπου αυτή την στιγµή υπάρχει µεν µικρή σχετικά δραστηριότη-
τα  από τους LEO Satellites, όµως σε λίγους µήνες που θα τεθεί σε τροχιά ο P3Express και αργότερα ο 
Ρ3Eagle, οι µπάντες αυτές (L & S) θα χρησιµοποιούνται ευρύτατα για συνοµιλίες. Εκεί µάλιστα θα λειτουργούν 
τα κύρια Passbands των δορυφόρων αυτών, τα οποία δεν ενεργοποιούνται για λίγα µόνο λεπτά της ώρας, 
όπως συµβαίνει µε τις διελεύσεις των «χαµηλής τροχιάς» δορυφόρων, αλλά λειτουργούν για πολλές-πολλές 
ώρες σε καθηµερινή βάση, λόγω της «Υψηλής ηµι-ελλειπτικής» τροχιάς που διαγράφουν οι δορυφόροι αυτού 
του τύπου. Ας υπάρχει και αυτό στα υπόψιν, ειδικά για τους 2,4 GHz, καθότι η µπάντα αυτή έχει µία πολύ ιδιό-
µορφη κατάσταση σε εξέλιξη µε κάποια «ειδικά» δίκτυα που κάνουν ζεύξη σ’αυτήν την συχνότητα, παρενοχλώ-
ντας εντονότατα µερικές φορές τα DownLinks των δορυφόρων, όπως είχε συµβεί κατ’επανάληψη στο παρελ-
θόν µε τον ΑΟ-40.  

  Λίγος σεβασµός λοιπόν σε κάποιους συναδέλφους, οι οποίοι ασχολούνται µε το συγκεκριµένο θέµα, δεν θα 
έβλαπτε… όπως εσείς έχετε δικαίωµα στη χρήση και την απόλαυση του χόµπι, έτσι κι εκείνοι που ασχολούνται 
µε τους δορυφόρους έχουν ακριβώς το ίδιο δικαίωµα.  Οι δορυφορικές υποζώνες είναι κατοχυρωµένες από 
όλους τους επίσηµους διεθνείς οργανισµούς (IARU, AMSAT κλπ.) σε παγκόσµιο επίπεδο και µάλιστα µε το ιδίω-
µα να συµπίπτουν απόλυτα οι συχνότητες ανεξάρτητα από την Region, διότι όπως καταλαβαίνετε δεν θα µπο-
ρούσε ο δορυφόρος ν’αλλάζει συχνότητα ανάλογα µε τη γεωγραφική περιοχή επάνω από την οποία διέρχεται. 
Η ιδιαίτερη φροντίδα λοιπόν που δίνεται στις υποζώνες αυτές από την παγκόσµια ραδ/κή κοινότητα δεν είναι 
τυχαίο γεγονός, άλλωστε ας µη ξεχνάµε ότι οι δορυφόροι είναι η  «αιχµή του δόρατος» στην έρευνα και την 
τεχνολογία, που είναι και η πεµπτουσία του χόµπι µας. 

  Πριν λοιπόν "συντονιστούµε" την επόµενη φορά σε κάποια τυχαία συχνότητα, ας µεριµνήσουµε πρώτα αν 
είναι διαθέσιµη για την συγκεκριµένη χρήση που µας ενδιαφέρει και αν συνάδει µε τους κανονισµούς και το 
BandPlan, του οποίου ο στόχος είναι πολλαπλός: 

 

 1)να οµαδοποιεί τις διάφορες χρήσεις της Υπηρεσίας Ραδιοερασιτέχνη σε συγκεκριµένες υποζώνες, µε βάση 
την συµβατότητα των χρήσεων. 

 

 2)να προστατεύει τον χρήστη κάθε υποζώνης και κάθε συγκεκριµένης συχνότητας από βλαβερές παρενοχλή-
σεις άλλων χρηστών της ίδιας ζώνης. 

 

 3)να διευκολύνει τον χρήστη ώστε αυτός να γνωρίζει ακριβώς ποια υποζώνη θα διαλέξει, ανάλογα µε τη χρήση 
που θέλει να κάνει στη συγκεκριµένη ζώνη. 

 

    Ακολουθώντας λοιπόν απλές διατάξεις, όπως το BandPlan, µπορούµε να απολαµβάνουµε όλοι µας χωρίς 
στεναχώριες και προστριβές το όµορφο χόµπι µας… µε απλά λόγια, "όλοι οι καλοί χωράνε"… όσο για  
"µερικούς" οι οποίοι δεν εννοούν να καταλάβουν βασικές αρχές του ραδιοερασιτεχνισµού, που εκτός των 
άλλων είναι και ο αλληλοσεβασµός, υπάρχει και γι' αυτούς χώρος:  

εκτός µπάντας, όπου εκεί µπορούν να κάνουν ότι επιθυµούν («γουστάρουν» στη γλώσσα τους), καθότι εκεί 
ούτε BandPlan υπάρχει, ούτε δορυφόροι, ούτε κανονισµοί, ούτε νόµοι (ή µάλλον υπάρχει ένας νόµος, αυτός 
της "ζούγκλας" !)   

 

   Αν όµως κάποιοι θέλουν να λέγονται Ραδιοερασιτέχνες, οφείλουν να συµµορφώνονται µε τ' αυτονόητα.  

 

 

 73 και καλό καλοκαίρι 

   

SV1BSXSV1BSXSV1BSX 
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Ραφήνα 11.5.2005 

Προς το 

 

 Υπουργείο Μεταφορών και Επικοινωνιών 

Γενική Γραµµατεία Επικοινωνιών 

Γενική ∆ιεύθυνση Επικοινωνιών 

∆ιεύθυνση ∆ιαχείρισης και Ελέγχου Φάσµατος Ραδιοσυχνοτήτων 

Τµήµα Χορήγησης Αδειών 

  κ. Κων/νο Μπατζάκη κ. Π. Ιωαννίδη 

  

 Θέµα: Θέµα: Θέµα: ∆ιευκρινήσεις για αίτηση αδείας ψηφιακού αναµεταδότη 

 Κοινοποίηση: Κοινοποίηση: Κοινοποίηση: ΕΕΡ, Ραδιοερασιτεχνικά περιοδικά, Internet 

 

 Σας παρακαλώ να µε ενηµερώσετε για την τύχη της αίτησης µου, για άδεια ψηφιακού αναµεταδότη στην θέση 
«Κρουζάνοι» του χωρίου «Καληµεριάνοι» του ∆ήµου Κύµης της νήσου Ευβοίας που σας έχω κάνει από την 11η 
Απριλίου 2002 δηλαδή πριν 3 τουλάχιστον χρόνια. 

 Από όσο γνωρίζω, έχετε ήδη εκδώσει πίνακα αναµεταδοτών, τουλάχιστον 2 φορές µετά την αίτηση µου. Η 
πρώτη στις 9/9/2004 µε αρ πρωτ οικ.50573/2207 και η δεύτερη στο τέλος του επόµενου µήνα (10/2004). Κα-
µία από αυτές δεν περιέχει τον αιτούµενο σταθµό µου, ούτε µου έχει δοθεί κάποια διευκρίνιση, ούτε µου έχει 
κοινοποιηθεί κάτι σχετικό.  

 Καταλαβαίνω πόσο δύσκολο σας είναι να µε ενηµερώσετε, αφού πρώτα θα πρέπει να πάρετε µία απόφαση, και 
να πάρετε απόφαση (χωρίς πολιτική ή εκδοτική πίεση), που θα πρέπει να την γράψετε άρα και να µπορείτε να 
την υποστηρίξετε. Ίσως πιστεύετε ότι «τρενάροντας» την υπόθεση µερικά χρόνια ακόµα, ή θα βαρεθώ ή θα 
αναλάβει κάποιος άλλος την «µίζερη» αυτή εργασία σας. 

 Περιµένω λοιπόν µε αγωνία ακόµα την απάντησή σας. Για να µην ψάχνετε  πολλές µέρες, το προηγούµενο 
έγγραφό σας προς εµέ, είναι το 22644/986 στις 23/4/2004 ή κατεβάστε την σχετική σελίδα, αφού όλη την 
σχετική αλληλογραφία την δηµοσιεύω, όπως συνηθίζω, για να γνωρίζουν οι ραδιοερασιτέχνες τι γίνεται σχετικά    
http://www.aprs.gr/adeia_digi/2004_04_23_fm_YMe.png 

 

  Τάσος Ζαχαρίου SV1RD  

Ραφήνα 

Στις 31 του Μάη είχαµε ένα από τα µεγα-
λύτερα Sporadic-E ανοίγµατα που έχουν 
γίνει τα 10 τελευταία χρόνια στην µπάντα 
των 2m. 

Επί 4.5 ώρες ολόκληρη σχεδόν η Ευρώπη 
το "γλεντούσε" στα 2m και η Ελλάδα πα-
ρόν µε τους «συνήθεις ύποπτους» στον 
αέρα είτε σε CW είτε σε SBB, ενώ πολλοί 
ήταν και αυτοί που από τύχη ή επιλογή 
έκαναν QSO's στα FM. Για εµένα ήταν το 
µεγαλύτερο  σποραδικό που έτυχα και 
….του έδωσα και κατάλαβε Ηι Ηι 

455 επαφές σε 4 περίπου ώρες µε ρυθ-
µούς Contest. Η πιο µακρινή ήταν µε Σου-
ηδία ενώ έγιναν επαφές και µε HA, OK, 
OM, ON, OE, 9A, I, HB9, F, S5, YU, DL, 
OZ, PA, SP, YO, ZA, TA, UR, UA, ER. 

Άντε να δούµε τι µας έχει και ο Ιούνιος… 

SV5BYRSV5BYRSV5BYR   
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Γράφει ο SV2AYT 
 

  H Θεσσαλονίκης σας καλεί να τιµήσετε την Παγκόσµια Ηµέρα Περιβάλλοντος συµµετέχο-
ντας στις εκδηλώσεις του Βαλκανικού Βοτανικού Κήπου στα Κρούσσια. 

 

Κατά τον εορτασµό της ΠΑΓΚΟΣΜΙΑΣ ΗΜΕΡΑΣ 
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ που τιµάται κάθε χρόνο σε ολό-
κληρο τον Κόσµο στις 5 Ιουνίου, ο Βαλκανικός 
Βοτανικός Κήπος Κρουσσίων οργάνωσε διάφορες 
δραστηριότητες και δρώµενα, κατά την διάρκεια 
ενός εβδοµαδιαίου προγράµµατος που άρχισε την 
Κυριακή 5 Ιουνίου. 

 Έτσι κλήθηκε και η Οµάδα Ραδιοερασιτε-
χνών Θεσσαλονίκης να λάβει µέρος την Κυριακή 5 
Ιουνίου, µετά από την σχετική προετοιµασία που έγινε. Την Κυριακή το πρωί αναχωρήσαµε στις 07:00 από την 
λέσχη για το όρος Κρούσσια του νοµού Κιλκίς. 

 Με το που φτάσαµε αρχίσαµε την εγκατάσταση των κεραιών. Συνολικά στήθηκαν 7 κεραίες 4 για τα 
βραχέα και 1 BEAM για τους 50 ΜΗz και 2για τα VHF. 

Αµέσως ξεκινήσαµε τα QSO, δυστυχώς η διάδοση 
δεν µας βοήθησε και πάρα πολύ αυτή την φορά 
και µέχρι το απόγευµα κάναµε γύρω στα 150 
QSO µόνο στα βραχέα συν κάποια QSO µε SSTV. 
Από τις  19:00 ΩΕΛ  άνοιξαν τα  50 MHz και σε 
καµία ώρα που κράτησε το άνοιγµα κάναµε πλέων 
των 100 επαφών µε Ευρώπη και Μέση Ανατολή. 

Μας επισκέφθηκαν πολλοί συνάδελφοι από διά-
φορα σηµεία της Β. Ελλάδας, λυπάµαι αλλά  δεν 
κατάφερα να συγκρατήσω τα διακριτικά τους και 
σ΄ άλλους πληροφορήθηκα  από τα παιδία της 
οµάδος ότι ήρθαν αλλά δεν τους  είδα. 

Μεταξύ αυτών που µας επισκέφθηκαν ήταν ο κ. 
Κιλτιδης, ο οποίος ενηµερώθηκε για τον Ραδιοε-
ρασιτεχνισµό. Επίσης µοιράσθηκαν φυλλάδια περί 
ραδιοερασιτεχνισµού στους επισκέπτες του κήπου 

που ανήλθαν σε µερικές χιλιάδες. 

Μεταξύ αυτών που µας επισκέφθηκαν ήταν ο κ. Κιλτιδης, ο οποίος ενηµερώθηκε για τον Ραδιοερασιτεχνισµό. 
Επίσης µοιράσθηκαν φυλλάδια περί ραδιοε-
ρασιτεχνισµού στους επισκέπτες του κήπου 
που ανήλθαν σε µερικές χιλιάδες. 

Αισθητή ήταν η παρουσία του SV2BBO  και 
της SV2BBL, που έχουν κάποια ειδική σχέ-
ση µε τον κήπο. Επίσης άψογη και παρα-
δειγµατική ήταν η φιλοξενία από τους αν-
θρώπους του κήπου  και ειδικά από την 
∆ιυθ. τη κ. Ελένη Μαλουπα που την βλέ-
πουµε στην φωτογραφία µε τον κ. Κιλτιδη 

 Θα θέλαµε να ευχαριστήσουµε επίσης τον 
χορηγό µας που για την συγκεκριµένη εκ-
δήλωση ήταν το κατάστηµα RF-DYNE 
(Κοσµάς Ουρουλης) από το εµπορικό κέ-
ντρο της Σοφούλη, στην Θεσσαλονίκη. Για 
την προσφορά του στο σύλλογο µας µιας 
βραχέας κεραίας για τους 14 – 21 -28 MHz.  
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HAM FEST 2005 ΑΘΗΝΑ  
 
 Όπως βλέπεται και στην φωτογραφία η Οµάδα ραδιοε-
ρασιτεχνών Θεσσαλονίκης ήταν εκεί… 
Με την βοήθεια του SV2BBO, και τις αφίσες για το 
J42BBG και τον Βαλκανικό Βοτανικό Κήπο των Κρουσ-
σίων. 

Επίσης το 5-9 report ήταν  εκεί από το πρώτο µέχρι τελευταίο  τεύχος σε CD’s τα οποία µοιράσθηκαν δωρεάν. 
Από την  TARG. 

 

  Τέλος καλή επιτυχία, σε όλους όσους λάβουν µέρος, στο Aegean vhf Contest, και ελπίζοντας οι διοργα-
νωτές, να έχουν οργανωθεί καλύτερα από πέρσι, αν θέλουν, να γίνει θεσµός θα έλεγα διεθνής και να προχω-
ρήσει το contest αυτό και έξω από τα σύνορα του Αιγαίου. Ραντεβού τον άλλο µήνα. 
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Αγαπητοί αναγνώστες και λάτρεις της αστρονοµίας  γεια σας! 

Η ΕΚΛΕΙΨΗ ΗΛΙΟΥ ΤΟΥ 2006  
 Σίγουρα όλοι σας έχετε ακούσει ή διαβάσει για µια ολική έκλειψη ηλίου. Πόσοι όµως από εσάς έχετε δει στα 

αλήθεια µια ολική έκλειψη ηλίου; 

Όπως έχω γράψει σε προηγούµενα κείµενα ο κάθε άνθρωπος  πρέπει του-
λάχιστον για µια φορά στην ζωή του να δει τον Γαλαξία σε µια ανέφελη νύ-
χτα. Υπάρχουν όµως αστρονοµικά φαινόµενα που µπορεί να δει ο καθένας 
από εµάς, χωρίς να χρειάζονται ακριβά αστρονοµικά όργανα παρατήρησης. 
Θα έχουµε την ευκαιρία να δούµε από την χώρα µας ένα από τα πιο αξιο-
θαύµαστα αστρονοµικά φαινόµενα που δεν πρέπει να χάσει κανένας µας, 
γιατί αξίζει τον κόπο µια φορά στην ζωή του κάποιος να ζήσει µια ολική 
έκλειψη ηλίου. Ακούγεται µαγικό η σαν τον στοίχο του γνωστού τραγουδιού 
(καράβια στην στεριά) που ερµηνεύει ο γνωστός µας τραγουδιστής Γιώρ-
γος Νταλάρας που λέει : << Ποιος είδε ήλιο σαν αχινιό…ένα καράβι από 
την Κρήτη που πιάνει Ξάνθη Κοµοτηνή >>. Πραγµατικά θα δούµε έναν ήλιο 
σαν αχινό στις 29 Μαρτίου 2006 αλλά όχι από την Ξάνθη και την Κοµοτηνή, 

αλλά από το Καστελόριζο. Οι κάτοικοι του νοτιότερου άκρου της Ελλάδας αλλά και ολόκληρης της Ευρώπης θα 
έχουν την µοναδική ευκαιρία να παρατηρήσουν µια ολική έκλειψη ηλίου που θα διαρκέσει 177  δευτερόλεπτά. 
Ήδη από τον περασµένο χρόνο αρκετοί επιστήµονες από ολόκληρο τον κόσµο εξασφάλισαν την διαµονή τους 
στο Καστελόριζο ώστε να είναι και αυτοί από τους τυχερούς που θα παρατηρήσουν την έκλειψη. Από πολλές 
αστρονοµικές εταιρίες και συλλόγους γίνεται θέµα για ειδικές κρουαζιέρες που έχουν σκοπό να πραγµατοποιη-
θούν ώστε να δουν οι ερασιτέχνες και επαγγελµατίες αστρονόµοι την έκλειψη. Ο κόσµος ενδιαφέρετε πάρα 
πολύ να παρατηρήσει το φαινόµενο. Στο τέταρτο πανελλήνιο συνέδριο αστρονοµίας που θα λάβει µέρος στην 
Αθήνα τον Σεπτέµβριο, θα παρθούν και οι τελικές απο-
φάσεις για το πώς θα παρατηρήσουν καλύτερα τα µέλη 
των συλλόγων και των αστρονοµικών εταιριών την 
έκλειψη. Σαν µέλος της Εταιρίας Αστρονοµίας και 
∆ιαστήµατος Βόλου και κατόπιν επικοινωνίας µου µε 
τον πρόεδρο της Εταιρίας κ. Κώστα Μαυροµµάτη 
έχω αυτές τις πληροφορίες που δηµοσιεύω. Πιστεύω 
ότι θα είναι αρκετοί οι επισκέπτες που θα περάσουν 
από την περιοχή µας για να παρατηρήσουν και να φω-
τογραφίσουν το φαινόµενο. Προσπαθώ να σας κινήσω 
το ενδιαφέρον  σας για να είστε έτοιµοι να παρατηρή-
σετε το φαινόµενο της ολικής έκλειψης ηλίου στις 29 
Μαρτίου 2006 στο ακριτικό Καστελόριζο. Εκλείψεις 
ηλίου έχουµε ταχτικά αλλά οι πιο πολλές από  αυτές  είναι µερικές, δηλαδή όπου ο ήλιος δεν σκεπάζετε από 
την Σελήνη ολοκληρωτικά.  

Η επόµενη έκλειψη ηλίου ορατή από την Ρόδο και το Καστελόριζο θα είναι µια 
δακτυλιοειδής έκλειψη ηλίου στις 27 Σεπτεµβρίου 2220. Στατιστικά µια ολική 
έκλειψη ηλίου ακριβώς στο ίδιο µέρος της Γης συµβαίνει κάθε 360 χρόνια περί-
που. 

Η επόµενη ολική έκλειψη ηλίου ορατή από την Ρόδο και το Καστελόριζο θα είναι 
στις 28 Ιουνίου 2299. Βλέπετε πόσο σπάνιο είναι το φαινόµενο που θα έχουµε 
την τύχη να δούµε από τον τόπο µας.  

Τι ακριβώς γίνετε σε µια ολική έκλειψη ηλίου; Ό ήλιος είναι 400 φορές µεγαλύ-
τερος από την σελήνη, αλλά η σελήνη είναι 400 φορές πιο κοντά από ότι ο 
ήλιος. Όταν ο ήλιος αποκρύπτεται από την σελήνη τότε ο παρατηρητής επάνω 
στη Γη βλέπει την σκιά της σελήνης.  

Για να γίνει όµως αυτό το φαινόµενο πρέπει τα τρία ουράνια σώµατα να ευθυ-
γραµµιστούν σε µια ευθεία γραµµή. Ταυτόχρονα θα πρέπει η σελήνη να έχει και 
µια συγκεκριµένη απόσταση από την Γη ώστε να καλύψει ολικά τον ηλιακό δί-
σκο. Αν στην περίπτωση που η σελήνη είναι στο απόγειο της δηλαδή στην µακρι-

νότερη απόσταση από την Γη ( 398.600 χλµ.)  τότε θα δουν οι παρατηρητές της Γης µια δακτυλιοειδής 
έκλειψη ηλίου. Βλέπουµε τον ήλιο σαν ένα λαµπερό δαχτυλίδι. Στην περίπτωση της ολικής έκλειψης ηλίου στο 
Καστελόριζο η σελήνη θα απέχει εκείνη την ηµέρα από την Γη 360.000 χλµ. 

ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ  ΑΣΤΡΟΝΟΜΙΑΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ  ΑΣΤΡΟΝΟΜΙΑ  

Γράφει ο Στέργος Μανώλακας    Ερασιτέχνης ΑστρονόµοςΓράφει ο Στέργος Μανώλακας    Ερασιτέχνης Αστρονόµος  
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ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ  ΑΣΤΡΟΝΟΜΙΑΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ  ΑΣΤΡΟΝΟΜΙΑ  

 Θα είναι ποιο κοντά στην Γη και έτσι θα απολαύσουµε την 
έκλειψη ηλίου. Εκτός από το ότι θα σκοτεινιάσει σχεδόν 
όπως όταν είναι βαθύ σούρουπο θα έχουµε την ευκαιρία να 
δούµε τα πιο λαµπερά αστέρια του ουρανού εκείνης της 
στιγµής όπως oι αστέρες Rigel και Beteigeuze του αστερι-
σµού του Ωρίωνα, το άστρο Capella και άλλα. Θα δούµε 
όµως και πλανήτες όπως τον Άρη, Ερµή, και την Αφροδίτη.  
Θα δούµε και την λαµπερή κορόνα του ήλιου που επεκτεί-
νετε από την επιφάνεια του ήλιου κατά εκατοντάδες χιλιά-
δες χιλιόµετρα και µε µια θερµοκρασία ενός εκατοµµυρίου 
βαθµών περίπου. Από την Ρόδο η έκλειψη ηλίου θα είναι 
ορατή µόνο 99%. Αυτό το 01% ορατού ηλιακού φωτός που θα φαίνεται από την Ρόδο θα είναι πολύ ενοχλητι-
κό και επικίνδυνο για να την παρατηρήσουµε µε γυµνά µάτια.   Σε µια ολική έκλειψη ηλίου παρατηρούνται και 
άλλα αξιοθαύµαστα φαινόµενα όπως η µείωση της θερµοκρασίας του περιβάλλοντος κατά µερικούς βαθµούς. 

Θυµάµαι το καλοκαίρι στις 11 Αυγούστου 
1999 που είχαµε την τύχη να δούµε από 
την Ρόδο µια µερική έκλειψη ηλίου καλυ-
πτόµενη 82% ότι ακόµη τα πουλιά έπαψαν 
να κελαηδούν και τα τζιτζίκια να κάνουν 
τον χαρακτηριστικό θόρυβο. Φανταστείτε 
τι θα ζήσουµε στην έκλειψη του Μαρτίου 
2006! Σε µια ολική έκλειψη ηλίου το µέγι-
στο σε διάρκεια της ολικής φάσης µπορεί 
να φθάσει 07 λεπτά και 34 δευτερόλεπτα 
και η κεντρική σκιά να καλύψει µια έκταση 
στην Γη περίπου 264 χιλ. Ενώ σε µια ακτί-
να µερικών χιλιάδων χιλιοµέτρων γύρω 
από την κεντρική σκιά η έκλειψη ηλίου θα 
φαίνετε µερική και όχι ολική διότι οι παρα-

τηρητές βλέπουν την παρασκιά της έκλειψης. Η κύρια ή κεντρική σκιά έχει µια ταχύτητα από 0,5 χιλιόµετρα 
ανά δευτερόλεπτο ενώ στα πλάτη και µήκη του ισηµερινού η ταχύτητα που διανύει µπορεί να είναι 28 χιλιόµε-
τρα το λεπτό.  Μια ολική έκλειψη ηλίου χωρίζετε σε τέσσερις επαφές που γίνονται από τα δυο ουράνια σώµατα. 
Πότε δηλαδή η σελήνη θα εισέλθει και θα εξέλθει από τον ηλιακό δίσκο. Θα έχουµε λοιπόν τις παρακάτω επα-
φές: 

Πρώτη επαφή: 12.35 µ.µ. που θα αρ-
χίσει η είσοδος της σελήνης.  

∆εύτερη επαφή: 13.52 µ.µ. 
Τρίτη επαφή: 13.54 µ.µ. ολική 
έκλειψη ηλίου 

Τέταρτη επαφή  15.09 µ.µ. 

 Οι ώρες που αναγράφονται είναι τοπική 
ώρα Ελλάδος.  

 Οι πρώτοι που θα δουν την έκλειψη 
ηλίου θα είναι οι βραζιλιάνοι από το 
Natal. Θα δουν την έκλειψη κατά την 
ανατολή του ηλίου. Έπειτα η σκιά θα 
διανύσει τον ατλαντικό ωκεανό και θα 
φθάσει στην Αφρική. Θα περάσει από 
Νιγηρία, το Τσαντ, την Λιβύη και την 
Αίγυπτο. Θα περάσει από την µεσόγειο 
θάλασσα από το Καστελόριζο και στην 
συνέχεια θα περάσει από την Αντάλεια  
και  ανατολικά της Άγκυρας στην Τουρ-
κία. Στην συνέχεια θα δουν την έκλειψη 
οι κάτοικοι της Γεωργίας και του Καζακ-
στάν.  
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Το ποιο βασικό είναι το πώς θα παρατηρήσουµε την έκλειψη 
ηλίου ώστε να µην έχουµε σοβαρές επιπτώσεις στα µάτια µας. 
Όπως έγραψα  παραπάνω η έκλειψη ηλίου στις 29 Μαρτίου 
2006 στην Ρόδο θα είναι 99%. Με άλλα λόγια το 01% του 
ήλιου θα µείνει ακάλυπτο. ΠΡΟΣΟΧΗ! Μην ξεγελαστείτε και 
κοιτάξετε τον ήλιο κατάµατα έστω και αν είναι µόνο 01%. Μην 
κοιτάξετε τον ήλιο ποτέ µε κιάλια. Προµηθευθείτε ειδικά γυαλιά 
που έχουν φίλτρα παρατήρησης ηλίου από εξειδικευµένα κατα-
στήµατα οπτικών και τηλεσκοπίων. Μην κάνετε το λάθος που 
κάνουν πολλοί να κοιτάξουν τον ήλιο µε µαύρο τζάµι της ηλε-
κτροκόλλησης, γιατί το τζάµι αυτό φιλτράρει µόνο το φωτοβολ-
ταϊκό φάσµα της ακτινοβολίας και όχι ολόκληρου του φωτός. 
Κατά την διάρκεια των 177 δευτερόλεπτων που θα διαρκέσει η 
ολική έκλειψη ηλίου µπορείτε να κοιτάξετε µε τα µάτια σας 
άφοβα. Κάνοντας µια µικρή τρύπα 1 – 2 χιλιοστών σε ένα χαρ-
τόνι και κρατώντας ένα δεύτερο χαρτόνι στο άλλο µας χέρι ώστε να πέφτει το φως του ηλίου από την τρύπα σε 
αυτό, µπορούµε να δούµε την έκλειψη άφοβα χωρίς να κοιτάζουµε κατάµατα τον ήλιο. Ακόµη εάν βρεθούµε 
κάτω από ένα δέντρο, θα δούµε ότι το φως που πέφτει στο δάπεδο ανάµεσα στα φύλλα θα έχει µορφή µισο-
φέγγαρου.  Επίσης σας συνιστώ να κλείσετε εγκαίρως µια θέση για το µικρό Καστελόριζο γιατί το φαινόµενο θα 
είναι µοναδικό, είµαι σίγουρος ότι οι κάτοικοι του νησιού θα έχουν µεγάλη παρέα τις ηµέρες εκείνες και ότι θα 
ζωντανέψει λίγο η καθηµερινότητα του νησιού. 

 Αστρονοµικά φαινόµενα Ιουνίου Αστρονοµικά φαινόµενα Ιουνίου Αστρονοµικά φαινόµενα Ιουνίου 2005  2005  2005   

 
07- 06- 05    ΕΧΟΥΜΕ ΝΕΑ ΣΕΛΗΝΗ                            

15- 06- 05    ΠΡΩΤΟ ΤΕΤΑΡΤΟ ΤΗΣ ΣΕΛΗΝΗΣ               

22- 06- 05    ΕΧΟΥΜΕ ΠΑΝΣΕΛΗΝΟ 

28- 06- 05   ΤΕΛΕΥΤΑΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ ΣΕΛΗΝΗΣ 

 

  Στις 09 - 06 - 05  

Ο Κρόνος θα είναι ορατός στον αστερισµό των διδύµων και θα απέχει από την Σελήνη 0.5 µοίρες και θα είναι 
πολύ εύκολο να τον εντοπίσουµε διότι θα είναι το πιο λαµπρό και κοντινότερο αντικείµενο κοντά στην σελήνη 
που θα βρίσκετε στην φάση της δεύτερης ηµέρας της (πολύ λεπτή δηλαδή).  

 
 Στις 11 – 06 – 05  

Στις 02.00 π.µ. στα ανατολικά θα δούµε την ανατολή του κόκκινου πλανήτη Άρη. 

 
 Στις 13 – 06 – 05 
Θα δούµε µια όµορφη σύναξη πλανητών και σελήνης στα δυτικά. Κατά τις 21.00 µ.µ. αρχίζοντας να παρατη-
ρούµε από τον δυτικό ορίζοντα προς τα επάνω θα δούµε κατά σειρά τα εξής αντικείµενα στον ουρανό. Ερµή, 
Αφροδίτη, Κρόνο, Σελήνη, και ∆ία. 

 
 Στις 15 – 06 - 05   
Η Σελήνη θα απέχει από τον ∆ια µόνο 0.5 µοίρες. Όση δηλαδή είναι η διάµετρος της πανσελήνου τόση απόστα-
ση θα έχει οπτικά και ο ∆ίας από την Σελήνη. Η Σελήνη θα βρίσκετε στην φάση του πρώτου τετάρτου  

 
                          Στις 21 Ιουνίου έχουµε το Θερινό Ηλιοστάσιο. 

 
 Το θερινό ηλιοστάσιο η αλλιώς θερινή τροπή είναι το σηµείο στο οποίο βρίσκετε ο ήλιος κατά την 21η Ιουνίου.  

Είναι το ανώτερο σηµείο πάνω στην εκλειπτική τροχιά του Ήλιου και έχει απόκλιση 23º 27' Κατά το θερινό η-
λιοστάσιο το βόρειο ηµισφαίριο της Γης έχει τη µεγαλύτερη ηµέρα και την µικρότερη νύχτα. 

Καλές παρατηρήσεις και ξάστερους ουρανούς σας εύχεται ο  

                                                                                                      Στέργος Μανώλακας Στέργος Μανώλακας Στέργος Μανώλακας    

                                                                                                ( ερασιτέχνης αστρονόµος)                                                                                                 ( ερασιτέχνης αστρονόµος)                                                                                                 ( ερασιτέχνης αστρονόµος)    
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Τιµώρησε την κουτσοµπόλα γυναίκα του  

Η κ. Ντόµπρικα από τη Ρουµανία είχε ένα κακό συνήθειο: α-
φού έκανε τις δουλειές του σπιτιού έπαιρνε σβάρνα τις γειτο-
νιές και επιδίδονταν µε τις φίλες της σε ένα από τα αρχαιότε-
ρα "αθλήµατα", το κουτσοµπολιό. Ο σύζυγός της, όµως, δεν 
βλέπει µε καλό µάτι αυτή τη συνήθεια και θέλησε να τιµωρή-
σει την κουτσοµπόλα γυναίκα του. Κατόπιν σκέψεως λοιπόν, 
ένα πρωί έβαλε σε εφαρµογή το σχέδιό του: κρύφτηκε στο 
χοιροστάσιο και περίµενε τη στιγµή που η γυναίκα του θα πή-
γαινε να φροντίσει τα γουρούνια... 

Μόλις η κ. Ντόµπρικα µπήκε στο χοιροστάσιο, ο σύζυγός της πετάχτηκε από το πουθενά και …την 
κλείδωσε µέσα! Η γυναίκα έµεινε εκεί µια ολόκληρη µέρα, µέχρι που της άνοιξε την πόρτα ο γιος 
της. Οι κάτοικοι του χωριού Αντρεϊάσου έµειναν έκπληκτοι από το συµβάν, όµως, ο σύζυγός υπερα-
µύνθηκε της "θεραπείας" του: "δεν βλέπω που είναι το πρόβληµα. Μάλιστα, της έδωσα φαΐ και νερό 
δυο φορές όσο ήταν τιµωρία", είπε, τονίζοντας πως θέλει µονάχα να σταµατήσει η γυναίκα του το 
κουτσοµπολιό.  

  

Με 340 επιστολές, βρήκε τον έρωτα!  

Μια γυναίκα από την Γερµανία που ερωτεύθηκε ένα άντρα από την ∆ανία κατά τη διάρκεια χειµερι-
νών διακοπών χρειάστηκε να γράψει 340 γράµµατα για να τον εντοπίσει!!! Η γυναίκα από την Βαυ-
αρία είχε γνωρίσει τον κύριο Carsten σε ski resort στην Αυστρία και είχαν περάσει µια ροµαντική 
βραδιά. Ο δανός όµως έφευγε την άλλη ηµέρα και έτσι η γυναίκα έχασε τα ίχνη του. Το µόνο που 
γνώριζε ήταν το µικρό του όνοµα και ότι έµενε στην Κοπεγχάγη.  

Η δανέζικης εφηµερίδας Politiken προσέφερε την βοήθεια της στην γυναίκα όµως αυτή προτίµησε 
να τον εντοπίσει από µόνη της και άρχισε να γράφει γράµµατα σε όσους ονοµάζονταν Carsten.  Με-
τά από 340 γράµµατα δέχτηκε την πολυπόθητη απάντηση από τον καλό της και αργότερα συνοµί-
λησαν και τηλεφωνικώς.  

«Εάν χρειάζονταν θα έγραφα και τα 1100 γράµµατα στους Carstens που ζουν στην Κοπεγχάγη µέ-
χρι να βρω το «δικό» µου,» είπε η γύναια που προτίµησε να κρατήσει την ανωνυµία της.  

  

Νύφη στην ..ελεύθερη αγορά!  

 

Μια µέλλουσα νύφη από την Ινδία προσκάλεσε εθελοντές γαµπρούς από τους καλεσµένους που 
βρέθηκαν στην εκκλησία όταν ο «αληθινός» γαµπρός δεν εµφανίστηκε!!!  

Η εν λόγω γυναίκα ανέµενε στα σκαλιά της εκκλησίας τον εκλεκτό της καρδιάς της όταν ο τελευταί-
ος έγινε άφαντος. Με απόλυτη ψύχραιµα ζήτησε από τους καλεσµένους εάν υπάρχει κάποιος εθελο-
ντής που θέλει να την παντρευτεί. Προσφέρθηκε ένας κύριος και έτσι τελέστηκε ο γάµος!!!  

Ο «αληθινός» γαµπρός αργότερα υποστήριξε ότι η Suggi, δεν ήταν αυτή που γνώρισε κατά το προ-
ξενιό και συµφώνησε να παντρευτεί και έτσι αποφάσισε να µην εµφανιστεί στον γάµο.  

Ο νέος γαµπρός που είχε το θάρρος να κάνει αυτή την απρόσµενη κίνηση έγινε αµέσως αποδεκτός 
από τους γονείς της κοπέλας!!!  

 

 

Σκότης ∆ρόσος Σκότης ∆ρόσος Σκότης ∆ρόσος SV5CJNSV5CJNSV5CJN   

EEE---mail: sv5cjn@yahoo.commail: sv5cjn@yahoo.commail: sv5cjn@yahoo.com   
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ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ   

 

1.Το Πρωτοσέλιδο 

      (ΣΡΕύβοιας) 

2.Μετεωρολογικά     

    Αισθητήρια θερ    

    µοκρασίας  

3. Collιnear στα     

     2µ. 

 
 

 

 

ΣυντακτικήΣυντακτικήΣυντακτική   

ΕπιτροπήΕπιτροπήΕπιτροπή   

Αλ.Ε.Καρπαθίου 

sv8cyr@mycosmow.gr 

Βασ. Τζανέλης 

Tzanellis@internet.gr 

Επιτρέπετε η αναπαρα-
γωγή  και επαναδηµοσί-
ευση των άρθρων  

ΧΩΡΙΣ  κάποια σχετική 
άδεια.  Επιβάλετε η διά-

δοση των ιδεών. 

Υ.Γ Αν θέλετε αναφέρε-
τε το περιοδικό ....... 
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Επίσηµο  Περιοδικό   της  Ένωσης Ραδιοερασιτεχνών Κεντρικού Αιγαίου.Επίσηµο  Περιοδικό   της  Ένωσης Ραδιοερασιτεχνών Κεντρικού Αιγαίου.  
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Έν  λευκώ......... 
      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ΣΥΛΛΟΓΟΣ   ΡΑ∆ΙΟΕΡΑΣΙΤΕΧΝΩΝ  ΕΥΒΟΙΑΣ  SZ8SRE 
O   ΣΡΕυβοιας   εντάχθηκε στο µητρώο εθελοντικών οργανώσεων της Πολιτι-
κής  Προστασίας  µε αριθµό   3/2005. 

Παράλληλα µπήκε σε λειτουργία  ο  επαναλήπτης  R0B µε συχνότητα   
145.612,5 και  τόνο  71.9  ο οποίος εκπέµπετε  για πιθανή φίµωση  του  δέκτη. 
Ίσως είναι ο πρώτος επαναλήπτης που λειτουργεί  εξ  ολοκλήρου   ανεξάρτητα 
από  το δίκτυο της   ∆ΕΗ . 

Όπως βλέπετε υπάρχει ανεµογεννήτρια  500W που γεµίζει 7 (επτά) µπαταρίες 
220Αh.  ∆ηλ.  η συνολική του διαθεσιµότητα είναι 1540Αh. (Ανεξάρτητη   λει-
τουργία  για πάνω από  25  ηµέρες ) 

Προσπαθούµε πάντα για το καλύτερο,  για  να είµαστε  έτοιµοι  στην περίπτω-
ση που θα χρειαστεί . Σας   ευχόµαστε καλά   QSO στον καινούργιο επαναλή-
πτη και  καλές διακοπές για  όσους επισκεφθούν την Εύβοια  αυτό το καλοκαί-
ρι........Σας  περιµένουµε. 

          
 73     SV8AWD 
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          Μετεωρολογικά..... 
Σε   µια   σειρά   από άρθρα θα παρουσιάσουµε το αισθητήρια που αποτελούν  ένα Μετεωρολογικό  σταθµό   και 
πως µε απλά  υλικά  µπορούµε να τα υλοποιήσουµε. 

 

Αισθητήρια  θερµοκρασίας. 
Σύµφωνα µε τις διατάξεις του   ∆ιεθνούς Οργανισµού  Μετεωρολογίας (WMO) το επίσηµο αισθητήριο 
για την µέτρηση της θερµοκρασίας είναι η Πλατίνα  των  100Ωµ. Υπάρχουν πολλά  αισθητήρια  µε βά-
ση  την  αντίσταση  ( µε θετικό ή αρνητικό συντελεστή) , διµεταλλικά  στοιχεία,  αισθητήρια µε ηµιαγω-
γούς.  

Θα σταθώ µόνο  στην  Πλατίνα  100Ωµ  που περιγράφετε σαν  - Pt100 -   και σ’ ένα µε ηµιαγωγό το 
LM35 της National. 

Pt100 . Είναι  υλικό Πλατίνα κατάλληλα κατεργασµένο  όπου   σε θερµοκρασία 0.00ο Celsius µας δίνει  
αντίσταση  100,00 Ωµ  Για κάθε  µεταβολή  σε   βαθµό  Celsius   (αύξηση  ή  ελάτωση ) αλλάζει η αντί-
σταση κατά   0,39 Ωµ.  Σχεδόν  γραµµικά για όλη την περιοχή  που µπορεί  να λειτουργήσει. Σας παρα-
θέτω στην  σελ.6 ένα πίνακα ενδεικτικά για µια περιοχή  µας ενδιαφέρει. 

Τρόπος µέτρησης: Οπωσδήποτε χρειαζόµαστε µία  πηγή  ρεύµατος  όσο το δυνατόν ποιο  σταθερή   
στη διακύµανση σε σχέση µε τη θερµοκρασία   και µε τιµή  όχι µεγαλύτερη  του  1mA   για να µην  
έχουµε  αύξηση της θερµοκρασίας από την   ροή  του ρεύµατος. 

 Για να µετρήσουµε την  τάση που αναπτύσετε   στα άκρα της πλατίνας χρησιµοποιούµε  
“Instrumentation  amplifier”. Επειδή  είναι  ή  

ήταν  δύσκολο  να τον προµηθευτούµε και  το κόστος   µεγάλο , επιλέξαµε  το σχέδιο ενός τέτοιου  ενι-
σχυτή  από   τα «Application  Notes» 
διαφόρων  εταιρειών   µε  την   συν-
δεσµολογία   δύο  τελεστικών  ενι-
σχυτών  σε τέτοιο  σχήµα που  συ-
µπεριφέρεται   ως  «Instrumentation 
Amplifier». 

Είναι ένα πολύ  εύκολο κύκλωµα   και   
µε την  µεταβλητή   αντίσταση  RV1 
ρυθµίζουµε την  ενίσχυση , εδώ επι-
λέγουµε να είναι    Χ10   ακριβώς . 
(το δεκαπλάσιο της εισόδου). Τα ολο-
κληρωµένα  που µπούµε να χρησιµοποιήσουµε είναι  πολλά όπως τα LF442, LF453, LM324, LM358 . 
Ορισµένα απ’ αυτά   συνδιάζουν  δύο τελεστικούς ενισχυτές σε  µία συσκευασία των 8 pin. 

Έτσι   για 0ο C Η τάση   στην  έξοδο   θα είναι 1000,0mV ενώ   στην  περίπτωση   του  1οC  1003.6mV 
και ούτω καθ’ εξής.  Μια τέτοια τάση  είναι ποίο   εύκολο να διαβαστεί από  ένα πολύµετρο  ή  ένα  µε-
τατροπέα  αναλογικού   σε ψηφιακό   σήµα. 

Οι   τιµές των  αντιστάσεων  είναι: 

R1 ,R2, R3, R4  = 270KΩ      

R5=54KΩ       

VR1= 20KΩ   10   ή  20 στροφών   
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Το   πρόβληµα όµως µε την  πηγή  ρεύµατος παραµένει και είναι αδύνατον  να παραµείνει   σταθερή  
στο επιθυµητό  βαθµό. Φαντασθείτε  σε µια  θερµοκρασία  15οC  όπου η αντίσταση  είναι  105,85 Ωµ 
και µε 1mA ρεύµα πηγής ,  η τάση που αναπτύσσεται  105,85mV    και µε την  Χ10  Ενίσχυση   
1058,5mV.   Εάν  το 1mA   γίνει   1,01mA (πολύ  εύκολο)  τότε  τάση  στην  αντίσταση  θα είναι  106,9  
µετά την  ενίσχυση 1069,0mV και αντί 15οC θα βλέπουµε 18οC ,πράγµα απαράδεκτο. 

Για να ξεπεράσουµε   αυτό το πρόβληµα πρέπει  κάνουµε τον  παρακάτω συνδυασµό. 

Σε  σειρά µε την   αντίσταση   ΡΤ100 βάζουµε µια   αντίσταση  ακριβείας  1%  που  εύκολα βρίσκουµε.   
Από ένα αριθµό τέτοιων  αντιστάσεων  µπορούµε να επιλέξουµε κάποια που η τιµή της θα είναι 
100.00Ωµ και την  ονοµάζουµε  Rsample 

Ένας δεύτερος  «Instrumentation Amplifier» όπως τον   συνδυάζουµε µε δύο τελεστικούς ενισχυτές, 
µετρά   την   τιµή  της αντίστασης Rs   κάθε φορά  που θέλουµε να µετρήσουµε  την  θερµοκρασία. 

Έτσι  έχουµε δύο  µετρήσεις  για να   υπολογίσουµε την   σωστή  τάση  που θα αναπτύσσονταν    στην   
ΡΤ100   όταν το ρεύµα ήταν 1mA. 

Εάν  η τάση   V2   είναι µεγαλύτερη  των  1000 mV (σηµαίνει ότι  το ρεύµα είναι µεγαλύτερο από  1mA)  
τότε   αφαιρούµε V2 - 1000 =Vd  Τη  τιµή    Vd είναι  η τιµή του παραπάνω ρεύµατος (από το 1mA) και   
την    αφαιρούµε   από  τη    τιµή   της   V1. Το αποτέλεσµα είναι  η καθαρή  τιµή  της τάσεως που θα 
αναπτύσσονταν στην αντίσταση   ΡΤ100  όταν το ρεύµα ήταν   1mA. .   

Εάν  η τάση   V2  είναι µικρότερη   των 1000 mV   (σηµαίνει ότι το ρεύµα είναι µικρότερο του 1mA)  τότε  
αφαιρούµε  από το 1000-V2 =Vd.Τη τιµή  Vd  αντιπροσωπεύει το ρεύµα που υπολείπεται του 1mA και 
την προσθέτουµε στην   τιµή  της V1. To αποτέλεσµα είναι η καθαρή  τιµή   της τάσεως που θα ανα-
πτύσσονταν    στην  αντίσταση ΡΤ100  όταν το ρεύµα ήταν  1mA. 
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Για  να αποφύγουµε την αντίσταση  που έχει το καλώδιο  στη σύνδεση του  Pt100 και είναι  πολύ κρίσι-
µη στο όλο  κύκλωµα,  χρησιµοποιούµε τέσσερα καλώδια , δύο   για την  µεταφορά  του ρεύµατος και 
δύο  για την µέτρηση της τάσης στα  άκρα της αντίστασης. 

Τα παραπάνω κυκλώµατα είναι κατασκευασµένα και για πολλά χρόνια δοκιµασµένα  µε την  πολύτιµη  
συνεργασία του  SW1IKV  του   αγαπητού  Θανάση.  

 Σκίαστρο:Η θερµοκρασία περιβάλλοντος  µετράτε πάντα υπό σκιάν. Αυτό µπορεί να γίνει τοποθετό-
ντας το αισθητήριο  σε ειδικά κατασκευασµένο κάλυµµα   που υποχρεωτικά θα πρέπει να αερίζετε.  

Το υλικό του συνήθως  είναι   αλουµίνιο  βαµµένο  σε ανοιχτό 
χρώµα.  Αυτό  αν δεν το βρούµε έτοιµο είναι  δύσκολο  να το 
κατασκευάσουµε . (θέλει  µασγαλότορνο). 

Ψάχνοντας σε διάφορα   υλικά   βρήκα  ένα πιατάκι   από  
«Μελαµίνη»  το οποίο ανεσταµένο   κάνει για τη δουλειά  που το 
θέλουµε. Το κόστος   είναι µικρό 4 Ευρώ  και τα τέσσερα . Φτιά-
χνοντας µια βάση από αλουµίνιο ή κάτι  άλλο  ακόµα και  ξύλο  
µπορούµε να αυτοσχεδιάσουµε. Εγώ  σας ρίχνω την   ιδέα  και 
µε την   φωτογραφία  δείχνω τι έχω κάνει . Σίγουρα µπορείτε να 
αυτοσχεδιάσετε  και χαρείτε περισσότερο την  κατασκευή σας. 

 

 

Παρακάτω φαίνετε η διαδοχική  συναρµολόγηση   του   σκίαστρου. 



Σελίδα  Σελίδα  Σελίδα  262626   
5 -  9    R e p  o  r  t  Τεύχος  Τεύχος  Τεύχος  434343ο   ΙΟΥΝΙΟΣ  ο   ΙΟΥΝΙΟΣ  ο   ΙΟΥΝΙΟΣ  200520052005  

5-9 Report — ‘ράδιο ‘επαφή  σελ.5 

LM 35 : Ένα  άλλο  αισθητήριο  ποιο απλό   που µπορούµε να χρησιµοποιήσουµε είναι  το   ολοκλη-
ρωµένο   LM35   της   National Semicontactor . 

Αυτό   έχει τρία   άκρα ,  Στο   1  εφαρµόζουµε την   τάση  4-25V ,   το   3 το γειώνουµε  και στο  άκρο  2 
µετράµε την   θερµοκρασία.  Αυτό έχει το πλεονέκτηµα ότι  η τάση  που µετράµε  είναι ανάλογος της 
θερµοκρασίας δηλ.  

 

00oC —–> 0,00V 

10oC —–> 0,10V   

20oC —–> 0,20V 

. 

. 

. 

36oC—–>0,36V 

100oC—>0,100V 

 

 

Και ανάλογα την  ακρίβεια που µας παρέχει το  όργανο µέτρη-
σης έχουµε και την  ακρίβεια της ένδειξης. Πάντως το   αισθητή-
ριο  είναι γραµµικό. Στα παρακάτω σχήµατα  η  έξοδος είναι : 

Vout=  1,500  mV  στους  150oC 
       250 mV   στους    25οC 

      -550 mV   στους   -55οC 

 
Είναι  µια  οικονοµική λύση για την µέτρηση της θερµοκρασίας. 

 

Εύχοµαι  καλή επιτυχία στους σ’ αυτούς που προσπαθούν   και  θα είµαι στη διάθεση κάθε ενδιαφερό-
µενου να βοηθήσω ή θα χαρώ να ανταλλάξουµε απόψεις 

          SV8CYR 
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Κατασκευή   collinear    µε κλειστά δίπολα για τις ανάγκες επαναλειπτών 
          ....... και όχι µόνο. 
              SV8CYR   
Μετά την περιγραφή  των duplexer σε προηγούµενο τεύχος εδώ θα παρουσιάσουµε την κατασκευή κεραίας 
collinear µε δύο   ή  τέσσαρα κλειστά   δίπολα και  δύο τρόπους   σύνδεσης των  διπόλων . Είναι από τις καλύ-
τερες κεραίες που µπορείτε  να κατασκευάσετε  ακόµη  και στην ταράτσα του σπιτιού σας, εύκολη και αξιόπιστη. 

 Τα   υλικά:  Μπορεί να φτιαχτεί   είναι    αλουµίνιο,  χαλκό, ή ανοξείδωτα  σωληνάκια. 

Με αλουµίνιο είναι εύκολο και ανθεκτικό. Ο χαλκός είναι ευκολότερος αλλά θέλει ειδική επεξεργασία  γιατί  µαυ-
ρίζει και δεν  είναι καλαίσθητος , είναι δε πιο βαρύς από το αλουµίνιο. Το ανοξείδωτο είναι   δυσκολότερο στην 
κατασκευή  πολύ πιο βαρύ  και αρκετά ανθεκτικό. 

Έχω κατασκευάσει µε αλουµίνιο  και πιστεύω ότι   είναι µια πολύ καλή και εύκολη κατασκευή. 

Παρακάτω φαίνετε   το δίπολο   µε  την περιγραφή  και  τις διαστάσεις   
του   

Σωληνάκι 12 χιλιοστά   µε δύο  «κούρµπες πάνω και κάτω µε συνολικό 
µήκος   91 εκατοστά   και απόσταση µεταξύ των καθέτων  6  εκατοστά.  

Σωλήνας 22 χιλιοστά   µήκους 37εκατ.  Σέ   ηλεκτρική  επαφή µε το λε-
πτό   σωληνάκι. 

  Το  κόκκινο  είναι  ένα κοµµάτι «ερταλόν» το  οποίο  µπαίνει µέσα στο  
σωλήνα των 22 χιλ.  Για δύο περίπου   εκατοστά. Στο κάτω µέρος στηρί-
ζετε  σε µία τρύπα  Φ10   στο   «Μπουµ». Αυτό µας δηµιουργεί   και ηλε-
κτρική   αποµόνωση  µεταξύ  του   σωλήνα των  22 χιλ.  Και του  
«Μπουµ». 

«Μπουµ» είναι  σωλήνας 28 χιλιοστών 

  ∆υο  βίδες    
συνδέουν  και 
στηρίζουν το 
σωλήνα των   
12 χιλ, του   
διπόλου    
είναι   σε ηλε-
κτρική επαφή  
µε το Μπουµ. 

Το Μπουµ έχει µήκος (από το πίσω µέρος του διπό-
λου µέχρι τον ιστό ) 17 εκατοστά. 

  

 

 

Είναι αρκετά κρίσιµη αυτή η από-
σταση και  µπορούµε να ρυθµί-
σουµε  λίγο την περιοχή λειτουρ-
γίας. 

Στην επόµενη  σελίδα βλέπουµε 

αναρτηµένα (σχέδιο) τα δίπολα 
όπου η µεταξύ των απόσταση 
είναι 1µέτρο και 85 εκατοστά . 

Στη φωτογραφία   αυτή µπορούµε 
να δούµε όλα  τα τµήµατα που 
απαρτίζουν  το κάθε  δίπολο. 

Η στήριξη  στον  Ιστό   µπορεί να 
γίνει  µε απλές   «δαγκάνες». 

Αριστερά βλέπουµε τις διαστάσεις 
του µικρού πλαστικού που µονώ-
νει το δίπολο από το «µπούµ».   
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     Είναι   πολύ  βασικό να υπάρχει   ακίδα   Αλεξικέραυνου  και πολύ καλή   γείωση. Γειώνετε  και ο Ιστός .   
Σε αντίθετη περίπτωση   σίγουρα  θα έχετε πρόβληµα    στην  είσοδο  του δέκτη  , µε το παραµικρό   στατικό   
δυναµικό που θα  δηµιουργηθεί συνήθως καίγετε η είσοδος του δέκτη. 

Στο µέσον   των   δύο  ή   τεσσάρων   διπόλων    υπάρχει   ο διαιρέτης ισχύος. Αυτός που κατανέµει   ισχύ  στα 
δύο  ή τέσσερα   δίπολα   οµοιόµορφα.(splitter). 

∆ιαιρέτης ισχύος : Είναι   ένα τετράγωνο   ορειχάλκινος   σωλήνας µήκους  56 εκατ.  Μέσα σ’ αυτόν   υπάρχει   
άλλος   σωλήνας   Φ10 από το ίδιο υλικό  µήκους  52 εκατ.. 

Οι   δύο   σωλήνες   ∆ΕΝ   είναι   σε   Ηλεκτρική  επαφή , Και στηρίζετε  στα    εσωτερικό  ση-
µεία   του   «κονέκτορα» . (είναι   στον   αέρα ) 

Ο στρογγυλός   σωλήνας στο ένα σηµείο έχει εγκοπές για να κολληθούν  οι δύο ή τέσσερις   
«κονέκτορες» . Στην   άλλη άκρη  έχει  µία µόνο εγκοπή   για την   στήριξη του   «κονεκτορα»   
τροφοδοσίας. Οι διαστάσεις είναι   κρίσιµες  και πρέπει  οι  αποστάσεις να είναι  ακριβός. Αυ-
τές που   περιγράφονται  είναι  για την   περιοχή   συχνοτήτων   144,000—–146,000   MHz.     
Η κατασκευή   είναι    απλή  αλλά πρέπει να είναι προσεγµένη.  Στο πάνω και κάτω µέρος  
βάζουµε µία πλαστική τάπα  30Χ30 και κάποια λαστιχόκολα για να κλείσει   χωρίς να έχουµε 
εισροή   υγρασίας , θέλει πολύ προσοχή  η στεγανότητα. 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Η στερέωση των «connectors» γίνετε µε πιρ-
τσίνια, βίδες   ή  µε κόλληση   αν αυτοί  έχει 
µόνωση   από βακελίτη . 

 

Το  οµοαξονικό  καλώδιο που συνδέει  το 
δίπολο  µε τον  διαιρέτη είναι  µήκους 2µ.  
Και  το εσωτερικό του καλωδίου συνδέετε  
στο κάτω  µέρος  του σωλήνα των  22 χιλ. 
(εκεί  που µπαίνει το  (ερταλόν ) για την µό-
νωση του τµήµατος αυτού µε το Μπουµ. 

 Η Γείωση συνδέετε πάνω  στο   «Μπουµ» .Βάζουµε λαστιχόκολα για την αποφυγή υγρασίας. Στο κάτω µέρος του 
διπόλου καµιά φορά ανοίγουµε µία µικρή τρύπα  Φ3 για να φεύγουν  τα νερά που πιθανόν να µπουν από τις συν-
δέσεις. 
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Ένας άλλος τρόπος  σύνδεσης  των  τεσσάρων   διπόλων  είναι   µε καλώδια  συγκεκρι-
µένων διαστάσεων  και  αντίστασης   75 Ωµ. ( RG52).  

Από   το σηµείο τροφοδοσίας   µε το   καλώδιο 50 Ωµ   φεύγουν δύο καλώδια 75 Ωµ    
37 εκ. 

Από το τέλος εκάστης προέκτασης   ξεκινούν δύο καλώδια  75 Ωµ  

Μήκους 2,77 µέτρων .Στην άκρη κάθε καλωδίου συνδέετε ένα δίπολο. 

 

Η σύνδεση  των καλωδίων γίνετε  µα  κόλληση και καλή µόνωση. 

 

Επειδή τα καλώδια τουλάχιστον για τα δύο κεντρικά δίπολα είναι  µεγάλα  δεν τα κά-
νουµε κουλούρα  αλλά τα απλώνουµε όσο ποιο  πολύ µπορούµε  

 

Καλή   επιτυχία  και  θα είµαι  διάθεση   κάθε   συναδέλφου   για  περισσότερες  

 διευκρινήσεις χωρίς να νιώθει υποχρεωµένος. 

 

       de  SV8CYR 

Αλέξ.Ε.Καρπαθίου  τηλ. 22730-222879.  Κιν. 6972320436  
sv8cyr@mycosmos.gr 
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Η Ένωση Ραδιοερασιτεχνών Κεντρικού Αιγαίου,  Ε.Ρ.Κ.Α. πού εδρεύει στη Σάµο 

 και το Aegean DX group, παράρτηµα Σάµου, ανακοινώνουν ότι: 

 

 Αθλοθετείτε  και θα απονεµηθεί το τρόπαιο,  

                         « ΠΥΘΑΓΟΡΑΣ»    

      στον σταθµό που θα ενεργοποιηθεί από οποιοδή-
ποτε µέρος της Ελληνικής επικράτειας καθώς επίσης 
και της  Κύπρου, κατά την διάρκεια του 

                       « Aegean VHF Contest » 

και θα συγκεντρώσει τον µεγαλύτερο  αριθµό QSO,                                      
(όχι την υψηλότερη βαθµολογία), στην µπάντα των 
6 m, SSB ή CW mode. 

Αντίγραφα ηµερολογίου σταθµού των συµµετασχόντων πρέπει να έχουν αποσταλεί µέχρι την 30η 
Σεπτεµβρίου 2005 στην διεύθυνση της Ε.Ρ.Κ.Α.     Ταχ. Θυρίδα  4.     831 00      ΣΑΜΟΣ.   

  Το τρόπαιο θα είναι χορηγία του καταστήµατος, 

 Β & Φ  ΤΖΑΝΕΛΛΗ. 

  σε στεριά και θάλασσα 

      Καπετάν Σταµάτη 14  πόλεως Σάµου. 

  tzanellis@internet.gr 



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 στο στο στο InternetInternetInternet   

http://www.5http://www.5http://www.5---9report.gr9report.gr9report.gr   
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Πωλείται το YAESU FT-897 και το  YAESU FT-817 σε άριστη κατάσταση 
(HF/50MHZ/VHF/UHF) µε 800 και 600 Ευρώ αντίστοιχα. Επίσης ψηφιακή φω-
τογραφική ΝΙΚΟΝ CoolPix 3100 (3,2 Μegapixel)σε άριστη κατάσταση µε θήκη, 
φορτιστή, καλώδια USB και σύνδεσης σε TV + Manual+ CF memory 128ΜΒ 
+2η κάρτα 16 MB   150 Ευρώ. ΕΥΚΑΙΡΙΑ: Laptop COMPAQ ARMADA PentiumII 
350MHz, 196 RAM 11 GB HD, CD-ROM, τσάντα µεταφοράς, PCMCIA κάρτα δι-
κτύου, τιµή 300 Ευρώ.  Πληρ. SV5BYR Μιχάλης, τηλ. 6977806590. 

YAESU FT 920 HF+50 ΣΕ ΥΠΕΡΑΡΙΣΤΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 1250 E KAI LINEAR HF + 
50 MHz 1KW RUSSIAN MADE NEW!! ΜΕ ΑΡΙΣΤΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΚAI 
ΥΛΙΚΩΝ 1250 Ε  ΠΛΗΡ. ∆ΗΜΗΤΡΗΣ sv9col@hotmail.com tel.6977003357  

 

ΠΩΛΕΙΤΑΙ ICOM 756 PRO ΣΕ ΑΡΙΣΤΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 1400 Ε ΠΛΗΡ. ΜΑΝΟΣ SV9JI 
TEL 2810 231647  

 

Πωλούνται Λυχνίες 813, 811, 807, 4-400, 4-250, 4-125, 4CX250, 
4CX800/GU74B, GU81M, GK71, GS9B, 2C39, 7289, 6L6, EL84 και άλλες...    
Ηλεκτρολυτικοί υψηλής τάσεως, φερίτες, βάσεις λυχνιών κλπ. Πληροφορίες  
SV1WA τηλ. 210-8000170 . 

 

YAESU FT-690MK2 50-54MHz ALL MODE ΜΕ ΜΠΑΤΑΡΙOΘΗΚΗ, RUBBER, ΤΟ 
∆ΙΚΟ ΤΟΥ LINEAR, ∆ΕΡΜΑΤΙΝΗ ΘΗΚΗ, EXTRA LINEAR 100W. SV9GPM ΓΙΑΝ-
ΝΗΣ ΤΗΛ: 6993076466  & 6996145500 sv9gpm@mail.gr 

 

YAESU FT-290MK2 & YAESU FT-790MK2 VHF & UHF ALL MODE ΜΕ RUBBER, 
ΜΠΑΤΑΡΕΙOΘΗΚΗ , ΤΟ ∆ΙΚΟ ΤΟΥ LINEAR, ∆ΕΡΜΑΤΙΝΗ ΘΗΚΗ.  ΒΑΛΑΝΤΗΣ  
SV9FBZ   ΤΗΛ: 6948530213 

Αν έχετε στην περιοχή σας συναδέλφους 
χωρίς κάποιο Ε-mail ή πρόσβαση στο 
∆ιαδίκτυο τυπώστε το "5-9 Report" και 

δώστε τους. 


