
Μηνιαία έκδοση των Ραδιοερασιτεχνών του ΑιγαίουΜηνιαία έκδοση των Ραδιοερασιτεχνών του ΑιγαίουΜηνιαία έκδοση των Ραδιοερασιτεχνών του Αιγαίου   

Τεύχος Τεύχος Τεύχος 737373ο  ∆εκέµβριος ο  ∆εκέµβριος ο  ∆εκέµβριος 200720072007   

Ταξίδι του µέλιτος...Ταξίδι του µέλιτος...Ταξίδι του µέλιτος...   

Ενδειξη τάσεως...Ενδειξη τάσεως...Ενδειξη τάσεως...   

Ενισχυτής Ενισχυτής Ενισχυτής HFHFHF---6m..6m..6m..   

SV1AIA SV1AIA SV1AIA αποτίµηση...αποτίµηση...αποτίµηση...   

SY1942G...SY1942G...SY1942G...   

OX3XR ...OX3XR ...OX3XR ...   

HST club ...HST club ...HST club ...   

∆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 µηνιαία 
και µπορείτε να το βρείτε 
στην ιστοσελίδα µας 

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

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

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

έκδοση. 

• Επιτρέπεται η ακριβής αντιγραφή 
και  επαναδηµοσιευση          

ΕΛΕΥΘΕΡΑ αρκεί να γίνει 
αναφορά στην πηγή. 

 

Καλές γιορτές και Καλές γιορτές και Καλές γιορτές και    

ευτυχισµένο τοευτυχισµένο τοευτυχισµένο το   

200820082008   
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Όλα τα είχε η Μαριορή, ο φερετζές της έλειπε…. Αφού δεν χορταίνουµε 
λοιπόν µε τίποτα, να µια καινούρια ραδιοχώρα…FJ – SAINT BARTHELEMY 
Μέχρι τώρα ξέραµε ότι ο Άγιος Βαρθολοµαίος µέτραγε σαν FS. Υπήρχαν 
βέβαια διαφορετικά prefix αλλά είτε FS έιτε FJ ήταν το ίδιο. Τώρα ή 
καλύτερα από τις 14 ∆εκεµβρίου και µετά είναι διαφορετικές 
ραδιοχώρες. Όσες επαφές είχαµε στο παρελθόν είτε µε FJ είτε µε FS, 
τώρα µετράνε σα FS. Όσες κάνουµε από τις 14 ∆εκέµβρη 2007 και µετά 
µετράνε σαν FJ. 

Ο Άγιος Βαρθολοµαίος είναι ένα µικρό νησί της Καραϊβικής, που ανακαλύφθηκε από το Χριστόφορο 
Κολόµβο το 1493. Ονοµάστηκε έτσι από τον ίδιο προς τιµήν του αδελφού του. (Αχ ρε αδέρφι να µη 
βρεις κι εσύ ένα νησί να το λένε τώρα Άη Σταµάτη…). Όπου φτωχός κι η µοίρα του κι έτσι αφού 
πέρασε τα χίλια µύρια το 1878 πουλήθηκε από τους Γάλλους στους Σουηδούς. Το 1946 όµως που η 
Γουαδελούπη εντάχθηκε ως τµήµα της Γαλλίας, η µπόρα παρέσυρε και τον Αη Βαρθολοµιό…  

Στις 21 Φλεβάρη 2007 οι Γαλλικές αρχές έδωσαν ένα καινούριο πολιτικό στάτους στον Άγιο 
Βαρθολοµαίο. Θα µου πείτε γιατί τότε δεν µετράει από τότε σαν κάτι ξεχωριστό για το dxcc… Ελά µωρέ 
τώρα δεν τους ξέρετε τους Αµερικάνους… Το µέτρησαν µόνο όταν αυτό έγινε αποδεκτό από τους 
ίδιους. Αυτό συνέβη στις 14 ∆εκέµβρη 2007 όταν και επανεκτιµήθηκε η σχετική λίστα http://
www.state.gov/s/inr/rls/10543.htm  

Κι όπως λέει κι ο κανονισµός του DXCC: “The Entity contains a permanent population, is admin-
istered by a local government, and is located at least 800 km from its parent. To satisfy the 
"permanent population" and "administered by a local government" criteria of this sub-

section, an Entity must be listed on either (a) the U.S. Depart-
ment of State's list of "Dependencies and Areas of Special Sov-
ereignty" as having a local "Administrative Center," or (b) the 
United Nations list of "Non-Self-Governing Territories." 

Αν χρειάζεστε να προσθέστε την καινούρια ραδιοχώρα σε κάποιο logging 
πρόγραµµα, εδώ αριστερά είναι τα στοιχεία που χρειάζεστε.Και φυσικά 
πριν αλέκτωρ λαλήσει τρις, οργανώθηκε στο πιτς φυτίλι και η πρώτη 
dxpedition…. Από ποιους άλλους; Οι OH2BH, Martti Laine, και OH0XX/
HP1WW, Olli Rissanen, είναι οι 2 πρώτοι που έφτασαν. Άρχισαν ήδη να 
εκπέµπουν σαν FJ/OH2AM. Τα σχέδια είναι για 2 σταθµούς στον αέρα αν 
κι αυτή τη στιγµή έχουν µόνο ένα QSL cards via OH2BN. Την ίδια ώρα 
που µια καινούρια ραδιοχώρα γεννιέται µια άλλη σβήνει. Το Aves Island, 

το YV0 δέχτηκε την επίθεση του τυφώνα Ντιν και δείτε στις φωτογραφίες τι έµεινε…. Περισσότερα στο 
http://www.yv0.info/dean/dean.htm 

Αυτά τα αυτοκαταστροφικά…. Καλά Χριστούγεννα κι ευτυχισµένος ο Καινούριος Χρόνος 

Πολλά 73 Κωνσταντίνος…. και κατά κόσµον SV1DPI  

Prefix – FJ 

Country Name – Saint Barthelemy 

CQ Zone – 8  

Start date – Probably February 22, 2007 

QSL Bureau – Yes (REF France) 

UTC Offset – 4 hours behind UTC 

IOTA – NA-146 

ITU Zone – 11 

Continent – North America 

Longitude – 62.83 West 

Latitude – 17.92 North 

ΠΡΙΝΠΡΙΝΠΡΙΝ   ΜΕΤΑΜΕΤΑΜΕΤΑ   
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Σύµµεικτα ραδιοερασιτεχνικά και άλλαΣύµµεικτα ραδιοερασιτεχνικά και άλλαΣύµµεικτα ραδιοερασιτεχνικά και άλλα !... !... !...   
 
ΣΥΡΙΑ Πρώτο. 

    YK9SV 
Εµείς, από το 5-9 Report και το Aegean DX Group, θέλουµε 
να συγχαρούµε τους συναδέλφους πού πραγµατοποίησαν την 
εξαιρετική Dxpedition στο νησί Arward (IOTA ref. number 
AS 186) της Συρίας, µε το διακριτικό κλήσεως YK9SV. 

Η δραστηριότητα αυτή έγινε δεκτή µε ξεχωριστό ενδιαφέρον 
από όλους τους DXers και σχολιάστηκε θετικά στα σχετικά 
διεθνή ραδιοερασιτεχνικά φόρουµ.   

 

Έτσι λοιπόν θερµά συγχαρητήρια στους συναδέλφους πού πραγµατοποίησαν την 
δεύτερη* αµιγώς Ελληνική Dxpedition, 

SV1GE Γιάννη Τράικο, SV1IW Μάνο ∆αρκαδάκη,  

SV1JG Κλεάνθη Σακκαλή, SV1QN Γιώργο Πιλάλη,  

SV1RC Σπύρο Μαστροβασίλη, SV1RP Γιώργο Βλαχόπουλο  

και SV1GYG Γιάννη ∆ιαλεχτό . 

 

ΣΥΡΙΑ ∆εύτερο. 
Εφηµερίδα το «ΠΡΩΤΟ ΘΕΜΑ» και στο Κυριακάτικο φύλλο της, ήρθε η 
έκπληξη !... 

Η παρά πάνω «ΣΥΜΜΟΡΙΑ ΤΩΝ 7» φιγουράρισε σε 
δύο ολόκληρες σελίδες! 

Έτσι λοιπόν ο SV1GE Γιάννης Τράικος έδωσε 
συνέντευξη στην δηµοσιογράφο κυρία Γεωργία 
Ευσταθίου. Μίλησε για την ραδιοερασιτεχνική 
αποστολή στην Συρία, αλλά και για άλλες 
ραδιοερασιτεχνικές εξορµήσεις σε διάφορα Ελληνικά 
νησιά µε ξεχωριστό ενδιαφέρον.  

Μίλησε για τά µελλοντικά σχέδια της οµάδας, αλλά 
έκανε και µια σύντοµη και ουσιαστική παρουσίαση 
του ραδιοερασιτεχνισµού. Τι είναι και τι προσφέρει 
στο ευρύτερο κοινωνικό σύνολο και στο πώς 
διαγράφεται το µέλλον του ραδιοερασιτεχνισµού 
µέσα από την καλπάζουσα εξέλιξη των ψηφιακών 
τεχνολογιών και επικοινωνιών. 

Μια µεγάλη έγχρωµη φωτογραφία της οµάδας 
YK9SV µε όλα τά µέλη της µπροστά στην Συριακή και Ελληνική σηµαία πλαισιώνουν το άρθρο. Σε ένα δε 
ακρόστηλο παρουσιάζονται τά ονόµατα και φωτογραφίες, διεθνώς επωνύµων ραδιοερασιτεχνών… 

Πάντως το όλο άρθρο µού µυρίζει παρασκηνιακή ιδέα και προτροπή του Μάκη Τριανταφυλλόπουλου 
SV1ΑCI… 
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ΣΥΡΙΑ Τρίτο…  εµπόλεµη ζώνη! 
Για να µη νοµίζεται ότι τά παλικάρια του YK9SV πήγαν σε τίποτε 
παραθεριστικό θέρετρο σας µεταφέρω τά ακόλουθα γεγονότα 
πού διαδραµατίστηκαν στην Συρία λίγο καιρό πρίν από την 
Ελληνική Dxpedition εκεί. 

… Τέλη Φθινοπώρου λοιπόν, σε τηλεοπτική συνέντευξη ο 
αρχηγός της αξιωµατικής αντιπολίτευσης του Ισραήλ κύριος 
Νετανιάχου συγχαίρει τον πρωθυπουργό της χώρας του, κύριο 
Ολµέρτ, για την επιτυχή κατάληξη αεροπορικής επιδροµής της 
Ισραηλινής Πολεµικής Αεροπορίας βαθιά µέσα στο Συριακό 
έδαφος!... 

Η επίθεση αυτή µέχρι εκείνη την στιγµή είχε παραµείνει µυστική! 

Αρχικά η υπηρεσία πληροφοριών του Ισραήλ, «Μοσάντ», 
ενηµέρωσε την κυβέρνησή της ότι το πλοίο Al Hamid µε σηµαία 
Νότιας Κορέας το οποίο είχε όµως αποπλεύσει από λιµάνι της 
Βόρειας Κορέας µεταφέροντας πυρηνικά υλικά, έφτασε στο 
Συριακό λιµάνι της Ταρσούς.  Μετά απ’ αυτή την πληροφορία 
συνεδριάζει κατ’ επανάληψη το Ισραηλινό υπουργικό συµβούλιο 
για να αποφασισθεί ο τρόπος αντιµετώπισης της απειλής. Από 
καιρό ο Ισραηλινός τύπος έκανε αναφορές για συνεργασία της 
Συρίας µε την Βόρειο Κορέα στον τοµέα της πυρηνικής 
τεχνολογίας.  Μάλιστα είχε αναφερθεί και παρουσία 
Βορειοκορεατών επιστηµόνων σε περιοχή των βορείων συνόρων 
της Συρίας.  

Τά στοιχεία πού είχαν συλλέξει οι Ισραηλινοί τά γνωστοποίησαν 
σε ανώτερους αξιωµατούχους της Αµερικής. Μερικά απ’ αυτά 
επιβεβαιώθηκαν. 

Τότε απεφασίσθη από το Ισραηλινό υπουργικό συµβούλιο η 
ανάληψη δράσης εναντίον της «Συριακής απειλής».  

Οµάδα καταδροµέων στέλνεται βαθιά µέσα στο Συριακό έδαφος, 
πλησιάζει το εργοστάσιο και καταδεικνύει τον στόχο µε 
προβολέα λέιζερ.  ( κατά πληροφορίες πού δηµοσιεύτηκαν στα 
Ισραηλινά ΜΜΕ, ήταν το εργοστάσιο Dayr az-Zawr)  

Αργά την εποµένη νύχτα τέσσερα F-15 I, µαζί µε άλλα τέσσερα F-16 Ι για προστασία, προσεγγίζουν και 
πλήττουν µε επιτυχία τον στόχο.  

Σε όλη την επιχείρηση προσέγγισης, πλήξης του στόχου και αποχώρησης, οι Ισραηλινές δυνάµεις 
παρέµειναν ανενόχλητες χωρίς να εντοπιστούν από από το Συριακό σύστηµα έγκαιρης προειδοποίησης 
και αναχαίτισης. Το γεγονός αυτό οδηγεί τους διεθνείς στρατιωτικούς αναλυτές, στο συµπέρασµα ότι το 
Ισραηλινό αεροσκάφος έγκαιρης προειδοποίησης  

G550 Eitam πού συνόδευε τους δύο σχηµατισµούς 
κρούσης, εκτός από επιτήρηση του εχθρικού εναέριου 
χώρου, πραγµατοποιούσε και εκποµπές παρεµβολών από 
συστήµατα σύγχρονης τεχνολογίας, τά οποία 
εξουδετέρωσαν το σύστηµα αεράµυνας της Συρίας. 

Από Συριακής πλευράς αναφέρθηκε ότι ο στόχος πού 
πλήξανε οι Ισραηλινοί ήταν απλά κτήρια στο Tall al-
Abyard χωρίς να είναι κάποιας αξίας και γι αυτό τον λόγο 
άλλωστε ήταν αφύλαχτες… 

…Τι µ’ έπιασε και γράφω τώρα τέτοια πράγµατα στο 
ραδιοερασιτεχνικό περιοδικό µας;;; Τι µ’ έπιασε αλήθεια 
χρονιάρες µέρες;  

Πάµε πάλι στα δικά µας τά ειρηνικά… 
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*S92SV από τον SV8CRI. 

Η Πρώτη Ελληνική Dxpedition.  

Η Πρώτη Ελληνική Dxpedition στο εξωτερικό, πραγµατοποιήθηκε από τον συνάδελφο από 
τον νοµό Λέσβου, Παναγιώτη Ναλµπάντη SV8CRI.  Μεταξύ Αυγούστου και Σεπτεµβρίου του 
2000, ο Παναγιώτης ταξίδεψε στο µακρινό νησί SAO 
TOME AND PRINCIPE της Νότιο-∆υτικής Αφρικής και 
ενεργοποίησε το σπάνιο DXCC S9 IOTA AF 023. 

Για να τονιστεί δε η εθνικότητα της 
Dxpedition ο Παναγιώτης είχε 
επιλέξει για επίθεµα του S9 το 
ελληνικό SV, όπως πολύ σωστά 
έκαναν στην συνέχεια και οι 
συνάδελφοι πού ενεργοποίησαν το 
YK9SV. 

 Έτσι για πολλές µέρες στο τέλος 
του Καλοκαιριού του 2000, οι DXers του κόσµου ζούσαν στους ρυθµούς 
του S92SV. 

 

Αυτά προς ενηµέρωση λοιπόν και υπενθύµιση σε όσους δεν θυµούνται… 

 

 

Από την Ραδιολέσχη Καρδίτσας SZ4KRD,  
λάβαµε την QSL κάρτα τους για επιβεβαίωση των επαφών πού είχαµε κάνει κατά την 
διάρκεια του VHF Aegean Contest. 

 

 

 

 

Όµως ο ογκώδης φάκελος εκτός την κάρτα περιείχε και ένα πολύ όµορφο τουριστικό οδηγό 
της Καρδίτσας, ξεχωριστό χάρτη  µε τά αξιοθέατα του νοµού, µαζί µε ένα θαυµάσιο DVD! 

Πολύ καλή δουλειά κύριοι συνάδελφοι, εξαιρετικός σύλλογος µέ δραστήρια µέλη και ακόµη 
πιο δραστήριο ∆Σ µε πολύ καλές δηµόσιες σχέσεις.  
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Εξαιρετικός και ο 
διαδικτυακός τόπος πού 

διατηρούνε 
(www.sz4krd.gr) Να γιατί 

λοιπόν, οι 
ραδιοερασιτέχνες 

συσπειρώνονται γύρο από 
τους τοπικούς τους 

συλλόγους.  

Μπράβο σας και 
επιφυλασσόµεθα!.. 

 

ΑΓΑΠΗΤΟΙ ΣΥΝΑ∆ΕΛΦΟΙ ΣΥΝΟ∆ΟΙΠΟΡΟΙ… 

Η ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΕΙΝΑΙ ΕΛΛΑ∆Α !!! 

Η ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ 
ΕΙΝΑΙ Ο ΠΡΕΣΒΕΥΤΗΣ ΜΑΣ ΣΤΟΝ 

ΚΟΣΜΟ !!! 

Η ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ 
ΕΙΝΑΙ ΑΥΤΟ ΠΟΥ ΜΑΧΟΝΤΑΙ 
ΠΟΛΛΟΙ ΓΙΑΤΙ ΕΙΝΑΙ ΕΝΑ 

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΛΟ 
ΠΟΥ ∆ΙΑΛΑΛΕΙ ΤΗΝ ΧΩΡΑ ΜΑΣ 
ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΦΥΛΗ ΜΑΣ ΣΕ 

ΟΛΑ ΤΑ ΜHΚΗ ΚΑΙ ΠΛΑΤΗ ΤΟΥ ΠΛΑΝΗΤΗ !!! 

 

Η ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ  
                                         ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΠΙΖΗΣΕΙ !!! 
 

Η ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ  
     ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΑΡΑΜΕΙΝΕΙ ΑΝΟΙΧΤΗ !!! 

 
∆ηλώνω ένας από τους υποστηρικτές της.  

Βασίλης Αντ. Τζανέλλης 

SV8CYV 
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ΕΝΙΣΧΥΤΗΣ ΕΝΙΣΧΥΤΗΣ ΕΝΙΣΧΥΤΗΣ 1KW HF + 50Mhz Solid State SPE Expert 1K1KW HF + 50Mhz Solid State SPE Expert 1K1KW HF + 50Mhz Solid State SPE Expert 1K---FAFAFA   
 

Απόδοση: Ευστάθιος Μαλιάκης, SV5DKL 

 

Εδώ και πολλά χρόνια στην αγορά 
των ραδιοερασιτεχνικών ενισχυτών 
υπήρχε ένας έντονος ανταγωνισµός 
µεταξύ των λαµπάτων (tubed ή 
valved) και των τρανζιστοράτων 
(solid state) RF ενισχυτών, µε τους 
δεύτερους να έπονται, καθώς ήταν 
ιδιαίτερα ευπαθείς σε ηλεκτρονικές 
βλάβες και απαιτούσαν πάντα 
προσεκτικό χειρισµό, µην αφήνοντας 
το παραµικρό περιθώριο λάθους στον 
χειριστή!! 

Όµως, η ραγδαία ανάπτυξη της 
µικροηλεκτρονικής ειδικότερα την 
τελευταία επταετία, έχει ωθήσει 
πολλούς κατασκευαστές στην 
σχεδίαση και παραγωγή solid state RF ενισχυτών, που ανταγωνίζονται “στα ίσα” τους αντίστοιχους λαµπάτους, µε 
κύριο µέληµα της σχεδίασης την προστασία του ενισχυτή από ανθρώπινα λάθη/αµέλειες, την σταθερή απόδοση σε 
όλο το καλυπτόµενο εύρος συχνοτήτων και τον ιδιαίτερα µεγάλο βαθµό απόδοσης (ενδεικτικά: Pout ~ 90% * P 
καταναλισκόµενη). 

Ένας σύγχρονος solid state ενισχυτής 
υψηλής απόδοσης είναι το προϊόν που σας 
παρουσιάζουµε σήµερα µέσα από τις σελίδες 
του 5-9 report, σχεδιασµένος και 
κατασκευασµένος εξ’ολοκλήρου στη γείτονα 
Ιταλία από την εταιρεία S.P.E. (Societe 
Per l’Elettronica), η οποία βρίσκεται στο 
χώρο της µικροηλεκτρονικής από το 1977. 

Ο SPE Expert 1K-FA είναι ένας full solid 
state RF ενισχυτής υψηλής απόδοσης ο 
οποίος λειτουργεί στην περιοχή των 
βραχέων (HF 160m-10m) και στην περιοχή 
των 50Mhz (6m). Η τυπική απόδοση του 
ενισχυτή είναι: για τα HF 1 kW p.e.p. SSB 
(900W p.e.p. CW), ενώ στους 50Mhz 
(6m) φτάνει τα 700W p.e.p. χωρίς να 
απαιτείται χρόνος προθέρµανσης (ο 
ενισχυτής είναι άµεσα διαθέσιµος). Αυτή η 
απόδοση επιτυγχάνεται µε τη βοήθεια MOS-
FETs, που ουσιαστικά κάνουν τη διάρκεια 
ζωής του ενισχυτή απεριόριστη !! 

O 1K-FA διαθέτει ενσωµατωµένο 
τροφοδοτικό και Antenna Tuner (κύκλωµα 
εξόδου Pi-L), ικανό να συντονίσει 3:1 SWR 
στα HF και 2.5:1 SWR στα 50Mhz, ενώ ο 
χρόνος που απαιτείται για να επιτευχθούν οι 
ικανές συνθήκες µπάντας, κεραίας και 
συντονισµού είναι µόλις 10msec !! 
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Αυτό που ξεχωρίζει τον 1K-FA είναι οι διαστάσεις και το βάρος του. Ο ενισχυτής 
µετράει µόλις 19Kg βάρους, ενώ οι εξωτερικές του διαστάσεις (Π 28, Υ 14, Β 
32 cm) τον καθιστούν ιδιαίτερα εύκολο στη µεταφορά και ιδανικό για DX-
peditions, Field Days, Portable operations, κτλ. Ο κατασκευαστής, µάλιστα, 
παρέχει µαζί µε τον ενισχυτή µία στιβαρή θήκη µεταφοράς, η οποία µπορεί 
κάλλιστα να θεωρηθεί ως χειραποσκευή στα µέσα µεταφοράς. 

Τεχνολογικά, ο 1K-FA ενσωµατώνει πολλές καινοτοµίες και πρωτοπορίες, αφού 
είναι από τους ελάχιστους solid-state RF ενισχυτές, που υποστηρίζουν τη 
λειτουργία SO2R (Single-Operator Two-Radios) για τους φίλους των con-
tests και όχι µόνο, ενώ παράλληλα χρησιµοποιεί δύο ανεξάρτητες CPU, εκ των 
οποίων η µία ασχολείται αποκλειστικά µε την επικοινωνία του ενισχυτή µε τον 
ποµποδέκτη, ενώ η δεύτερη ασχολείται µε το RF κοµµάτι και την ασφάλεια του 
ενισχυτή.  

Η S.P.E. έχει κάνει καταπληκτική δουλειά στο κοµµάτι του CAT (σύνδεση transceiver µε ενισχυτή). Το 13000 
γραµµών software που χρησιµοποιείται βελτιστοποιεί την συνολική απόδοση του ενισχυτή, ενώ παράλληλα 
διευκολύνει την διασύνδεση του ενισχυτή µε, κυριολεκτικά, οποιονδήποτε ποµποδέκτη ακόµη και αν αυτός είναι 
ιδιοκατασκευή!! 

Οι ευκολίες που παρέχονται 
για το CAT είναι πραγµατικά 
σηµαντικές. Υπάρχει η 
δυνατότητα ο ενισχυτής να 
ανοίγει ή να κλείνει όταν 
αντίστοιχα ανοίγουµε ή 
κλείνουµε τον ποµποδέκτη 
και ουσιαστικά κατά τη 
λειτουργία του ο χειριστής 
το µόνο που έχει να κάνει 
είναι να αλλάζει µε την 
άντιγα του ποµποδέκτη του 
τη συχνότητα λειτουργίας!! 
Το ίδιο ισχύει και όταν ο 
ενισχυτής χρησιµοποιείται σε 
SO2R mode, δηλαδή σε 
όποιον από τους δύο 
συνδεδεµένους ποµποδέκτες υπάρξει µεταβολή µπάντας ή συχνότητας, ο ενισχυτής φροντίζει οι διατάξεις του να 
είναι πάντα προσαρµοσµένες. 

Ιδιαίτερο βάρος έχει δωθεί στην ασφάλεια του ενισχυτή. Πέρα από τις κλασσικές προστασίες (ALC-υπεροδήγηση, 
υψηλή θερµοκρασία, SWR, ανακλώµενη ισχύ, υπέρταση/υπερένταση) υπάρχουν ξεχωριστές προστασίες για την καλή 
λειτουργία κάθε ανεξάρτητου στάδιου ενίσχυσης, καθώς και µια πρωτοπόρα προστασία, που έχει να κάνει µε τη 

µέγιστη 
RF τάση 
στο Tuner 
του 
ενισχυτή. 
Η µία CPU 
που 
ασχολείται 
µε αυτό 
το 
κοµµάτι, 
σε 

συνδυασµό µε το πανίσχυρο software, παρακολουθούν διαρκώς όλες αυτές τις παραµέτρους, ώστε να διασφαλίζεται 
η εύρυθµη λειτουργία του ενισχυτή. Όλες οι προστασίες λειτουργούν µε δύο τρόπους: µέσω ηλεκτρονικών 
κυκλωµάτων (H/W) για να εξασφαλίσουν υψηλή ταχύτητα δράσης και µέσω του λογισµικού (S/W), για 
να εξασφαλίσουν υψηλή ακρίβεια. 
Χάρις στο λειτουργικό, η µεταγωγή εκποµπής/λήψης υλοποιείται µε µηδενικό ρεύµα στις επαφές του 
ρελέ TX/RX.  
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Για να διατηρηθεί η θερµοκρασία του ενισχυτή σε χαµηλά 
επίπεδα χρησιµοποιούνται συνολικά επτά ανεµιστήρες 
χαµηλού θορύβου τριών ταχυτήτων µε 150 CFM 
µέγιστη συνολική ροή αέρα µε µόνο 39 dBa στάθµη 
θορύβου στη µέγιστη ταχύτητα των ανεµιστήρων. 

Ο ενισχυτής διαθέτει, φυσικά, συντονισµένη είσοδο 
πάντα στα 50 Ohm, µε αποτέλεσµα τα στάσιµα να µην 
υπερβαίνουν ποτέ τα 1,2:1, ενώ παράλληλα η έξοδός του 
είναι πολύ καθαρή και µε πολύ χαµηλή παραµόρφωση 
(Το µέγεθος των ανεπιθύµητων εκποµπών είναι 
λιγότερο από -50 dB ( 50 MHz –60 dB ) και η 3η 
αρµονική (στο test  δύο τόνων) είναι τυπικά 36 
dB). 

Υποστηρίζεται, φυσικά, full break-in QSK operation 
(σύνηθες στους λαµπάτους ενισχυτές, αλλά σπάνιο στους 
solid-state!!), σε οποιαδήποτε από τις τέσσερις (4) 
κεραίες εξόδου που διαθέτει ο ενισχυτής. 

Υπάρχουν δύο διαθέσιµες βαθµίδες εξόδου FULL και 
HALF. Στην πρώτη, ο ενισχυτής λειτουργεί στη µέγιστη απόδοσή του (1 kW SSB p.e.p.) ενώ στη δεύτερη η απόδοση 
περιορίζεται στα 500W SSB p.e.p. Στη FULL διαβάθµιση, δεν υπάρχει περιορισµός χρήσης για SSB Operation, ενώ το 
carrier key-down είναι 2 λεπτά. Στη HALF διαβάθµιση, δεν υπάρχει περιορισµός χρήσης για SSB Operation, ενώ το 
carrier key-down είναι 5 λεπτά. Επιπλέον, υπάρχει διαθέσιµη η επιλογή µεταξύ normal και contest operation ώστε να 
βελτιστοποιείται η συνολική απόδοση του ενισχυτή. 

Άκρως εντυπωσιακή είναι η µεγάλη LCD οθόνη (ρυθµιζόµενου contrast/brightness) στη πρόσοψη του 
ενισχυτή και εξίσου εντυπωσιακός είναι ο όγκος των πληροφοριών που απεικονίζρνται σε αυτήν κατά τη λειτουργία 
του, π.χ. W pep ισχύς εξόδου, V pa, I pa, W pep ανακλώµενη ισχύς, Κέρδος ισχύος (dB), Θερµοκρασία (°C, °F), 
SWR,  Ρυθµίσεις εισόδου, Ρυθµίσεις σύνδεσης µε τον ποµποδέκτη (CAT), Μπάντα καθώς και άλλες ενδείξεις 
συµπεριλαµβανοµένου του alarms log. 

Με τον ενισχυτή διατίθεται λογισµικό (S/W) για τον τηλεχειρισµό του front panel και την απεικόνιση και έλεγχο όλων 
των παραµέτρων λειτουργίας του, το οποίο είναι ιδιαίτερα φιλικό προς το χρήστη. Η σύνδεση γίνεται φυσικά µέσω 
της θύρας RS-232 του PC µας. Ο κατασκευαστής έχει φροντίσει να µας παρέχει αναλυτικά το πρωτόκολλο 
επικοινωνίας, ώστε οι επίδοξοι προγραµµατιστές να διασυνδέσουν τον 1K-FA µε οποιαδήποτε εφαρµογή απαιτηθεί. 
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Η S.P.E. έχει πιστοποιήσει το σύστηµα διαχείρισης ποιότητας (Quality Control) που ακολουθεί κατά το 
πρότυπο ISO 9001:2000, ενώ έχει πιστοποιήσει τον Expert 1K-FA κατά το FCC Rule 97.305 (περί emis-
sions) και κατά το CE (ETSI EN 301 489-1 & ETSI EN 301 489-15) περί ηλεκτροµαγνητικής 
συµβατότητας. 

Ο Expert 1K-FA συνοδεύεται από δύο (2) έτη 
εργοστασιακής εγγύησης που καλύπτουν τα υλικά και 
την εργασία αντικατάστασής τους. Παρακάτω 
παρατίθεται συνοπτικός συγκριτικός πίνακας µεταξύ 
του 1K-FA και του τρέχοντος ανταγωνισµού, από τον 
οποίο φαίνεται η σαφής υπεροχή του 1K-FA σε όλα τα 
συγκρινόµενα χαρακτηριστικά. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Για οποιαδήποτε πληροφορία σχετικά µε τον SPE Expert 1K-FA παρακαλώ επικοινωνήστε µαζί µου τηλεφωνικά στο 
6945-464846 ή µέσω e-mail : sv5dkl@rho.forthnet.gr 

Επίσης, περαιτέρω πληροφορίες µπορείτε να βρείτε στο web site της SPE:  www.linear-amplifier.com 

Τα λογότυπα SPE , Expert 1K-FA είναι σήµατα 
κατατεθέντα της S.P.E. s.r.l. , η οποία έχει και τα 
πνευµατικά δικαιώµατα για τις φωτογραφίες που 
παρατίθενται. 

 

 

Πολλά 73 από τη Ρόδο, 

 

Ευστάθιος Μαλιάκης 

SV5DKLSV5DKLSV5DKL   
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Ταξίδι του µέλιτος....Ταξίδι του µέλιτος....Ταξίδι του µέλιτος....   
Αφότου εισήλθα και εγώ είς γάµου κοινωνία-µετά απο ανεπάλληλα 
πειράγµατα συγγενών και φίλων του στύλ : 

"το σκέφτηκες καλλά;" ή "προλαβαίνεις όσο είναι καιρός!!!"-αποφασίσαµε µε 
την XYL, να πάµε ένα ταξιδάκι για λίγες ηµέρες, για να ηρεµήσουµε και να 
ξεκουραστούµε λίγο.Αλλά ταξίδι χωρίς φορητό shack γίνεται;Ανήσυχο 
πνέυµα ο Ραδιοερασιτέχνης, ακόµα και όταν πρόκειται για το ταξίδι του 
µέλιτος. 

Φορτώνουµε λοιπόν τις αποσκευές µας και τον απαραίτητο "εξοπλισµό 
εκστρατείας" και ξεκινάµε απο τη  Πάτρα όπου είναι και το µόνιµο πλέον QTH 
µας.Πρώτος σταθµός του ταξιδιού µας το νησί της Σαπφούς.Η πανέµορφη 
Μυτιλήνη.Θα πηγαίναµε οδικώς µέχρι την Αθήνα και έν συνεχεία 
αεροπορικώς.Όλα καλά!Στο Ελευθέριος Βενιζέλος    περνάµε απο το check in 
τις βαλιτσες µας και απο τον έλεγχο των χειραποσκευών τη τσάντα της XYL, 
ένα τσαντάκι µε τα επίσης προσωπικά µου είδη και έγγραφα και ένα σακίδιο  
µε ραδιοερασιτεχνικό εξοπλισµό-φορητά VHF,φορτιστές , κεραίες, κ.λ.π.    
Τα περάσαµε ΟΛΑ  χωρίς κανένα απολύτως πρόβληµα. 

Φτάνουµε απογευµατάκι στο νησί.Πάµε στο ξενοδοχείο και πρίν καλά-καλά 
τακτοποιήσουµε τις αποσκευές µας, έχω στήσει µια mobile κεραία στο 
µπαλκόνι του δωµατίου, έχω συνδέσει το φορητό µου VHF και ψάχνω να 
βρώ κάποιο σταθµό για QSO.Καλώ λοιπόν στο 145.500 µιάς και δεν γνώριζα άλλη συχνότητα εποικοινωνίας  

και η πρώτη απάντηση στις κλήσεις µου, έρχεται απο τον TA3EV απο το Αιβαλί.Συνεχίζω τις κλήσεις .Επόµενη 
απάντηση απο τον TA3LE.Αµάν!!!Σκέφτοµαι.Τι γίνεται εδώ;Που πήγαν οι SVσταθµοί;Το βράδυ βγήκαµε µε ένα 
φιλικό ζευγάρι απο το νησί για φαγητό και δεν ασχολήθηκα άλλο µε τα QSO.Μόνο QRX στο πύργο ελέγχου της 
περιοχής, για την ακρόαση της τοπικής αεροπορικής κυκλοφορίας,καθότι τρελαµένος Plane Spotter και 
αεροπόρος-πολλές πτήσεις µε CESNA C-150 και C-172 της τοπικής µας αερολέσχης Πατρών.                           
Την επόµενη ηµέρα βρήκα επιτέλους ελληνικούς σταθµούς στο 145.350.Εκεί ήταν το τοπικό net. Γνώρισα  όλα 
σχεδόν τα παιδιά απο την Ένωση Ραδιοερασιτεχνών Βορείου Αιγαίου (Ε.Ρ.Β.Α.),ανάµεσα τους και τον πατέρα 
Κυριάκο SW8DUN,όπως επίσης  είδα απο κοντά και το πρόεδρο της ένωσης και φίλο µου SV8DBW Χρήστο,µε τον 
οποίο είχαµε σχεδόν καθηµερινή επικοινωνία πολλά χρόνια νωρίτερα στα 2m παρακαλώ µέσω του R0 του 
Ταύγέτου!!!                                                                                                                                               
Στο νησί υπάρχει ενα R6 µε ενδιάµεσο link στο 430.650, το οποίο R6 καλύπτει τη δυτική και βόρεια πλευρά του 
νησιου,ενώ το link εξυπηρετεί για την κάλυψη της πόλης της Μυτιλήνης και της γύρω περιοχής.Επίσης, ένα R4 µε 
ενδιάµεσο link στο 430.600, το οποιο καλύπτει τη περιοχή του Πλωµαρίου και των περιχώρων! Και οι δύο 
επαναλήπτες και link λειτουργούν άψογα και το διαπίστωσα την ηµέρα όπου εκανα το γύρο του νησιού.          
Είχα πάντοτε πρόσβαση σε έναν απο τους δύο επαναλήπτες, αναλόγως τη πλευρά του νησιού πού βρισκόµουν 
κάθε φορά και µόνιµη επικοινωνία µε το KENWOOD TH-D7 και µία µαγνητική mobile στο αυτοκίνητο.Αξίζει ένα 
µπράβο στα παιδιά της Ε.Ρ.Β.Α. για την πολύ καλή δουλειά που έχουν κάνει.Το µόνο αρνητικό η έλειψη 
digipeater,κάτι που ελπίζω σύντοµα να λειτουργήσει.                                                                                       
Επόµενος σταθµός του ταξιδιού µας η Θεσσαλονίκη.Ταξιδέυουµε και πάλι αεροπορικώς. Check in-έλεγχος 
χειραποσκευών ΟΛΑ ΟΚ και φύγαµε!Με το που φτάνουµε στο ξενοδοχείο µας όπως και στο νησί έστησα το VHF 
σταθµό µου.Εκεί βρήκα-λογικό άλλωστε πολλούς σταθµούς. 

Τις επόµενες ηµέρες -εκτός από τίς επισκέψεις στα τοπικά αξιοθέατα  και τις γύρω περιοχές τής Μακεδονίας µας -
επισκεφτήκαµε την Ε.Ρ.Β.Ε. όπου είδα την καλή µου φίλη SV2CWQ Τασούλα,τον SV2CWV το Κώστα,τον SV2EWS 
Γιάννη και άλλους συναδέλφους που µου διαφέυγουν τα call sign τους,οι οποίοι µου επέτρεψαν να εκπέµψω απο 
το σταθµό του club τους SZ2TSL σε CW έτσι...για το καλο!!!Καθώς επίσης και τη T.A.R.G. όπου την ηµέρα της 
επίσκεψής µου γίνονταν µαθήµατα  morse για την τρέχουσα εξεταστική περίοδο.Ο Πάνος ο SV2HTR µου 
παραχώρησε για λίγο τη θέση του, και χείρισα µε µεγάλη µου χαρά, µερικές πεντάδες στους µαθητές του.        
Όλα τα ωραία τελειώνουν κάποτε .Έτσι έφτασε και για εµάς η ώρα του γυρισµού στο νέο µας πλέον QTH.            
Η επιστροφή και πάλι αεροπορικώς.Εδώ τα πράγµατα δεν πήγαν όπως τα υπολογίσαµε µε την XYL.Στο 
"ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑ" περνάµε απο check in,αλλά στον έλεγχο των χειραποσκευών ΚΟΛΛΑΜΕ!!! Ο λόγος;                      

Οι αστυνοµικοί στον έλεγχο δεν µου επέτρεπαν να πάρω µαζί µου στο αεροσκάφος τον ραδιοερασιτεχνικό µου 
εξοπλισµό-πλήν της φωτογραφικής µου µηχανής και της κάµερας-θεωρόντας ότι είναι επικύνδυνος για την 
ασφάλεια της πτήσης.Μάλιστα εάν δεν έδειχνα -όπως όφειλα άλλωστε-και την ραδιοερασιτεχνική µου άδεια, πολύ 
πιθανόν να είχα και άλλες επιπτώσεις,αφού οδηγήθηκα στο διοικητή του αστυνοµικού τµήµατος του αεροδροµίου, 
για να δώσω εξηγήσεις για τον επικύνδυνο και πολύ πιθανόν ύποπτο εξοπλισµό µου.Ξέρετε κύριε αστυνόµε είµαι 
αδειούχος ραδιοερασιτέχνης, γνωρίζω τους κανονισµούς,είναι ευαίσθητες οι συσκευές µου για να µην 
συνοδευτούν,στις προηγούµενες πτήσεις µου   πέρασα κανονικά απο τον έλεγχο χειραποσκευών χωρίς κανένα 
πρόβληµα.....Μάταια!!! 
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Τελικά υποχρεώθηκα να στείλω και το σακίδιο µε τον εξοπλισµό µου στο χώρο αποσκευών του αεροσκάφους, 
όπως έκανα µε τις υπόλοιπες αποσκευες µας.Ευτυχώς που είχα συσκευάσει καλά τα πραγµατά µου, σε περίπτωση 
που γίνονταν κάτι τέτοιο.Στην Ελλάδα ζούµε άλλωστε!!!Ποτέ σαν Ραδιοερασιτέχνης δέν ξέρεις τι θα σου τύχει και 
πώς θα σε αντιµετωπίσουν οι αρµόδιες αρχές!!! 

Προσπαθώ να φανταστώ τη περιπέτεια αυτή πώς θα ήταν πριν απο 20 χρόνια ή νωρίτερα.Πιθανόν να ήµουν 
ισοβίτης!!! Το ταξίδι µας τελείωσε χωρίς άλλα απρόοπτα!    

Τελειώνοντας θέλω να ευχαριστήσω τους SV8ING Φώτη και SV8BES Στρατή απο τη Μυτιλήνη για τη ταχεία 
εύρεση φορτιστή για τη handycam µου, αφου ο πρώτος απωλέσθη κατα τη διάρκεια του ταξιδίου.Τα παιδιά 
εργάζονται σε γνωστό κατάστηµα ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών ειδών στο κέντρο της πόλης. 

Καθώς επίσης να εκφράσω και το παραπονό µου για πολύ γνωστό συνάδελφο της Ραδιολέσχης Θεσσαλονίκης ο 
οποίος -άν και πιθανον να γνώριζε-αρνήθηκε να µου δώσει µία πληροφορία για κάποιο µέλος της Ε.Ρ.Β.Ε. του 
οποίου είχα          χάσει το τηλεφωνό του και ήθελα να τον συναντήσω,λέγοντας µου µε τρόπο "καυστικό," ότι 
αυτός δεν είχε καµία σχέση µε εκείνους. Αντιζηλία; Ίσως!!! Ο Ραδιοερασιτεχνισµός ενώνει ή χωρίζει τελικά; 

Ευχαριστώ και τη συζυγό µου Αλεξάνδρα που µε ανέχεται και κατανοεί απόλυτα το πάθος µου για το 
Ραδιοερασιτεχνισµό. 

Τήν επόµενη φορά θα σας περιγράψω τη κεραία δίπολο τσέπης που χρησιµοποίησα στο ταξίδι µου. 

                                                         Πολλά 73 de SV3EXT 

                                                       Στέφανος    Καρανικολός  

                                                                   Πάτρα 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

HST2008 
ARI ( Italian Radioamateur Association) is glad to announce to you that from April 23rd  to April 26th 
2008 is going to happen the 6th International Hight Speed Telegraphy Campionship HST2008 (High 
Speed Telegraphy) in Pordenone (Italy) during the 43rd edition of Radioamateur Fair, the most 
important event of the sector. It  sees present more than 250 exhibitors and about 35.000 visitors. 

The WG HST  IARU Reg.1 settled  the ARI's section  of Pordenone like organization committee. 

The competition is going to have morse code receiving and transmitting tests accordoing the rules as  
published regulations on www.hst2008.org 

Many international teams are going to be  engaged on the games. 

The partecipation forms  are available on the event web site: (www.hst2008.org). 

The games will follow this plan: 

23rd – Competitors' arrival, registration, opening ceremony; 

24th – Games opening; 

25th – Conclusion of the games; 

26th – Boat-trip to Venice, dinner and award ceremony 

The organization committee hopes in a large participation from different Country, to keep in life the 
telegraphy in the world. 

 

(το πιο πάνω κείµενο µας στάλθηκε από την ARI  µε την παράκληση να δηµοσιευθεί στο 5-9 Report) 
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                                                                                                                    Kώστας Παναγόπουλος, SV1AIA 

                                                                                                                           sv1aia @yahoo.com 

                                              
                                                SV1AIA, "ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΝΑΜΟΝΗ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ, 
                                                Η ΠΟΡΕΙΑ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΡΑ∆ΙΟΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΣΜΟΥ",                                          
                                                Εκδ. Ραδιοτηλεπικοινωνίες, Αθήνα 2000                                
                                                                                  
                                                                       ΟΧΤΩ XΡΟΝΙΑ ΜΕΤΑ 
      
 
Συµπληρώνονται οχτώ χρόνια  από την έκδοση του βιβλίου, αρκετά για µια νηφάλια δηµόσια αποτίµηση. 
Θέτοντας κατά µέρος κάθε δυσάρεστο συναίσθηµα, επανέρχοµαι για το σκοπό αυτό σε ένα θέµα που δεν έχει 
κλείσει. 
Για να ευχαριστήσω όσους τίµησαν την όλη προσπάθεια. Είτε συµβάλλοντας  σ’αυτήν  µε συνεντεύξεις, 
πληροφορίες, στοιχεία κλπ, είτε εκφράζοντας επώνυµα τις θετικές -ή και τις καλοπροαίρετες αρνητικές- 
παρατηρήσεις τους. Επίσης όσους τηλεφώνησαν ή έστειλαν κάρτες και επιστολές. 
Να αποτίσω τον δέοντα φόρο τιµής στη µνήµη όσων από αυτούς δεν βρίσκονται πια ανάµεσά µας (SV1AΒ, S1AE, 
SV1AI, SV1AT, SV1BT, SV1JP, SV4KJ, SV7MU κ.ά.). 
Να παραθέσω αποσπάσµατα από σχόλια αναγνωστών, ραδιοερασιτεχνών και µη, µετά από µια αναδροµική µατιά 
στο ιστορικό της έκδοσης. 
Το ότι ένα τέτοιο βιβλίο θα συναντούσε την αδιαφορία, την υποκριτική και επιδεικτική αγνόηση και τις 
αντιδράσεις κάποιων άλλων ήταν αναµενόµενο, ήδη από τη στιγµή που έγινε γνωστό ότι γράφεται και ότι 
βρέθηκε τελικά κάποιος να το εκδόσει. Ωστόσο, ούτε η µέχρι σήµερα χαρακτηριστική παντελής απουσία  -
τυπικής έστω- επίσηµης ραδιοερασιτεχνικής παρουσίασης, βιβλιοκρισίας, έστω και αρνητικής, µνείας ή αναφοράς, 
ούτε οι όποιες κακόβουλες δυσφηµιστικές αντιδράσεις κατάφεραν να υποβαθµίσουν τη σηµασία του και να 
εµποδίσουν τη θερµή υποδοχή του από την ευρύτερη ραδιοερασιτεχνική οικογένεια. 
                                                                              ΤΟ ΙΣΤΟΡΙΚΟ 
Όπως έγραφα στον πρόλογο (σ.8 &9), "...αυτοί οι λόγοι, το ενδιαφέρον µου για την ιστορία του χόµπυ και η 
παραίνεση φίλων ραδιοερασιτεχνών (SV1HE, SV1DC, SV1TN κ.ά.) µε οδήγησαν στο γράψιµο του βιβλίου. Η 
προσπάθεια άρχισε πριν κάµποσα χρόνια και πήρε την έγκριση της ΕΕΡ -επί προεδρίας SV1DC- το καλοκαίρι του 
1992. Τη σχετική ανακοίνωση άρχισε από την Κυριακή 10 Οκτωβρίου 1992 να µεταδίδει στον αέρα ο SV1HE: 
«...∆εν χρειάζεται να τονιστεί η σηµασία που έχει µια τέτοια συλλογική προσπάθεια. Γι’αυτό απευθυνόµαστε σε 
όλους, όσοι µπορούν να συµβάλουν ενεργά...». Ανεξάρτητα όµως από το πόσοι, πώς και πόσο βοήθησαν τελικά 
την προσπάθεια και από το πόσο αυτή υπήρξε πράγµατι συλλογική, δεν είναι λίγοι οι ραδιοερασιτέχνες που την 
χαιρέτησαν µε ενθαρρυντικά λόγια. Εκτός από τη µεγάλη µάζα εκείνων που συνήθως αδιαφορούν, δεν έλειψαν 
και κάποιοι, πικραµένοι τόσο ώστε να εκφράζουν αντιρρήσεις. Του τύπου «µην τα σκαλίζεις και βρωµάνε» ή «τί 
κάθεσαι και γράφεις,  πoιός θα καθίσει να τα διαβάσει;». Eνώ άλλοι 
προειδοποιούσαν: «θα ξεσηκώσεις θύελλα αντιδράσεων». Πρόθεση και επιθυµία τού συγγραφέα ήταν να δωρίσει 
το πόνηµα αυτό στην ΕΕΡ, η οποία να βοηθούσε στη συγκέντρωση και επεξεργασία του υλικού και να ανελάµβανε 
τα έξοδα της έκδοσης. ∆υστυχώς η επιθυµία αυτή δεν κατέστη δυνατόν να εκπληρωθεί. Μετά την διαπίστωση της 
έλλειψης ενδιαφέροντος από πλευράς ΕΕΡ, δέχτηκα την πρόταση του αγαπητού φίλου Νίκου Κασίµη, SV0CY, να 
αναλάβει την έκδοση".  Και σηµείωνα (σ.240): "Αναπόφευκτο ήταν να παραµείνουν τελικά σοβαρά κενά. Πέρα 
από τον περιορισµό του χώρου -που δεν φτάνει για όλους- , η παράλειψη δεν οφείλεται παρά σε έλλειψη 
πληροφόρησης. Και σχετίζεται άµεσα µε την πολύ ανεπαρκή ανταπόκριση στην από το 1992 έκκλησή µας για 
παροχή στοιχείων.  Έκκληση - προσκλητήριο, που κιτρίνισε αναρτηµένη τόσα χρόνια στα εντευκτήρια της 
Ένωσης και που επανειληµµένα δηµοσιεύτηκε στα  «SV Νέα» και αλλού και µεταδόθηκε στον αέρα από τον 
SV1HE (µάλλιασε η γλώσσα του!)" . 
                                                                                "∆ΙΑΦΗΜΙΣΗ" 
"Επιτέλους εκυκλοφόρησε" SV1HE, ανακοινώσεις Κυριακής, Ιαν.2000. 
-SV1EF: Θέλω να συγχαρώ τον SV1AIA για το βιβλίο που έγραψε... -SV1APA: Εγινε διαφήµιση του βιβλίου από 
τον HE. -SV1DC:  Xρησιµοποιούνται οι συχνότητες για ιδιοτελείς σκοπούς, διαφήµιση βιβλίων... -SV1AWL: ∆εν 
είναι διαφήµιση, αλλά ανακοίνωση που ενδιαφέρει όλους τους ραδιοερασιτέχνες (στη Γεν. Συνέλευση της ΕΕΡ, 
30/1/2000). 
                                                                                ΜΙΚΡΟΤΗΤΕΣ   
"-Αυτό το βιβλίο δεν πρόκειται να κυκλοφορήσει". -Ανώνυµος µε αλλαγµένη φωνή, στο R1 κατά τις ανακοινώσεις 
του SV1HE, 23/1/2000: "Να λες για το βιβλίο, να τα κονοµήσει και ο γιατρός !". "-Ο SV1HE πρέπει να περάσει 
από πειθαρχικό". "-Το βιβλίο αυτό έχει δυσφηµιστεί"."-Είναι εναντίον του Ραδιοερασιτεχνισµού"."-Πλίνθοι και 
κέραµοι ατάκτως ερριµµένα". "-Πήρε συνέντευξη από αγνώστους, εµένα γιατί δεν ήρθε να µε ρωτήσει;"."-Είναι 
υπέρ των πειρατών και του CB". "-Γράφει ανακρίβειες". "-∆εν ξέρω πού θα το βρεις. Μην το πάρεις, δεν αξίζει”. 
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ΓΝΩΜΕΣ ΕΠΩΝΥΜΩΝ ΡΑ∆ΙΟΕΡΑΣΙΤΕΧΝΩΝ 
"Εχεις κάνει πολύ σοβαρή, σπουδαία δουλειά. Καλά έκανες και τα έγραψες και µη λαµβάνεις υπ'όψη σου τις 
αντιδράσεις"  Σωκράτης Κουτρουβής, SV1AE, τ. Γεν.∆/ντής της ∆ΕΗ, ιδρυτικό µέλος, επίτιµο µέλος και 
τ.πρόεδρος της ΕΕΡ (sk). 
"Ενα ωραίο βιβλίο, µετρηµένο, µε πολύ λογισµό. Είναι σαν να το έχουν γράψει πολλοί. Είµαι ευτυχής που 
µπόρεσα να το διαβάσω και θα είµαι ευτυχής να το διαβάσουν όλοι οι Ελληνες ραδιοερασιτέχνες, ιδιαίτερα οι του 
εξωτερικού. ∆ιέθεσες τον πολύτιµο χρόνο σου για να κάνεις αυτή την προσφορά στον Ελληνικό 
Ραδιοερασιτεχνισµό" Ανδρέας Κυπραίος, SV1AI, από τους πρωτοπόρους της ΕΕΡ (sk). 
"Εχω ένα παράπονο, ότι το βιβλίο δεν γράφει όλη την αλήθεια ∆εν είσαι εσύ κατηγορούµενος γι'αυτό. Το έργο 
σου ήτανε τεράστιο,αφάνταστο και σου πρέπουν συγχαρητήρια" Γιώργος Ευαγγελογιάννης, ΚΕ2WQ, SV1AK, 
από τους πρωτοπόρους της ΕΕΡ & τ. µέλος του ∆Σ, τ. πρόεδρος της Ενωσης Απανταχού Ελλήνων 
Ραδιοερασιτεχνών Αµερικής (PAPF). 
"Μην πτοείσαι" Γιώργος ∆εληκάρης, SV1AM, από τους πρωτοπόρους της ΕΕΡ & τ. µέλος του ∆Σ. 
"Ευχαριστώ πολύ για όσα έγραψες. ∆εν έχω τίποτε να διορθώσω ή να προσθέσω" Ιάκωβος Παραράς, SV1BQ. 
"Πολύ καλή δουλειά, συγχαρητήρια. ∆ιαβάζεται πολύ εύκολα, γι'αυτούς που θέλουν να το διαβάσουν" Γιώργος 
Χρυσός, SV1BT, µέγας ευεργέτης της ΕΕΡ (sk). 
"Γιγάντιο έργο. Χίλια-χίλια µπράβο. Ητανε από τα ακατόρθωτα.  Γιατί γίνανε πολλές προσπάθειες παλιά, αλλά δεν 
ετελεσφόρησαν" Ερρίκος Μπριόλας, ηθοποιός, SV1CV. 
"Ξεφυλλίζοντάς το αισθάνθηκα βαθύ <<ροµαντισµό>> για τα παιδικά µου χρόνια 1962-1974 που έπαιζα µε τα 
ηλεκτρονικά και θα ήθελα να εκφράσω στον Κώστα και σ'όλους που συνεισέφεραν στην έκδοση ένα µεγάλο 
ευχαριστώ. Εξετάζοντας την ύλη νοµίζω ότι µπορώ προσεγγιστικά να καταλάβω τις τεράστιες προσπάθειες και τον 
µόχθο του να συλλέξει όλο αυτό το υλικό και να παρουσιάσει τόσο καλά “σφαιρικά» (ολιστικά) το εν λόγω θέµα.  
Μπράβο του και πάλι. Το βιβλίο του νοµίζω πρέπει να διατίθεται για πωλήσεις σ'όλους τους Ραδιοερασιτεχνικούς 
Ελληνικούς συλλόγους. Ίσως θα µπορούσα όµως να εκφράσω και κάποιες ελλείψεις του, λόγω του νεαρού της 
ηλικίας του συγγραφέως" Ιωσήφ-Χρήστος Κ. Κονδυλάκης, SV1GZ, πυρηνικός φυσικός, Άγ. Νικόλαος Αναβύσσου. 
"Είναι χάντµπουκ!" Γιάννης Σταµατόπουλος, SV1HE, βραβευµένο µέλος της ΕΕΡ. 
"Μόλις άρχισα το διάβασµα του βιβλίου, αισθάνθηκα την ανάγκη να επικοινωνήσω µαζί σου και να σε συγχαρώ" 
Αναστάσιος Πάνος, SV1IG. 
"Eπιµεληµένη εργασία. Κάτι που για πρώτη φορά συµβαίνει στο χώρο µας" Νίκος Τρίκουλης, SV1IS, τ. ∆/ντής 
Τηλεπικοινωνιών Κρατικού Αερολιµένος Αθηνών. 
"Θερµά ευχαριστώ για το βιβλίο σου µε την ιστορία, που έπρεπε κάποτε να γραφεί, του ραδιοερασιτεχνισµού στον 
τόπο µας. Μια µικρή, ευτυχώς, αδιαθεσία µου έδωσε τον χρόνο και την άνεση να σε διαβάσω και να εκτιµήσω την 
πολύτιµη προσφορά σου. Στις σελίδες του -στο κείµενο και στις φωτογραφίες- συνάντησα πρόσωπα πολύ 
αγαπητά και έζησα ξανά πολλές από εκείνες τις σπάνιες προσωπικές «στιγµές», που µας χαρίζει το ερασιτεχνικό 
ραδιόφωνο. Ο ογκώδης τόµος, που µε τόσο φιλότιµη εργασία και επιµονή χάρισες στην ελληνική ερασιτεχνική 
µας οικογένεια, είµαι βέβαιος πως θα χαιρετηθεί µε ενθουσιασµό σαν δώρο και απόκτηµα από όλους και θα 
αποτελέσει ιδιαίτερα χρήσιµο οδηγό για όσους, µετά από πολλά χρόνια, θα θελήσουν να αναζητήσουν 
πληροφορίες και στοιχεία για τα πρώτα, δύσκολα, βήµατα του ραδιοερασιτεχνισµού στον τόπο µας αλλά και για 
τους πρωτοπόρους εκείνους, που µε πείσµα και θυσίες κατάφεραν 
να ανοίξουν τον δρόµο σε εκείνους που έρχονται να συνεχίσουν την προσπάθεια κάτω από άλλους, πιο αίθριους, 
ουρανούς. Μαζί µε τα θερµά µου συγχαρητήρια για την πρωτοβουλία σου αυτή αλλά και για τον τόσο 
επιτυχηµένο τρόπο µε τον οποίο συνέλαβες τη δοµή του έργου και για την απλή και ανθρώπινη γλώσσα που 
χρησιµοποίησες για να διηγηθείς µια ιστορία αγώνων αλλά και αγάπης, σου στέλνω τον πιο θερµό συναδελφικό 
µου χαιρετισµό" Βασίλης Βιτσαξής, SV1IQ, Πρέσβης της Ελλάδος ε.τ., βραβευµένος συγγραφέας και ποιητής, 
επίτιµο µέλος της ΕΕΡ. 
"Το πρώτο βιβλίο από Ελληνα ραδιοερασιτέχνη για το χόµπι µας. Ο πρώτος που ετόλµησε να γράψει. Οσα και να 
βγούν, θα είναι το πρώτο βιβλίο. ∆εν πρόκειται να ξαναγραφτεί. Ήταν ένας κόπος τεράστιος.  ∆εν είναι µόνο να 
το γράψεις, αλλά να ψαρέψεις, να αντλήσεις. Έχει γίνει ανεπανάληπτη δουλειά. Φοβερή δουλειά, φανταστική. 
Τόσο προσεγµένη, τόσο καλά στοιχειοθετηµένη. Τέτοια ωραία ταξινόµηση. Ενα βιβλίο φανταστικό. Εµένα µε 
άφησε έκθαµβο. Tα άπειρα συγχαρητήριά µου για την ωραία δουλειά που έχεις κάνει" Κώστας ∆ικαλιώτης, SV1JP 
(sk). 
"Μια µεγάλη προσφορά στον Ελληνικό Ραδιοερασιτεχνισµό" ∆ηµήτρης Σδρόλιας, SV1KK. 
"Συγχαρητήρια για το βιβλίο, το οποίο είναι καταπληκτικό. Είναι υπέροχο βιβλίο. Πολύ καλή δουλειά έχεις κάνει" 
Κώστας Γεωργίου, SV1OE. 
"Η δουλειά που έχεις κάνει είναι πάρα πολύ καλή. Μη δίνεις σηµασία. Να ξαναβγείς στον αέρα και να έρχεσαι στα 
γραφεία του Συλλόγου, µόνο για να βλέπεις τους φίλους" ∆ήµος Μήλιος, SV1TP. 
"Χάρη σε σένα µάθαµε πολλά κρυφά σηµεία του ραδιοερασιτεχνισµού. Με έµαθες κάποια πράγµατα που ήταν 
τελείως άγνωστα" Νεκτάριος Λαβούτας, SV8UM, Αίγινα. 
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"Μόλις τέλειωσα τη µελέτη του θαυµάσιου βιβλίου σου και οµολογώ πως δεν βρίσκω λόγια να περιγράψω τον 
άθλο που πραγµατοποίησες. Την µελέτη, όχι απλώς την ανάγνωση, γιατί από τον πρόλογο κατάλαβα το µέγεθος 
της µεγάλης προσπάθειας που κατεβλήθη ώστε να ανταποκριθεί πλήρως στις προσδοκίες των Ελλήνων 
Ραδιοερασιτεχνών καλύπτοντας πράγµατι ιστορικά - επιστηµονικά - εκπαιδευτικά - επιµορφωτικά το σκοπό του. Η 
βιβλιογραφία, η πληθώρα συλλογής στοιχείων, δείχνει το µέγεθος της έρευνας και της µελέτης που χρειάστηκε να 
γίνει. Πρέπει να τονίσω όµως πως κυρίως το µεγάλο πάθος σου για την Ιστορία του Ραδιοερασιτεχνισµού ήταν 
αυτό που οδήγησε στη συγγραφή και έκδοση του βιβλίου. Είναι φυσικό σε µια τέτοια µεγάλη προσπάθεια να 
υπάρχουν παραλείψεις. Άλλωστε εσύ έγραψες ό,τι σού στείλανε. Το λέω αυτό γιατί θα βρεθούν κάποιοι που θα 
γκρινιάσουν για το Α ή το Β. Να τα αγνοήσεις όλα και να συνεχίσεις να γράφεις" Χρήστος ∆εσποινιάδης, SV7MU, 
Καβάλα (sk). 
"Το θαυµάσιο αυτό βιβλίο" Νίκος Τερζάκης, SV1ACT. 
"Θερµά συγχαρητήρια για αυτό που έκανες. Εύχοµαι καλή επιτυχία" Μιχάλης Ιατρού, SV1BTQ. 
"Σας συγχαίρω για την προσφορά σας στον Ελληνικό Ραδιοερασιτεχνισµό!  Χάρηκα που στο βιβλίο σας 
<<συνάντησα>> πολλούς φίλους" Νίκος Χ. Βούλγαρης, SV1BUV. 
"Το διάβασα τρεις φορές και ετοιµάζοµαι για την τέταρτη" Γιώργος Παναγιωτίδης, SV1CEP. 
"Το µοναδικό στην Ελληνική βιβλιογραφία βιβλίο που είναι γραµµένο από Έλληνα, για τον Ελληνικό 
Ραδιοερασιτεχνισµό... Μας παρέδωσε ένα µνηµειώδες έργο... Με ένα τρόπο γραφής απλό µα συνάµα γλαφυρό 
αλλά και 
σύγχρονο... Μέσα από τις σελίδες του βγαίνουν αλήθειες που πολλούς ενόχλησαν και ενοχλούν και ίσως δεν 
είδαν και µε καλό µάτι αυτή την έκδοση... Ένα έργο περίβλεπτο στο τοπίο του Ελληνικού Ραδιοερασιτεχνισµού" 
Βασίλης Τζανέλλης, SV8CYV, 5-9 report τ.44 σ.6. 
"Μιάς έκδοσης, η οποία έχει µεγάλη και βαρύνουσα ιστορική σηµασία για τον ραδιοερασιτεχνισµό στην πατρίδα 
µας, αλλά και για κάθε Έλληνα και Ελληνίδα πολίτη που ενδιαφέρεται για την τεχνολογική ανάπτυξη του τόπου 
µας. Πιστεύω πως το βιβλίο πρέπει να βρει τη θέση του στην βιβλιοθήκη κάθε ευσυνείδητου ραδιοερασιτέχνη 
καθώς και κάθε θεράποντα των ηλεκτρονικών εφαρµογών. Θέλω να σας συγχαρώ για την πολύ καλή δουλειά σας 
και για την ποικιλία υλικού και πληροφοριών που συλλέξατε, σίγουρα µε πολύ κόπο. Έµαθα πολλά πράγµατα για 
τα οποία απορούσα. Το πόνηµά σας είναι και αξιόλογο και περιεκτικό, αλλά και πλήρως διαφωτιστικό σε 
λεπτοµέρειες που δεν πρέπει να αφήσουν αδιάφορο κάποιον που πραγµατικά ενδιαφέρεται για την τεχνολογική 
ανάπτυξη και την κοινωνική πρόοδο της πατρίδας µας. Να είσαστε πάντα καλά και η πένα σας, σαν άλλο νυστέρι, 
να ανατέµνει πάντοτε, όπως και τώρα, την αλήθεια" Γιώργος Μεταξάς, SV1DEQ. 
"Θα ήθελα να σας συγχαρώ προσωπικά για την έκδοση του βιβλίου σας. Πιστεύω πως είναι -χωρίς να θέλω να 
φανώ υπερβολικός -η «Βίβλος των Ελλήνων Ραδιοερασιτεχνών». Είµαι µόλις 25 χρονών. ∆ιαβάζοντας το βιβλίο 
σας ταξίδευα νοερά στον χρόνο, βλέποντας τις δυσκολίες και τα ατέλειωτα εµπόδια που έβρισκαν µπροστά τους 
κάθε φορά οι Έλληνες 
«ερασιτέχναι εκποµπής». Πιστεύω πως η κίνησή σας αυτή βρήκε ανταπόκριση από αρκετό κόσµο, 
ραδιοερασιτέχνες και µη. Για µάς τους νεότερους είναι ένα  «µάθηµα» της Ιστορίας του Ραδιοερασιτεχνισµού στην 
τόσο ταλαιπωρηµένη χώρα µας" Στέφανος ∆. Καρανικολός, SV3EXT, Κάτω Αχαία Πατρών. 
"Συγχαρητήρια για το υπέροχο βιβλίο" Σταύρος ∆ρόσος, SV1EOS. 
"Είναι πολύ καλό έργο και συγχαρητήρια" Κώστας Σίµος, SV1FKJ. 
"Χάρισα το βιβλίο σε µια  φίλη µου, συνάδελφό σου γιατρό και την έπεισα να γίνει ραδιοερασιτέχνης" Μανώλης 
Ζαµπέτας, SV1FZE. 
"Εχω κι'εγώ µεγάλο ενδιαφέρον για το βιβλίο. Να δούµε πού µπορούµε να το βρούµε" HB2LDR. 
                                                        

ΣΧΟΛΙΑ  ΜΗ  ΡΑ∆ΙΟΕΡΑΣΙΤΕΧΝΩΝ 
"Το βιβλίο σου είναι πολύ καλό. Το έχω µπροστά µου και θέλησα να σου τηλεφωνήσω για να σε συγχαρώ. Τέτοια 
γιγάντια δουλειά... Σου στέλνω το τεύχος 10/00 του µηνιαίου περιοδικού Μύλου, όπου παρουσιάζω την πολύ 
ενδιαφέρουσα έκδοσή σου" ∆άνος ∆ανιηλίδης, ∆ηµοσιογράφος, Θεσσαλονίκη. 
"Το πρώτο ελληνικό βιβλίο που αναφέρεται στο χώρο. Η έκδοση απαίτησε 10 χρόνια ερευνών, µελετών και 
δεκάδων συνεντεύξεων.  Με µεθοδικό τρόπο επικεντρώνεται σε όλες τις πτυχές του ελληνικού και διεθνούς 
ραδιοερασιτεχνισµού. Αν είσαι ραδιοερασιτέχνης, CBer, νυν ή πρώην ραδιοφωνατζής, σπουδαστής ή 
επαγγελµατίας των ΜΜΕ, το βιβλίο αυτό 
σε αφορά" "Fan ΖΕΙΝ", Θεσ/κη, τ.88 Οκτ. 2000 σ. 80, στήλη "Έντυπος Κόσµος, ξεφυλλίζει ο ∆άνος ∆ανιηλίδης". 
"Είναι πελώριο βιβλίο, πολύ πυκνογραµµένο. Μια δουλειά που έχετε κάνει πολύ σηµαντική. Έχετε µαζέψει πολύ 
υλικό. Είναι κάτι που δεν γνωρίζαµε ότι υπάρχει. Όσο ρίχνεις µατιές, τόσο σε τραβάει για να το διαβάσεις" Μαρία 
Ηλιού, Καθηγήτρια Πανεπιστηµίου Αθηνών. 
"Θέλω να σε ευχαριστήσω για όσα έγραψες για µένα στο βιβλίο σου" Βασίλης Καζαντζίδης, Παλαιοπώλης, Κάτω 
Τούµπα Θεσσαλονίκης. 
 
 

Από το 5-9 Report ένα µεγάλο ευχαριστώ για το βιβλίο-µνηµείο που προσέφερες στον Ελληνικό Ραδιοερασιτεχνισµό. 
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ΕΝΩΣΗ ΡΑ∆ΙΟΕΡΑΣΙΤΕΧΝΩΝ ∆ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ ( Ε.ΡΑ.∆Υ.Μ.) 

Παράρτηµα Κοζάνης,  Τ.Θ. 56   Τ.Κ. 50100   ΚΟΖΑΝΗ 

Αγίας Παρασκευής Κοζάνης (Πρώην Υ.Ε.Β.) 

 

WWW.eradym.gr    Email     info@eradym.gr 

 

∆ελτίο τύπου  για την ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΗΜΕΡΑ ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟΥ 

Ο σύγχρονος άνθρωπος, έχει αναπτύξει ένα τρόπο ζωής απόλυτα εξαρτηµένο από ορισµένες παραµέτρους. Αν 
κάποιες απ’ αυτές λείψουν, νοιώθει ευάλωτος, αδύναµος και αρχίζει πλέον να βιώνει µια κατάσταση έκτακτης 
ανάγκης. 
Η διακοπή ηλεκτρικού ρεύµατος, των τηλεπικοινωνιών, του νερού ή άλλων αγαθών πρώτης ανάγκης, µπορεί να 
οδηγήσει τους κατοίκους µιας πόλης σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης.  
Καταστάσεις έκτακτης ανάγκης µπορεί να συµβούν από: 

-  Από φυσικά αίτια: σεισµοί, πληµµύρες, δασικές πυρκαγιές, θύελλες, έντονες χιονοπτώσεις κ.λ.π. 

-  Από τεχνολογικά αίτια: τροχαία δυστυχήµατα, εκρήξεις, πυρκαγιές πετρελαιοειδών, διαρροή τοξικών κ.λ.π. 

Η Ένωση Ραδιοερασιτεχνών ∆υτικής Μακεδονίας ( Ε.ΡΑ.∆Υ.Μ.) σε συνεργασία µε το παράρτηµα 
Κοζάνης, συγκροτεί Οµάδες Έκτακτης Ανάγκης (ΟΕΑ) από αδειούχους ραδιοερασιτέχνες, οι οποίοι προσφέρονται 
ατοµικά, εθελοντικά και ανιδιοτελώς για να παρέχουν τηλεπικοινωνιακή κάλυψη σε καταστάσεις Έκτακτης 
Ανάγκης, τόσο στις υπηρεσίες που εµπλέκονται µε την αντιµετώπιση των συνεπειών της καταστροφής, όσο και 
στους άµεσα πληγέντες από αυτή. 
 
Η αδυναµία από τη µία µεριά, των επαγγελµατικών και κρατικών δικτύων να αντιµετωπίσουν τα προβλήµατα της 
υπερφόρτωσης ή κατάρρευσης µετά από µία καταστροφή και η αυτονοµία, ευελιξία των συστηµάτων µας και η 
πολύ καλή γνώση του αντικειµένου µας, απ’ την άλλη, οδήγησαν στην αναγνώριση και συνεργασία µε τις 
αρµόδιες κρατικές υπηρεσίες (κύρια Γ.Γ.Π.Π., Π.Υ. Ο.Α.Σ.Π., Νοµαρχίες κ.λ.π.) και στον από κοινού σχεδιασµό για 
την αντιµετώπιση των εκτάκτων αναγκών. 

-  Στις περιπτώσεις αυτές, διαβιβάζουµε µέσω ασυρµάτου (φωνητικά ή ψηφιακά), µηνύµατα ανάγκης. 
∆ιασυνδέουµε τηλεπικοινωνιακά τις εµπλεκόµενες µε την αντιµετώπιση της καταστροφής υπηρεσίες. 
 
Αναπτύσσουµε δίκτυα για: 

-  γρήγορη συλλογή πληροφοριών, 

-  συντονισµό βυτιοφόρων, ασθενοφόρων – νοσοκοµείων, οχηµάτων µεταφοράς βοήθειας, καταυλισµών, 
εθελοντικών οµάδων, 

-  αναζητήσεως προσώπων 
και δηµιουργούµε εναλλακτικά τηλεπικοινωνιακά δίκτυα – ως προς τα υπάρχοντα – των δηµοσίων οργανισµών. 

Η ∆ιεθνής Ηµέρα Εθελοντισµού γιορτάζεται σήµερα σ' όλες τις χώρες του κόσµου, µε στόχο την αναγνώριση 
της προσφοράς των εθελοντών και την αύξηση της δηµόσιας ευαισθητοποίησης στη συµβολή τους στην κοινωνία. 

Κάθε 5η ∆εκεµβρίου, παρέχεται η ευκαιρία για εθελοντική ανάµειξη Οργανώσεων και εθελοντών σε προγράµµατα 
και εκστρατείες που προωθούν τη συνεισφορά τους στην κοινωνική ανάπτυξη των χωρών στις οποίες δρουν.       
Η ∆ιεθνής Ηµέρα Εθελοντισµού, καθιερώθηκε από την Γενική Συνέλευση των Ηνωµένων Εθνών στις 17 
∆εκεµβρίου του 1985, µέσω του ψηφίσµατος 40/212, για να αποτίσει τον οφειλόµενο φόρο τιµής στα 
εκατοµµύρια των εθελοντών, που είναι ταγµένοι στην υπηρεσία του ανθρώπου συχνά µε κίνδυνο της ζωής τους.   
Η ΕΝΩΣΗ ΡΑ∆ΙΟΕΡΑΣΙΤΕΧΝΩΝ ∆ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ ( Ε.ΡΑ.∆Υ.Μ.) και το παράρτηµα  Κοζάνης, 
προσπαθώντας πάντα για την αρτιότερη λειτουργία των Ο.Ε.Α. και τον πληρέστερο σχεδιασµό δράσης τους, είναι 
συνέχεια στη διάθεσή σας, για να λύση απορίες, να βοηθήσει και να βοηθηθεί, ώστε να γίνεται ταχύτερα και 
πληρέστερα η αντιµετώπιση των εκτάκτων αναγκών, στοχεύοντας στη µείωση του ανθρώπινου πόνου στις 
δύσκολες εκείνες ώρες. 

Ο Πρόεδρος    Ε.ΡΑ.∆Υ.Μ.                                           Παράρτηµα   Κοζάνης 

 

Αναστασόπουλος Ε. Αθανάσιος                                      Ξαρρας   Κων/νος 

                                                     Ο  Γραµµατέας                                                      

 

                                                 ∆ινοβίτσης    Αντώνης.                  Τηλ. Επικοινωνίας   6973032888    
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SV2ASP/ATHOS 
Ο Γέρων Απολλώ ∆οχειαρίτης, 
SV2ASP/Athos ανανέωσε την 
σελίδα του στο QRZ.  

Το Aegean Dx Group παρουσιάζει το Ελληνικό κείµενο το οποίο 
µεταφράστηκε στην Αγγλική καί παρουσιάζεται στο QRZ.com 

ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ∆ΟΧΕΙΑΡΙΟΥ 

    ΑΓΙΟΝ ΟΡΟΣ ΑΘΩ 

     ΓΕΡΩΝ ΑΠΟΛΛΩ 

«Μετά τις σπουδές µου ακολούθησα το δρόµο της ολικής αφιερώσεως στο 
Χριστό και έγινα µοναχός το 1973. Είµαι  µέλος της Γεροντικής Συνάξεως, 
τρίτος στην ιεραρχία µετά τον Ηγούµενο και οι αρµοδιότητές µου 
εµπεριέχουν ό,τι έχει σχέση µε υδραυλικά, ηλεκτρολογικά και γενικά για την 
όλη φροντίδα της Μονής από άποψη συντήρησης και διατροφής, καθώς και 
χειριστής όλων των µηχανηµάτων.  

Από το 1980 µένω στη Μονή ∆οχειαρίου του Αγίου Όρους. Τό  όρος Άθως 
είναι µια αυτόνοµη ∆ηµοκρατία µοναχών στη χερσόνησο της Χαλκιδικής 
στην Ελλάδα. Πήρε το όνοµά της από το βουνό Άθως που έχει ύψος 2033 
µέτρα. Η έκτασή του είναι 340 τετραγωνικά χιλιόµετρα πάνω στα οποία υπάρχουν 2000 ορθόδοξοι χριστιανοί µοναχοί και ο 
αριθµός τους συνεχώς αυξάνει.  

Το Άγιον Όρος είναι ο µόνος τόπος στον κόσµο που µένουν µόνο άνδρες, ορθόδοξοι χριστιανοί µοναχοί, και κύριο σκοπό τους 
έχουν να δοξολογούν τον Τριαδικό Θεό και να αγωνίζονται για την εκκοπή  των παθών, έτσι ώστε να µπορούν να φτάσουν 
κοντά στο θρόνο του Θεού. 

Η κυβέρνηση των µοναχών είναι δηµοκρατική και το νέο σύνταγµα από το έτος 1763 ισχύει σε γενικές γραµµές ακόµη σήµερα. 
Επειδή δεν διαθέτει  δική της αστυνοµική αρχή αντιπροσωπεύεται από την ελληνική. Κάθε επισκέπτης έχει µια τετραήµερη άδεια 
παραµονής, η οποία όµως σε ειδικές περιπτώσεις µπορεί να παραταθεί. Αυτό ισχύει και για τους Έλληνες πολίτες.  

Με τον άγραφο νόµο της φιλοξενίας, παρέχει στους ταξιδιώτες στέγη και τροφή. Όποιος θέλει να παραµείνει για µεγαλύτερο 
διάστηµα στη µονή, συµµετέχει φυσικά στις καθηµερινές διαδικασίες και βοηθάει στις διάφορες εργασίες. 

Ήταν άνοιξη του 1986 και η Μονή µας επί πέντε µήνες και πλέον ήταν χωρίς τηλέφωνο, φαινόµενο συνηθισµένο στο Άγιο Όρος. 
Αυτόν τον καιρό ένας αδελφός της Μονής, εκεί που εργαζόταν στον κήπο χτύπησε την αξίνη του σε µια µεγάλη πέτρα και ένα 
µικρό κοµµάτι από την αξίνη καρφώθηκε στο µάτι του. Μετά από δυο µέρες φθάσαµε στο Νοσοκοµείο ΑΧΕΠΑ της Θεσσαλονίκης 
και όταν ο καθηγητής της οφθαλµολογίας και πρόεδρος τότε της ΕΡΒΕ , κ. Γεωργιάδης, άκουσε το γεγονός, µας σύστησε να  
γίνει κάποιος ραδιοερασιτέχνης, ώστε να υπάρχει µία επικοινωνία, όταν χρειάζεται, για την ασφάλεια τόσο των µοναχών, όσο και 
των θησαυρών της Μονής.  

Έτσι έµαθα για πρώτη φορά για το ραδιοερασιτεχνισµό και το 1988 πήρα το πτυχίο του ραδιοερασιτέχνη. Είµαι ο πρώτος και 
µοναδικός ραδιοερασιτέχνης που από το 1990 παρ’ όλες τις δυσκολίες, αν και προσωπικά δεν µου αρέσει το DX, ούτε 
συµβιβάζεται µε τη µοναχική µου ιδιότητα, κάνω τη θυσία να αφιερώνω από τον ελάχιστο ελεύθερο χρόνο µου για να ακούγεται 
η φωνή του Αγίου Όρους στον αέρα και να προσφέρω λίγη χαρά και να ευχαριστήσω πολλούς φίλους που περιµένουν 
ανυπόµονα να ακούσουν τη φωνή του Αγίου Όρους και να δεχθούν ένα µήνυµα ελπίδας καί αισιοδοξίας από τον πραγµατικά 
απόκοσµο και έξω από τον συρφετό της παγκόσµιας σύγχυσης ευρισκόµενο Άθωνα.  

Ως Αγιορείτης Μοναχός και ραδιοερασιτέχνης προσπαθώ να προσφέρω τις υπηρεσίες µου αθόρυβα, όπου υπάρχει ανάγκη. Στην 
αρχή που δεν ήταν ελεύθεροι οι ασύρµατοι και τα κινητά τηλέφωνα βοήθησα να έλθουν ελικόπτερα για τη µεταφορά ασθενών. 
Στις µεγάλες πυρκαγιές του Αγίου Όρους έδωσα επίσης το παρόν καθώς και όπου χρειάσθηκε η παρουσία µου.  

Ο Θεός ξέρει τους αγώνες και τις θυσίες µου για να µπορέσει το Άγιον Όρος να κρατηθεί στο ύψος που πρέπει, όσο αφορά το 
DX, αλλά και να µη διαγραφεί από τη λίστα DXCC. To 2000 έλαβα το ειδικό διακριτικό SY2A για τη συµπλήρωση 10 χρόνων και 
έκανα 6.500 QSOs. Εργάζοµαι σε όλες τις µπάντες των HF σε  SSB, RTTY, PACTOR, AMTOR, CW. 

∆εν κυνηγώ τους DX σταθµούς, γιατί δεν µε ενδιαφέρουν τα διπλώµατα, καθότι πιστεύω πως δεν κάνω χόµπυ, αλλά προσφέρω 
λίγη χαρά στους µακρινούς ραδιοερασιτέχνες. Έχω στο ηµερολόγιο µου πάνω από 50.000 επαφές και απλά για µια κατοχύρωση 
του Αγίου Όρους  µε παρακάλεσαν κάποιοι φίλοι µια και είχα τις επαφές  πήρα τα βασικά διπλώµατα.  ( DXCC,WAS,WAZ ,CQ 
COUNΤY….).   

Εξάλλου από το λίγο αυτό χρόνο που ασχολήθηκα µε το DX, έχω πολλά συγκλονιστικά γεγονότα και αυτά είναι εκείνα που µε 
κρατούν στις µπάντες, παρόλο που µου αφαιρούν πολύτιµο χρόνο από το βαρύ και δύσκολο πρόγραµµά µου. Αξέχαστη θα µου 
µείνει η επικοινωνία µου µε τους αστροναύτες .  

Ως Αγιορείτης µοναχός δεν ξεχνώ πως φέρω στους ώµους µου µια υπερχιλιετή βαριά κληρονοµιά, την οποία σέβοµαι και θεωρώ 
ότι αυτή την παρουσία του Αγίου Όρους έχω υποχρέωση  να µεταφέρω σε όλο τον κόσµο. 

Από τον µακρινό Άθωνα, που εδώ και χίλια χρόνια ζει στο δικό του ετεροχρονισµένο ρυθµό και τη δικιά του ιδιότυπη και σταθερή 
ζωή.. 

                                                                                                    

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                            Γέρων ΑπολλώΓέρων ΑπολλώΓέρων Απολλώ,,,SV2ASP/ASV2ASP/ASV2ASP/A   
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Long & Sort Path Propagation, 

Gray Line , Trans equatorial 

Εξωτικά!... Αλλά και άλλα απευκταία… 

                                                                                     
Γράφει ο  Μάκης Μανωλάτος            

SV1NK 

sv1nk@hotmail.com 

 

Αγαπητοί συνάδελφοι γεια σας! 

Σε προηγούµενο τεύχος του 5-9report ασχοληθήκαµε και πάλι µε την Ιονόσφαιρα, είδαµε τι είναι η 
Κρίσιµη συχνότητα, πoιά είναι η MUF & LUF και πώς διαδίδονται τά ηλεκτροµαγνητικά κύµατα µέσω 
των πολλαπλών αλµάτων και  άλλα συναφή θέµατα.  

Στο τεύχος αυτού το µηνός θα ασχοληθούµε µε κάποια επί µέρους θέµατα που αφορούν και πάλι τη 
διάδοση των Ηλεκτροµαγνητικών κυµάτων και θα προσπαθήσουµε να αποσαφηνίσουµε κάποιες 
έννοιες, όπως τή:  

∆ιάδοση κοντινού ή µακρινού δρόµου «Long & Sort Path Propagation », τι και ποια είναι η  «Γκρίζα 
γραµµή – Gray Line», τι είναι και πώς λειτουργεί η   «∆ι- Ισηµερινή ∆ιάδοση  Trans equatorial», αλλά 
θα δούµε και άσχηµα πράγµατα…     Θα χαθούµε στους θορύβους γενικά, ατµοσφαιρικούς, 
βιοµηχανικούς, κοσµικούς, και άλλους απευκταίους…  

 

∆ιάδοση κοντινού ή µακρινού δρόµου Long & Sort Path Propagation  

 

Είναι Σάββατο απόγευµα προς βραδάκι θα έλεγα, και ψάχνω στους 14 ΜΗΖ για «τίποτα καλό!!!», η 
IWM  η από 25ετίας XYL µου ψιλογκρινιάζει κάτι για κλεισούρα Σαββατιάτικα και άνθρωποι ήµαστε… 
αλλά εγώ κάνω ότι δεν ακούω, στο DX Cluster αρχίζουν να έρχονται spotακια για ενδιαφέροντες 
σταθµούς… οπότε έχω πάρει θέση µάχης. Πλησιάζοντας στο 14.225 ΜΗΖ,  κάτι αρχίζει να γρατζουνάει 
τα αυτιά µου, προχωρώντας τα Splatters αρχίζουν να γίνονται πολύ ενοχλητικά ώσπου φθάνοντας στο 
Zero Bit -14.255 ακούω το γνωστό χάος από το Pileup, δεκάδες όσοι σταθµοί φωνάζουν τον επίµαχο 
DX σταθµό, αλλά… χωρίς µεγάλη επιτυχία. Γυρίζω και εγώ την κεραία µου επάνω του (έχω 4 στοιχεία 
σε φάση)  τον ακούω σχετικά καλά 3S units, καθαρίζω την φωνή µου και ρίχνοµαι στην µάχη… 
SV1NK….NK..NK..SV1NK…,, η ώρα περνά αλλά τίποτε, και τότε …µου έρχεται µια ιδέα! ∆εν 
περιστρέφω την κεραία µου αντίθετα; τι έχω να χάσω; Ρυθµίζω το χειριστήριο του Rotor(a) και 
παρακολουθώ  το S meter, 2.5 -2 - 1 και.. 1.5 -  2 – 3 - 4!  - 5!!,…..9!!!!!!!. Στην διακοπή του, 
φωνάζω: SV1NK…ΝΚ…ΝΚ. 

Αφήνω το Press to talk και ακούω: SV1NK 5-9 QSL;   To QSO έγινε! Το new one καταχωρήθηκε στο 
Log Book χειρόγραφα, και στο Logger ηλεκτρονικά.   Ευτυχισµένος  τα κλείνω και λέω: Λενάκι 
ετοιµάσου να βγούµε! Σαββατόβραδο είναι µέσα θα µείνουµε;; άνθρωποι είµαστε!!! Hi…Hi… 

Ας δούµε λοιπόν τι έγινε στην µικρή µας ιστορία, όλοι οι Ευρωπαϊκοί σταθµοί και εγώ µαζί ακούγοντας 
το Prefix του σταθµού στρέψαµε τις κεραίες µας προς την κατεύθυνση της χώρας του, πχ στις 90 
µοίρες, µε το σκεπτικό ότι αφού είναι η µικρότερη απόσταση ανάµεσα σε αυτόν και  εµάς θα 
ακουγόταν µε το µεγαλύτερο δυνατόν σήµα. Όµως στην πράξη  η σκέψη µας απεδείχθη  λάθος, το 
σήµα του ερχόταν ισχυρότερο από την αντίθετη κατεύθυνση τις 270 µοίρες!! Τι συνέβη λοιπόν;  
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Ας δούµε το παρακάτω σχήµα. 

Η ατµόσφαιρα της γης  είναι ένας αέρινος µανδύας ο οποίος την περικλείει  και τη συνοδεύει στο ταξίδι της στο 
διάστηµα. Περιστρέφεται µαζί της γύρω από τον ήλιο και πρώτη δέχεται την ηλιακή ακτινοβολία. Εποµένως ανά 
πάσα στιγµή η µισή ατµόσφαιρα βρίσκεται κάτω από την άµεση ηλιακή ακτινοβολία στις γεωγραφικές περιοχές που 
έχουν ηµέρα, η άλλη µισή ατµόσφαιρα βρίσκεται σε έµµεση επαφή   µε την ηλιακή ακτινοβολία αφού ανάµεσα 
στον ήλιο και την ατµόσφαιρα παρεµβάλλεται η ίδια η γη!! Υπάρχουν και δύο µεταβατικές περιοχές ανά πάσα 
στιγµή επάνω στον πλανήτη, η περιοχή που βγαίνει από την νύχτα οπότε βρίσκεται στην περιοχή του Λυκαυγούς 
και η περιοχή που µπαίνει στην νύχτα οπότε βρίσκεται στην περιοχή του Λυκόφωτος. 

Καθώς ο πλανήτης περιστρέφεται γύρω από τον άξονά του και τον  ήλιο, έχουµε την εξής εναλλαγή: 

Περιοχές µε Λυκαυγές – ξηµερώνει -à  Περιοχές µε ηµέρα -à   Περιοχές µε Λυκόφως – νυχτώνει à Νύχτα και στην 
συνέχεια……  

Περιοχές µε Λυκαυγές – ξηµερώνει -à  Περιοχές µε ηµέρα -à   Περιοχές µε Λυκόφως – νυχτώνει à Νύχτα και πάλι 
από την αρχή. 

Είναι φανερό ότι στο τµήµα εκείνο της ατµόσφαιρας που βρίσκεται σε άµεση επαφή µε τον ήλιο (ηµέρα)  έχουµε 
έντονο ιονισµό, και σχηµατισµό όλων των ιονοσφαιρικών στρωµάτων D,E,F . 

Στην περιοχή του Λυκόφωτος έχουµε σταδιακή ελάττωση του ιονισµού των στρωµάτων, σταδιακή εξαφάνιση του 
στρώµατος D, και βαθµιαία µετακίνηση των στρωµάτων E και F σε µεγαλύτερο ύψος. 

 

Στο τµήµα εκείνο της ατµόσφαιρας που βρίσκεται σε έµµεση επαφή µε τον ήλιο (νύχτα) έχουµε εξαφάνιση του 
στρώµατος D, και αλλαγή του ύψους των στρωµάτων E και F, αλλαγή του µέσου πάχους τους, καθώς και 
ελάττωση του βαθµού ιονισµού τους. 
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Στην περιοχή του Λυκαυγούς έχουµε σταδιακή αύξηση του ιονισµού των στρωµάτων, σταδιακή 
εµφάνιση του στρώµατος D, βαθµιαία µετακίνηση των ιονοσφαιρικών στρωµάτων E και F προς τα 
κάτω.   ∆είτε το σχήµα που ακολουθεί: 

 

 

Στην φωτισµένη πλευρά της γης µας έχουµε όλα τα ιονοσφαιρικά στρώµατα, στην σκοτεινή της  πλευρά το 
κυρίαρχο στρώµα είναι το F, το οποίο σχηµατίζεται σε µεγάλο ύψος λόγω της ύπαρξης ασθενούς υπεριώδους 
ακτινοβολίας στην σκοτεινή πλευρά της γης.  

Ας προσπαθήσουµε  τώρα να εξηγήσουµε τι συνέβη στη µικρή µας ιστορία. 

Ο DX σταθµός εκπέµποντας το σήµα του στην ιονόσφαιρα, αυτό ακολούθησε δύο εκ διαµέτρου αντίθετους 
δρόµους. Ένα κοντινό δρόµο  - Sort Path οπότε το ακούγαµε στις 90 µοίρες, και ένα µακρινό δρόµο – Long Path 
που το ακούγαµε στις 270 µοίρες..  

Ας ακολουθήσουµε αυτά τα δύο σήµατα : 

 

Κοντινός δρόµος – Sort path – 90ο  

 

Εδώ το σήµα ανεβαίνοντας προς την ιονόσφαιρα κατευθύνεται προς τα δυτικά και συναντά την περιοχή του 
Λυκόφωτος. Στην περιοχή αυτή συναντά σταδιακή ελάττωση του ιονισµού των στρωµάτων , σταδιακή εξαφάνιση 
του στρώµατος D,  βαθµιαία µετακίνηση του στρώµατος E σε µεγαλύτερο ύψος, και ενοποίηση των στρωµάτων 
F1,F2  σε ένα  ενιαίο στρώµα σε µεγαλύτερο ύψος , κάτω από αυτές τις συνθήκες το σήµα που φτάνει στην κεραία 
του ΝΚ είναι 3 Sunits. 
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Μακρινός δρόµος – Long path – 270ο  

 

Εδώ το σήµα ανεβαίνοντας προς την ιονόσφαιρα κατευθύνεται προς τα ανατολικά και συναντά την περιοχή του 
Λυκαυγούς, στην περιοχή αυτή  έχουµε  σταδιακή αύξηση του ιονισµού των στρωµάτων, σταδιακή εµφάνιση του 
στρώµατος D, βαθµιαία µετακίνηση των ιονοσφαιρικών στρωµάτων E και F προς τα κάτω, κάτω από τις συνθήκες 
αυτές το σήµα του DX σταθµού φτάνει στην κεραία του ΝΚ  9 S Units, και το ερώτηµα είναι γιατί αφού το σήµα 

διασχίζει µεγαλύτερη 
απόσταση ακούγεται 
δυνατότερα; 

Η απάντηση δεν είναι 
ιδιαίτερα απλή! Το σήµα  
µέσω του ενοποιηµένου 
στρώµατος  F  διασχίζει την 
σκοτεινή  πλευρά της γης µε 
µεγάλα άλµατα (το στρώµα F 
βρίσκεται σε πολύ µεγάλο 
ύψος), έως ότου παγιδεύεται 
ανάµεσα στα ιονοσφαιρικά 
στρώµατα της φωτισµένης 
πλευράς τα οποία 
λειτουργούν κατά κάποιο 
τρόπο σαν  κυµατοδηγοί 
χαµηλών απωλειών και 
οδηγούν το σήµα µέχρις ότου 
αυτό καµπυλώσει και φτάσει 
στην κεραία του ΝΚ.  
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Μια άλλη εκδοχή είναι, φεύγοντας µε εξαιρετικά µικρή γωνία το σήµα του Dx σταθµού ανεβαίνει πολύ ψηλά στο/
στα  στρώµα F από όπου µε ιονοσφαιρική διολίσθηση καλύπτει µεγάλες αποστάσεις µέσα στην φωτισµένη πλευρά 
και στην συνέχεια µε κάποια άλµατα φθάνει στην κεραία του ΝΚ.  

Καταλαβαίνετε ότι υπάρχουν αρκετές εκδοχές και ποτέ κανείς δεν ξέρει τον ακριβή δρόµο που ακολουθεί ένα 
σήµα από τον ποµπό στον δέκτη κάτω από τέτοιες  δυναµικές συνθήκες.  

Για εµάς τους Ραδιοερασιτέχνες τα ενδιαφέροντα σηµεία είναι τα εξής: 

1. Όταν ακούτε ένα σταθµό από την σωστή κατεύθυνση (Sort Path) και δυσκολεύεστε να τον «κάνετε», 
περιστρέψτε την Beam σας γύρω – γύρω και αν υπάρχει φαινόµενο διάδοσης Long Path  και θα τον ακούσετε, και 
κατά 80% θα τον κάνετε! 

2.   Πολλές φορές ο DX σταθµός χρησιµοποιεί κατευθυνόµενη κεραία µε κατεύθυνση  η οποία δεν ανταποκρίνεται 
στο Sort Path ή Long Path πχ Sort Path 90 – Long Path 180 ως προς το δικό µας QTH, οπότε το σήµα του είναι 
δυνατόν να το ακούσουµε από µια εντελώς διαφορετική κατεύθυνση πχ. 135 µοίρες. 

Η διάδοση Long Path, είναι πολύ παλαιό φαινόµενο, και είναι γνωστό στους  
Ραδιοερασιτέχνες από την αρχή σχεδόν της Ιστορίας του Ραδιοερασιτεχνισµού, έχει µελετηθεί από πολλούς 
Φυσικούς, Τηλεπικοινωνιακούς Μηχανικούς, και φυσικά από εµάς τους Ραδιοερασιτέχνες. Λόγω της µεγάλης 
συχνότητας µε την οποία εµφανίζεται το φαινόµενο δεν αποτελεί αξιοπερίεργο γεγονός, αλλά είναι ένας 
εναλλακτικός δρόµος για να κάνουµε µε επιτυχία το DX µας. Όσοι συνάδελφοι ασχολούνται µε το Dx θα 
γνωρίζουν ότι στα  DXικά πηγαδάκια των 2m ή 70cm όταν κάποιος Ραδιοερασιτέχνης ενηµερώνει τους άλλους για 
τον New One σταθµό που «έκανε» τους λέει: «και στις πόσες µοίρες έχει στρέψει την κεραία του», µιας και το 
σήµα µπορεί να ακούγεται Sort Path ή Long Path, άντε και καλά DX!!! 

 

Γκρίζα γραµµή – Gray Line 

 

Η γκρίζα γραµµή ή gray line όπως είναι γνωστή στους Ραδιοερασιτέχνες 
είναι ένα διαρκώς περιφερόµενο γκρίζο στεφάνι επάνω στην επιφάνεια 
της γης, το οποίο διαχωρίζει τις περιοχές της γης που έχουν ηµέρα, από 
τις περιοχές που έχουν νύκτα. Κάθε περιοχή, κάθε τόπος της γης  εκτός 
από τις πολικές περιοχές, περνά διαδοχικά από τη νύχτα, στο ξηµέρωµα 
– λυκαυγές, στην ηµέρα, στο «σούρουπο» - λυκόφως και πάλι στη 
νύκτα και ξανά από την αρχή. Η διαδοχή αυτή πραγµατοποιείται  σε 
χρονικό διάστηµα 24 ωρών περίπου, αλλά ο χρόνος παραµονής της 
επιφάνειας της γης σε συνθήκες ηµέρας ή νύκτας δεν είναι σταθερός 
αλλά µεταβάλλεται ανάλογα µε την  εποχή του έτους, το γεωγραφικό 
πλάτος και το ηµισφαίριο (βόρειο ή νότιο)  που βρίσκεται ο κάθε τόπος. 

Μια ίσως πιο επεξηγηµατική εικόνα είναι αυτή παρακάτω: 
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Τόσο το ξηµέρωµα, όσο και το σούρουπο είναι οι αγαπηµένες ώρες 
των ερωτευµένων!!! και των Ραδιοερασιτεχνών!!! (και αυτοί 
ερωτευµένοι µε το χόµπι είναι Hi..Hi..), η κάθε κατηγορία για τους 
δικούς της λόγους, οι ερωτευµένοι για λόγους ροµαντικούς και όχι 
µόνον! και οι Ραδιοερασιτέχνες για λόγους Dxικούς (µόνο;). 

Η γκρίζα γραµµή είναι µια ειδική κατάσταση που επηρεάζει άµεσα την 
ιονοσφαιρική κατάσταση δηµιουργώντας «διαδρόµους» χαµηλών 
απωλειών που διευκολύνουν την διάδοση των ραδιοκυµάτων τόσο 
µεταξύ των περιοχών που βρίσκονται στην φωτισµένη πλευρά της 
γης µε αυτές που βρίσκονται στην σκοτεινή πλευρά, όσο και των 
περιοχών οι οποίες βρίσκονται µέσα στο στεφάνι της gay line. Όσοι 
ασχολούνται µε το DX γνωρίζουν ότι τις καλύτερες επαφές τις  
κάνουµε το απογευµατάκι και τα ξηµερώµατα. (Κάποιοι από εδώ 
µάλιστα έχουν απειληθεί µε διαζύγιο γιατί : δεν είναι δυνατόν να 
φωνάζεις πρωινιάτικα αγάπη µου σαν να σε σκοτώνουν!!). Στην γκρίζα ζώνη έχουµε έναν αναβρασµό ηλεκτρικών 
φορτίων, σε άλλα σηµεία της γκρίζας ζώνης έχουµε επανεµφάνιση των στρωµάτων  D,F1,F2 και σε άλλα έχουµε 
εξαφάνισή του και συνένωση των F1,F2, σε ένα ενιαίο F, έχουµε µεταβολή του πάχους και του ύψους των 
ιονοσφαιρικών στρωµάτων, και έντονη αύξηση ή ελλάτωση των ηλεκτρικών φορτίων τους. Είναι τόσο περίεργη 
κατάσταση που πολλά περίεργα συµβαίνουν, θυµηθείτε ότι το φαινόµενο της ηχούς συµβαίνει κυρίως στην γκρίζα 
γραµµή!  

Λόγω της γκρίζας γραµµής διευκολύνεται η επικοινωνία ανάµεσα στο Βόρειο µα το Νότιο ηµισφαίριο, αλλά και 
ανάµεσα στις ηπείρους του πλανήτη. Καλό είναι τα ξηµερώµατα να ξεκινάτε την αναζήτησή σας από τις χαµηλές 
συχνότητες προς τις υψηλές, και αντίστροφα το απογευµατάκι να ξεκινάτε από τις υψηλές συχνότητες προς τις 
χαµηλές, και καλά DX!!   

Συµβουλή: Ψάχνετε τα απογεύµατα και τα ξηµερώµατα στις Ραδιοσυχνότητές µας  και θα αποζηµιωθείτε µε τα 
καλύτερα DX! και λίγη συζυγική µουρµούρα αλλά µπρος στο καλό Dx τι είναι η µουρµούρα; Hi…Hi… 

∆ι- Ισηµερινή ∆ιάδοση  

Θέλοντας και µη(!) κάποιο Σάββατο, τέλος άνοιξης – αρχές καλοκαιριού έκανα QSY από το Home QTH την Αθήνα, 
στα πεθερικά – QTH!!! (ή γυναικοχώρι όπως λένε...) στην Ζαχάρω περιοχή SV3, µαζί µε τον εξοπλισµό µου... HF.. 
6m.. 2m.. 70cm! Η XYL δεν είχε ακόµη διακριτικό και ήταν έξω στο µπαλκόνι µε τα πεθερικά και άλλους συγγενείς 
για καφεδάκι, και εγώ, απόγευµα γάρ! στο πρόχειρο Shack για ότι ήθελε προκύψει.... 

Στα HF τίποτε το ενδιαφέρον, 
στα 2m οι γνωστοί Ιταλοί, 
αλλά και ντόπιοι SV φίλοι 
Ραδιοερασιτέχνες που έλυναν 
το γνωστό πρόβληµα: το R4 
είναι καλό αλλά κουφό ή 
είναι το repeater  των 
κουφών και άλλα παρόµοια 
που δε µε συγκινούν.  Οπότε 
µου έρχεται η ιδέα.. δεν 
ανοίγω τα 6m;  Αρχίζω από 
50.110 και ανηφορίζω..120 – 
130 – κάτι αρχίζει να 
«βράζει» στο 50.135 το 
χάος!!! Όλη η Ιταλία και όχι 
µόνο φώναζε! Αλλά τι;;  
Έναν ZSxxxx ο οποίος 
ακουγόταν 5-9!!! 

Απίστευτο!!! Αρχίζω να 
φωνάζω και εγώ ώσπου 
κάποια στιγµή ακούω SV1NK/
SV3 5-9, locator…..  πάει και 
η Νότιος Αφρική, την κάναµε 
και στα 6m!! Ηi..Hi. 
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Για 2 ολόκληρες ώρες ο σταθµός ακουγόταν πανίσχυρα 
κάνοντας ευτυχισµένους πολλούς Dxers των 6m! Τι είχε 
συµβεί όµως; πώς ένας σταθµός VHF από το Νότιο ηµισφαίριο 
του πλανήτη ακουγόταν στο Βόρειο και µάλιστα τόσο δυνατά; 

Εκείνο το απόγευµα έζησα ένα φυσικό φαινόµενο που λέγετε 
δι- Ισηµερινή διάδοση, αποτελεί ένα µυστήριο φαινόµενο όπου 
σταθµοί στα VHF τόσο στα 6m όσο και στα 2m από την 
Ευρώπη ακούγονται στο αντίστοιχο γεωγραφικό πλάτος από 
σταθµούς της Αφρικής και αντίστροφα! Φυσικά αυτό δεν 
ισχύει µόνο για τους Ευρωπαϊκούς και Αφρικανικούς σταθµούς 
µόνο, ισχύει για όλους τους σταθµούς οι οποίοι ισαπέχουν από 
τον γεωµαγνητικό µεσηµβρινό της γης.  Το φαινόµενο αυτό 
εµφανίζεται συνήθως όταν βρισκόµαστε στο ελάχιστο των 
ηλιακών κηλίδων και  κατά την διάρκεια της άνοιξης αρχές- 
καλοκαιριού. 

Για περισσότερες πληροφορίες σας συνιστώ να διαβάσετε τα 
άρθρα του πρωτεργάτη στην µελέτη της διισηµερινής διάδοσης 
εκλεκτού συναδέλφου Κώστα Φιµερέλη SV1DH. 

 

Οι Ραδιοερασιτέχνες και οι θόρυβοι 

Ω!! Ναι!! Εκτός από την ηχορύπανση µέσα στην οποία είµαστε υποχρεωµένοι να ζούµε, 
τουλάχιστον εµείς οι άνθρωποι των πόλεων, και σαν Ραδιοερασιτέχνες είµαστε 
υποχρεωµένη να ζούµε και µε ένα σωρό θορύβους οι οποίοι εµφανίζονται στο µεγάφωνο 
του δέκτη µας και ταλαιπωρούν τα αυτιά µας, και το νευρικό µας σύστηµα!!  

 ∆εν υπάρχει ραδιοερασιτέχνης που να µην έχει αγανακτήσει µε τους πάσης φύσεως 
θορύβους που του χαλούν την απόλαυση ενός καλού QSO ή κινδυνεύει να χάσει ένα καλό 
DX σταθµό µέσα στον θόρυβο. Στις λίγες γραµµές που ακολουθούν θα προσπαθήσουµε να  

γνωρίσουµε τους θορύβους και  να δούµε αν υπάρχει τρόπος να τους αντιµετωπίσουµε. 

 

Εµβέλεια Ραδιοερασιτεχνικών σταθµών και θόρυβος. 

 

Αλήθεια όταν συζητάµε για την εµβέλεια που έχει ένας  Ραδιοερασιτεχνικός σταθµός τι 
εννοούµε; Η συνηθέστερη απάντηση είναι: «µα η απόσταση που καλύπτει το σήµα  µιας 
Ραδιοερσιτεχνικής εκποµπής έως ότου η έντασή του είναι τέτοια που η ευαισθησία του δέκτη 
που τον ακούει δεν είναι αρκετή ώστε να αναπαράγει σε µια κατανοητή στάθµη την φωνή µας 
από το µεγάφωνο», 

έλα όµως που στην πράξη τα πράγµατα είναι τελείως διαφορετικά. Εκεί που κάνεις µια χαρά 
QSO  ανοίγει η «καλή» γειτόνισσα την  ηλεκτρική σκούπα της, η οποία  µαζί µε την σκόνη 
ρουφάει…. και εξαφανίζει τον σταθµό µε τον οποίο συνοµιλούσες! Μέσα σε ένα εκνευριστικό: 
ροαρρρρρ….  

Ή εκεί που κάθεσαι στο Shack µε ένα ζεστό καφεδάκι και χαζεύεις στο Dx Cluster  βλέπεις ένα 
σταθµό που σε ενδιαφέρει, ανοίγεις τον ποµποδέκτη σου  και ακούς να γίνεται χαµός από 
στατικά!!! Τι και αν ο σταθµός ακούγεται 4 S όταν τα στατικά είναι 9S το παιχνίδι είναι χαµένο… 

Άρα λοιπόν ας κάνουµε µια µικρή διόρθωση, εµβέλεια ενός Ραδιοερασιτεχνικού σταθµού 
ονοµάζεται η απόσταση στην οποία τα σήµατά του ακούγονται µε ευκρίνεια  από τον δέκτη του 
ανταποκριτή του.  

Με απλά λόγια δεν αρκεί το σήµα να είναι ισχυρό και ο δέκτης ευαίσθητος, αλλά και η στάθµη 
των θορύβων πρέπει να είναι χαµηλή. Ένας γενικός κανόνας λέει ότι οι αστικές περιοχές έχουν 
περισσότερους θορύβους από τις αγροτικές περιοχές της επαρχίας. Έτσι οι Ραδιοερασιτέχνες της 
επαρχίας κατά κανόνα έχουν λιγότερο θόρυβο από εµάς στην Αθήνα οπότε είναι ευκολότερο σε 

αυτούς να κάνουν QSO µε σταθµούς χαµηλών σηµάτων, εκτός και αν είσαι γκαντέµης (πχ ΝΚ) όπου στο 
Αργοστόλι εξ’ αιτίας των µετασχηµατιστών της ∆ΕΗ ο θόρυβος φτάνει και τις 9 S ζωή να έχουµε!! 
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Ευτυχώς όλοι οι θόρυβοι δεν είναι ίδιοι. Χωρίζονται σε τρεις µεγάλες κατηγορίες, τους Βιοµηχανικούς θορύβους, 
τους Ατµοσφαιρικούς θορύβους, και τους Κοσµικούς Θορύβους. 

Βιοµηχανικοί θόρυβοι. 

 

Γενικά θα πρέπει να ξέρουµε ότι οι βιοµηχανικοί θόρυβοι δηµιουργούνται από 
ηλεκτρικούς σπινθήρες που προκαλούν διάφορες συσκευές όπως: 

Ηλεκτρικές σκούπες, σεσουάρ για µαλλιά, ανελκυστήρες, οι αναφλέξεις από τα 
µηχανάκια και τα  αυτοκίνητα, από ιατρικά µηχανήµατα (όποιος έχει δίπλα του 
οδοντίατρο του κλήρωσε το ΛΟΤΤΟ)κλπ. 

Στους βιοµηχανικούς θορύβους ανήκουν και οι πάσης φύσεως ηλεκτρικοί θόρυβοι που 
προκαλούνται από συσκευές ή συστήµατα που εργάζονται µε ηλεκτρική ενέργεια όπως 
οι προσωπικοί  Η/Υ, και οι πάσης φύσεως συσκευές που τους συνοδεύουν, διάφοροι 
τηλεχειρισµοί ή συστήµατα οικιακής ή βιοµηχανικής χρήσης κλπ.    

Ο κύριος δρόµος µέσα από τον οποίο διαδίδονται οι βιοµηχανικοί 
θόρυβοι είναι το δίκτυο τροφοδοσίας της ∆ΕΗ. ∆εν υπάρχουν 
µαγικές συνταγές για την αντιµετώπιση αυτών των θορύβων από 
τους Ραδιοερασιτέχνες. Η αντιµετώπισή τους απαιτεί έρευνα, για 

τον εντοπισµό της πηγής που παράγει τον θόρυβο, και κυρίως τη συνεργασία του ιδιοκτήτη 
της πηγής, για την τοποθέτηση φίλτρων ή την αντικατάσταση  της 
συσκευής ή του συστήµατος µε άλλο. (Ποιος πληρώνει;) 

Οι ποµποδέκτες µας είναι εφοδιασµένοι µε διάφορα κυκλώµατα τα οποία µπορούν να 
εξαφανίσουν ή να περιορίσουν δραστικά τους βιοµηχανικούς θορύβους, διαβάστε το 
εγχειρίδιο χρήσης του ποµποδέκτη σας και κάντε τις απαιτούµενες ρυθµίσεις, σίγουρα 
κάτι καλό  θα προκύψει. 

Ατµοσφαιρικοί θόρυβοι 

Είναι οι πιο συχνοί επισκέπτες στο µεγάφωνο ή τα ακουστικά µας. Μας σπάζουν τα νεύρα και τα αφτιά, τους 
συναντούµε όποτε υπάρχει κακοκαιρία, ή µας πλησιάζει κακοκαιρία. 

 

Ηλεκτρικές εκκενώσεις στην ατµόσφαιρα. 

Η αιτία που δηµιουργεί τους ατµοσφαιρικούς θορύβους το γνωστό µας QRN είναι από την εκκένωση ηλεκτρικών 
φορτίων που έχουν συσσωρευτεί στην ατµόσφαιρα.  

 

Οι εκκενώσεις αυτές δηµιουργούν ένα απεριοδικό ρεύµα ταχείας απόσβεσης του οποίου η χρονική διάρκεια είναι 
από 0,1 έως 3 µsec. Κάθε απεριοδικός παλµός δηµιουργεί ένα συνεχόµενο φάσµα συχνοτήτων που εκτείνεται σε 
όλη την περιοχή των ραδιοσυχνοτήτων, προσέξτε όµως, στις χαµηλές συχνότητες πχ.  136 ΚΗΖ , 1840 ΚΗΖ  η 
ένταση των ατµοσφαιρικών θορύβων είναι πολύ µεγάλη, ενώ όσο ανεβαίνουµε σε συχνότητα πχ 18 , 21 ΜΗΖ η 
έντασή τους πέφτει δραστικά.  
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Οι ατµοσφαιρικοί θόρυβοι είναι περισσότερο έντονοι στις 
τροπικές περιοχές και λιγότερο στις εύκρατες, αλλά!  

 

Ανεξάρτητα από τη γεωγραφική περιοχή οι ατµοσφαιρικοί 
θόρυβοι είναι εντονότεροι την νύχτα παρά την ηµέρα, και 
αυτό είναι το κακό. Είναι χειµώνας -ένα κακό, είναι βράδυ –
δεύτερο κακό, δουλεύεις και σε χαµηλές συχνότητες – τρίτο 
κακό, και έξω έχει την κακοκαιρία!  Και εσύ περιµένεις να 
κάνεις εκείνο τον ΧΧΧ Dx σταθµό που τόσο καιρό ψάχνεις 
σαν τρελός; Τρελάθηκες!!!! 

 

Κοσµικοί θόρυβοι 

 

Παρά τα όσα µάλλον άσχηµα λένε οι Ραδιοερασιτέχνες για τις συχνότητες πάνω από τους 30 ΜΗΖ πχ. Ότι τα VHF  
είναι τα CB των Ραδιοερασιτεχνών κλπ οι συχνότητες αυτές έχουν ένα µεγάλο πλεονέκτηµα σε σχέση µε τα HF, οι 
ατµοσφαιρικοί θόρυβοι εξαφανίζονται σχεδόν απότοµα µόλις περάσουµε το κατώφλι των 30 ΜΗΖ.        

Όσοι ασχολούνται µε το DX στους 50  ή 144 ΜΗΖ θα έχουν διαπιστώσει ότι οι  ατµοσφαιρικοί θόρυβοι στις 
συχνότητες αυτές είναι πρακτικά ανύπαρκτοι. Έτσι οι δέκτες µας αποδίδουν  την φωνή του συνοµιλητή µας, πολύ 
πιο ποιοτικά και πολύ πιο ήσυχα από ότι στα HF. Αλλά ένα άλλο είδος θορύβων εµφανίζεται στην περιοχή των 
πολύ υψηλών συχνοτήτων, οι θόρυβοι που προέρχονται από διάφορες εστίες ραδιοακτινοβολιών  κοντινών 
γαλαξιών, 

 

                                          

 

 αλλά κυρίως από τον Ήλιο. Αυτοί οι θόρυβοι επειδή έχουν εξωγήινη!!!! προέλευση ονοµάζονται Κοσµικοί 
θόρυβοι,  η έντασή τους µετράται όπως και η ένταση των σηµάτων των σταθµών µας σε  µV/m. Η ένταση των 
κοσµικών θορύβων δεν είναι σταθερή, µεταβάλλεται ανάλογα µε τη συχνότητα στην οποία κάνουµε ακρόαση, και 
την απόλυτη θερµοκρασία.  Οι κοσµικοί θόρυβοι εµφανίζονται στις συχνότητες, µεταξύ 20 – 200 ΜΗΖ, άρα από 
πλευράς ραδιοερασιτεχνικού ενδιαφέροντος οι παρακάτω συχνότητες βρίσκονται µέσα στην περιοχή των 
Κοσµικών θορύβων: 

21 – 24.5 – 28  - 50 – 145 ΜΗΖ  

 

Και µε αυτά τελειώσαµε την κουβεντούλα µας στο σε αυτό το 5-9 report, ραντεβού στο επόµενο… µέχρι τότε να 
είστε καλά, και καλά DX! 

 

 

 

                                                                       Πολλά –πολλά 73  

                                                                            de SV1NK      
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Ενδεικτικό τάσης (Ενδεικτικό τάσης (Ενδεικτικό τάσης (Voltage monitor)Voltage monitor)Voltage monitor)   
 

Πολλές συσκευές απαιτούν τάση τροφοδοσίας 12V DC και ιδιαίτερα ο ασυρµατικός 
εξοπλισµός 13,8V DC +/-10%, παράµετρος πολύ σπουδαία για την καλή λειτουργία τους. 
∆εν είναι λίγες οι φορές που βρεθήκαµε στη  θέση να ψάχνουµε ένα πολύµετρο να ελέγξουµε τι συµβαίνει σε ένα 
τροφοδοτικό, όπως και η δυσάρεστη στιγµή που το τροφοδοτικό παράγει στην έξοδο του πολύ µεγάλη τάση απο 
την επιθυµητή τιµή µε οδυνηρές συνέπειες. Στα περισσότερα τροφοδοτικά έχουµε ενδεικτικά όργανα τάσης και 
ρεύµατος σε εκείνα όµως που δεν διαθέτουν µπορούµε να προσθέσουµε το κύκλωµα που ακολουθεί σαν 
ενδεικτικό τάσης µε τέσσερα Led (Voltage Monitor). Επίσης το κύκλωµα µπορεί να χρησιµοποιηθεί και ως 
ενδεικτικό της µπαταρίας αυτοκινήτου. Όταν η τάση τροφοδοσίας είναι κάτω απο 11V δεν έχουµε καµία ενδειξη αν 
ανέλθει απο τα 11V φωτοβολεί η D4, αν γίνει πάνω απο 12V τότε φωτοβολεί και η D3, αν γίνει πάνω απο 13V 
φωτοβολεί και η D2, ενώ αν ξεπεράσουµε τα 14V φωτοβολεί και η D1. 

Η λειτουργία του κυκλώµατος βασίζεται στο τετραπλό τελεστικό ενισχυτή IC2:LM324 σε συνδεσµολογία τεσσάρων 
συγκριτών. Όπως κάθε συγκριτής έτσι και αυτός απαιτεί µια τάση αναφοράς (V reference) και µια αγνωστη τάση 
το αποτέλεσµα της σύγκρισης απεικονίζεται σε Led. Για την δηµιουργία της τάσης αναφοράς χρησιµοποιούµε τον 
σταθεροποιητή  ακριβειας IC1: LM/TL431.       
Η τάση αναφοράς του είναι Vref = 2,5V µε την 
χρήση διαιρέτη τάσεως στον ακροδέκτη 
ρυθµίσης (ADJ.) µπορούµε να αλλάξουµε την 
τάση. Έτσι  µεταβάλλουµε την τάση αναφοράς 
σε νέα τιµή που  υπολογίζεται ως Vout = (1+ 
R2 /R3) Vref και προκύπτει ιση µε 5.56V για 
R2=2,7K και R3=2,2K. Το πλεονέκτηµα του 
LM/TL431 είναι η πολύ καλή θερµοκρασιακή 
σταθερότητα και ακρίβεια στην τάση, τάξεως 
2%. Η τάση αυτή εφαρµόζεται στον πρώτο 
τελεστικό ενισχυτή ενώ οι υπόλοιποι δέχονται 
τάση αναφοράς µέσω διαιρέτη τάσεως ώστε να 
είναι µικρότερη απο την τάση αναφοράς. Ο 
διαιρέτης της τάσης αναφοράς αποτελείται απο 
τις αντιστάσεις  R4,5,6,7 και τροφοδοτούν τις 
αναστρέφουσες εισόδους των συγκριτών. Η 
άγνωστη τάση συνδέεται διάµεσου του διαιρέτη 
τάσης R8,R9 στις µη αναστρέφουσες εισόδους 
των συγκριτών. H αντίσταση R9 είναι 
ρυθµιστική µε σκοπό να ρυθµίζουµε ακριβώς 
την τάση που θα ενεργοποιούνται τα led. Στην 
πρότυπη κατασκευή ρυθµίστηκε στα 11,1V για 
το led D4 και +1V για κάθε επόµενο Led. Η 
συγκριτές έχουν συνδεσµολογία ανοικτού 
βρόγχου έτσι ώστε να έχουµε άµεση 
απεικόνιση στα Led µε την παραµικρή διαφορά 
στις εισόδους των συγκριτών. Η αντιστάσεις 
R10,11,12,13 χρησιµοποιούνται για τον 
περιορισµό ρεύµατος προς τα Led και την 
προστασία αυτών. Οι πυκνωτές C1,2 
χρησιµοποιούνται για την αποφυγή 
παρασιτικών τάσεως και RF παρεµβολών απο 
την τροφοδοσία. 

Το κυκλώµα τροφοδοτείται απο 9 εως 18V DC ενώ η τάση τροφοδοσίας του τελεστικού LM324 είναι 3-32V DC. Η 
κατανάλωση ρεύµατος είναι 50mA στα 14,1V και µε όλα τα Led να φωτοβολούν, σχετικά χαµηλή ωστε να µη 
επιβαρύνει καθόλου το τροφοδοτικό ή την µπαταρία που παρακολουθεί. Για χαµηλότερη κατανάλωση µπορούµε 
να χρησιµοποιήσουµε LED 3mm. Επίσης µπορούµε να χρησιµοποιήσουµε και led υψηλής φωτεινότητας ώστε οι 
ενδείξεις να είναι ορατές απο απόσταση. Το ενδεικτικό τάσης έχει χαµηλό κόστος κατασκευής και υλοποιείται 
σχετικά εύκολα. Το κύκλωµα εύκολα µπορεί να τροποποιηθεί για αλλές τάσεις εντός τον προδιαγραφών του 
LM324. Επίσης µε την χρήση ενός transistor npn γενικής χρήσης (BC547, BC337) µπορούµε να οδηγήσουµε ένα 
relay ή ένα buzzer για επιπλέον ένδειξη alarm. 

 

Καλή επιτυχία και πολλά 73,  

SV2CPHSV2CPHSV2CPH   
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ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΓΟΡΓΟΠΟΤΑΜΟΣ  ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΓΟΡΓΟΠΟΤΑΜΟΣ  ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΓΟΡΓΟΠΟΤΑΜΟΣ  ---   SY1942G  24 SY1942G  24 SY1942G  24 ––– 25  25  25 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 200720072007   
65 ΧΡΟΝΙΑ ΑΠΟ ΤΟ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΟ ΣΑΜΠΟΤΑΖ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ ! 

Την νύχτα της 25ης Νοεµβρίου 1942 οµάδες Ελλήνων ανταρτών σε συνεργασία µε Βρετανούς δολιοφθορείς 
προέβησαν µετά από µάχη, στην κατάληψη και ανατίναξη της γέφυρας του Γοργοπόταµου κοντά στην Λαµία, 
διακόπτοντας την µοναδική σιδηροδροµική σύνδεση Θεσσαλονίκης- Αθήνας. Η ενέργεια αυτή είχε ως αποτέλεσµα 
την καθυστέρηση, του ανεφοδιασµού των δυνάµεων του 
Στρατηγού Ρόµµελ στην Βόρεια Αφρική κατά 6 εβδοµάδες. Το 
γεγονός αυτό θεωρήθηκε από τους ιστορικούς ως η µεγαλύτερη 
δολιοφθορά στην Ευρώπη κατά την διάρκεια του Β’Παγκοσµίου 
πολέµου, µαζί µε την ανατίναξη του εργοστασίου βαρέως ύδατος 
στην Νορβηγία.  

Σε ανάµνηση του γεγονότος, µια οµάδα φίλων ραδιοερασιτεχνών 
από την Βέροια την Θεσσαλονίκη και την Αθήνα, όλοι µέλη του 
group S.O.T.A. Ελλάδος ( Summits on the Air ) σε συνεργασία µε 
το τµήµα  επικοινωνιών της Λέσχης Ελλήνων Καταδροµέων 
Θεσσαλονίκης (SZ2LEK), αποφασίσαµε να τρέξουµε το SY1942G 
στις 24 µε 25 Νοεµβρίου 2007, που συνέπεσε µε την εορτή της εθνικής αντίστασης κατά του φασισµού στην χώρα 
µας.    Η εκδήλωση – εκποµπές πραγµατοποιήθηκαν από τον χώρο της ιστορικής γέφυρας  στο οµώνυµο χωριό, 
11 χιλ από την πόλη της Λαµίας , Lat 35.50.25N – Long 22.23.25E – Loc : KN18eu. Η εγκατάσταση της οµάδας 
έγινε στο νότιο άκρο της  γέφυρας και στον χώρο  που ήταν εγκατεστηµένη η Ιταλική φρουρά. Χρησιµοποιήσαµε 
ένα µικρό ανοιχτό δωµάτιο του ΟΣΕ σαν shack και φυσικά τις ατοµικές µας σκηνές για διανυκτέρευση. Για την 
ιστορία να αναφέρουµε ότι συνολικά σε 14 καθαρές ώρες λειτουργίας  portable  εκποµπών,  µε δύο 
εγκατεστηµένους σταθµούς  έγιναν 1558 qso από τα οποία τα 1045 σε ssb διαµόρφωση,  στα 80 – 40 – 20  - 17 
και 15 µέτρα, τα 357 σε ψηφιακά 80 – 40 – 20 µέτρα , 71 qso σε cw στα 80 – 40 και 20 m. και στα  2 µέτρα σε 
ssb  και  fm 85 επαφές. O εξοπλισµός που χρησιµοποιήσαµε από ποµποδέκτες, ήταν Icom 7400 , 718 , 706mk2g, 
Yaesu FT-897D , δυο τροφοδοτικά των 40 και 35 αµπέρ, δυο γεννήτριες από 1 Kw, έναν laptop και από κεραίες : 
ένα δίπολο G5RV, ένα µονόπολο 35 µέτρων µήκους µαζί µε coupler, µία Buddipole multi band, πέντε κάθετες της 
ECO για 80-40-20-15-10 m, µία κατευθυνόµενη για τα VHF 6 στοιχείων και φυσικά τα απαραίτητα φίλτρα..                
Χείριστες – operators : Οι  ∆ηµήτρηδες   SV2BWC & SV2BZM , SV2CWV Κώστας , SV2KBB Αρχέλαος , SV2KHX 
Σπύρος , SV2LLB Κώστας και ή Νίκη SW2HSQ. Απώλεια της τελευταίας στιγµής ο Πάνος SV1COX λόγω 
ανυπέρβλητου κωλύµατος.  Οµάδα υποστήριξης,: σχεδιασµός qsl κάρτας – cluster – ακροάσεις συχνοτήτων οι 
SV2CSV Αντώνης , SV2HRV/DL2HRV Diana και η ραδιολέσχη Έδεσσας. SZ2EDE.  

O καιρός ήταν αρκετά καλός κατά την διάρκεια της ηµέρας και αυτό µας βοήθησε στην όλη εκδήλωση. Τις 
βραδινές ώρες  η  υγρασία ήταν αυξηµένη αλλά λόγω του καλού εξοπλισµού δεν αντιµετωπίσαµε προβλήµατα. Σε 
γενικές γραµµές η διάδοση  ήταν  πολύ καλή και ήρθαµε σε επαφή µε όλες τις  ηπείρους .  Το ενδιαφέρων των 
ξένων και Ελληνικών σταθµών φάνηκε αµέσως µε τα πρώτα λεπτά  που το SY1942G βγήκε στον αέρα , αφού 
όπως είναι γνωστό τέτοια special call µε ιστορικό περιεχόµενο από τον Β’ παγκόσµιο  πόλεµο  είναι διαδεδοµένα 
στον χώρο. Το σηµείο επισκέφθηκαν τόσο συνάδελφοι από τις γύρω περιοχές  και την Αθηνά, όσο και κόσµος 
µετά το πέρας  του µνηµόσυνου  που πραγµατοποιήθηκε για τους Ήρωες  πεσόντες  υπέρ πατρίδος και   είχαν την 
ευκαιρία να ενηµερωθούν για το χόµπι µας.  Εκ µέρους την οµάδας  θέλουµε να ευχαριστήσουµε, το υπουργείο 
µεταφορών και επικοινωνιών – τµήµα χορήγησης αδειών 
ραδιοερασιτεχνών για το ειδικό διακριτικό , το ∆.Σ  της Λέσχη 
Ελλήνων Καταδροµέων Θεσσαλονίκης για την αµέριστη προσφορά της 
από τα µέλη της , που µας βοήθησαν  τόσο πριν όσο κατά την 
διάρκεια της εκδήλωσης   µε  υλικά  και το στρατιωτικό όχηµα της, το 
∆.Σ της ραδιολέσχης Έδεσσας για  τον εξοπλισµό που µας δάνεισε , 
τον οργανισµό σιδηρόδροµων Ελλάδος για την αποστολή φύλακα 
στην γέφυρα , την αστυνοµική διεύθυνση Φθιώτιδας για τη συµβολή 
της στην ασφάλεια  κατά  τη διάρκεια της νύχτας, τον δήµο 
Γοργοποτάµου  για την πρόσκληση σε γεύµα και τους συναδέλφους 
από την ένωση ραδιοερασιτεχνών Στερεάς Ελλάδος µαζί µε την Λ.Ε.Κ. 
Λαµίας για τα τρόφιµα που µας προσφέρανε.  

Τέλος ευχαριστούµε θερµά  όλους τους SV σταθµούς για τα  e-mail  και τα  καλά τους λόγια , καθώς  και για  την  
προτεραιότητα που µας έδωσαν στις  γνώστες Ελληνικές συχνότητες κλήσεων  στα 80 και 40 µέτρα..  

Πολλά 73 ! 

TEAM SY1942G      Sy1942g@in.gr    Σχετικά   link – ιστορία και συνεντεύξεις – qsl info: www.qrz.com/sy1942g  
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CQ 30m DE SV2FPU/QRP/P – και  

CQ WW CW CONTEST 24-25 NOV 2007 
 

Ο ΠΑΠΑΦΟΥΝΗΣ ΓΡΑΦΕΙ... 

ΙΩΑΝΝΙ∆ΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ 

SV2FPU 

 

Αφιερωµένο στην οικογένεια µου, την YLady της ζωής 
µου Γεωργία (SV2GNQ) και την κόρη µου Χρυσοπηγή 
(2nd op. SV2FPU) για την κατανόηση, υποστήριξη που 
µου δείχνουν όλα αυτά τα χρόνια που ο Παπαφούνης 
είναι active, είτε ως operator, είτε ως εκπαιδευτής… 

  

«Παπαφούνη,…Παπαφούνη,…ρε Παπαφούνη ξύπνα, σε τι ύψος θα την βάλουµε την spiderbeam, σε λίγο ξεκινάει 
το contest και εµείς δεν έχουµε κάνει σχεδόν τίποτε…»,έγραφα στο προηγούµενο τεύχος, µε παραποµπή στο 
τρέχον αλλά δεν υπολόγισα…σωστά!!    Το τηλέφωνο χτυπά και ο Peter AI4PP λέει : 

«Βρίσκοµαι τριάντα µέτρα από το Φιλίππιο (ξενοδοχείο λίγο έξω από την πόλη µε υπέροχη θέα), θα έρθεις να σου 
δώσω ένα δώρο…?, καθώς επίσης και την spiderbeam?»       
«OK Peter, έρχοµαι…» 

Φτάνοντας στο σηµείο, ο Peter, µου δίνει ένα…κουτί µε 
καραµέλες για το λαιµό µεταλλικό διαστάσεως 4 Χ 8 cm…
(καρακουέκ!) 

«∆ε µου λες ρε αφεντικό, πόσα θες να µας τρελάνεις, σου 
είπε κανείς ότι έχω πρόβληµα µε τον λαιµό και µου δίνεις 
καραµέλες και που, εδώ στα κατσάβραχα…; Χάθηκε να µου 
το δώσεις στην πόλη…!!» 

«Μην βιάζεσαι βρε Παπαφούνη, πάντα παρορµητικός,…δες το 
καλύτερα…» 

«Μα τα χίλια καµένα couplers…!!» (Ξέρει ο Παύλος!)   «Τι 
είναι αυτό…; Κουτάκι µε καραµέλες και έξοδο για κεραία, ακουστικά, τροφοδοτικό, κλειδί και mini bfo 600HZ…» 

Για να ανοίξω κι από µέσα να δω τις…καραµέλες… 

Είναι που λέµε από τα δώρα-έκπληξη, και ο Peter πολλές φορές στο 
παρελθόν, µε έχει εκπλήξει… 

Αφού έγιναν οι σχετικές επεξηγήσεις – ποµποδέκτης 500mw, στα 30 
µέτρα (10.106Khz, QRP frequency), µε bfo 600hz, υποδοχή υαµβικού 
κλειδιού, υποδοχή τάσεως (9-14V), υποδοχή ακουστικών – ήρθε η ώρα 
της πράξης και να σου ανοίγει το πορτµπαγκάζ και βγάζει από µέσα…
τροφοδοτικό portable, ιστό µε βάση 6µ, και ένα buddipole (πτυσσόµενο 
δίπολο βραχέων κυµάτων από 10 έως και 40 µέτρα). 

Αφού στήσαµε όλα τα παρελκόµενα, φοράω τα ακουστικά και το test 
αρχίζει : φοβερή λήψη τεσσάρων σταθµών, ένας από SM land, ένας από Ι 
land, ένας από UR land και το αποκορύφωµα ένας από VK land… 

∆υστυχώς κανείς δεν µου απάντησε, έτσι έπεσαν τα τηλέφωνα και ο πάντα 
διαθέσιµος Παύλος SV2HRT, απάντησε στην κλήση µου µε ένα χορταστικό 
599 (απόσταση 3 κµ)…! 

Θα επανέλθω στο θέµα στο εγγύς µέλλον, αφού αλλάξουµε συχνότητα εκπ/λήψ κάπου πιο ψηλά και πιο ήσυχα… 

Τελειώνοντας ο Peter µου έδωσε και δύο κουτιά, ένα µε τα ‘καλάµια’ της spiderbeam, και ένα µε σχοινιά 
στήριξης… 
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Το ηµερολόγιο έγραφε 20 Νοε 2007 ηµέρα Τρίτη… 

Οπότε, σκεπτόµενος την συµµετοχή µας στο contest του Σαββατοκύριακου, διαπιστώνω ότι έχουµε τρεις γεµάτες 
µέρες µέχρι να την στήσουµε… 

Το ίδιο απόγευµα όµως διαπιστώνω ότι τα καλάµια είναι ‘µόνα τους’, χωρίς σύρµατα κλπ. 

Αφού έπεσε το γέλιο της αρκούδας από Παύλο (2HRT), Μπάµπη (2HNZ), Γιάννη (2HPY) αποφασίστηκε το στήσιµο 
εναλλακτικής κεραίας 2 el. 5bds c.quad…, ενώ για χαµηλά βασιστήκαµε σε ένα µονόπολο… 

Έτσι η Παρασκευή 23 Νοε µας βρίσκει να στήνουµε το τερατάκι των δύο στοιχείων και το απόγευµα να έχουµε 
τελειώσει περιµένοντας την έναρξη του contest, που σηµειωτέον ήταν η πρώτη µας συµµετοχή σε cw 
διαγωνισµό…   Αρχίσαµε λίγο αργούτσικα τις επαφές (03.07utc) αλλά ο ενθουσιασµός ήταν πρωτόγνωρος! 

Τι κι αν οι µπάντες των 15 και 20 µέτρων έκλειναν νωρίς και ήµασταν αναγκασµένοι να πέφτουµε σε ισχύ, τι κι αν 
όλα τα µέλη του TOWER δεν µπορούσαν να υποστηρίξουν το συγκεκριµένο mode εµείς του δώσαµε και 
κατάλαβε… 

Συνολικά ήµασταν στον αέρα 34 ώρες µε χρήση 
αποκλειστικά κλειδιού στην εκποµπή, και αυτιού στην 
λήψη, µε συλλογή των κάτωθι στατιστικών :  1652 
qso    738.710 πόντους  92 DXCC 27 CQ ZONES µε 
τις πιο ωραίες επαφές να έχουν γίνει στα 80 και 160 
µέτρα (για πρώτη φορά δούλεψα zone 19 στα 80 
µέτρα) RU0LL KAI UA0ZC. Νot bad…! 

Θεωρώ κάπου εδώ υποχρέωση µου να σταθώ στην 
εκπληκτική στάση του Παύλου 2HRT ο οποίος 
πραγµατικά έχει αγαπήσει το cw mode και δεν χάνει 
ευκαιρία που να µην το αποδεικνύει… 

Επίσης στην υπόσχεση που έχω λάβει από άλλα τρία 
(?) µέλη του TOWER ότι του χρόνου θα είναι κι αυτοί 
ενεργοί στο µορς…Είδωµεν… 

Μ’ αυτά και µε άλλα αγαπηµένοι µου συνάδερφοι 
φτάσαµε σχεδόν στο τέλος και αυτής της χρονιάς… 

Μιας χρονιάς γεµάτης (σύµφωνα µε το δικό µας 
µετερίζι) από ραδιοερασιτεχνικής πλευράς και όχι µόνο… 

Η συµµετοχή µας στο ARRL DX SSB contest, τον Μάρτιο (J42WT) 

η ετήσια dxpedition στην Σκύρο, τον Ιούνιο (SY8WT) 

η συµµετοχή µας στα δύο contest του περιοδικού CQ τον Οκτώβρη και τον Νοέµβρη σε συνδυασµό µε την ακόµη 
µεγαλύτερη σύσφιξη των σχέσεων µας (βλέπε κλασσικό ακόµη και καθηµερινό meeting στου Παύλου), καθώς και 
τον εµπλουτισµό της προίκας του WHITE TOWER DX TEAM µε υλικοτεχνικό εξοπλισµό (ολοκαίνουργιες κεραίες 
κατευθυνόµενες, κάθετες, ενισχυτές, ποµποδέκτες, κλπ) 

ενώ από την άλλη πλευρά τα babies, που στην ουσία µπορεί και να είναι το µέλλον του ελληνικού 
ραδιοερασιτεχνισµού, να έρχονται το ένα µετά το άλλο : 

ξεκίνησε το χορό ο manager  µας Νίκος SV2HPP µε έναν κορίτσαρο και ακολούθησε πριν λίγες µέρες ο ∆ηµήτρης 

µας SV2HSV (O ΕΛΛΗΝΑΣ) µε έναν αγόραρο…και απ’ ότι γνωρίζω …έπεται…συνέχεια…δεν λέω τίποτε άλλο µέχρι 
να έρθει… 

Εύχοµαι ολόψυχα και εκ µέρους όλου του WTDXT, σε όλους τους αναγνώστες του 5-9 report υγεία σε εσάς και 
στις οικογένειες σας , πάντα επιτυχίες στους Έλληνες ραδιοερασιτέχνες και καλά dx, και εν όψει των Άγιων 
ηµερών  

 

ΚΑΛΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ ΚΑΙ ΕΥΤΥΧΙΣΜΕΝΟ 2008 

 

73 & 88  

 Ο ΠΑΠΑΦΟΥΝΗΣ   
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ΤΑΞΙ∆ΕΥΟΝΤΑΣ ΜΕ ΤΟΝ 
ΠΑΠΑΦΟΥΝΗ ΣΤΑ  

«Α∆ΥΤΑ  ΤΟΥ MORSE»  

 

TTTο ο ο morse morse morse απέθανεαπέθανεαπέθανε !!! !!! !!!   
 Ζήτω το Ζήτω το Ζήτω το…morse !!!…morse !!!…morse !!!   

 

Η ∆ΙΑΜΟΡΦΩΣΗ CW (CONTINUOUS WAVE) ΚΑΙ Η ΣΧΕΣΗ ΤΟΥ ΜΕ ΤΟΝ ΡΑ∆ΙΟΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΣΜΟ 

 

Αγαπητοί συνοδοιπόροι συνάδερφοι ραδιοερασιτέχνες και υποψήφιοι… 

Πέρασε κιόλας σχεδόν ένας µήνας από την τελευταία φορά που σας ‘είδα στην τάξη’… 

Πως τα πήγαµε? ∆ιαβάσαµε τον κώδικα? Τον µάθαµε µνηµονικά…(π.χ. το alfa είναι τελεία παύλα .-  ,το 
bravo είναι παύλα τρεις τελείες  -…  κοκ)? ∆ώσαµε την δέουσα προσοχή στην αντιστοιχία ελληνικού/
λατινικού αλφαβήτου? Αν ναι είµαστε σε καλό δρόµο…µην µου πείτε ότι καταφέρατε και τα έχετε 
ακούσει κιόλας, γιατί το morse θέλει εκτός από µνήµη και … αυτί… 

Ωραία σίγουρα κάποιοι από εσάς τα άκουσαν κιόλας, αλλά έτσι ανάκατα που είναι οι ήχοι πως θα 
καταφέρουµε να τους αποστηθίσουµε, να τους ταξινοµήσουµε σε οµάδες, να τους µάθουµε πιο 
γρήγορα και εύκολα…? 

Αγαπητοί µου µαθητές µόλις ξεκινάει το δεύτερο µάθηµα στα morse, που σκοπό έχει την  οµαδοποίηση 
των γραµµάτων ως προς τον ήχο που αντιστοιχεί στο κάθε γράµµα… 

Μπείτε λοιπόν στην ‘αίθουσα διδασκαλίας’ cw, καθίστε στα θρανία σας, η αίσθηση της ακοής στο 
µέγιστο, µην µιλάτε µε τον διπλανό σας, και τα µάτια σας προσηλωµένα στην οθόνη του υπολογιστή 
σας…ο δάσκαλος αρχίζει την παράδοση… 

Στον πίνακα που σας παραθέτω µπορούµε να δούµε τον χωρισµό των γραµµάτων σε δύο δέντρα: το 
δεξιό µε αρχή το echo (µία τελεία .) και το αριστερό µε αρχή το tango (µία παύλα -) 
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Το δεξί δέντρο έχει σαν δεδοµένο ότι όλα τα γράµµατα και οι αριθµοί έχουν σαν αρχή την τελεία. Έτσι 
έχουµε και λέµε : το echo είναι . αν προσθέσουµε µια τελεία ακόµη γίνεται india .. , αν προσθέσουµε 
µία ακόµη τελεία γίνεται sierra … , αν προσθέσουµε µία ακόµη τελεία γίνεται hotel …. , ενώ αν 
προσθέσουµε ακόµη µία τελεία γίνεται ο αριθµός πέντε  . . . . . 

Έτσι τελειώσαµε την οµαδοποίηση των τελειών και ξανανεβαίνουµε στο echo για να συνεχίσουµε την 
οµαδοποίηση ως προς τις παύλες …µα και τις τελείες   

(1) 

Προσθέτοντας στο echo µία παύλα έχουµε το alpha .-   προσθέτοντας στο alpha µία παύλα έχουµε το 
whiskey.--   προσθέτοντας στο whiskey µία παύλα έχουµε το    julliett.---  ενώ τέλος προσθέτοντας 
στο julliett µία ακόµη παύλα    έχουµε τον αριθµό ένα .---- 

Ανεβαίνοντας πάλι στο γράµµα alpha και προσθέτοντας µία τελεία έχουµε το romeo .-. ενώ 
προσθέτοντας µία ακόµη τελεία έχουµε το lima .-.. 

Οµοίως το whiskey αν του προσθέσουµε µία τελεία έχουµε το γράµµα papa .--. 

(2) 

Προσθέτοντας τώρα στο india µία παύλα έχουµε το uniform ..- ενώ προσθέτοντας άλλες δύο παύλες 
έχουµε τον αριθµό δύο ..--- 

Ακόµη προσθέτοντας στο uniform µία τελεία έχουµε το foxtrot ..-. γνωστό και ως …φιρικάκι 
(καρακουέκ!) 

(3) 

Προσθέτοντας τώρα στο sierra µία παύλα έχουµε το victor …-  ενώ προσθέτοντας ακόµη µία παύλα 
έχουµε τον αριθµό τρία …-- 

(4) 

Προσθέτοντας τώρα στο hotel µία παύλα έχουµε τον αριθµό τέσσερα . . . . - 

 

Ανακεφαλαιώνοντας λοιπόν στο παρών µάθηµα χωρίσαµε τα γράµµατα και αριθµούς σε δύο δέντρα 
ανάλογα µε το αν αρχίζουν από τελεία ή παύλα (e ή t). ∆ιαλέξαµε το δεξί δέντρο, αυτό που ξεκινάει µε 
τελεία και αναπτύξαµε παρέα όλες τις πιθανές προεκτάσεις … 

 

Σε σας αφήνω το κοµµάτι της επανάληψης, όσον αφορά το δεξί δέντρο ενώ θα βελτίωνε κατά πολύ 
την εκµάθηση αν µπορούσατε να κάνετε γκρουπ των πέντε γραµµάτων/αριθµών και να προσπαθήσετε 
να τα ακούσετε σε µία ταχύτητα της τάξης των 10 µε 15 γραµµάτων : 

πχ  EISHA  EAWJP IUFHV AWRLP SVFPU 12345 24531… κοκ. 

 

Το µάθηµα έλαβε τέλος ενώ για οποιαδήποτε ερώτηση µην διστάσετε να µου στείλετε email στο : 
sv2fpu@vip.gr 

 

Ευχαριστώ για την προσοχή σας…άψογοι οι µαθητές! 

 

 

 

                                                         Ο ΠΑΠΑΦΟΥΝΗΣ  
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.                                         Η    Κ Ε Ρ Α Ι Α 
      

              YAGI                               UDA               
 

 

      (2ο µέρος)             

 

Γράφει ο Ντίνος Νοµικός – SV1GK 

 
Μια από τις µεγαλύτερες επιστηµονικές ανακαλύψεις των τελευταίων 150 ετών είναι η ύπαρξη της 
ηλεκτροµαγνητικής ακτινοβολίας . 

Ο Maxwell στην Αγγλία ανακαλύπτει την θεωρία , ο Marconi από την Ιταλία την επαληθεύει και οι 
χιλιάδες ραδιοερασιτέχνες την αποδεικνύουν καθηµερινά µε επικοινωνίες τεραστίων αποστάσεων . 

Σήµερα οι ραδιοεπικοινωνίες δεν µένουν µόνο στην γη αλλά επεκτείνονται στο απώτερο διάστηµα . 

Χωρίς την εκµετάλλευση της ηλεκτροµαγνητικής ακτινοβολίας , ο κόσµος µας σήµερα θα ήταν τελείως 
διαφορετικός . 

Dr Sir William Pickering , ex Z2BL 

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΚΕΡΑΙΑΣ YAGI-UDA 

Ένας αγωγός (σωλήνας αλουµινίου ή χάλκινο σύρµα) ορισµένου µήκους , έχει την ιδιότητα , όταν βρεθεί µέσα σε 
ηλεκτροµαγνητικό πεδίο κατάλληλης συχνότητας , να εκπέµπει την ακτινοβολία που δέχεται από αυτό . 

Ένας τέτοιος αγωγός ονοµάζεται παρασιτικό στοιχείο (parasitic element) . 

Αν λοιπόν εµείς έχουµε ένα δίπολο το οποίο εκπέµπει µια ηλεκτροµαγνητική ακτινοβολία ορισµένης συχνότητας 
και τοποθετήσουµε κοντά του και παράλληλα µε αυτό , έναν τέτοιον αγωγό , τότε αρχίζει να δηµιουργείται το εξής 
φαινόµενο .   Το δίπολο εκπέµπει ακτινοβολία η οποία συλλαµβάνεται από τον αγωγό .  

Όπως όµως αναφέραµε προηγουµένως , ο αγωγός έχει την ιδιότητα να επανεκπέµπει αυτήν την ακτινοβολία . Έτσι 
λοιπόν ένα µέρος αυτής της ακτινοβολίας που εκπέµπεται προς την µεριά του διπόλου , συναντά την ακτινοβολία 
που εκπέµπεται από το δίπολο , προστίθεται µε αυτήν και ενισχύεται περισσότερο .  

Αυτό βέβαια για να συµβεί θα πρέπει ο αγωγός να έχει συγκεκριµένο µήκος , περίπου 5% µεγαλύτερο του 
διπόλου , και να τοποθετηθεί σε ορισµένη απόσταση από αυτό . (Σχήµα 1) . 

Συγχρόνως δε , η ακτινοβολία που εκπέµπεται από τον αγωγό προς την αντίθετη πλευρά από αυτήν που βρίσκεται 
το δίπολο , έχει την ιδιότητα να αλληλοαναιρείται µε την ακτινοβολία 
που έρχεται από το δίπολο , να εξουδετερώνει η µια την άλλη , µε 
αποτέλεσµα να έχουµε ελάχιστη ακτινοβολία πίσω από τον αγωγό . 

Ένα παρασιτικό στοιχείο λοιπόν που έχει αυτήν την ιδιότητα και είναι 
συνδεδεµένο σύµφωνα µε την παραπάνω διάταξη , ονοµάζεται 
ανακλαστήρας (reflector) .   

 Αν τώρα ελαττώσουµε το µήκος του αγωγού , περίπου 5% µικρότερο 
από το µήκος του διπόλου , και τον τοποθετήσουµε σε µια ορισµένη 
απόσταση από αυτό , τότε η ακτινοβολία που εκπέµπεται από το δίπολο 
φθάνει στον αγωγό και επανεκπέµπεται από αυτόν , µε αποτέλεσµα να 
συναντά την ακτινοβολία που εκπέµπεται από το δίπολο , να 
προστίθεται µε αυτήν και έτσι να έχουµε πάλι µια ενισχυµένη εκποµπή . 
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Το παρασιτικό στοιχείο στην περίπτωση αυτή λέγεται κατευθυντήρας (director) 
(Σχήµα 2) .   

Μια κυµατική παράσταση της παραπάνω λειτουργίας φαίνεται στο (Σχήµα 3) . 

Ένα δίπολο στο οποίο έχουµε προσθέσει έναν ανακλαστήρα ή έναν κατευθυντήρα 
ονοµάζεται κεραία δύο στοιχείων (Two element beam antenna) (Σχήµα 4) . 

Μπορούµε βέβαια σε ένα δίπολο να προσθέσουµε , εκτός από τον ανακλαστήρα , 
και έναν ή περισσότερους  κατευθυντήρες , οπότε η ενίσχυση που πετυχαίνουµε 
γίνεται πολύ µεγαλύτερη .  

Βέβαια όσο πιο πολλούς κατευθυντήρες προσθέτουµε σε µια τέτοια κεραία τόσο περισσότερο αυξάνει το gain της .  

Πάντως έχει παρατηρηθεί ότι 
από τον 12ο κατευθυντήρα 
και µετά δεν έχουµε αξιόλογη 
ενίσχυση του σήµατος , όπως 
φαίνεται άλλωστε από το 
(Σχήµα 5) και από το (Σχήµα 
6) που είναι µια φωτογραφία 
που περιέχεται στο ιστορικό 
πλέον άρθρο του Hidetsugu 
Yagi µε τίτλο “Beam Trans-
mission of Ultra Short Waves”, όπως δηµοσιεύτηκε τον 
Ιούνιο του 1926 και δείχνει την σχέση µεταξύ του πλήθους 

των κατευθυντήρων και του gain που παρουσιάζει σε κάθε περίπτωση η κεραία . 

Σε κάθε κεραία Yagi-Uda υπάρχουν κυρίως 4 παράµετροι που καθορίζουν την λειτουργία της . 

1ον Η απολαβή-κέρδος της κεραίας (Antenna Gain) . 

Η απολαβή µιας κεραίας . όπως ξέρουµε , µετριέται σε dBi ή σε dBd και όσο µεγαλύτερη είναι , τόσο µεγαλύτερη 
θα είναι και η απόδοση της  (5-9report, τεύχος 55) . 

2ον Λόγος οπισθίας αποκοπής (Front to Back ratio) . 

Είναι ο λόγος της ισχύος 
του σήµατος που 
εµφανίζεται µπροστά από 
τους κατευθυντήρες προς 
την ισχύ του σήµατος που 
παρουσιάζει η κεραία πίσω 
από τον ανακλαστήρα , 
και µετριέται σε dB .  

 Εννοείται ότι , όσο πιο 
µεγάλος είναι αυτός ο 
λόγος , τόσο ασθενέστερη 

θα είναι η εκποµπή και η λήψη της κεραίας από την µεριά του ανακλαστήρα . 

3ον  Πλάτος δέσµης κύριου λοβού (Beamwidth) . 

Σε µια κεραία θα πρέπει να µας 
απασχολεί , όχι µόνον η απολαβή που 
µπορεί να µας προσφέρει , αλλά και το 
πόσο ακτινοβολεί ή δέχεται ακτινοβολίες 
από διάφορες διευθύνσεις .  

Αυτό το αντιλαµβανόµαστε καλύτερα 
µελετώντας το διάγραµµα ακτινοβολίας 
της κεραίας , τόσο σε οριζόντιο επίπεδο (azimuth) , όσο και σε κάθετο 
(elevation) .  

Όταν λοιπόν αναφερόµαστε στο πλάτος δέσµης κύριου λοβού , θα 
εννοούµε την γωνία εκείνη στην οποία περιέχεται ο κύριος όγκος της 
ακτινοβολίας της κεραίας , και που σχηµατίζεται από το κέντρο του 
διπόλου και από δύο σηµεία , γνωστά ως σηµεία µισής ισχύος  (Σχήµα 
7) . 
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Το Beamwidth µιας  κεραίας µετριέται σε µοίρες .  

Όσο πιο πολλούς κατευθυντήρες έχει µια κεραία Yagi-Uda , τόσο µικρότερη θα είναι αυτή η γωνία , δηλαδή τόσο 
στενότερη θα είναι η δέσµη εκποµπής , άρα θα έχουµε και λιγότερους επηρεασµούς κατά την λήψη , από 
σταθµούς που θα βρίσκονται έξω από τον λοβό εκποµπής . 

4ον Αντίσταση Ακτινοβολίας (Radiation Resistance) .  

Για την αντίσταση ακτινοβολίας έχουµε αναφερθεί εκτενέστατα στο 5-9 report , τεύχος 70 .  

Για να λειτουργεί λοιπόν σωστά µια κεραία Yagi-Uda θα πρέπει αυτές οι τέσσερεις βασικές παράµετροι να 
συνδυάζονται αρµονικά µεταξύ τους , ώστε να επιτύχουµε την καλύτερη δυνατή απόδοσή , και αυτό γιατί αν µια 
από αυτές τις παραµέτρους αλλάξει , επηρεάζονται αυτόµατα και οι άλλες . 

Σε µια κεραία Yagi-Uda είναι αδύνατο να έχουµε και τους τέσσερεις αυτούς παράγοντες να λειτουργούν 
συγχρόνως στην µέγιστη απόδοσή τους .  

Αν για παράδειγµα θέλουµε να πετύχουµε το µέγιστο δυνατό gain , δεν µπορούµε συγχρόνως να έχουµε και 
µεγάλο F/B ratio και µεγάλη αντίσταση ακτινοβολίας κλπ.   

Αυτά όµως θα τα δούµε µε περισσότερες λεπτοµέρειες στο επόµενο τεύχος του 5-9 report .  

Μέχρι τότε , Καλά Χριστούγεννα και Ευτυχισµένο το 2008 . 

Πολλά 73 

Ντίνος – SV1GK 

http://5http://5--9report.blogspot.com9report.blogspot.com  
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Ένα κοριτσάκι 12 χρονών από τη Βουλγαρία έπεσε από το 
µπαλκόνι του έκτου ορόφου που µένει, χωρίς να πάθει τίποτα!  
Συµφωνά µε τους δικούς της, το κοριτσάκι είχε χάσει τα κλειδιά 
της και βγήκε στο µπαλκόνι για να ρωτήσει τους γονείς της που 
την περίµεναν από κάτω.  
Η µικρή Βozintara έχασε την ισορροπία της και έπεσε από τον 6ο 
όροφο.  
Καθώς έπεφτε όµως είχε την τύχη µε το µέρος της αφού την 
πτώση της επιβράδυναν τα σχοινιά των παρακάτω ορόφων που 
άπλωναν τα ρούχα όπως και µια κληµαταριά που υπήρχε στην 
είσοδο της πολυκατοικίας .  
Οι γονείς της έκπληκτοί την είδαν να προσγειώνεται στο έδαφος 
χωρίς καν να χάσει τις αισθήσεις της. Οι οικογένεια της πάντως πιστεύει ότι πρόκειται για θαύµα αφού 
από την πτώση της, το µόνο που της έµεινε ήταν κάτι µικρές εκδορές.   
 
 
Έχουµε ακούσει πολλές φορές για δικαστικές αποφάσεις πού να έχουν στοιχεία υπερβολής αλλά η 
απόφαση που πήρε ο δικαστής στις ΗΠΑ, Robert Restaino στην πόλη Niagara Falls ξεπέρνα κάθε όριο 
αφού έβαλε στην φυλακή όλους τους παρευρισκοµένους...στην δικαστική αίθουσα όταν κανείς από 
αυτούς δεν ανέλαβε την ευθύνη για το τηλέφωνο που χτυπούσε την ώρα της δίκης!  
Εκνευρισµένος ο δικαστής είπε: «Όλα τα άτοµα που βρίσκονται στην αίθουσα θα πάνε φυλακή εκτός 
και εάν µου παραδώσετε την συσκευή του τηλεφώνου που χτύπησε µόλις τώρα.»  
Κανείς από τους παρευρισκοµένους στην δικαστική αίθουσα δεν απάντησε και ο δικαστής διέταξε την 
σύλληψη των 46 ατόµων και έθεσε χρηµατική εγγύηση ύψους 1500 δολαρίων για τον καθένα!  
Έτσι, οδηγήθηκαν όλοι στην φυλακή και τους έβαλαν σε κελιά ενώ 14 από αυτούς που δεν είχαν τα 
χρήµατα για την εγγύηση αποφυλάκισης µεταφέρθηκαν σε άλλη φυλακή!  
Η δικονοµική επιτροπή τον απέπεµψε από το αξίωµα του ενώ ο ίδιος δικαιολογήθηκε πως τα 
προσωπικά του προβλήµατα τον οδήγησαν στην υπερβολή! 
 
 
κύριος Cui, από την πόλη Qingdao της Κίνας αποφάσισε να φύγει για διακοπές αλλά επειδή φοβόταν 
τους ληστές, δεν ήξερε τι να κάνει µε τις οικονοµίες του.  
Σκέφτηκε λοιπόν να βάλει το ποσό των 5.000 ευρώ που είχε στον κάδο απορριµµάτων της κουζίνας 
και όταν θα επέστρεφε θα τα έβγαζε από εκεί.  
«Σκεφτήκαµε ότι ο κάδος απορριµµάτων θα ήταν το τελευταίο σηµείο όπου θα έψαχναν κάποιοι 
επίδοξοι ληστές,» είπε ο κύριος Cui.  
Όταν όµως  γύρισαν από το ταξίδι τους ξέχασαν ότι είχαν κρύψει τα χρήµατα στο κάδο και πέταξαν τα 
σκουπίδια! 
 Πέρασαν δυο ηµέρες πριν θυµηθούν ότι είχαν κρύψει τα χρήµατα στο κάδο αλλά δυστυχώς ήταν πολύ 
αργά πια! 
 
 
Καθηµερινά χιλιάδες πρόβατα στην Αυστραλία πεθαίνουν από ηλίαση ή υποθερµία, αφού είναι 
αναγκασµένα να στέκονται για ώρες στο κρύο το χειµώνα και µέσα στον καυτό ήλιο το καλοκαίρι.  
Τη λύση λέγεται πως βρήκε ένας χηµικός, ο οποίος ισχυρίζεται ότι δηµιούργησε ένα σπρέι ικανό να 
προστατεύσει το ευαίσθητο δέρµα των προβάτων από τα ακραία καιρικά φαινόµενα.  
Το σπρέι, που έχει βάση τη λανολίνη, δρα σαν αόρατο αδιάβροχο ή σαν αντηλιακό µόλις εφαρµοστεί 
στο δέρµα του προβάτου.  
 
 
 

Καλά Χριστούγεννα και ευτυχισµένος Ο καινούργιος χρόνος. 
∆ρόσος Σκότης  SV5CJN 

Sv5cjn@yahoo.com 
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PETER THULESEN   OX3XR    PETER THULESEN   OX3XR    PETER THULESEN   OX3XR       
Ένας από τους δώδεκα Oscar X-ray… στη Σάµο! 

Γράφει ο Βασίλης Τζανέλλης 

SV8CYV 

sv8cyv@operamail.com  
 

Μέσα Σεπτεµβρίου επισκέφτηκε την Σάµο ο Πίτερ.  Μας ήρθε από την µακρινή 
Γροιλανδία µαζί µε την γυναίκα του, για να χαρούν τον ήλιο της Ελλάδας και των 
νησιών της πού τόσο πολύ τους λείπει αυτός ο ήλιος στην πατρίδα τους ψηλά στον 
Αρκτικό κύκλο.  

Ο Πίτερ σαν δραστήριος ραδιοερασιτέχνης έφερε µαζί και το QRP µηχάνηµά του και 
εκτός το νησί µας ευχαριστήθηκε και το χόµπυ. Σχετική περιγραφή γι’ αυτό όµως θα 
βρείτε παρά κάτω σε δικό του άρθρο…  

Στην Γροιλανδία υπάρχουν περί τους 12 ενεργούς ραδιοερασιτέχνες, µεταξύ αυτών 
και ο Πίτερ. Έµεινα έκπληκτος όταν ήρθε στο QRL µου για να µε γνωρίσει. Βέβαια 
κάθε Καλοκαίρι µάς 
επισκέπτονται αρκετοί 
συνάδελφοι από το εξωτερικό 
και κυρίως από Ευρώπη µε τους 
οποίους έχουµε επαφές µέσα 
από το ράδιο και επιλέγουν 
τελικά την Σάµο για τόπο 
διακοπών τους µετά από την 
δικιά µας παρότρυνση. 
Όµως ένας συνάδελφος 
ραδιοερασιτέχνης από την 
µακρινή Γροιλανδία ε!.. δεν 
είναι και κάτι πού µπορεί να 
συµβεί συχνά!  

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ   
   

   

1. OX3XR1. OX3XR1. OX3XR   

   

   

   

ΣυντακτικήΣυντακτικήΣυντακτική   

ΕπιτροπήΕπιτροπήΕπιτροπή   

Αλ.Ε.Καρπαθίου 

sv8cyr@mycosmos.gr 

Βασ. Τζανέλης 

Tzanellis@internet.gr 

Αθ.Μπαξεβάνης 
Baxev@ath.forthnet.gr 

 

* * * 
Επιτρέπετε η αναπαραγωγή  
και επαναδηµοσίευση των 
άρθρων ΧΩΡΙΣ  κάποια 

σχετική άδεια.  Επιβάλετε η 
διάδοση των ιδεών. 

Υ.Γ Αν θέλετε αναφέρετε το 
περιοδικό ....... 

Επίσηµο  Περιοδικό   της  Ένωσης Ραδιοερασιτεχνών Κεντρικού Αιγαίου.Επίσηµο  Περιοδικό   της  Ένωσης Ραδιοερασιτεχνών Κεντρικού Αιγαίου.  

Σάµος   ∆εκέµβρης Σάµος   ∆εκέµβρης Σάµος   ∆εκέµβρης 200720072007   

5-9 Report — ‘ράδιο ‘επαφή  σελ.1 
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Ο Πίτερ λοιπόν είναι ∆ανός αλλά µένει µόνιµα πολλά χρόνια εκεί στα Βόρεια και η σύζυγος του είναι Εσκιµώα της 
φυλής των Ινουίτ πού είναι και οι αυτόχθονες κάτοικοι της Γροιλανδίας. 

Παλιός ραδιοερασιτέχνης πρωτοπήρε ∆ανέζικο χαρακτηριστικό κλήσεως, OZ6XT το 1971. Πολύ δραστήριος στα 
DIGIMODE αλλά και στις πάνω µπάντες CW. Είναι µέλος του Danish DX Group και έχει κάνει εκποµπές σαν: 

5B4/OZ6XT, W5/OZ6XT, W7/OZ6XT, EA8/OZ6XT, LA/OZ6XT, SM/OZ6XT. 

Τό 1982 αποδέχτηκε την επαγγελµατική πρόκληση πού του προτάθηκε και σαν ιπτάµενος ηλεκτρολόγος και 
µηχανικός εγκαταστάθηκε στην παγωµένη Γροιλανδία σε τοπική ιδιωτική αεροπορική εταιρεία. Την ίδια χρονιά 
έλαβε και το χαρακτηριστικό κλήσεως µε πρόθεµα Γροιλανδίας OX3XR. Εγκαταστάθηκε στο NUUK µία µικρή πόλη 
12.000 κατοίκων στην Νότιο ∆υτική πλευρά του νησιού. Από εκεί τις ελεύθερες ώρες του είναι πολύ δραστήριος 
στα DIGIMODEs αλλά και στις πάνω µπάντες, κυρίως CW. 

Με το νέο του χαρακτηριστικό έχει εκπέµψει σαν W6/OX3XR, VE3/OX3XR και πρόσφατα σάν SV8/OX3XR! 

Οι καιρικές συνθήκες στην Γροιλανδία είναι ακραίες και έτσι είναι δύσκολη η εγκατάσταση κεραιών αλλά ακόµη και 
οι µετακινήσεις κυρίως κατά τους χειµερινούς µήνες. Έτσι ο Πίτερ µιας και δεν µπορούσε να εγκαταστήσει κεραίες 
στό σπίτι του χρησιµοποιεί µε remote control µέσω WLAN LINK και κατευθυνόµενες κεραίες τον TS-480SAT 
ποµποδέκτη πού είναι εγκατεστηµένος στο τοπικό ραδιοερασιτεχνικό κλαµπ (OX3NUK) 3 χιλιόµετρα µακριά του. 

 

 

Με τον ίδιο ασύρµατο τηλεχειρισµό επίσης επιλέγει µεταξύ της FD4 πού πάει και στους 1.8 MHz και της 
κατευθυνόµενης LOG PERIODIC από τους 10-28 MHz. Φυσικά τηλεχειριζόµενος είναι και ο ρότορας 
της κεραίας. Ο σταθµός του τοπικού συλλόγου περιλαµβάνει ότι χρειάζεται για οποιαδήποτε 
ραδιοερασιτεχνική δραστηριότητα στα HF. Στεγάζεται δε σε ένα πλήρως προστατευµένο, από τις 
ακραίες καιρικές συνθήκες πού επικρατούν, ειδικής κατασκευής οίκηµα, εµβαδού 60 τ.µ.  
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Ο Πίτερ έδειξε ζωηρό ενδιαφέρον για τις ραδιοερασιτεχνικές δραστηριότητες στην Ελλάδα και στην 
Σάµο. Μιλήσαµε αρκετά, µας ενηµέρωσε για τα δικά τους. Του είπαµε τα δικά µας, τον ξεναγήσαµε στις 
εγκαταστάσεις του συλλόγου µας (ΕΡΚΑ) τον ενηµέρωσα αναλυτικά για το  

Greek Islands On The Air GIOTA award programme, ανταλλάξαµε τα αναµνηστικά δώρα 
βγάλαµε τις φωτογραφίες µας και έτσι κάναµε  ένα φίλο εκεί στο µακρινό και παγωµένο NUUΚ. Η 
πρόσκλησή πού µας απηύθυνε να τον επισκεφτούµε είναι ανοιχτή! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Η Γροιλανδία είναι το µεγαλύτερο νησί της Γής και βρίσκεται στον Αρκτικό Κύκλο. Απέχει µόνο 15 µίλια 
από τον Καναδά και περί τα 220 µίλια από την Ισλανδία. 

Η τεράστια έκτασή του είναι τόση όση είναι όλη µαζί η έκταση τη Πορτογαλίας, Ισπανίας Γαλλίας, 
Γερµανίας καί Ιταλίας!...   

∆ιοικητικά ανήκει στην ∆ανία αλλά τα τελευταία χρόνια κάτω από ένα ειδικό καθεστώς διοικείται από 
το τοπικό κοινοβούλιο το οποίο εδρεύει στο Γκότχοπ µία πόλη 39.000 κατοίκων πού είναι και η 
πρωτεύουσα του νησιού.  

Η ακτογραµµή του νησιού είναι µήκους 39.000 χιλιοµέτρων, όσο περίπου και η περίµετρος της γής. 
Είναι δε πολύ περίπλοκη µε βαθειά φιόρδ! 

Σχεδόν όλη η έκτασή της καλύπτεται από τεράστιο παγετώνα, τον δεύτερο µεγαλύτερο στην Γη, 
πάχους 1500- 3300 µέτρα! Η οικολογική καταστροφή του πλανήτη µας και το φαινόµενο του 
θερµοκηπίου έχουν άµεση επίδραση στους πάγους εκεί µε αποτέλεσµα την ταχύτατη τήξη τεράστιων 
ποσοτήτων µε άµεση συνέπεια στο κλίµα της γής… 

Οι θερµοκρασίες πού επικρατούν 
τον Χειµώνα είναι η ανώτερη -6ο 
C και  όχι σπάνια καταγράφεται 
καί -35ο C. Όταν δε πνέουν 
Βόρειοι άνεµοι εµφανίζονται 
θερµοκρασίες και κάτω των -40ο 
C ! Ο Χειµώνας διαρκεί 6 µήνες 
και καθ’ όλη τη διάρκειά του 
επικρατεί σκοτάδι, ή σχεδόν 
σκοτάδι…  

Αντίθετα το «Καλοκαίρι» πού 
διαρκεί και αυτό έξη µήνες, καθ’ 
όλη την διάρκεια του 24ώρου 
επικρατεί φώς! Οι Θερινές 
θερµοκρασίες είναι από +3,6ο C η 
ανώτερη έως  -7ο C η κατώτερη. 
«Ούφ σκάσαµε!…» 
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Το Βόρειο σέλας είναι σύνηθες αλλά πάντα εντυπωσιακό φαινόµενο. Προκαλεί δε πάρα πολύ υψηλά 
επίπεδα στατικού θορύβου στις τοπικές ραδιοεπικοινωνίες και δεν είναι λίγες οι φορές πού 
διακόπτονται τελείως. 

∆εν υπάρχει κανενός είδους δένδρο και η µοναδική βλάστηση είναι η τυπική χαµηλή βλάστηση πού 
επικρατεί στην Βόρεια Τούνδρα. Κατά την διάρκεια του καλοκαιριού φυτρώνει γρασίδι και εµφανίζονται 
αγριολούλουδα στις παραλιακές περιοχές.  

Αντίθετα από την χλωρίδα, η πανίδα είναι πλουσιότατη. Έτσι στην Γροιλανδία βόσκουν σε πολύ 
µεγάλους αριθµούς Αρκτικοί Βούβαλοι, Άλκες και Τάρανδοι. Υπάρχουν πολλές αλεπούδες άλλα και 
λαγοί. Φυσικά είναι ο τόπος της πολικής αρκούδας. Χιλιάδες φώκιες υπάρχουν στις βραχώδεις ακτές 
και κάτω από το πάγο της θάλασσας. Επίσης µεγάλα κοπάδια από σολοµούς και πέστροφες. Στη 
θάλασσα υπάρχουν πλούσια αποθέµατα αλιευµάτων από µπακαλιάρους και σχεδόν όλων των ειδών οι 
φάλαινες των οποίων το κυνήγι πλέον απαγορεύεται βάση διεθνών συµφωνιών. 

Από ορυκτό πλούτο υπάρχουν πλουσιότατα κοιτάσµατα ουρανίου, χρυσού, αργύρου, νικελίου και 
άλλων µετάλλων. Επίσης διαµάντια και φυσικά µεγάλα ανεκµετάλλευτα αποθέµατα πετρελαίου.  
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Οι κάτοικοι είναι ∆ανοί και Εσκιµώοι της φυλής των Ινουίτ. Οι περισσότεροι από τους κατοίκους εργάζονται σε 
πολυεθνικές εταιρείες εξόρυξης µεταλλευµάτων και πετρελαίου. Μερικοί είναι κρατικοί υπάλληλοι και λίγοι 
εργάζονται στον τουρισµό. Το µέσο κατά κεφαλή εισόδηµα είναι 20.000$ τον χρόνο. Επιπλέον οι κοινωνικές 
παροχές δεν περιορίζονται µόνο στα τυπικά, πού παρ’ όλα αυτά είναι πολύ υψηλού επιπέδου, αλλά επεκτείνονται 
και στην παροχή βασικών καταναλωτικών ειδών…  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

Ένα µέρος των Εσκιµώων πού συνεχώς µειώνεται επιµένει στον αρχέγονο τρόπο διαβίωσης- επιβίωσης. Οι 
περισσότεροι όµως πλέον έχουν συγκεντρωθεί σε χωριά µε όλες τις ανέσεις.  

Το κυνήγι και το ψάρεµα επιτρέπονται µε συγκεκριµένους κανόνες στους κατοίκους και είναι βασικές πηγές 
προµήθειας κρέατος και ψαριών για πολλούς. Όµως η Γροιλανδία είναι στο επίκεντρο του διεθνούς ενεργειακού 
ενδιαφέροντος στίς µέρες µας και αυτό γιατί στις Βόρειες ακτές της πού γειτνιάζουν στενά µε τά αρκτικά παράλια 
του Καναδά και γενικά της Αρκτικής ανοίγεται ένα νέο πεδίο γεωπολιτικής αντιπαράθεσης για την ενέργεια. 
∆ηλαδή Πετρέλαια και Φυσικό αέριο πού υπάρχουν σε πολύ µεγάλες και ανεκµετάλλευτες ποσότητες στην 
περιοχή.   Η πιο άµεση ναυτική δίοδος σύνδεσης της Ευρώπης µε την Ασία γνωστή ως «Βορειοδυτικό πέρασµα», 
πού ενώνει τον Ατλαντικό µε τον Ειρηνικό, µέσο των στενών Γροιλανδίας Καναδά, είναι πλέον πλεύσιµη µετά το 
λιώσιµο των πάγων πού την κάλυπταν όπως γνωστοποίησε άλλωστε και η Ευρωπαϊκή ∆ιαστηµική Υπηρεσία ESA. 
Οι σηµαντικές αυτές αλλαγές στην πολιτική φυσιογνωµία της Αρκτικής αποδίδονται στο φαινόµενο του 
θερµοκηπίου. Παράλληλα η διάνοιξη νέων ναυτικών διόδων προκαλεί νέες διεθνείς διενέξεις µε έντονες 
αντιπαραθέσεις. Στις νέες ενεργειακές προσβάσεις πού ανοίγονται στην περιοχή ταυτόχρονα µε την µειωµένη 
παραγωγή πετρελαίου από τις χώρες του ΟΠΕΚ σε συνδυασµό µε την αλµατώδη αύξηση της ζήτησής του, άρα και 
τις υπέρογκες τιµές του, προκαλούν ψυχροπολεµικούς διαξιφισµούς µεταξύ Ρωσίας, Νορβηγίας, ∆ανίας Καναδά 
αλλά και ΗΠΑ…   Ο Καναδάς υποστηρίζει ότι έχει πλήρη κυριαρχικά δικαιώµατα στο Βορειοδυτικό πέρασµα. 
Ωστόσο, µε την θέση αυτή δεν συµφωνούν ούτε οι ΗΠΑ ούτε η Ευρωπαϊκή Ένωση και υποστηρίζουν ότι το 
πέρασµα ανήκει στην ελεύθερη διεθνή ναυσιπλοΐα.  

Από την πλευρά της Ρωσίας ο διάσηµος Ρώσος εξερευνητής και 
βουλευτής Άρτουρ Χιλιγκάροφ δηλώνει ότι η Αρκτική είναι 
Ρωσική γιατί αποτελεί προέκταση της ρωσικής ακτογραµµής. 
Επίσης υπάρχουν σηµαντικές διαφορές µε την ∆ανία η οποία 
διεκδικεί το µεγαλύτερο µέρος της θάλασσας Μπάρεντς και 
επικαλείται κυριαρχία στον Βόρειο Πόλο. Η δε Νορβηγία εγείρει 
και αυτή διεκδικήσεις στην Θάλασσα Μπάρεντς. Τά συµφέροντα 
και οι διεκδικήσεις στην περιοχή είναι αλληλοσυγκρουόµενα αλλά 
και αλληλοκαλυπτόµενα.  

Η σαρωτική νίκη του Πούτιν στις πρόσφατες εκλογές στην Ρωσία 
δεν αφήνουν καµιά αµφιβολία ότι οι µέρες πού έπονται 
τουλάχιστον στην διεθνή σκηνή δεν θα στερούνται 
ενδιαφέροντος µιάς και ο Πούτιν οραµατίζεται, (και το 
επιτυγχάνει) να αναδείξει την χώρα του σε µέγιστη παγκόσµια 
ενεργειακή δύναµη, πράγµα πού σηµαίνει ότι η Ρωσία θα 
επιµείνει σθεναρά στις διεκδικήσεις της στον Αρκτικό κύκλο και 
στις υποθαλάσσιες περιοχές του Βόριου Πόλου… 

Η Ένωση Ραδιοερασιτεχνών Κεντρικού Αιγαίου ΕΡΚΑ και το Aegean DX Group ευχαριστούν θερµά τον συνάδελφο   
PETER THULESEN   OX3XR    για τις αφηγήσεις του αλλά και τις όµορφες φωτογραφίες πού µας έστειλε και ελπίζουµε 
σε µελλοντική συνεργασία µεταξύ του NUUK RADIO CLUB OX3NUK, της ΕΡΚΑ και του AEGEAN DX GROUP. 

                                                                 73s de SV8CYV 
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Visit to Samos  

and HAM radio operations as SV8/OX3XR  

September 2007 

 
 

 

By  

PETER THULESEN    

OX3XR     

 
 

My wife and I visited Samos for 14 days in September 2007. We stayed at hotel 
Bella Vista in Vathi. Samos is a beautiful island to visit, which we can highly rec-
ommend. 

For my HAM radio operations I used a FT-817, a palm paddle, a 6 meter telescopic rod for 
antenna, and a ZM-2AU antenna tuner. The telescopic rod supported a copper wire and 
ground plane was 3 copper wires, app. 5 – 7 m long. A total of 337 contacts made on CW. 
Contacts were made on 7, 10, 14 and 18 MHz. The best DX contact was VK2AGW on 10 
MHz. No W-stations operating from USA were logged. 50 MHz was monitored many times 
without hearing any signals.  The noise level on all bands was high. Most of the time with 
signal strength above S-7. The noise was of a broadband nature. However, there were 
“notches” in the noise, where it was possible to hear calling 
stations. Just behind hotel Bella Vista power lines were 
routed. Maybe part of the noise is emitted from these instal-
lations? Compared to Greenland shortwave conditions the 
conditions from Samos are generally better. In Greenland 
we often experience shortwave conditions closing down for 
several days. In such situations e.g. EU shortwave condi-
tions are often described as “below normal”. On such days 
we can most likely observe beautiful northern lights  

Rig Hotel Bella Vista 

Aurora Borealis 
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During our visit I had the possibility visit with Alex/SV8CYR and Vassilis/SV8CYV. Vassilis 
showed me the remote operating position only few minutes’ in a car from Vathi. The remote 
position consists of 2 wooden towers, app. 20m high and 50 m apart. The 2 wooden towers 
support a broadband shortwave folded dipole.  

The remote site is a good and low noise position for HAM operations. Vassilis informed me 
that HAM’s visiting Samos is welcome to contact him for approval to use the remote position 
for operations either using the antenna setup available or bringing their own antennas and 
equipment. 

In Nuuk/Greenland we have a club house. 
Ham’s in Nuuk ask operators from abroad to 
visit Nuuk and use the club house with same 
conditions as Svalbard club station (JW5E). 
Members of OX3NUK will do their best to help 
visitors with e.g. accommodations etc. Please 
also be free to check www.ox3nuk.net. Check 
also e.g. http://www.jensjk.dk/indexe.htm for 
lots of photos from Greenland. 

My contact made from Samos will be an-
swered with the QSL card shown below. Hams 
are welcome to visit my QSL manager OZ3PZ 
web-site on http://www.sitecenter.dk/ox3xr 
for check of log’s etc.  

 

 

 

Bgrds  Peter  

and 73s from Nuuk  

OX3XROX3XROX3XR   

Wooden tower 
supporting 
broadband 

shack dipole. 
OX3XR is 

standing at the 
base of the 

tower. 

SV8CYV Vas-
silis in front of 
the at the re-

mote site  

OX3NUK club house (blue house right to the red container) 
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Ferie på Samos, og radioamatør operation som SV8/OX3XR September 2007 
 
Min kone og jeg var på ferie på Samos i 14 dage I September 2007. Vi boede på hotel Bella Vista i Vathi. Samos er en 
meget dejlig ø at besøge, og vi vil anbefale alle at besøge øen. 
Jeg benyttede som radioamatør en FT-817, en “palm paddle” en 6 m teleskopisk stang som antenne, og en ZM-2AU 
antennetuner. Teleskopstangen bar en kobbertråd, og som ”ground plane” benyttede jeg 3 tråde på ca. 5-7 m. Jeg kørte 
totalt 337 qso’er på hhv. 7, 10, 14 og 18 MHz. Den bedste forbindelse var VK2AGW på 10 MHz. Jeg kørte ingen W-
stationer som opererede fra USA. 50 MHz blev der lyttet på mange gange, men der var ingen signaler. 

Støjniveauet var højt på alle båndene, det meste af tiden med signalstyrke over S-7. Støjen var bredbåndstøj. Der var dog 
huller i støjen, hvor det var muligt at høre kaldende stationer. Lige bag Hotel Bella Vista var der højspændings 
luftledninger. Måske en del af støjen blev udstrålet fra disse? 
Sammenlignet med grønlandske kortbølgeforhold, var forholdene på 
Samos generelt bedre. I Grønland oplever vi ofte, at kortbølgeforholdene 
”lukker ned” i flere dage i træk. Sådanne forhold opleves i EU som 

forhold værende lidt 
under normale. På 
sådanne dage kan vi 
ofte observere kraftige 
nordlys (aurora 
borealis).  
Under vort besøg 
havde jeg den store 
glæde at besøge Alex/
SV8CYR and Vassilis/
SV8CYV. Vassilis viste mig 
deres “remote operating 
position” kun nogle få 
minutes kørsel i bil fra Vathi. 
Denne ”remote position” 
består af 2 trætårne, ca. 20m 
høje og med ca. 50 m afstand. 
De bærer en bredbånd 
kortbølgedipol.  
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“The remote site” er en god “low noise” position for radioamatører. Vassilis fortalte, at radioamatører, som besøger 
Samos er velkomne til at kontakte ham for at få tilladelse til at benytte positionen enten med deres eget udstyr, eller det 
der er til rådighed. 
I Nuuk har vi et klubhus. Radioamatører i Nuuk opfordrer radioamatører fra udlandet til at besøge Nuuk og benytte 
vore faciliteter med samme betingelser som Svalbard club station (JW5E). Medlemmer af OX3NUK vil gøre deres 
bedste til at hjælpe besøgende med f.eks. indkvartering. Check www.ox3nuk.net for mere information. Check også f.eks. 
http://www.jensjk.dk/indexe.htm, hvor der er masser af foto fra Nuuk og Grønland iøvrigt. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

        OX3NUK klubstation (det blå hus til venstre for den rode container) 
 
Mine qso’er vil blive besvaret med qsl-kortet som vist herunder. Alle er velkomne til at besøge min QSL manager 
OZ3PZ web-side på http://www.sitecenter.dk/ox3xr for check af log’s etc. 
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ΠΩΛΕΙΤΑΙ  

Alinco DR-635 ολοκαίνουριο, αχρησιµοποίητο στην τιµή των 260 ευρώ λόγω 
αντικατάστασης µε  µεγαλύτερο. ∆εκτός κάθε έλεγχος. τηλ. 697-2216101  

Γιώργος sw1jco 

 
 

 

ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ  

KENWOOD ts-570d HF 0-30Mhz 

KENWOOD tm-v71 vhf/uhf 

info 6974807743 ΑΚΗΣ SW2MIK 

Αν έχετε στην περιοχή σας Αν έχετε στην περιοχή σας Αν έχετε στην περιοχή σας 
συναδέλφους χωρίς πρόσβαση συναδέλφους χωρίς πρόσβαση συναδέλφους χωρίς πρόσβαση 
στο ∆ιαδίκτυο τυπώστεστο ∆ιαδίκτυο τυπώστεστο ∆ιαδίκτυο τυπώστε   το "το "το "555---9 9 9 

Report" Report" Report" και δώστε τους.και δώστε τους.και δώστε τους.   

Παρακαλούνται οι συνάδελφοι πού καταχωρούν 
αγγελίες ραδιοερασιτεχνικών µηχανηµάτων και 
αξεσουάρ να επισυνάπτουν και τις σχετικές 
φωτογραφίες σε χαµηλή ανάλυση των                   

προς πώληση ειδών. 

Επισηµαίνεται επίσης ότι η δηµοσίευση των αγγελιών 
γίνεται    ΕΝΤΕΛΩΣ ∆ΩΡΕΑΝ 


