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

Τεύχος Τεύχος Τεύχος 989898ο  Ιανουάριος  2010ο  Ιανουάριος  2010ο  Ιανουάριος  2010   

Fox  Hunting...Fox  Hunting...Fox  Hunting...   

S. S. T. V….S. S. T. V….S. S. T. V….   

Προβατίνα...Προβατίνα...Προβατίνα...   

Άθωνας 2010...Άθωνας 2010...Άθωνας 2010...   

ΣΡΕ  δράσεις...ΣΡΕ  δράσεις...ΣΡΕ  δράσεις...   

Award...Award...Award...   

Κεραία Κεραία Κεραία UHF Fox...UHF Fox...UHF Fox...   

∆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. 

   
   

Ο Ι    Ν Ι Κ Η Τ Ε Σ    Τ Η Σ    Ζ Ω Η ΣΟ Ι    Ν Ι Κ Η Τ Ε Σ    Τ Η Σ    Ζ Ω Η ΣΟ Ι    Ν Ι Κ Η Τ Ε Σ    Τ Η Σ    Ζ Ω Η Σ   
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Πρόβλεψις ∆ιαδώσεως από το Κεντρικόν Αιγαίον. 
 

Γράφει ο SV1CU/SV8 

Παναγιώτης Μαργαρίτης  

sv1cu@otenet.gr 

Αφορά την χρήση κεραίας Καθέτου, µε γίηνον επίπεδον εις τα 3 µέτρα. 
Εγκάρσια τοµή κατανοµής ηλεκτροµαγνητικής ακτινοβολίας. 

EZNEC Pro /2 
                            Μέγιστη ισχύς ηλεκτροµαγνητικής ακτινοβολίας εις τις 22⁰  

Εύρος δέσµης 34,5⁰ , - 3 db εις τις 8,1⁰ και 42,6⁰ 

Συχνότητα 14 ΜΚ 

Απολαβή 0.43 db ως προς ισοτροπική κεραία 

Έδαφος βραχώδες 

Τα διαγράµµατα για τις υπόλοιπες συχνότητες µας δίδουν τα ακόλουθα δεδοµένα µε την ίδια σειρά ως 
τα ανωτέρω ,µε την κεραία συντονισµένη στην αναφερόµενη συχνότητα. Η απολαβή όπως φαίνεται 
είναι αµελητέα για όλες τις περιπτώσεις. Η ακτινοβολούµενη ισχύς είναι 100 βατ. Τα -3db δηλώνουν 
ότι η ισχύς εις τα δύο σηµεία αντιστοιχούντα ως ανωτέρω στις 8,1⁰ και 42,6⁰ του διαγράµµατος είναι 50 
βατ. 

 12⁰/ εύρος 18⁰ και 5⁰ µε 23⁰ εις τα -3db/1.85ΜΚ/1,32db ισοτρ. 

13⁰/εύρος 19,1⁰ και 5.5⁰ µε 24.5⁰ εις τα -3db/3,6ΜΚ/1.7db ισοτρ. 

13⁰/εύρος 19.3⁰ και  5.5⁰ µε 25⁰ εις τα -3db/7ΜΚ/2.14db ισοτρ. 

 13⁰/εύρος 19⁰ και 5.5⁰ µε 25⁰ εις τα -3db/10.1ΜΚ/2.32db ισοτρ. 

 19⁰/εύρος 19⁰ και 5.5⁰ µε 24.5⁰ εις τα-3db/18.1ΜΚ/2.5db ισοτρ. 

 13⁰/εύρος 19⁰ και 5.5⁰ µε 24.5⁰ εις τα -3db/21.1ΜΚ/2.54db ισοτρ. 

 13⁰/εύρος 19⁰ και 5.5⁰ µε 24.5⁰ εις τα -3db/24.9ΜΚ/2.57db ισοτρ. 

 13⁰/εύρος 19⁰ και 5.5⁰ µε 24.5 εις τα -3db/28.5ΜΚ/2.59db ισοτρ. 
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Οι επτά πίνακες δίδουν τις καµπύλες µέγιστης χρησιµοποιήσιµης συχνότητας. ερυθρή, την επίσης µέγιστη 
χρησιµοποιήσιµη συχνότητα του στρώµατος Ε κίτρινη, την βέλτιστη χρησιµοποιήσιµη συχνότητα πράσινη και την 
γωνίαν ακτινοβολίας  µωβ της κεραίας  για την οποίαν έχουµε την ισχύ των 100βατ. 

Ο οριζόντιος άξονας δείχνει την διεθνήν ώραν. Ο αριστερός κάθετος άξονας την συχνότητα και ο δεξιός άξονας 
την γωνίαν εις µοίρες.  Εις την επικεφαλίδα αναφέρεται το στίγµα της Μυκόνου και τα στίγµατα των σταθµών µε 
την απόσταση µεταξύ των δύο σηµείων. 

Πρόβλεψη διαδόσεως από σηµείον του κεντρικού Αιγαίου πρός:  ZS6DN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Πρόβλεψη διαδόσεως από σηµείον του κεντρικού Αιγαίου πρός:  W6WX 
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Πρόβλεψη διαδόσεως από 
σηµείον του κεντρικού Αιγαίου 

πρός:  VK6RBP 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Πρόβλεψη διαδόσεως από σηµείον του 
κεντρικού Αιγαίου πρός:  OA4B 

 

 

 

 

 

 

 

 

Πρόβλεψη διαδόσεως από 
σηµείον του κεντρικού 
Αιγαίου πρός:  JA2IGY 
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Πρόβλεψη διαδόσεως από σηµείον του κεντρικού Αιγαίου πρός:  LU4AA 

 

 

Πρόβλεψη διαδόσεως από σηµείον του κεντρικού Αιγαίου πρός:  4U1UN 
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Γράφει ο Μάκης Μανωλάτος 

                                                                                                        SV1NK 

                                       
sv1nk@hotmail.com 

 

 

Αγαπητοί φίλοι και συνάδελφοι γεια σας! Tα Χριστούγεννα πέρασαν και ο καινούργιος χρόνος άρχισε 
την 365 ηµερών πορεία του. Eύχοµαι λοιπόν να φέρει σε όλους  αγάπη, ευτυχία, προκοπή, υγεία, 
γαλήνη και πλούσια Ραδιοερασιτεχνική δραστηριότητα. 

Η τηλεόραση βραδείας σαρώσεως ελληνιστί, ή Slow Scan Television (SSTV) αγγλιστί έγινε γνωστή στο 
σύνολο των  Ελλήνων Ραδιοερασιτεχνών όταν, πρώτο το 5-9 Report έγραψε γι΄αυτήν. Στη συνέχεια  
η SSTV εµφανίστηκε στο Aegean Contest του 2009, και από εκεί και µετά βρήκε το δρόµο της έχοντας 
µια συνεχή ανοδική πορεία. 

 

 
Αυτή τη «καµένη γη» της Πεντέλης θέλουµε να ζωντανέψουµε. 

Ο Σύλλογος Ραδιοερασιτεχνών Ελλάδος (http://www.grc.gr)  γνωστός όχι µόνο για την πλούσια 
ραδιοερασιτεχνική του δραστηριότητα αλλά και για την κοινωνική του προσφορά, ανταποκρίθηκε 
πρόθυµα στο κάλεσµα για την αναδάσωση της τοποθεσίας «Κοκκιναράς» της πολύπαθης και 

κατακαµένης Πεντέλης. 

 

Σ.Ρ.Ε. Κοινωνική προσφορά και Ραδιοερασιτεχνική πρωτοπορία! 

 

Αρκετά από τα µέλη του συλλόγου ανταποκρίθηκαν και  δήλωσαν 
συµµετοχή στην εκδήλωση, ανάµεσα  τους και η οµάδα των γνωστών 
υπόπτων που ασχολούνται µε τα ψηφιακά, και εκεί έπεσε η ιδέα….. 
µήπως θα µπορούσαµε να µεταδώσουµε «ζωντανά» την εκδήλωση 
µέσω SSTV; 
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Η ιδέα, πρωτότυπη για τα Ελληνικά δεδοµένα, ενθουσίασε τους πάντες. Για πρώτη φορά όσοι 
Ραδιοερασιτέχνες δεν µπορούσαν να πάρουν µέρος στην εκδήλωση θα µπορούσαν να τη δουν 
«ζωντανά» είτε µέσω των ερτζιανών, όσοι είχαν τον αναγκαίο εξοπλισµό, είτε µέσω της τεχνολογίας 
της εποχής, το Internet δηλαδή, για όσους δεν έχουν αποκτήσει ακόµη τον αναγκαίο εξοπλισµό. 

Ευτυχώς το πνεύµα  συνεργασίας όλων ήταν στα καλύτερά του και έτσι η δουλειά επιµερίστηκε ώστε 
να συγκεντρωθεί ο απαιτούµενος εξοπλισµός σε Ραδιοερασιτεχνικά µηχανήµατα και οχήµατα 
µεταφοράς. 

 
Όπως βλέπετε «πήξαµε»  στο 4 Χ 4!! 

 

Το επιχειρησιακό σχέδιο ήταν πολύ απλό… µια οµάδα Ραδιοερασιτεχνών θα φυτεύει… µια οµάδα θα 
µεταδίδει το γεγονός µέσω Ραδιοσυχνοτήτων… και µια µικρή οµάδα θα χειρίζεται τον εξοπλισµό για τη 
µετάδοση µέσω Internet! 

Γύρω στις 8 το πρωί η οµάδα φτάνει στον Κοκκιναρά και 
αρχίζουν την εγκατάσταση, πρώτα – πρώτα οι κεραίες…. 

Ο ιστός και η στήριξή του στη ρόδα είναι «πατέντα» 
του SW1LKP 

Laptop, FT-897 καφεδάκι και πολύ ενθουσιασµός! 

και τέλος το όλο σύστηµα το συµπλήρωσε και η απαραίτητη γεννήτρια….. 
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Η πρώτη εικόνα βγήκε στον «αέρα» γύρω στις 7:55 

Οι εκποµπές έγιναν στις εξής συχνότητες: 

144.520 ΜΗΖ FM    -SSTV 

144.540 MHZ USB  -SSTV 

433.400 MHZ FM  – SSTV 

432.500 MHZ USB – SSTV 

Στο Internet η δενδροφύτευση σε Εθνικό επίπεδο 
µεταδόθηκε από την ιστοσελίδα:  

http://users.forthnet.gr/ath/sv1nk/index.htm και 
προς τη διεθνή Ραδιοερασιτεχνική οικογένεια από 
την ιστοσελίδα: http://www.worldsstv.com/ 
στην υποσελίδα 5. 

Πολλοί συνάδελφοι είδαν «ζωντανά» τη 
δενδροφύτευση είτε από τα ερτζιανά είτε από το 
διαδίκτυο και τους ευχαριστώ  που µε τις λήψεις τους τίµησαν την προσπάθειά µας, και για τις 
εξαιρετικά χρήσιµες αναφορές λήψης που µας έστειλαν. Εδώ πρέπει όµως να πω ένα µεγάλο ΜΠΡΑΒΟ, 
µε κεφαλαία γράµµατα, στον συνάδελφο Παναγιώτη Γερασιµόπουλο SW1IXK ο οποίος έστειλε την 
πληρέστερη αναφορά λήψης από όλους τους συναδέλφους όπως θα δείτε από τις παρακάτω 
φωτογραφίες που έστειλε: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Με το πρόγραµµα Ham Radio Deluxe 08:55  433,400Mhz 
09:03  144.520 MHz 

10:49  144.520MHz Με το πρόγραµµα  MMSSTV 11:02 
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Ας δούµε και το ΤΕΑΜ που επιµελήθηκε την µετάδοση σε SSTV για να ευλογίσουµε τα γένια 
µας. 

 
Η οµάδα που έκανε την πρώτη µετάδοση Ραδιοερασιτεχνικής εκδήλωσης σε SSTV στην Ελλάδα. 

Ας γνωρίσουµε και την οµάδα που έκανε την 
αναµετάδοση µέσω Internet στην Ελληνική και 
∆ιεθνή Ραδιοερασιτεχνική κοινότητα. 

SWSW11IWMIWM και SWSW11IYDIYD στο Shack µεταδίδοντας 
SSTVστο διαδίκτυο. 

 

Τα συµπεράσµατά µας  από τη συµµετοχή µας 
στην δενδροφύτευση και τη ζωντανή µετάδοση 

της. 

Η εκδήλωση ήταν απόλυτα επιτυχηµένη! Ο 
Ραδιοερασιτεχνικός τοµέας φυτεύτηκε µε 
περισσότερα από εκατό παρακαλώ! (Όχι παίζουµε..) 
πευκάκια που σε λίγα χρόνια θα δώσουν πολύτιµο 
οξυγόνο στο Λεκανοπέδιο της Αθήνας, 
δηµιουργώντας έναν πνεύµονα ζωής για µας και τα 
παιδιά µας. 

Σαν Ραδιοερασιτέχνες πετύχαµε για πρώτη φορά να 
αναµεταδώσουµε σε V/UHF την εκδήλωση «ζωντανά» 
σε πραγµατικό χρόνο και σε συνθήκες «εκστρατείας» 
αποκτώντας πολύτιµη εµπειρία για µελλοντική  
(αχρείαστη να είναι..) µετάδοση  εικόνων σε 
καταστάσεις έκτακτης ανάγκης, όπως είναι οι σεισµοί, 
οι κατολισθήσεις, η φωτιά κλπ.   

Αποκτήσαµε τεχνική εµπειρία για τη συµπεριφορά της 
γεννήτριας, των ποµποδεκτών και των κεραιών, είδαµε τις δυνατότητες αλλά και τις αδυναµίες του 
εξοπλισµού µας, και βοηθηθήκαµε ώστε να τον  βελτιώσουµε. 
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Ζήσαµε καλές και κακές εκπλήξεις που µας βοήθησαν να γίνουµε «σοφότεροι» και καλύτεροι χειριστές 
του Ραδιοερασιτεχνικού µας εξοπλισµού, είδαµε την απροσδόκητα εξαιρετική συµπεριφορά της Multi-
face portable κεραίας κατασκευής του εξαιρετικού συναδέλφου SV1HK http://www.sv1hk.gr/
page16.htm,  και την πεισµατική άρνηση της κάµερας VC-H1 http://www.kenwood.com/i/products/
info/amateur/vch1.html,  να ξαναστείλει εικόνα SSTV από τη στιγµή που «είδε» για δευτερόλεπτα 
«κατάµατα» τον ήλιο. 

Εντυπωσιαστήκαµε από την υποδειγµατική λειτουργία των IC-706 
http://www.icomamerica.com/en/products/706/default.aspx,  και FT-897 
http://www.yaesu.com/indexVS.cfm?cmd=DisplayProducts&ProdCatID=102&encProdID=0372FA803B
7BBADBF3076C94ACA7A8C5&DivisionID=65&isArchived=0 σε συνθήκες  «εκστρατείας»  Hi..Hi..  
Μελετήσαµε µε βάση τις αναφορές λήψης τη διάδοση των εικόνων SSTV στα VHF και στα UHF και 
είδαµε ότι η εικόνα στα UHF  έχει καλύτερη ποιότητα από την εικόνα των VHF αλλά  έχει µικρότερη 
εµβέλεια. 

Εντυπωσιαστήκαµε από το γεγονός ότι η οριζόντια πόλωση στα VHF είχε εντυπωσιακή εµβέλεια ακόµη 
και µε τη χρήση ενός απλού διπόλου σε οριζόντια πόλωση.  Η οριζόντια πόλωση «περνούσε» µε 
σχετική  άνεση τα φυσικά εµπόδια ακόµη και µε µικρή ισχύ, και είχε εντυπωσιακή ικανότητα να 
ανακλάται σε ορεινούς όγκους χωρίς σηµαντική εξασθένηση. 

Αλλά και τα UHF µας κατάπληξαν! Η ποιότητα της εικόνας SSTV στα UHF είναι   πολύ καλύτερη από 
την ποιότητα της ίδιας εικόνας στα VHF. Η κατακόρυφη πόλωση στα UHF αποδείχθηκε εξαιρετική 
επιλογή στέλνοντας την εικόνα SSTV εντυπωσιακά µακριά και…. ποιοτικά! 

Ένα ευχαριστώ πρέπει να πω στους συναδέλφους οι οποίοι έκαναν QSO στα 2m σε γειτονικές  
συχνότητες από τις συχνότητες που χρησιµοποιήσαµε για την µετάδοση  εικόνων SSTV, γιατί 
χαµήλωσαν την ισχύ εκποµπής τους στην απόλυτα αναγκαία ώστε να περιοριστεί στο ελάχιστο το 
QRM. 

Τέλος θέλω να καλέσω όλους όσους αγαπούν την SSTV να επικοινωνήσουν µαζί µου στο 
sv1nk@hotmail.com ή στο 145.550 ΜΗΖ ώστε να ενώσουµε τις δυνάµεις µας για να διαδώσουµε 
ακόµη περισσότερο την SSTV, αλλά κυρίως να κάνουµε δοκιµές ώστε να αποκτήσουµε  περισσότερη 
εµπειρία και γνώση χρήσιµη για εµάς όσο και στο κοινωνικό σύνολο. 

Μέσα στους  προσεχείς µήνες προγραµµατίζονται δοκιµές µετάδοσης εικόνων SSTV σε συχνότητες 
HF,V/UHF µεταξύ Αθήνας και Σάµου, Ρόδου,  Κεφαλονιάς,  αλλά και µε τα µέλη του Συλλόγου 
Ερυθροσταυριτών Σαµαρειτών και Ναυαγοσωστών οι οποίοι υιοθέτησαν την µετάδοση εικόνων SSTV 
στις Ραδιοεπικοινωνίες τους. Όσοι συνάδελφοι θέλουν να πάρουν µέρος σε δοκιµές SSTV παρακαλώ να 
µου στείλουν ένα e-mail για να τους ενηµερώσω.  

∆εν έχει σηµασία αν ανήκετε σε κάποιο Σύλλογο, Ένωση,  Οµάδα Ραδιοερασιτεχνών ή απλά είσαστε 
ανένταχτος, όλοι όσοι αγαπούν την SSTV και θέλουν να αποκτήσουν ή να µοιραστούν την εµπειρία 
τους µαζί µας είναι καλοδεχούµενοι.  

Συχνότητες δοκιµών και SSTV-QSO είναι:  

144.520 σε FM/SSTV 

144.540 σε USB/SSTV, στα VHF και… 

433.400 σε FM/SSTV  

432.500 σε USB/SSTV 

Για Voice QSO καλέστε 145.550 FM. 

 
Εύχοµαι σε όλους για µια ακόµη φορά ΧΡΟΝΙΑ ΠΟΛΛΑ, Καλή Χρονιά και ευτυχισµένη, γεµάτη 
υγεία, προκοπή  και γόνιµη και απολαυστική Ραδιοερασιτεχνική δραστηριότητα. 

 
 
 
 
                                                                                                      de SV1NK 

                                                                                                         Μάκης 



55--9 Report  9 Report  Το κυβερνοπεριοδικό του Αιγαίου Σελίδα  Σελίδα  Σελίδα  111111   

 



55--9 Report  9 Report  Το κυβερνοπεριοδικό του Αιγαίου Σελίδα  Σελίδα  Σελίδα  121212   

 



55--9 Report  9 Report  Το κυβερνοπεριοδικό του Αιγαίου Σελίδα  Σελίδα  Σελίδα  131313   

A w a r dA w a r dA w a r d   
The year 2010 marks the 80th anniversary of establishment of PZK 

(Polish Radio Amateur Association).  In celebration of that event, the 
PZK Headquarters is issuing the  

80 80 YEARS OF PZKYEARS OF PZK    
commemorative award (The award is available to all licenced radio ama-

teurs, including the SWLs. 

http://www.80.pzk.org.pl/index.html 
 

 

Rules 
 

80 YEARS OF PZK,  

 
The year 2010 marks 
the 80th anniversary 
of establishment of 
PZK (Polish Radio 
Amateur Association).  
In celebration of that 
event, the PZK Head-
quarters is issuing the 
80 YEARS OF PZK 
commemorative 
award.  The award is 
available to all li-
cenced radio ama-
teurs, including the 
SWLs.  To be eligible, 
the applicant needs to 
collect 80 points ac-
cording to the follow-
ing table: 
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Το έτος 2010 σηµατοδοτεί την 80η 
επέτειο από την ίδρυση του PZK (Polish 
Radio Amateur Association, Ένωση 
Ραδιοερασιτεχνών Πολωνίας). Για τον 
εορτασµό αυτού του γεγονότος τα 
κεντρικά του PZK , εκδίδουν το 
αναµνηστικό βραβείο «80 YEARS OF 
PZK». Το αναµνηστικό αυτό βραβείο 
απευθύνεται σε όλους τους αδειούχους 
ραδιοερασιτέχνες και ακροατές βραχέων 
κυµάτων, SWLs.  

Για την απόκτησή του βραβείου 
απαιτείται η συλλογή 80 πόντων 
σύµφωνα µε τον πίνακα:  

The award will be issued in a single cate-
gory only (no endorsements for bands or 
modes). 

SP stations will count only once, inde-
pendent on the band or mode they were 
worked on. 

Τό βραβείο είναι µιας µόνο 
κατηγορίας (δεν θα υπάρχουν 
ξεχωριστά βραβεία για µπάντες ή για 
διαµορφώσεις). 

Οι σταθµοί «SP» µετράνε µόνο µία 
φορά, ανεξαρτήτως µπάντας ή mode. 

The only exception is the SP-DX-
Contest, where an SP station that was 
worked before the Contest may be con-
tacted again on any band or mode, but 
only once.  Please note that contacts 
made during SP-DX-Contest yield double 
points. 

Η µόνη εξαίρεση είναι κατά την 
διάρκεια του SP-DX-Contest, όποιους 
σταθµούς έχουµε δουλέψει πριν από το κόντεστ µπορούµε να τους δουλέψουµε και πάλι κατά την 
διάρκεια του κόντεστ, σε οποιαδήποτε µπάντα ή διαµόρφωση, αλλά µόνο µια φορά. Σηµειώστε ότι 
αυτές οι επαφές κατά την διάρκεια του SP-DX-Contest δίνουν διπλούς πόντους. 

The award can be earned during the 1st  of February 2010 and the 30th of April 2010 and only the contacts made 
during this period will be eligible. 

Τα βραβεία θά χορηγούνται για την περίοδο από 1ης Φεβρουαρίου 2010 έως και 30 Απριλίου 2010 και 
για επαφές πού έχουν γίνει κατά την διάρκεια της παρά πάνω περιόδου. 

The applications (log abstracts) along with the €5 fee are requested to be sent  

 ( via REGISTERED MAIL ) to the following address: 

Τα δικαιολογητικά πού απαιτούνται για την χορήγηση του βραβείου είναι απόσπασµα ηµερολογίου, 
µαζί µε 5€. Πρέπει δε να σταλούν µε συστηµένη επιστολή στην παρά κάτω διεύθυνση: 

 

Please note that the applications will be accepted until 31st of  December 
2011 only. 

Παρακαλούµε σηµειώστε ότι θα δεχόµαστε δικαιολογητικά για την 
απόκτηση του βραβείου µέχρι την 31η ∆εκεµβρίου 2011. 

 

 

YOU ARE INVITED! 

ΕΙΣΤΕ ΟΛΟΙ ΠΡΟΣΚΑΛΕΣΜΕΝΟΙ!  

Polski Zwiazek Krotkofalowcow 

Award Manager PZK 

P.O. Box 54 

85-613 Bydgoszcz 13 

Poland 
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          Ξάνθη  27/1/2010 

          Αρ.Πρωτ.: 1/2010 

ΠΡΟΣ : 1) Περιοδικό Ραδιοτηλεπικοινωνίες 

            2)  5-9 REPORT 

            3) Περιοδικό SV-NEA 

 

  ΘΕΜΑ : Νέος Ραδιοερασιτεχνικός Σύλλογος στο Νοµό Ξάνθης 

              µε την επωνυµία - ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΡΑ∆ΙΟΕΡΑΣΙΤΕΧΝΩΝ  

              ΑΣΥΡΜΑΤΙΣΤΩΝ ΝΟΜΟΥ ΞΑΝΘΗΣ.  

 

ΣΧΕΤ:Υπ’αριθ.357/13/11/2007 Απόφαση Μονοµελούς Πρωτοδικείου    

         Ξάνθης.   

   

 1.- Ικανοποιώντας την επιθυµία πολλών ραδιοερασιτεχνών και φίλων,  

      εγκρίθηκε µε την παραπάνω απόφαση η ίδρυση και λειτουργία του 

      αναγραφοµένου στο θέµα Συλλόγου, µοναδικού στο νοµό µε την  

      ονοµασία αυτή, µε βασικό σκοπό την διάδοση του  

      ραδιοερασιτεχνισµού µέσα από την έρευνα, και εγκατάσταση  

      ασυρµατικών δικτύων επικοινωνίας καθώς επίσης και την προσφορά    

      στο κοινωνικό σύνολο. 

 

2.- Οι εκλογές για την ανάδειξη του πρώτου ∆.Σ, διεξήχθησαν την  

     (13/02/2008) και το ∆.Σ που εξελέγη, έχει ως εξής: 

      

     Πρόεδρος : ∆αµιανίδης ∆ηµήτριος SV7DMD 

     Αντιπρόεδρος : Κόπανος Αθανάσιος SV7DNS 

     Γεν.Γραµµατέας : ∆εληγιαννόπουλος Κων/νος SV7BVL 

     Ταµίας : Τενεκές Νικόλαος SW7FSU  

     Μελος : Πρεπούδης Μόσχος SV7BOW 



55--9 Report  9 Report  Το κυβερνοπεριοδικό του Αιγαίου Σελίδα  Σελίδα  Σελίδα  161616   

3.- Ο Σύλλογος µας έχει λάβει σχετική άδεια, µε χαρακτηριστικό   κλήσεως S Z 7 X T H , 
στεγάζεται στο 1Ο χιλ.Ξάνθης-Λάγους και η      ταχυδροµική του διεύθυνση είναι :   

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΡΑ∆ΙΟΕΡΑΣΙΤΕΧΝΩΝ 

ΑΣΥΡΜΑΤΙΣΤΩΝ ΝΟΜΟΥ ΞΑΝΘΗΣ. 

Τ.Θ. 519 

67100   ΞΑΝΘΗ 

        Τηλέφωνο επικοινωνίας µε τα γραφεία του Συλλόγου και Fax :  (6 9 3 6 2 9 8 9 6 3) 

Τηλ.Προέδρου:6937-610000          Τηλ.Γεν.Γραµµ.:6932-557771  

4.- Η ηλεκτρονική του διεύθυνση στο διαδίκτυο είναι : www.sz7xth.gr 

5.- Ο Σύλλογος µας, µέχρι σήµερα έχει εγκαταστήσει και λειτουργεί τα  

      παρακάτω ασυρµατικά δίκτυα : 

      α) Ένα (1) επαναλήπτη φωνής VHF, R4b (145.712,5 T:91,5Hz) 

           µε διακριτικό κλήσεως SV7H στο όρος Αχλαδόβουνο και σε  

          υψόµετρο 1.387 µέτρα στον οποίο είναι συνδεδεµένος και ο  

          κόµβος Εcholink SZ7XTH – Node number :486475, καθώς και      

          τα λοιπά Link του ιδίου επαναλήπτη. 

β) Πέντε (5) Link UHF, µε υπότονο 91,5Ηz µε σύνδεση στον  επαναλήπτη R4b-(SV7H), ως 
ακολούθως : 

Το πρώτο στο κέντρο του ακριτικού Νοµού Έβρου, στην  συχνότητα 430.812,5. 

Το δεύτερο στην πόλη της ∆ράµας , στην συχνότητα 430.612,5. 

Το τρίτο στην πόλη της Ξάνθης , στην συχνότητα 430.712,5. 

Το τέταρτο στα στενά του ποταµού Νέστου (αναζητήσεις , διασώσεις ,κλπ) στην 
θέση Πλαγιά-Μελίτης στην συχνότητα 430.512,5. 

Το πέµπτο στο Νοµό Σερρών, στην συχνότητα 430.712,5  

µε µέριµνα και ιδιοκτησία του τοπικού Συλλόγου. 

        γ) ∆ύο (2) ψηφιακούς επαναλήπτες digipeater ως ακολούθως:   

             1) Ένα (1) ψηφιακό επαναλήπτη, VHF 1200 Bps,µεδιακριτικό κλήσεως J47VAH στην 
θέση Πλαγιά-Μελίτης,   στα στενά του ποταµού Νέστου, στην συχνότητα 144.800 

             2) Ένα (1) ψηφιακό επαναλήπτη, UHF 9600 Bps,µε 

                  διακριτικό κλήσεως J47UAB στο όρος Αχλαδόβουνο,   

                  στην συχνότητα 438.100. 

 

     Με πολλούς συναδελφικούς χαιρετισµούς περιµένουµε τους    συναδέλφους, να τα πούµε µε 
όποιον καλέσει τον SZ7XTH. 

 

Π ο λ λ ά  73 

Για  το  ∆ιοικητικό  Συµβούλιο 

 

            Ο  Πρόεδρος                                    Ο  Γεν.Γραµµατέας 

 

 

 

      ∆αµιανίδης  ∆ηµήτριος                 ∆εληγιαννόπουλος  Κωνσταντίνος 

             S V 7 D M D                                        S V 7 B V L  
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Όχι Μάκη µου… δεν ξαναφτιάχνω µια «µπέβερετζ» κεραία !!! 

Όχι Μάκη µου… Όχιιιιι !!! Την µπέβερτζ την µάζεψα… και στο 
χωράφι µου έβαλα…                       

                                                               

ΠΡΟΒΑΤΙΝΕΣ !!!;;;  

 
Γράφει ο SV8CYV 

Βασίλης Τζανέλλης 

sv8cyv@gmail.com 

 

«5«5--9 Report» 9 Report» Τεύχος 96 και 97. Ο Μάκης µας Τεύχος 96 και 97. Ο Μάκης µας SVSV11NKNK, άστραψε!!!, άστραψε!!!  
«BEVERAGE ANTENNA» «BEVERAGE ANTENNA» πώς λειτουργεί και πώς θα… την φτιάξετε!!!πώς λειτουργεί και πώς θα… την φτιάξετε!!!  

Ένα δίδυµο καταπληκτικών άρθρων για την κεραία µυστήριο.Ένα δίδυµο καταπληκτικών άρθρων για την κεραία µυστήριο.  
 

Ήταν πέρυσι τον χειµώνα πού πρωτοέφτιαξα την καταπληκτική αυτή κεραία. Μετά από µπόλικο 
διάβασµα είχα καταλήξει σε µια µπέβερτζ µήκους 268 µέτρων!  Αυτό το µήκος έδινε 1,5λ για τά 160m. 
3λ για τά 80m καί 6λ για τά 40m !!! 

Πραγµατικά µια πανίσχυρη κεραία λήψεως… 

Όµως οι διαστάσεις των 8.000 τετραγωνικών µέτρων του οικοπέδου µου αποδείχτηκαν πολύ µικρές για 
αυτή την κεραία. Έτσι πέρασα το σύνορο, έβαζα πάσσαλους άπλωνα καλώδιο και ανέβαινα στο βουνό 
µέσα απ’ τά λιόδεντρα… ∆ουλειά πρώτη! Απόδοση καταπληκτική. Και εκεί πού έψαχνα την λύση για να 
µπορώ µια να ακούω από την µία άκρη και µια από την άλλη… ξηµερώµατα, κάνει ένα έτσι και τέλος… 
Σιγή!...  

Τι έγινε; Πού πήγε η κεραία;… 

Μάρτης µήνας και έξω δεν κουνιόνταν φύλλο. Παγωνιά και διαολεµένη υγρασία! Κατέβηκα στο 
χωράφι. Να το πρώτο καλάµι, ξεπατωµένο σχεδόν πεσµένο κάτω. Το δεύτερο, το τρίτο, το τέταρτο όλα 
κάτω και το σύρµα πουθενά!... Συνέχισα να ανεβαίνω στο µονοπάτι. Άκουσα πιο πάνω την βαριά 
κουδούνα του πρωτοκρίαρου από το κοπάδι πού κάθε πρωί από τον κάµπο ανέβαινε στο βουνό.  

-Έεε!!! µπάρµπα Ορέστη… Καληµέρααα! 

-Έ! κύρ Βασίλ’ ισύ ίσιιι; Καλ’µέραααα! (ανταπάντησε µε την βαριά Ιωνική προφορά του, ο 
γεροβοσκός). 

Πλησίασα κοντά. Το ψαρό σκυλί µούγκρισε και µάζεψε προς τά πάνω τά ψαλιδισµένα αυτιά του.  

-Σκάσι Γιουρούκ! ∆ε βλέπς;.. Ου κυρ Βασίλς είνι!… 

Ο µπάρµπα Ορέστης ο κτηνοτρόφος της περιοχής µας, γέρος 80άρης καί, κάθε πρωί έφερνε κρυφά το 
κοπάδι να βοσκήσει το κουρεµένο χορτάρι κάτω από τις νεαρές ελιές.  

Πολλά από τά γίδια του έχουν ρίζα από τά γίδια του προπάππου της γυναίκας µου, πού τα είχε φέρει η 
οικογένειά της από την Μικρά Ασία µε τον διωγµό του 22.  
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Στέκονταν λοιπόν εκεί ο µάστρο Ορέστης, επιφυλακτικός, (γιατί καταλάβαινε τον λόγο της πρωινής 
επίσκεψής µου…) ακουµπώντας πάνω στην δίµετρη πουρναρίσια, µαγκούρα του… και δίπλα του ένα 
κουβάρι από το σύρµα της µπέβερετζ µαζί µε µπόλικα καλάµια πού ήταν τά στηρίγµατά της… 

-Σκάσι Γιουρούκ!,  

…είπε στο µεγαλόσωµο τσοπανόσκυλο πού µού µούγκριζε απειλητικά… 

Άστα κυρ Βασίλιµ’ πού να στα λέω τι έπαθα προυί-προυί!… 

-Τι έπαθες βρέ Ουρέστ;… Και δε µού λές τι είναι όλα αυτά τά σύρµατα εδώ;  

Είπα τάχα ανήξερος. 

-Να! είπε και τά µάτια του έγιναν στρογγυλά.  

…Ικί π’ πιρπατούσα, σά ένα χέρ’ να µάρπαξει τ’ µαγκούρα κι τνι τράβαει, τνι τράβαει, τνι 
τράβαει… Λουλάθκα απ του φόβουµ! Ου ώξ απού δώ είνι είπα. Ήρθι να µί πάρ’… πνά του νι 
πάρ’ ου διάουλους. Λουλάθκα απ’ του φόβουµ σλέω κυρ Βασίλ’. Αλλά ικί κι γώ, πείσµα. 
Τράβαει αυτός, τράβαγα κι γώ. Πίσου κιαρατά κι σέφαγα τ’ φώναζα, κι αυτός τσιµουδιά, µόν 
πού µ’ τράβαε τ’ µαγκούρα. 

Έτς νόµζα προυινιάτκα, κι αυτά έπαθα… Κι τότι είδα τούτου του ηλικτροφόρου καλώδιο 
νάχει µπιρδιφτεί στ’ µαγκούραµ.  

Είπε και έδηξε µε την άκρη της µαγκούρας τον σωρό από το σύρµα πού είχε µαζέψει δίπλα του. 

-∆εν είναι ηλεκτροφόρο καλώδιο µάστρο Ορέστη, του είπα.  

Και δε µού λές τι γιρέβς πάλι µέσα στς’ αµπόλισµ; («αµπόλες» νεαρά ελαιόδεντρα).  

Του είπα τάχα επιπληκτικά… Έκανε πώς δεν άκουσε και συνέχισε… 

-Μ’ αυτά τά ηλικτροφόρα σύρµατα θα τά σακατέψ τά ζουντανά… Τι σ’ φταίνε; ∆ε µλές; 

-∆εν είναι ηλεκτροφόρα, µάστρο Ορέστ, κεραία για του ράδιο είνι. 

-Σιγά µίν είνι για του ράδιου! Ιγώ στού τραντζίστουρ διν έχω τέτοια κιρέα κι ακούω µια χαρά. 

-Είναι για άλλι σταθµοί κυρ’ Ουρέστ, για τά βραχέα, είπα σίγουρος ότι δεν θα καταλάβει. 

-Άααα!!! Για τά βραχέα.. είπε µε νόηµα ο γέρο τσοπάνης και αφού στένεψε τά µάτια του συνέχισε 
χαµηλώνοντας την φωνή του… 

… Ικί πού ικείν οι ακατανόµαστ ακούγανι του ράδιου Μόσχα;… 

-Ά µπράβο!... είπα έκπληκτος πού κατάλαβε πιά είναι τά βραχέα. Τέτοια κεραία είναι. 

-Μά τι µλές κύρ Βασίλ! Ισύ ίσι καλός άθρουπους. Σιγά µιν άκγις ισί τς κουµουνιστές… 

Ηλικτροφόρου καλώδιου ίνι κι µπλέχτκι στ’ µαγκούραµ. Κι τά ζουτανά ξιφύγανι κι ήρθανι στ’ 
αµπόλις. Τι να τά κάνου; Ζουντανά ίνι, δε ίνι αθρώπ’ να καταλαβαίνι…  

Έεεεε!!! Ξούουου!..., πανάθιµάσας παλιουπράµατα!!!, φώναξε δυνατά πετώντας µια πέτρα µε τον 
χαρακτηριστικό τρόπο πού το κάνουν οι τσοπάνηδες όταν θέλουν να διώξουν από κάπου τά ζώα τους… 

-Κι να του βάλς πιό ψλά αυτό του πράµα… Μί ξαναπλέξ στ’ µαγκούρα κι κουψουχουλιαστώ, 
κι να µι σµπαθάς κυρ Βασίλιµ…  

Είπε και έφυγε τάχα αδιάφορος, χωρίς να περιµένει απάντηση… 

Εγώ γύρισα πίσω και το ίδιο βράδυ ξανάνοιξα τά βιβλία ψάχνοντας για µια µικρότερη µπέβερετζ πού να 
µη ξεπερνάει το σύνορο του κτήµατος και να µη µπλέκει στην µαγκούρα του µάστρο Ορέστη… 

Έτσι ψάχνοντας έπεσα πάνω στις κεραίες «προβατίνα»… στις κεραίες EWE 

 

Τι είναι λοιπόν η κεραία EWE ; 
(προφέρεται «Γιού» και σηµαίνει… «προβατίνα»!...) 

Από µακριά αν την δεί κανείς µοιάζει σαν ανεστραµµένο το γράµµα «U».  

Αν δε είναι στηµένη πάνω σε χορτάρι, έ τότε µε λίγη φαντασία, βλέποντας το κόµπακτ σχήµα της, 
µπορεί να πεί κανείς ότι µοιάζει µε προβατίνα… (ewe), η οποία στα αγγλικά προφέρεται όπως το 
οµόηχο γράµµα «U» (γιού).  
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Προφανώς αυτόν τον συνειρµό έκανε και ο Floyd Koonz WA2WVL και ονόµασε «προβατίνα» την 
κεραία λήψεως για τις πάνω µπάντες που πρωτοπαρουσίασε στο αµερικάνικο περιοδικό «QST» τον 
Φεβρουάριο του 1995. Έτσι λοιπόν τότε στο άρθρο του «Is this EWE for you» παρουσίασε για 
πρώτη φορά µια κεραία µόνο για λήψη των 80 αλλά και 160m. Μετά από περίπου ένα χρόνο, τον 
Ιανουάριο του 1996, πάλι στο QST µε ένα νέο άρθρο του και µε τίτλο: «More EWEs for you» 
παρουσίασε µερικές παραλλαγές της βασικής κεραίας. 

Πώς λειτουργεί η EWE. 

Η κεραία EWE µοιάζει µε µικρή Beverage άλλα θα ήταν λάθος να θεωρήσουµε ότι είναι µια µίνι έκδοση 
αυτής της κεραίας… 

Βασικά πρόκειται για µια συστοιχία δύο κάθετων κεραιών συζευγµένων σε ανάστροφη φάση. H 
απόσταση αυτών των δύο καθέτων είναι 6 έως 20 µέτρα καί το ύψους τους 3 έως 5 µέτρα το κάθ’ ένα. 
Ενώνονται δε οι κορυφές τους µέ ένα οριζόντιο σύρµα…  

Τώρα, τό ένα κάθετο στοιχείο τροφοδοτείται στήν βάση του καί τό άλλο κάθετο στοιχείο µέσω ενός 
οριζόντιου σύρµατος τροφοδοτείται στήν κορυφή του. Μ’ αυτόν τόν τρόπο επιτυγχάνουµε ένα 
«crossfire phαsing» πού εµείς την λέµε τροφοδοσία µε αναστροφή φάσης.  

Το δεύτερο κάθετο στοιχείο τής κεραίας είναι γειωµένο µέ µιά αντίσταση άνθρακος από 600 Ω έως 
2000 Ω, πού οδηγεί σέ µία χάλκινη ράβδο γειώσεως µήκους περί τό 1 µέτρο ή καί παρά πάνω, µέσα 
στό έδαφος. Αυτό το στοιχείο έχει τον ρόλο του ανακλαστήρα και ανάλογα µε την αγωγιµότητα του 
εδάφους και την τιµή της αντίστασης δηµιουργείτε µια εξαιρετική σχέση Frond to Back πού σε πολύ 
καλό έδαφος ξεπερνά τά -35db απόρριψης σήµατος, µιάς και το ρεύµα στο γειωµένο κάθετο στοιχείο 
είναι το 70% του ρεύµατος πού αναπτύσσεται στο οδηγό κάθετο στοιχείο, παρόλο πού και τά δύο 
έχουν το ίδιο φυσικό µήκος.  

Η αντίσταση τερµατισµού του ανακλαστήρα (το γειωµένο κάθετο), σε συνδυασµό µε την τροφοδοσία 
κορυφής από το οριζόντιο σύρµα, κάνει το ηλεκτρικό µήκος του, (πού έχει όπως είπαµε, το ίδιο φυσικό 
µήκος µε το οδηγό στοιχείο) να είναι διπλάσιο περίπου από το ηλεκτρικό µήκος του οδηγού στοιχείου. 
Όµως πέρα από τους δύο αυτούς παράγοντες, η ποιότητα του εδάφους είναι καθοριστική για την 
απόδοση της κεραίας. Εάν δεν έχετε κήπο µε καλό και υγρό χώµα τότε καλύτερα να µην φτιάξετε 
αυτή την κεραία. Όσο πιό φτωχή είναι η αγωγιµότητα του εδάφους τόσο µεγαλύτερη αντίσταση πρέπει 
να χρησιµοποιήσετε. Επίσης πρέπει να γνωρίζεται ότι µια EWE κεραία πρέπει να είναι εγκατεστηµένη 
όσο γίνεται πιο µακριά από το σπίτι σας ή από έναν πολυσύχναστο δρόµο. Επίσης πρέπει να 
αποφεύγεται την γειτνίαση της κεραίας µε µεγάλου µήκους µεταλλικά αντικείµενα. Όπως ηλεκτρικά 
καλώδια, κάγκελα περιφράξεως, ή µεταλλικούς σωλήνες… 

Άλλο ένα εξαιρετικό στοιχείο της EWE κεραίας είναι το τεράστιο εύρος συχνοτήτων πού ακούει, χωρίς 
κρίσιµες ρυθµίσεις. Έτσι µε την ίδια κεραία θα ακούµε εξαιρετικά τά 80m και 160m. Όµως θα ακούµε 
πολύ καλά τά 40m και 30m… 

Επίσης η καλή κατευθυντικότητά της προσφέρει µια πολύ καλή απόρριψη ανεπιθύµητων παρεµβολών 
αλλά και θορύβου έξω από την γωνία πού ακούει. Θα εκπλαγείτε πόσο δραστικά µειωµένος είναι ο 
ατµοσφαιρικός θόρυβος και γενικά τά διάφορα σφυρίγµατα και άλλα ενοχλητικά φαινόµενα πού 
ταλαιπωρούν τά αυτιά µας στις µπάντες των 160, 80 και 40 µέτρων. Η γωνία λήψης της είναι περί τις 
50ο  άρα µπορούµε µε συνδυασµό τεσσάρων κεραιών να καλύψουµε τις τέσσερις κύριες κατευθύνσεις 
του ορίζοντά µας, προς τις βασικές DX περιοχές του πλανήτη µας! 
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Όµως όλα αυτά έχουν και το τίµηµά τους. Η EWE κεραία είναι 5-
10 db φτωχότερη σε απολαβή από ένα Long Wire 1,5λ στα 80m 
πού χρησιµοποιούσα για κεραία λήψης µετά την καταστροφή της 
µπέβερετζ από τον µάστρο Ορέστη…  

Για να αντισταθµίσω αυτό το πρόβληµα, της EWE, κυρίως µε τά 
χαµηλά DX σήµατα στην µπάντα των 80 µέτρων κατέφυγα στην 
λύση της τοποθέτησης ενός καλού 

προενισχυτή σήµατος, όπως ο DXE-RPA-1 HF πού δίνει 20db. 

Όµως το στοιχείο πού µε κατέπληξε σε αυτή την κεραία, είναι η 
καταπληκτική αποκοπή κάθε είδους θορύβων, οικιακών, 
βιοµηχανικών, ή ατµοσφαιρικών. Επίσης προσφέρει µεγάλη 
αποκοπή των παρεµβολών πού προέρχονται από σταθµούς έξω από την γωνία λήψεως της κεραίας.  

 

Οι διαστάσεις της κεραίας:  

Ο Τζόν Ντεβολντέρ ON4UN στο βιβλίο του «Low-Band DXing» προτείνει για µούλτιµπαντ ακροάσεις, 
ύψος των καθέτων στοιχείων τά 3 µέτρα και απόσταση µεταξύ τους 10 µέτρα. Την χρήση δε 
αντίστασης 700Ω για πολύ καλής αγωγιµότητας έδαφος, 975Ω για µέτρια εδάφη και 1600Ω για φτωχά 
εδάφη. Για µόνο τα 160m, προτείνει ύψος των καθέτων στοιχείων τά 5 µέτρα και απόσταση µεταξύ 
τους 12,5 µέτρα. 

Ο VK9NS προτείνει για τά 160m, ύψος των καθέτων στοιχείων τά 3,1 µέτρα και απόσταση µεταξύ τους 
21 µέτρα και αντίσταση 1.1ΚΩ.  

Για µόνο τα 80m, ο ON4UN προτείνει ύψος των καθέτων στοιχείων τά 3 µέτρα και απόσταση µεταξύ 
τους 7,5 µέτρα. 

Eνώ ο GM4UTP για τά 80m, προτείνει ύψος των καθέτων στοιχείων τά 3 µέτρα και απόσταση µεταξύ 
τους 12,08 µέτρα και αντίσταση 600Ω.  

Στο σηµείο τροφοδοσίας η ωµική αντίσταση είναι µεταξύ των 300Ω και 700Ω. Έτσι µε ένα µπαλούν 
9:1 µπορούµε να οδηγήσουµε την κεραία στον δέκτη µας µε καλώδιο 50Ω ή 75Ω. 

Προσωπικά επέλεξα την multiband έκδοση της κεραίας πού προτείνει ο ON4UN. ∆ηλαδή ύψος καθέτων 
3 µέτρα και απόσταση µεταξύ τους 10 µέτρα.  

Για τά κάθετα στοιχεία χρησιµοποίησα δύο χάλκινους σωλήνες της µισής ίντσας και για οριζόντιο 
καλώδιο, πολύκλωνο ηλεκτρολογικό 2,5 χιλ. 

Μπαλούν στο σηµείο τροφοδοσίας χρησιµοποίησα ένα 9:1, ιδιοκατασκευής µου. Το έφτιαξα τυλίγοντας 
πάνω σε φερίτη Τ-
50, 12 σπείρες 
τηλεφωνικού 
µονόκλωνου 
µονωµένου 
καλωδίου, 
άγνωστης 
διαµέτρου (περί 
τα 0,5 χιλ.). 
Επίσης µπορείτε 
να φτιάξετε το 
µπαλούν σε ράβδο 
φερίτου.  

Γιά περισσότερες 
λεπτοµέρειες δείτε 
το διπλανό 
σκίτσο… 
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Άλλος ένας τύπος 9:1 µπαλούν 
απλούστερης κατασκευής. 

Πάντως ο ON4UN στο βιβλίο του «Low-
Band DXing» προτείνει το µπαλούν πού 
φαίνεται στο από πάνω σκίτσο µου. 

Σίγουρα η… «προβατίνα» σας δεν θα 
έχει τις επιδόσεις µιάς 3λ µπέβερετζ…  
Όµως αν ο κήπος σας είναι µικρότερος 
από 300Χ300 µέτρα… έ! τότε σίγουρα µε 
την EWE θα ανοίξουν τά αφτιά σας!... 

Άντε και καλές ακροάσεις!!! 

 

73 de SV8CYV Vassilis 

 

Για τά τεχνικά του παρά πάνω άρθρου αντλήθηκαν στοιχεία από τις εξής πηγές στίς οποίες µπορείτε να 
ανατρέξετε για περισσότερη µελέτη: 

Low-Band DXing «The EWE receiving antenna» Κεφ.7 Σελ.46,47,48 by ON4UN John Devoldere.  

ARRL Antenna Compendium. «EWE “four” me» by VK9NS James Smith. 

RSGB. Rad Com τεύχος 78. 2/2002.σελ. 84-85. «Antennas» by G3LDO Peter Dodd. 

QST 2/1995 «Is this EWE for you» by WA2WVL Floyd Koonz. 

QST 1/1996 «More EWEs for you» by WA2WVL Floyd Koonz. 

RSGB. «Antenna Toolkit». 
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Ένωση Ραδιοερασιτεχνών Κεντρικού 
Αιγαίου. Ε.Ρ.Κ.Α.       «- SZ8S- » 

 
Aegean Radioamateurs Association 

A.R.A. 
 
Για δέκατη τρίτη χρονιά  πολλά από τά µέλη του συλλόγου µας µαζεύτηκαν και κόψαµε την 
πρωτοχρονιάτικη πίτα µας. 

Το πυροφυλάκιο της Ε.Ρ.Κ.Α. πλαισιωµένο από την… πίτα µας. 

 

Νοιώθουµε ιδιαίτερα χαρούµενοι γιατί όσοι ξεκινήσαµε αυτή την προσπάθεια είµαστε ακόµη εδώ 
περιστοιχισµένοι όµως και µε πολλούς νεότερους µε την ίδια δίψα για την τέχνη των επικοινωνιών πού 
είχαµε και στο ξεκίνηµα του συλλόγου µας. 

Ήταν Μάιος του 1996 όταν έγιναν οι πρώτες εξετάσεις στο Νοµό Σάµου µε την πλήρη υποστήριξη της 
Νοµαρχιακής Αυτοδιοίκησης και της ∆ιεύθυνσης του γραφείου Μεταφορών και Επικοινωνιών. 

Αµέσως µετά ήρθε από το Πρωτοδικείο Σάµου η αναγνώριση του συλλόγου µας µε το όνοµα: 

« Ένωση Ραδιοερασιτεχνών Κεντρικού Αιγαίου  Ε.Ρ.Κ.Α.» 

Κατόπιν ήρθε και η εκχώρηση από το Υ.Μ.Ε. του SZ8S, ειδικού χαρακτηριστικού κλήσεως του 
συλλόγου µας.  

 

Πρώτοι στόχοι ήταν η συστηµατική εκπαίδευση των νέων ραδιοερασιτεχνών και η δηµιουργία 
συµπαγούς σώµατος οµάδας αντιµετώπισης εκτάκτων τηλεπικοινωνιακών αναγκών.  

Άλλος ένας στόχος δεδοµένου του ευαίσθητου της περιοχής µας, ήταν η αδειοδώτηση εγκατάστασης 
τηλεπικοινωνιακού συστήµατος, αυτοδύναµου ενεργειακά,  απολύτως αξιόπιστου σε οποιεσδήποτε 
συνθήκες πού να µπορεί να υποστηρίξει τις επικοινωνίες µας, αλλά και τις ανάγκες της Πολιτικής 
Προστασίας του νοµού Σάµου.  
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Σήµερα είµαστε 72 µέλη, στην πλειοψηφία τους ενεργά. Όχι µόνο στη Σάµο, αλλά και στην Ικαρία, 
στη Χίο, στην Κρήτη, στην Εύβοια, στον Πειραιά, στην Αθήνα, στη Θεσσαλονίκη, στη Λάρισα, αλλά και 
στο εξωτερικό. Όλοι καλά εκπαιδευµένοι, καλοί ραδιοερασιτέχνες και καλοί φίλοι δουλεύουµε ο καθ’ 
ένας στον τοµέα του, σιωπηρά  χωρίς µεγαλοστοµίες και απαιτήσεις κάνοντας αυτό πού αγαπάµε 
προσφέροντας παράλληλα και στο κοινωνικό σύνολο. 

Επίσης πολλά από τά µέλη του συλλόγου µας στελεχώνουν µερικώς το αρτιότερο πανελλαδικά 
«Εθελοντικό Πυροσβεστικό κλιµάκιο Πυθαγορείου», όπως επίσης και άλλες εθελοντικές οµάδες 
µε διακριτή προσφορά στην διάσωση και πυρόσβεση. 

Σήµερα o επαναλήπτης της Σάµου (R1b SV8S) ενώνει αποτελεσµατικά τον νοµό µας µε µεγάλο τµήµα 
του Αιγιακού χώρου, από Κρήτη έως Μυτιλήνη, Κυκλάδες, Εύβοια, αλλά και µε την Αττική! 

 

Όµως πέρα απ’ τα µέλη µας έχουµε συνεχείς διαπροσωπικές επαφές και σχέσεις µέσω των Ερτζιανών, 
µε πολλές εκατοντάδες συναδέλφους πανελλήνια αλλά και παγκόσµια. Είναι φίλοι του συλλόγου µας, 
φίλοι του Νοµού µας, του Αιγαίου, φίλοι της Ελλάδας, έτοιµοι να αλληλοβοηθηθούµε µε κάθε τρόπο 
και µέσο, γιατί οι ραδιοερασιτέχνες άσχετα µε την προσωπική ιδιότητα του καθ’ ενός είµαστε µέλη µιας 
παγκόσµιας συναδελφικής κοινότητας. Η αλληλεγγύη µεταξύ των µελών ανά τον κόσµο και η 
εθελοντική προσφορά προς την κοινωνία είναι από τους βασικούς κανόνες της Υπηρεσίας του 
Ραδιοερασιτέχνη.  

 

Σε προσωπικό επίπεδο πολλά µέλη του συλλόγου  µας επικοινωνούν µε όλο τον κόσµο έχοντας 
καταγράψει χιλιάδες επαφών όπως και  αρκετών  διακρίσεων σε ελληνικούς αλλά και διεθνείς 
διαγωνισµούς καταλαµβάνοντας σταθερά µία από τις τρείς πρώτες θέσεις σε πανελλήνιο επίπεδο αλλά 
και πρωτιά σε πανευρωπαϊκό διαγωνισµό. ∆εν είναι λίγες οι φορές πού τά διακριτικά µελών µας 
γράφονται µέσα στις 10 πρώτες θέσεις καταλαµβάνοντας έως και την δεύτερη θέση σε παγκόσµιους 
διαγωνισµούς µε υπέρ τών χιλίων συµµετοχών. 

Παράλληλα έχουµε στείλει πολύ διαφηµιστικό υλικό σχετικά µε τον Νοµό µας, στις Εθνικές Ενώσεις 
αρκετών χωρών όπως και προσωπικά, σε ραδιοερασιτέχνες ευρωπαϊκών κυρίως κρατών, προβάλλοντας 
έτσι τα νησιά µας. 

Σήµερα όλα αυτά µας κάνουν να κοιτάµε µε σιγουριά µπροστά, και µε ενθουσιασµό να προχωράµε, 
έχοντας οδηγό πάντα το πνεύµα της Υπηρεσίας του Ραδιοερασιτέχνη. 

 

                                                             Από το ∆.Σ. της  Ε.Ρ.Κ.Α. 

                                                                       73! de SZ8S  

                                                         Υγεία και προκοπή για το 2010.  
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Ο SV8CYR Αλέξανδρος, παραλαµβάνει από τον SV8CYV 
Βασίλη, manager του GIOTA, το βραβείο,«GIOTA DXpe-
ditioners Award – 3 Greek Islands» και το,«GIOTA DXpe-
ditioners ODYSSEY Award – 6 Greek Islands» 

Ο Αλέξανδρος SV8CYR κατέχει το ρεκόρ της 
ενεργοποίησης 9 διαφορετικών Ελληνικών νησιών. 

1. Κορσαιοί SAS-004 

2. Σάµος SAS-006  

3. Μακρόνησο SAS-010  

4.Ικαρία SAS-021  

5. Κάλυµνος DKS-046  

6. Λέρος DKS-052  

7. Λειψοί DKS-056  

8. Πάτµος DKS-059  

9. Αγαθονήσι DKS-063  

 

 

 

 Ο SV8FMY Ηλίας, παραλαµβάνει από τον SV8CYV 
Βασίλη, manager του GIOTA, το βραβείο, 
«GIOTA DXpeditioners Award – 3 Greek Islands» 

Ο Ηλίας έχει ενεργοποιήσει 4 Ελληνικά νησιά. 

1. Θύµαινα SAS-003 

2. Κορσαιοί SAS-004 

3. Σάµος SAS-006 

4. Αγαθονήσι DKS-063 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Οι παλιοί συµβουλεύουν το νεότερο µέλος του συλλόγου µας. 

Ο SV8CYU Ηλίας, Πρόεδρος της ΕΡΚΑ και ο SV8CYR Αλέξανδρος µέλος του ∆.Σ. του συλλόγου 
ενηµερώνουν το νεοφώτιστο µέλος της ΕΡΚΑ, SV8PKU ∆ηµήτρη, µαθητή της 2ας τάξης τού 
Πυθαγορείου Λυκείου Σάµου. 
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«Μά τι έχει και χαµογελά και χαίρεται ο 
ταµίας πατέρα ;»  

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

«Επειδή όλοι περάσανε από τον ...πάγκο 
παιδί µου…» 
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Γράφει ο SV8CYR  

Αλέξανδρος Καρπαθίου. 

sv8cyr@gmail.com 

     

Μην  Φεβρουάριος έχων ηµέρας είκοσι οκτώΜην  Φεβρουάριος έχων ηµέρας είκοσι οκτώΜην  Φεβρουάριος έχων ηµέρας είκοσι οκτώ   

Η ηµέρα έχει ώρας   11 και η νύξ ώρας 13Η ηµέρα έχει ώρας   11 και η νύξ ώρας 13Η ηµέρα έχει ώρας   11 και η νύξ ώρας 13   

   
1/1 έως 31/12—2010       The 2010 CQ DX Marathon 

Μην ξεχνάτε αυτό το διαγωνισµό αυτό και στο τέλος του 2010 (αφού έχετε συµπληρώσει το έντυπο που είναι σε < excel > ) θα 
ξέρετε πόσες ραδιοχώρες έχετε κάνει και πόσες CQ Ζώνες . Κάθε χώρα είναι ένας βαθµός και κάθε CQ Ζώνη άλλος ένας βαθµός. 
Το άθροισµα των δύο αυτών αριθµών είναι η τελική βαθµολογία. Ραδιοχώρα που από µόνη της είναι και CQ Ζώνη ο βαθµός είναι 
ένας.  Τους όρους συµµετοχής θα βρείτε στην διεύθυνση: 

http://cq-amateur-radio.com/DX%20Marathon%20Rules%20Dec09.pdf την το έντυπο  µπορείτε να κατεβάσετε από την 
διεύθυνση :    http://dxmarathon.com/Submissioninfo2010/index.htm  

(Το έντυπο το συµπληρώνετε όποτε θέλετε και το αποστέλλετε µέχρι την 31/1/2011,  αλλά καλά είναι να παρακολουθείτε την 
πρόοδό σας ) 

 
9-10/2/2001 18:00- 17:59 UTC   International Mexico RTTY Contest Κάποιος που ψάχνει το Μεξικό σαν ραδιοχώρα κάτι 
θα αλιεύσει. Από 3,5 έως 28 MHz.  Ανταλλάσουµε το 599 και αριθµό σειράς αρχίζοντας από το 01 . Οι Μεξικανοί  απαντούν µε 
599 και τον κωδικό της περιφέρειάς τους. Περισσότερες πληροφορίες στον δικτυακό τόπο:  
http://www.fmre.org.mx/concursos/2009/rtty/rules-rtty-2009-eng.pdf 

 
13-14/2/2010  00:00 έως 23:59 (της 14/2)UTC  

CQ WW  RTTY    Contest  Σαρανταοκτάωρος διαγωνισµός  από 3,5 έως 28 MHz σε RTTY. Στην ανταλλαγή report στέλνουµε 
και τον αύξοντα αριθµό επαφής αρχίζοντας από το 001. Περισσότερα στην διεύθυνση http://www.cqwpxrtty.com/ 

21-21/2/2010 00:00έως 23:59(της 21/2) UTC   ARRL Int. contest CW    Από 160 έως 10 µέτρα .  

Ετήσιος σαρανταοκτάωρος (και αυτός ;) διαγωνισµός σε τηλεγραφία. Είναι ένας τρόπος να µαζέψετε QSL Κάρτες και να τις 
καταθέσετε για το DXCC.   http://www.arrl.org/contests/rules/2010/intldx.html 

 
26-28/2/2010 Από 22:00 έως 22:00 της 28/2 UTC 

CQ WW 160m Contest SSB   Απευθύνετε στην οικογένεια των ραδιοερασιτεχνών που αγαπούν τα 160 µέτρα αλλά και σε 
όλους τους άλλους που αν και δεν διαγωνίζονται µπορούν να δώσουν από ένα βαθµό στους διαγωνιζόµενους. Περισσότερα θα 
βρείτε στο : 

 http://cq-amateur-radio.com/160_Rules_2010EmsNov09.pdf 

 
Υπάρχουν και άλλοι διαγωνισµοί αλλά ξεχώρισα αυτούς που σας περιγράφω.  

 
Σκεφτείτε όµως σιγά σιγά και το Aegean VHF Contest.  

Πού θα πάτε, πώς θα πάτε, πότε θα πάτε µιάς και σε 48 ! ! ώρες µπορείτε να τρέξετε ότι ώρα θέλετε 
ανάλογα µε τις ανάγκες σας…  (αν δεν αλλάξει κάτι µέχρι τότε) . 

 
       Καλά QSO καλές επιτυχίες 

              Αλέξ.Ε.Καρπαθίου 

               73 

        de   SV8CYR 
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Άθωνας.Άθωνας.  Ιανουάριος 2010.Ιανουάριος 2010.  
 

Γράφει ο  

Γέρων Απολλώ ∆οχειαρίτης. 

SV2ASP/Athos 

   

Με την βοήθεια του Θεού αξιωθήκαµε να µπούµε στην δεύτερη δεκαετία και ας 
ευχηθούµε όλοι µας να είναι καλύτερη από την προηγούµενη. Με λιγότερα 
προβλήµατα και περισσότερες επιτυχίες. 

Ο χρόνος είναι σαν το νερό που όλο τρέχει χωρίς να έχει την δυνατότητα να 
σταµατήσει η να γυρίσει προς τα πίσω. 

Καλό είναι κάθε τέλος του χρόνου να κάναµε ένα έλεγχο στον εαυτό µας και να 
βλέπουµε πως περάσαµε την χρόνια που έφυγε και να µπορέσοµε να µην 
ξανακάνοµε τα ίδια λάθη. 

Για µένα προσωπικά αυτή η νέα χρόνια έχει µια ιδιαίτερη σηµασία, διότι µε αξίωσε ο Θεός να 
συµπληρώσω τριάντα χρόνια, µε όλη την αδελφότητα στο Άγιο Όρος, και είκοσι χρόνια παρουσίας του 
Άθωνα στα HF. 

Εδώ θα ήθελα να µνηµονεύσω δύο καλούς φίλους που πραγµατικά µε βοήθησαν πάρα πολύ στα πρώτα 
µου βήµατα και οι οποίοι έφυγαν για τον ουρανό και εύχοµαι να είναι αιωνία η µνήµη τους. 

Ο GW3CDP Deny, ο εξαίρετος αυτός Ουαλός είχε ένα ΝΕΤ στο 21.335 όπου έβγαιναν µόνο 
Αµερικάνικοι σταθµοί. 

Όταν πήρα για πρώτη φορά το µικρόφωνο και είπα το διακριτικό µου αµέσως µε πήρε και άρχισε να 
µου δίνει σταθµούς. Πάνω στην σαστιµάρα µου αντί να λέγω 5-9 τους απαντούσα 7-9! Εδώ άρχισε να 
γίνετε λίγο φασαρία, αφού επέµενα στο 7-9! Με τα πολύ λίγα µου Αγγλικά κατάλαβα να λένε πως 
αυτός µονό 7-9 ξέρει. Με πολύ θλίψη σταµάτησα και προσπάθησα να ακούσω τι λεγαν οι αλλοι και 
τότε κατάλαβα το λάθος µου. 

Ο Deny ήταν πολύ καλός χειριστής στο ΝΕΤ και µπορώ να πω ,πως µου έβγαζε το λάδι! Από ότι βλέπω 
στο ηµερολόγιο µου, έκανα 3 µε 4 σταθµούς στο λεπτό! Με παρακαλούσε να βγαίνω τακτικά για να 
δώσει χαρά σε περισσότερους σταθµούς. Του έλεγα να σταµατήσω και αυτός µε κρατούσε 
περισσότερο, πολλές φορές και µία ώρα. 

Τα χρόνια πέρασαν και η διάδοση στα 
15µ έπεσε και σχεδόν χάθηκε µε την 
Αµερική. Όταν µε άκουγε καµία φορά, 
µε πολύ ευγένεια έµπαινε στην λίστα 
για να µε χαιρετίσει.  

Όταν αρχίσαµε να κτίζοµε το µετόχι στο 
Σοχό, φυσικά από τότε λιγόστεψε και η 
παρουσία µου στον ασύρµατο, και µόνο 
στις µεγάλες εορτές ανταλλάσοµε 
ευχές, κατά τις οποίες πάντα έστελνε 
µια µικρή χρηµατική ευλογία και µου 
έγραφε, «µια πέτρα για το νέο 
µοναστήρι στο Σοχό»! 

Τα Χριστούγεννα του 2006 µου έγραφε 
πως του έλειπε ο Άθωνας στο CW . 
Μάλλον αυτή πρέπει να είναι και η 
τελευταία µας επικοινωνία, διότι δεν 
βρήκα άλλο του γράµµα. Αναρωτήθηκα 
για την απουσία του και ψάχνοντας 
έµαθα πως µετά από ασθένεια , 
εκοιµήθη. 
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Ο άλλος καλός φίλος ήταν ο OE6EEG Dr Selim El-Rifai, από την Αίγυπτο αλλά έµενε στην Αυστρία και δίδασκε 
µέχρι το τέλος του στο Πανεπιστήµιο Graz. Αυτός µιλούσε Ελληνικά  και µε πολύ ευγένεια µε καλούσε πάντα στο 
« DX-ΝΕΤ». Εδώ αισθανόµουν διαφορετικά διότι πάντα βοηθούσε τους συναδέλφους µέχρι να γίνει το QSO, και 
όταν άκουγε  Ελληνικό σταθµό πάντα του έδινε προτεραιότητα . Είχε επιθυµία να ελθη στο Αγιο Όρος να µε 
γνωρίσει. 

Το µηχάνηµα που χρησιµοποιούσα ήταν ένα  πολύ παλιό µε λυχνίες και όλο έφευγε από την  συχνότητα, αλλά και 
για κεραίες είχα δίπολα    Παρεκάλεσε τους συναδέλφους που ήταν στο ΝΕΤ µήπως θα µπορούσαν να µε 
βοηθήσουν. 

O Μιχαήλ DL5EBE φοιτητής τότε, από την Γερµανία, που πέρυσι βαπτίσαµε εδώ στον Άθωνα, προσφέρθηκε να µου 
στείλει µια δική του κεραία που δεν την χρησιµοποιούσε και ο Άγγλος G0AEB να στείλει ένα YAESU 101 ZD µε το 
οποίο έκανα πάρα πολλά QSO και σήµερα το χρησιµοποιεί ένας άλλος συνάδελφος. 

Αν θέλει ο Θεός και είµαστε καλά, ίσως κάποια άλλη φορά να επανέλθω για το θέµα της γνωριµίας µου µε τον 
Μιχαήλ, µια και µου το έχει ζητήσει ο αγαπητός Βασίλειος.  Το καλοκαίρι που είχε έλθει για την βάπτιση, µου 
ρύθµισε το PACTOR-Controller και από τότε µπορώ πλέον να εργαστώ την ραδιοτηλεγραφία. 

Όταν επέστρεψα φέτος από τις εργασίες του Mετοχίου και τελείωσε το µάζεµα τις ελιάς, στο χρόνο που µου 
περίσσευε έκανα επαφές, πάνω από 2000, περισσότερο στο RTTY και στο CW, µια και πολλοί είναι αυτοί που 
περιµένουν. Φυσικά όλοι µας γνωρίζοµε πως και η διάδοση δεν είναι καθόλου καλή αυτό τον καιρό και δυσκολεύει 
τα πράγµατα. Προσπάθησα  να κάνω περισσότερες επαφές στα 30Μ µια και εκεί υπάρχει περισσότερη ζήτηση. 

Πιστεύω πως το Ράδιο ενώνει τους ανθρώπους, άσχετα µε την φυλή και τη θρησκεία τους. Ποτέ δεν έκανα 
διάκριση τι είναι ο καθένας, ακόµα και στον Άθωνα τους δέχοµαι όλους. Το καλοκαίρι βοήθησα να έλθει ένας 
άθρησκος, αλλά µε πολλά ενδιαφέροντα για τον Θεό.  

Είναι πολύ συγκινητικά τα γράµµατα που στέλνουν Έλληνες , αλλά και αρκετοί ξένοι συνάδελφοι που ζητάνε 
βοήθεια από την Παναγία. 

Θα αναφέρω ένα πολύ πρόσφατο γεγονός µε τον Αµερικανό Dr Rick Dorsch NE8Z/HC1MD, ο οποίος µου έστειλε 
στις 12-12-2009 ένα γράµµα µαζί µε τι Χριστουγεννιάτικες ευχές του και µε παρακαλούσε για τον φίλο του τον 
Larry K8UT, ο οποίος πάσχει από καρκίνο των οστών, µε πολλούς πόνους, µε τον οποίο είχα QSO στις 10-12-2009 
σε SSB, να του στείλω την κάρτα µου διότι δεν ήξερε αν τον εύρισκε στην ζωή. Όλα αυτά τα έκανε από αγάπη 
προς τον φίλο του και µε παρακαλούσε να µην του το πω. Όταν πήρα το γράµµα του, µια και εδώ κάνουµε πολλές 
µέρες να πάρουµε την αλληλογραφία, ήδη είχα στείλει την κάρτα µου, και του απάντησα µε το ηλεκτρονικό 
ταχυδροµείο . Αυτό που µπορούσα να κάνω ήταν να ανάψω ένα κερί στην Θαυµατουργό εικόνα της Παναγίας της 
Γοργοΰπηκόου που έχοµε εδώ στην Μονή για την υγεία του και το έγραψα στον Dr Rick.  

Tα πράγµατα πλέον άλλαξαν, η υγεία του Larry πήρε άλλη τροπή και οι εξετάσεις του ήταν πολύ διαφορετικές. 
Μου έγραψε ο ίδιος να µε ευχαριστήσει για την σηµαντική αλλαγή της υγείας του και την επιθυµία του για ένα 
QSO στο RTTY που το αγαπάει πολύ. 

Σε νεώτερο γράµµα του ο Dr.Rick µου ανέφερε πως οι 50 DXers της περιοχης του MICHIGAN συζητούσαν στον 
αέρα, « Larry’s Candle», 
για τα κεριά του Larry, που 
συνέχισαν να είναι πολλά! 

 

 

Τα σχόλια τα  αφήνω στην 
κρίση του καθενός.    

 

Με πολλές ευχές σας 
χαιρετώ από τον 
παγωµένο Άθωνα 

 

Γέρων Απολλώ 
∆οχειαρίτης 
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Greek Islands On The Air – GIOTA award programme. 
www.5-9report.gr/giota 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GIOTA 10 HELLENIC ISLANDS 

Απαιτούνται 10 επιβεβαιωµένες επαφές από 10 Ελληνικά νησιά  
και τουλάχιστον από ένα από: 

Βόρειο Αιγαίο. Νότιο Αιγαίο. Θάλασσα ∆ωδεκανήσου. Κρητικό 
Πέλαγος. Ιόνιο Πέλαγος. 
 

GIOTA POSEIDON AWARD - 30 HELLENIC ISLANDS 

Απαιτούνται 30 επιβεβαιωµένες επαφές από 30 Ελληνικά νησιά  
και τουλάχιστον από ένα από: 

Βόρειο Αιγαίο. Νότιο Αιγαίο. Θάλασσα ∆ωδεκανήσου. Κρητικό 
Πέλαγος. Ιόνιο Πέλαγος. 
 

Περισσότερες πληροφορίες: 

www.5-9report.gr/giota 
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 Greek Islands On The Air – GIOTA award programme. 
DXpeditioners 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

GIOTA DXpeditioners Award – 3 GREEK ISLANDS 

Απαιτείτε η ενεργοποίηση 3 νησιών σε οποιοδήποτε 
Ελληνικό Πέλαγος. 

 
GIOTA DXpeditioners «ODYSSEY» Award – 6 GREEK ISLANDS 

Απαιτείτε η ενεργοποίηση 6 νησιών σε οποιοδήποτε 
Ελληνικό Πέλαγος. 

 
Περισσότερες πληροφορίες: 

www.5-9report.gr/giota  
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(Μέρος Γ’) 

Γράφει ο Ντίνος Νοµικός – SV1GK 
 

        ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ  ΚΑΙ  ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ  ΚΕΡΑΙΑΣ  LPDA  
 

Στο προηγούµενο τεύχος του 5-9 report γνωρίσαµε τις τρείς βασικές παραµέτρους που απαιτούνται για 
τον σχεδιασµό µιας κεραίας LPDA . 

Ας δούµε λοιπόν τώρα µε ποιόν τρόπο µπορούµε να υπολογίζουµε τα µήκη των διπόλων της , τις 
αποστάσεις που πρέπει να έχουν αυτά µεταξύ τους , το πλήθος τους καθώς και το µήκος που πρέπει να έχει το 
boom πάνω στο οποίο θα τοποθετηθούν αυτά τα δίπολα .    

Για να αρχίσουµε όµως αυτούς τους υπολογισµούς θα πρέπει πρώτα να γνωρίζουµε το  τ  και το  σ  της 
LPDA που πρόκειται να κατασκευάσουµε . 

Μια γραφική παράσταση που δείχνει την σχέση µεταξύ των τ , σ  και της απολαβής µιας κεραίας LPDA 
σε dBi , φαίνεται στην (Εικόνα 1) .  

             Βέβαια εµείς είµαστε ελεύθεροι να 
επιλέξουµε όποια τιµή θέλουµε για το τ και το 
σ , αν όµως παρατηρήσουµε µε προσοχή την 
(Εικόνα 1) , θα διαπιστώσουµε ότι όσο 
αυξάνεται η τιµή του τ και του σ , τόσο 
αυξάνεται και η απολαβή της κεραίας . 

Μπορεί λοιπόν όσο αυξάνουµε τις τιµές 
των τ και σ να πετυχαίνουµε µεγαλύτερη 
απολαβή , αλλά από την άλλη 
δηµιουργείται µια κεραία LPDA που θα 
έχει έναν πολύ µεγάλο αριθµό διπόλων και 
βέβαια ένα τεράστιο boom , που ιδιαίτερα 
σε συχνότητες HF η κατασκευή της θα 
γίνεται θηριώδης και φυσικά 
απαγορευτική . 

Θα πρέπει λοιπόν να επιλέγουµε τέτοιες 
τιµές των τ και σ , ώστε η κεραία µας να 

έχει και µια αξιοπρεπή απολαβή αλλά συγχρόνως να µην είναι και τεράστια σε µέγεθος . 

Πάντως θα πρέπει να έχουµε υπ’ όψην µας ότι µια µεγάλη τιµή του τ αυξάνει τον αριθµό των 
διπόλων της κεραίας , ενώ µια µεγάλη τιµή του σ έχει σαν αποτέλεσµα να αυξάνει τα µήκη των 
αποστάσεων µεταξύ των διπόλων της , πράγµα που σηµαίνει ότι θα έχουµε ένα πολύ µεγάλο boom . 

Ας δούµε λοιπόν τώρα πως µπορούµε να χρησιµοποιήσουµε τους τύπους που µάθαµε στα προηγούµενα 
για να υπολογίσουµε τα µήκη και τις αποστάσεις που θα πρέπει να έχουν µεταξύ τους τα δίπολα µια κεραίας 
LPDA . 
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Π Α Ρ Α ∆ Ε Ι Γ Μ Α  

Ας υποθέσουµε ότι θέλουµε να κατασκευάσουµε µια κεραία LPDA η οποία να λειτουργεί σε 
όλες τις ραδιοερασιτεχνικές συχνότητες που βρίσκονται από τους 14 MHz µέχρι και τους 30 MHz . 

Αυτό που θα πρέπει να υπολογίσουµε πρώτα είναι ποιές τιµές πρέπει να επιλέξουµε να έχουν το τ και το σ . 

Μεγάλες τιµές των τ και σ επιλέγουµε συνήθως όταν πρόκειται να κατασκευάσουµε µια κεραία LPDA που 
θα είναι προορισµένη να λειτουργεί σε συχνότητες VHF ή και UHF ώστε να πετύχουµε την µεγαλύτερη δυνατή 
απολαβή της , γιατί στην περίπτωση αυτή δεν θα έχουµε κάποιο ιδιαίτερο κατασκευαστικό πρόβληµα λόγω των 
µικρών διαστάσεων των στοιχείων της . 

Στο συγκεκριµένο όµως 
παράδειγµα µπορούµε να επιλέξουµε 
ώστε  η κεραία µας αυτή να έχει µια  
απολαβή γύρω στα 7 dBi . 

Αν λοιπόν προσέξουµε την 
(Εικόνα 2) θα διαπιστώσουµε ότι γι’ 
αυτήν την  απολαβή µια τιµή του τ =0,9  
και του σ=0,08  θα είναι ότι πρέπει , 
όπως άλλωστε φαίνεται και από την 
µπλε γραµµή στο σχήµα . 

Τώρα είµαστε έτοιµοι να 
υπολογίσουµε τα µήκη των διπόλων της 
κεραίας µας . 

              Κατ’ αρχήν υπολογίζουµε τι 
µήκος πρέπει να έχει το δίπολο εκείνο 
που θα συντονίζει στο µέσον της 
µπάντας των 20 µέτρων , ας πούµε 
στους 14,175 MHz . 

Οπότε από τον τύπο : Μήκος διπόλου = 142,5/f  (5-9 report ,τεύχος 53) , θα έχουµε : Μήκος 
διπόλου = 142,5/14,175 = 10,05 m .   

Αυτό το δίπολο θα αποτελεί  και το υπ’ αριθµ. L2  δίπολο της κεραίας µας . 

Για να υπολογίσουµε τα µήκη των διπόλων που θα είναι µεγαλύτερα από αυτό θα τα διαιρούµε 
διαδοχικά µε το τ , ενώ για να υπολογίσουµε τα µήκη των διπόλων που θα είναι µικρότερα από αυτό θα τα 
πολλαπλασιάζουµε διαδοχικά µε το  τ .  

Έτσι λοιπόν για το δίπολο L1 θα έχουµε : 

L1 = L2 : τ = 10,05:0,9 = 11,17 m , το οποίο και θα συντονίζει στην συχνότητα : 
142,5:11,17 = 12,760 MHz . 

Ενώ για το δίπολο L3 θα έχουµε :  

L3 = τ·L2 = 0,9·10,05 = 9,05 m , το οποίο θα συντονίζει στους 15,740 MHz . 

Οµοίως υπολογίζουµε και τα επόµενα δίπολα της κεραίας , οπότε θα έχουµε : 

L4 = τ·L3 = 0,9·9,05 = 8,15 m , 

               L5 = τ·L4 = 0,9·8,15 = 7,34 m , 

L6 = τ·L5 = 0,9·7,34 = 6,61 m , κλπ. 

Με τον ίδιο τρόπο υπολογίζουµε τα µήκη και των υπολοίπων διπόλων της κεραίας . Βέβαια εδώ τώρα 
τίθεται ένα ερώτηµα : Σε ποιο δίπολο θα πρέπει να σταµατήσουµε; 

Επειδή η κεραία µας αυτή θέλουµε να συντονίζει µέχρι τους 30 MHz , θα πρέπει το τελευταίο και 
µικρότερο φυσικά σε µήκος δίπολό της , να συντονίζει σε αυτήν περίπου την συχνότητα , δηλαδή να έχει ένα 
µήκος που να είναι λίγο µικρότερο από 142,5:30 = 4,75 m . 

Άρα ο παραπάνω υπολογισµός των µηκών των διπόλων της κεραίας θα σταµατήσει σε εκείνο το δίπολο 
που θα έχει µήκος λίγο µικρότερο από τα 4,75 m . 

Έτσι λοιπόν συνεχίζοντας να υπολογίζουµε µε τον παραπάνω τρόπο τα µήκη των υπολοίπων διπόλων 

της , θα καταλήξουµε στο δίπολο L10 , το οποίο θα έχει µήκος 4,34 m , που σηµαίνει ότι αυτό θα είναι το 
τελευταίο  και φυσικά το µικρότερο δίπολο της κεραίας . 
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 Άρα η κεραία µας αυτή θα αποτελείται από 10 δίπολα τα µήκη των οποίων φαίνονται συγκεντρωτικά 
στον πίνακα της (Εικόνας 3) . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                              Εικόνα  3                                                             

  Αυτό που χρειαζόµαστε τώρα είναι να υπολογίσουµε τι αποστάσεις πρέπει να έχουν τα δίπολα αυτά µεταξύ τους . 

Ένας τύπος που µας βοηθάει σε αυτόν τον υπολογισµό είναι και ο εξής: 

Οπότε σύµφωνα µε αυτόν τον τύπο θα έχουµε: 

S1 = 2·σ·L1 = 2·0,08·11,17 = 1,79 m . 
Για τον υπολογισµό των υπολοίπων αποστάσεων , µπορούµε είτε να χρησιµοποιήσουµε τον 

προηγούµενο τύπο , δηλαδή : S2 = 2·σ·L2  ,  

S3 = 2·σ·L3  ,  S4 = 2·σ·L4   κτλ , είτε  να χρησιµοποιήσουµε τον τύπο : 

 

 

 

 Ο οποίος είναι και πιο εύκολος , οπότε σύµφωνα µε αυτόν , οι υπόλοιπες αποστάσεις θα υπολογίζονται 
ως εξής: 

S2 = τ·S1 = 0,9·1,79 = 1,61 m , 

S3 = τ·S2 = 0,9·1,61 = 1,45 m , 

S4 = τ·S3 = 0,9·1,45 = 1,31 m . 
Συνεχίζουµε λοιπόν µε τον ίδιο τρόπο µέχρι και την τελευταία απόσταση που θα είναι η :  

              S9 = τ·S8 = 0,9·0,86 = 0,77 m .  
Έτσι όλες οι παραπάνω υπολογισθείσες αποστάσεις φαίνονται στον πίνακα της (Εικόνας 3) . 

Αν προσθέσουµε όλες τις αποστάσεις  Sn , που έχουν τα δίπολα µεταξύ τους , θα βρούµε και το µήκος 
του boom . 

Στο συγκεκριµένο παράδειγµα το άθροισµα όλων αυτών των αποστάσεων  υπολογίζεται στα 10,98 m , 
που σηµαίνει ότι η κεραία µας αυτή θα πρέπει να έχει ένα boom µε µήκος γύρω στα 11,5 m . 

Αν θέλαµε να είχαµε ένα µικρότερο boom , θα έπρεπε να επιλέγαµε από την (Εικόνα 1) µια µικρότερη 
τιµή του τ και του σ , µε αντίτιµο φυσικά ότι σε αυτήν την περίπτωση η κεραία µας θα είχε και µικρότερη 
απολαβή . 

Τώρα πλέον είµαστε έτοιµοι να υπολογίσουµε και την γωνία α που θα παρουσιάζει η κεραία µας . 
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Στο προηγούµενο τεύχος του 5-9 report (τεύχος 97), γνωρίσαµε την σχέση :  

       Άρα από τον τύπο αυτόν θα έχουµε : 

εφα = (1-0,9):(4·0,08) = 0,1:0,32 = 0,31 .                             ∆ηλαδή  εφα = 
0,31 .                                                       

       Οπότε , είτε µε την βοήθεια τριγωνοµετρικών πινάκων είτε µε έναν υπολογιστή 
τσέπης , υπολογίζουµε ότι η γωνία α  θα είναι γύρω στις 17ο περίπου . Άρα α=17ο . 

Έτσι λοιπόν τα βασικά στοιχεία σχεδιασµού της κεραίας LPDA που αναφέραµε στο παράδειγµά µας θα 
είναι : τ = 0,9 , σ = 0,08  και  α = 17ο . 

Το παραπάνω παράδειγµα που αναφέραµε είναι ενδεικτικό για τον υπολογισµό των βασικών στοιχείων 
σχεδιασµού µιας κεραίας LPDA . 

Την ίδια ακριβώς µέθοδο και φυσικά τους ίδιους µαθηµατικούς τύπους που παρουσιάσαµε , µπορούµε να 
χρησιµοποιήσουµε για τον υπολογισµό µιας κεραίας LPDA σε οποιαδήποτε συχνότητα λειτουργίας επιθυµούµε  HF , 
VHF ή και UHF . 

Το µήκος του boom , όπως και το πλήθος των διπόλων που µπορεί να έχει µια κεραία LPDA , ανάλογα 
φυσικά µε τις τιµές των τ και σ που θα επιλέξουµε , θα µπορούσαν να υπολογισθούν και µε την βοήθεια ειδικών 
τύπων , τους οποίους όµως θα µελετήσουµε στο επόµενο τεύχος του 5-9 report .  

                                                 Μέχρι τότε , Πολλά 73 ,                                                                            

                                         Ντίνος – SV1GK  .                                                                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.sz5rds.comhttp://www.sz5rds.com  
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Ο ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΡΑ∆ΙΟΕΡΑΣΙΤΕΧΝΩΝ ΕΛΛΑ∆ΟΣ 

ΚΑΙ Η ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ ∆ΡΑΣΗ ΤΟΥ                                            
                                                               

 

 

Γράφει η Ειρήνη Κοντοπάνου 

SV1CAS            

sz1grc@grc.gr            

 

                                                       

13 ∆εκεµβρίου του 2009, ηµέρα Κυριακή. Η πρόσκληση του ΣΠΑΠ (Σύνδεσµος Προστασίας και 
Ανάπλασης Πεντελικού), υπό την καθοδήγηση του δηµάρχου Πεντέλης και προέδρου του ΣΠΑΠ κ. 
∆ηµήτρη Στεργίου και µε συµπαραστάτη τον Σκάϊ περιβάλλον «Σκάϊ TV – Σκάϊ Radio», απευθυνόταν 
σε φορείς συλλόγους και πολίτες µε το αίσθηµα της εθελοντικής προσφοράς σε εγρήγορση. 

 Είµαστε από αυτούς που πιστεύουν ότι: «Αν κάποιοι επιδιώκουν να θανατώνουν τα δέντρα, αυτό δεν 
σηµαίνει ότι εµείς θα επιτρέψουµε να πεθάνει ένα βουνό»!! (Μέσω οικοπεδοποίησης).  

Έτσι µε την ευκαιρία της τρίτης αυτής κατά σειρά δεντροφύτεψης ο ΣΡΕ (Σύλλογος Ραδιοερασιτεχνών 
Ελλάδος) όπως και τις προηγούµενες 
φορές, ανταποκρίθηκε άµεσα. Εξάλλου 
είναι και ζήτηµα ήθους, είχε εύστοχα 
επισηµάνει σε ραδιοφωνική συνέντευξή 
του στον Σκάϊ λίγες ηµέρες πριν ο 
πρόεδρος του συλλόγου και έφορος των 
ΟΕΑ (Οµάδες Εκτάκτων Αναγκών) κ. Π. 
Λάιος sv1awl. 

Όµως αυτή την φορά υπήρξε και µια 
δηµιουργική πρωτοτυπία στη δράση του 
Σ.Ρ.Ε. Ήταν η κατάλληλη ευκαιρία να 
χρησιµοποιήσει ένα νέο µέσο 
τεχνολογίας µε τρόπο που άπτεται των 
Ραδιοερασιτεχνικών πραγµάτων.    

Έτσι η οµάδα ΟΕΑ χωρίστηκε σε δύο 
σκέλη. Στο πρώτο αυτοί που θα κάνανε 
την δεντροφύτεψη. Στο δεύτερο, αυτοί 
που Ραδιοερασιτεχνικά θα την κάλυπταν 
και θα την µετέδιδαν!!  

Σαν λοιπόν ραδιοερασιτέχνες που πάντα θα ψάχνουν και θα πειραµατίζονται, ήρθε να δέσει το 
ανήσυχο αυτό πνεύµα, µε την παράλληλη ακτιβιστική δράση. Μια πρωτοβουλία πρωτόγνωρη για τα 
Ελληνικά Ραδιοερασιτεχνικά δρώµενα. 

Ο τρόπος µετάδοσης SSTV. Ένας τρόπος επικοινωνίας που υποστηρίζεται θερµά από τον ΣΡΕ. 

Ώρα 7 το πρωί. Ο µέχρι τις τελευταίες ηµέρες επικίνδυνος καιρός, σήµερα δείχνει ανέλπιστα φιλικός 
και σύµµαχος, σαν κάποιος από εκεί πάνω να ευλογεί όλη αυτήν την τεράστια, ευσυνείδητη, 
ανθρώπινη κινητοποίηση.       

 

O πρόεδρος του συλλόγου και έφορος των ΟΕΑ (Οµάδες Εκτάκτων 
Αναγκών) κ. Π. Λάιος sv1awl. 
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Μηχανήµατα και κεραίες αρχίζουν να στήνονται. ∆οκιµές, ενδείξεις οργάνων, οι πρώτες προσπάθειες, 
ρυθµίσεις και… οι πρώτες εκποµπές… SZ1GRC στον αέρα για πρώτη φορά στην Ελλάδα, για ένα τέτοιο 
γεγονός !      Info: (http://www.grc.gr/spap-kokkinaras3a.html) 

 Μία τρίτη –µικρή οµάδα- βοηθάει στην προώθηση µε ανταπόκριση µέσα από προκαθορισµένο shack. 

 Ώρα 7.50. Με θέµα την 3η ∆εντροφύτεψη-Αναδάσωση του Πεντελικού, η πρώτη εικόνα ταξιδεύει στις 
ραδιοσυχνότητες και στο internet ανά τον κόσµο, σε Ελλάδα και εξωτερικό!!! 

Μέσα από τα χέρια των ραδιοερασιτεχνών το υπέροχο αυτό µήνυµα φτάνει παντού! Συνάµα η άψογη 
συνεργασία, προάγει την αρετή της εθελοντικής προσφοράς και την έµπρακτη αγάπη για την 
αναγέννηση της φύσης που µας περιβάλλει. 

Μηχανήµατα και κεραίες αρχίζουν να στήνονται 

Τα αυτοκίνητα των συναδέλφων (αυτά µε τις γνωστές κεραίες…!), 
έχουν ήδη σταθµεύσει ψηλά στο καθορισµένο σηµείο.                      
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Η δεύτερη οµάδα αποχωρίζεται και κατευθύνεται 
προς τον τοµέα 18, που της δόθηκε µε την ένδειξη 
«Ραδιοερασιτέχνες». Η µισή διαδροµή γίνεται µε το 
ειδικό λεωφορείο τοπικής, εσωτερικής διαδροµής για 
τους εθελοντές. Η υπόλοιπη µε τα πόδια, σε φιδωτό 
χωµατόδροµο γύρω στα είκοσι λεπτά, όπου επιπλέον 
η λάσπη φτάνει τους τέσσερις µε πέντε πόντους 
ύψος. 

 

Η δουλειά σκληρή, επίπονη, έρχονται στιγµές 
που δοκιµάζονται οι αντοχές σου… και 

προχωράς 

 

∆ενδρύλλια και τσάπες στοιβαγµένα στο πλάι του 
δρόµου «περιµένουν» σε κάθε τοµέα. Οι λάκκοι ήδη 
ανοιγµένοι όπως και τις προηγούµενες φορές, σε αναµονή να γεµίσουν.  

Κάποιοι ξέχειλοι από νερό, λόγω της βροχής που είχε προηγηθεί, άλλοι σκέτη κοµµατιασµένη πέτρα… 
όλα µέσα σε λάσπη, καινούριο χορτάρι και αποµεινάρια καµένων κορµών. 

Η δουλειά σκληρή, επίπονη, έρχονται στιγµές που δοκιµάζονται οι αντοχές σου… και προχωράς. 

Ένα µικρό διάλειµµα για σάντουιτς, καφέ και αρκετό νερό, µετά πάλι στο έργο. 

Ώρα 2.30 πια το µεσηµέρι. Η υπόσχεση στον εαυτό µας και σ’ αυτόν τον πολύτιµο, ζωντανό οργανισµό 
που λέγεται φύση, πράσινο, έχει πραγµατοποιηθεί. Η περιοχή που είχε δοθεί στους Ραδιοερασιτέχνες, 
έχει απόλυτα καλυφτεί απ’ άκρη σ’ άκρη!  

 

 

Η περιοχή που είχε δοθεί στους 
Ραδιοερασιτέχνες, έχει απόλυτα 

καλυφτεί! 

 

 

Κουρασµένοι µα συνάµα ηθικά περήφανοι, 
πήραµε τον δρόµο της επιστροφής ως το 
σηµείο που θα συναντιόταν ολόκληρη η 
δύναµη του ΣΡΕ. Αυτό που τώρα 
χρειαζόµασταν ήταν ένας καφές, κάπου αναπαυτικά, για να αλλάξουµε οι δύο οµάδες εντυπώσεις, να 
κάνουµε τον πρώτο απολογισµό, να σχολιάσουµε την εµπειρία… 

Ένα θερµότατο «ευχαριστώ» απευθύνει ο σύλλογος στα µέλη των ΟΕΑ, που εργάστηκαν µε 
πραγµατική διάθεση, τόλµησαν να πειραµατιστούν και πέτυχαν στα πόστα που ανέλαβαν, ώστε να 
κάνουν άλλη µία φορά τον Σύλλογο Ραδιοερασιτεχνών Ελλάδος περήφανο για τις δηµιουργικές του 
δραστηριότητες. Τα µέλη αυτά είναι οι συνάδερφοι: 

sv1njt, sw1lkp, sv1nk, sv1oml, sw1mod, sw1iyc, sv1fkn, sv1awl, sv1cas, sw1lhp, sv1lhj. Και βέβαια 
αυτοί που δούλεψαν από το shack η sw1iwm και ο sw1iyd για την σηµαντική βοήθειά τους. Καθώς και 
τα νέα µέλη - swl που ακόµα δεν έχουν κωδικό κλήσης. 

 

 

                                                                        ‘73 

                                                     Από την οµάδα σύνταξης του ΣΡΕ 

         

                                                         Ειρήνη Κοντοπάνου sv1cas 
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Γράφει ο Μάκης Μανωλάτος 

                                                                                                     SV1NK 

                                                                                               sv1nk@hotmail.com 

 

 

Αγαπητοί φίλοι και συνάδελφοι γεια σας!  Αν και σιγά – σιγά πηγαίνουµε προς την καρδιά του χειµώνα 
η Ραδιοερασιτεχνική δραστηριότητα σε εξωτερικούς χώρους αντί να µειώνεται αυξάνει! 

Σειρά έχει κάτι µοναδικό για τα Ελληνικά δεδοµένα…. Το πρώτο Open Fox Hunting ή σε απλά ελληνικά 
το πρώτο κυνήγι της Αλεπούς µε ανοιχτή συµµετοχή. 

Στις 21 Φεβρουαρίου 2010, στις 9 το πρωί,  από το Καλλιµάρµαρο Παναθηναϊκό στάδιο της 
Αθήνας θα ξεκινήσουν οι Ραδιοερασιτέχνες  «κυνηγοί της Αλεπούς» ένα όµορφο παιχνίδι 
ανταγωνισµού, ευγενικής άµιλλας, γνώσης και δεξιοτήτων. Σκοπός του παιχνιδιού αυτού είναι να βρει 
ο ικανότερος ή η ικανότερη οµάδα Ραδιοερασιτεχνών έναν ποµπό UHF-αλεπού ο οποίος, µε ισχύ µόλις 
0,25 Watt ! θα εκπέµπει στους 432.425 ΜΗΖ  σε FM διαµόρφωση. 

Από τις 9 το πρωί µέχρι τις 2 το  µεσηµέρι οι διαγωνιζόµενοι θα πρέπει να οργώσουν την Αθήνα ή πιο 
σωστά το ευρύτερο Λεκανοπέδιο από άκρη σε άκρη και να «ξετρυπώσουν» τη µικρή αλεπού. Για το 
σκοπό αυτό µπορούν να χρησιµοποιήσουν οποιονδήποτε ΡΑ∆ΙΟΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΟ εξοπλισµό έχουν στη 
διάθεσή τους, και να χρησιµοποιήσουν οποιοδήποτε µεταφορικό µέσον! 

Το κυνήγι της αλεπούς είναι ένα οµαδικό παιχνίδι µε απλούς κανόνες και ένα µοναδικό σκοπό….       
Να βρει κάποιος από τους διαγωνιζόµενους τον QRP ποµπό που κάπου είναι κρυµµένος. 

Η διαδικασία συµµετοχής και οι κανόνες του παιχνιδιού είναι πολύ απλοί: 

 

∆ιαδικασία συµµετοχής 

Κάθε αδειούχος  ραδιοερασιτέχνης ανεξάρτητα του αν είναι µέλος σε κάποιο σύλλογο ή απλά είναι 
«ανένταχτος»  και σε οποιοδήποτε σηµείο της Ελλάδος και αν βρίσκεται η µόνιµη κατοικία του,  µπορεί 
να πάρει µέρος στο παιχνίδι δηλώνοντας το Ονοµατεπώνυµο και το διακριτικό κλήσης του στον 
Σύλλογο Ραδιοερασιτεχνών Ελλάδος (ΣΡΕ) µε ένα e-mail στο sv1grc@grc.gr     ή sz1grc@grc.gr. 

Αν δεν υπάρχει η δυνατότητα να στείλετε e-mail στείλτε µια απλή επιστολή συµµετοχής προς τον 
Σύλλογο Ραδιοερασιτεχνών Ελλάδος (ΣΡΕ) οδός Φιλύρας 7, Χαλάνδρι 15232 ή κάντε ένα απλό 
τηλεφώνηµα στο 2130297188 κάθε ∆ευτέρα από τις 19 – 22.00. Αν όλα πάνε θεόστραβα καλέστε στο 
κινητό!!! 6932701104. 

Η δήλωση συµµετοχής «ΕΙΝΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ» γιατί κάθε διαγωνιζόµενος πρέπει να καταγραφεί στον 
κατάλογο των συµµετεχόντων και να πάρει αριθµό διαγωνιζόµενου. 

Οι οµάδες των διαγωνιζοµένων οφείλουν να δηλώσουν τα Ονοµατεπώνυµα και τα διακριτικά των 
µελών τους. Στα µέλη των οµάδων θα δοθούν  κάρτες συµµετοχής µε ειδική αρίθµηση. Όλα τα µέλη 
των οµάδων πρέπει υποχρεωτικά να παραβρεθούν στο Καλλιµάρµαρο Παναθηναϊκό στάδιο της Αθήνας 
για την έναρξη του παιχνιδιού. Σε καµιά περίπτωση δεν µπορούν ορισµένα από τα µέλη των οµάδων 
να βρίσκονται στην έναρξη και κάποια άλλα να συναντηθούν µαζί τους µετά την έναρξη του 
παιχνιδιού. 
 
Ο κάθε διαγωνιζόµενος ή οµάδα διαγωνιζοµένων οφείλουν και πρέπει να βρίσκονται  στις 8:30 πµ στις 
21 Φεβρουαρίου στο Καλλιµάρµαρο Παναθηναϊκό στάδιο της Αθήνας όπου θα τους δοθεί η κάρτα 
συµµετοχής. Κάθε κάρτα συµµετοχής αντιστοιχεί σε ένα µοναδικό διαγωνιζόµενο ή οµάδα 
διαγωνιζοµένων. ∆ιαγωνιζόµενος ή διαγωνιζόµενοι χωρίς κάρτα συµµετοχής δεν θα γίνουν δεκτοί στο 
παιχνίδι. 
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Όλοι οι µεµονωµένοι διαγωνιζόµενοι ή οι οµάδες διαγωνιζοµένων θα ξεκινήσουν από το  
Καλλιµάρµαρο Παναθηναϊκό στάδιο της Αθήνας για την αναζήτηση της αλεπούς, αφού τους δοθεί το 
σήµα εκκίνησης από τους διοργανωτές του παιχνιδιού, την ίδια χρονική στιγµή. 

 

Οι Κανόνες του παιχνιδιού. 

 

Οι κανόνες είναι απλοί: 

Όλοι οι Ραδιοερασιτέχνες χρησιµοποιούν υποχρεωτικά Ραδιοερασιτεχνικό εξοπλισµό είτε του εµπορίου, 
είτε ιδιοκατασκευές. Απαγορεύεται η χρησιµοποίηση τηλεπικοινωνιακού εξοπλισµού πιστοποιηµένου για 
διαφορετική χρήση. 

Κάθε Ραδιοερασιτέχνης ή οµάδα Ραδιοερασιτεχνών µπορεί να µετακινηθεί µε οποιοδήποτε µέσον κρίνει 
κατάλληλο, και προς  οποιαδήποτε κατεύθυνση θεωρεί σωστή ώστε να βρει την «αλεπού» η οποία 
βρίσκεται µέσα στο Λεκανοπέδιο Αττικής. Κανείς από τους διοργανωτές του παιχνιδιού δεν δικαιούται 
να υποδείξει κατεύθυνση ή τοποθεσία προς την οποία θα κινηθούν οι διαγωνιζόµενοι. 

∆εν επιτρέπεται η συνεργασία καταγεγραµµένων - διαγωνιζόµενων Ραδιοερασιτεχνών µε µη 
καταγεγραµµένους και άρα µη διαγωνιζόµενους Ραδιοερασιτέχνες µε σκοπό να βρεθεί η αλεπού µε 
«πλάγια» µέσα. 

Επιτρέπεται η ανταλλαγή πληροφοριών µεταξύ των διαγωνιζοµένων, όπως και οι περιστασιακές 
συνεργασίες µεταξύ τους, αλλά σε περίπτωση εύρεσης της «αλεπούς» το βραβείο  θα αποδοθεί στον 
ένα από τους δύο µετά από δική τους απόφαση.  

Επιτρέπεται η συνεργασία µεταξύ µεµονωµένων διαγωνιζοµένων Ραδιοερασιτεχνών µε οµάδες 
διαγωνιζόµενων  Ραδιοερασιτεχνών αλλά σε περίπτωση εύρεσης της αλεπούς το βραβείο  θα αποδοθεί 
είτε στον µεµονωµένο ραδιοερασιτέχνη είτε στην οµάδα των Ραδιοερασιτεχνών µετά από δική τους 
απόφαση.  

Όποιος βρει την αλεπού είτε µεµονωµένος ραδιοερασιτέχνης είτε οµάδα Ραδιοερασιτεχνών οφείλει να 
διακόψει την τροφοδοσία του , πιέζοντας τον διακόπτη ΟΝ-OFF του ποµποδέκτη, και στη συνέχεια να 
ενηµερώσει τους διοργανωτές και τους συµπαίκτες του στη συχνότητα 145.550 ΜΗΖ ότι η αλεπού έχει 
βρεθεί. 

Αγαπητοί συνάδελφοι, το κυνήγι της αλεπούς 
σας περιµένει για να περάσετε ένα όµορφο 
και διασκεδαστικό Κυριακάτικο πρωινό. 
Εξοπλιστείτε µε υποµονή και καλή διάθεση και 
ελάτε να ζήσουµε µια καινούργια 
διασκεδαστική ραδιοερασιτεχνική εµπειρία. 

 

 

                                                                               
Πολλά 73 de 

                                                                                   
SV1NK 

                                                                                   
Μάκης 
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ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΕΡΑΙΑΣ 6 ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΚΑΤΑΛΛΗΛΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΕΡΑΙΑΣ 6 ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΚΑΤΑΛΛΗΛΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΕΡΑΙΑΣ 6 ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΚΑΤΑΛΛΗΛΗΣ    

ΓΙΑ ΤΟ  ΓΙΑ ΤΟ  ΓΙΑ ΤΟ  FOX HUNTINGFOX HUNTINGFOX HUNTING   Ή Το παιχνίδι της Αλεπούς.Ή Το παιχνίδι της Αλεπούς.Ή Το παιχνίδι της Αλεπούς.   
 

Η «Πατρότητα» της κεραίας ανήκει στον εξαιρετικό συνάδελφο ON6MU.  Κατασκευάζεται από ένα 
τετράγωνο BOOM αλουµινίου διαστάσεων 15 Χ 10 mm, και σωληνάκια διατοµής 8mm, ένα πλαστικό 
ηλεκτρολογικό κουτί στο οποίο φιλοξενείται το δίπολο και συγχρόνως  µονώνεται από το BOOM. 

 

Τα τεχνικά χαρακτηριστικά της κεραίας είναι: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ας δούµε τα σχέδια: 

 

 
Η κεραία µε τις διαστάσεις και τις αποστάσεις των στοιχείων. 
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Λεπτοµέρεια σύνδεσης διπόλου και στραγγαλιστικού σωλήνα 

 

 
                                               Λεπτοµέρεια σύνδεσης του στραγγαλιστικού σωλήνα. 

 

 
Και το διάγραµµα ακτινοβολίας της κεραίας. 

 

Καλή επιτυχία! και σας περιµένουµε στο πρώτο ανοιχτό κυνήγι της Αλεπούς την Κυριακή το πρωί στις  
21/2/2010 στο Καλλιµάρµαρο Παναθηναϊκό στάδιο της Αθήνας αφού πρώτα δηλώσετε συµµετοχή µε  

e-mail στο sz1grc@grc.gr  ή µε επιστολή προς τον Σύλλογο Ραδιοερασιτεχνών Ελλάδος Φιλύρας 7 
Χαλάνδρι 15232, ή στα τηλέφωνα 2130997188 και 6932701104. 

                                                                                              de SV1NK 

                                                                                                   Μάκης 
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 ∆ΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ∆ΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ  

Για τη συµµετοχή σας στην εκδήλωση, Open Fox Hunting, στείλτε στο fax 210-6129469 κατάλληλα 
συµπληρωµένη την παρακάτω δήλωση συµµετοχής. 

Παρακαλείσθε για την εύρυθµη λειτουργία της εκδήλωσης να µας αναφέρετε στην φόρµα συµµετοχής τα πλήρη 
στοιχεία σας.  

Εναλλακτικά, συµπληρώστε και στείλτε τα στοιχεία σας ηλεκτρονικά στο sz1grc@grc.gr, 

 ΣΥΛΛΟΓΟΣ  ΡΑ∆ΙΟΕΡΑΣΙΤΕΧΝΩΝ  ΕΛΛΑ∆ΟΣ 
  

1ο 1ο Open Fox HuntingOpen Fox Hunting  
 

Κυριακή 21 Φεβρουαρίου 2010 (09:00 – 14:00),  
Λεκανοπέδιο Αττικής, ΑΘΗΝΑ 

 

 

 

 

 

 
  
  

 

  

Προσοχή: Η δήλωση συµµετοχής «ΕΙΝΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ» γιατί κάθε διαγωνιζόµενος 
πρέπει να καταγραφεί στον κατάλογο των συµµετεχόντων και να πάρει αριθµό 

διαγωνιζόµενου. 

 
Οι οµάδες των διαγωνιζοµένων οφείλουν να δηλώσουν τα Ονοµατεπώνυµα και τα 
διακριτικά των µελών τους. Στα µέλη των οµάδων θα δοθούν  κάρτες συµµετοχής µε ειδική 
αρίθµηση. Όλα τα µέλη των οµάδων πρέπει υποχρεωτικά να παραβρεθούν στο 
Καλλιµάρµαρο Παναθηναϊκό στάδιο της Αθήνας για την έναρξη του παιχνιδιού. Σε καµιά 
περίπτωση δεν µπορούν ορισµένα από τα µέλη των οµάδων να βρίσκονται στην έναρξη και 
κάποια άλλα να συναντηθούν µαζί τους µετά την έναρξη του παιχνιδιού. 

  

Ο κάθε διαγωνιζόµενος ή οµάδα διαγωνιζοµένων οφείλουν και πρέπει να βρίσκονται  στις 
8:30 πµ στις 21 Φεβρουαρίου στο Καλλιµάρµαρο Παναθηναϊκό στάδιο της Αθήνας όπου θα 
τους δοθεί η κάρτα συµµετοχής. Κάθε κάρτα συµµετοχής αντιστοιχεί σε ένα µοναδικό 
διαγωνιζόµενο ή οµάδα διαγωνιζοµένων. ∆ιαγωνιζόµενος ή διαγωνιζόµενοι χωρίς κάρτα 
συµµετοχής δεν θα γίνουν δεκτοί στο παιχνίδι. 

  

• Όλοι οι µεµονωµένοι διαγωνιζόµενοι ή οι οµάδες διαγωνιζοµένων θα ξεκινήσουν από το  
Καλλιµάρµαρο Παναθηναϊκό στάδιο της Αθήνας για την αναζήτηση της αλεπούς, αφού τους 
δοθεί το σήµα εκκίνησης από τους διοργανωτές του παιχνιδιού, την ίδια χρονική στιγµή. 
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Αν έχετε στην περιοχή σας Αν έχετε στην περιοχή σας Αν έχετε στην περιοχή σας 
συναδέλφους χωρίς πρόσβαση συναδέλφους χωρίς πρόσβαση συναδέλφους χωρίς πρόσβαση 
στο ∆ιαδίκτυο τυπώστε το "5στο ∆ιαδίκτυο τυπώστε το "5στο ∆ιαδίκτυο τυπώστε το "5---9 9 9 

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

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 ∆ΩΡΕΑΝΕΝΤΕΛΩΣ ∆ΩΡΕΑΝΕΝΤΕΛΩΣ ∆ΩΡΕΑΝ 

Πωλειται YAESU 
FT-2000D 
200WATT 

ΣΤΟ ΚΟΥΤΙ ΤΟΥ 
ΣΕ ΑΡΙΣΤΗ 
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ. 
1800ΕΥΡΩ. 

 
 

ΑΝ∆ΡΕΑΣ 
ΒΟΥΛΓΑΡΟΠΟΥΛΟΣ 

SV2JAO 

6976249673  

  

Πωλειται KANTRONICS και µε τα 
manual του. τιµη 50 ευρω 
Γιωργος 697-2216101 

Πωλούνται στερεοφωνικά 
ακουστικά µε µικρόφωνο (Headset) 
HEIL MINI-PRO, µε κάψα HC-4. 
Είναι ίδια µε το Traveler set, χωρίς 
όµως το κουτάκι µε τους διακόπτες. 
Πολύ ελαφριά, κατάλληλα γιά DX-
peditions, contests, αλλά και για 
καθηµερινή χρήση στο shack, λόγω 
της πολύ καλής κάψας, που είναι 
ιδανική γιά DX. Τιµή 90 Ευρώ - Τηλ 
6972-747828 Σωτήρης SV1BDO 


