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Åïñôáóìüò ôçò åðåôåßïõ ôùí 90 åôþí
áðü ôçí ßäñõóç ôçò International Amateur Radio Union (IARU)

Ãéá ôïí åïñôáóìü ôçò 90Þò åðåôåßïõ ôçò International Amateur Radio 
Union (IARU) ç ¸íùóç ÅëëÞíùí Ñáäéïåñáóéôå÷íþí (Å.Å.Ñ.) óå 
óõíåñãáóßá ìå ñáäéïåñáóéôÝ÷íåò áðü üëç ôçí ÅëëÜäá èá âñßóêåôáé 
óôïí áÝñá ìå ôï åéäéêü ÷áñáêôçñéóôéêü êëÞóçò SX90IARU óå üëåò ôéò 
ñáäéïåñáóéôå÷íéêÝò ìðÜíôåò êáé ãéá ôï ÷ñïíéêü äéÜóôçìá áðü 1 Ýùò 
31Äåêåìâñßïõ 2015.
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του δειλινού είναι ιδιαίτερα ...ροµαντική!∆ΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΚ∆ΟΣΗ
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∆ιοικητικό Συµβούλιο

Πρόεδρος: Μανώλης ∆αρκαδάκης, SV1IW
Αντιπρόεδρος: Γιάννης Τράϊκος, SV1GE
Γ. Γραµµατέας: Παναγιώτης Περρωτής, SV2FWV
Ταµίας: Νατάσα ∆αρκαδάκη, SV1KP
Μέλη Σωτήριος Βανικιώτης, SV1HER

Χρήστος Κουγιουµτζόγλου, SV1IYA
∆ανιήλ Φούρλας, SV1JCZ

Έφοροι Επιτροπών

Εκπαίδευσης Μελών: Γεράσιµος Μανωλάτος, SV1NK
Κάλυψης Εκτάκτων Αναγκών: Χρήστος Κουγιουµτζόγλου, SV1IYA
Επιτήρησης Ραδιοσυχνοτήτων: Γιάννης Μακρής, SV1AGU
Υψηλών Συχνοτήτων (HF): Μανώλης ∆αρκαδάκης, SV1IW
V / U / SHF: Κώστας Φιµερέλης, SV1DH
Ψηφιακών Επικοινωνιών: Μανώλης ∆αρκαδάκης, SV1IW
Σύνταξης Περιοδικού: Τάσος Θωµαΐδης, SV8YM
Ασφάλισης Μελών: ∆ηµήτρης Ραµαντζάς, SV1AMY
Τεχνικής & Εγκαταστάσεων ∆ανιήλ Φούρλας, SV1JCZ
∆ιαγωνισµών & Βραβείων Παναγιώτης Περρωτής, SV2FWV
∆ηµοσίων & ∆ιεθνών Σχέσεων Σωτήριος Βανικιώτης, SV1HER

HEEΡ είναι µια µη κερδοσκοπική Ένωση Ραδιοερασιτεχνών µε σκοπό τη διάδοση
του Ραδιοερασιτεχνισµού, την προαγωγή των συµφερόντων της Υπηρεσίας Ραδι-
οερασιτέχνη και Υπηρεσίας Ερασιτέχνη µέσω δορυφόρου και τη νοµική τους

εκπροσώπηση, τον πειραµατισµό για την πρόοδο της τέχνης των ραδιοεπικοινωνιών, την
εγκατάσταση δικτύων ραδιοεπικοινωνίας ως προσφορά βοηθείας προς το Κοινωνικό
Σύνολο σε περιπτώσεις καταστροφών και εκτάκτου ανάγκης, και την προώθηση και δια-
τήρηση των πολιτιστικών σχέσεων, της φιλίας και των υψηλών ιδανικών της Ραδιοερασι-
τεχνικής Αδελφότητας.

Ως Νοµικό Πρόσωπο Ιδιωτικού ∆ικαίου Μη Κερδοσκοπικού χαρακτήρα, µε έδρα την
Αθήνα, ιδρύθηκε το 1958 µε την 6567/58 απόφαση του Πρωτοδικείου Αθηνών σύµφωνα
µε τους νόµους του Ελληνικού Κράτους. ∆ιοικείται από επταµελές ∆ιοικητικό Συµβούλιο
που εκλέγεται ανά διετία από τη Γενική Συνέλευση των Τακτικών Μελών.

Έχει ως Μέλη τους περισσότερους από τους εν ενεργεία ραδιοερασιτέχνες στην Ελλά-
δα και είναι µέλος και ο επίσηµος εκπρόσωπος της χώρας µας στη ∆ιεθνή Ένωση Ραδιοε-
ρασιτεχνών (IARU).

Για την εγγραφή µέλους δεν είναι απαραίτητη η προηγούµενη κατοχή άδειας λειτουρ-
γίας ραδιοερασιτεχνικού σταθµού ασυρµάτου, προϋπόθεση όµως αποτελεί το ουσιαστικό
και διαρκές ενδιαφέρον για το Ραδιοερασιτεχνισµό, όπως αναφέρεται στο Καταστατικό
που ισχύει.

Ταχυδροµική διεύθυνση:
Ένωση Ελλήνων Ραδιοερασιτεχνών, Ταχ. θυρίς 3564, 102 10 ΑΘΗΝΑ

Γραφεία - εντευκτήρια:
Π. Μελά 42, 121 31 Περιστέρι, Τηλ.: 210 52 26 516, Fax: 210 52 26 505

e-mail: raag-hq@raag.org

∆ικαίωµα εγγραφής: 20 ευρώ
Ετήσια συνδροµή: Μελών: 40 ευρώ - Τακτικών Μελών: 50 ευρώ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΕΕΡ

Γι’ αυτή τη δυνατότητα πληρωµής πρέπει να έχετε
λογαριασµό στο PayPal ή να χρησιµοποιήσετε
πιστωτική κάρτα. Η πληρωµή γίνεται µέσα σε

περιβάλλον secured web site: Πριν προχωρήσετε στη
συναλλαγή, ελέγξτε αν στο κάτω δεξί µέρος της οθόνης
υπάρχειµια µικρή κίτρινηκλειδαριά.Ταέξοδαπληρωµής
είναι €1 ή €2 ανάλογα µε το ποσό και συµπεριλαµβάνονται
στα ποσά που αναφέρονται κατωτέρω.

Οδηγίες: Στην ιστοσελίδα της Ένωσης www.raag.org
µέσω της ένδειξης «Εξόφληση συνδροµής» µπαίνετε στη
σχετική σελίδα και επιλέγετε µία ή περισσότερες πληρωµές
από τις παρακάτω επιλογές:

ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΣΥΝ∆ΡΟΜΗΣ
(ΜΟΝΟ ΓΙΑΠΛΗΡΩΜΕΣ ΜΕΣΩ PAYPAL)

■ Συνδροµή απλού µέλους: € 42 για 1 έτος
■ Συνδροµή τακτικού µέλους: € 52 για 1 έτος

ΠΡΟΣΟΧΗ: Αν δεν ξέρετε τι οφείλετε, στείλτε µήνυµα
στο raag-hq@raag.org.

ΕΓΓΡΑΦΗ ΝΕΟΥ ΜΕΛΟΥΣ
(επιλογή και των δύο πληρωµών)

■ Εφάπαξ δικαίωµα εγγραφής: € 21
■ Συνδροµή απλού µέλους για 1 έτος: € 42
Σύνολο πληρωµής: € 63

Για την εγγραφή νέου µέλους πρέπει να µας στείλετε επι-
πλέον συµπληρωµένη την αίτηση εγγραφής, που βρίσκετε
στο http://www.raag.org/LH2Uploads/ItemsContent/
27/ΑΙΤΗΣΗ-ΕΓΓΡΑΦΗΣ.pdf, µαζί µε αντίγραφο της ταυ-
τότητάς σας και της αδείας σας (εφόσον έχετε) ταχυδροµι-
κά (Τ.Θ. 3564, 102 10 Αθήνα), µε e-mail (raag-
hq@raag.org) ή µε fax (210-5226505).

Προσοχή: Όταν δεν πληρώνετε µε PayΡal, η συνδροµή
είναι € 40 ή € 50 και το δικαίωµα εγγραφής € 20.

ΕΙ∆ΙΚΗ ΕΙΣΦΟΡΑΥΠΕΡ ΣΤΕΓΗΣ
∆υνατότητες επιλογής:
■ € 21
■ € 53
■ € 106

ΠΡΟΣΟΧΗ: Παρακαλούµε στο τέλος οποιασδή-
ποτε συναλλαγής (συνδροµής, εγγραφής ή δωρεάς)
µη ξεχάσετε να µας στείλετε ενηµέρωση µε το όνοµά
σας και το συνολικό ποσό που καταβάλατε στο e-
mail raag-hq@raag.org ή στο fax 210-5226505.

Πληρωµές µέσω PayPal
Ανανέωση Συνδροµής - Εγγραφή νέου

µέλους – ∆ωρεά υπέρ στέγης
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editorialη αποψη µας

Ένας ακόµα χρόνος µε πολλές δραστηριότητες και εκδηλώσεις φτάνει στο τέλος του. Μαζί του τελειώνει
και το δεκαετές χρονικό διάστηµα, κατά το οποίο υπηρέτησα την Ε.Ε.Ρ. από τη θέση του Προέδρου του
∆.Σ. Από την καινούργια χρονιά ένα ανανεωµένο ∆ιοικητικό Συµβούλιο µε Πρόεδρο τον Γιάννη SV1GE,

µέχρι σήµερα Αντιπρόεδρο, θα αναλάβει την ευθύνη για τη διαχείριση της Ένωσης και την ανάπτυξη του ραδιοε-
ρασιτεχνισµού στην Ελλάδα. Τους εύχοµαι κάθε επιτυχία!
Στο τεύχος αυτό όπως πάντα θα βρείτε πολλά και ενδιαφέροντα άρθρα από διάφορες ραδιοερασιτεχνικές εκδη-

λώσεις αλλά και για θέµατα τεχνικού ενδιαφέροντος.
Όπως θα δείτε και στο τέλος του περιοδικού, στην στήλη της αλληλογραφίας, δηµιουργήθηκε ένα θέµα στο θέµα

της χρήσης του band plan και την εφαρµογή του από την ραδιοερασιτεχνική νοµοθεσία. Από αυτό το γεγονός βγή-
καν ορισµένα συµπεράσµατα, τα οποία καλό θα είναι να τα λάβουµε υπόψη όλοι µας.
Ένα πρώτο συµπέρασµα είναι ότι οι υπηρεσίες εµπράκτως θεωρούν ότι το band plan πρέπει να ακολουθείται σε

όλο το ραδιοερασιτεχνικό φάσµα, τόσο στα HF όσο και στα VHF. Αυτό είναι µια απάντηση στην ερώτηση εκεί-
νων που αναρωτιούνται: “Ποιος τα λέει αυτά;” Ο νόµος λοιπόν τα λέει και ας το βάλουµε καλά στο µυαλό µας.
Κάποτε ήταν συµφωνία κυρίων, τώρα είναι µέρος της νοµοθεσίας.
Ένα δεύτερο συµπέρασµα είναι ότι αλλαγές πρέπει να αναµένονται κάθε 3 χρόνια µετά από τα συνέδρια της

IARU. Η Ένωση Ελλήνων Ραδιοερασιτεχνών λίγο µετά από κάθε συνέδριο φροντίζει να ανεβαίνουν τα καινούρ-
για band plan στο site της για ενηµέρωση όλων. Είναι όµως χρέος του καθενός από εµάς να φροντίσουµε για την
έγκαιρη ενηµέρωσή µας, τουλάχιστον για τις συχνότητες που χρησιµοποιούµε. ∆εν γίνεται από τη µία να αγωνι-
ούµε για το αν πήραµε ή όχι τα 5 MHz (γιατί όλα τα άλλα τα έχουµε εξαντλήσει!), αλλά να αδιαφορούµε για το γεγο-
νός ότι βγαίνοντας µε FM στο 144.500 (συχνότητα SSTV) παραβιάζουµε το υφιστάµενο band plan στα VHF.
Ένα τρίτο και τελευταίο συµπέρασµα είναι ότι θα πρέπει κάποια στιγµή όλοι µας να σεβόµαστε τα δικαιώµατα

που έχουµε ως ραδιοερασιτέχνες και ότι διαφορές τέτοιου είδους καλό είναι να τις λύνουµε µε διάλογο µεταξύ µας.
Αυτό προϋποθέτει ότι όλοι µας ακούµε τον άλλο, που µας υποδεικνύει κάτι, και σεβόµαστε την άποψή του σε µια
προσπάθεια να συµβιώσουµε όλοι σε ένα κοινό περιβάλλον. Η εικόνα που δίνουµε όταν εµπλέκουµε τις διάφορες
υπηρεσίες, για να λύσουν τις διαφορές µας, δεν είναι και ό,τι το καλύτερο.
Μεγάλη κινητικότητα παρατηρείται στις εταιρείες που παράγουν ραδιοερασιτεχνικά προϊόντα ενόψει των εορ-

τών. Οι περισσότερες ή έβγαλαν ήδη ή αναµένεται από στιγµή σε στιγµή να βγάλουν κάποιο καινούργιο µοντέλο.
Ακόµα και οι κινέζικες εταιρείες ξεκίνησαν δειλά δειλά να εµφανίζονται και στον χώρο των HF, µε κυρίως µικρά
σε ισχύ µηχανήµατα για την ώρα.
Από τις τρεις µεγαλύτερες εταιρείες του χώρου αν εξαιρέσει κανείς την Kenwood, που µελετά τουλάχιστον µια

δεκαετία µέχρι να βγάλει κάποιο καινούργιο µοντέλο, οι άλλες έχουν κάτι να δείξουν. Η µεν Yaesu παρουσίασε το
FT-991, τον αντικαταστάτη ενός πολύ καλού µέσου επιπέδου ποµποδέκτη (FT-897). Παρά το γεγονός ότι η τεχνο-
λογία του ποµποδέκτη ακολουθεί την πεπατηµένη (υπερετερόδυνος τριπλής µετατροπής), µέσα στα ενδιαφέρον-
τα χαρακτηριστικά του είναι και η δυνατότητα για C4FM (Fusion, το ψηφιακό σύστηµα της Yaesu) και µάλλον
µια πιο αξιοπρεπής οθόνη στην απεικόνιση του φάσµατος, κάτι που ακόµα και στα µεγάλα της προγενέστερα µον-
τέλα µέχρι σήµερα είναι επιεικώς απαράδεκτο.
Εκείνο που επίσης είναι ενδιαφέρον, από τη µεριά της Icom αυτή την φορά, είναι το νεότερο µοντέλο IC-7300,

το οποίο βασίζεται στην τεχνολογία SDR και είναι ο πρώτος ποµποδέκτης αυτού του είδους από τις 3 µεγαλύτε-
ρες εταιρείες του χώρου.
Οι δυνατότητες που δίνουν οι ποµποδέκτες του είδους είναι πολύ µεγάλες και αναµένεται µε εξαιρετικό ενδιαφέ-

ρον η αναγγελία της Flex Systems, η οποία µε την προσθήκη ενός USB dongle σε ένα από τους τελευταίους της
ποµποδέκτες ενσωµατώνει και την δυνατότητα λειτουργίας του σε D-Star και το αντίστοιχο λογισµικό! Βγάλτε λοι-
πόν µολύβι και χαρτί και αρχίστε τα γράµµατα προς τον Άγιο Βασίλη! Aν δεν καθυστερήσουµε περισσότερο, µπο-
ρούµε να ελπίζουµε να δούµε κάτι καλό εφέτος κάτω από το Χριστουγεννιάτικο δέντρο µας…

Καλές γιορτές πάνω από όλα µε υγεία.

73, Μανώλης ∆αρκαδάκης, SV1IW
Πρόεδρος της Ε.Ε.Ρ.

5
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Οσυνάδελφος και µέλος
του ∆.Σ. Χρήστος Κουγι-
ουµτζόγλου, SV1IYA,

που είναι και Έφορος Αεροπρο-
σκόπων της Περιφέρειας Ανατο-
λικήςΑττικής του Σώµατος Ελλή-
νων Προσκόπων, µας µίλησε
στην αρχή του καλοκαιριού για
ένα αίτηµα του Αρχηγού Αγέλης
Λυκοπούλων του 2ου Συστήµα-
τος Προσκόπων Κηφισιάς, Ματ-
θαίου Μαρίνα-∆ακορώνια. Συγ-
κεκριµένα, οι Βαθµοφόροι της
Αγέλης επιθυµούσαν στα πλαίσια
της θερινής κατασκήνωσης στις

Ροβιές Ευβοίας να φέρουν τα
Λυκόπουλα, που θα βρίσκονταν
εκεί, σε επαφή µε τον ραδιοερασι-
τεχνισµό και πρότειναν να τους
βοηθήσουµε στην επικοινωνία
µεταξύ κατασκήνωσης και της
Προσκοπικής Εστίας στην Κηφι-
σιά. Το αίτηµα έγινε φυσικά δεκτό
και γρήγορα κανονίστηκαν όλες
οι λεπτοµέρειες.
Την Πέµπτη 27 Αυγούστου το

πρωί ο Χρήστος SV1IYA µε τον
∆ηµήτρη SV1EBA και τον Απο-
στόλη SV1EDY, µέλη των
ΟΕΑ/ΕΕΡ, βρέθηκαν από νωρίς

στο χώρο του Συστήµατος στην
Κηφισιά, όπου και έστησαν ένα
δίπολο για τα 20 και 40 µέτρα
καθώς και µια κάθετη κεραία για
V/U. Ως ποµποδέκτης χρησιµο-
ποιήθηκε ένα Yaesu FT-897.
Παράλληλα, ο Μανώλης SV1IW

κι εγώ πήγαµε στην κατασκήνωση
της Αγέλης του 2ου Σ.Π. Κηφισιάς
στις Ροβιές. Τα Λυκόπουλα, παιδιά
ηλικίας 7-11 χρονών, δεν µας περί-
µεναν (αυτό που θα κάναµε έκπλη-
ξη γαρ!) και µας κοίταζαν καλά
καλά την ώρα που µιλάγαµε στους
βαθµοφόρους.

Ο Ραδιοερασιτεχνισµός στην Κατασκήνωση
της Αγέλης του 2ου Συστήµατος Προσκόπων

Κηφισιάς - Ροβιές Εύβοιας, 27/8/2015

Γράφει η Νατάσα ∆αρκαδάκη, SV1KP, Μέλος ∆.Σ.
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Ο χώρος της κατασκήνωσης
είναι πάνω στη θάλασσα και
γεµάτος ψηλά και φουντωµένα
δένδρα, που εξασφαλίζουν µεν
απίστευτη σκιά στους κατασκη-
νωτές, αλλά … δυσκολεύουν το
στήσιµο µιας καλής κεραίας.
Αφού εξετάσαµε τα λίγα ξέφωτα,
αποφασίσαµε πού θα στήναµε τον

σταθµό και ξεκινήσαµε τη δου-
λειά µε τη βοήθεια των βαθµοφό-
ρων. Ο προγραµµατισµός προ-
έβλεπε να στηθεί µια κεραία
beam 8 στοιχείων για τα 2Μ και η
επικοινωνία να γίνει µέσω των
επαναληπτών R7 η R1. Όµως,
µετά από πολλές ανεπιτυχείς
δοκιµές προς όλες τις κατευθύν-

σεις (µέχρι και µέσω του R5 του
Πηλίου δοκιµάσαµε!) είδαµε ότι
λόγω αντίξοων συνθηκών (µορ-
φολογία του γύρω εδάφους) θα
έπρεπε να εγκαταλείψουµε τη
σκέψη των 2Μ και να καταφύ-
γουµε στη σίγουρη λύση των
40Μ. Στα γρήγορα κατέβηκε και
αποσυναρµολογήθηκε η beam

Εξηγώντας στα παιδιά την ασύρµατη επικοινωνία Ο πλήρης σταθµός στην Κηφισιά

Ο κεντρικός ιστός
της κατασκήνωσης

µε θέµα τους “Πειρα-
τές της Καραϊβικής”

SV1IYA, SV1EBA, SV1EDY: Όλα έτοιµα!

Η … ατυχήσασα κεραία beam!

Αφιέρωση στον επετειακό τόµο του 2ου
Συστήµατος Προσκόπων Κηφισιάς (27/8/2015)

Χάρη στην ύπαρξη του συλλόγου σας, τα λυκό-
πουλά µας έζησαν µια ανεπανάληπτη εµπειρία,
που θα µείνει βαθειά χαραγµένη στο µυαλό τους.
Ευχαριστούµε πολύ που κάνατε τέτοιες δράσεις
πραγµατικότητα, προσφέροντας αξέχαστες ανα-
µνήσεις σε όποιον έρχεται σε επαφή µαζί σας!
Θα χαρούµε να συνεργαστούµε µε το σύλλογό

σας πολλές φορές ακόµη!

Ευχαριστούµε για όλα,
2η Αγέλη Λυκοπούλων Κηφισιάς
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και ετοιµάστηκε ένα full size
δίπολο τύπου inverted V. Οι δύο
βαθµοφόροι που µας βοηθούσαν
έφτιαξαν στα γρήγορα έναν ιστό
από 3 καστανιές, συνολικού
ύψους 8 µέτρων, και πάνω σε
αυτόν δέθηκε η µέση του διπόλου
και η κάθοδος που κατέβαινε
κατακόρυφα για να καταλήξει
στον Π/∆FT 897D µέσω του εξω-
τερικού του antenna tuner. Το
αποτέλεσµα … καταπληκτικό. Η
επικοινωνία µας µε την Προσκο-
πική Εστία στην Κηφισιά ήταν

άψογη. Επιτέλους!
Αφού βεβαιωθήκαµε ότι όλα

ήταν έτοιµα για την επαφή, που
ήταν προγραµµατισµένη για το
απόγευµα, καθίσαµε µε τα παιδιά
στα τραπέζια κάτω από τα πυκνά
δένδρα και µοιραστήκαµε το
φαγητό τους, που είχε µαγειρευτεί
από τους βαθµοφόρους. Έπειτα
πήγαµε για λίγο στο ξενοδοχείο
να ξεκουραστούµε.
Στις 4 και µισή περίπου το από-

γευµα ήµασταν πίσω στις θέσεις
µας. Τα παιδιά έπαιζαν ήδη το

παιχνίδι σταθµών, ένας από τους
οποίους θα ήταν το υπαίθριο
shack. Ξεκινώντας, όλα µαζί τα
παιδιά κάθισαν κάτω σ’ ένα
κύκλο. Ο Μανώλης στην αρχή
ρώτησε τα παιδιά τι νόµιζαν ότι
είχαµε εκεί, µε τις απαντήσεις να
είναι η µια πιο αστεία από την
άλλη (βέβαια, σχετικές όλες µε τις
παραστάσεις που έχουν σήµερα
τα παιδιά, δηλαδή π.χ. ότι θα
έβγαιναν στην τηλεόραση, ότι θα
µίλαγαν µέσω Skype κλπ.). Με
απλά λόγια ο Μανώλης εξήγησε
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µετά πώς γίνεται η επικοινωνία
µέσω ασυρµάτου µε όλο τον
κόσµο και µίλησε και για το
φωνητικό αλφάβητο, που ήταν
απαραίτητο για να παιχτεί σωστά
αυτός ο σταθµός του παιχνιδιού.
Τα παιδιά έρχονταν έπειτα στο

τραπέζι, µία-µία οµαδούλα µε τη
σειρά, και το καθένα µιλούσε µε
τον εκπρόσωπο της οικογένειάς
του, που βρισκόταν στην άλλη
άκρη του «σύρµατος». Πέρα από
τη συνηθισµένη και πολύ … δια-
φωτιστική συνοµιλία µικρών παι-

διών µε γονείς («Τι κάνεις παιδί
µου;» - «Καλά.» - «Πώς τα περ-
νάς εκεί;» - «Καλά.» - «Τρως
καλά;» - «Ναι» «Έχεις κανένα
πρόβληµα;» - «……….» !!!), οι
γονείς ήταν επιφορτισµένοι να
πουν ο καθένας στο παιδί του µια
λέξη από το φωνητικό αλφάβητο.
Τα παιδιά έγραφαν αυτές τις
λέξεις και µετά µε τα αρχικά σχη-
µάτιζαν το όνοµα µιας χώρας. Στη
συνέχεια έψαχναν και την έβρι-
σκαν πάνω στον ραδιοερασιτεχνι-
κό χάρτη που είχαµε φέρει. Οι

χώρες ήταν από τις τέσσερις ηπεί-
ρους και µ’ αυτό τον τρόπο τα
παιδιά µάθαιναν ότι µε τον ραδι-
οερασιτεχνισµό µπορούµε να επι-
κοινωνήσουµε µε όλο τον κόσµο.
Η επικοινωνία ήταν πραγµατικά

πολύ καλή, ακουγόµασταν καµ-
πάνα και στις δύο θέσεις και τα
παιδιά – αλλά και οι γονείς, νοµί-
ζω – θα πρέπει να χάρηκαν αυτή
τη διαφορετική µορφή της, που
ξέφευγε από τα συνηθισµένα.
Σηµαντική παρατήρηση ότι στην
εποχή της προχωρηµένης τεχνο-

Σελ. 8 και πάνω: Τα παιδιά µιλούν µε τους γονείς τους

Οι γονείς και τα αδέλφια στην Κηφισιά µιλούν µε τα παιδιά στις Ροβιές
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λογίας στην επικοινωνία (βλ.
facebook - skype - κινητό) η χαρά
η έκπληξη και ο θαυµασµός των
γονέων αλλά και των παιδιών για
την συνοµιλία που έκαναν µέσω
ασυρµάτου ήταν πρωτόγνωρη. Κι
εµείς όµως το απολαύσαµε πραγ-
µατικά. Κατά τις 6 και κάτι είχαν
περάσει και οι τέσσερις οµαδού-
λες από τον σταθµό και συνέχι-
σαν µε το υπόλοιπο παιχνίδι τους.
Εµείς µε τη βοήθεια πάλι εκεί-

νων των βαθµοφόρων, που δεν
ήταν µε τα παιδιά, κατεβάσαµε
την κεραία, τη λύσαµε, ξαναβά-
λαµε τους ποµποδέκτες και όλα

τα παρελκόµενα (καλώδια, σκοι-
νιά, antenna tuner κλπ.) στις βαλί-
τσες και τα κουβαλήσαµε όλα στο
αυτοκίνητο.
Αποχαιρετώντας µας οι βαθµο-

φόροι µας ευχαρίστησαν θερµά
για τη συµβολή µας στην πραγµα-
τοποίηση µιας διαφορετικής δρα-
στηριότητας και µας έδωσαν ως
δώρο το επετειακό λεύκωµα για
τα 60 χρόνια του 2ου Συστήµατος
Προσκόπων Κηφισιάς µε µια
συγκινητική αφιέρωση (δηµοσι-
εύεται ξεχωριστά).
Παρόλο που δεν ήταν η πρώτη

φορά, που συνεργαζόµασταν µε

Προσκοπικό Σύστηµα για µια
ραδιοερασιτεχνική δραστηριότη-
τα, νιώσαµε κάπως ξεχωριστά
ανάµεσα σ’ αυτά τα µικρά παιδιά,
που διψούν να µάθουν για κάθε τι
διαφορετικό από τα συνηθισµένα.
Αυτή η δίψα για µάθηση είναι ό,τι
το καλύτερο!

Μπορεί να τους προσφέραµε
εµείς κάτι, αλλά και αυτά µε τη
σειρά τους µας έδωσαν ελπίδα ότι
δεν έχουν ισοπεδωθεί όλα σ’αυτό
τον τόπο (όχι ακόµα τουλάχι-
στον!).

Με τα παιδιά µοιραστήκαµε το φαΐ τους.

Μέρος του 8µετρου
ιστού της κεραίας µε

τα radial

Οι κεραίες στην Προσκοπική
Εστία στην Κηφισιά

◘
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Ειδήσεις της IARU Region I
Επιµέλεια/απόδοση: Παναγιώτης Περρωτής, SV2FWV, Γεν. Γραµµατέας Ε.Ε.Ρ.

∆ηµοσιεύθηκαν στην επίσηµη ιστοσελίδα της IARU R1 το νέο HF Managers Handbook και το νέο
VHF Managers Handbook, που εκτός των άλλων επιφέρουν αρκετές ς τροποποιήσεις / αλλαγές
στις συχνότητες λειτουργίας των διαφόρων modes. Η Ε.Ε.Ρ. έχει συµπεριλάβει όλες αυτές τις

αλλαγές στην ιστοσελίδα της, δηµοσιεύοντας τα νέα τροποποιηµένα και σε ισχύ HF και VHF Band Plan
της IARU R1: http://www.raag.org/media.asp?ITMID=19&PID=2&LANG=GR
Προτείνεται σε όλους τους συναδέλφους να τα µελετήσουν, γιατί οι αλλαγές είναι πολλές. Επίσης

ενηµερώνουµε τους συναδέλφους ότι η IARU R1 στη επίσηµη ιστοσελίδα της δεν έχει επικαιρο-
ποιήσει µέχρι σήµερα το VHF Band Plan λόγω τεχνικών προβληµάτων.

Αλλαγές στο HF και στο VHF Band Plan IARU region 1

► Ο σταθµός IRIB από την Τεχεράνη συνεχίζει να
εκπέµπει στη συχνότητα 7200 kHz.
► Γαλλικός σταθµός που εκπέµπει στη συχνότητα

7205 KHz παρεµβάλλει τη συχνότητα 7185 kHz.
► Ο σταθµός Sound of Hope από την Ταιβάν καθώς

και σταθµός jammer από την Κινεζική ενδοχώρα επη-
ρεάζουν τη συχνότητα 18080 kHz, συνήθως πρωινές
ώρες.
► Αρµονικές εκποµπές από Ρωσικό στρατιωτικό

ποµπό επηρεάζουν συχνά τις χαµηλές ραδιοερασιτεχνι-
κές µπάντες.
► Η συχνότητα 21160 kHz (mode F1B 100 Bd, 2000

Hz shift) επηρεάζεται από εκποµπή F1B που πραγµατο-
ποιείται απόΑγία Πετρούπολη στη συχνότητα 5290 kHz.

Παρεµβολές σε ρ/ε συχνότητες

Για τον εορτασµό των 90 ετών από την ίδρυση της IARU διορ-
γανώνεται από την Ε.Ε.Ρ. εκδήλωση µε το ειδικό διακριτικό
κλήσης SX90IARU, που θα βρίσκεται στον αέρα από 1 έως

31 ∆εκεµβρίου 2015. Στην εκδήλωση θα συµµετάσχουν ραδιοερα-
σιτέχνες από όλη την Ελλάδα.
Οι προϋποθέσεις συµµετοχής ανακοινώνονται στο τρέχον τεύχος
του SV NEA και µπορείτε επίσης να τις πληροφορηθείτε από το
site της ΕΕΡ.

Εορτασµός των 90 ετών της IARU
από την Ε.Ε.Ρ.

Στις 3 ∆εκεµβρίου 2015, που είναι η παγκό-
σµια ηµέρα ατόµων µε ειδικές ανάγκες, η IARU
πρόκειται να διοργανώσει διάφορες ραδιοερασι-
τεχνικές εκδηλώσεις, για να τιµήσει τους ραδιοε-
ρασιτέχνες µε ειδικές ανάγκες. Οι εκδηλώσεις
αυτές θα ανακοινωθούν από την IARU µετά τις
15 Νοεµβρίου 2015.

∆ιεθνής ηµέρα Ατόµων
µε Ειδικές Ανάγκες

◘
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Åïñôáóìüò ôçò åðåôåßïõ ôùí 90 åôþí
áðü ôçí ßäñõóç ôçò International Amateur Radio Union (IARU)

Ãéá ôïí åïñôáóìü ôçò 90Þò åðåôåßïõ ôçò International Amateur Radio 
Union (IARU) ç ¸íùóç ÅëëÞíùí Ñáäéïåñáóéôå÷íþí (Å.Å.Ñ.) óå 
óõíåñãáóßá ìå ñáäéïåñáóéôÝ÷íåò áðü üëç ôçí ÅëëÜäá èá âñßóêåôáé 
óôïí áÝñá ìå ôï åéäéêü ÷áñáêôçñéóôéêü êëÞóçò SX90IARU óå üëåò ôéò 
ñáäéïåñáóéôå÷íéêÝò ìðÜíôåò êáé ãéá ôï ÷ñïíéêü äéÜóôçìá áðü 1 Ýùò 
31Äåêåìâñßïõ 2015.
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Ðåñéóóüôåñåò ðëçñïöïñßåò ãéá óõììåôï÷Þ
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Οι αρχαιρεσίες για το ∆ιοικητικό Συµβούλιο
της ΕΕΡ περιόδου 2016 - 2017

Την Κυριακή 1 Νοεµβρίου 2015 πραγµατοποι-
ήθηκαν οι αρχαιρεσίες για το∆ιοικητικό Συµ-
βούλιο της Ένωσης για τη διετία 2016 και

2017. Η συµµετοχή των τακτικών µελών, είτε για να
ψηφίσουν στα Εντευκτήρια είτε µέσω αλληλογρα-
φίας, ήταν λίγο αυξηµένη έναντι προηγουµένων
ετών, πράγµα ευχάριστο.

Μετά τη λήξη της Γενικής Συνέλευσης στις 3:00
µ.µ ακολούθησε η διαλογή των ψηφοδελτίων και
περίπου στις 5:00 µ.µ. ολοκληρώθηκε η διαδικασία
µε την ανακοίνωση των τελικών αποτελεσµάτων.
Το νέο∆ιοικητικό Συµβούλιο θα αναλάβει τα καθή-

κοντά του από αρχές Ιανουαρίου 2016.
Καλή θητεία µε επιτυχίες για την ΕΕΡ!

Ο νυν Πρόεδρος Μάνος SV1IW µε τους υποψήφιους Προέδρους Γιάννη SV1TN και Γιάννη SV1GE

Τα µέλη της
Εφορευτικής Επι-
τροπής επί το
έργον: Μάρκος
SV1MF, Γιάννης
SV1BJY και
Άρης SV2GQN.
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Περιµένοντας τα
αποτελέσµατα…

Πρόεδρος:
ΤΡΑΪΚΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, SV1GE

Μέλη ∆ιοικητικού Συµβουλίου (κατ’ αλφαβητική σειρά):
ΚΑΡΑΠΟΥΡΝΑΛΙ∆ΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ, SV1AAU

ΚΟΥΓΙΟΥΜΤΖΟΓΛΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ, SV1IYA
ΠΕΡΡΩΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ, SV2FWV

ΦΟΥΡΛΑΣ ∆ΑΝΙΗΛ, SV1JCZ
ΧΑΤΖΗ∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ, SV1TN
ΧΑΤΖΗΜΙΧΑΛΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ, SV1MO

Αναπληρωµατικά Μέλη (κατά σειρά αναπληρωµατικού):
ΤΑΣΣΟΠΟΥΛΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ, SV1PMR

ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ, SV1AER

Μέλη Εξελεγκτικής Επιτροπής (κατ’ αλφαβητική σειρά):
∆ΑΡΚΑ∆ΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ, SV1IW
ΚΑΤΣΙΜΑΓΚΛΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ, SV1BDO
ΜΑΣΤΡΟΒΑΣΙΛΗΣ ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ, SV1RC

Tα αποτελέσµατα των αρχαιρεσιών της 1-11-2015

∆IOIKHTIKO ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ∆Ο 2016 - 2017

◘
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τεχνικη Γράφει ο Γιάννης Πέτροβας, SV1HAG

Στο άρθρο παρουσιάζεται
ένας απλός τρόπος για να
µετρήσουµε την αντίστα-

ση εξόδου ή εσωτερική αντίστα-
ση µιας πηγής σήµατος, π.χ. ενός
ποµποδέκτη, ενός ενισχυτή, ενός
ταλαντωτή, ενός µικροφώνου
κ.λ.π., ώστε να µπορούµε να σχε-
διάσουµε τα απαιτούµενα κυκλώ-
µατα προσαρµογής.
Λίγα λόγια για την αντίσταση

εξόδου ή εσωτερική αντίσταση
της πηγής: Ο σκοπός του άρθρου
είναι η µέτρησή της και όχι η ανά-
λυσή της. Αυτό που πρέπει να
ξέρουµε χονδρικά για τη (σύνθετη
στην πραγµατικότητα) αντίσταση
εξόδου είναι ότι αποτελείται από
δύο στοιχεία, ένα πραγµατικό,

που είναι η ωµική αντίσταση R
(ωµική αντίσταση) του κυκλώµα-
τος, και ένα “φανταστικό”, που
είναι η άεργη αντίσταση Χ που
παρουσιάζει το κύκλωµα κατά τη
διέλευση του εναλλασσοµένου

ρεύµατος (όπως είναι και η RF)
µέσα από αυτό.
Το βασικό κύκλωµα που θα χρη-

σιµοποιήσουµε στη µέτρησή µας
παρουσιάζεται στο Σχ. 1.

Στο σχήµα βλέπουµε τη γεννή-

Μέτρηση της αντίστασης εξόδου πηγής

Σχ. 1. Στο µαύρο πλαίσιο είναι η πηγή, της οποίας θέλουµε να µετρή-
σουµε την εσωτερική αντίσταση Ζ. Η αντίσταση RL είναι η αντίστα-
ση φορτίου που συνδέουµε για τη µέτρηση της τάσης εξόδου υπό φορ-
τίο (VL).

Πολλές φορές είναι επιθυµητό να ξέρουµε την αντίσταση εξόδου µιας πηγής ή
γεννήτριας, για να σχεδιάσουµε κάποιο κύκλωµα προσαρµογής ή φορτίο.

Η µέτρηση της αντίστασης εξόδου (ή εσωτερικής αντίστασης) µιας πηγής µπορεί
να µετρηθεί πολύ εύκολα µε τη βοήθεια απλών οργάνων και υλικών.
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τρια εναλλασσοµένου ρεύµατος,
την αντίσταση εξόδου Ζ την
οποία θέλουµε να µετρήσουµε
και την ωµική αντίσταση φορτίου
RL, της οποίας µπορεί να µετρηθεί
εύκολα τιµή της (καλό θα είναι η
µέτρηση αυτή να έχει ανοχή 1%,
π.χ. µετρώντας µε ένα καλό πολύ-
µετρο).
Ο µαθηµατικός τύπος που θα

χρησιµοποιήσουµε είναι αυτός
που ισχύει για το συνεχές ρεύµα,
επειδή έχουµε να κάνουµε µε
καθαρό ωµικό φορτίο. (∆εν υπάρ-
χει άεργη αντίσταση Χ διότι σε
καθαρό ωµικό φορτίο δεν υπάρχει
αυτεπαγωγή και χωρητικότητα,
άρα Ζ = R + j0 ή Ζ = R ή Z = V/I,
δηλαδή φθάσαµε στον γνωστό
µας νόµο του Ωµ.)
Κάνουµε την πρώτη µέτρηση

της τάσης V στα σηµεία του
κυκλώµατος που φαίνεται στο Σχ.
1, δηλ. χωρίς φορτίο στην έξοδο
της γεννήτριας. Αυτή θα είναι ίση
µε την “ηλεκτρεγερτική δύναµη”
της πηγής µας, δηλ. της γεννή-
τριας του σχήµατος, επειδή δεν
ρέει ρεύµα διαµέσου της Ζ αυτήν
την στιγµή (η έξοδος “βλέπει”
ανοιχτό κύκλωµα).
Κατόπιν συνδέουµε την αντί-

σταση φορτίου RL και µετρούµε

την νέα (χαµηλότερη) τάση VL
υπό φορτίο στα σηµεία που δεί-
χνει το σχήµα. Τώρα, έχοντας
γνωστές αυτές τις δύο τάσεις, την
V και την VL, πάµε να µετατρέ-
ψουµε την εξίσωση του Ωµ και
να αντικαταστήσουµε το ρεύµα Ι
ως εξής:

I = V/ (Z + RL)

VL = RL × I

VL = RL × V/ (Z + RL)

Φθάνουµε έτσι στον τελικό
µαθηµατικό τύπο που θα χρησι-
µοποιήσουµε:

Z = RL × [(V – VL) / VL]

Άρα, αν έχουµε µετρήσει π.χ. V
= 2 V, VL = 1.2 V και η RL είναι
π.χ. 18 Ω τότε έχουµε Ζ = 18 ×
[(2 – 1.2) / 1.2 ] = 12 Ω.
Με αυτόν τον τρόπο βρήκαµε

ότι η αντίσταση της εξόδου της
γεννήτριας είναι ίση µε 12 Ω.
Συνεπώς, αν χρειαζόµαστε αντί-
σταση εξόδου 50 Ω, τότε τοποθε-
τούµε σε σειρά µε την έξοδο της
γεννήτριας µια αντίσταση µε τιµή
50 – 12 = 38 Ω (η πιο κοντινή τιµή

στο εµπόριο είναι η 39 Ω) και η
γεννήτριά µας “αποκτά” αντίστα-
ση εξόδου 50 Ω.
Ένας άλλος τρόπος µέτρησης

της αντίστασης εξόδου µιας γεν-
νήτριας είναι µε ένα ποτενσιόµε-
τρο. Η µέθοδος αυτή εξυπηρετεί
περισσότερο όταν έχουµε να
κάνουµε µε σχετικά µεγάλες αντι-
στάσεις εξόδου.
Χρησιµοποιούµε πάλι το ίδιο

κύκλωµα του Σχ. 1, µε τη διαφο-
ρά ότι στη θέση της αντίστασης
φορτίου RL τοποθετούµε ένα
ποτενσιόµετρο πολλών στροφών
για µεγαλύτερη ευκολία και ακρί-
βεια της µέτρησης.
Το πόσα kΩ θα είναι εξαρτάται

από την αντίσταση εξόδου του
κυκλώµατος την οποία θέλουµε
να µετρήσουµε.
Στο παράδειγµα που ακολουθεί

χρησιµοποίησα ένα ποτενσιόµε-
τρο πολλών στροφών 10 kΩ για
την µέτρηση ενός ταλαντωτή
ιδιοκατασκευής.
Θα χρησιµοποιήσουµε πάλι την

ίδια εξίσωση Z = RL × [(V – VL)
/ VL]. Για να καταλάβετε πώς λει-
τουργεί η µέθοδος µε το ποτεν-
σιόµετρο, παρατηρήστε καλά την
εξίσωση.
Ο σκοπός µας είναι να εξισώ-

Σχ. 2. Η µέτρηση της τάσης
εξόδου χωρίς φορτίο (τάση
ανά υποδιαίρεση οθόνης = 5
V, οπότε η µετρούµενη τάση
είναι 6 V).

Σχ. 3. Η µέτρηση της τάσης
εξόδου (V = 3 V) µε την αντί-
σταση RL ως φορτίο.

6 V

3 V

τεχνικη
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τεχνικη

σουµε στην εξίσωση τον όρο [(V
– VL) / VL] = 1 (= µε µονάδα) για
να είναι τότε το Z = RL × 1 δηλα-
δή Ζ = RL.
Η RL είναι τώρα η αντίσταση

του ποτενσιόµετρου. Για να συµ-
βεί όµως αυτό, πρέπει η τάση V
να είναι διπλάσια της VL. Εάν
συµβεί αυτό, τότε ο όρος [(V –
VL) / VL] θα ισούται µε τη µονά-
δα. Αντικαθιστώντας τώρα το V
µε 2 × VL (επειδή η τάση V είναι
διπλάσια της VL) θα έχουµε [(2
VL – VL ) / VL] = VL / VL = 1
Μετρούµε την τάση V χωρίς φορ-
τίο µε την βοήθεια ενός παλµο-
γράφου, όπως βλέπετε στην Φωτ.
1.

Η µετρούµενη τάση είναι V =
6.09 ή προσεγγιστικά 6 V. Κατό-
πιν συνδέουµε το ποτενσιόµετρο
στη θέση της RL και αρχίζουµε να
το περιστρέφουµε µέχρι να έχου-
µε την VL ίση µε τη µισή της
τάσης V, δηλ. 6 / 2 = 3 V όπως
φαίνεται στη Φωτ. 2.

Η τάση VL = 2.97 V ή προσεγ-
γιστικά 3 V. Κατόπιν, βγάζουµε
από το κύκλωµα το ποτενσιόµε-
τρο και µετρούµε την αντίστασή
του µε ένα καλό ωµόµετρο. Η
αντίσταση που θα µετρήσουµε µε
το ωµόµετρο είναι και η αντίστα-
ση εξόδου του ταλαντωτή
(πηγής), αφού η τάση V είναι
διπλάσια της VL οπότε Ζ = RL και

στην προκειµένη περίπτωση η
αντίσταση εξόδου του ταλαντωτή
είναι 2.3 kΩ, όπως φαίνεται στη
Φωτ. 4.
Τη µέθοδο αυτήν την έχω χρησι-

µοποιήσει µε επιτυχία από τις
χαµηλές συχνότητες (ακουστικές)
µέχρι τις συχνότητες των HF.∆εν
έχω πειραµατιστεί σε υψηλότερες
συχνότητες και δεν γνωρίζω αν
µπορεί να πραγµατοποιηθεί ικα-
νοποιητικά η µέτρηση µε τη µέθο-
δο του άρθρου. Αυτό επειδή στις
υψηλότερες συχνότητες παίζουν
σηµαντικό ρόλο οι παρασιτικές
χωρητικότητες και αυτεπαγωγές.

73 DE SV1HAG

Φωτ. 1. Η πλακέτα του ταλαν-
τωτή συνδεδεµένη µε το ποτεν-
σιόµετρο φορτίου και τον παλµο-
γράφο για τη µέτρηση.

Φωτ. 4. Η µέτρηση της αντίστα-
σης του ποτενσιοµέτρου. Η αντί-
σταση στην οποία ρυθµίστηκε το
ποτενσιόµετρο για να πέσει στο
µισό τη τάση εξόδου της πηγής
ισούται µε την εσωτερική αντί-
σταση της πηγής.

◘
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διαγωνισµοι

Όπως κάθε χρόνο έτσι κι
εφέτος διοργανώθηκαν
από την Ε.Ε.Ρ. οι διαγω-

νισµοί Field Day 2015 και IARU
Region 1 VHF contest 2015. Τα
αποτελέσµατα των διαγωνισµών
ανακοινώνονται παρακάτω. Η συµ-
µετοχή των σταθµών τόσο στα βρα-
χέα όσο και στα 2 m ήταν ικανοποι-
ητική λαµβανοµένων υπόψη των
δυσκολιών, ειδικότερα στα VHF,
που αντιµετωπίζουν οι ραδιοερασι-
τέχνες για να εγκαταστήσουν έναν
αξιοπρεπή σταθµό portable.
Η σειρά κατάταξης στο Field

Day στην κατηγορία Α2 (ένας
σταθµός πολλοί χειριστές) κρίθη-
κε στο νήµα, όπου οι διαφορές
των πόντων στους τέσσερεις πρώ-
τους σταθµούς ήταν ελάχιστη και
τα σκορ από τα µεγαλύτερα των
τελευταίων ετών. Από επιβεβαι-
ωµένες πληροφορίες έγιναν τρο-
µερά pileups, ιδιαίτερα στη διεκ-
δίκηση του καλύτερου “µεζέ”!
Επειδή όποιος πηγαίνει contest,
περνάει καλά!
∆ύο παρατηρήσεις τώρα, που

αφορούν ιδιαίτερα τα VHF:

● Κάποιοι σταθµοί εξέπεµπαν
CQ για ένα χρονικό διάστηµα
δίνοντας το διακριτικό τους µόνο
(π.χ. SV2ΧΧΧ), ενώ άλλες φορές
δήλωναν portable (π.χ.
SV2ΧΧΧ/P). Κάποιοι λοιπόν
συνάδελφοι που έκαναν επαφή
µαζί τους είχαν στο ηµερολόγιό
τους το διακριτικό σκέτο και
κάποιοι άλλοι το διακριτικό /P.
Όταν στάλθηκε το ηµερολόγιο
στην IARU ως SV2ΧΧΧ, το

robot της IARU έκανε τη δια-
σταύρωση των στοιχείων, µε απο-
τέλεσµα όσοι σταθµοί είχαν
επαφή µε SV2ΧΧΧ/P να τους
αφαιρεθούν βαθµοί λόγω λάθος
διακριτικού. Προσοχή λοιπόν του
χρόνου!
● Στο VHF contest µπορούν να

συµµετέχουν και σταθµοί βάσε-
ως, δεν είναι απαραίτητο να πάρει
κάποιος τα βουνά. Συµµετέχουµε
όσοι περισσότεροι µπορούµε, για
να δώσουµε επαφές στους
portable σταθµούς ή και µεταξύ
µας, δεν ξεχνάµε όµως να υποβά-
λουµε το ηµερολόγιό µας, όσο
λίγες και αν είναι οι επαφές µας
(τα ηµερολόγια µπορούν να υπο-
βληθούν και ως check log, που για
όσους δεν γνωρίζουν σηµαίνει
“σου στέλνω τις επαφές µου για
να µετρήσουν στους άλλους,
αλλά εγώ δεν επιθυµώ να βαθµο-
λογηθώ”).

Οι βραβεύσεις των επιτυχόν-
των ανά κατηγορία θα πραγµα-
τοποιηθούν κατά την εκδήλωση
κοπής της πίτας της Ε.Ε.Ρ.

Γράφει ο Παναγιώτης Περρωτής, SV2FWV, Έφορος ∆ιαγωνισµών & Βραβείων

Field Day Ε.Ε.Ρ.
και VHF contest IARU region 1

Εντυπώσεις και αποτελέσµατα
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διαγωνισµοι

Κατηγορία A: Οι µπάντες HF εκτός από τις µπάντες WARC

(ΘΕΣΗ - ∆ΙΑΚΡΙΤΙΚΟ - ΠΟΝΤΟΙ - ∆ΙΑΚΡΙΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ)
Υποκατηγορία Α1 HF SSB, Ένας σταθµός - Ένας χειριστής
1 SV9KNK/P 138.751 SV9KNK
2 SZ8L/P 21.114 SV1UH
3 SV1PMQ 15.400 SV1PMQ
4 SV3QUP/P 2.556 SV3QUP

Υποκατηγορία Α2 HF SSB, Ένας σταθµός - Πολλοί χειριστές
1 SX2IMA/P 304.164 SV2JAO,SV2KBB,SV2MIK,SV2GJV,SV2NRU
2 SZ2T/P 302.400 SV0EG, SV2AOK, SV2BBC, SV2GWI, SV2HYB, SV2HYH,

SV2HYM, SV2HZT, SV2ROC, SV2RNN, SV2RNZ, SV2RPU,
SV2/SV4CEO

3 SV67FF 259.710 SY2BLN, SV2ATD, SV2EWS, SV2GWY
4 SZ2RCP/P 222.400 SV2KGA, SV1QED, SV2CNE, SV1KYQ, SV2OYE, SV2OXS,

SV2OXW, SV2NCH
5 SZ4THE 79.040 SV0GU, SV2IGQ, SV4RO, SV4AQJ, SV4LQW, SV4NXM,

SV4NYG, SV4MVH

Υποκατηγορία Α1 HF CW, Ένας σταθµός - Ένας χειριστής
1 SZ8L/P 21.640 SV8GKE
2 SV9COL 3.496 SV9COL

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ FIELD DAY HF Ε.Ε.Ρ
& VHF CONTEST 2015

Κατηγορία B: Η µπάντα VHF 144 MHz

Υποκατηγορία B1: Ένας σταθµός - Ένας χειριστής
1 SZ8L 39711 SV8GKE
2 SV1BJY 6934 SV1BJY
3 SV3IEG/P 1952 SV3IEG
4 SV1EIG/P 1322 SV1EIG
5 SV1GRN 1508 SV1GRN
6 SV1NJX 1733 SV1NJX
7 SV3AQO 402 SVEAQO
8 SV3QUP 114 SV3QUP

Υποκατηγορία B2: Ένας σταθµός - Πολλοί χειριστές
1 SZ6IOA/P 28151 SV6KRW, SV0XAA
2 J43TR 636 SV3DCX

◘
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οεα εερ

Ετήσια Άσκηση Σεισµού για τις ΟΕΑ της ΕΕΡ

Το Σάββατο, 17 Οκτωβρίου
2015, η ΟΕΑ/ΕΕΡ του
Νοµού Αττικής έλαβε

µέρος στην άσκηση ετοιµότητας
της ΕΟ∆Αττικής για µεγάλο σει-
σµό στην Αθήνα. Σκοπός της
άσκησης ήταν να υποστηρίξουµε
τηλεπικοινωνιακά τις δυνάµεις
ΕΟ∆, που θα επιχειρούσαν σε
διάφορα σηµεία της Αθήνας, σε
πραγµατικούς χρόνους και τους
συνδράµαµε µε το απαραίτητο
προσωπικό.
Το κέντρο επικοινωνιών εγκατα-

στάθηκε στον προαύλιο χώρο του
ΟΑΚΑ και άλλοι σταθµοί στις
περιοχές Άλσος Βεϊκου, Περισ-
σός, Άνω Πατήσια, Κυψέλη, Άνω
Γλυφάδα, Άγιος ∆ηµήτριος, Νέος
Κόσµος, Παλιό εργοστάσιο
Βοκτάς στην Βάρη.
Το περιεχόµενο των σηµάτων

ήταν παντελώς άγνωστο σε όλους
τους εµπλεκόµενους (ΟΕΑ/ΕΕΡ
και ΕΟ∆Α). Οι οµάδες κινήθηκαν
σε περιστατικά στις περιοχές της
Κυψέλης, Βάρης, Γαλατσίου και
στο Μαρούσι. Υπήρξε άριστη
συνεργασία µε την ΕΟ∆Α.
∆ιαβιβάστηκαν σήµατα από και

προς τη ΓΓΠΠ, διαφόρων δια-
βαθµίσεων προτεραιότητας (δηλ.
απλά, επείγοντα κι εξαιρετικά
επείγοντα), που αφορούσαν
εγκλωβισµούς ατόµων, καταρ-
ρεύσεις κτιρίων, παροχή ιατρι-
κών πρώτων βοηθειών.
Η άσκηση άρχισε στις 10:00 το

πρωϊ και τελείωσε αργά το
βράδυ. Από την ΟΕΑ/ΕΕΡ συµ-
µετείχαν: SV1LJJ, SV1EBA,
SV1COX, SV1IYA, SV1HX,
SV1OBV, SV1IXY, SV1EBE,
SV1OMB

Γράφει ο ∆ηµήτρης Φυτσιλής, SV1EBA

◘
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τεχνολογια Γράφει ο Μανώλης ∆αρκαδάκης, SV1IW

Σε παλαιότερα τεύχη του
SVNEA έχουµε δηµοσιεύ-
σει διάφορα άρθρα σχετικά

µε το rtl-sdr, που βασίζεται στο
DVB-T dongle, το οποίο δίνει
νέες διαστάσεις σε ένα ραδιοερα-
σιτεχνικό shack µε πραγµατικά
ελάχιστο κόστος. Οι εφαρµογές
που έχουν γραφτεί για το απλό
αυτό hardware είναι πέρα από
κάθε φαντασία και µπορείτε να
τις δείτε εδώ (σύνδεσµος 1 στο

τέλος του άρθρου). Σήµερα
υπάρχουν πλέον και ένας µεγάλος
αριθµός plug-ins, δηλαδή βοηθη-
τικών προγραµµάτων που µπο-
ρούν να ενσωµατωθούν κυρίως
στο SDR# (διαβάζεται sdr sharp)
και µπορείτε να τα βρείτε εδώ:
(σύνδεσµος 2 στο τέλος του
άρθρου) .
Ένα video είναι επίσης εδώ:
(σύνδεσµος 3 στο τέλος του
άρθρου).

Πολλές φορές αναρωτήθηκα
πόσο αξιόπιστα µπορεί να είναι
αυτά τα κινέζικα κατασκευάσµα-
τα και τι άλλο θα µπορούσε
κανείς να κάνει αντί να σκλαβώ-
σει ένα ολόκληρο Η/Υ µε win-
dows. Η αλήθεια είναι ότι στην
αγορά υπάρχουν πολλά χρώµατα,
ποιότητες και σχέδια. Τελευταία
µάλιστα είναι αρκετά δηµοφιλή
τα πλακέ κουτιά µε δύο εισόδους,
χωριστά για HF και χωριστά για

DVB-T: ένα εργαλείο µελέτης φάσµατος
µε λιγότερα από 10 ευρώ

Οι δέκτες DVB-T µεγέθους memory stick έχουν κατακλύσει την αγορά σε
πολύ χαµηλές τιµές. Οι ραδιοερασιτέχνες τους χρησιµοποιούν για να υποκατα-

στήσουν πολύ ακριβότερα συστήµατα λήψης και ανάλυσης σηµάτων και τα
αποτελέσµατα είναι εξαιρετικά ενδιαφέροντα και διδακτικά!
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Λήψη του beacon SZ1SV στο 144.412

VHF και επάνω. Αυτά τα τελευ-
ταία περιέχουν και το HF up con-
verter, για να ακούµε και τα βρα-
χέα κύµατα, τυπικό εύρος 100
KHz-1.7 GHz.
Ένας υπολογιστής, που εδώ στο

shack υπάρχει σε αφθονία, είναι
το raspberry pi. Έτσι άρχισαν οι
πρώτες δοκιµές µε το παλιό
DVBT που είχα διαθέσιµο. Το
USB βυσµατώθηκε σε µια από τις
τέσσερις θύρες USB και προχώ-
ρησα στην εγκατάσταση των
driver.

Στο διαδίκτυο υπάρχουν πολλές
πληροφορίες για τυφλή εγκατά-
σταση (κάνεις copy-paste από τα
windows σε ένα LXterminal στο
Raspberry pi) και σε κείµενο και
σε video. Εγώ ακολούθησα οδη-
γίες από την σελίδα αυτή:(σύνδε-

σµος 4 στο τέλος του άρθρου)
υπάρχουν όµως και πολλές άλλες.
Η διαδικασία είναι σχετικά

εύκολη, το µόνο θέµα που αντιµε-
τώπισα είναι ότι στην έκδοση που
χρησιµοποίησα (latest raspbian)
δεν υπήρχε η εντολή “cmake”. Το
Google έσπευσε σε βοήθεια και
µετά από µερικές εντολές σε ένα
δεύτερο παράθυρο του raspberry
pi η εντολή δούλεψε και η εγκα-
τάσταση ολοκληρώθηκε µε επιτυ-
χία.
Μαζί µε τα driver εγκαθίστανται

αρκετά βοηθητικά προγράµµατα,
τα οποία µπορεί να φανούν πολύ
χρήσιµα αργότερα, όπως το
rtl_fm, rtl_tcp, rtl_test, rtl_power
κλπ.
Μόλις µπήκαν τα driver, η επό-

µενη φάση ήταν να µπει κάποια

εφαρµογή, η οποία να δουλέψει
το DVBT σαν server και να δω
µέσα από το δίκτυο τα data. Πριν
µεταφερθώ στο raspberry pi είχα
δουλέψει κάποιες εφαρµογές,
όπως για παράδειγµα το ADSB
(Automatic dependent surveil-
lance – broadcast) µε το ADSB-
SCOPE, για να βλέπω διάφορα
στοιχεία από αεροπλάνα που περ-
νούσαν από τον εναέριο χώρο του
Λεκανοπεδίου.
Το σύστηµα αυτό δουλεύει

στους 1090 MHz και τροφοδοτεί
διάφορες σελίδες, που εµφανί-
ζουν την κίνηση όλων των αερο-
σκαφών στην Ευρώπη.
Το πρόγραµµα δούλευε καλών-

τας από τον υπολογιστή µε τα
Windows τον server στο raspber-
ry pi, αλλά η πυκνότητα των

τεχνολογια
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τεχνολογια

Το ADSBSCOPE σε λήψη αεροσκαφών

αεροσκαφών ήταν µικρή.∆οκίµα-
σα µε εξωτερική κεραία, αλλά οι
διαφορές δεν ήταν σπουδαίες.
∆ύο πράγµατα πιθανόν να είχαν
σηµασία: η κεραία και η ακρίβεια
της συχνότητας. Σε ό,τι αφoρά
την κεραία, έκανα µια l/4 λ
µήκους περίπου 7 εκ. και αντικα-
τέστησα την εσωτερική µαγνητι-
κή stock κεραία του DVBT, που
ήταν διπλάσια.
Άρχισαν να φαίνονται περισσό-

τερα αεροσκάφη, αλλά πάλι δεν
είχα αίσθηση για την ακρίβεια της
συχνότητας. Ψάχνοντας στο
Internet βρήκα µια µικρή εφαρµο-
γή σε Linux (kalibrate) η οποία
έψαχνε την περιοχή GSM στους
950 MHZ και µε βάση όποιο
δυνατό κανάλι κινητής εύρισκε,
µπορούσε να υπολογίσει σε ppm

την απόκλιση του DVBT.
Στρογγυλοποιηµένο το νούµερο

αυτό ήταν -14, το έβαλα στο com-
mand line της ADSB εφαρµογής,
αλλά δεν άλλαξε κάτι.
Μετά δοκίµασα το rtl_test, που

πάνω κάτω έκανε την ίδια δου-
λειά, το νούµερο τώρα έγινε από -
-40 µέχρι -50, µέσος όρος -45.
Πάλι δεν έβγαινε άκρη.
Στο τέλος σκέφτηκα το αυγό του

Κολόµβου. Γύρισα το DVBT
στον υπολογιστή µε τα Windows
και έτρεξα το SDR Sharp.
Με κέντρο το 144.800 µεγέθυνα

ένα µέρος του φάσµατος περίπου
500KHz και έβαλα το D7 να
εκπέµπει µε Economy Low
power.
Ω του θαύµατος, το σήµα φάνη-

κε στα δεξιά της ένδειξης συχνό-

τητας του δείκτη. Πατώντας στην
κορυφή του SDR# στο γρανάζι
(ρυθµίσεις), εµφανίζει ένα µικρό
πίνακα, που στο κάτω µέρος δεξιά
µπορείς να βάλεις το σφάλµα σε
ppm (Frequency correction).
Σε κάθε αλλαγή το σήµα από το

φορητό ερχόταν όλο και πιο
κοντά στον δείκτη, όταν έγινε η
σύµπτωση το νούµερο ήταν -74.
Μετά την αλλαγή αυτή τα πράγ-

µατα άλλαξαν πολύ προς το καλύ-
τερο.
Το DVBT άκουγε πλέον την

κίνηση του APRS ακόµα και µε
την εσωτερική stock κεραία.
Με την βοήθεια του Direwolf,

όπως βλέπετε και στην πιο πάνω
εικόνα, το audio από το sdr περ-
νάει µέσα από το mixer των
Windows και οδηγείται στο soft-
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ware tnc (Direwolf).
Σηµειώστε ότι το Direwolf

(υπάρχει σε Linux και Windows)
παίζει πολύ καλά και στο
Raspberry pi και µε το DVBT
αλλά και µε µια sound κάρτα της
CMedia στο raspberry pi. Βάζον-
τάς το και στο Internet κάνετε ένα
απλό και γρήγορο σύστηµα Igate
για λήψη µόνο, αν θέλετε και
εκποµπή πρέπει να προστεθεί ένα
µικρό κύκλωµα, για να κλείνει το
PTT το raspberry pi.

Όσο για το range του ADSB µε
την εσωτερική λ/4 κεραία µετά τις
ρυθµίσεις κατάφερα να ακούσω
αεροσκάφη µέχρι και 120 χλµ
µακριά.
Μερικά πράγµατα που πρέπει να

µείνουν από αυτή την ιστορία.
1. Το DVBT χρειάζεται

έλεγχο για την απόκλιση της
συχνότητας. Στα windows είναι
πιο εύκολο µε ένα ισχυρό τοπικό
σήµα και το SDR#. Στο Linux µε
την εντολή «rtl_test –p» θα είστε
πολύ κοντά.
2. Στο δικό µου DVBT

(Lifeview LV5TDeluxe) υποστη-
ρίζεται ευαισθησία από –1dΒ ~
42dΒ.
Στις ραδιοερασιτεχνικές περιο-

χές µε εξωτερική κεραία ο καλύ-
τερος λόγος σήµατος προς θόρυ-
βο είναι στα 30-36 dΒ. Στην
µπάντα των FM µπορείτε να
βάλετε κάτι κοντά στο 0 και πάνω
από 1 GHz το maximum.
3. To AGC δεν βοηθάει ιδι-

αίτερα.
4. Η ευαισθησία του είναι

σχεδόν ίδια µε ενός D-710. ∆ια-

φέρει βέβαια στην δυναµική
περιοχή και στα παράγωγα τρίτης
τάξης όµως αυτό είναι αναµενό-
µενο από δέκτη µε ελάχιστα
υλικά.
5. Αν το τρέξετε σαν server

(rtl_tcp) από το Raspberry pi
ελέγξτε τον ρυθµό του sampling
µε την εντολή: rtl_test -s 2.4e6
και εφόσον δεν χάνονται byte
εκκινήστε τον server µε την εντο-
λή: rtl_tcp -a -s 2.4e6 10.0.0.33
(10.0.0.33 είναι η ip του raspberry
pi)
6. Αν χρησιµοποιηθεί το

sdr# µε rtl server το raspberry pi,
αν διακόψετε την εφαρµογή
(sdr#) και επανασυνδεθείτε το
rtl_tcp θα βγάλει ένα error (seg-
mentation error ή παρόµοιο) και
θα διακοπεί.

Το sdrsharp είναι απλό και ευέλικτο, APRS decoding από το Direwolf

τεχνολογια
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Αυτό οφείλεται στην παλιά
έκδοση του libusb driver για το
DVBT.
Στο διαδίκτυο θα βρείτε την νεό-

τερη έκδοση, αν όχι στείλτε mail
sv1iw@raag.org.
7. Τα νεότερα DVBT µε δέκτη

το R820T2 και 1 ppm TCXO
είναι απείρως καλύτερα από τα
πιο παλιά µε τον Elonics 4000 ή
R820T δέκτη.
8. Αν ασχοληθείτε µε το

Direwolf, θυµηθείτε ότι το καλύ-
τερο demodulator είναι σε 44100
sampling. Επίσης είναι εξαιρετι-
κά καλός αποκωδικοποιητής και
εµφανίζει πολλά µηνύµατα µε
παρατηρήσεις από τους σταθµούς
που ακούει. Υπάρχει για Linux
και Windows.
Είναι εξαιρετικά µεγάλη η

γκάµα των εφαρµογών που µπο-
ρούν να χρησιµοποιηθούν σε
συνδυασµό µε το DVBT και
άλλες εφαρµογές, που αποκωδι-
κοποιούν ψηφιακά mode.
Αλλά και µόνο σαν scanner να

χρησιµοποιηθεί το DVBT, απο-
τελεί ένα φτηνό και λειτουργικό
ραδιοερασιτεχνικό εργαλείο µε
αναρίθµητες δυνατότητες. Αφιε-
ρώστε λίγο χρόνο στο SDR# και
τα plugin του και θα εκπλαγείτε.

73 Μάνος SV1IW

(1) http://www.rtl-sdr.com/big-list-rtl-sdr-supported-software/?PageSpeed=noscript

(2) http://www.rtl-sdr.com/sdrsharp-plugins/

(3) https://www.youtube.com/watch?v=rU0dgV7VX2o

(4) http://zr6aic.blogspot.gr/2013/02/setting-up-my-raspberry-pi-as-sdr-server.html

Οι υπερσύνδεσµοι του άρθρου

◘
Πάνω, λήψη µε το νεότερο DVBT.

Κάτω, µε το παλιό στην ίδια κεραία.

http://zr6aic.blogspot.gr/2013/02/setting-up-my-raspberry-pi-as-sdr-server.html
https://www.youtube.com/watch?v=rU0dgV7VX2o
http://www.rtl-sdr.com/sdrsharp-plugins/
http://www.rtl-sdr.com/big-list-rtl-sdr-supported-software/?PageSpeed=noscript
mailto:sv1iw@raag.org
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Ηαύξηση της ισχύος των
προσωπικών υπολογι-
στών µαζί µε µια πληθώ-

ρα προγραµµατιστικών πλατφόρ-
µων προσφέρουν εύκολη, γρήγο-
ρη και αποδοτική ανάπτυξη λογι-
σµικού ανάλυσης και επεξεργα-
σίας ραδιοσηµάτων. Το δε ∆ιαδί-
κτυο αποτελεί ένα σύνολο από
εργαλεία που ενώνουν όλες τις
εφαρµογές λογισµικού, µεταφέ-
ροντας τα δεδοµένα που αυτές
παράγουν. Εξυπηρετητές, που
λειτουργούν κάπου µέσα στον
παγκόσµιο ιστό, αποθηκεύουν και
διαχειρίζονται αυτά τα δεδοµένα.
Πώς θα µπορούσαµε να χρησιµο-
ποιήσουµε όλα αυτά προς όφελος
του χόµπυ µας;
Ένας από τους πυλώνες του

Ραδιοερασιτεχνισµού είναι η παγ-
κόσµια επικοινωνία. Τα βραχέα
και µεσαία κύµατα προσφέρονται
για µια εύκολη και γρήγορη διε-
ξαγωγή ενός QSO µε αυτό τον
σκοπό. Από τα πρώτα µηχανήµα-
τα που αποκτά ένας ραδιοερασι-
τέχνης είναι συνήθως ένας ποµ-
ποδέκτης HF, που µαζί µε µια
απλή κεραία διπόλου του δίνει τη

δυνατότητα να συνοµιλήσει µε
συναδέλφους από όλη την υδρό-
γειο.
Πάνω σε αυτά τα χνάρια κινήθη-

κα και εγώ. Το στήσιµο του πρώ-
του µηχανήµατος στο shack και οι
πρώτες επαφές στους 14 και 7

µεγάκυκλους αποτελούν εµπει-
ρίες, που δεν θα ξεχάσω πότε. Το
πάθος της ακρόασης στα HF σε
διαφορετικές µπάντες και διαµορ-
φώσεις - modes επικοινωνίας
είναι µια δραστηριότητα που πάν-
τοτε θα επιδιώκω να έχω.

S k i m m e r s

Γράφει ο ∆. ∆ρακόπουλος, SV1CDN

Εικόνα 1 Λογισµικό RCK Skimmer

Άλλη µια εφαρµογή λογισµικών που έχουν αλλάξει τη µορφή του χόµπι µας!
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Πάνω από είκοσι χρόνια πέρα-
σαν από τότε, οι καιροί άλλαξαν
και η κοινωνία της πληροφορίας
εισέβαλε στην ζωή µας. Όµως το
µεράκι και η ανάγκη για QSO και
ακρόαση δεν µπορεί να αλλάξει
µε τίποτα. Αντιθέτως η εµπειρία
µας µπορεί να γίνει καλύτερη µε
την χρήση των νέων εργαλείων
που µας προσφέρουν συνάδελφοι
από όλο τον κόσµο.
Στην απλούστερη περίπτωση

χρήσης ένας ραδιοερασιτέχνης θα
άνοιγε τον ποµποδέκτη του και θα
συντονιζόταν στις επιτρεπόµενες
συχνότητες ψάχνοντας από την
αρχή µέχρι το τέλος της µπάντας
να ακούσει τους άλλους σταθ-
µούς που εκπέµπουν. Η λειτουρ-
γία, που ουσιαστικά εκτελείται µε
αυτή την ενέργεια, είναι µια σει-
ριακή αναζήτηση στο εύρος των
συχνοτήτων και παύση προς απο-

κωδικοποίηση - ακρόαση σε ένα
και µοναδικό σήµα - σταθµό. Αν
και µια τέτοια δραστηριότητα έχει
τη δική της µαγεία, µήπως στην
σηµερινή εποχή θα µπορούσαµε
να έχουµε µια παράλληλη και
ταυτόχρονη αποκωδικοποίηση
πολλαπλών σηµάτων; Με αυτόν
το τρόπο όχι µόνο δεν θα χάναµε
σταθµούς, που δεν θα εξέπεµπαν
την στιγµή που σειριακά περνού-
σαµε πάνω από την συχνότητα
τους, αλλά θα µπορούσαµε και
εύκολα να διαλέξουµε επαφή για
το QSO µας.
Με όποιον τρόπο και να γίνει

αυτή η αναζήτηση των σταθµών
που εκπέµπουν, θα ήταν δύσκολο
αν όχι αδύνατο για έναν ραδιοε-
ρασιτέχνη να καταγράψει όλους
τους σταθµούς που έχει ακούσει
και πόσω µάλλον να τους απεικο-
νίσει πάνω σε έναν παγκόσµιο

άτλαντα. Ακόµη και αν µια τέτοια
διαδικασία ήταν εφικτή, για πόσο
συνεχόµενο χρονικό διάστηµα
µπορεί να εκτελεστεί; Έχοντας
ένα εργαλείο όπως ο ηλεκτρονι-
κός υπολογιστής δεν θα µπορού-
σε να αυτοµατοποιηθεί η διαδικα-
σία, που θα µας έδινε σαν αποτέ-
λεσµα µια λίστα σταθµών που
έχουµε ακούσει σε διαφορετικά
modes και ταυτόχρονα την απει-
κόνιση τους στον χάρτη αλλά και
την καταγραφή τους σε κάποια
βάση δεδοµένων προς µελλοντι-
κή αναζήτηση ή άλλων εργασιών
πάνω σε αυτά τα δεδοµένα; Αν
λοιπόν υπήρχαν αρκετοί αυτοµα-
τοποιηµένοι σταθµοί παγκο-
σµίως, που καταγράφουν και µοι-
ράζονται τους σταθµούς που
ακούνε, δεν θα µπορούσαµε να
δούµε σε πραγµατικό χρόνο πώς
περνάει η κάθε µπάντα;

Εικόνα 2: Λογισµι-
κό ViewProp
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Μια δεύτερη απλή δραστηριότη-
τα µε σκοπό την επικοινωνία είναι
η επιλογή µιας συχνότητας και η
εκποµπή σήµατος γενικής κλήσης
CQ. Η ικανοποίηση που προκύ-
πτει από την απάντηση σε αυτή
την κλήση είναι απερίγραπτη. Αν
όµως αυτή δεν έρθει ποτέ, τι µπο-
ρεί να φταίει; Ένας βασικός έλεγ-
χος του σταθµού µπορεί εύκολα
να γίνει και λογικά θα έχει προ-
ηγηθεί πριν από την όποια κλήση.
Ο πιο έµπειρος ραδιοερασιτέχνης
θα έχει µελετήσει και τη διάδοση
των βραχέων κυµάτων στην ιονό-
σφαιρα, επιλέγοντας την κατάλ-
ληλη συχνότητα για CQ. Γιατί
λοιπόν να µην έρχεται η πολυπό-
θητη απάντηση καί µόνο Ευρω-
παίοι συνάδελφοι να µας καλούν
όταν εµείς θέλουµε Αµερική ή
Ιαπωνία; ∆εν φτάνουν τα σήµατα
µας µέχρι εκεί ή απλά δεν υπάρχει

κανείς να µας απαντήσει; ∆εν θα
µπορούσε να υπάρχει ένας τρόπος
να διαπιστώσουµε εύκολα και
άµεσα αν κάτι τέτοιο συµβαίνει;
Έχοντας όλες τις παραπάνω

απαιτήσεις κατά νου, ξεκίνησα
την αναζήτηση των κατάλληλων
εργαλείων λογισµικού και υπηρε-
σιών που θα τις ικανοποιούσαν.
Από τα πρώτα προγράµµατα

που παρείχαν δυνατότητα παράλ-
ληλης και ταυτόχρονης αποκωδι-
κοποίησης ψηφιακών σηµάτων
τύπου BPSK31 ήταν, και ακόµη
είναι, το Ham Radio Deluxe -
HRD. Στην εφαρµογή Digital
Master - DM ενσωµάτωσε το
επονοµαζόµενο SuperSweeper.
Με αυτό ο χρήστης µπορούσε να
"διαβάσει" ταυτόχρονα πάνω από
20 διαφορετικά QSO την ίδια
χρονική στιγµή και σε ένα εύρος
ακουστικής λήψης περίπου των 4

kHz, έχοντας συντονίσει τον
δέκτη του σε συγκεκριµένη και
σταθερή συχνότητα.
Με το πέρασµα των χρόνων

αλλά και την εξέλιξη, που έφεραν
πολλαπλές καινούριες τεχνολο-
γίες, εµφανίστηκαν παρόµοια
προγράµµατα που έφεραν στο
όνοµά τους την αγγλική λέξη
"skimmer".
Το πιο ευρέως διαδεδοµένο είναι

ο CW Skimmer από τον
VE3NEA. Μια από τις πολλα-
πλές ερµηνείες που έχει το ρήµα
skim είναι η αφαίρεση των σπου-
δαιότερων ή ευκολότερα αποκτή-
σιµων περιεχοµένων από κάτι,
όπως του βουτύρου από το χτυπη-
µένο γάλα. Οι προγραµµατιστές
χρησιµοποιώντας µεταφορικά την
λέξη skimmer, ονόµασαν έτσι τις
εφαρµογές τους. Η βασικότερη
λειτουργία που εκτελούν είναι η

Εικόνα 3: Λογισµικό
DX Atlas και spots

από ViewProp

dxing
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ανίχνευση σε πραγµατικό χρόνο
µέσα από ένα εύρος ραδιοσυχνο-
τήτων, εκείνων των σηµάτων που
φέρουν πληροφορία. Η ανίχνευση
αλλά και η αποκωδικοποίηση
αυτής γίνεται ταυτόχρονα και
παράλληλα για όλα αυτά τα
σήµατα!
Έχοντας τα παραπάνω υπόψη,

εύκολα µπορεί να γίνει κατανοη-
τό πως ο CW Skimmer χρησιµο-
ποιείται για CW QSOs. Αν και
δελεαστικό, θεωρώ πως η λήψη
κώδικα morse για προσωπική
χρήση αποτελεί µια από τις ικανό-
τητες του ραδιοερασιτέχνη. Οι
skimmers έχουν άµεση συσχέτιση
µε τα ψηφιακά mode επικοινω-
νίας. Τα πιο διαδεδοµένα µέχρι
στιγµής είναι τα RTTY, BPSK31,
BPSK63 ακόµη και BPSK125. Ο
Skimmer που καλύπτει και τα
τέσσερα αυτά mode είναι ο RCK
Skimmer από τον DL4RCK.
Μπορεί να ανιχνεύσει µέχρι και
4KHz εύρος ακουστικών συχνο-

τήτων, συνδέοντας απλά την AF
έξοδο ενός LSB δέκτη στην
κάρτα ήχου ενός προσωπικού
υπολογιστή. Αν και το εύρος είναι
περιορισµένο, υποστηρίζει έλεγχο
CAT του δέκτη (µέσω της ευρέως
διαδεδοµένης εφαρµογής
OmniRIG) και έτσι µπορεί εύκο-
λα να τον συντονίζει σε διαφορε-
τικά "κοµµάτια" των 4KHz στην
ίδια ή σε διαφορετικές µπάντες. Η
δε αλλαγή στο συντονισµό εκτε-
λείται χρονικά µε έναν αποδοτικό
αλγόριθµο.
Αν και ο RCK Skimmer αποτε-

λεί το πιο βασικό µέρος της όλης
λύσης, δεν καλύπτει απαιτήσεις
όπως την απεικόνιση των σταθ-
µών που ελήφθησαν σε έναν παγ-
κόσµιο χάρτη. Για αυτό το λόγο
γίνεται χρήση του DX Atlas λογι-
σµικού από τον VE3NEA. Ο δυσ-
διάστατος χάρτης που προσφέρει
συνοδεύεται από την δυνατότητα
απεικόνισης σε αυτόν πληροφο-
ριών από άλλα προγράµµατα,

χρησιµοποιώντας τεχνικές προ-
γραµµατισµού OLE Automation
& Component Object Model -
COM.
Ο συνάδελφος DL4RCK έχει

κάνει άριστη δουλεία στο λογι-
σµικό RCK Skimmer που δηµι-
ούργησε. Όµως για επιπλέον λει-
τουργίες όπως η ταξινόµηση, επε-
ξεργασία, παρουσίαση και ανάλυ-
ση αυτών των δεδοµένων απαιτεί-
ται η χρήση ενός τρίτου προγράµ-
µατος. Αυτό είναι το ViewProp
από τον ZL2HAM. Λαµβάνει τα
δεδοµένα από έναν Skimmer, τα
οποία χρησιµοποιεί για να εκτελέ-
σει τις έξτρα λειτουργίες και ταυ-
τόχρονα απεικονίζει τους σταθ-
µούς στον χάρτη του DX Atlas.
Το ViewProp είναι γραµµένο σε
.NET framework, το οποίο απαι-
τείται να είναι εγκατεστηµένο, αν
και όλες οι σύγχρονες εκδόσεις
των MS Windows το περιλαµβά-
νουν.
Τα τρία αυτά λογισµικά που

Εικόνα 4 :Online
χάρτης από PSK
REPORTER project
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προαναφέρθηκαν µπορούν να
εγκατασταθούν στον ίδιο προσω-
πικό υπολογιστή ενός ραδιοερα-
σιτέχνη ικανοποιώντας αρκετές
από τις αρχικές απαιτήσεις. Θα
µπορούσαν ακόµη να χρησιµο-
ποιηθούν αυτόνοµα. Ο RCK
Skimmer µπορεί να ανιχνεύσει
ένα συγκεκριµένο εύρος συχνο-
τήτων χωρίς έλεγχο του δέκτη, το
ViewProp να συνδεθεί σε άλλους
παγκόσµιους εξυπηρετητήτες -
servers Skimmer µέσω του διαδι-
κτύου - internet και το DX Atlas
στην απλούστερη χρήση σαν ένας
ραδιοερασιτεχνικός ηλεκτρονικός
χάρτης. Συνδυάζοντας όµως και
τα τρία µαζί µε µια σύνδεση στο
διαδίκτυο ολοκληρώνουµε τον
σχεδιασµό της λύση µε την οποία
ασχολούµαστε.
Το πλήθος των πληροφοριών

που συγκεντρώνουµε από τον
Skimmer µπορεί εύκολα µέσω
του διαδικτύου να χρησιµοποι-

ηθεί και από άλλους συναδέλ-
φους. Ένα από τα online συστή-
µατα που αποθηκεύει τέτοια
δεδοµένα είναι το PSK
REPORTER. Σε αυτό ανεβάζουν
στοιχεία δεκάδες αν όχι εκατοντά-
δες Skimmers παγκοσµίως κάθε
ηµέρα. Φυσικά και υποστηρίζεται
από τον RCK Skimmer µε χρήση
σύνδεσης internet. Αν και µέσω
της εφαρµογής web που διαθέτει
µπορεί ο ενδιαφερόµενος συνά-
δελφος να πάρει απεικόνιση των
σταθµών σε έναν δυσδιάστατο
Google maps χάρτη (ακόµη και
αυτών που άκουσε ο δικός του
Skimmer), µονάχα οι σταθµοί που
καλούν CQ θα είναι ορατοί. Για
να εµφανιστούν και οι σταθµοί
που απαντούν µε DE (αφού
ουσιαστικά και αυτοί έχουν ακου-
στεί στον RCK Skimmer), θα
πρέπει να γίνει η χρήση του
VIEWPROP µε έξοδο στον DX
Atlas τοπικά στο προσωπικό

shack και µόνο. Ένα άλλο µειονέ-
κτηµα είναι πως ο Google maps
χάρτης περιέχει πληροφορίες των
τελευταίων είκοσι τεσσάρων
ωρών, περιορισµός που δεν ισχύει
στην τοπική λύση. Το project PSK
REPORTER όµως συγκεντρώνει
δεδοµένα από µια πληθώρα
ψηφιακών mode καθώς και CW,
προσφέρει επιπλέον στατιστικές
πληροφορίες και φυσικά είναι
εύκολα προσβάσιµο από όλους.

Το πρώτο mode, για το οποίο
συγκέντρωθηκαν πληροφορίες
στο PSK REPORTER, ήταν
φυσικά το PSK. Κατά την πορεία
εξέλιξής του προστέθηκαν και
άλλα. Μέσα σε αυτά είναι και το
CW, αλλά µε αρκετά περιορισµέ-
νο πλήθος δεδοµένων. Ένα παρό-
µοιο project που προηγήθηκε χρο-
νικά είναι το REVERSE BEA-
CON NETWORK - RBN. Στις
αρχές του 2008 ο VE3NEA δηµι-
ούργησε τον γνωστό πια CW

Εικόνα 5 RBN
project online -

απεικόνιση σταθ-
µών που άκουσαν

το CQ του
SV1CDN

dxing
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Skimmer και λίγο αργότερα ξεκί-
νησαν από τον N4ZR οι εργασίες
για την δηµιουργία του RBN. Το
σύστηµα σχεδιάστηκε από το
µηδέν για να συνεργαστεί µε τον
CW SKIMMER και για αυτό τον
λόγο έχει τουλάχιστον πέντε
φορές περισσότερους online
Skimmers σταθµούς, που ανεβά-
ζουν δεδοµένα (spots) για CW
QSOs µέσω διαδικτύου σε αυτό.
Επιπλέον, το λογισµικό CW
Skimmer έχει εξελιχθεί και υπο-
στηρίζει δέκτες αρχιτεκτονικής
Software Defined - SDR. Οι
τελευταίοι µπορούν σαρώσουν
την ίδια χρονική στιγµή αρκετά
µεγαλύτερο (ακόµη και εκατό
φορές περισσότερο) εύρος συχνο-
τήτων από τα 4KHz ενός κλασι-
κού Skimmer, αυξάνοντας έτσι
την πιθανότητα ανίχνευσης σταθ-
µών που καλούν (CQ) ή απαν-

τούν σε κλήση (DE).
Ανεβάζοντας τους σταθµούς

που λαµβάνονται από τον
Skimmer µας σε αυτά τα online
συστήµατα, εξυπηρετούνται όχι
µόνο οι υπόλοιποι συνάδελφοι
παγκοσµίως αλλά και εµείς κάνο-
ντας χρήση των υπηρεσιών που
αυτά προσφέρουν. Ενώ ο RCK
Skimmer µπορεί να ανεβάσει
spots απευθείας στον PSK
REPORTER, για να γίνει το ίδιο
µε το RBN απαιτείται η χρήση
επιπλέον λογισµικού που φέρει
όνοµα Aggregator. ∆ιατίθεται ως
ένα απλό εκτελέσιµο αρχείο .exe
απο τον ιστότοπο του RBN proj-
ect. Όµως απαιτείται και για αυτό
να έχει εγκατασταθεί το .NET
framework της Microsoft. Το
λογισµικό δίνει επιπλέον την
δυνατότητα δηµιουργίας αντιγρά-
φων των spots και τοπικής διαθε-

σιµότητάς τους, µε το να επιτρέ-
πει την σύνδεση σε αυτό µέσω tel-
net άλλων προγραµµάτων όπως
του ViewProp.
Η συνολική λύση απαρτίζεται

από τις παρακάτω οντότητες και
µονάδες λογισµικού:
• RCK SKIMMER
• OMNIRIG
• RBN AGGREGATOR
• VIEWPROP
• DX ATLAS
• PSK REPORTER PROJECT

ONLINE
• RBN PROJECT ONLINE
και φυσικά έναν δέκτη βραχέων

κυµάτων. Ακολουθεί ένα block
διάγραµµα που δείχνει την σύνδε-
ση µεταξύ µονάδων λογισµικού
και οντοτήτων.

Συνοψίζοντας, η γενική διαδικα-
σία χρήσης καθώς και η ροή πλη-
ροφορίας έχουν ως εξής: Ο

Εικόνα 6 (αριστερά) Μπλόκ διάγραµµα λύσης

Εικόνα 7 Απεικόνιση σταθµών στον DX Atlas µέσω
ViewProp, που ακούστηκαν από τον SV1CDN
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δέκτης HF συντονίζεται σε µια
αρχική συχνότητα λήψης και σε
διαµόρφωση LSB. Εκτελείται το
πρόγραµµα RCK Skimmer, το
οποίο έχει σαν είσοδο τα 4KHz
ακουστικού σήµατος από το
δέκτη. Ταυτόχρονα γίνεται έλεγ-
χος από τον Skimmer στην
συχνότητα λήψης µέσω χρήσης
του λογισµικού OmniRIG. Οι
σταθµοί - spots που λαµβάνονται
µεταφέρονται µέσω του διαδι-
κτύου στο PSK REPORTER

project απευθείας, ενώ τρέχοντας
τον AGGREGATOR ενηµερώνε-
ται µέσω διαδικτύου το RBN
project. Ο AGGREGATOR τρο-
φοδοτεί ταυτόχρονα το πρόγραµ-
µα VIEWPROP µε spots προς
τοπική διαχείριση αλλά και απει-
κόνιση σε χάρτη, κάτι που γίνεται
εφικτό µε το πρόγραµµα DX
ATLAS.
Ακολουθούν κάποια screenshots

που προέκυψαν από διαφορετικές
περιπτώσεις χρήσης, καθώς και

σύνδεσµοι για προγράµµατα &
online συστήµατα. Στο επόµενο
µέρος του άρθρου θα ασχοληθού-
µε µε την αναγκαία εγκατάσταση
και παραµετροποίηση του λογι-
σµικού, όπως και µε διαφορετικές
περιπτώσεις χρήσης της όλης
λύσης.

Επικοινωνήστε µαζί µου ή απευ-
θείας µε τον Rick για την τελευ-
ταία και σταθερή έκδοση του
ViewProp.

Εικόνα 8: Απεικόνιση σταθ-
µών στο PSK REPORTER

► RCK Skimmer: http://www.walter-dallmeier.de/software-by-dl4rck/rckskimmer/
► OmniRIG: http://dxatlas.com/OmniRig/
► RBN Aggregator: http://skimmer.dxwatch.com/genn.php?a=aggregator
► ViewProp: https://groups.yahoo.com/neo/groups/viewprop/info
► DX Atlas: http://www.dxatlas.com/
► PSK REPORTER project online: https://pskreporter.info/
► PSK REPORTER project online map: https://pskreporter.info/pskmap.html
► RBN project online: http://skimmer.dxwatch.com/index.php

Ιστοσελίδες για το λογισµικό και τις οντότητες που αναφέρθηκαν

◘

dxing

http://skimmer.dxwatch.com/index.php
https://pskreporter.info/pskmap.html
https://pskreporter.info/
http://www.dxatlas.com/
https://groups.yahoo.com/neo/groups/viewprop/info
http://skimmer.dxwatch.com/genn.php?a=aggregator
http://dxatlas.com/OmniRig/
http://www.walter-dallmeier.de/software-by-dl4rck/rckskimmer/
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ραδιοερασιτεχνες

Τέλος καλοκαιριού του
2014. Τόπος: Issoire, όπου
έλαβε χώρα η 36η

Convention του Clipperton DX
Club - CDXC. Είναι Κυριακή
µεσηµέρι, η Convention είναι
πλέον παρελθόν. Σ’ ένα εστιατό-
ριο στο ήσυχο κέντρο της πόλης ο
Gérard F2VX και η YL, o
Bernard F9IE και η YL, ο Φοίβος
SV8AQY και η γράφουσα συζη-
τάµε ως καλοί DΧpeditioner, που
µόλις επέστρεψαν από µια
DXpedition, το «What is next». O
Gérard δηλώνει ότι θα ήθελε να

έρθει πάλι στην Ελλάδα (Κεφα-
λονιά) το επόµενο καλοκαίρι.
Εκεί γίνεται και η πρόταση στον
Βernard και την Micheline να
ακολουθήσουν και αυτοί τον
Gérard, το βρίσκουν πολύ καλή
ιδέα να βρεθούµε όλοι µαζί.
Και έτσι φτάνουµε στις αρχές

καλοκαιριού του 2015, όπου η
Κεφαλονιά φιλοξενεί δύο από
τους σπουδαιότερους Γάλλους,
αλλά και παγκοσµίως καταξιωµέ-
νους ραδιοερασιτέχνες.
Για τον Gérard F2VX τι να πω;

Όποιος Έλληνας ασχολείται έστω

και στοιχειωδώς µε το DX, τον
γνωρίζει. Στο Friedrichshafen πιο
πολύ βρίσκεται στο ελληνικό
stand, όταν υπάρχει, παρά στο
γαλλικό. (Μήπως φταίνε και οι
Έλληνες, που του προσφέρουν
ούζο;) Βέβαια, είναι µεγάλος
Φιλέλληνας, οι δε γνώσεις του για
την αρχαία Ελλάδα είναι τόσες,
που θα τις ζήλευε και ξεναγός.
Εφέτος ένα σπουδαίο γεγονός,
µια µεγάλη αναγνώριση του
έργου του, του έδωσε µεγάλη
χαρά. Η REF (η αντίστοιχη ΕΕΡ
Γαλλίας) ιδρύθηκε το 1925, µέχρι

Γράφει η Κική Φραγκισκάτου, SV1BRL

Ο Bernard F9IE και ο Gérard F2VX
στην Κεφαλλονιά

(Συνέχεια στη σελίδα 34)
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ραδιοερασιτεχνες

Aπέκτησα την άδεια του
ραδιοερασιτέχνη F9IE
στις 6 Ιουνίου του 1962.

Η πρώτη µου Expedition ήταν
τον Αύγουστο του 1965 στην
Ανδόρα µε το χαρακτηριστικό
PX1IE µαζί µε τον φίλο µου Jean
Charles F9JS/PX1JS. (SV1BRL:
Ο Jean Charles είναι σπουδαίος
νοµικός, εξ απορρήτων του τότε
Πρίγκιπα Ρενιέ του Μονακό.)
Κατά τη διάρκεια αρκετών ετών
έκανα 2 expeditions τον χρόνο
µε το χαρακτηριστικό C31BC.
Το 1975 παντρεύτηκα την
Micheline (SV1BRL: το ότι δεν
έχει χαρακτηριστικό, δεν την
κάνει να υστερεί από τους άλλους
ραδιοερασιτέχνες, έχοντας ακο-
λουθήσει τον Bernard σε πολλές
και δύσκολες expeditions και για
την προσφορά της στο Clipperton
έχει παρασηµοφορηθεί, όπως
έχω γράψει σε παλαιότερα
άρθρα) και έχουµε 2 γιους.
Από το 1965 ο φίλος µου F9JS

προσπαθούσε να πάρει µια
άδεια, ώστε να µπορέσουµε να
«αποβιβαστούµε» στην ατόλλη
του Clipperton. Τέλος, το φθινό-
πωρο του 1977 το Ναυτικό και η
Γαλλική Κυβέρνηση προσέφε-
ραν αυτή την δυνατότητα: ∆ηµι-
ουργούνται τέσσερις οµάδες, 2
Γαλλικές, 1 Αµερικανική και 1
Ελβετική, για να µπορέσουν να
πραγµατοποιήσουν την
DXpedition τον Μάρτιο του
1978. Περίπου 30.000 QSO σε 1
εβδοµάδα µπαίνουν στο log, όχι
και άσχηµα για την εποχή.
Το Clipperton δεν είχε ενεργο-

ποιηθεί εδώ και 30 χρόνια, µετά
δε από αυτή τη µεγάλη επιτυχία

του Ιουλίου του 1978 δηµιουρ-
γήθηκε το club CDXC, µε πρώτο
Πρόεδρο τον Jean Charles F9JS,
αντιπρόεδρο τον Alain F6BFH
και µέλη τους F5II, F6AOI,
F6AQO,F6ARC, F6BBJ και
F9IE. To CDXC έχει σκοπό να
βοηθά οικονοµικά ραδιοερασιτε-
χνικές DXpeditions και επίσης
διοργανώνει κάθε χρόνο ένα
συνέδριο σε διαφορετική πόλη
της Γαλλίας. Για τα επόµενα 10
χρόνια αφιερώθηκα στο club και
στο επάγγελµά µου, µε αποτέλε-
σµα να έχω πολύ λίγο χρόνο
στον αέρα και πολύ λίγα QSO.
Πού και πού έκανα κάποια

expedition µαζί µε το group
«Presence Radioamateur» στα
γαλλικά νησιά. Απέκτησα εξ
αιτίας αυτών των DXpeditions
µια καλή εµπειρία. Γυρίσαµε όλο
τον κόσµο και ενεργοποιήσαµε
σπάνια νησιά σε όλες τις Ηπεί-
ρους. Μέχρι σήµερα έχω χρησι-
µοποιήσει προσωπικά 35 χαρα-

κτηριστικά, περισσότερα από 35
χαρακτηριστικά σε Dxpeditions
και 50 νησιά IOTA.
Με το F9IE απέκτησα το

DXCC, HONOR ROLL,
5BDXCC, το πρώτο IOTA
Award κλπ. Είµαι µέλος της REF
(Réseau des Emetteurs Français),
της Union Français des
Telegraphistes, της ARRL, του
Bordeaux DX Group, του
Cuadrilla de Tifariti (DX
Friends), του F6KOP Team, του
Russian Robinson Club, Radio
Club de Vendee 85. Το 1995
συνάντησα τους νέους του Radio
Club de Provins F6KOP, 80 km
νοτιοανατολικά του Παρισιού,
και τους ενεθάρρυνα να προχω-
ρήσουν και να προοδεύσουν. Τα
τελευταία 10 χρόνια τα έχω αφιε-
ρώσει σε DXpedtions µε τον
F6KOP και TIFARITI Gang
(Tony EA5RM Αιθιοπία, Σαχά-
ρα κλπ.)
Από το 2004 εγκατέλειψα την

DE F9IE

Bernard, F9IE
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σήµερα έχει 62.130 µέλη. Απ'
όλα αυτά τα µέλη 29 έχουν τιµη-
θεί µε τον τίτλο «µέλος επί τιµή».
Ο πρώτος ήταν ο Στρατηγός
Ferried και κατόπιν ο Ναύαρχος
Lyautey. Με την ευκαιρία του
εορτασµού των 90 χρόνων της
REF και επειδή το «ουδείς προ-
φήτης στον τόπο του» δεν ισχύει
για τους Γάλλους, απεφασίσθη

τρία ακόµη µέλη να λάβουν τον
τιµητικό αυτό τίτλο: ο F5HA, o
F6ETI και ο δικός µας άνθρωπος
F2VX. Όπως ο ίδιος είπε, «το να
µπαίνεις στο Πάνθεον των Γάλ-
λων ραδιοερασιτεχνών είναι
όντως µεγάλη τιµή».
Ο άλλος ραδιοερασιτεχνικός

ογκόλιθος, σίγουρα γνωστός
στους ΑΛΗΘΙΝΟΥΣ DXers,

είναι o Bernard F9IE. Σε όλα αυτά
τα χρόνια που τον γνωρίζω, είχε
τόσες πολλές δραστηριότητες,
που απορώ πώς τις θυµάται και ο
ίδιος ΗΙ ΗΙ! Του ζήτησα λοιπόν
ένα CV (= ραδιοερασιτεχνικό βιο-
γραφικό σηµείωµα), ώστε να τον
κάνω γνωστό σε κάποιους Έλλη-
νες ραδιοερασιτέχνες, που ίσως
δεν τον ξέρουν.
Με µεγάλη συστολή µου περιέ-

γραψε την τόσο γεµάτη και ενδια-
φέρουσα ζωή του, που σίγουρα
µας έχει δώσει κάποιο πολυπόθη-
το New One. Εγώ σας τα µετα-
φράζω όπως ακριβώς τα διηγήθη-
κε, προσπαθώντας να διατηρήσω
το δωρικό του ύφος (µε italics τα
σχόλιά µου).

ΥΓ: Εσείς που διαβάσατε αυτό
το άρθρο αλλά και εγώ που κάθε
χρόνο έρχοµαι σε επαφή µε αυτή
την αφρόκρεµα του ραδιοερασι-
τεχνισµού, έχουµε µπροστά µας
ένα καλό παράδειγµα να µιµη-
θούµε, όχι µόνο όσον αφορά τα
έργα τους, αλλά και για τη σεµνό-
τητα που τους διακρίνει. ◘Gérard, F2VX

ραδιοερασιτεχνες

περιοχή του Παρισιού και µένω
500 km δυτικά, στο νησί
Noirmoutier (EU 64). (SV1BRL:
Εκεί έγινε το 2011 η convention
του Clipperton, που σας είχα
γράψει για τον δρόµο που ένωνε
το νησί µε την απέναντι στεριά
και που λόγω της παλίρροιας
εξαφανιζόταν.)
Ο σταθµός µου αποτελείται

από ένα Kenwood TS 2000,
έναν ενισχυτή ACOM 1000, µια
3el Stepp IR στα 17 µέτρα ύψος
(SV1BRL: επειδή δε η παραλία

είναι περίπου στα 300µ, καταλα-
βαίνετε τι σήµατα στέλνει και
λαµβάνει από την άλλη άκρη του
Ατλαντικού), επίσης δίπολα για
τα 30, 40, 80 µ.
Έχω και δραστηριότητες από

Νέα Ζηλανδία και Αυστραλία,
όπου κατοικεί ο µεγάλος µου γιος.
Επίσης έχω και το αµερικανικό
χαρακτηριστικό KD8SSP και
είµαι ARRL-VE (Εθελοντής Εξε-
ταστής) γι’ αυτούς που θέλουν να
αποκτήσουν τις 3 αµερικανικές
άδειες. To F9IE είναι στο LoTW

και απαντώ σε όλες τις QSL που
λαµβάνω ή µου ζητάνε µε e-mail.
Αφού έχουµε ταξιδέψει σε όλο

τον κόσµο µε την Micheline,
σκεφτόµαστε να προχωρήσουµε
στην εξερεύνηση του Ειρηνικού
Ωκεανού και των νησιών του
και… να ταξιδέψουµε στην
Ευρώπη, που τελικά την γνωρί-
ζουµε τόσο λίγο. Η παραµονή
µας στην Κεφαλονιά ήταν µια
υπέροχη αρχή και ευχαριστούµε
τον Φοίβο και την Κική γι' αυτό.

(Συνέχεια από τη σελίδα 32)



Στα πλαίσια των προσπαθειών για τη διάδοση του ραδιοερασιτεχνισµού, ιδιαίτερα
σε νέους ανθρώπους, η ΕΕΡ σκοπεύει να ετοιµάσει ένα DVD σε ελληνική γλώσσα,
το οποίο θα χρησιµοποιείται στις παρουσιάσεις κυρίως σε σχολεία, και ζητάει από
τα µέλη της, που έχουν αντίστοιχες γνώσεις και δυνατότητες, να αναλάβουν τη δου-
λειά αυτή.
Το πρωτότυπο υλικό που θα τεθεί στη διάθεσή τους προέρχεται από αντίστοιχα

DVD της ARRL και άλλων πηγών και απαιτείται η προσαρµογή του (editing, υπο-
τιτλισµός κ.λπ.).
Όσοι ενδιαφέρονται για περισσότερες πληροφορίες µπορούν να επικοινωνήσουν

µε το τηλ. 210 5226516 (κάθε Τετάρτη απόγευµα) ή να στείλουν e-mail στη διεύ-
θυνση raag-hq@raag.org

Η ΕΕΡ χρειάζεται τη βοήθειά σας!
ΓΝΩΡΙΖΕΤΕ ΑΠΟ ΠΑΡΑΓΩΓΗ DVD ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ (VIDEO CLIPS, PRESENTATIONS) Κ.ΛΠ.;

Οι υπερσύνδεσµοι (links) που υπάρχουν στην ηλεκτρονική έκδοση του SVNEA
είναι ενεργοί, δηλαδή µπορείτε να µεταφερθείτε απευθείας στο αντίστοιχο URL
ή να στείλετε e-mail κάνοντας κλικ επάνω τους.

ΜΕΤΑΦΕΡΘΕΙΤΕ ΑΜΕΣΩΣ ΑΠΟ ΤΑ ΑΡΘΡΑ ΤΟΥ SVNEA ΣΤΟ ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟ!
◘

mailto:raag-hq@raag.org
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dxing Γράφει ο Αλέξανδρος Καρπαθίου, SV8CYR, Contest manager

Για έκτη συνεχή χρονιά διε-
ξήχθη µε επιτυχία το
«Aegean RTTY contest»,

που διοργανώνεται από το
«Aegean DX Group». Πρόκειται
για τον µοναδικό ελληνικό διαγω-
νισµό σε RTTY mode. Το φετινό
«άλµα» από τις 70 µέσο όρο στις
158 συµµετοχές από τρεις ηπεί-
ρους είναι αποτέλεσµα της
συστηµατικής δουλειάς που γίνε-
ται για την προβολή του διαγωνι-
σµού σε παγκόσµιο επίπεδο.
Άλλωστε, η κατά 125% αύξηση
το επιβεβαιώνει περίτρανα.
Βέβαια, πρέπει σ' αυτό το σηµείο
να µνηµονεύσουµε και να ευχαρι-
στήσουµε θερµά τον αγαπητό
συνάδελφο Don AA5AU, που
µας κάνει πολύ καλή διαφήµιση
στο περί του RTTY έγκριτο ιστό-
τοπό του. http://www.rttycontest-
ing.com/
Το λυπηρό για µας πού διαχειρι-

ζόµαστε τον διαγωνισµό είναι η
απογοητευτική παρουσία των
ελληνικών σταθµών. Ειδικά στο
φετινό Aegean RTTY contest το
ποσοστό των SV σταθµών ήταν
10 συµµετοχές, δηλαδή στο πενι-
χρό 7% των συµµετοχών, όταν οι
συµµετοχές των σταθµών από την

Ιαπωνία ήταν πάνω από το 12%!
Ας πούµε όµως ότι εµείς δεν
κάναµε την πρέπουσα παρουσία-
ση και ενηµέρωση και να ελπί-
σουµε ότι του χρόνου θα βελτιω-
θούµε και µε την συµπαράσταση
όλων σας θα έχουµε περισσότε-
ρες Ελληνικές συµµετοχές.
Γενικά παρουσία δήλωσαν

συνάδελφοι από 41 DXCC enti-
ties απόΑµερική,Ασία και Ευρώ-
πη (έναντι 21 πέρυσι). Πρόκειται
για ακόµη ένα νέο ρεκόρ, µιας και
είχαµε αύξηση κατά 97%!
Οι DXCC ραδιοχώρες, που συµ-

µετείχαν στο 6o Aegean RTTY
contest, ήταν: 9M, 9A, A7, C3,
DL, EA, EA5, EI, F, G, HA, HB,
I, JA, LU, LY, LX, LZ, OH, OK,
ON, OZ, PA, PU, RA, SM, S5,
SP, SV, SV9, TA, VA, VR, VU,

UR, W, XE, YB, YL, YO, YT.
Από του χρόνου στο Aegean

RTTY contest πιθανόν να υπάρξει
και βραβείο για τον πρώτο σταθ-
µό ανά ήπειρο. Αυτό θα είναι ένα
επί πλέον ερέθισµα για ακόµη
περισσότερες συµµετοχές. Επί-
σης θα υπάρξει βραβείο για τον
πρώτον σε βαθµολογία σταθµό
QRP.
Το Aegean DX group ευχαριστεί

όλους όσους διαχειρίζονται µε
συνέπεια και µεθοδικότητα τους
δύο καθιερωµένους πλέον Ελλη-
νικούς ραδιοερασιτεχνικούς δια-
γωνισµούς. Το «Aegean RTTY
contest», κάθε χρόνο τό Τρίτο
Σαββατοκύριακο του Μαΐου και
το «Aegean VHF contest», κάθε
χρόνο τό Πρώτο Σαββατοκύριακο
του Ιουλίου.

Αποτελέσµατα 6ου Aegean RTTY Contest
Με συµµετοχές από 41 διαφορετικές ραδιοχώρες
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αα Pos Callsign Pnts
4 4 SV3DXC 444
5 5 YO5BYV433
6 6 OH3FM 362
7 7 IZ4DZD 361
8 8 9A7C 351
9 9 IZ5IOS 340
10 10 YT3H 336
11 11 DH8WR 334
12 12 SX3B 330
13 13 SV9COL 315
14 14 W9ILY 309
15 15 VY2LI 305
16 16 NS9I 300
17 17 G0OKF 298
18 18 SX10TARG 290
19 19 IK5FKF 274
20 20 HG3FMZ 269
21 21 HG6IA 265
22 22 SV1PMH 260
23 23 A71AE 258
24 24 UX7QV 240
25 25 SM6UQL 229
26 26 RA5ZB 227
27 27 SV1QEZ 209
28 28 YL3ID 205
29 29 SP9BNM 197
30 30 W9RF 189
31 30 SV8CRI 189
32 31 S55VM 186
33 32 JR4VEV 183
34 33 JA3QOS 180
35 34 AB3TM 179
36 35 G0HDV 177
37 36 AA5AU 175
38 37 EA3HKA 173
39 38 PE1FTV 172
40 39 EA3GCT 168
41 40 PA0MIR 165
42 41 OK1MSP 164
43 42 OH5C 164
44 42 OU1E 164
45 43 SV1DOO 163
46 44 I0GIA 160
47 45 SV8PKH 158
48 46 SP4LVK/QRP151
49 47 S52WD 150
50 48 YO2LXW 148
51 49 LY4K 145
52 50 SE6N 142
53 50 3Z9K 142
54 51 JH7RTQ 130
55 52 HB9CAL 128

56 53 UA4FX 125
57 53 SP9BGS 125
58 53 KK5TX 125
59 54 OK1UDG124
60 54 ON4GP 124
61 55 PA3I 122
62 55 PA1FJ 122
63 56 7N2UQC 119
64 56 WB2COY 119
65 57 LZ6BY 116
66 57 2E0VDS 116
67 58 PA2LD 115
68 59 JF1OPL 113
69 59 JA1BNW 113
70 60 IK2MXM111
71 61 IK2AUK 110
72 61 EI3GRB 110
73 62 EA5GIN 109
74 63 SV9FBK 106
75 63 PA3CVI 106
76 64 LZ5IL 104
77 65 JA6DIJ/QRP 103
78 66 G6CSY/QRP 101
79 66 PB0AC 101
80 67 VR2XMT98
81 68 SM6GKT 97
82 69 SQ3MZM 95
83 70 SI6I 93
84 70 SQ2T 93
85 71 PU2RTX 90
86 72 M0TQR 89
87 73 HB9AWS 87
88 74 OK1DBE 85
89 75 PA0FVH 79
90 76 JO7KMB 78
91 77 TA1MRT 77
92 78 JH6QIL 76
93 78 F1IWH 76
94 79 PB1B 75
95 80 W6SX 74
96 81 JA7ZP 71
97 81 HA0RZK 71
98 82 PA5WT 66
99 83 JA1IZ 64
100 83 PE2K 64
101 84 NC3P 61
102 84 OK5NW 61
103 84 ON2VHF 61
104 85 7K4QOK 59
105 86 YD9RWY 58
106 87 EA1EWY55
107 88 F6EWX 54
108 89 OZ1DGO 53

109 90 SP2UU 51
110 91 YT2PFR 50
111 91 LX1EA 50
112 91 DL9FB 50
113 92 XE2B 49
114 93 JA1ERJ 47
115 94 PA7EPO 46
116 94 SO3AJS 46
117 94 YC8ROP 46
118 94 G00KF 46
119 95 SP3DMD 44
120 96 SV4ILY 42
121 96 SP2BLC 40
122 97 VE2SG 39
123 98 AC8SA 37
124 99 IW3ECF 36
125 100 PE1RWL 35
126 101 JF1HJZ 33
127 102 PA7PTT 32
128 103 DO4TP 31
129 104 IK0BZE 30
130 104 PA3DBS 30
131 105 DO7ML 29
132 105 9M6XRO 29
133 106 W7PU 28
134 107 PD0JMH 26
135 107 KN5S 26
136 108 YB9WZJ 24
137 109 G4OGB 21
138 110 JE7HYK 20
139 110 W3DKT 20
140 110 YO3GNF 20
141 111 YO4AAC18
142 112 JA1JPM 16
143 112 DL2BQV 16
144 113 7M1MCY 15
145 114 SP3BGD 14
146 114 7K4IOU 14
147 115 N3QE 11
148 115 RV3DBK 11
149 116 LU7FCL 9
150 116 VU2MUD 9
151 117 JF1TEU 7
152 117 JK2VAC 6
153 118 JI1EWK 5
154 119 K6DKO 4
155 120 AC2OC 3
156 121 JR2MVC 2
157 121 K5WW 2
158 121 PU8MRS 2
159 xxx SV8CYR 20

Πρώτη Θέση C37NL Unio de Radioaficionats Andorrans 511points

∆εύτερη Θέση SP2CHY Wojciech Mlynarczyk 507 points

Τρίτη Θέση WB2RHM Benjamin C Antanaitis 489 points

◘

Αποτελέσµατα 6ου Aegean RTTY Contest

dxing
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Εθνικό Παρατηρητήριο
Ηλεκτροµαγνητ ικών
Πεδίων, ένα ακόµα έργο

του δηµοσίου που κόστισε στον
Έλληνα φορολογούµενο πολίτη
4.646.377,89€. Μάλιστα, τόσο
κόστισε, γιατί όπως αναφέρθηκε
κατά την παρουσίαση του έργου,
το κράτος δείχνει ιδιαίτερη ευαι-
σθησία απέναντι στον Έλληνα
πολίτη σε θέµατα ηλεκτροµαγνη-
τικής ακτινοβολίας!!! Τόση ευαι-
σθησία που δεν φτάνουν τα δύο
ήδη υφιστάµενα και σε λειτουρ-
γία πολύ µεγάλα συστήµατα:

Λειτουργεί από
11/2002, µε 172 εγκατεστηµένους
µετρητικούς σταθµούς σε 13 περι-
φέρειες της χώρας.

Λειτουργεί από 02/
2006, µε 231 εγκατεστηµένους
µετρητικούς σταθµούς σε 13 περι-
φέρειες.
Ας δούµε λοιπόν το όλον έργο.
Το Εθνικό Παρατηρητήριο Ηλε-

κτροµαγνητικών Πεδίων έχει ως
αντικείµενο τον διαρκή και αξιό-
πιστο έλεγχο της τήρησης των

ορίων ασφαλούς έκθεσης του κοι-
νού στα ηλεκτροµαγνητικά πεδία,
όπως αυτά καθορίζονται στην
ισχύουσα νοµοθεσία. Το Παρατη-
ρητήριο βασίζεται στη λειτουργία
ενός δικτύου σταθερών και κινη-
τών σταθµών µέτρησης της ηλε-
κτροµαγνητικής ακτινοβολίας και
διασφαλίζει την άµεση (on-line)
πρόσβαση του κοινού στα αποτε-
λέσµατα των µετρήσεων.
Οι υποδοµές ηλεκτροµαγνητι-

κής ακτινοβολίας, που αποτελούν
αντικείµενο του έργου, είναι
αυτές που εκπέµπουν σε ευρεία

Το Εθνικό Παρατηρητήριο
Ηλεκτροµαγνητικών Πεδίων

Γράφει ο Παναγιώτης Περρωτής, SV2FWV, Γ. Γραµµατέας Ε.Ε.Ρ
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περιοχή συχνοτήτων (100 kHz - 6
GHz, αδειοδοτούµενες και µη),
όπως είναι:
• τα δίκτυα ασύρµατων επικοι-

νωνιών (δίκτυα κινητής τηλεφω-
νίας παλαιάς και νέας γενιάς
GSM-900 και GSM-1800,
UMTS & LTE), δίκτυα σταθερής
ασύρµατης πρόσβασης, κλπ.
• κεραίες ραδιοφωνίας και τηλε-

όρασης, διατάξεις ραντάρ, ασύρ-
µατα δίκτυα που δεν απαιτούν
άδεια (Wireless Hotspots, εταιρι-
κές ζεύξεις κτλ.).
Οι σταθεροί σταθµοί µέτρησης

του δικτύου εγκαθίστανται έτσι,
ώστε να επιτυγχάνεται η όσο το
δυνατό µεγαλύτερη και πιο αντι-
προσωπευτική κάλυψη της
χώρας.
Τα δεδοµένα των σταθµών

µέτρησης µεταφέρονται στο Κέν-
τρο ∆ιαχείρισης, το οποίο συµπε-
ριλαµβάνει όλα τα υποσυστήµατα
και τις εφαρµογές, που είναι ανα-
γκαία για να συλλέξουν, να δια-

χειριστούν, να επεξεργαστούν και
να αναλύσουν τα δεδοµένα των
µετρήσεων από το σύνολο των
σταθµών µέτρησης και στη συνέ-
χεια να παράγουν αποτελέσµατα
και να προσφέρουν υπηρεσίες
προς τους πολίτες, τους δηµόσι-
ους φορείς κλπ.
Ο τρόπος λειτουργίας του Παρα-

τηρητηρίου περιγράφεται αναλυ-
τικά στον Κανονισµό που το διέ-
πει. Οι τεχνικές προδιαγραφές του
βασίζονται σε διεθνείς σχετικές
συστάσεις, καθώς και σε πρότυπα
και οδηγίες που έχουν εκδώσει
διεθνείς οργανισµοί, όπως η ∆ιε-
θνής Ένωση Τηλεπικοινωνιών
(ITU), κ.α.
Για την υλοποίηση του έργου

έχει συναφθεί σχετική Προγραµ-
µατική Συµφωνία µεταξύ της
Γενικής Γραµµατείας Τηλεπικοι-
νωνιών και Ταχυδροµείων του
Υπουργείου Υποδοµών, Μεταφο-
ρών και ∆ικτύων (κύριος του
έργου), της Ελληνικής Επιτροπής

Ατοµικής Ενέργειας (φορέας λει-
τουργίας) και της Κοινωνίας της
Πληροφορίας Α.Ε. (αναθέτουσα
αρχή).
Το έργο περιλαµβάνει:
• Την εγκατάσταση και λειτουρ-

γία 500 σταθερών σταθµών
µέτρησης της Η/Μ ακτινοβολίας
σε όλη τη χώρα.
• Τη λειτουργία 13 κινητών

σταθµών µέτρησης (επί ειδικά
διαµορφωµένων σχηµάτων), ένας
σε κάθε Περιφέρεια της χώρας.
• Τη δηµιουργία και λειτουργία

ενός κέντρου συλλογής και επε-
ξεργασίας δεδοµένων µέτρησης.
• Τη δηµιουργία ενός δικτύου

διασύνδεσης των σταθµών µέτρη-
σης µε το κέντρο δεδοµένων.
• Την ανάπτυξη ενός Συστήµα-

τος Γεωγραφικών Πληροφοριών
(ΣΓΠ), στο οποίο θα προβάλλον-
ται οι σταθµοί µέτρησης καθώς
και τα αποτελέσµατα των µετρή-
σεων.
• Την ανάπτυξη και λειτουργία

Σχ. 1. Η λειτουργική δοµή της υπηρεσίας.

θεµατα
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µιας διαδικτυακής πύλης για την
προβολή των δεδοµένων µέτρη-
σης και της διάθεσης αυτών στο
∆ιαδίκτυο.
Μέσω των υποδοµών του έργου

προσφέρονται στους πολίτες οι
ακόλουθες ψηφιακές υπηρεσίες:
• Υπηρεσία Προβολής Μετρή-

σεων (ιστορικού µετρήσεων,
συγκριτικών µετρήσεων και
καταγεγραµµένων επιτόπιων
µετρήσεων)
• Υπηρεσία Υποβολής Αιτήµα-

τος Μέτρησης Η/Μ ακτινοβο-
λίας, Ενστάσεων και Καταγγε-
λιών
• Υπηρεσία Άµεσης – Περιοδι-

κής Ενηµέρωσης
Οι σταθµοί ελέγχου είναι τοπο-

θετηµένοι σε όλη την Ελλάδα
όπως φαίνεται στον χάρτη του
Σχ. 2.
Όποιος πολίτης επιθυµεί µπορεί

να επισκεφτεί την ιστοσελίδα του
Εθνικού Παρατηρητηρίου Ηλε-
κτροµαγνητικής Ακτινοβολίας
και να δει τις µετρήσεις του κάθε
σταθµού. Η ιστοσελίδα είναι
https://paratiritirioemf.eeae.gr

Συµπέρασµα (προσωπική άποψη):
Εκτός από την Ε.Ε.Τ.Τ. µε τους
σταθερούς και κινητούς σταθ-
µούς µέτρησης, στην Ελλάδα των
131.957 km2 και περίπου
11.000.000 κατοίκων η εκπεµπό-
µενη ηλεκτροµαγνητική ακτινο-
βολίας ελέγχεται από 916 σταθ-
µούς και τέσσερις διαφορετικούς
φορείς. Αυτή λοιπόν η υπερευαι-
σθησία του Κράτους απέναντι
στον πολίτη σε θέµατα Η/Μ ακτι-
νοβολίας πραγµατικά µε ανατρι-
χιάζει και βάλτε το καλά στο νου
σας όλοι εσείς που µε ακτινοβο-
λείτε. Το Κράτος µου ΜΕ ΠΡΟ-
ΣΤΑΤΕΥΕΙ.

Σχ. 2. Χάρτης όπου φαίνονται οι θέσεις των σταθµών ελέγχου.

Σχ. 3. Η ιστοσελίδα όπου οι πολίτες µπορούν να δουν τα αποτελέ-
σµατα µετρήσεων ακτινοβολίας. ◘

θεµατα
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«Προς τον Πρόεδρο και τα
υπέροχα Μέλη του παραρτήµα-
τος ARI FIDENZA, µε την
ευχή να συνεχιστεί αυτή η άρι-
στη συνεργασία».
Αυτό είναι το κείµενο της αφιέ-

ρωσης, την οποία έγραψε η ∆ιευ-
θύντρια του Μουσείου Μαρκόνι,
Dott.ssa Barbara Valotti, στο αντί-
τυπο του τελευταίου της βιβλίου
µε τίτλο “Marconi: il ragazzo del
wireless” (Marconi: το παιδί του
ασυρµάτου), που δώρισε στο
παράρτηµα κατά τη διάρκεια της
τελετής λήξης για το “Elletra
Back On Air!”.
Αρχίζουµε την εξιστόρηση µε

Γράφει ο Cristiano Cornini IW4CLV, Πρόεδρος παραρτήµατος A.R.I . Fidenza (PR)

Απόδοση: Γιάννης Χατζηδηµητρίου, SV1TN

Μια µοναδική πρωτοβουλία του Ιδρύµατος Marconi
και του παραρτήµατος της ARI στη Fidenza

“Elettra Back On Air!” – II4MB

Μέλη της οµάδας (από αριστερά): IZ4VMA,
Z4RDV, IU4AQF, IU1EAF
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αυτές τις λέξεις, γιατί περικλείουν
αποτελεσµατικά το πνεύµα και
τον σκοπό αυτής της πολύ ιδιαίτε-
ρης εκδήλωσης, που ακόµα µια
φορά επέτρεψε να συνδυαστεί
έξοχα η ραδιοερασιτεχνική δρα-
στηριότητα µε την ιστορική-πολι-
τιστική άποψη σε σχέση µε την
ασύρµατη επικοινωνία.
Όπως είναι γνωστό, η ενεργο-

ποίηση σταθµού σχετικού µε το
κειµήλιο από το κότερο “Elettra”,
που φυλάσσεται στον κήπο του
µουσείου Μαρκόνι στη Villa
Griffone (Pontecchio, Bologna),
συνέπεσε µε τη διεθνή ετήσια
εκδήλωση “Museum Ships
Weekend Event”, που σκοπός του
είναι να εγκατασταθούν ραδιοε-
ρασιτεχνικοί σταθµοί σε πλοία-
µουσεία ή να φιλοξενηθούν στις
εγκαταστάσεις των µουσείων.
∆εν υπήρχε λοιπόν καλύτερη

ευκαιρία για να αποδοθεί συµβο-
λικά φόρος τιµής στο πλωτό και
κινητό εργαστήριο του θαλασσο-
πόρου Guglielmo Marconi, το
οποίο ο ποιητής Gabriele
D’Annunzio περιγράφει
“….λευκό σκάφος που πραγµατι-
κά ταξιδεύει στο θαύµα και δίνει
ζωή στην αιθέρια σιωπή του
κόσµου….”
Μέσα από την εµπειρία, που

είχε ωριµάσει από προηγούµενες
διοργανώσεις, η οργανωτική
µηχανή δραστηριοποιήθηκε σε
διάφορα µέτωπα. Ο στόχος ήταν,
ως συνήθως, να καταφέρουµε να
ενεργοποιήσουµε ένα ραδιοερα-
σιτεχνικό σταθµό κοντά στην
περιοχή του κειµηλίου, πέρα από
την χρησιµοποίηση του σταθµού
IY4FGM, το shack του οποίου
βρίσκεται στην Villa Griffone:

Ο κ. Renzo Piana, τεχνικός σύµβουλος του Μουσείου Marconi,
κατά τη διάρκεια της ξενάγησης.

Η κα Barbara Valotti, ∆ιευθύντρια του Μουσείου,
γράφει την αφιέρωση στο αντίγραφο του τελευταίου βιβλίου της.

Από αριστερά: Η κα Barbara Valotti, ∆ιευθύντρια του Μουσείου, ο
κ. Renzo Piana, τεχνικός σύµβουλος, ο Cristiano Cornini IW4CLV ,

Πρόεδρος της ARI Fidenza Radio Club.
(Συνέχεια στη σελ. 44)
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Το 1919 ο G. Marconi αγό-
ρασε το γιωτ Elettra, το
µετέτρεψε σε πλωτό

εργαστήριο και ταξίδεψε µ’ αυτό
κυριολεκτικά σε όλο τον κόσµο,
πραγµατοποιώντας σειρά πειρα-
µάτων.
Οι πρώτες επιδείξεις του

συστήµατος VLF του Marconi
έγιναν χρησιµοποιώντας έναν
πειραµατικό ποµπό και δέκτη,
που είχε σχεδιάσει ο Gaston
Mathieu και είχε κατασκευάσει ο
G.A. Isted, δύο µηχανικοί της
εταιρείας του. Οι επιδείξεις έγι-
ναν τον Οκτώβρη 1931 σε Ιτα-
λούς αξιωµατούχους µεταξύ των
σηµείων Santa Margherita και
Sestri Levante (κοντά στη Γένο-
βα) – στην αρχή σε µια απόστα-
ση 11 ναυτικών µιλίων και µετά
στα 22 ν.µ.

Το 1934 ο Marconi ερεύνησε
τη χρήση µικροκυµάτων για την
εύρεση κατεύθυνσης. Στο πείρα-
µα αυτό (Φωτ. 1) χρησιµοποι-
ήθηκε ένας ραδιοφάρος µικρο-
κυµάτων, που εγκαταστάθηκε σ’
ένα λόφο πίσω από το Sestri

Levante, 100 µ. πάνω από την
επιφάνεια της θάλασσας. Αντί-
στοιχος εξοπλισµός λήψης εγκα-
ταστάθηκε πάνω στο Elettra.
Στην αρχή του πειράµατος το

γιωτ αποµακρύνθηκε από το
Sestri Levante κατά 10 µίλια και
µετά γύρισε κι έπλευσε προς το
σηµείο αυτό. ∆ύο σηµαδούρες
είχαν τοποθετηθεί στον κόλπο,
σε απόσταση 90 υάρδων (περί-

που 83 µ.) µεταξύ τους, σηµα-
δεύοντας την είσοδο του λιµανι-
ού. Πάνω στο γιωτ τα παράθυρα
της γέφυρας είχαν καλυφθεί, για
να αναπαριστήσουν την περί-
πτωση πυκνής οµίχλης. Το γιωτ
περνούσε στη µέση ανάµεσα
από τις δύο σηµαδούρες, καθώς
ο πηδαλιούχος καθοδηγείτο από
το σήµα του ραδιοφάρου στα
60cm. Το πείραµα εκτελέστηκε
πολλές φορές, κάθε φορά µε
πλήρη επιτυχία.
Μετά τον θάνατο του Marconi

το γιωτ πουλήθηκε στην ιταλική
κυβέρνηση. Το 1943 οι Γερµανοί
το επίταξαν στο Trieste, ενώ το
1944 τορπιλίσθηκε από ένα βρε-
τανικό υποβρύχιο και βυθίστηκε
έξω από τις ∆αλµατικές Ακτές.
Μετά τον πόλεµο το Elettra ανα-
σύρθηκε από το βυθό και το
1964 επεστράφη στην ιταλική
κυβέρνηση. Στη συνέχεια όµως
ξεχάστηκε και καταστράφηκε.
Τη δεκαετία του 1970 έγιναν

µεγάλες προσπάθειες από τον G.
Nanni να συγκεντρωθούν χρή-
µατα µε σκοπό την αποκατάστα-
ση του πλοίου και τη διατήρησή
του, αλλά χωρίς αποτέλεσµα. Το
ερειπωµένο σκαρί του Elettra,
που ήταν αγκυροβοληµένο στο
λιµάνι του Trieste, κόπηκε σε
κοµµάτια, που δόθηκαν στον G.
Nanni σε αναγνώριση των µεγά-
λων προσπαθειών του να σώσει
το γιωτ. Ο Nanni δώρησε τα
κοµµάτια αυτά στο Μουσείο
Marconi και σήµερα βρίσκονται
στην Αίθουσα Marconi.

To γιωτ Elet tra

Οι πληροφορίες και οι φωτογραφίες του άρθρου προέρχονται από την ιστοσελίδα
http://markpadfield.com/marconicalling/museum/html/archivehome.html

Φωτ. 1

Ο σταθµός ασυρµάτου πάνω
στο Elettra.

Η κεραία UHF που χρησι-
µοποιήθηκε στο πείραµα.

θεµατα
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Φυσικά, γι’αυτό το θέµα έγιναν οι
απαραίτητες συµφωνίες µε τους
συναδέλφους του παραρτήµατος
ARI Bologna, που είναι υπεύθυ-
νοι για τον σταθµό.
Από την πλευρά του το ίδρυµα

Μαρκόνι εκτός από την επίσηµη
χορηγία ανακοίνωσε ότι θα άνοιγε
εκτάκτως το µουσείο µε ξενάγη-
ση για τους χειριστές και τους
ενδιαφερόµενους επισκέπτες.
ΟιΑµερικανοί ραδιοερασιτέχνες

της οµάδας του NJ2BB (διοργα-
νωτής του Museum Ships
Weekend) τόνισαν µε έµφαση τη
συµµετοχή του “Marconi’s travel-
ing lab” (κινητό εργαστήριο του
Μαρκόνι, όπως όρισαν το Elettra
στον κατάλογο των άνω των 100
πλεούµενων εγγεγραµµένων στο
Contest).
Επίσης πολυάριθµες ραδιοερα-

σιτεχνικές ενώσεις άλλων χωρών,
στις οποίες είχε ευρέως κοινοποι-
ηθεί η ενεργοποίηση, έδωσαν
σηµαντική προβολή στο γεγονός
σχετικά µε το “Elettra Back On
Air!”
Στην επιτυχία της δραστηριότη-

τας αυτής της χρονιάς συνέβαλαν

επιπλέον κάποιες σηµαντικές ιδι-
αιτερότητες:
Πρώτον, φέτος συνέπεσε µε το

Field Day IARU Reg.1 CW. Με
αρκετή προσπάθεια από τεχνικής
και οργανωτικής πλευράς η
οµάδα τουARI Fidenza κατάφερε
να εγκαταστήσει στην Villa
Griffone και ένα σταθµό CW
(αυστηρά /P και ευθυγραµµισµέ-
νο µε τους κανονισµούς του Field
Day), ο οποίος έλαβε µέρος στο
contest CW χρησιµοποιώντας το
χαρακτηριστικό του παραρτήµα-
τος IQ4FE. Παρόλο ότι οι συνθή-
κες λειτουργίας δεν ήταν ιδανικές,
η οµάδα χειριστών CW µε την
ενθάρρυνση του DX manager
Paolo IK4PKK πέτυχε ένα αποτέ-
λεσµα απόλυτης υπεροχής: Τη
δεύτερη θέση στην κατηγορία
multioperator, παρόλο που ο εξο-
πλισµός δεν ήταν ο ιδανικός. Ένα
καταπληκτικό αποτέλεσµα και
ένα καταπληκτικό έκτακτο αφιέ-
ρωµα στον Marconi και στο σπίτι
του, την Villa Griffone, από το
οποίο εξέπεµψε στους αιθέρες το
πρώτο σήµα CW της ιστορίας.
Για αυτόν το λόγο η επιτυχία του

σταθµού γίνεται πιο σηµαντική,
συγκινητική και συναρπαστική.
Και µιλώντας για συγκινήσεις

δεν µπορούµε να µην επισηµά-
νουµε µια ακόµη ιδιαιτερότητα
που σηµάδεψε την φετινή εκδή-
λωση και την έκανε περισσότερο
µοναδική και συγκινητική:
Κατόπιν συµφωνίας µε τη διοί-

κηση του ιδρύµατος αποφασίσα-
µε να αφιερώσουµε το διήµερο
στη µνήµη του πολύ αγαπητού
φίλου Maurizio Bigazzi, ιστορι-
κού και επιστηµονικού συµβού-
λου του µουσείου Μαρκόνι από
την στιγµή της ίδρυσής του, που
εντελώς ξαφνικά χάθηκε τον προ-
ηγούµενο χρόνο. Όποιος έχει επι-
σκεφτεί το µουσείο τα τελευταία
χρόνια, σίγουρα µπόρεσε να εκτι-
µήσει τον Maurizio για τη βαθειά
του τεχνογνωσία και το µεγάλο
του πάθος στο να απεικονίσει
στους επισκέπτες τις καταπληκτι-
κές τεχνικές λύσεις, που ο
”Guglielmo“ (έτσι αγαπούσε να
αποκαλεί τον µεγάλο εφευρέτη
του ασυρµάτου) ήξερε πώς να
εφαρµόσει στις ιδιοφυείς του
εφευρέσεις. Η συλλογή του

Μέλη της οµάδας (από αριστερά): IZ4RDV, IW4CLV, IU4EAF
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Bigazzi, απίστευτη συλλογή από
αναπαραγωγές που δουλεύουν,
κατασκευασµένες από τον
Maurizio χρησιµοποιώντας την
τεχνολογία και τα αυθεντικά
υλικά των κατασκευών του Μαρ-
κόνι, επιτρέπει σε όλους τους επι-
σκέπτες να εκτιµήσουν πιο χειρο-
πιαστά την ιδιοφυία για τις λύσεις
που έδινε στα πρώτα του πειρά-
µατα για τις ασύρµατες επικοινω-
νίες.
Γι’ αυτό τον λόγο σε µια πράξη

συναισθηµατικού και υποχρεωτι-
κού αφιερώµατος προς ένα φίλο
και συνάδελφο πραγµατικά ξεχω-
ριστό, που δυστυχώς έφυγε πρό-
ωρα, αποφασίσαµε συµβολικά να
αφιερώσουµε στον Maurizio τη
δραστηριότητα του 2015 του
“Elettra Back OnAir” και να χρη-
σιµοποιήσουµε το χαρακτηριστι-
κό II4MB σε ανάµνησή του.
Το υπόλοιπο είναι το χρονικό

ενός Σαββατοκύριακου τόσο
απαιτητικού όσο και συναρπαστι-
κού, το οποίο ξεκίνησε µε µία
οµάδα ραδιοερασιτεχνών που
µόλις έφθασαν στο Pontecchio
εγκατέστησαν τον εξοπλισµό και

Τα µέλη της οµάδας Elettra Back On Air! 2015 και οι υποστηρικτές

Η αφίσα της εκδήλωσης

θεµατα
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άρχισαν αµέσως την δραστηριό-
τητα.
Το πρωί της Κυριακής µερικοί

δικοί µας ραδιοερασιτέχνες µαζί
µε µία αρκετά πολυπληθή οµάδα
επισκεπτών επωφελήθηκαν από
το έκτακτο άνοιγµα του Μουσεί-
ου για µια καταπληκτική ξενάγη-
ση υπό την επιµέλεια της διευθύν-
τριας Dott.ssa Barbara Valotti και
του τεχνικού συµβούλου Renzo
Piana. Η διαδροµή βασικά ξεκί-
νησε από την αίθουσα διαλέξεων
του Μουσείου, µε την εµφάνιση
της εικόνας του Maurizzio
Bigazzi και την προβολή µιας
µικρού µήκους ταινίας µε τίτλο
“Il colpo” (το χτύπηµα), που γυρί-
στηκε το 2010 µε τη δική του προ-
σεκτική παρακολούθηση, εµπερι-
στατωµένη και συγκινητική ιστο-
ρική αναδροµή από τις στιγµές
που προηγήθηκαν από το “colpo
di fucile” (πυροβολισµός), που
ήταν η αρχή της εποχής της ασύρ-
µατης επικοινωνίας.
Οι ραδιοερασιτεχνικές δραστη-

ριότητες συνεχίστηκαν ακατά-

παυστα, µε
ένα τελικό
απολογισµό
αρκετά σεβα-
στό. Οι χειρι-
στές του
II4MB συγ-
κέντρωσαν
πάνω από
χίλια QSO από 60 ραδιοχώρες
στις µπάντες 10-12-15-17-20-30-
40 µέτρα σε SSB, RTTY και CW.

Ταυτόχρονα συµµετείχαν στο
Field Day IARU CW µε το χαρα-
κτηριστικό IQ4FE καταλαµβά-
νοντας τη δεύτερη θέση στη γενι-
κή κατάταξη. Το αποτέλεσµα
ήταν πραγµατικά εξαιρετικό, υπο-
λογίζοντας ότι επετεύχθη αντιµε-
τωπίζοντας µια µεταφορά ανθρώ-
πων και εξοπλισµού σε απόσταση
άνω των 100 χιλιοµέτρων.
Αυτό έχει και επιπλέον αξία: Την

ανεκτίµητη ικανοποίηση ότι
καταφέραµε να εκπέµψουµε από
εκείνο το µέρος, που θεωρείται η
“φωλιά του ασυρµάτου“, στη
µνήµη του ενδόξου σκάφους

Elettra, επάνω στο οποίο ο Μαρ-
κόνι ανάπτυξε περαιτέρω τη
γνώση για τις ραδιοεπικοινωνίες.
Χωρίς να ξεχνάµε, προφανώς, την
πολύτιµη υποστήριξη, που είχε η
πρωτοβουλία µας εκ µέρους του
Ιδρύµατος Μαρκόνι, συνδέοντάς
την µε τη θετική συνεργασία που
συνεχίζεται ήδη για χρόνια και
όπως αναφέραµε έχει το αναµφι-
σβήτητο προτέρηµα να συνδυάζει
την ραδιοερασιτεχνική δραστη-
ριότητα µε στοιχεία ιστορικά και
πολιτιστικά, που έχουν σχέση µε
την ασύρµατη επικοινωνία.
Πολλές ευχαριστίες, λοιπόν, σε

όλους αυτούς που απασχολήθη-
καν συστηµατικά για την πραγ-
µατοποίηση αυτής της εκδήλω-

Αριστερά: Η βίλλα
Griffone, τόπος γέννη-
σης του Marconi.

Κάτω: Το παράθυρο
από όπου ο Marconi
έστειλε το πρώτο
ραδιοσήµα το 1895.

θεµατα
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σης και στις δύσκολες φάσεις της
οργάνωσης αλλά και κατά τη
διάρκεια της κυρίως ενεργοποί-
ησης των σταθµών:

Συντονισµός και προώθηση:
Cristiano IW4CLV – Paolo
IK4PKK

Οργανωτική οµάδα και χειρι-
στές σταθµού:Achille IZ4IRW –
Andrea IK4VFB – Andrea
IU4DEG – Claudio IU4DTT –
Cristiano IW4CLV – Fabio
IK4QJF - Filippo I4TDK –

Giuliano I4VJC – Giuseppe
IZ4ORF – Liliana IU4AQF –
Lorenzo IK4XQM – Lorenzo
IZ4VMA – Paolo IK4PKK –
Stefano IK4IDW – Stefano
IU1EAF – Stefano IZ4RDV –
Stefano iz4wmj – Vittorio
IK4CIE.

Ένα ιδιαίτερο ευχαριστώ
στους Dott.ssa Barbara Valotti
(διευθύντρια του µουσείου Μαρ-
κόνι) – Renzo Piana (µουσείο
Μαρκόνι) – Prof.Gabrielle
Falciasecca (Πρόεδρο του ιδρύ-

µατος Guglielmo Marconi) –
Gino Bandini (Πρόεδρο PRO-
CIV-ARCI Fidenza) – Publio
Lacchini, I4KMW (Πρόεδρο ARI
Bologna) – Nicola Greco,
IZ4FTB (υπεύθυνο του σταθµού
IY4FGM) – Bruno IK1VWG –
Piero I2RTF – Sergio IK4AUY –
Michele IZ4MSP για τη συνεργα-
σία και την υποστήριξη.

73, Cristiano Cornini, IW4CLV
Πρόεδρος παραρτήµατος A.R.I .

Fidenza (PR)

Ο σταθµός της εκδήλωσης δίπλα στο κειµήλιο του Elettra

◘
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Για τον εορτασµό της 90ής επετείου της
International Amateur Radio Union (IARU) η
Ένωση Ελλήνων Ραδιοερασιτεχνών (Ε.Ε.Ρ.)

σε συνεργασία µε ραδιοερασιτέχνες από όλη την
Ελλάδα θα βρίσκεται στον αέρα µε το ειδικό χαρα-
κτηριστικό κλήσης SX90IARU σε όλες τις ραδιοε-
ρασιτεχνικές µπάντες και για το χρονικό διάστηµα
από 1 έως 31 ∆εκεµβρίου 2015.

Εκδήλωση ενδιαφέροντος
Καλούνται όλοι οι Έλληνες ραδιοερασιτέχνες, που

επιθυµούν να συµµετάσχουν ως χειριστές στον εν
λόγω εορτασµό, εφόσον πληρούν τις παρακάτω προ-
ϋποθέσεις:
• Έχουν ραδιοερασιτεχνική άδεια σε ισχύ
• ∆ιαθέτουν ανάλογη εµπειρία (dxpeditions – con-

tests), ώστε να µπορούν να ανταπεξέλθουν σε συν-
θήκες pile up.
•∆ιαθέτουν ικανό εξοπλισµό για DX (κεραίες beam

– linear)

Εορτασµός της επετείου των 90 ετών
από την ίδρυση

της International Amateur Radio Union (IARU)

9090
×ÑÏÍÉÁ

Åïñôáóìüò ôçò åðåôåßïõ ôùí 90 åôþí
áðü ôçí ßäñõóç ôçò International Amateur Radio Union (IARU)

Ãéá ôïí åïñôáóìü ôçò 90Þò åðåôåßïõ ôçò International Amateur Radio 
Union (IARU) ç ¸íùóç ÅëëÞíùí Ñáäéïåñáóéôå÷íþí (Å.Å.Ñ.) óå 
óõíåñãáóßá ìå ñáäéïåñáóéôÝ÷íåò áðü üëç ôçí ÅëëÜäá èá âñßóêåôáé 
óôïí áÝñá ìå ôï åéäéêü ÷áñáêôçñéóôéêü êëÞóçò SX90IARU óå üëåò ôéò 
ñáäéïåñáóéôå÷íéêÝò ìðÜíôåò êáé ãéá ôï ÷ñïíéêü äéÜóôçìá áðü 1 Ýùò 
31Äåêåìâñßïõ 2015.

SX90IARU

IInntteerrnnaattiioonnaall

AAmmaatteeuurr

RRaaddiioo

UUnniioonn

Ðåñéóóüôåñåò ðëçñïöïñßåò ãéá óõììåôï÷Þ
÷åéñéóôþí, âñáâåßá ê.ëð.: www.raag.org 
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Πληροφορίες συµµετοχής για τους ενδιαφερόµενους
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• ∆ιαθέτουν χρόνο για εκποµπές καθηµερινά
Οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να δηλώσουν συµµε-

τοχή στο mail raag-hq@raag.org µε τα ακόλουθα
στοιχεία:

• ∆ιακριτικό κλήσης και ονοµατεπώνυµο
• Λήξη ισχύος ραδιοερασιτεχνικής άδειας
• Κεραιοσύστηµα και επιθυµητή µπάντα και

mode λειτουργίας
• Χρόνο που µπορούν να διαθέσουν

Όσοι Έλληνες ραδιοερασιτέχνες δεν πληρούν τις
παραπάνω προϋποθέσεις και θέλουν να αποκτήσουν
εµπειρία, µπορούν να συµµετάσχουν από τους σταθ-
µούς που θα επιλεγούν ανά περιοχή, κατόπιν συνεν-
νόησης µε τη Γραµµατεία της Ε.Ε.Ρ.

QSLing
Όλες οι επαφές θα επιβεβαιωθούν µέσω LoTW.
Η αίτηση αποστολής κάρτας QSL µπορεί να πραγ-

µατοποιηθεί:
● για αποστολή µέσω BUREAU
• στο site του CLUBLOG
https://secure.clublog.org/logsearch/SX90IARU
• και επιλογή “request QSL card”
• Με αποστολή QSL κάρτας στο SV BUREAU.

● DIRECT µε την αποστολή SAE (φακέλου αλλη-
λογραφίας µε τυπωµένη τη διεύθυνση του παραλή-
πτη) και ενός γραµµατοσήµου εσωτερικού.

ΒΡΑΒΕΙΑ (κατηγορία 1 - SV)
Όλες οι επαφές θα πρέπει να έχουν γίνει µε το ίδιο

∆ιακριτικό Κλήσης.
• ΧΡΥΣΟ: Απαιτούνται 5 επαφές σε διαφορετικές

µπάντες ανεξαρτήτως mode.
• ΑΡΓΥΡΟ:Απαιτούνται 4 επαφές σε διαφορετικές

µπάντες ανεξαρτήτως mode.
• ΧΑΛΚΙΝΟ: Απαιτούνται 3 επαφές σε διαφορετι-

κές µπάντες ανεξαρτήτως mode.

ΒΡΑΒΕΙΑ (κατηγορία
εισαγωγικού επιπέδου - SY)

Όλες οι επαφές θα πρέπει να έχουν γίνει µε το ίδιο
∆ιακριτικό Κλήσης.

• ΧΡΥΣΟ: Απαιτούνται 3 επαφές σε διαφορετικές
µπάντες ανεξαρτήτως mode.
• ΑΡΓΥΡΟ:Απαιτούνται 2 επαφές σε διαφορετικές

µπάντες ανεξαρτήτως mode.
• ΧΑΛΚΙΝΟ: Απαιτείται 1 επαφή σε οποιαδήποτε

µπάντα ανεξαρτήτως mode.

Τα βραβεία µπορούν να αποσταλούν σε µορφή .pdf
και να εκτυπωθούν από τον αιτούντα χωρίς χρέωση.

Εφόσον ο αιτών επιθυµεί να του αποσταλεί εκτυ-
πωµένο βραβείο, τότε το κόστος είναι 10€, που µπο-
ρεί να πληρωθεί στο ταµείο της Ε.Ε.Ρ. ή µέσω paypal
στο mail raag-hq@raag.org .

Ο αιτών βραβείο σε µορφή .pdf αποστέλλει αίτηµα
στο mail raag-hq@raag.org αναφέροντας:
1. ∆ιακριτικό κλήσης.
2. Ονοµατεπώνυµο (όπως θα αναγράφεται στο βρα-

βείο).
3. Τύπο Βραβείου (ΧΡΥΣΟ – ΑΡΓΥΡΟ – ΧΑΛΚΙ-

ΝΟ)
4. Επαφές (ΜΠΑΝΤΑ – MODE – ΗΜΕΡΟΜΗ-

ΝΙΑ – ΩΡΑ – REPORT)

Ο αιτών εκτυπωµένο βραβείο αποστέλλει αίτηµα
στο mail raag-hq@raag.org αναφέροντας:
1. ∆ιακριτικό κλήσης
2. Ονοµατεπώνυµο (όπως θα αναγράφεται στο βρα-

βείο).
3. Πλήρη ταχυδροµική διεύθυνση αποστολής του

βραβείου.
4. Τρόπο πληρωµής των 10€ (ταµείο Ε.Ε.Ρ. ή

paypal).
5. Τύπο Βραβείου (ΧΡΥΣΟ – ΑΡΓΥΡΟ – ΧΑΛΚΙ-

ΝΟ)
6. Επαφές (ΜΠΑΝΤΑ – MODE – ΗΜΕΡΟΜΗ-

ΝΙΑ – ΩΡΑ – REPORT)

Ο έλεγχος των επαφών του αιτούντος θα πραγ-
µατοποιείται από τον έφορο ∆.Ι.Β.

Όλες οι επαφές θα αναρτηθούν στο CLUBLOG
και στο LoTW µέχρι 5 Ιανουαρίου 2016.

◘

εερ

mailto:raag-hq@raag.org
mailto:raag-hq@raag.org
mailto:raag-hq@raag.org
https://secure.clublog.org/logsearch/SX90IARU
mailto:raag-hq@raag.org
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Αζιμουθιακός
χάρτης

Σε έγχρωµη, ποιοτική εκτύπωση!
∆ιαστάσεις: 1 m επί 1 m

Τιµή: € 9 για τα µέλη + € 3 για την
ταχυδροµική αποστολή του.

Παραγγελίες: Τηλ. 210 5226516,
κάθε Τετάρτη απόγευµα

Το απαραίτητο εργαλείο
για τους DXers

και κόσµηµα για κάθε shack!

Αγαπητέ Συνάδελφε,
Σε παρακαλούµε να µας παραδίδεις τις QSL κάρτες σου που είναι προς αποστολή, οµαδοποιηµένες ανά χώρα και

πιασµένες µε ένα λαστιχάκι ή µε ένα συνδετήρα ή µε µια λωρίδα χαρτί.
Αυτό θα διευκολύνει στην ταχύτερη διεκπεραίωση και στην αποστολή των καρτών µας στα συνεργαζόµενα µε

την Ε.Ε.Ρ. QSL Bureaus ανά τον κόσµο.
Όπως ίσως γνωρίζεις, στο QSL Bureau ασχολούµαστε εθελοντικά. Αφιερώνουµε κάποιες από τις ελεύθερες ώρες

µας στη διαλογή και ταξινόµηση των εισερχοµένων και εξερχοµένων καρτών.
Αν δεν ταξινοµεί ο κάθε ένας συνάδελφος τις δικές του QSL κάρτες που είναι προς αποστολή, τότε πρέπει κάποι-

ος από εµάς να κάνει αυτή την δουλειά και σε διαβεβαιώνουµε ότι δεν είναι η πιο ευχάριστη ενασχόληση.

Ευχαριστούµε για την κατανόηση και τη συνεργασία.

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ-ΥΠΟ∆ΕΙΞΗ-ΠΑΡΑΚΛΗΣΗ ΑΠΟ ΤΟ QSL BUREAU ΤΗΣ Ε.Ε.Ρ.

με κέντρο
την Ελλάδα

Τακτοποίησε τις οικονοµικές σου υποχρεώσεις και,
αν µπορείς, κάνε µια δωρεά οποιουδήποτε ποσού µέσα στις

οικονοµικές σου δυνατότητες, που θα βοηθήσει στην
αποπεράτωση των εργασιών των νέων Εντευκτηρίων.

Θα πιάσει σίγουρα τόπο!

Η Ε.Ε.Ρ. χρειάζεται την οικονοµική σου υποστήριξη!
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Στις 30/10/2015 ελάβαµε στο κεντρικό e-mail της
Ε.Ε.Ρ. το παρακάτω µήνυµα:

Προς το ∆Σ της ΕΕΡ

Θέµα: Καταγγελία
Κύριοι στις 24/7/15 µού έγινε καταγγελία από τον

SV1NK προς την ΕΕΤΤ για χρήση διαµορφώσεως
FM στην συχνότητα 145300 MHz . Προφανώς ο
συνάδελφος δεν ήταν ενηµερωµένος σχετικά µε την
οδηγία της IARU VA14_C5_10, η οποία εξεδόθη
στην Βάρνα τον Σεπτέµβριο του 2014 και δηµοσιεύ-
τηκε στο VHF Managers Handbook ver.7.00 τον
Ιανουάριο του 2015. Το ερώτηµα µου είναι το εξής.
Ενηµέρωσε σχετικά ο Liaison (σύνδεσµος) της ΕΕΡ
µε την IARU τις αρµόδιες κρατικές υπηρεσίες; ενη-
µέρωσε τον VHFmanager; ενηµέρωσε τα µέλη; ενη-
µέρωσε τον έφορο της επιτροπής εκπαίδευσης ο
οποίος τυχαίνει να είναι ο καταγγέλλων; Γιατί αυτή η
ολιγωρία εκ µέρους του συνδέσµου µε την IARU;
∆εν γνωρίζετε κύριοι ότι κατ´αυτον τον τροπο εκτι-
θέµεθα ως ράδιο ερασιτέχνες στο αρµόδιο υπουρ-
γείο; ∆εν γνωρίζετε ότι ο σύνδεσµος ΥΠΟΧΡΕΟΥ-
ΤΑΙ να ενηµερώνει τα µέλη για κάθε αλλαγή του
band plan; Μήπως θα πρέπει προς ενηµέρωση µας
να απευθυνόµενα κατ´ευθειαν στον G6JYB; Τι θα
πρέπει τελικά να γίνει για να σταµατήσει αυτός ο
ωχαδελφισµός που µοναδικό αποτέλεσµα έχει να
στρέφει τον ένα συνάδελφο εναντίον του άλλου;
πότε επιτέλους θα λειτουργήσει σωστά αυτός ο σύλ-
λογος;
Παρακαλώ αυτό το email να δηµοσιευτεί στο

περιοδικό sv νέα

Με τιµή
Αριστοµένης Καρέλας SV1ACK

Ακολουθεί η απάντηση της Ε.Ε.Ρ.

Περιστέρι 1η Νοεµβρίου 2015

Αγαπητέ Συνάδελφε,

Από πού ακριβώς πηγάζει η υποχρέωση της Ε.Ε.Ρ.
να ενηµερώνει τις κρατικές υπηρεσίες για το τρέχον

band plan της IARU; Αντιθέτως, ο κάθε συνάδελφος
είναι υποχρεωµένος να γνωρίζει και να συµµορφώ-
νεται µε τους νόµους και διατάξεις που ισχύουν.
Μέσα στις διατάξεις αυτές είναι και υποχρέωσή του
να γνωρίζει το ισχύον band plan τουλάχιστον για τις
συχνότητες που χρησιµοποιεί.

Ως προς την ενηµέρωση των µελών, οι “σύνδεσµοι”
της Ε.Ε.Ρ. (VHF/HF manager) σε θέµατα VHF αλλά
και HF ενηµερώνουν την ιστοσελίδα της Ένωσης,
που είναι και η επίσηµη πηγή για πληροφορίες τέτοι-
ου είδους. Και τα δύο band plan είναι ανηρτηµένα
από τις αρχές του χρόνου στις ιστοσελίδες µας στην
ενότητα «χρήσιµα αρχεία». Από εκεί και πέρα είναι
υποχρέωση του καθενός συναδέλφου να ανατρέξει
και να ενηµερωθεί για τις πληροφορίες που τον
ενδιαφέρουν.

Υπενθυµίζουµε ότι η συχνότητα για χρήση RTTY
στο 145.300 ήταν σε ισχύ στα προηγούµενα band-
plan, τουλάχιστον για την περίοδο από το 2007 –
2014, κάτι που ουδόλως σας απασχόλησε όλο εκείνο
το διάστηµα. ∆εν επικροτούµε σε καµία περίπτωση
τη στάση του συναδέλφου SV1NK, ούτε ευθυνόµε-
θα και για τις επιλογές του, αλλά δεν µπορούµε να
παραγνωρίσουµε ότι τουλάχιστον γι’ αυτό το χρονι-
κό διάστηµα είχε δίκιο.
Γνωρίζουµε επίσης ότι σας είχε εκφράσει την αντί-

θεσή του πριν την καταγγελία για τη λάθος χρήση
του διαύλου, έχοντας την εντύπωση (και εκείνος
αλλά και εσείς) ότι ισχύει το παλιό band plan, αλλά
κανείς από όλους τους εµπλεκόµενους δεν απευθύν-
θηκε στην Ε.Ε.Ρ. για διευκρινήσεις. Γιατί λοιπόν
πάντα πρέπει να φταίει κάποιος άλλος για την δική
µας αδιαφορία;

Τέλος, αν κατά την άποψή σας ο σύλλογος δεν λει-
τουργεί σωστά, σας προτρέπουµε να αναρωτηθείτε τι
έχετε κάνει και κάνετε εσείς γι’ αυτό και θα χαρού-
µε να αναδείξετε τις διοικητικές σας ικανότητες
βάζοντας υποψηφιότητα για το επόµενο ∆ιοικητικό
του Συµβούλιο.

Η επιστολή σας και η απάντηση της Ε.Ε.Ρ. θα δηµο-
σιευθεί στο επόµενο τεύχος του περιοδικού SV NEA
προς ενηµέρωση όλων των µελών.
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Στις 14/10/2015 ελάβαµε στο κεντρικό e-mail της
Ε.Ε.Ρ. το παρακάτω µήνυµα:

Προς το ∆Σ της ΕΕΡ

Θέµα: ΑΡΘΡΟ ΓΙΑ ΤΟ BAND PLAN ΑΠΟ
ΤΟΝ SV1NK

Αξιότιµοι κύριοι,

Στο 1ο λινκ µπορείτε να βρείτε το ηλεκτρονικό
περιοδικό 5-9 Report, τεύχος 166, όπου ο έφορος
Εκπαίδευσης της ΕΕΡ Γεράσιµος Μανωλάτος,
SV1NK, έχει γράψει ένα άρθρο σχετικά µε το Band-
Plan, τονίζοντας ιδιαιτέρως την τήρηση του band
Plan στην υποζώνη των 2µ (144-146 ΜΗz). Από τα
γραφόµενα του συναδέλφου, προκύπτουν 2 θέµατα
α) οτι υπάρχει δεσµευτική και αποκλειστική χρήση

των modes που αναγράφονται σε συγκεκριµένες
συχνότητες, κάτι το οποίο εξ όσων γνωρίζω ∆ΕΝ
ισχύει (εκτός συγκεκριµένων εξαιρέσεων).
β) Η κατανοµή συχνοτήτων για τα 2µ που αναφέρει

ο SV1NK, είναι τελείως διαφορετική µε
αναγραφόµενα στο 2ο λινκ IARU R-1 VHF
Managers HandBook v7.00 (Jan 2015) .

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ
1) Εάν δεν αληθεύουν αυτά που ισχυρίζεται ο

συγγραφέας του άρθρου (δέσµευση συχνοτήτων για
ορισµένα modes & διαφορές στα 2 band Plan) , µε
ποιόν τρόπο πρόκειται να αντιδράσει η ΕΕΡ?
Προτείνω να γίνει έγγραφη & τεκµηριωµένη
απάντηση στο ίδιο µέσο (59 Report) από τον καθ
ύλην αρµόδιο (VHF manager).
2) Η συγκεκριµένη κίνηση, δηλαδή η συγγραφή

άρθρου χρησιµοποιώντας ως αναφορά παρελθόντα
κείµενα που δεν βρίσκονται πλέον σε ισχύ & η
αυθαίρετη ερµηνεία αυτών, (άσχετα µε την όποια
νοµική ισχύ των κειµένων που ερµηνεύονται και τις
νοµικές συνέπειες που µπορεί να προκύπτουν από
την αυθαίρετη ερµηνεία), συνάδει µε τα καθήκοντα
του ως έφορος εκπαίδευσης, ή αποτελεί ισχυρό λόγο
ΠΑΥΣΗΣ από τα καθήκοντά του;
Σηµειώστε οτι η διατήρηση του ως έφορος

εκπαίδευσης θέτει σοβαρά θέµα αξιοπιστίας στο
εκπαιδευτικό έργο της ΕΕΡ και την ίδια την ΕΕΡ
γενικότερα.

Παρακαλώ το 1ο ερώτηµα "ΕΡΜΗΝΕΙΑ &
ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ BAND PLAN" να εισαχθεί και
ως θέµα στην Ετήσια ΓΣ που θα πραγµατοποιηθεί
τον Ιανουάριο.

73, Σωτήρης Κατσιµαγκλής SV1BDO/3

ΥΓ Γιατί θα πρέπει να ψάχνουµε τα sites άλλων
ενώσεων του εξωτερικού για να βρίσκουµε τα
χρήσιµα έντυπα της IARU Region-1, όπως το
τρέχων VHF Managers HandBook;

http://5-9report.gr/59report/5-9%20REPORT
%20vol166.pdf

http://www.crk.cz/FILES/VHF_MANAGERS_HAND
BOOK.PDF

Ακολουθεί η απάντηση της Ε.Ε.Ρ.

Περιστέρι 1η Νοεµβρίου 2015

Αγαπητέ συνάδελφε

Σε απάντηση του από 14/10/2015 ηλεκτρονικού
µηνύµατός σου µε Α.Π. 2643 θα θέλαµε να σε
ενηµερώσουµε για τα εξής:
Η Ε.Ε.Ρ. δεν λαµβάνει θέση για άρθρα / αναρτήσεις

σε blogs και διάφορα ηλεκτρονικά ή µη έντυπα, όπου
την ευθύνη της ορθότητας έχει ο αρθρογράφος και το
µέσο το οποίο τα δηµοσιεύει. Mόνο για το περιοδικό
SV NEAέχει η Ε.Ε.Ρ. την πλήρη ευθύνη έκδοσής του
και ως εκ τούτου κάνει την απαραίτητη επιµέλεια
όλων των άρθρων, που δηµοσιεύονται σ’αυτό, ώστε
να είναι τεκµηριωµένα κατά το δυνατόν.
Η αξιοπιστία της Ε.Ε.Ρ. τόσο στα εκπαιδευτικά όσο

και στα λοιπά ραδιοερασιτεχνικού ενδιαφέροντος
θέµατα κρίνεται εκ του αποτελέσµατος στον τοµέα
ανάληψης καθηκόντων του καθενός εθελοντή από
εµάς, που σε καθηµερινή βάση αξιολογείται βάσει
των επιτυχιών / αποτυχιών του.
Ο κάθε Έφορος / συνεργάτης της Ε.Ε.Ρ. κρίνεται

από τα αποτελέσµατα που επιτυγχάνει προς όφελος
της Ένωσης και όχι σύµφωνα µε τα πιστεύω του,
άρθρα του, λεγόµενά του σε συζητήσεις (δεν
επιτρέπεται να κρίνουµε τον βίο του, παρά µόνο τα
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αποτελέσµατα της προσφοράς του προς την Ε.Ε.Ρ.).
Ο συνάδελφος Γεράσιµος Μανωλάτος SV1NK στα

άρθρα, που κατά καιρούς δηµοσιεύει σε διάφορα
ραδιοερασιτεχνικά και µη περιοδικά καθώς και
ηλεκτρονικά έντυπα, εκφράζει τις προσωπικές του
απόψεις, οι οποίες δεν είναι απαραίτητο να µας
βρίσκουν σύµφωνους πάντα, και έχει την προσωπική
ευθύνη της ορθότητας ή µη των κειµένων του.
Στα πλαίσια της συνεργασίας του µε την Ε.Ε.Ρ. και

ειδικότερα στον τοµέα της Εκπαίδευσης ως Έφορος
o SV1NK δεν έχει δώσει δικαίωµα αµφισβήτησης,
τόσο στην πρακτική όσο και στη θεωρητική
εκπαίδευση. Οι εκπαιδευόµενοι από τον συνάδελφο
υποψήφιοι ραδιοερασιτέχνες πετυχαίνουν στις
εξετάσεις απόκτησης πτυχίου ρ/ε σε ποσοστό 100%
και στα έντυπα αξιολόγησης που συµπληρώνουν η
βαθµολογία που θέτουν στον εκπαιδευτή τους είναι
πολύ υψηλή.
Η αναφερόµενη από τον SV1NK κατανοµή

συχνοτήτων για τα 2Μ ήταν όντως η ισχύουσα µέχρι
τον Ιανουάριο 2015, οπότε δηµοσιεύτηκε το νέο
band plan µε τα αποφασισµένα στο συνέδριο της
IARU R1 της Βάρνας (Σεπτέµβριος 2014) µε
κάποιες αλλαγές στην κατανοµή των συχνοτήτων.
Για τους παραπάνω αναφερόµενους λόγους δεν

θεωρούµε ότι πρέπει να παύσουµε τον συνάδελφο
από τα καθήκοντά του, επειδή σε κάποιο
ηλεκτρονικό έντυπο δηµοσίευσε άρθρο µε τυχόν
ανακρίβειες (οι οποίες παρεµπιπτόντως ήταν
ακριβείς µέχρι τις αρχές του 2015). Ο ίδιος υπόκειται
στην κρίση των αναγνωστών του εντύπου αυτού.
Ως προς το θέµα της υποχρεωτικής ή µη τήρησης

του band plan: Στην ισχύουσα ελληνική νοµοθεσία,
η οποία τέθηκε σε ισχύ από τον Σεπτέµβριο του 2011
και όχι το 2015, καταγράφεται ρητά η υποχρέωση
τήρησης του band plan της IARU R1 εντός των
πλαισίων των διατάξεων του Ελληνικού Κανονισµού
Κατανοµής Ζωνών Συχνοτήτων. Συγκεκριµένα,
στην Υ.Α. 38200/1136, άρθρο 21, παράγραφος 7
ορίζεται:
Οι υποζώνες συχνοτήτων της υπηρεσίας

ερασιτέχνη είναι οι εκάστοτε εκχωρηµένες από τον
Ελληνικό Κανονισµό Κατανοµής Ζωνών
Συχνοτήτων (ΕΚΚΖΣ), που ισχύει κάθε φορά. Οι

υποζώνες κατά βάση ακολουθούν τα οριζόµενα στο
σχέδιο κατανοµής/ χρήσης ραδιοσυχνοτήτων της
«Περιοχής 1» της ∆ιεθνούς Ενώσεως
Ραδιοερασιτεχνών (Band Plan IARU − Region 1).
Επιπλέον, σε όλο τον κόσµο το band plan θεωρείται

«συµφωνία κυρίων», που κατά την άποψή µας είναι
ηθικά ισχυρότερο από κάθε νόµο..
Ως προς το band plan του IARU R1 VHF Manager

handbook δεν χρειάζεται να ανατρέξεις σε κανένα
σύλλογο για να το αλιεύσεις, µπορείς να το
‘’κατεβάσεις’’ από το site της Ε.Ε.Ρ. όπου υπάρχει
στα χρήσιµα αρχεία, που είναι προσβάσιµα από την
αρχική σελίδα (στη δεύτερη σελίδα από τις συνολικά
3 υπάρχουσες σελίδες µε χρήσιµα αρχεία).
Σηµειωτέον ότι στο επίσηµο site της IARU R1

http://www.iaru-r1.org/index.php/spectrum-and-
band-plans/vhf/2-meter παραµένει αναρτηµένο το
παλαιό band plan, λόγω αδυναµίας προσαρµογής της
ιστοσελίδας και οι αρµόδιοι προσανατολίζονται στην
χρήση κειµένων σε pdf αντί για HTML, για να
λύσουν το πρόβληµα αυτό.
Γενικά θα θέλαµε να διευκρινίσουµε ότι η Ε.Ε.Ρ.

δεν είναι ο χωροφύλακας για την σωστή
συµπεριφορά των ραδιοερασιτεχνών και την ορθή
χρήση των ραδιοερασιτεχνικών συχνοτήτων. Κάτι
τέτοιο δεν προβλέπεται από τη νοµοθεσία αλλά ούτε
και από το καταστατικό του Συλλόγου. Ο κάθε
ενδιαφερόµενος / θιγόµενος µπορεί να προσφύγει
στα προβλεπόµενα από το νόµο µέσα, διατηρώντας
και την ευθύνη της ορθότητας των καταγγελιών του.
Τέλος, η πρότασή σου να συµπεριληφθεί το θέµα

«Ερµηνεία και εφαρµογή του band plan» στα θέµατα
της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης του Ιανουαρίου
2016, δεν µπορεί να γίνει αποδεκτή, γιατί δεν είναι
ένα θέµα για το οποίο µπορεί να ληφθεί από τη Γ.Σ.
η οποιαδήποτε απόφαση, εφόσον η εφαρµογή του
band plan περιλαµβάνεται στη ραδιοερασιτεχνική
νοµοθεσία. Μπορούµε όµως να το συζητήσουµε
ενηµερωτικά στο τέλος της Γ.Σ. και ενδεχοµένως να
πραγµατοποιήσουµε µια εκπαιδευτική συνάντηση
για τα µέλη, στην οποία να γίνει πλήρης ενηµέρωση
για το ισχύον band plan καθώς και διευκρίνιση της
σηµασίας της τήρησής του.

◘
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ειδησεις - δραστηριοτητες τοπικων συλλογων

ΗΈνωση Ραδιοερασιτεχνών Βέροιας-Αλε-
ξάνδρειας-Νάουσας (ΕΡΒΑΝ) ευχαριστεί
θερµά την εταιρεία Olympia Electronics

για την άµεση ανταπόκριση στο αίτηµά της προς
την εταιρία. Πρόσφατα έγινε η παραλαβή από το
εργοστάσιο της Olympia-electronics στον Καταχά
Πιερίας ένα ολοκληρωµένο Σετ Αντικλεπτικού
Συναγερµού για τον σύλλογο.
Η παράδοση έγινε από τον κύριο ∆ηµήτριο

Λακασά και από την Ένωση ραδιοερασιτεχνών
Βέροιας-Αλεξάνδρειας-Νάουσας παρέλαβαν ο
πρόεδρος του συλλόγου Χαράλαµπος Τσαγκαλί-
δης SV2JQA και ο Θωµάς Ματσούκας SV2OLW.

Ευχαριστήριο από την ΕΡΒΑΝ

HARRL µας καλεί να απο-
στείλουµε τις προτάσεις
µας για υποψήφιους του

∆ιεθνούς Βραβείου Ανθρωπισµού
2015. Το βραβείο αυτό απονέµεται
σε έναν ραδιοερασιτέχνη ή οµάδα
ραδιοερασιτεχνών, που επιδει-
κνύουν αφοσίωση στην ανθρώπινη
ευηµερία, την ειρήνη και τη διεθνή
κατανόηση µέσω του ραδιοερασι-
τεχνισµού. Η ARRL καθιέρωσε το
ετήσιο αυτό βραβείο, για να ανα-
γνωριστεί η κοινωνική προσφορά
των ραδιοερασιτεχνών σε ειδικές
περιπτώσεις ανάγκης ή καταστρο-
φών µε χρήση του ραδιοερασιτε-
χνισµού. Οι προτεινόµενες υποψη-
φιότητες αποστέλλονται στην ειδι-
κή επιτροπή, που υποβάλλει τις
προτάσεις της στο ∆ιοικητικό Συµβούλιο της ARRL,
το οποίο λαµβάνει την τελική απόφαση. Οι προτά-
σεις µπορούν να υποβληθούν από ραδιοερασιτεχνι-
κές, κρατικές ή άλλου είδους οργανώσεις, που ωφε-
λήθηκαν από τις ξεχωριστές υπηρεσίες ενός ραδιοε-
ρασιτέχνη ή µιας ραδιοερασιτεχνικής οµάδας.

Οι προτάσεις υποψηφίων θα
πρέπει να περιλαµβάνουν περίλη-
ψη των δράσεων του υποψηφίου,
που αιτιολογούν την υποψηφιό-
τητά του για το βραβείο, καθώς
και βεβαιώσεις δύο τουλάχιστον
ατόµων, τα οποία έχουν προσω-
πική γνώση για τη δράση αυτή.
Οι βεβαιώσεις µπορούν να
προέρχονται από αξιωµατού-
χους οµάδων (π.χ. τον Ερυθρό
Σταυρό, άλλες φιλανθρωπικές
οργανώσεις ή τοπική κρατική
υπηρεσία), που ωφελήθηκαν
από τη ραδιοερασιτεχνική
δράση του υποψηφίου.

Οι πλήρεις προτάσεις για το
2015 θα πρέπει να αποσταλούν

εγγράφως στα αγγλικά στη διεύθυνση
ARRL International Humanitarian Award
225 Main St, Newington, CT 06111 USA

Περισσότερες πληροφορίες υπάρχουν στο
http://www.arrl.org/international-humanitarian-award.

Το ∆ιεθνές Βραβείο Ανθρωπισµού 2015
της American Radio Relay League - ARRL

http://www.arrl.org/international-humanitarian-award


Στις 03/11/2015 / 01:32z, το σήµα µου στην
µπάντα MF (475.650 Hz), σε mode WSPR-2
ελήφθη και αποκωδικοποιήθηκε για πρώτη

φορά από τον Michel, FR5ZX, στο Reunion Island.
QRB 7474 km.
Στις 05/11/2015 ακούστηκε στον FR5ZX και ο

Μανώλης SV3DVO.
Ως γνωστόν η επιφανειακή διάδοση στα MF & LF

φτάνει στα 2.000 – 2.500 km περίπου. Στην περί-
πτωση της λήψεως του σήµατος στα MF (474.2 kHz)
από τον FR5ZX σε απόσταση 7474 Km πιστεύουµε
ότι υπήρξαν 3 ακόµα “Hops” (= άλµατα) στη ιονό-
σφαιρα για να καλυφθεί η απόσταση των 7474 km.
Εάν λάβουµε υπ’ όψιν µας ότι µεταξύ των QTH µας
και του FR5ZX µεσολαβεί θάλασσα σε µεγάλη έκτα-
ση µπορούµε να υποθέσουµε ότι δεν υπήρξαν µεγά-
λες απορροφήσεις του σήµατος.
Οι εκποµπές από SV8CS και από τον SV3DVO

γίνονται στα MF µε κεραία Marconi τύπου “T” απο-
τελούµενη από 3 οριζόντια σύρµατα συνδεδεµένα
µεταξύ τους και από κέντρο κατεβαίνει ένα κάθετο
τµήµα που πηγαίνει στο πηνίο συντονισµού της.

Αναφορά από την σελίδα http://njdtechnologies.
net/some-trans-atlantic-fr5zx-hears-more-eu-num-
bers-increase-again-fr5zx-testing-transmit-setup-
vp9ge-hearing-na-stations-and-uploading-reports-
more-users-on-mf-wspr-than-any-other-band/
In the Indian Ocean (who would have thought we

would be talking about the Indian ocean and 630-
meters in the same breath!), the path between Europe
and Reunion Island has returned with nine stations
being reported to date.

(Στον Ινδικό Ωκεανό (ποιος θα το σκεφτόταν ότι θα
µιλούσαµε για τον Ινδικό Ωκεανό και τα 630 m στην
ίδια πρόταση!), η διαδροµή σήµατος µεταξύ της
Ευρώπης και του Reunion Island επέστρεψε, µε ανα-
φορές για εννέα σταθµούς µέχρι σήµερα.)
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SV8CS to FR5ZX in MF (Medium Waves) band

Αναφορά λήψης από τον FR5ZX.

Αναφορά λήψης σηµάτων του SV3DVO.

Timestamp Call MHz SNR Drift Grid Pwr Reporter RGrid km a
2015-11-03 01:32 SV8CS 0.475651 -20 0 KM07ks 0.5 FR5ZX LG78pu 7474 145
2015-11-03 01:24 SV8CS 0.475651 -29 0 KM07ks 0.5 FR5ZX LG78pu 7474 145

◘

Γράφει ο Σπύρος Χειµαριός, SV8CS
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LZ1JZ QSL PRINT

Επισκεφθείτε την ιστοσελίδα μου: www.LZ1JZ.com

Μπορώ να τυπώσω για σας κάρτες QSL, επισκεπτήρια, περιοδικά και έντυπα!!

Στείλτε μου το μήνυμά σας στο E-mail: LZ1JZ@mail.com

Κάρτες QSL σε χαμηλό κόστος και υψηλή ποιότητα!

dxing

Μου συνέβη σήµερα το πρωί, το έγραψα και το
ανέβασα στο προφίλ µου στο Facebook. Από τη
ραδιοερασιτεχνική σειρά:

"Καθηµερινές ιστορίες DXικής τρέλας"
(Part II)

Ηιστορία µας ξεκινά κάπως έτσι... Μετά από
µια ολονύκτια φθινοπωρινή βροχή, - η οποία
ξέπλυνε τους µονωτήρες της µέσης τάσης,

µε αποτέλεσµα να αποκτήσω έναν δέκτη απαλλαγ-
µένο από θόρυβο QRN και τα "τσιτσιρίσµατα" των
προηγουµένων ηµερών, που άκουγε καρφίτσα να
πέφτει στην Ωκεανία! - και κατά τη διάρκεια των
πρωινών εκτός Ευρώπης κλήσεών µου (CQ DX,
Outside Europe) πετάγεται ένας Ισπανόφωνος από το
πουθενά και µου λέει: "Γιο κοoo;(!) Γιο κooο;(!) Γιο
κooo;(!)
Και ενώ από κάτω απαντούν στην κλήση µου κάνα

δυο VKs µε έναν ΖL, το επιλεκτικό µου αυτί µέσα
στο QRM "πιάνει" έναν χαµηλό, µε ευρωπαϊκή προ-
φορά, να µου λέει: "...Victor.. Three..."
Αγνοώντας VKs, ZL και τον ΕΑ, ανταποκρίνοµαι

στο "rare DX" µε ύφος τροχονόµου που σου ζητάει
το δίπλωµα-: "Victor, question mark, three, give me
your call again please!"
Ο Ισπανόφωνος δεν "ψάρωσε" - από τον πρώην

Έλληνα αερονόµο - και πατώντας πάνω στον DX
σταθµό και µε ισπανική προφορά φωνάζει:
"Εchooo... Alfaaa... Ochooo... Alfaaaa... Zuluuu...
Germanyyyy..."
Ρωτώ: "Victor something Three, please call me

again..."

Ο χαµηλός DX σταθµός µου απαντά: "...Victor..."
Και ο Ισπανός πάνω του, τα ίδια και χειρότερα:
"ΕΑochoοοAZG...EAochoοοAZG...EAochoοοAZG..."
Επαναλαµβάνω: "The station with Victor...

Three...Again...?"
O "rare DX" σταθµός ξαναπαίρνει:"Victor..."
Και ο Ισπανός - ο οποίος είχε κόψει (γ)κάβο πλέον

- επαναλαµβάνει πιο έντονα και µε πιο ισχυρό σήµα
ΠΑΝΩ στον DX σταθµό:
"ΕΑ ocho AZG...EA ocho AZG...EA ocho AZG!"
O DX σταθµός ανταποκρίνεται: "Victor... Seven...

Three.."
O Ισπανός παίρνει πάνω του, σε παραλήρηµα:
"ΕΑ ocho AZG...EA ocho AZG...EA ocho AZG...EA

ocho AZG..."
∆εν σταµάταγε µε τίποτα...
Σκέφτοµαι ότι θα είναι η Γερµανική DX-Pedition

στα νησιά Marshall V73D που είναι active αυτές τις
µέρες από εκεί και απαντώ: "V73 please once more
your call..."
Με τη µόνη διαφορά ότι ο Γερµανός τσαντίστικε

που δεν τον άκουγα και έφυγε...
ΣτησυχνότηταείχαµεµείνειεγωκαιοΙσπανόςνακάνει:
"Echoooo-Alfaaaa-Ochooo-Alfaaa-Zuluuu-

Germanyyyy..."
Όλη η ραδιοερασιτεχνική µου έπαρση περί επιλε-

κτικών αυτιών, ευαίσθητων δεκτών, ξεπλυµένων
µονωτήρων και αερονοµίας είχαν εξαφανιστεί δια
µαγείας... Σκέφτηκα: "To χάθαµε το παλικάρι
πατριώτ... Tην Ιθπανία µου µέθα!"

73, SV3AQR

Γράφει ο Γιάννης Θεοφιλόπουλος, SV3AQR
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η γωνια των DXersΓράφει ο Μιχάλης Χατζηµιχαλάκης, SV1MO, Επιτροπή QSL Bureau

Φίλοι DXers,
Από αυτή την σελίδα θέλουµε να ενηµερώσουµε άµεσα

τους νέους συναδέλφους για κάποιες από τις DX peditions
και κάποια από τα contests που θα πραγµατοποιηθούν σε
αυτό το δίµηνο. Οι παλαιότεροι και εµπειρότεροι συνά-
δελφοι έχουν την πληροφόρηση που εκείνοι επιθυµούν
από διάφορες πηγές που γνωρίζουν. Όµως είναι φυσικό οι
πιο άπειροι από εµάς να θέλουν κάποια βοήθεια, µέχρι και
εκείνοι να βρουν τον βηµατισµό τους µέσα στα ερτζιανά.
Σε αυτούς λοιπόν είναι αφιερωµένη η σελίδα. Σε καµιά
περίπτωση δεν έχει σαν στόχο η σελίδα να παραθέσει
όλες τις δραστηριότητες που θα πραγµατοποιηθούν µέσα
σε αυτό το δίµηνο από την παγκόσµια ραδιοερασιτεχνική
κοινότητα.

5R8IC (Madagascar)
1 Νοεµβρίου έως 12 ∆εκεµβρίου

Ο Eric F6ICX θα βρεθεί και πάλι για διακοπές στο νησί
Sainte Marie (Nosy Boraha) ανατολικά της Μαδαγασκά-
ρης την παραπάνω περίοδο και θα εκπέµπει στις µπάν-
τες από 40 έως 10 µέτρα, κυρίως σε CW (λίγο σε SSB και
ψηφιακά). Το νησί έχει αριθµό ΙΟΤΑ ΑF-090 (16,54
N/49,53 A). Τα QSO θα τα ανεβάσει στο Club Log, από
όπου µπορείτε να ζητήσετε κάρτα. Άλλως στείλτε την
δική σας via bureau στον F6ICX.

YJ0BJ (VANUATU)
2 έως 16 ∆εκεµβρίου

Ο Barry VK2BJ θα εκπέµπει από τα νησιά Vanuatu την
παραπάνω περίοδο στις µπάντες από 80 έως 6 µέτρα και
στα modes SSB & CW. Όλα τα QSO θα τα ανεβάσει στο
LoTW και στο e-QSL. Θα ανταλλάξει κάρτες via bureau
ή και direct (via home call)

P40MH (Aruba)
3 έως 10 Νοεµβρίου

Ο Μiika OH2BAD θα βρεθεί και πάλι στην Aruba
(IOTA SA-036, 12,30 B/69,58 ∆) και θα εκπέµπει µε το
χαρακτηριστικό Ρ40ΜΗ σε όλα τα modes. Θα ανταλλά-
ξει κάρτες via bureau ή direct via home call στην Φινλαν-
δία.

J68KF (Saint Lucia)
7 έως 14 Νοεµβρίου

Ο Joe N7BF θα εκπέµπει µε το χαρακτηριστικό J68KF
την παραπάνω περίοδο σε όλες τις µπάντες από 80 έως 6
µέτρα. Την ίδια περίοδο θα βρεθούν στο νησί και οι
ΑΑ4OC, KB7NJV, N7QR, N7DWL, WT4BT, οι οποίοι
θα εκπέµπουν µε το χαρακτηριστικό J68/XXXXX, ο
κάθε ένας µε το δικό του χαρακτηριστικό. Όλα τα QSO
θα τα ανεβάσουν στο LoTW. Θα ανταλλάξουν κάρτες και
via bureau via home calls. To νησί έχει τον αριθµό ΙΟΤΑ

ΝΑ-108 και βρίσκεται στις συντεταγµένες 13,5 Β/60,58 ∆.

VP2ECC (Anguilla)
8 έως 23 Νοεµβρίου

Ο Andreas DL9USA θα βρεθεί στο νησί (ΙΟΤΑ ΝΑ-022
18,13Β/63,03 ∆) την παραπάνω περίοδο και θα εκπέµπει
σε όλες τις HF µπάντες µε το χαρακτηριστικό VP2ECC.
Αν θέλετε κάρτα του, αρκεί να στείλετε ένα e-mail στην
διεύθυνση dl9usa@onlinehome.de και να ζητήσετε γρά-
φοντας τα στοιχεία του QSO. Αν θέλετε να του στείλετε
την κάρτα σας, θα την στείλετε στο home call στην Γερ-
µάνια.

Ε51ΚΙΚ (South Cook Isl.)
9 έως 15 Νοεµβρίου

O Steve G0KIK θα βρεθεί στο νησί Rarotonga (IOTA
OC-013 21,14 N/159,46∆) την παραπάνω περίοδο και θα
εκπέµπει σε όλες τις µπάντες των HF. Κάρτες θα ανταλ-
λάξει µόνο direct και ζητά 2 δολάρια ανά κάρτα στην
διεύθυνσή του στην Αγγλία.

3C7GIA (Εquatorial Guinea)
12 έως 23 Νοεµβρίου

Ο Kenneth LA7GIA θα εκπέµπει από το νησί Bioko
(Fernando Po) που έχει αριθµό ΙΟΤΑAF-010 (3,27 B/8,4
A), σε όλες τις µπάντες HF. To callsign δεν είναι επιβε-
βαιωµένο ακόµη, αυτό όµως θα ζητήσει από τις Αρχές µε
την άφιξη του. Για περισσότερες πληροφορίες επισπευ-
τείτε το site http://la7gia.com/3c7gia/ index.html. Τις κάρ-
τες σας µπορείτε να τις στείλετε και via bureau για τον
LA7GIA.

VK9WA (Willis Islets)
14 έως 23 Νοεµβρίου

Μια διεθνής οµάδα ραδ/τεχνών θα βρεθεί στο κεντρικό
νησί των νησίδων την παραπάνω περίοδο και θα εκπέµπει
σε όλες τις µπάντες από 160 έως 10 µέτρα και στα modes
SSB, CW και RTTY. Το νησί ενεργοποιήθηκε τελευταία
φορά το 2008 και στον κατάλογο των most wanted βρί-
σκεται στη θέση 32. Το νησί έχει τον αριθµό ΙΟΤΑ OC-
007 και βρίσκεται ΒΑ της Αυστραλίας (16,10 Ν/149,46
Α). Αναλυτικές πληροφορίες στη διεύθυνση:
http://vk9wa.com/ .QSL manager της αποστολής θα είναι
ο Jared - N7SMI. Συνιστά να ζητήσετε κάρτα µέσω του
OQRS του Club Log είτε direct είτε via bureau.

S79C (Seychelles)
15 έως 23 Νοεµβρίου

Μια διεθνής οµάδα συναδέλφων θα βρεθούν στο νησί
Coetivy, που ανήκει στο συγκρότηµα των νησιών
Seychelles και βρίσκεται νότια του κεντρικού νησιού στις
συντεταγµένες 7,09 Ν/56,29 Α. Έχει τον αριθµό ΙΟΤΑ
AF-119 (αριθµοδοτήθηκε το 2014). Θα εκπέµπουν στις
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µπάντες 40 έως 10 µέτρα και στα modes SSB, CW και
RTTY. Μπορείτε να ζητήσετε την κάρτα σας µε το σύστη-
µα OQRS από το site του γνωστού M0OXO (via bureau
ή direct). Περισσότερες πληροφορίες στο site της dxpe-
dition: http://af119new.com/

T2TT (Tuvalu)
24 Νοεµβρίου έως 2 ∆εκεµβρίου

Το Tuvalu IOTA OC-015 ( 7,28 N/178,40 A) είναι για
την Ευρώπη το νούµερο 67 στα most wanted σύµφωνα µε
το Club Log. Έτσι την παραπάνω περίοδο θα βρεθούν στο
Funafuti τέσσερες αµερικανοί ραδ/τέχνες και θα εκπέµ-
πουν στις µπάντες από 80 έως 10 µέτρα. Θα καταβληθεί
προσπάθεια να ανεβαίνουν όλες οι επαφές στο Club Log
σε πραγµατικό χρόνο. Ακόµα θα ανέβουν όλες οι επαφές
στο LoTW τέσσερες µήνες µετά το τέλος της dxpedition.
Για κάρτα QSL µπορείτε να στείλετε την δική σας στον
manager της αποστολής Κ8ΝΑ via bureau ή direct.
Ακόµα µπορείτε να ζητήσετε κάρτα µέσω OQRS. Οι κάρ-
τες θα αρχίσουν να στέλνονται από τον επόµενο Μάρτιο.
Περισσότερες πληροφορίες στο site της dxpedition:
http://www.cq-tuvalu-fiji.com/

3D2RJ (Fiji)
2 έως 10 ∆εκεµβρίου

Η ίδια οµάδα µετά το Τuvalu θα πάει στο Rakiraki (Fiji
isl.) ΙΟΤΑ OC-121 (17,27N/ 178/04 A), για να συνεχίσει
την dxpedition. QSL manager εδώ θα είναι ο N7RO για
ανταλλαγή καρτών. Κατά τα άλλα ισχύουν τα ίδια δεδο-
µένα µε την προηγούµενη αποστολή.

CE0Y (Easter Isl)
24 Νοεµβρίου έως 2 ∆εκεµβρίου

Οι συνάδελφοι Yan RZ3FW και Sergey R4WAA θα
εκπέµπουν από το νησί την παραπάνω περίοδο χρησιµο-
ποιώντας τα χαρακτηριστικά CE0Y/RZ3FW και
CE0Y/R4WAA αντίστοιχα. Το νησί έχει τον αριθµό
ΙΟΤΑ SA-001 (27,08 N/109,22 ∆) Τις κάρτες σας θα τις
στείλετε via home call.

XV2D (Vietnam)
23 Νοεµβρίου έως 5 ∆εκεµβρίου

Ο Mats, SM6LRR θα βρεθεί για διακοπές στο Mui Ne
του Βιετνάµ (11,00 Β/108,20 Α) την παραπάνω περίοδο
και θα εκπέµπει σε όλες τις µπάντες των HF και στα
modes SSB, CW, Digital. Όλες τις επαφές θα τις ανεβάσει
στο LoTW. ∆εν θα ανταλλάξει κάρτες via bureau παρά
µόνο direct. Θα λάβει µέρος και στο CQWW CW contest.

E51XGI (South Cook Isl.)
3 έως 10 ∆εκεµβρίου

Έχουµε και αυτό τον µήνα ενεργοποίηση σταθµού από
την Rarotonga, (IOTA OC-013 21,14 N/159,46∆), αυτή
την φορά από τον Ιάπωνα Haru JA1XGI που δήλωσε ότι
θα εκπέµπει στις µπάντες από 160 έως 10 µέτρα σε CW,
SSB και DIGITAL modes. Όλα τα QSO θα τα ανεβάσει

στο LoTW. Επίσης θα ανταλλάξει κάρτες via bureau και
direct via home call

T88RY (Palau)
22 έως 29 ∆εκεµβρίου

Ο Frank, I2DMI θα εκπέµψει από το Koror των Palau
(ΙΟΤΑ ΟC-009 , 7,20 B/134,28 A) την παραπάνω περίο-
δο στις µπάντες 80 έως 10 µέτρα µόνο σε RTTY.

QSL κάρτες θα ανταλλάξει µόνο direct οπότε πρέπει να
στείλετε την δική σας, τον απαντητικό φάκελο και 2 USD
στη διεύθυνσήτου στην Ιταλία.

Και κάποια contests που θα πραγµατοποιηθούν αυτό το
δίµηνο:[ΌλεςοιώρεςπουδίνονταιπαρακάτωείναισεUTC(Z)]

High Speed Club CW Contest
Την 1η Νοεµβρίου και µεταξύ των ωρών 09,00-11,00

και 15,00-17,00 το HSC διοργανώνει το σχετικό contest
φυσικά σε CW στις µπάντες 80,40,20,15,10 µέτρα. Τα
µέλη του HSC θα δίνουν το RST και τον αριθµό που
έχουν από το club, ενώ τα µη µέλη θα δίνουν το RST και
το ΝΜ (No Member). Πληροφορίες θα βρείτε στο:

http://www.highspeedclub.org/

DARC 10-Meter Digital Contest
Την 8η Νοεµβρίου και µεταξύ των ωρών 11,00-17,00 η

DARC διοργανώνει το contest στα ψηφιακά modes ήτοι
RTTY, Amtor, Clover, PSK31, Pactor και µόνο στην
µπάντα των 10m. Ανταλλάσουµε το RST + Serial No.του
κάθε QSO. Περισσότερες πληροφορίες στο link:

h t t p : / / w w w . d a r c . d e / r e f e r a t e / u k w -
funksport/corona/teilnahmebedingungen/

WAE DX Contest, RTTY
Στις 00,00 της 14ης Νοεµβρίου αρχίζει το παραπάνω

contest που θα τελειώσει στις 24,00 της 15ης Νοεµβρίου
σε RTTY στις 5 βασικές µπάντες από 80 έως 10 µέτρα.
Ανταλλάσουµε RST(Q) + Serial No. Περισσότερες πλη-
ροφορίες στο link:

http://www.darc.de/referate/dx/contest/waedc/en/rules/

JIDX Phone Contest
Το παραπάνω contest αρχίζει στις 07,00 της 14ης Νοεµ-

βρίου και τελειώνει στις 13,00 της 15ης Νοεµβρίου. Θα
είναι σε SSB στις πέντε κύριες µπάντες από 80-10 µέτρα.
Οι Ιαπωνικοί σταθµοί θα δίνουν το RS + αριθµό Νοµού
(01-50). Τους αριθµούς αυτούς µπορείτε να ελέγξετε στο
link : http://www.jidx.org/jidxmult.lst

Όλοι οι υπόλοιποι σταθµοί θα δίνουµε το RS + αρ ζώνης
CQ (59, 20). Περισσότερες σχετικές πληροφορίες στο
link: http://www.jidx.org/jidxrule-e.html

CQ Worldwide DX Contest, CW
Το γνωστό contest αρχίζει στις 00,00 της 28ης Νοεµβρί-

ου και τελειώνει στις 24,00 της 29ης Νοεµβρίου σε CW
αυτή τη φορά. Θα δουλέψουµε στις 6 κύριες µπάντες από

η γωνια των DXers

http://www.jidx.org/jidxrule-e.html
http://www.jidx.org/jidxmult.lst
http://www.darc.de/referate/dx/contest/waedc/en/rules/
http://www.darc.de/referate/ukw-funksport/corona/teilnahmebedingungen/
http://www.highspeedclub.org/
http://www.cq-tuvalu-fiji.com/
http://af119new.com/


59

QSL managers Από το QSL bureau της Ε.Ε.Ρ.

η γωνια των DXers

160 - 10 µέτρα. Ανταλλάσουµε το RST ,20 ( ζώνη CQ).
Πληροφορίες στο: http://www.cqww.com/rules.htm

ARRL 160-Meter Contest
Από τις 22,00 της 4ης µέχρι τις 16,00 της 6ης ∆εκεµβρί-

ου θα διεξαχθεί το contest της ARRL αποκλειστικά σε
CW και στα 160 µέτρα. Οι Αµερικανικοί και Καναδικοί
σταθµοί θα στέλνουν εκτός το RST και 2 ή 3 γράµµατα
που αφορούν στην περιοχή (στις περισσότερες περιπτώ-
σεις την πολιτεία), ενώ όλοι οι υπόλοιπο µόνο το RST.
Αναλυτικός πίνακας υπάρχει στη διεύθυνση:
http://www.arrl.org/section-abbreviations. Αναλυτικές
οδηγίες για το contest θα βρείτε στη διεύθυνση:
http://www.arrl.org/160-meter

ARRL 10-Meter Contest
Ένα ακόµη contest διοργανώνει η ARRL που αρχίζει

στις 00,00 της 12ης ∆εκεµβρίου και τελειώνει στις 24,00
της 13ης∆εκεµβρίου σε CW και Phone αποκλειστικά στα
10 µέτρα. Οι Αµερικανικοί και Καναδικοί σταθµοί θα

στέλνουν το RS(T) και δυο γράµµατα από το όνοµα της
πολιτείας, ενώ εµείς θα στέλνουµε το RS(T) και το
Ser.Nbr του QSO. Αναλυτικές πληροφορίες στο :
http://www.arrl.org/10-meter

RAEM Contest
Η Ρωσική Ένωση ραδ/τεχνών διοργανώνει την 27η

∆εκεµβρίου και µεταξύ των ωρών 00,00-12,00 το contest
σε CW και στις µπάντες 80,40,20,15,10 µέτρα, που είναι
αφιερωµένο στον Ρώσο εξερευνητή και ασυρµατιστή
Ernst Krenkel, που χρησιµοποιούσε το callsign RAEM.
Ανταλλάσουµε το Ser. Nbr του QSO και τους δυο πρώ-
τους αριθµούς από το γεωγραφικό πλάτος και µήκος που
βρίσκεται το QTH του σταθµού µας που συνοδεύεται από
τα γράµµατα Ν,S,W,O, (βόρειο, νότιο, δυτικό, ανατολικό
αντίστοιχα) Για παράδειγµα για την δική µου θέση 37Β
23Ο. Πληροφορίες στο link :

http://raem.srr.ru/contest/raem_2014/rules_eng_2014.php

Καλά DX, 73 De SV1MO

◘

DX STATION MANAGER DX STATION MANAGER DX STATION MANAGER
3Z0LH SP1DPA EG7SDC EA1AUM RA44AZ UA4CGR
4O7CC UA4CC EG8BFS EA8URV RI0BV UA4WHX
4U1WB KK4HD EG8SDC EA1AUM RI1PV UA4WHX
4X0A 4X1VF EG9SDC EA1AUM RT9K/0 RX9KM
4Z6T N4GNR EH2HJ EA2IR SV67FF SV2GWY
5B4ABP OE2GEN EN90IARU UT5UIA SX2AG SV2HXV
5E2E EB7DX GB2LGR G4NRZ SX2IMA SV2JAO
5H3DX NK8O H2X IZ4AMS TF/DJ6TB DJ6TB
7Z1HL DJ9ZB HF440W SP7KED TF/EC4AIT EC4AIT
7Z1TT A61BK HF71PW SP5KCR TF/K2HVN K2HVN
9A8DXG DL8AW HG30CW HA3NU TI9/TI2HMJ TI2HMJ
9H3AY G3SDG HK1MW N2OO TK/S59AA S59AA
9M2IDJ JA6IDJ HK1T EA5KB TM1MAD F5KLJ
9M4DX JA6IDJ II3PAN IV3IUM TM300SK F4GFE
9M6XRO M0URX J68HZ K9HZ TM59ENFL F5KDB
A96A A92AA LY779QT LY2QT TM5SIA F5KCC
AH0J JA1NVF OZ/OX5T OZ0J TT8FC EA3GWK
AH2R JH1QXJ P3F M0URX TX6A JA1GZV
B4T BA4TB P3L OE2GEN VE4GIL/VY0 VE4GIL
BV0J BM2JCC P40ER N5ET VE9/OZ1AA OZ1ACB
C44C M0URX P40ET N5ET VP5/KO8SCA KO8SCA
CE2SDC/1 EA1AUM P40PX AI5P VP9BO W4ZGR
CP1XRM EA5RM PX70FEB PS7AB YB8RW/5 YB8RW
DU1IST JA1HGY PX8Z PY8WW YJ0NH JA0JHQ
DU9AQQ EA5GL R100DI RD0B ZG2CW ZB2CW
EF2A EA2OT R11PVB UA4WHX ZG2FK ZB2FK

Αν κάποιος συνάδελφος ψάχνει για QSL manager κάποιου DX σταθµού από τον Ιανουάριο του 2012 ας στείλει
ένα e-mail στην διεύθυνση sv1mo@raag.org µήπως µπορέσω να τον εντοπίσω σε κάποιο αρχείο που κρατώ.

sv1mo@raag.org
http://raem.srr.ru/contest/raem_2014/rules_eng_2014.php
http://www.arrl.org/10-meter
http://www.arrl.org/160-meter
http://www.arrl.org/section-abbreviations
http://www.cqww.com/rules.htm
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οι κυκλοι της ιστοριας

Μια µικρή αναδροµή σε κάποια από τα άρθρα που
δηµοσιεύτηκαν παλαιότερα στο SV NEΑ, αλλά διαθέ-
τουν διαχρονική εγκυρότητα... Αν θέλετε να διαβάσετε
τα πλήρη άρθρα, µπορείτε να προµηθευτείτε από την

ΕΕΡ το DVD µε τα τεύχη 1-100 και τα τέσερα CD µε
τα τεύχη 101-112, 113-124, 125-136 και 137-148.

Πριν από 22 χρόνια
Τεύχος αρ. 25 – Νοέµβριος - ∆εκέµβριος 1993
Ο σκοπός αγιάζει τα µέσα
Γράφει ο Γιάννης Λυγδόπουλος, SV1BJY

Το παραπάνω απόφθεγµα ανήκει στον Μακιαβέλλι
και στην περίπτωση, µας εξυπηρετεί.
Ο ΣΚΟΠΟΣ: Να εγκαθιστούµε τις κεραίες µας στις

ταράτσες και τους λοιπούς χώρους των πολυκατοι-
κιών.
ΤΑ ΜΕΣΑ: Πλάγιοι τρόποι που θα εξηγηθούν πιο

κάτω και βοηθούν στο να παρακαµφθούν οι αντι-
δράσεις των ενοίκων και γενικά των προκατειληµέ-
νων. Και µια διευκρίνιση: Οι πλάγιοι, υπόγειοι και
παραπλανητικοί αυτοί τρόποι χρησιµοποιούνται για
να καλύψουν την έλλειψη κατοχύρωσης των µέσων
εκποµπής που χρησιµοποιούµε.
(…) 2. Μην µιλήσετε ευθέως για το επάγγελµά σας:

∆εν θα πείτε «ταµίας σε τράπεζα» αλλά «δηµόσιος
υπάλληλος». Ξεχάστε το «δουλεύω σε συνεργείο»,
είστε «µηχανικός αυτοκινήτων». Το «σερβιτόρος σε
πατσατζίδικο» γίνεται «Προϊστάµενος διευθέτησης
υλικών σε RESTAURANT» κλπ.

Πριν από 14 χρόνια
Τεύχος αρ. 70 – Νοέµβριος - ∆εκέµβριος 2001
CIA και Ραδιοερασιτεχνισµός!
(κάτω)

Πριν από 4 χρόνια
Τεύχος αρ. 130 – Νοέµβριος - ∆εκέµβριος 2011
Ασφάλιση κεραιοσυστηµάτων των µελών της

ΕΕΡ
Γράφει ο ∆ηµήτρης Ραµαντζάς, SV1AMY, Έφο-

ρος Ασφάλισης Μελών

Κανένας δεν επιθυµεί να δει τις κεραίες του στην
κατάσταση της φωτογραφίας. Πόσω µάλλον να προ-
καλέσει µε την πτώση τους καταστροφή σε ξένη
περιουσία, την οποία θα πρέπει και να αποζηµειώσει.
Η Ε.Ε.Ρ. αποφάσισε εδώ και χρόνια να προσφέρει

στα µέλη της, χωρίς πρόσθετο κόστος για αυτά, µια
ασφαλιστική κάλυψη σχετικά µε τα ραδιοερασιτεχνι-
κά κεραιοσυστήµατα, που βρίσκονται εγκατεστηµέ-
να στους σταθµούς βάσης.
Η ασφαλιστική αυτή κάλυψη µετράει πάνω από

δέκα χρόνια ζωής, ενώ τα τελευταία χρόνια γίνεται
σε συνεργασία µε µία από τις µεγαλύτερες ασφαλι-
στικές εταιρείες στην Ελλάδα, την ΕΘΝΙΚΗ ΑΣΦΑ-
ΛΙΣΤΙΚΗ. Σε συνεργασία µε τον ασφαλιστικό σύµ-
βουλό της, κ. Χρήστο Σαλονικίδη καταρτίστηκε το
ισχύον ασφαλιστικό πρόγραµµα, που, όπως αναφέρει
το οµαδικό ασφαλιστήριο αστικής ευθύνης προς τρί-
τους αρ. 62371, καλύπτει τις υλικές ζηµίες προς τρί-
τους αλλά και, ω µη γένοιτο, θάνατο ή σωµατικές
βλάβες που µπορεί να προέλθουν από την πτώση των
κεραιοσυστηµάτων.

◘



ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΩΝ ΡΑ∆ΙΟΕΡΑΣΙΤΕΧΝΩΝ
ΑΠΟ ΤΟ 1958

ΗΈνωση Ελλήνων Ραδιοερασιτεχνών (Ε.Ε.Ρ.) είναι ένας µη κερδοσκοπικός Ραδιοερασιτεχνικός Σύλλογος µε σκοπό τη διά-
δοση του Ραδιοερασιτεχνισµού, την προαγωγή των συµφερόντων της Υπηρεσίας Ερασιτέχνη και Υπηρεσίας Ερασιτέχνη
Μέσω ∆ορυφόρου, τη νοµική τους εκπροσώπηση εντός και εκτός της Ελλάδος και τον πειραµατισµό µε σκοπό την πρόοδο

της τέχνης και της τεχνικής των ραδιοεπικοινωνιών. Στους σκοπούς του είναι ακόµα η εγκατάσταση δικτύων επικοινωνίας και η
προώθηση και διατήρηση των πολιτιστικών σχέσεων, της φιλίας και των υψηλών ιδανικών της ραδιοερασιτεχνικής κοινότητας.

Ως Νοµικό Πρόσωπο Ιδιωτικού ∆ικαίου Μη Κερδοσκοπικού Χαρακτήρα µε έδρα την Αθήνα ιδρύθηκε το 1958 και είναι ο επίσηµος
εκπρόσωπος της Ελλάδας στη∆ιεθνή Ένωση Ραδιοερασιτεχνών (INTERNATIONALAMATEUR RADIO UNION – I.A.R.U.)

Στο συνεχές έργο της Ένωσης για τη διάδοση του ραδιοερασιτεχνισµού στην Ελλάδα κατά τη διάρκεια των 57 χρόνων από την
ίδρυσή της µέχρι σήµερα περιλαµβάνονται:

► Εκπροσώπηση της Ελλάδας στους διεθνείς οργανισµούς µε συµµετοχή στα διεθνή συνέδρια (ITU, IARU, GAREC) και στη
λήψη αποφάσεων για το µέλλον του ραδιοερασιτεχνισµού παγκοσµίως.

► Εγκατάσταση και συνεχής συντήρηση εκτενούς δικτύου αναµεταδοτών και επαναληπτών, φωνής και δεδοµένων, σε όλη
την Ελλάδα, το οποίο χρησιµοποιείται από όλους τους Έλληνες ραδιοερασιτέχνες καθηµερινά αλλά και σε περιπτώσεις έκτα-
κτης ανάγκης.

► Συγκρότηση και εξοπλισµός των Οµάδων Έκτακτης Ανάγκης
► Συνεργασία µε Οµάδες Έκτακτης Ανάγκης του εξωτερικού
► ∆ιατήρηση εντευκτηρίων για τις συναντήσεις των µελών της. Ο σταθµός της Ένωσης µε το διακριτικό SZ1SV και µε χειρι-

στές µέλη της Ε.Ε.Ρ. έχει συµµετάσχει επανειληµµένα σε διεθνείς διαγωνισµούς (contests) αλλά και σε διάφορες σηµαντικές
ραδιοερασιτεχνικές εκδηλώσεις και εθνικές επετείους.

► ∆ιενέργεια µαθηµάτων για υποψήφιους ραδιοερασιτέχνες αλλά και σεµιναρίων συνεχούς επιµόρφωσης για τους ήδη αδει-
ούχους.

► Έκδοση εγχειριδίων για την προετοιµασία των υποψηφίων για τις εξετάσεις απόκτησης πτυχίου ραδιοερασιτέχνη, αλλά και για
άλλα ραδιοερασιτεχνικά θέµατα, όπως οι ψηφιακές επικοινωνίες. Επίσης, έκδοση βοηθήµατος για τους καινούργιους ραδιοε-
ρασιτέχνες µε τον εύγλωττο τίτλο «Για µια Καλή Αρχή».

► Έκδοση του µοναδικού αµιγώς ραδιοερασιτεχνικού διµηνιαίου περιοδικού SV NEA
► ∆ιαχείριση του ελληνικού γραφείου ανταλλαγής καρτών QSL
► ∆ιατήρηση ενηµερωτικής ιστοσελίδας µε όλες τις πληροφορίες που χρειάζεται ένας υποψήφιος ή αδειούχος ραδιοερασιτέχνης

και µε σύνδεση σε file server µε ραδιοερασιτεχνικές εφαρµογές, πληροφορίες για ραδιοσταθµούς από σπάνιες χώρες µέσω του
δικτύου packet cluster και απεικόνιση θέσης ενός κινητού ή φορητού σταθµού σχεδόν σ’ ολόκληρη τη χώρα και τον κόσµο µε
το δίκτυο επαναληπτών απεικόνισης θέσης (APRS) που διαθέτει και συντηρεί.

► Πειραµατική εγκατάσταση του συστήµατος πρωτοποριακής τεχνολογίας D-STAR (Digital Smart Technologies forAmateur
Radio), που αναπτύχθηκε από τους Ιάπωνες ραδιοερασιτέχνες σε συνεργασία µε την εταιρεία ICOM.

► Ασφάλιση των εγκαταστάσεων των µελών στην Εθνική Ασφαλιστική για αστική ευθύνη έναντι τρίτων.
► Παροχή νοµικών συµβουλών από εξειδικευµένο σε ραδιοερασιτεχνικά θέµατα δικηγόρο.

Τα Εντευκτήρια της Ε.Ε.Ρ., στα οποία είναι εγκατεστηµένος ο ραδιοερασιτεχνικός σταθµός µε διακριτικό SZ1SV, ευρίσκονται στο
Περιστέρι, εύκολα προσβάσιµα µε τα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς και είναι ανοικτά για τα µέλη και µη κάθε Τετάρτη 5:00 – 9:00
µ.µ. Τα εκπαιδευτικά σεµινάρια για τις εξετάσεις απόκτησης πτυχίου ραδιοερασιτέχνη γίνονται στον ίδιο χώρο δύο απογεύµα-
τα την εβδοµάδα.

E-mail: raag-hq@raag.org
Web Site: www.raag.org

Ένωση Ελλήνων Ραδιοερασιτεχνών
Παύλου Μελά 42, Περιστέρι

Τηλ.: +30 210 52 26 516
Fax: +30 210 52 26 505

Τι είναι και τι κάνει η ΕΕΡ;

mailto:raag-hq@raag.org
raag-hq@raag.org


Όλη η ύλη των εξετάσεων για το πτυχίο
ραδιοερασιτέχνη, σε δυο ειδικά βιβλία!

Εμπλουτίστε την ηλεκτρονική σας βιβλιοθήκη με όλα τα τεύχη του περιοδικού SV NEA σε ψηφιακή μορφή!

Τα πρώτα
100 τεύχη
του SV NEA

Τεύχη
101 - 112

Τεύχη
113 - 124

Τεύχη
1 - 137 48

Τεύχη
125 - 136

Ôçë.: 210 52 26 516
e-mail:

http://www.raag.org
raag-hq@raag.org

ΝΕΑ ΓΡΑΦΕΙΑ - ΕΝΤΕΥΚΤΗΡΙΑ:
Παύλου Μελά 42, 121 31 Περιστέρι

Τα βιβλία του
υποψήφιου ραδιοερασιτέχνη

Γραμμένα ειδικά για τους υποψηφίους ραδιοερασι-
τέχνες των δυο νέων κατηγοριών, από τον επί χρόνια
εισηγητή Γεράσιμο Μανωλάτο, . Κάθε θεματική
ενότητα αναλύεται σε ξεχωριστό κεφάλαιο, όπου με
απλόκαι κατανοητό τρόποπαρουσιάζονται όλεςοι απα-
ραίτητες πληροφορίες για την επιτυχία στις εξετάσεις
για τηναπόκτηση τουπτυχίουραδιοερασιτέχνη!

SV1NK

Σε συνδυασμό με τη μελέτη των ερωτήσεων πολλαπλών επιλογών
του ΥΥΜΔπου αποτελούν την εξεταστέα ύλη, τα βιβλία θα σας βοη-
θήσουν να κατανοήσετε το “γιατί” πίσω από κάθε σωστή απάντηση,
υποβοηθώντας σημαντικά τη μνήμη σας και προσφέροντάς σας το
απαραίτητο υπόβαθρο γνώσεων που θα σας επιτρέψει να απο-
λαύσετε τη μέγιστη ανταποδοτικότητα από την ενασχόλησή σας με
τον ραδιοερασιτεχνισμό!

: 100 έγχρωμεςσελίδεςΑ4, τιμή για μέλη:

120 έγχρωμεςσελίδεςΑ4, τιμή για μέλη:

ΒιβλίοSY €2

ΒιβλίοSV: € 25

0
για μημέλη:

για μη μέλη:

€ 2

€ 2

2

7

Εισαγωγικά Δικαιώμα-
τα ραδιοερασιτεχνών των δυο κατηγοριών Βασικοί ορισμοί
Εθνικοί νόμοι, κανονισμοί, αδειοδότηση Πρακτικά θέματα
Λειτουργικοί κανόνες Η διάδοση των ραδιοκυμάτων
Νομικόπλαίσιο Βασικέςαρχέςηλεκτροτεχνίας

-
- -
- -

- -
-

Διάρθρωση κεφαλαίων των βιβλίων:

ΚΕΡΑΙΕΣ

ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ
και

Τιμή: ευρώ για τα μέλη
ευρώ για μη μέλη
10

12

Τα τεύχη του περιοδικού σε μορφή

Το πρόγραμμα

Κατάλογο περιεχομένων σε αρχείο

SV NEA PDF

Acrobat Reader

Excel

Τα περιέχουν:CD

Τα τεύχη της περιόδου
από το 1988 έως το 2006

Τα τεύχη της περιόδου
2007 - 2008

Τα τεύχη της περιόδου
2009 - 2010

Τα τεύχη της περιόδου
2013 - 2014

Τα τεύχη της περιόδου
2011 - 2012

Ψηφιακή έκδοση παλαιότερων τευχών του SV NEA

ΝΕΟ ΒΙΒΛΙΟ!

Επιλεγμένα, δημοφιλή άρθρα που
έχουν δημοσιευθεί στο παρελθόν
στο περιοδικό σχετικά με τη
θεωρία και την κατασκευή κεραιών
και ηλεκτρονικών συσκευών, από
Έλληνες και ξένουςσυγγραφείς.

SVNEA

120 σελίδες Α4, τιμή για μέλη:
για μη μέλη:

€ 1
€
5
17

Τιμή: ευρώ για τα μέλη
7 ευρώ για μη μέλη

5

Τιμή: ευρώ για τα μέλη
7 ευρώ για μη μέλη

5 Τιμή: ευρώ για τα μέλη
7 ευρώ για μη μέλη

5

Τιμή: ευρώ για τα μέλη
7 ευρώ για μη μέλη

5



ΤΗΛ. 2310 634.513 6977 383873 info@meimaris.comΕΛΠΙΔΟΣ - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ34 566 25

ΔΕΚΤΕΣ ΟΛΕΣ ΟΙ ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΚΑΡΤΕΣ - 4 ΑΤΟΚΕΣ ΔΟΣΕΙΣ

ΥΠΕΥΘΥΝΟ ΣΕΡΒΙΣΑΝΤΙΚΑΤΑΒΟΛΕΣ ΣΕ ΟΛΗ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΕΓΓΥΗΣΗ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ

T COMMUNICATIONS e-shopΟ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΟ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

ΜΕ ΤΙΣ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΕΣ
ΤΙΜΕΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ!!!

28
ΧΡΟΝ

ΙΑ

ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΛΙΓΕΣ ΗΜΕΡΕΣ!

UV-300

EINAI H ΙΔΙΑ, ΚΙ ΟΜΩΣ

ΔΙΑΦΕΡΕΙ!!

ALINCO
DM-330FXE

ΑΞΙΟΠΙΣΤΟ, ΜΙΚΡΟ, ΚΟΜΨΟ!

€ 51 0

5 V 3 A-15 0/ έως
προστασίες υπέρτασης/
βραχυκυκλώματος
υπερθέρμανσης

,

(TX / RX): &

ταυτόχρονη ακρόαση
Μεγάλη φωτιζόμενη οθόνη
Μικρόφωνο υψηλών επιδόσεων πιστότητας
Δυνατός ήχος λήψης

κανάλια μνήμης
Αντικλεπτικό σύστημα

και πολλά άλλα!

144-148 MΗz 430-440 MΗz

Διπλή

ΙΔΙΟ ΜΕ ΤΟ

V/V, V/U, U/V, U/U

758

CTCSS/DCS/DTMF

YAESU FT-8800 Τ
Ο
Κ
Α
Τ
Α
Σ
Τ
Η
Μ
Α
Δ
Ε
Ν
Ε
Υ
Θ
Υ
Ν
Ε
Τ
Α
Ι
Γ
ΙΑ

Τ
Υ
Χ
Ο
Ν
Τ
Υ
Π
Ο
Γ
Ρ
Α
Φ
ΙΚ
Α
Λ
Α
Θ
Η

ΔΩΡΕΑΝ ΠΑΡΑΔΟΣΗ
για παραγγελίες άνω των 100 ευρώ

BAOFENG UV-5R

ALINCO DR-138

ALINCO DR- 38HE6ALINCO

DJ-A446

Φορητός πομποδέκτης
που δεν απαιτεί

άδεια χρήσης!
PMR

W

FM

128
Ισχύς εξόδου 0.5 !
Αδιάβροχος
Μπαταρία ιόντων λιθίου
Με ραδιόφωνο !

κανάλια μνήμης

Πανεύκολος χειρισμός!

ALINCO

DJ-100

MHZ

W

FM

136 - 174
200
Ισχύς 5 / 2 / 0.5 !
Αδιάβροχος
Μπαταρία ιόντων λιθίου
Με ραδιόφωνο !

κανάλια μνήμης

Πανεύκολος χειρισμός!

Φορητός
πομποδέκτης

στρατιωτικών
προδιαγραφών
για κάθε χρήση

VHF €79!!ALINCO: ΙΑΠΩΝΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΣΕ ΚΙΝΕΖΙΚΕΣ ΤΙΜΕΣ!

ΠΟΜΠΟΔΕΚΤΗΣ MOBILE V/U, V/V, U/V, U/U

ΚΕΡΑΙΑ ΒΑΣΕΩΣ V/U

K

MIDLAND

UV-300

PMR
446

ορυφαία ποιότητα
υλικών και κατασκευής
από την , για
πολλά χρόνια αξιόπι-
στης λειτουργίας!

Εκμεταλλευτείτε το
συχνο-

τήτων λειτουργίας της
κεραίας !

Ιδανική
, ραδιοερασιτεχνική

ή εκτός των ραδιοερα-
σιτεχνικών ζωνών
(επαγγελματική,

κτλ.).

μεγάλο εύρος

για κάθε χρή-
ση

Συχνότητες:
PMR

Marine
128

0.5 Watt
FM ΝAR-WIDE

Ραδιοφωνία FM
(μόνο λή η), περιοχές ,

., VHF/UHF
Αριθμός μνημών:
Τροφοδοσία: Μπαταρία LiOn
7.4V/ 1800mAH
Ισχύς εξόδου:
Διαμόρφωση:

ψ
κ.λπ

έως 8

Πομποδέκτης VHF/UHF

έως 8W

Μια συσκευή,
δεκάδες λύσεις!

€19
5

€36
0

€10
9€11

0

MEIMARISwww. .com

€31
5

NE
W
VE
RS
IO
N!

€114

€53

€�

DYNASCAN UV-2

Wouxun UV-8DTYT DM UV-F10TH-UV8000D

VHF 50 W, UHF 40W DUAL BAND

Full Duplex VHF/UHF διπλής μπάντας

Δύζωνο, διπλή συχνότητα
Ταυτόχρονη διπλή ακρόαση με δυνατότητα
εκπομπής σε μια μπάντα και ταυτόχρονης λήψης στην άλλη
Δυνατότητα
Ισχύς εκπομπής 5W /4W
Ραδιοφωνική λήψη FM - Ενσωματωμένος φακός LED
DTMF / CTCSS / DCS - Κεραία SMA Θηλυκό (Standard)
Επαναφορτιζόμενη μπαταρία ιόντων λιθίου 1700 mAh

Full Duplex

αμφίδρομης ή μονόδρομης αναμετάδοσης
VHF UHF

Δύζωνο, διπλή συχνότητα
Εργονομικός σχεδιασμός
Ισχύς εκπομπής 5W
Ραδιοφωνική λήψη FM
DTMF / CTCSS / DCS
Επαναφορτιζόμενη μπαταρία
ιόντων λιθίου 1 00 mAh

ΔΙΑΤΙΘΕΤΑΙ ΜΕ Ή ΧΩΡΙΣ

VHF / UHF

8

GPS
ΔΩΡΟ κεραία μεγάλης εμβέλειας

€38

μπαταρία ιόντων
λιθίου 2600 mAh

€18
φορτιστής αυτ/του

ΝΕ
Ο!

Κάλυψη Συχνοτήτων:

Ισχύς Εξόδου:
Διαμορφώσεις:
Αριθμός Μνημών:
Πλήθος εξελιγμένων λειτουργιών

ΜΙL-STD-810G

136-174MHz (Επαγγελματική ρήση)
144-146MHz (Ραδιοερασιτεχνική χρήση)

60W/25W/10W H/M/L
FM / NFM

200

Προδιαγραφές

χ

€ 691 €11
2

€11
0

VHF/UHF GPSδιπλής μπάντας ( )VHF/UHF διπλής μπάντας
DYNASCAN DB-93M

ΝΕ
Ο!

Δύζωνο, διπλή συχνότητα
Ταυτόχρονη διπλή ακρόαση Full Duplex με δυνατότητα
εκπομπής σε μια μπάντα και ταυτόχρονης λήψης στην άλλη
Δυνατότητα
Ισχύς εκπομπής 5W / 4W

Ραδιοφωνική λήψη FM
DTMF / CTCSS / DCS
Επαναφορτιζόμενη μπαταρία ιόντων λιθίου 1650 mAh

αμφίδρομης ή μονόδρομης αναμετάδοσης
VHF UHF

Εξαιρετική ποιότητα και μεγάλη αξιοπιστία
Ενσωματωμένο (κρυπτοφωνία)scrambler

Με δυνατό,
κρυστάλλινο ήχο!

Full Duplex VHF/UHF διπλής μπάντας

ΜΕΓΑΛΗ ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΗ ΚΑΛΩΔΙΩΝ Α΄ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ESSI AOLONIM & P
ΕΤΟΙΜΟΠΑΡΑΔΟΤΑ ΣΕ ΧΙΛΙΟΜΕΤΡΑ ΚΑΙ ΚΑΤΑΠΛΗΚΤΙΚΕΣ ΤΙΜΕΣ!!

Ultraflex 7
Χαρακτηριστική αντίσταση 50 Ω
Πολύ εύκαμπτο, με πολύκλωνο
κεντρικό αγωγό από χαλκό και μανδύα
ανθεκτικό στις ακτίνες
Θωράκιση με φύλλο και πλέγμα χαλκού
Χαμηλές απώλειες στα και
( στα 144 Μ !)
Αντοχή ισχύος μέχρι 4400 *
Συντελεστής ταχύτητας 83%
Διάμετρος 7.3

UV

VHF UHF
Hz

W

mm

6,9 ανά 100dB m

ΜΟΝΟ 1.90 ευρώ ανά μέτρο!

Ultraflex 10
BROAD-PRO 50
Double Jacket

Χαρακτηριστική αντίσταση 50 Ω
Πολύ εύκαμπτο, με πολύκλωνο
κεντρικό αγωγό από χαλκό και μανδύα
ανθεκτικό στις ακτίνες UV
Θωράκιση με φύλλο και πλέγμα χαλκού
Χαμηλές απώλειες στα και
( στα 144 Μ !)
Αντοχή ισχύος μέχρι 8300 *
Συντελεστής ταχύτητας 83%
Διάμετρος 10.3 (όπως το

VHF UHF
Hz

W

mm RG-213)

4.74 ανά 100dB m

ΜΟΝΟ 2.90 ευρώ ανά μέτρο!

Ειδική σχεδίαση για τις πιο
απαιτητικές εφαρμογές χαμηλών
απωλειών - διπλού μανδύα με
πλήρη υδατοστεγανότητα
Χαρακτηριστική αντίσταση 50 Ω
Μονόκλωνος κεντρικός αγωγός
Θωράκιση με φύλλο και πλέγμα χαλκού
Χαμηλές απώλειες στα και
( στα 144 Μ !)
Αντοχή ισχύος μέχρι 8500 *
Συντελεστής ταχύτητας 83%

VHF UHF
Hz

W
4.59 ανά 100dB m

ΜΟΝΟ 3.00 ευρώ ανά μέτρο!

Airborne 5
Καλώδιο 50 Ω με διαστάσεις ίδιες με

αλλά πιο ελαφρό και με
μικρότερες απώλειες
Αδιάβροχο / ανθεκτικό σε

RG-58

UV
Θωράκιση με φύλλο και πλέγμα χαλκού
Χαμηλές απώλειες (
στα 50 Μ !)
Αντοχή ισχύος μέχρι 1650 *
Συντελεστής ταχύτητας 85%
Διάμετρος 5 (όπως το 58

6.98 ανά 100dB m
Hz

W

mm RG- )

ΜΟΝΟ 1.40 ευρώ ανά μέτρο!

ΠΩΛΗΣΗ ΜΕ
ΤΟ ΜΕΤΡΟ Ή
ΚΟΥΛΟΥ ΡΑ

ΔΙΑΘΕΤΟΥΜΕ
ΠΛΗΡΗ ΣΕΙΡΑ
ΚΑΤΑΛΛΗΛΩΝ
ΠΟΙΟΤ ΙΚΩΝ
ΚΟΝΕΚΤΟΡ

Τύπος 5.8 W

Τύπος 8 W

Με handsfree

5 ΧΡΟΝΙΑ
ΕΓΓΥΗΣΗ

€ 491

ΜΕ GPS

ΧΩΡΙΣ GPS

* Η αντοχή ισχύος
μεταβάλλεται ανάλογα
με τη συχνότητα
λειτουργίας

Συχνότητα λειτουργίας
&

2 m - 2 Χ 5/8-

70 cm - 5 Χ 5/8-λ

2 m -

: 70 cm -

50Ω, SO-239

510 cm

1.5 Kg

144-148 430-450 MHz

Απολαβή: 8.3 dB

Απολαβή 11.7 dB

Μέγιστη ισχύς:

Αντίσταση:

Μήκος:

Βάρος:

λ

Μεγάλο εύρος
συχνοτήτων λειτουργίας

Προστασία απο στατικά!

350 W

Λειτουργία VHF/UHF (V/U, V/V, U/V, U/U)
758 κανάλια μνήμης

VHF:50/25/10/5W
UHF:40/25/10/5W
Αποσπώμενη πρόσοψη
Μεγάλο εύρος συχνοτήτων λήψης
Αντικλεπτικός συναγερμός
Μικρόφωνο με φωτιζόμενα
πλήκτρα για απ' ευθείας
εισαγωγή συχνοτήτων
και τηλεχειρισμό
του πομποδέκτη

Ισχύς:

8W

ΔΕΚΤΕΣ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑΣ
ΛΗΨΗΣ ΜΕ SSB TECSUN

€19
5

FM MHz
Διαμορφ.: ΑΜ, SSB, WFM stereo)

USB stereo

AM SSB CW
DSP S-meter

Li-Ion 3.7V

Μπάντες μακρών, μεσαίων, βραχέων
από 0.1 - 29.999 και 64-108

(
Με δερμάτινη θήκη, καλώδιο φόρτισης

, χάρτη και ακουστικά
3050 μνήμες / ρολόι και ξυπνητήρι
Φίλτρα και /
Με επεξεργαστή και
Σε μαύρο ή λευκό χρώμα
Μπαταρία
Κρυφά μενού ρυθμίσεων

Πείτε μας ότι το είδατε
στο και πάρτε το
με

SV NEA
έκπτωση 30 ευρώ

στην αναγραφόμενη τιμή!!!

S-2000
Ham radio receiver

PL-880
€38

9

€14
9

FM radio Air band
MHz MHz

Διαμορφ.: ΑΜ, SSB, WFM stereo)

12
S-meter DX/ normal local

Μπάντες μακρών, μεσαίων, βραχέων,
και

0.1 - 29.999 , 76-108 και 118-137
(

Με θήκη,τροφοδοτικό, κεραία, ακουστικά
00 μνήμες / ρολόι και ξυπνητήρι

και ευαισθησία /
Ρύθμιση μπάσα - πρίμα
Χρονοδιακόπτης απενεργοποίησης
Διακόπτη επιλογής φωτισμού
Λειτουργεί με 4 μπαταρίες ΑΑ ή
εξωτερική τροφοδοσία
Εισαγωγή συχνότητας από το
πληκτρολόγιο
...και πολλές άλλες λειτουργίες!

FM radio Air band
MHz MHz

ΑΜ, USB, LSB, WFM stereo)
10
S-meter / RF Gain / squelch

IF kHz]

Wide / narrow
Line in / Line Out

D cell

IO ME TO SATELLIT 750

Μπάντες μακρών, μεσαίων, βραχέων,
και

0.1 - 29.999 , 76-108 και 118-137
(

00 μνήμες / ρολόι και ξυπνητήρι

Τηλεσκοπική / εξωτερική κεραία
Έξοδος 455
Μεγάλο, ποιοτικό μεγάφωνο
24ωρο ρολόι / διπλό ξυπνητήρι

φίλτρα

Τροφοδοσία: 4 Χ ή εξωτερική

ΙΔ

PL-660

ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ
ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ
Ο ΦΟΡΗΤΟΣ
ΠΟΜΠΟΔΕΚΤΗΣ
ΜΕ ΤΗ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ
ΙΣΧΥ ΕΞΟΔΟΥ, ΕΩΣ

DYNASCAN DB-M14
MINI ΠΟΜΠΟΔΕΚΤΗΣ MOBILE VHF/UHF

430-440MHz, 136-174MHz
4 / 10 W RF
ε όλες τις εξελιγμένες

δυνατότητες που θα
ζητούσατε από
ένα !

M

mobile

€ 41 9

ΝΕ
Ο!

Δύζωνο, διπλή συχνότητα

Εργονομικός σχεδιασμός
Ισχύς εκπομπής 10W
Λειτουργία

ή
DTMF / CTCSS / DCS
Κεραία υψηλής απόδοσης

136-174MHz/400-520MHz

VHF / UHF
cross-band repeat

Simplex Semi-duplex

Μεγάλη μπαταρία 3600 mAhLi-ion

◘




