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SX100A – Θωρηκτό “Γεώργιος Αβέρωφ”

Στιγµιότυπο από τις εκδηλώσεις εορτασµού της 100ής επετείου από την έναρξη των νικηφόρων Βαλκανικών Πολέµων,παρισταµένου του Προέδρου της ∆ηµοκρατίας κ. Κάρολου Παπούλια και πολλών άλλων επισήµων.

Ο SV1ENG καθιστός και πίσω του οι SV1HER, SV1IW,SV1XC, Υποπλοίαρχος (Ε) Γεώργιος Μωραΐτης ΠΝ, τουΠΝΜ Θ. ΑΒΕΡΩΦ, SV1DS, SV8XW. Ο SV8XW µπροστά στους ποµπούς του πλοίου, δυο απότους οποίους κατασκεύασε ως πιστά αντίγραφα. 

Η έκθεση στολών του Π.Ν. στο Θ/Κ “Γ. Αβέρωφ”. SV1GE, SV1AGU, SV2FWV
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Πλωτό ναυτικό µουσείο “Θωρη-κτό ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΒΕΡΩΦ”. Τοπιο ζωντανό κοµµάτι της σύγ-χρονης ιστορίας του Πολεµικού Ναυτι-κού.Μετά την πρoηγούµενη επιτυχηµένηαποστολή της Ένωσης Ελλήνων Ραδιοε-ρασιτεχνών τον ∆εκέµβριο του 2011, µεσκοπό τον εορτασµό των 100 χρόνωντου Θωρηκτού, και αφού τηρήσαµε τηνυπόσχεσή µας για την επισκευή καιενεργοποίηση του παλαιού ασυρµάτουτου πλοίου, το Πολεµικό Ναυτικό µαςτίµησε καλώντας µας να συµµετάσχουµεσε νέα εκδήλωση για τα 100 έτη από τηνέναρξη των νικηφόρων ΒαλκανικώνΠολέµων.Αυτή τη φορά η αποστολή µας ήτανδιττή. Αρχικά, την Πέµπτη 4 Οκτωβρίου2012 να εκπεµφθεί σήµα του Προέδρουτης  ∆ηµοκρατίας κ. Κάρολου Παπού-

λια από το Θωρηκτό Γ. ΑΒΕΡΩΦ προςτα πολεµικά πλοία του Π.Ν. και µετά,από 5 έως 7 Οκτωβρίου η πραγµατοποί-ηση ραδιοερασιτεχνικών εκποµπών απότον ειδικά διαµορφωµένο χώρο, όπουήταν και η έκθεση αντιγράφων στολώντου Π.Ν. της εποχής των ΒαλκανικώνΠολέµων.Έτσι, λοιπόν, άρχισε το τρέξιµο οΣωτήρης SV1HER για το πολυπόθητοειδικό χαρακτηριστικό SX100A, που γιανα προλάβει την έκδοσή του, χρησιµο-ποίησε τη …γοητεία του και τα γνωστάτου θεµιτά µέσα! Ο “δάσκαλος” SV1KU, κατά κόσµονΓιώργος, πάντα στις επάλξεις, ανέλαβενα προετοιµάσει δύο χειριστήρια Μορςπαλαιού τύπου (straight keys), που θαχρησιµοποιούνταν στην επικοινωνίαµεταξύ των χειριστών του ασυρµάτουτου Θ/Κ ΑΒΕΡΩΦ και της φρεγάτας

ΑΙΓΑΙΟΝ, που επελέγη να λάβει και νααπαντήσει στο σήµα του κ. Προέδρου. Στις 4 Οκτωβρίου 2012, περίπου στις11:00 π.µ., παρουσία του Προέδρου της∆ηµοκρατίας κ. Κάρολου Παπούλια, τουΥπουργού Εθνικής Άµυνας ΠάνουΠαναγιωτόπουλου, του Αρχηγού τουΓενικού Eπιτελείου Nαυτικού (ΓΕΝ)Αντιναύαρχου Κοσµά Χρηστίδη, τωνΑρχηγών ΓΕΑ, ΓΕΣ, Αστυνοµίας, πολ-λών άλλων επισήµων, του Προέδρου καιτου Γεν. Γραµµατέα της ΕΕΡ Μανώλη∆αρκαδάκη SV1IW και Σωτήρη Βανι-κιώτη SV1HER αντίστοιχα, ο ΑντώνηςSV1ENG µε την επίσηµη στολή (Νο. 8),αφού είναι αξιωµατικός του ΠολεµικούΝαυτικού, από τον ειδικά διαµορφωµένοχώρο και από τον επιδιορθωµένο παλαιόασύρµατο του πλοίου εξέπεµψε προς ταπλοία του στόλου µε κώδικα Μορς τοπαρακάτω σήµα:

Η επανενεργοποίηση του ραδιοερασιτεχνικού σταθµού πάνω στο θωρηκτό “Γ. Αβέρωφ”ως µέρος των εκδηλώσεων για την 100 ή επέτειο έναρξης των Βαλκανικών Πολέµων.

SX100AΘωρηκτό Γ. ΑΒΕΡΩΦ

Γράφει ο Παναγιώτης Περρωτής SV1/SV2FWV
Έφορος Επιτροπής ∆ιαγωνισµών και Βραβείων
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“ΜΗΝΥΜΑ Α.Ε. ΠΡΟΕ∆ΡΟΥ ΤΗΣ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΠΛΗΡΩ-ΜΑΤΑ ΤΟΥ ΣΤΟΛΟΥ.ΧΑΙΡΕΤΙΖΩ ΤΑ ΠΛΗΡΩΜΑΤΑ ΤΟΥΣΤΟΛΟΥ ΜΑΣ, ΑΞΙΟΥΣ ΣΥΝΕΧΙΣΤΕΣΤΗΣ ΠΑΡΑ∆ΟΣΗΣ, ΤΟΥ ΠΝΕΥΜΑΤΟΣΚΑΙ ΤΗΣ ΑΝ∆ΡΕΙΑΣ ΤΟΥ ΝΑΥΑΡΧΟΥΠΑΥΛΟΥ ΚΟΥΝΤΟΥΡΙΩΤΗ.”Το σήµα ελήφθη από τον ΠαναγιώτηSV1/SV2FWV, που βρισκόταν στονασύρµατο της Φ/Γ ΑΙΓΑΙΟΝ, από όπουδόθηκε, πάντα µε σήµατα Μορς, ηπαρακάτω απάντηση:“ΣΑΣ ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ. ΕΙΜΑΣΤΕΠΑΝΤΑ ΕΤΟΙΜΟΙ ΝΑ ΤΙΜΗΣΟΥΜΕΤΗΝ ΙΣΤΟΡΙΑ ΜΑΣ.”Μετά την αποχώρηση των επισήµωντο πλοίο ήταν “δικό µας”, έτσι άρχισανοι προετοιµασίες για τις ραδιοερασιτε-χνικές εκποµπές.Ο Σωτήρης SV1HER είχε ήδη φροντί-

σει να “σηκωθεί” ένα δίπολο Fritzel FD-4 µεταξύ των δύο καµινάδων  - «µπου-ρούδων» του πλοίου. Επίσης, στηνπλώρη (µε τη σύµφωνη γνώµη τουκυβερνήτη του Θωρηκτού) εγκαταστά-θηκε µία spiderbeam, που προσέφερε γιατην περίσταση ο Γιώργος SV1RP, καιτέλος στον εκθεσιακό χώρο µε τις στο-λές, στο κεντρικό κατάστρωµα, εγκατα-στάθηκαν 3 σταθµοί βραχέων, ένας γιακάθε mode,SSB, CW, DIGITAL.Όλα έτοιµα, δοκιµασµένα, σε πλήρηλειτουργία και οι χειριστές σε αναµονήγια να ξεκινήσουν τις εκποµπές στις 5Οκτωβρίου 00:01 π.µ., όταν πληροφο-ρούµαστε από τον κυβερνήτη του πλοί-ου ότι δεν θα εκπέµπουµε το βράδυ καιθα µπορούµε να χρησιµοποιούµε τοπλοίο από 06:00 ως 24:00. Οι διαταγέςδόθηκαν κι εµείς, έστω και λίγο απογοη-τευµένοι, τις εφαρµόσαµε.

5 Οκτωβρίου και ώρα 06:00 (ελληνι-κή ώρα) λοιπόν ξεκινήσαµε τις ραδιοε-ρασιτεχνικές εκποµπές. Και πάλι τοενδιαφέρον των συναδέλφων ραδιοερα-σιτεχνών από όλο τον κόσµο και τηνΕλλάδα µεγάλο. Όσες ώρες το χαρακτη-ριστικό SX100A ήταν «στον αέρα», δού-λευε ασταµάτητα. Πολλές φορές δώσα-µε “up” και χαρήκαµε τα pileups. Χαρή-καµε ιδιαίτερα µε τη συµµετοχή τωνΕλληνικών σταθµών, που ήταν ασταµά-τητοι σε όλες τις µπάντες και modes.Ο χώρος βέβαια που είχε διατεθεί(έκθεση στολών) δεν βοηθούσε, γιατίταυτόχρονα ξεναγούνταν οι επισκέπτες,που δηµιουργούσαν το δικό τους “pile-up” φασαρίας, δυσκολεύοντας τους χει-ριστές στο έργο τους. Αλλά από τηνάλλη, οι επισκέπτες είχαν την ευκαρία ναδουν τους Έλληνες ραδιοερασιτέχνες“σε δράση” και κάποιοι από τους χειρι-

Ο Γιώργος, SV1KU µπροστά στους ιστορικούς ποµπούς,οι οποίοι τράβηξαν το ενδιαφέρον πολλών επισκεπτών του πλοίου. SV1GYG και SV1GRM στις θέσειςτων χειριστών.

Υπό τη σκιά των κανονιών! Ο Αντιναύαρχος ε.α Ι. Παλούµπης ΠΝ,που προσφώνησε τον Πρόεδρο της∆ηµοκρατίας, µπροστά στους ποµπούς.
Ο SV3IEG στο µικρόφωνο.
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Οπρώτος ποµπός του Θωρηκτού (σε πρώτο πλάνοστη φωτογραφία) ήταν τύπου MARCONI σταθε-ρού σπινθήρα, βραχέων κυµάτων, ο οποίος λει-τούργησε στο Θωρηκτό από το 1910 - 1925. Το λειτουργικόαντίγραφο, που έφτιαξε ο συνάδελφος ΧαράλαµποςΜακρής SV8XW, έχει τάση λειτουργίας 10.000V και έντα-ση 30mA. Η ισχύς του ποµπού είναι περίπου 40W. Ο ποµ-πός συνοδεύεται και από τον λειτουργικό κρυσταλλικόδέκτη του.Ο δεύτερος ποµπός του πλοίου (στο κέντρο της φωτο-γραφίας, µε τις φωτεινές λυχνίες) ήταν γαλλικής κατα-σκευής µε τρεις λυχνίες, µε συχνότητα λειτουργίας περίπουτα 3 - 3.4 MHz και αποτελείτο από δυο λυχνίες σε τάξηpush-pull και αυτοταλάντωτες. Οι λυχνίες υπάρχουν σε προ-θήκη στο Θωρηκτό (και από ό,τι φαίνεται, η µία είναι κατε-στραµµένη) χωρίς όµως να αναγράφονται στις λυχνίες ταστοιχεία τους. Η τρίτη λυχνία του αρχικού ποµπού, που χρη-σιµοποιείτο για διαµόρφωση του σήµατος CW, δεν υπάρχειπλέον. Επίσης είναι άγνωστη η τάση λειτουργίας τους. Τα στοιχεία αυτά αντλήθηκαν µέσα από λεπτοµερή φωτο-γράφηση του υπάρχοντος, µερικώς διασωθέντος ποµπούαπό τους SV8XW, SV1CEP, SV1KU, SV1HER. Το λει-τουργικό αντίγραφο, που κατασκεύασε µε µεγάλη λεπτοµέ-ρεια ο  συνάδελφος Χαράλαµπος Μακρής SV8XW, έχει τοίδιο σύστηµα λειτουργίας και τάση λειτουργίας 1400V προ-ερχόµενη από µετασχηµατιστή, ενώ του αρχικού ήταν απόηλεκτροπαραγωγό ζεύγος. Ισχύς ποµπού περίπου 55W.Ο συνάδελφος Χαράλαµπος Μακρής SV8XW (ο οποίοςείναι ο ιδρυτής του Μουσείου Ασυρµάτου και Τηλεφωνίαςστην Κεφαλονιά) κατασκεύασε και δώρισε τα λειτουργικάαντίγραφα των δύο ποµπών και τον δέκτη στο Θωρηκτό Γ.ΑΒΕΡΩΦ στη µνήµη του Γεώργιου Παναγιωτίδη SV1CEP.Όποιος συνάδελφος επιθυµεί περισσότερες πληροφορίες,

κατασκευαστικές λεπτοµέρειες και σχέδια µπορεί να επικοι-νωνήσει µε τον SV8XW, τηλέφωνο 26710-25628, e-mailsv8xw@hotmail.com.Ο τρίτος ποµπός (αριστερά στη φωτογραφία) είναι ελληνι-κής κατασκευής, της ∆ιευθύνσεως Ραδιοτηλεγραφικής Υπη-ρεσίας Ναυτικού (∆ΡΥΝ) του έτους 1937. Τη βαθµίδα RFαποτελούσε µια αυτοταλαντούµενη τρίοδος λυχνία αµέσουθερµάνσεως  (αγνώστων στοιχείων) στην περιοχή από 3 έως6 MHz, τύπου εκποµπής MCW. Η ανοδική τάση ήταν 2 KVαπό ένα τροφοδοτικό διπλής ανόρθωσης µε 2 διόδους λυχνίεςαµέσου θερµάνσεως (αγνώστων στοιχείων). Η AC τάση τρο-φοδοσίας ήταν µάλλον συχνότητας 400 Hz και αγνώστουτιµής, προερχόµενη πιθανόν από ηλεκτρική µηχανή µε DCτάση εισόδου.Μεγάλο ενδιαφέρον προκαλεί η µέθοδος που δηµιουργεί-το η διαµόρφωση, χωρίς την ύπαρξη βαθµίδας διαµορφω-τή. Η πλήρως ανορθωµένη τάση των 2 KV τροφοδοτούσετην άνοδο της βαθµίδας RF, σχεδόν αφιλτράριστη. Έτσι ηανοδική τάση είχε µέση τιµή 1 KV, τιµή κορυφής 2 KV καισυχνότητα κυµάτωσης 800 Hz, που ήταν και το τελικό σήµαδιαµόρφωσης. Ο συνάδελφος Γιώργος Παντελόπουλος SV1DS ανέλαβετη λειτουργική ανακατασκευή του ποµπού και η συνάδελ-φος ∆ήµητρα Ρούνη SV1XC ανέλαβε την µορφολογικήτου αποκατάσταση. Κατασκευάστηκε και τοποθετήθηκεµέσα στον ποµπό µονάδα που περιείχε τροφοδοτικό καικρυσταλλική αυτοταλαντούµενη βαθµίδα RF µε µία πέντο-δο λυχνία τύπου 807. Το ανοδικό κύκλωµα υπέστη µικρήµετατροπή για τη λειτουργία του ποµπού στα 7MHz. Ηισχύς εξόδου του είναι 30W µε τύπο εκποµπής CW.
Σε επόµενο τεύχος θα παρουσιαστούν περισσότερεςλεπτοµέρειες αυτών των εργασιών.

Οι ιστορικοί ποµποί του θωρηκτού “Γ. Αβέρωφ”
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στές επιφορτίσθηκαν και µε το ρόλο τουξεναγού, για το τι έκαναν εκεί οιΡαδιοερασιτέχνες και τον εξοπλισµό πουχρησιµοποιούσαν.Επίσης τους εξηγούσαν και επιδεί-κνυαν τη διαφορετική τεχνολογία καιλειτουργία των ποµπών του θωρηκτού,του άψογα ανακατασκευασµένου ασυρ-µάτου του θωρηκτού από τον ΓιώργοΠαντελόπουλο SV1DS (για λογαρια-σµό της ΕΕΡ) και τα εξαιρετικής κατα-σκευής λειτουργικά αντίγραφα των δυοπρώτων ποµπών του πλοίου (δωρεά στοπλοίο του συναδέλφου SV8XW Χαρά-λαµπου Μακρή), που ήταν δίπλα µαςστον ίδιο χώρο όλο το τριήµερο τωνραδιοερασιτεχνικών εµποµπών.Πολλοί συνάδελφοι ραδιοερασιτέχνεςµας επισκέφτηκαν, αρκετοί έκατσαν στηθέση του χειριστή και γεύτηκαν τη µονα-δική αυτή εµπειρία, άλλοι µας φίλεψανµε εδέσµατα και ροφήµατα. Όλοι είχανέναν καλό λόγο να πουν κι έτσι έδινανκουράγιο στους χειριστές να συνεχί-σουν.Οι βασικοί χειριστές των ασυρµάτων ήταν:CW: SV1MF Μάρκος, SV1KU Γιώρ-γος, SV1RP Γιώργος, SV1DPJ Βασίλης,SV1/SV2FWV Παναγιώτης, SV1GRMΘοδωρής, SV1JFT ΓιώργοςSSB: SV1GE Γιάννης, SV1MF Μάρ-κος, SV1EAG Γιώργος, SV1HER Σωτή-ρηςDIGITAL: SV1GYG ΓιάννηςΕπισκέπτες χειριστές, πάρα πολλοί.Ενδεικτικά αναφέρω µερικούς πουθυµάµαι: SV1AGU Γιάννης, SV2KBS

Βίκυ, SV1IW Μανώλης, SV1BJWΒασίλης,  SV1JGW ∆ηµήτρης.
Ευχαριστούµε ιδιαιτέρως:• Το Πολεµικό Ναυτικό,• τον Αρχηγό ΓΕΝ, • τη ∆Ε∆ΗΣ, • τον ∆ιευθυντή ∆Ε∆ΗΣ Πλοίαρχο κ.Λεωνίδα Τσιαντούλα, • τον Κυβερνήτη και το πλήρωµα τουΠ.Ν.Μ. Θ/Κ Γ. ΑΒΕΡΩΦ για τη φιλοξενίακαι τις διευκολύνσεις που µας παρείχαν, • τον Κυβερνήτη και το πλήρωµα τηςΦ/Γ ΑΙΓΑΙΟΝ, • την ευγενέστατη κα Ν. Μαρούδα στοΤεχνικό Τµήµα της Περιφερειακής Ενό-τητας  Κεντρικού Τοµέα Αθηνών για τηγρήγορη έκδοση του ειδικού διακριτικού,• τους χειριστές και όλους τους επισκέ-

πτες ραδιοερασιτέχνες. Επίσης ευχαριστούµε το ΠολεµικόΝαυτικό για τη νέα του πρόσκληση γιαραδιοερασιτεχνικές εκποµπές και το έτος2013, αυτή τη φορά από το ιστορικό Α/ΤΒΕΛΟΣ, που βρίσκεται πλέον ελλιµενι-σµένο δίπλα στο Θ/Κ Γ. ΑΒΕΡΩΦ.Σχετικά άρθρα στο Internet:1) Από την επίσηµη εκποµπή του ΓΕΕΘΑ“Με Αρετή και Τόλµη”, στις 7 Οκτωβρίου2012, είναι το 3ο θέµα της εκποµπής:http://vimeo.com/50968177# at=02) Για την εκποµπή του σήµατος τουΠροέδρου της ∆ηµοκρατίας:http://www.zougla.gr/webtv/greece/666038/view3) Για φωτογραφικό υλικό από τηνεκδήλωση στις 4 Οκτωβρίου 2012 (απότη σελίδα του Π.Ν.): http://www.hel-lenicnavy.gr 4) Για φωτογραφικό υλικό από τηνεκδήλωση στις 4 Οκτωβρίου 2012 (απότη zougla.gr):  http://www.zougla.gr/greece/article/ekdilosis5) Πλωτό Ναυτικό Μουσείο “Θωρη-κτό Γ. Αβέρωφ” http://www.bsaverof.com(η παλιά ιστοσελίδα)http://www.averof.mil.gr(η νέα ιστοσελίδα)6) ΘΩΡΗΚΤΟ “Γ. ΑΒΕΡΩΦ”: κατα-γραφή και εικονική επίσκεψη στουςχώρους του  πλοίου  (πτυχιακή εργασία∆ηµήτριου Γεωργακά, έτος 2008-2009):http://estia.hua.gr:8080/dspace/bit-stream/123456789/848/1/georgaka.pdf

Χωρίς σχόλια!

◘

Ο ποµπός σπινθηριστή σε λειτουργία!Πάνω: η θερινή στολή του ασυρµατι-στή. Κάτω: το σήµα του ασυρµατιστή.

Η Spiderbeam στο κατάστρωµα.

Ο SV1GE βοηθάστη στερέωση του διπόλου.


