
20

εερ

Τους τελευταίους δύο µήνεςνιώθει κανείς ότι σταΕντευκτήρια της Ε.Ε.Ρ.υπάρχει ένα κενό. Στην αίθουσα∆.Σ., που γίνεται η εκµάθησηCW, υπάρχει ένα κενό. Σε µεγάλοβαθµό υπήρχε κενό και στοHamfest, ακόµα και στο στήσιµοκαι στο ξεστήσιµο. Ήταν η πρώτηφορά, που δεν ήταν εκεί να βοη-θήσει ο Γιώργος SV1KU και ηαπουσία του ήταν έντονα αισθη-τή. Πραγµατικά, παρά την προχω-ρηµένη ηλικία του, ήταν όλα ταχρόνια ΠΑΝΤΑ ΕΚΕΙ, πρόθυµοςνα βοηθήσει στο κουβάληµα, στο

στήσιµο των καρεκλών, στηντακτοποίηση, στο στήσιµο σταθ-µού, όποτε είχε αποφασιστεί ναεκπέµψουµε από το Hamfest,αλλά και γενικότερα όπου τονχρειαζόµασταν.Η προσφορά του Γιώργου στηνΕ.Ε.Ρ. και, κυρίως, στους νέουςραδιοερασιτέχνες νοµίζω ότι είναιαδύνατον να µετρηθεί. Ήτανπολύπλευρη και αποτελεσµατική.Και πού δεν έχει προσφέρει απότο 1976 µέχρι σήµερα: - Στη συγγραφή βιβλίων για τουςυποψήφιους- Στα σεµινάρια των υποψηφίων 

- Στην πρακτική εκπαίδευση τωνυποψηφίων- Στην πραγµατοποίηση σεµινα-ρίων για παλιούς και νέους- Στην παρουσίαση του Ραδιοε-ρασιτεχνισµού σε σχολεία- Στο στήσιµο σταθµών JOTA σεδιάφορα µέρη της Αθήνας- Στη συγγραφή τεχνικώνκυρίως άρθρων για το περιοδικόSV NEA- Στη συµµετοχή σε όλες τιςεκδηλώσεις και εκδροµές τηςΕ.Ε.Ρ., όπως στο Hamfest, στηνενεργοποίηση του Θ/Κ ΑΒΕΡΩΦκλπ.

Γράφει η Νατάσα ∆αρκαδάκη, SV1KP

Γιώργος Οσίπωφ, SV1KU (SK) –Ο ∆άσκαλος!

Με την πλακέτα της ανακήρυξής τουσε Επίτιµο Μέλος  της Ε.Ε.Ρ.
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- Στην ενεργό συµµετοχή σεΚΑΘΕ Γενική Συνέλευση, Τακτι-κή ή Αρχαιρεσιών, ακόµα καιµετά την ανακήρυξή του σε Επίτι-µο Μέλος∆εν µπορώ να ξεχάσω το ότιπαρόλο που ο Γιώργος ως ΕπίτιµοΜέλος δεν χρειαζόταν να πληρώ-νει συνδροµή, κάθε αρχή του χρό-νου ερχόταν µ’ ένα κυλινδρικόκουτάκι από κάποια αναβράζου-

σα βιταµίνη (!), που είχε µέσα 252ευρα, ως δωρεά πλέον! Το θεω-ρούσε χρέος του να συνεχίσει ναστηρίζει οικονοµικά στην Ένωση,παρόλο που τα οικονοµικά τουήταν πολύ σφιχτά. Μου έλεγε ότικάθε δεύτερη εβδοµάδα έβαζεµέσα στο κουτάκι ένα 2ευρω κιέτσι µάζευε µέσα στο χρόνο τοποσό των € 50 της συνδροµήςτου. Αυτά προς γνώση…

Σίγουρα, ο Γιώργος θα λείψειπολύ σε όλους µας τα επόµεναχρόνια, γιατί δεν θα είναι πιαπαρών σε τίποτα από τα παραπά-νω. Αυτό όµως που θα λείψειπερισσότερο είναι η πατρική, λες,παρουσία του και τα γαλανάφωτεινά µάτια του, που σου µετέ-διδαν ηρεµία και αγάπη.∆ΑΣΚΑΛΟΣ µε όλη τη σηµα-σία της λέξης!

Σύµφωνα µε το άρθρο 4, παράγραφος 3 τουΚαταστατικού, «Επίτιµο Μέλος» δύναται ναείναι, προτάσει του ∆.Σ. και κατόπιν αποφάσεωςτης Γενικής Συνελεύσεως, εξέχουσα προσωπικό-της ή άτοµο που έχει προσφέρει εξαιρετικές υπη-ρεσίες στο κοινωνικό σύνολο, στον ραδιοερασιτε-χνισµό ή στον Σύλλογον. Το ∆ιοικητικό Συµβού-λιο αποφάσισε να εισηγηθεί στη Γενική Συνέλευ-ση την ανακήρυξη σε Επίτιµο Μέλος ενός πολύσηµαντικού µέλους της Ένωσης.Πρόκειται για ένα συνάδελφο, ο οποίος είναιµέλος της Ε.Ε.Ρ. από το 1976 και ο οποίος έχειπροσφέρει πάρα πολλά σε παλιούς και νέους ραδι-οερασιτέχνες ως µέλος και Έφορος της ΕπιτροπήςΕκπαίδευσης Μελών και Εκδόσεων, ως συγγρα-φέας εγχειριδίων για την προετοιµασία υποψη-φίων ραδιοερασιτεχνών, ως συγγραφέας πάραπολλών (µπορεί και 100) άρθρων στο περιοδικόµας, αλλά κυρίως ως πηγή ενηµέρωσης για παλι-ούς και νέους κάθε Τετάρτη στα εντευκτήρια. ∆ενυπήρξε εκδήλωση της Ε.Ε.Ρ. που να µην παρευρε-θεί, αλλά και να µη συµµετάσχει ενεργά όπουχρειάστηκε. Είτε για να ενεργοποιήσει τον σταθ-µό του GTC στα Hamfest, είτε για να βοηθήσει µετις γνώσεις του, αλλά ακόµα και για να βοηθήσειστο στήσιµο περιπτέρων, στο κουβάληµα καιστην ανάληψη βάρδιας στις εκθέσεις INDELEX,για να συµµετάσχει σε εκδροµή και στήσιµοκεραιών στην ύπαιθρο για την εκπαίδευση τωνυποψηφίων. Πάντα µε το χαµόγελο, πάντα ευπρο-

σήγορος προς όλους, πάντα µε µια πρόταση γιαµια καινούργια δραστηριότητα, πολλές φορές δενµπορέσαµε να τον ακολουθήσουµε λόγω κούρα-σης, δικής µας εννοώ!!! Θεωρώ ότι είναι το πιοενεργό µέλος της Ε.Ε.Ρ. από κάθε µετερίζι απότότε που έγινε µέλος, κάνοντάς µας να µη συνει-δητοποιούµε την ηλικία του και να νοµίζουµε ότιείναι τουλάχιστον µια ηλικία µε µας. Γιατί τελικάσηµασία έχει η ηλικία της ψυχής και όχι της ταυ-τότητας!!! Όλοι θα καταλάβατε ότι µιλάµε για τον ΓιώργοΟσίπωφ, SV1KU, που δικαιωµατικά έχει κερδίσειτον τίτλο «Ο ∆άσκαλος». Στο τεύχος 73 του Μαΐου-Ιουνίου 2002 το εξώ-φυλλο ήταν αφιερωµένο στον Γιώργο και µέσααναφέρονταν µεταξύ άλλων τα εξής:«Ο Γιώργος ακούραστα εργάζεται εθελοντικάκαι προσφέρει τις πολύτιµες υπηρεσίες του στοχώρο, διδάσκοντας και εκπαιδεύοντας για πολλάχρόνια τους νέους υποψήφιους ραδιοερασιτέχνεςστα καθιερωµένα εκπαιδευτικά σεµινάρια (µαθή-µατα) της Ε.Ε.Ρ.Με πολύ µακρά ιστορία στο χώρο των τηλεπι-κοινωνιών ο Γιώργος υπήρξε για πολλά χρόνιαασυρµατιστής στο εµπορικό ναυτικό, καθηγητήςσε σχολές ασυρµατιστών καθώς επίσης και καθη-γητής στο κέντρο εκπαίδευσης στελεχών εµπορι-κού ναυτικού του υπουργείου εµπορικής ναυτι-λίας.Σήµερα ο Γιώργος µε αµείωτο ακόµα κέφι µετα-

ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΤΟΥ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΣΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ - ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΕΠΙΤΙΜΟ ΜΕΛΟΣ
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δίδει γνώση στα νέα παιδιά που έρχονται να τονακούσουν τις Παρασκευές στα εντευκτήρια τηςΕ.Ε.Ρ., προσπαθώντας να τους κάνει πολύ καλούςερασιτέχνες.Όµως ο Γιώργος δεν αρκείται µόνο στο διδακτι-κό έργο. Είναι ένθερµος QRPer και συχνά πυκνάτον ακούµε στις µπάντες των βραχέων να παίζειµε το αγαπηµένο του Katsumi καλώντας ή συνο-µιλώντας µε διαφόρους σταθµούς απ’ όλα ταµέρη του κόσµου (όταν δεν είναι απασχοληµένοςµε τα τρία του εγγόνια).»

Αυτά γράφτηκαν το 2002, σήµερα συνεχίζουν ναισχύουν και µε το παραπάνω!
Για τους λόγους αυτούς το ∆ιοικητικό Συµ-βούλιο εισηγείται την ανακήρυξη του ΓιώργουΟσίπωφ SV1KU σε Επίτιµο Μέλος της Ε.Ε.Ρ.,ως άτοµο που έχει προσφέρει εξαιρετικές υπη-ρεσίες στο κοινωνικό σύνολο, στον ραδιοερασι-τεχνισµό και στον Σύλλογο.

Αρχαιρεσίες 2015, περιµένοντας τα αποτελέσµατα

Fox Hunting στον Υµηττό µε Μολδαβούς ραδι-οερασιτέχνες.  (Σχετικό άρθρο στο SV NEA, τεύ-χος 103, Μάιος-Ιούνιος 2007)
Συµµετοχή στο JOTA µε Προσκόπους στη ΝέαΦιλαδέλφεια. (Σχετικό άρθρο στο SV NEA, τεύ-χος 101, Ιανουάριος-Φεβρουάριος 2007)

SX100A, Θωρηκτό Αβέρωφ:ειδικό διακριτικό για τα 100 χρό-νια ζωής του Θ/Κ Γ. ΑΒΕΡΩΦ,2-4 ∆εκεµβρίου 2011 (Σχετικόάρθρο στο SV NEA, τεύχος 131,Ιανουάριος-Φεβρουάριος 2012)
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Όπως κάθε καλοκαίρι έτσικι αυτό έκανα τα ίδια τωνπερασµένων χρόνων.Κάθε καλοκαίρι παίρνω και εγώτην άδειά µου. Μια άδεια που µουτην επιτρέπουν τα εγγόνια µου(αυτά βέβαια πάνε καλοκαίρι µετους γονείς τους).Πήρα λοιπόν όπως πάντα τοπαλιό καλό µου IC-720Α, χειρι-στήριο και µικρόφωνο, τα φόρτω-σα στο πορτ-µπαγκάζ του αυτοκι-

νήτου µαζί µε µια κουλούρα 100µέτρων (Φ2.5 µονωµένο), µιαγραµµή 450 ωµ γύρω στα15µέτρα, καµιά 20αριά µέτραcoaxial, την κεραία, µια Windom(από 80 m και πάνω), το καλάµιτων 9 m., ένα αυτόµατο antennatuner, µονωτήρες κλπ., σκοινιά,ράουλα, µε λίγα λόγια δεν άφησατελικά κανένα χώρο για τις υπό-λοιπες αποσκευές (βαλίτσεςκλπ.). Αυτό το κάνω κάθε καλο-

καίρι γιατί δεν ξέρω πού θα κατα-λήξω, να µην έχω τον ασύρµατόµου να κάνω τα QSO µου; Πούξέρεις, µπορεί να βρεθώ το τρίτοΣαββατοκύριακο του Αυγούστουσε κανέναν φάρο κι αν όχι πολύκοντά, τουλάχιστον να τιµήσωαυτούς που βρέθηκαν σε φάρο, µεένα QSO µαζί τους. Αυτό λοιπόν το καλοκαίρι έστη-σα και ξέστησα δυο φορές τοσταθµό.

Εκπαιδευτική εκδροµή των υποψηφίων στοΦλαµπούρι Πάρνηθας, 2015. SV1KU- ο «∆ΑΣΚΑ-ΛΟΣ»  διδάσκει συντονισµό κεραίας µε AntennaTuner 

CQ DX DE SV1KU/P  K PSE….. Ο∆ΑΣΚΑΛΟΣ επί το έργον!

Αναδηµοσίευση από το περιοδικό SV NEA, τεύχος 81, Σεπτέµβριος-Οκτώβριος 2003

Καλοκαιρινές διακοπές ενός βετεράνου
Γράφει ο Γιώργος Οσίπωφ, SV1KU
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Την µια φορά δεν είχα πρόσβα-ση για να κρεµάσω κεραία κι έτσιέβγαλα και έβαλα σε ενέργεια τηνκεραία που µε έχει βγάλει ασπρο-πρόσωπο κάθε φορά που τη χρη-σιµοποιώ (ακόµα και σε Σεµινά-ριο, σε JOTA), την κεραία καλά-µι. Είναι ένα καλάµι ψαρέµατοςπερίπου 9 µ. (γίνεται και µακρύτε-ρη), που από µέσα του περνώ τοσύρµα. Αυτή η κεραία συνοδεύε-ται από µια κοτσίδα, που αποτε-λείται από εννέα βασικά σύρµατακοµµένα το κάθε ένα σε µήκος λ/4της κάθε µπάντας.Το καλάµι λοιπόν το στήριξα (τοέδεσα ναυτικά) σε έναν φράκτη,από κάτω του έβαλα το συντονι-στήρι, έκανα τις σχετικές συνδέ-σεις τηλεχειρίσµατος και άρχισατα QSO. Γίνανε QSO µε JA7,YV5, PY0 κλπ. και το πράγµαπήγε µπόµπα.Η κάθετη κεραία καθώς φαίνε-ται είναι µεν µια έτοιµη λύση,αλλά είναι και µια κεραία DX,αφού η γωνία διάδοσης τωνκυµάτων της είναι οι 15ο. Επειδήτο πολικό διάγραµµά της είναικύκλος (στο οριζόντιο επίπεδο),αυτό έχει σαν αποτέλεσµα ναχάνεται πολλή ενέργεια σε κατευ-θύνσεις που δεν επιθυµούνται. Αςείναι καλά οι ευκαιρίες διάδοσης,τις οποίες εκµεταλλευόµενοςκανείς ακόµα και µε QRP (5W)κάνει QSO DX.Τη δεύτερη φορά είχα την ευκο-λία να κρεµάσω την κεραία µου(αυτήν που τελικά έφτιαξα) απότο µέσον της σε σχήµα Λ (inver-ted Vee). Το κρέµασµα έφτανε τα12 µέτρα από το έδαφος, πράγµατο οποίο µε έκανε να σκεφτώ πωςπρέπει αυτή τη φορά να παίξω.∆εν µε πείραξε το ότι ανέβηκα 5φορές από µια σκάλα ξύλινη καιτρεµάµενη.

Σκέφτηκα λοιπόν να µην ανεβά-σω την Windom, όπως έκανα απότο ίδιο µέρος τα άλλα καλοκαίρια.Την άφησα στην άκρη και πήραµολύβι και χαρτί και χαρτογράφη-σα οριζοντίως και καθέτως τονχώρο, στον οποίο υπολόγιζα τηντοποθέτηση της κεραίας.Παρατήρησα ότι ήταν δυνατόννα τοποθετήσω πάλι τηνWindom, αφού από τη µια µεριάείχα χώρο 15 µέτρων και από τηνάλλη µεριά κάπου 40 µέτρα, όµωςείπα όχι πάλι την ίδια.Έτσι η λύση ήταν για ένα δίπο-λο. Τι δίπολο όµως; Τροφοδοτού-µενο από coaxial ή από την «σκα-λένια» κάθοδο των 450 ωµ πουείχα µαζί µου; Πήρα την απόφασηνα χρησιµοποιήσω την σκαλένιακάθοδο. Τι µήκη θα δώσω σταποδάρια της κεραίας? Το επιτρε-πόµενο ύψος από το έδαφος έωςεκεί που θα κρεµόταν η κεραία,µου έδωσε την ιδέα να το χρησι-µοποιήσω σαν µήκος του κάθεποδαριού.Είχα φτιάξει µια βακελιτένιαπλάκα τετράγωνη, που στις τέσ-σαρες γωνίες είχα ανοίξει από τηνΑθήνα τρύπες, µια για το κρέµα-σµά της, από κάτω για το στήριγ-µα (δέσιµο) της καθόδου, καιάλλες δυο για το δέσιµο των σκε-λών της κεραίας µου.Όπως φαίνεται από την εικόνα,

έχει περισσότερες τρύπες (ανέχετε φαντασία βρείτε σε τι χρει-άζονται οι τρύπες. Αν τις βρείτε,κάντε µου ένα e-mail).Λοιπόν, έκοψα και τα σύρµαταγια τα σκέλη, τα πέρασα στιςακραίες τρύπες και µε βίδες περα-στές µε παξιµάδια και ροδέλεςστερέωσα από τη µια πλευρά τασύρµατα της κεραίας και από τηνάλλη τα σύρµατα της καθόδου. Ηκάθοδος αυτοστηρίχτηκε, αφούτην πέρασα σαν φιδάκι από τιςσχισµές.Η κεραία συντόνισε από µόνητης στους 8.400 kHz, µε την βοή-θεια του antenna tuner η κεραίαπερπάτησε σε όλες τις µπάντες,ακόµη και στα 160 µέτρα. Αν δενπιστεύετε, ρωτήστε τονSV1END, τον J49PC και τουςξένους.Κυρίως δούλεψα στα 30 m καιστα 40 m. Αυτό έγινε διότι αυτέςοι µπάντες περνούν πολύ καλά τοβράδυ, τότε που τα παιδιά κυρίωςφεύγουν από τα πόδια σου.Γενικά αναζήτησα να κάνωQSO σε όλες τις µπάντες, αλλάδεν είχα τρανταχτά αποτελέσµα-τα. Παρατήρησα πως από τους 21µεγάκυκλους και κάτω υπήρχεκόσµος για QSO ηµέρα καινύχτα. Πιο πάνω δεν άκουσακόσµο να παίζει, ούτε στη φωνή,βλέπεις ήταν καλοκαίρι και η διά-δοση πολύ πεσµένη (και πού είσαιακόµη). Πάρα πολλά QSO έγινανστους 18 MHz, στους 14 MHz.Στα 80 µέτρα έβρισκα πολύ θόρυ-βο, ίσως όµως να ήταν τοπικούχαρακτήρα.Κάθε άλλος σχολιασµός πώςπέρασα το καλοκαίρι δεν χρειάζε-ται. Ήταν υπέροχο.
Γιώργος SV1KU ◘
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Αρ. τεύχους Μήνες Θέµα άρθρου4 3, 4 1989 ? Προσδιορισµός κατεύθυνσης κεραίας4 3, 4 1989 ? Κεραίες10 4, 5 1991 Κεραία VK2ABQ21 3, 4 1993 Φίλτρο Low Pass ισχύος23 7, 8 1993 Η χρήση του Mayday και του SOS26 1, 2 1994 Τα SWR των κεραιών σας31 11, 12 1994 Multimedia PC31 11, 12 1994 Κεραίες του W3HH - T2FD - G2NS32 1, 2 1995 Κατασκευή: Κεραία πυραµίδα32 1, 2 1995 Κεραίες του W3HH - T2FD - G2NS33 3, 4 1995 Κεραία 2el. 3bander του DJ1FO - X*Beam34 5, 6, 7, 8 1995 TVI και BCI από αρµονικές εκποµπών36 11, 12 1995 Κώδικες ανταλλαγής reports: RST / SINPOD36 11, 12 1995 Χρήση και λειτουργία ραδιοερασιτεχνικού σταθµού37 1, 2 1996 Θεωρία + Πράξη: Κεραία 137 MHz39 5, 6 1996 Θεωρία + Πράξη: Κεραία H (LAZY-H)41 11, 12 1996 Five Band-Lazy-H-Antenna43 3, 4 1997 Guglielmo Giuseppe Marconi - 102 χρόνια από τα πρώτα του πειράµατα48 3, 4 1998 Θεωρία και πράξη: Η κεραία του N4PC - Double - Bay55 5, 6 1999 Ειδήσεις νέες & παλιές55 5, 6 1999 Το τέλος µιας εποχής: SVA - Παράκτιος Ελληνικός Σταθµός62 7, 8 2000 Κεραία στα 160Μ63 9, 10 2000 Κεραία στα 160Μ "Shortie" toy W1FB63 9, 10 2000 Θεωρία + Πράξη: Ηλεκτρονικοί τύποι και εφαρµογές64 11, 12 2000 Θεωρία και Πράξη: Ηλεκτρονικοί τύποι και εφαρµογές66 3, 4 2001 Θεωρία και Πράξη: Βορράς68 7, 8 2001 Σαββατοκύριακο Φάρων και Φαρόπλοιων- Κατάλογος Φάρων70 11, 12 2001 Ιστορικές ηµεροµηνίες71 1, 2 2002 Παραλειπόµενα από το Προσκοπικό Jamboree74 7, 8 2002 Θεωρία + Πράξη: Noise bridge81 9, 10 2003 Καλοκαιρινές διακοπές ενός βετεράνου82 11, 12 2003 Θεωρία + Πράξη: Περί 7 Μεγακύκλων82 11, 12 2003 Θεωρία + Πράξη: Κεραία για τους 18MHz (17M)82 11, 12 2003 Θεωρία + Πράξη: Κεραία κοµµένο τετράγωνο στους 18MHz84 3, 4 2004 Ηλεκτρικό κολλητήρι85 5, 6 2004 Κεραίες: Το Α και το Ω για την επιτυχηµένη λειτουργία ενός σταθµού QRP88 11, 12 2004 Το ξεκίνηµα: Οι κεραίες89 1, 2 2005 Θεωρία + Πράξη: ραδιοφωνικά παράσιτα89 1, 2 2005 Το ξεκίνηµα: Οι κεραίες92 7, 8 2005 Παραλληλισµός ηλεκτρικών συσσωρευτών93 9, 10 2005 Gray Line101 1, 2 2007 Νέα Φιλαδέλφεια - JOTA103 5, 6 2007 Fox Hunting στον Υµηττό - Οι επισκέπτες από τη Μολδαβία και το ARDF104 7, 8 2007 Field Day - Με τροφοδότηση από την Ηλιακή ενέργεια113 1, 2 2009 Οι ραδιοερασιτέχνες έχουν προστάτη Άγιο!114 3, 4 2009 Πώς να φωτογραφίσετε τον ήλιο … χωρίς να τυφλωθείτε!123 9, 10 2010 Κεραία SLIM JIM για τα 2Μ124 11, 12 2010 Επικοινωνίες και κεραίες NVIS126 3, 4 2011 Η ιονόσφαιρα και τα ραδιοκύµατα127 5, 6 2011 Περί απλών κεραιών στα 6m130 11, 12 2011 Καλοκαιρινοί κεραιοπειραµατισµοί130 11, 12 2011 Ο τρόπος ανάρτησης διπόλου σε ιστό από ένα µόνο άτοµο133 5, 6 2012 Χειροκίνητη προσαρµογή συνθέτων αντιστάσεων ποµπού - συστήµατος κεραίας µέσω antenna tuner139 5, 6 2013 Μια χρήσιµη και πρακτική κεραία141 9, 10 2013 Κατασκευάστε baluns 1:1 και 4:1 για τα HF, 1.8 - 30 MHz142 11, 12 2013 Η κάρτα QSL145 5, 6 2014 Μια ευέλικτη κεραία HF για SOTA149 1, 2 2015 Μια απλή και αποδοτική διπολική κεραία από ανοικτή γραµµή µεταφοράς158 7, 8 2016 Η αποτελεσµατική τροφοδότηση κεραιών τύπου διπόλου

Κατάλογος άρθρων που είχε συγγράψει ο Γιώργος Οσίπωφ, SV1KU
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