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ΚΑΝΟΝΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 
 

Ποιος αναµεσα µας αποκτησε το διπλωµα οδηγησης του µοναχα µε θεωρητικες εξετασεις? 

Κανενας. 

Στο Βελγιο, πριν την ελευση της βασικης αδειας ραδιοερασιτεχνη, δεν υπηρχε καµµια µορφη 

εκπαιδευσης για το πως διεξαγεται ενα QSO. 

Μετα τις θεωρητικες εξετασεις οι καινουργιοι ραδιοερασιτεχνες, εξαπολυονται στις 

ραδιοερασιτεχνικες συχνοτητες. Αυτο ειχε σαν αποτελεσµα την διεξαγωγη οχι και τοσο 

ευχαριστων επικοινωνιων. Αναλογικα µε την αδεια οδηγησης, φανταστητε να κανετε µοναχα 

µια θεωρητικη εξεταση, να παιρνετε το διπλωµα και να βγαινετε στους δροµους χωρις ποτε 

να εχετε πιασει τιµονι στα χερια σας. Ωστοσο, αυτο ακριβως συµβαινει µε τους 

ραδιοερασιτεχνες. 

 

Στα πρωτα του χρονια ως ραδιοερασιτεχνης ο γραφοντας, καθως και οποιοσδηποτε αλλος, 

εκανε λαθη (ακοµα κανει, αλλα πολυ πιο λιγα). Με το αρθρο αυτο επιθυµει να δωσει µια 

ωθηση τοσο στους νεους, οσο και στους παλιους ωστε ν' αποκτησουν τον ηχο του 

επαγγελµατια στις µπαντες. Τα λαθη που εκανε πηγαζαν πολλες φορες απο τον οχι και τοσο 

σωστο τροπο που επικοινωνουσαν καποιο απο τους παλιους. ∆εν φταινε αυτοι οµως. Σαφεις 

οδηγιες για την σωστη επικοινωνια δεν υπηρξαν ποτε. 

 

Πρεπει να γινει κατανοητη η σηµασια της καλης διεξαγωγης της επικοινωνιας. Στην τελικη, 

ολα οσα λεµε στον αερα, µπορει να τα ακουσει ο καθενας, ειτε ειναι ραδιοερασιτεχνης, 

ακροατης, κρατικος παρατηρητης κλπ. Το τεχνικο κοµµατι του χοµπυ µας ειναι η µια οψη 

του. Απο την στιγµη που χρησιµοποιουµε τον εξοπλισµο µας κανοντας επαφες, ερχεται κι 

αλλη οψη. Εκπροσωπουµε το εθνος µας στα ραδιοκυµατα. Ειµαστε ορατοι. 

 

Για την διεξαγωγη µιας επιτυχους µεταδοσης σε οποιαδηποτε συχνοτητα και σε οποιαδηποτε 

διαµορφωση, πρεπει να ακολουθηθουν µερικοι απλοι κανονες. Θα µε ακολουθησετε στην 

αναζητηση για τους σωστους "Κανονες Επικοινωνιας" ? 

 

1. Η ΓΛΩΣΣΑ ΤΟΥ ΡΑ∆ΙΟΕΡΑΣΙΤΕΧΝΗ  
Μαθετε την "Γλωσσα του Ραδιοερασιτεχνη". Εξοικοιωθητε µε την Γλωσσα του 

Ραδιοερασιτεχνισµου. Μη λετε "Radio four" αλλα "readability four" (ΣτΜ: 

αναγνωσιµοτητα τεσσερα). Μαθετε καλα το φωνητικο αλφαβητο, τις συντµησεις του 

CW, τον κωδικα Q και τον αριθµητικο κωδικα ( 73/88 ) σαν δευτερη µητρικη σας 

γλωσσα πριν βγητε στον αερα. 

Χρησιµοποητε παντα το φωνητικο αλφαβητο σωστα: το Α ειναι Alpha οχι Alabama. Πιο 

πολλα επι του θεµατος στο κεφαλαιο 8 (ΣΤΟΙΒΑΞΕΙΣ) 

 

2. ΚΑΝΕΤΕ ΑΚΡΟΑΣΕΙΣ  
Σαν νεος ραδιοερασιτεχνης, θα θελετε οπως ειναι φυσικο ν' αρχισετε να εκπεµπετε 

οσο το δυνατον συντοµοτερα. Μην βιαστητε. Μεινετε µακρια απο το µικροφωνο, το 

χειριστηριο του morse ή το πληκτρολογιο. Πρωτα εξοικοιωθητε µε ΟΛΕΣ τις 

λειτουργιες των ποµποδεκτων σας πριν αποπειραθητε οποιαδηποτε εκποµπη. Η 

εκποµπη απαιτει ιδιαιτερη προσοχη, µιας και εκει θα γινουν τα πρωτα λαθη στον 

αερα. 

 

Αρχικα µαθετε να ΑΚΟΥΤΕ. Αυτος που ακουει πρωτα θα κανει πιο επιτυχηµενες και πιο 

ευχαριστες επαφες. 

Το κεφαλαιο ΣΤΟΙΒΑΞΕΙΣ αναλυει εις βαθος το σοβαροτατο αυτο θεµα. 

 

3. Η ΣΩΣΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ∆ΙΑΚΡΙΤΙΚΟΥ ΣΑΣ  
Χρησιµοποιητε το διακριτικο σας σωστα. Θα αναγκαστητε να δωσετε σοβαρες 

εξετασεις για να απολαυσετε το χοµπυ αυτο. Να ειστε περηφανοι για το 
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διακριτικο σας ειναι µοναδικο. Μονο αµα το χρησιµοποιητε σωστα κανετε νοµιµες εκποµπες. 

Εχετε ακουσει ποτε το διακριτικο 4ZZZZ στα VHF? Αυτο ακουγεται σαν διακριτικο απο το 

Ισραηλ κι οχι απο το Βελγιο. ON4ZZZZ ειναι το σωστο διακριτικο. Το διακριτικο 

απαρτιζεται απο το προθεµα ΚΑΙ απο το επιθεµα. Η απαραδεκτη αυτη τακτικη, παρατηρηται 

ακοµη και στα HF. Αναλογικα, αν κλαπει το αυτοκινητο σας θ' αναφερετε µονο τον µισο 

αριθµο ή ολοκληρη την πινακιδα? 

 

4. ΝΑ ΕΙΣΤΕ ΕΥΓΕΝΙΚΟΙ  
Αυτο ειναι το πιο συντοµο, αλλα αναµφισβητητα το πιο σηµαντικο κεφαλαιο. Να ειστε παντα 

ευγενικοι! Το σηµα σας ακουγεται απο πολλους ανθρωπους και υπηρεσιες. Θα αναφερθουµε 

διεξοδικοτερα στο θεµα αυτο στο κεφαλαιο "∆ιενεξεις". Θα σας φανει πολυ χρησιµη η 

ευγενεια στο µικρο κοσµο του ραδιοερασιτεχνισµου, αλλα και στον υπολοιπο κοσµο 

γενικοτερα. 

 

5. ΜΕΡΙΚΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΓΙΑ ΝΑ ΚΑΝΕΤΕ VHF/UHF ΕΠΑΦΕΣ ΜΕΣΩ 

ΑΝΑΜΕΤΑ∆ΟΤΗ  
Πολλα απο τα εποµενα κεφαλαια ειναι αφιερωµενα σε εδικες περιπτωσεις που 

κυνηγατε επαφες DX (µακρινους σταθµους) στα HF. Η πλειοψηφια τους οµως 

ισχυει κι οταν εκπεµπετε στα VHF/UHF. 

 

Ειδικοτερα, η χρηση των επαναληπτων στις µπαντες των VHF/UHF εχει σαν κυριο σκοπο 

την αυξηση του ωφελιµου βεληνεκους των κινητων και φορητων σταθµων. Οι χρηστες των 

σταθµων βασεως ας το εχουν αυτο υπ' οψιν τους. Αν δυο σταθµοι βασεως µπορουν να 

επικοινωνησουν χωρις την χρηση των επαναληπτων, δεν υπαρχει λογος να καταλαβουν τους 

επαναληπτες µε τα µακροσκελη QSO τους. 

 

Αυτος που χρησιµοποιει καποιον επαναληπτη, πρεπει να εχει παντα υπ' οψιν του οτι δεν εχει 

το µονοπωλιο. Το αυτο βασικα ισχυει για επαφες σε ολες τις συχνοτητες. Σε συχνοτητες 

εκτος επαναληπτων ισχυει η αρχη του οποιου προλαβει πρωτος. Αυτο δεν πρεπει να 

συµβαινει οµως και στους επαναληπτες, οπου ο καθενας πρεπει να εχει την ευκαιρια να 

χρησιµοποιησει αυτο το τοσο χρησιµο µεσο, ειδικα οι κινουµενοι κι οι φορητοι σταθµοι. 

 

Κατα την διαρκεια ενος QSO µεσω επαναληπτη, ειναι καλη συνηθεια (σχεδον επιτακτικη) να 

αφηνετε ενα κενο µεταξυ των µικροφωνων. Με αυτον τον τροπο καποιος µπορει να 

πραγµατοποιησει µια γρηγορη κληση ή να διακοψει ενα QSO σε εξελιξη. Το πατηµα του PTT 

(Push To Talk) απευθειας µηδενιζει οποιαδηποτε πιθανοτητα για κατι τετοιο. Σκεφτητε το. 

 

6. ΠΩΣ ΚΑΝΩ ΝΑ QSO? ΤΙ ΘΕΜΑΤΑ ΜΠΟΡΩ ΝΑ ΣΥΖΗΤΑΩ?  
Πολλοι καινουργιοι µενουν εκπληκτοι κατα τις πρωτες τους επαφες στις 

ραδιοερασιτεχνικες µπαντες απο το πολλα QSO κατα τα οποια ανταλλασονται µονο 

τα διακριτικα και τα reports. Κατι τετοιο φυσικα δεν ειναι απαραιτητο. Στην αρχη 

κι εµενα δεν µου αρεσε καθως αρεσκοµουν στα µακροσκελη και περιεκτικα QSO. 

Ειµουν ενας πραγµατικος "ragchewer". ∆εν υπαρχει κατι το επιληψιµο σ' αυτο. Με 

τον καιρο οµως, περασα απο το τα µακροσκελη QSO στα πολυ συντοµα. Ολοι 

εχουµε τις προτιµησεις µας. 

 

Παρ' ολο που ασκουµε ενα τεχνικο χοµπυ, τα QSO µας δεν ειναι απαραιτητο να 

περιοριζονται αποκλειστικα σε τεχνικα θεµατα. Ειναι απαραιτητη µια υγειης ισορροπια. Ο 

ραδιοερασιτεχνισµος δεν ειναι για να συζηταµε για ζαρζαβατικα. Η χρηση της κοινης λογικης 

ειναι ενδεδειγµενη. 
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Μερικα απο τα θεµατα που πρεπει ν' αποφευγουµε ειναι τα θρησκευτικα, πολιτικα και φυσικα 

οι διαφηµισεις. Απαγορευεται επισης η µονοµερης εκποµπη ειτε µακροσκελων αναγγελιων, 

ειτε µουσικης. 

 

Το εγχειριδιο της βασικης αδειας του Βελγιου περιεχει για πρωτη φορα ενα κεφαλαιο 

"Τεχνικες και ∆ιαδικασιες Επικοινωνιας" κι εξηγει πως διεξαγεται ενα QSO. Το παρακατω 

ειναι µια ακριβης αντιγραφη και καποιες προσθηκες. 

• Πριν ξεκινησετε καποια εκποµπη σε µια συχνοτητα, να ελεγχετε παντα αν η 

συχνοτητα αυτη ειναι κατειλληµενη απο αλλους σταθµους.  

• Αν η συχνοτητα ειναι ελευθερη καντε CQ (γενικη εκληση προς ολους τους σταθµους. 

Το CQ πιθανοτατα εχει τις ριζες του στο "I seek you" (ΣτΜ: Σε ψαχνω). Αυτο 

συµφωνα µε τον Pat, W5THT απο τις προ-ασυρµατες µερες). Το κεφαλαιο 7 "Πως να 

κανετε CQ" εξηγει µε λεπτοµερειες την ορθη χρηση του CQ.  

• Η σειρα µε την οποια πρπει να προφερονται τα διακριτικα ειναι καθορισµενη. Πρωτο 

λεγεται το διακριτικο του καλουµενου σταθµου και µετα το δικο σας. Παραδειγµα 

(ειστε ο ON4ZZZZ): "Ευχαριστω OM µικροφωνο για σενα. ON4XXXX (de) 

ON4ZZZZ" (τελος µεταδοσης). Ενας ευκολος τροπος για να το θυµαστε ειναι: να 

ειστε παντα ευγενικοι. (ΣτΜ: που κολλαει η ευγενεια µε τη σειρα των διακριτικων δεν 

το καταλαβα, µπορει να ειναι Βελγικη συνηθεια). 

• Τελειωνετε παντα µια εκποµπη σας µε το διακριτικο σας. Εαν κανετε πολλες 

συντοµες εκποµπες κατα την διαρκεια ενος QSO, να λετε το διακριτικο σας 

τουλαχιστον καθε 5 λεπτα (σε µερικες χωρες καθε 10).  

• Αφηνετε ενα µικρο κενο µεταξυ των µικροφωνων. Ετσι δινετε την δυνατοτητα και σε 

καποιον αλλο να πραγµατοποιησει µια γρηγορη κληση η µια διακοπη. Εχετε παντα υπ' 

οψιν σας οτι µπορει να ειστε εσεις αυτος που  θα λαβει καποια στιγµη µια κληση για 

βοηθεια! Να ειστε προετοιµασµενοι.  

• Μην επεκτεινεστε σε χιλιαδες θεµατε σε ενα µικροφωνο. Να ειστε συντοµος και 

µεινετε σ' ενα θεµα. Ετσι δινετε την ευκαιρια στον συνοµιλιτη σας να σας απαντησει, 

πριν ξεχασει το αρχικο θεµα της κουβεντας. Θυµηθητε οτι πολλες φορες θα 

συνοµιλιτε µε καποιον σε µια γλωσσα που δεν ειναι η µητρικη του. ∆ωστε του χρονο 

να αφοµοιωσει και να κατανοησει τα λεγοµενα σας.  

• Στο µικροφωνο να λετε "over" οταν περνατε το µικροφωνο στον συνοµιλιτη σας. Στον 

ραδιοερασιτεχνισµο αυτο δεν ειναι απολυτος απαραιτητο, αλλα συχνα βοηθαει. Η 

εµπειρια θα σας πει ποτε να χρησιµοποιητε το "over" και ποτε οχι.  

• Στο χειριστηριο τελειωνετε την εκποµπη σας µε το γραµµα K (απο το "key"). Επισης 

µπορειτε να χρησιµοποιησετε το KN το οποιο ειναι πιο εξειδικευµενο και δηλωνει οτι 

περιµενετε απαντηση µονο απο τον σταθµο στον οποιο µιλαγατε πριν.  

• Στο χειριστηριο το τελος ενος QSO σηµατοδοτηται απο την ακολουθια SK (Stop 

Keying). Μετα την εκποµπη του SK το QSO εχει λαβει τελος.  

• Στο µικροφωνο ενα QSO δεν τελειωνει ποτε µε "over and out". Ειτε θα πειτε "over" 

οταν περνατε το µικροφωνο, ειτε "out" ακριβως πριν την ληξη του QSO. Μετα απο 

αυτο το QSO εχει λαβει τελος.  

Το παρακατω εχει υποπεσει στην αντιληψη µου. Καθως οι ραδιοερασιτεχνες προοδευουν 

στην σταδιοδροµια τους, φαινεται πως ξεχνουν το γεγονος οτι κι αυτοι υπηρξαν καποτε νεοι 

οι ιδιοι. Πραγµατι µπορουµε ν' ακουσουµε ραδιοερασιτεχνες να καλουν "CQ DX" στα HF, 

και µετα απο λιγο να τους καλει ενας τοποικος σταθµος. Συχνα ο τοπικος ραδιοερασιτεχνης 

αντιµετωπιζεται µε σκληρη γλωσσα και µενει µε την αγνοια και την οργη. Αυτο ειναι δικοπο 

µαχαιρι. Ο εµπειρος ραδιοερασιτεχνης θα επρεπε να θυµηθει τις δικες του πρωτες ηµερες, 

τοτε που κι αυτος εκανε ακριβως το ιδιο, στην προσπαθεια του να πιασει ενα καινουργιο 

σταθµο και να ειναι πιο εµπαθεις απεναντι στον καινουργιο. 

Σε τετοιες περιπτωσεις συνηθως δινω ενα συντοµο report, καταγραφω τον σταθµο και του 
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λεω οτι ψαχνω για DX σταθµους. Ο νεος τοτε συνηθως καταλαβαινει τι συµβαινει και θα 

ειναι πιο προσεκτικος την εποµενη φορα, ενω παραλληλα θα εχει την χαρα να καταγραψει 

ενα καινουργιο σταθµο. Τελικα αυτο ειναι που µετραει. 

Οποτε, δωστε σε ολους την ευκαιρια να κανουν ενα QSO και µην λησµονατε τις δικες σας 

πρωτες ηµερες. 

 

7. ΠΩΣ ΝΑ ΚΑΝΕΤΕ CQ  
Βεβαιωθητε οτι η συχνοτητα που σκοπευετε να χρησιµοποιησετε ειναι ελευθερη. 

Αυτο δεν γινετε µε απλη ακροαση, αλλα ρωτωντας εαν η συγκεκριµενη συχνοτητα 

ειναι κατειλληµενη. Για παραδειγµα στο SSB αφου εχετε ακροαστει για  λιγο, 

ρωτηστε "Ειναι η συχνοτητα αυτη ελευθερη?" (Στην Αγγλικη: "Is this frequency in 

use") και µετα το διακριτικο σας. Αν δεν λαβετε απαντηση επαναλαβετε την 

ερωτηση µετα του διακριτικου. Αν και παλι δεν παρετε απαντηση, τοτε η συχνοτητα ειναι 

στην διαθεση σας να κανετε το CQ σας. 

Στο CW και RTTY στειλτε "QRL?". Μερικοι νοµιζουν οτι ενα ερωτηµατικο "?" ειναι αρκετο. 

Οµως δεν ειναι γιατι µπορει να προκαλεσει συγχιση. Σε µια συγκεκριµενη συχνοτητα υπαρχει 

κινηση (που εσεις δεν ακουτε) καποιος µπορει να εκλαβει το ερωτηµατικο σας  σαν ερωτηση 

προς καποιον απο τους σταθµους ηδη στην συχνοτητα για το διακριτικο του. Ενα µπατσικο 

σεναριο, ειναι πιθανο (δειτε στο κεφαλαιο 12). 

Το "QRL?" δεν µπορει να παρερµηνευθει απο κανενα. Σηµαινει οτι ρωτας  εαν ειναι 

ελευθερη η συγκεκριµενη συχνοτητα. Ενα ερωτηµατικο µονο του δεν σηµαινει τιποτα αλλα 

µπορει και να σηµαινει πολλα. 

 

Στο CW πιθανοτατα θα παρετε µια απο τις παρακατω απαντησεις στην περιπτωση που η 

συχνοτητα ειναι κατειλληµενη: 

• R Εληφθη (Received-Roger)  

• Y Ναι (Yes)  

• YES  

• QSY 

Εαν κατα τυχη πεσετε σε καποια "καυτη συχνοτητα" (ειδικα καποια που χρησιµοποιηται απο 

καποια DXpedition η απο καποιο σπανιο DX σταθµο), πιθανοτατα θα σας βαλουν τις φωνες. 

Μην ανησυχησετε, µην αντιδρασετε, απλα πηγαινετε σε καποια αλλη συχνοτητα. Η 

προσπαθηστε να καταλαβετε ποιος ειναι ο σπανιος DX σταθµος µε ακροαση οχι µε ερωτηση 

και δοκιµαστε να τον καλεσετε. 

 

Πολλα προβληµατα µπορουν να αποφευχθουν αν ακολουθησετε τον πρωτο κανονα (ειτε 

τοπικα ειτε DX): ΑΚΟΥΣΤΕ. Ο χρυσος αυτος κανονας σε συνδιασµο µε την µαγικη λεξη 

"QRL?" θα σας κρατησουν µακρια απο προβληµατα στην αναζητηση µιας ελευθερης 

συχνοτητας για να κανετε CQ. 

• Οταν κανετε CQ, µην κανετε το παρακατω: Στειλτε CQ δεκα φορες µετα το 

διακριτικο σας δυο και µετα περιµενετε στην ακροαση. Ειναι καλυτερα να στειλετε 

CQ δυο φορες και το διακριτικο σας δεκα (υπερβαλλω, τεσσερις ειναι αρκετο!).  

• Το σηµαντικοτερο κοµµατι οταν καλειτε δεν ειναι η λεξη CQ, αλλα το διακριτικο σας. 

Οταν οι συνθηκες δεν ειναι τοσο καλες ειναι σηµαντικο ο σταθµος στην αλλη ακρη 

της υδρογειου (ναι φοβερο!!) να ακουσει το διακριτικο σας παρα την λεξη CQ. 

Πολλες φορες ακουω να στελνουν CQ 15 φορες, µετα να δινουν το διακριτικο τους 

µια και µετα να λενε  "Περιµενω κληση". Αυτο ειναι ανοητο. 

Η τελειοτητα ερχεται µε την εξασκηση. Αν δεν εχετε αρκετη εµπειρια, ακροαστητε για λιγο 

καιρο τους αλλους. Γρηγορα θ' αναπτυξετε το δικο σας στυλ για την διεξαγωγη επιτυµενων 

και ευχαριστων QSO. 
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8. ΣΤΟΙΒΑΞΕΙΣ  
Απαξ και σας µπει το µικροβιο του DX, θα  βρισκεστε συχνα σε στοιβαξεις. Οταν 

εµφανιζεται  ενας σπανιος σταθµος DX συγκεντρωνει γρηγορα ενα µεγαλο πληθος 

απο ραδιοερασιτεχνες που περιµενουν για QSO. Στο τελος καθε QSO το πληθος 

αρχιζει αµεσως να καλει τον DX σταθµο, ο ενας σταθµος πανω στον αλλο. Αυτο 

λεγεται στοιβαξη (Pileup). 

 

∆εν ειναι µονο οι σπανιοι DX σταθµοι που δηµιουργουν στοιβαξεις. Αρκετα συχνα 

οργανωνονται DXpeditions για να ενεργοποιηθουν χωρες (οντοτητες) οπου ο 

ραδιοερασιτεχνισµος ειναι σχεδον ανυπαρκτος ή ακατοικητα νησια. Ο σκοπος αυτων των 

αποστολων ειναι να επικοινωνισουν µε οσο πιο πολλους ραδιοερασιτεχνες γινεται, ανα τον 

κοσµο σε περιορισµενο χρονικο πλαισιο. Προφανως οι επαφες µε τετοιες αποστολες πρεπει 

να ειναι ΟΣΟ ΤΟ ∆ΥΝΑΤΟΝ ΠΙΟ ΣΥΝΤΟΜΕΣ ετσι ωστε να εχουν πιο πολλοι την ευκαιρια 

για µια καινουργια επαφη. Τουτεστιν τον χειριστη της αποστολης δεν τον ενδιαφερει το QTH 

σας, ο εξοπλισµος σας ή το ονοµα του σκυλου σας. 

 

Ποιος ειναι ο καλυτερος τροπος να µπειτε οσο το δυνατον πιο γρηγορα στο αρχειο ενος 

σπανιου DX σταθµου? 

 

ΑΚΟΥΣΤΕ ΑΚΟΥΣΤΕ και µετα ΑΚΟΥΣΤΕ ξανα. 
 

Και γιατι θα πρεπει ν' ακουσω? Επειδη αυτος που δεν ακροαται θα εχει λιγοτερες 

πιθανοτητες επιτυχιας. 

Πραγµατι, µε προσεκτικη ακροαση ενας χειριστης θα εχει µεγαλυτερες πιθανοτητες να 

σπασει την στοιβαξη και να κανει επαφη µε τον DX σταθµο γρηγοροτερα. 

 

Με την ακροαση εξοικοιωνεστε µε την συµπεριφορα του DX σταθµου και του ρυθµου µε τον 

οποιο δουλευει. Επισης θα µαθετε αν ο σταθµος δουλευει SPLIT. Κατα την ακροαση θα εχετε 

αρκετο χρονο να ελεγξετε και να διπλο-ελεγξετε την εκποµπη και την ληψη του σταθµου σας: 

• Ορθη επιλογη κεραιας?  

• Ειναι ενεργο το SPLIT?  

• Ποµπος (και ενισχυτης) ειναι σωστα συντονισµενοι σε µια Α∆ΕΙΑ συχνοτητα? 

Πολλες φορες αυτο το τελευταιο µερος γινεται επανω στην συχνοτητα του DX σταθµου! 

Κακως! Αυτο εχει σαν αποτελεσµα την αντιδραση των αποκαλουµενων "ΜΠΑΤΣΩΝ" 

(βλεπε κεφαλαιο 12) και χαλαει την διασκεδαση πολλων λογω του οτι ο DX σταθµος δεν 

µπορει πλεον ν' ακουστει. 

• Πριν κανετε οποιαδηποτε αποπειρα να εκπεµψετε: βεβαιωθητε οτι εχετε ακουσει το 

διακριτικο του DX σταθµου σωστα. 

Συχνα µπαινουµε σε µια στοιβαξη ακολουθωντας ενα στιγµα απο καποιο DX Cluster 

(συστοιχια). Αρκετα συχνα το στιγµα ειναι λαθος! Βεβαιωθητε οτι ακουσατε το διακριτικο 

του DX σταθµου σωστα. Ετσι θα αποφυγετε την ληψη της επιφοβης QSL καρτας µε το 

µυνηµα "NOT IN  LOG" , "NON EXISTING CALL" η "NOT ACTIVE THAT DAY". 
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Ενας εµπειρος DX σταθµος θα γυρισει σε λειτουργια  SPLIT αν αντιληφθει οτι υπαρχουν 

παρα πολλοι σταθµοι και δεν µπορει να χειριστει πλεον την στοιβαξη. Με το να λειτουργει 

SPLIT η συχνοτητα εκποµπης του µενει ελευθερη κι οι καλουντες τον ακουνε καθαρα. 

Ενας οχι και τοσο εµπειρος DX σταθµος θα συνεχισει να δουλευει SIMPLEX και στο τελος 

θα φυγει µε QRT καθως δεν θα µπορει να χειριστει πλεον την στοιβαξη. 

Σε µια τετοια περιπτωση εσεις, µπορειτε να παιξετε σηµαντικο ρολο κατα την διαρκεια του 

QSO σας µε τον DX σταθµο. Ευγενικα προτεινετε του οτι εχει ερθη η ωρα να γυρισει σε 

SPLIT (φυσικα µονο αν υπαρχουν υπερβολικα πολλοι καλουντες). Οι υπολοιποι DXers θα 

σας ευγνωµονουνε αν τον πεισετε να γυρισει σε SPLIT! 

 

Μερικες απο τις πιο δυσκολες καταστασεις στοιβαξεων: 

 

Α. ΣΤΟΙΒΑΞΗ SSB SIMPLEX  

Ποιος ειναι ο πιο αποδοτικος τροπος  να σπασετε µια SIMPLEX στοιβαξη (µια µεγαλη 

στοιβαξη οπου πολλοι σταθµοι προσπαθουν να κανουν επαφη µε τον DX σταθµο, ολοι 

ταυτοχρονα)? 

• Περιµενετε µεχρι να τελειωσει ΤΕΛΕΙΩΣ το προηγουµενο QSO.  

• Ο χρονισµος ειναι πολυ σηµαντικος. Οι πιθανοτητες σας θα ειναι λιγες ή 

και µηδενικες αν απλα φωναξετε το διακριτικο σας αµεσως µολις 

τελειωσει το προηγουµενο QSO.  

• Περιµενετε περιπου επτα δευτερολεπτα και επειτα δωστε ολοκληρο το 

διακριτικο σας ΜΙΑ ΦΟΡΑ.  

• ΑΚΡΟΑΣΤΗΤΕ... 

Υπαρχουν πολλες παραλλαγες σ' αυτη τη προσεγγιση. Εµπειρια σ' αυτη θα κερδισετε µοναχα 

ακουγοντας συχνα στοιβαξεις SIMPLEX. 

Πολλα εξαρτωνται απο τον ρυθµο µε τον οποιο δουλευει ο DX σταθµος και απο το ποσο 

καλα, ή οχι και τοσο καλα µπορει να αποκρυπτογραφισει τα διακριτικα µεσα απο την 

κακοφωνια. 

Αν καλεσετε αµεσως µετα το προηγουµενο QSO, το διακριτικο σας θα χαθει µεσα στις 

δεκαδες αλλα που θα καλουν ταυτοχρονα. Οι καλουντες στις στοιβαξεις συχνα δινουν το 

διακριτικο τους  δυο, τρεις, ακοµα και τεσσερις (!) φορες στη σειρα. Εν τω µεταξυ ο DX 

σταθµος εχει ηδη απαντησει σε καποιον απο αυτους, αλλα κανεις δεν τον ακουει, µιας κι ολοι 

συνεχιζουν να καλουν ατερµονα, χωρις ν' ακουνε. 

Με το να περιµενετε επτα περιπου δευτερολεπτα, τη στιγµη που οι υπολοιποι θα παιρνουν 

µια ανασα, τοτε δωστε το διακριτικο σας µια φορα. Μετα ΑΚΡΟΑΣΤΗΤΕ. 

• Πεστε το διακριτικο σας σχετικα γρηγορα. Η επιµηκυνση του φωνητικου αλφαβητου 

ειναι ΑΧΡΗΣΤΗ. 

"Oscar November Four Zulu Zulu Zulu Zulu" ειναι ο σωστος τροπος κι αυτο µπορει 

να προφερθει σχετικα γρηγορα. 

"Ooooscaaaar Noooveeeember Fooouuurr Zuuuluuu" κλπ ειναι χασιµο χρονου και δεν 

βοηθα καθολου τον DX σταθµο να κατανοησει το διακριτικο σας. Ακριβως το 

αντιθετο µαλιστα! 

• ΠΑΝΤΑ να χρησιµοποιητε το φωνητικο αλφαβητο ΣΩΣΤΑ οταν καλειτε σε µια 

στοιβαξη. 

Το φωνητικο αλφαβητο (Alpha εως Zulu) εχει σαν σκοπο την αποφυγη λαθων κατα 

την ανταλλαγη λεξεων και γραµµατων. Για τον σκοπο αυτο τα 26 γραµµατα του 

λατινικου αλφαβητου εχουν αντιστοιχιθει σε µια µοναδικη λεξη. 

Ο DX σταθµος ακουει για τις λεξεις αυτες µεσα στην κακοφωνια µιας στοιβαξης. Τα 

αυτια του ειναι ταλαιπωρηµενα απο ολο αυτο το συρφετο λεξεων και αριθµων και η 
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κουραση του αυξανεται. Αν παρεκλινουµε  απο το κανονικο φωνητικο αλφαβητο, τα 

πραγµατα γινονται πιο δυσκολα γι' αυτον. 

Ειναι πολυ συχνο φαινοµενο σε στοιβαξεις να χανει ο DX σταθµος αυτο ακριβως το γραµµα 

που παρεκλινε απο το κανονικο αλφαβητο και αναποφευκτα να ζηταει επαναληψη. 

Για παραδειγµα: 

"Lima" κοφτερο σαν ξυραφι. Πολλοι χρησιµοποιουν εναλλακτικα "London". Αν το σηµα σας 

ειναι αδυναµο, ο DX σταθµος θα καταλαβει το "Lima", αλλα οχι το  "London"! 

Κι αλλα παραδειγµατα: 

Bravo - Baltimore. Echo - Easy (Πολυ Κακως). Hotel - Honolulu (Κακως). Juliett - Japan. 

Kilo - Kentucky. Lima - London (Πολυ Κακως). November - Norway (Πολυ Κακως). Oscar - 

Ontario/Ocean (Πολυ Κακως). Papa - Portugal (Πολυ Κακως). Quebec - Quitto (Πολυ 

Κακως). Romeo - Radio. Sierra - Santiago. Tango - Toronto (Κακως). Uniform - 

United/University (Κακως). Victor - Venezuela (Κακως). Whiskey - Washington (Πολυ 

Κακως). X-ray - Xylophone (Πολυ Κακως). Yankee - Yokohama (Πολυ Κακως). Zulu - 

Zanzibar (Κακως). 

Οχι µονο ο DX σταθµος περιµενει ν' ακουσει αυτες ακριβως τις λεξεις, αλλα περιµενει τους 

συγκεκριµενους φθογγους/ηχους σ' αυτες τις συλλαβες καθως επισης κι ενα συγκεκριµενο 

αριθµο συλλαβων. Αν µια συλλαβη χαθει µεσα στον στατικο/QRN, µπορει να 

επανασυνθεσει  την λεξη απο τους υπολοιπους φθογγους ή/και απο τον αριθµο των 

συλλαβων. 

Οι διασκεδαστικες λεξεις που ακουγονται συχνα στα HF/VHF µπορει να ακουγονται 

κωµικες, αλλα δεν ειναι αποτελεσµατικες. ("Old Nose four Zenith Zebra Zinc Zigzag" µου 

'ρχεται στο µυαλο). 

• Αν ο DX σταθµος σας απαντησει µε το πληρες και σωστο διακριτικο σας, γιατι να 

χασετε χρονο επαναλαµβανοντας το διακριτικο σας στην αρχη της εκποµπης? ∆ωστε 

του απλα το report. Μπορειτε να τελειωσετε την εκποµπη σας µε το διακριτικο σας, 

αλλα κατι τετοιο απαιτει χρονο και πρεπει ν' αποφευγεται κατα την διαρκεια µιας 

DXpedition. 

Οσο πιο συντοµη ειναι η εκποµπη σας τοσο το καλυτερο και θα εκτιµηθει απο τους 

υπολοιπους στην στοιβαξη επισης. Συνηθως δωστε απλα το report και τιποτα αλλα 

ειναι οτι καλυτερο µπορειτε να κανετε. Ενα δευτερολεπτο και το QSO 

ολοκληρωθηκε, ο DX σταθµος µπορει ν' ασχοληθει µε καποιον αλλο σταθµο. 

• Οταν καλειτε καποιον οντας σε στοιβαξη ποτε µην λετε το διακριτικο του DX 

σταθµου. Το γνωριζει ηδη πολυ καλα. Κατι τετοιο ειναι καθαρη σπαταλη χρονου.  

• ∆ωστε το διακριτικο σας απαξ. ∆υο φορες ειναι το µεγιστο, αλλα δεν θα το 

συµβουλευα. Τρεις φορες δεν το συζηταω καν.  

• Εαν ο DX σταθµος σας απαντησει µε ενα µερος του διακριτικου σας, απαντηστε του 

δινοτας εµφαση στο κοµατι που εχασε. 

 

Για παραδειγµα: 

QRZ, XU7ACV.  

(κακοφωνια - 7 δευτερολεπτα αναµονης)  

ON4zzzz.  

ON4zzzz, you are 59, QSL?  

QSL, 59.  

Thanks, QRZ, XU7ACV  
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QRZ, XU7ACV.  

(κακοφωνια - 7 δευτερολεπτα αναµονης) 

ON4zzzz.  

4zzzz, you are 59, QSL?  

ON4 - ON4zzzz, 59 , QSL?  

ON4zzzz, QSL tnx, QRZ, XU7ACV  

• Αν ο DX σταθµος απαντησει µε ενα µερος ενος διακριτικου που δεν ειναι το δικο σας, 

ΜΗΝ ΜΙΛΗΣΕΤΕ. Επαναλαµβανω, ΜΗΝ ΜΙΛΗΣΕΤΕ, ΗΣΥΧΙΑ! Ο DX σταθµος 

δεν θελει ν' ακουσει το δικο σας διακριτικο, αν δεν εχει καλεσει εσας. 

Αν οι καλουντες απο τις στοιβαξεις ακολουθουσαν τη λογικοτατη αυτη αρχη, πιο 

πολλοι σταθµοι θα ειχαν την δυνατοτητα να κανουν επαφες µε τον DX σταθµο! 

∆υστυχως η λογικη του "ΕΓΩ ΚΙ Ο ΕΑΥΤΟΣ ΜΟΥ" υπερισχυει σε πολλους DXers. 

Ενω ξερουν οτι ο DX σταθµος δεν καλεσε αυτους, αυτοι συνεχιζουν να καλουν. 

Αυτο ειναι καθαρη σπαταλη χρονου και µια καθαρα εγωιστικη συµπεριφορα! 

• Αν ο DX σταθµος απαντησει µε την λεξη "ONLY" (MONO) κι ενα µισο διακριτικο, 

συνηθως σηµαινει οτι εχει ηδη προσπαθησει αρκετες φορες να κανει επαφη µε τον 

συγκεκριµενο σταθµο, αλλα λογω της αντιαθλητικης συµπεριφορας µερικων απο την 

στοιβαξη (που συνεχιζουν να καλουν πατωντας τον εν λογω σταθµο), δεν τα εχει 

καταφερει µε αποτελεσµα να αναγκαζεται να καλει ξανα και ξανα και ξανα.  

• Αν ο DX σταθµος απαντησει µε "JA ONLY, Europe Standby" (Ιαπωνια µονο, 

Ευρωπη περιµενετε) περιµενει ν' ακουσει Ιαπωνικους σταθµους ΜΟΝΟ. Αν ειστε 

Ευρωπαιος µην απαντησετε. Ακοµα µην εκπεµπετε στην στοιβαξη "Europe PLEASE" 

ή "What about Europe?" (Ευρωπη παρακαλω, Τι θα γινει µε την Ευρωπη?). Τετοια 

συµπεριφορα ειναι απαραδεκτη.  

• Αν ειστε µε QRP (5W ή λιγοτερο CW, 10W η λιγοτερο µικροφωνο), µην καλειτε τον 

DX σταθµο µε το διακριτικο σας ακολουθουµενο απο /QRP "stroke QRP". Ποτε. Ο 

Βελγικος κανονισµος απαγορευει ενα επιθεµα σαν κι αυτο (σιγουρα το ιδιο συµβαινει 

και σε αλλες χωρες). Μονο το /P /M /MM και /A επιτρεπονται. Ποσο συχνα ακουµε 

καποιον να φωναζει µεσα απο µια στοιβαξη µονο µε /QRP χωρις να δινει το 

διακριτικο του? Τελικα ο DX σταθµος αναγκαζεται να ρωτησει το διακριτικο του, 

ξανα χασιµο χρονου. (ΣτΜ: Εγω ειµαι της αποψης οτι δεν θα επρεπε να του δινει 

καµµια σηµασια...). 

Φυσικα κατα την διαρκεια ενος "ragchew QSO" (ΣτΜ: µακροσκελες QSO) µπορειτε 

να αναφερετε οτι ειστε QRP. 

Β. ΣΤΟΙΒΑΞΗ CW SIMPLEX  

• Οι ιδιοι κανονες µε παραπανω ισχυουν και για τη στοιβαξη CW simplex.  

• Ποτε µην εκπεµπετε "de ON4ZZZZ" αλλα απλα "ON4ZZZZ". 

Η λεξη "de"  (στον κωδικα morse σηµαινει "απο") το µονο που θα κανει 

θα ειναι να δηµιουργησει συγχηση στον DX σταθµο ενω προσπαθει να 

καταλαβει τα διακριτικα. 

• Ποτε µην τελειωνετε µε το "Κ" (προσκληση για εκποµπη) οταν καλειτε DX σταθµους. 

Οσο πιο πολλες ασχετες πληροφοριες δωσετε, τοσο πιο πολυ αυξανεται η πιθανοτητα 

ενος λαθους. Ενα ακραιο παραδειγµα για το πως η µεταδοση "Κ" µπορει να οδηγησει 

σε συγχηση ενω καλειτε ενα DX σταθµο, δινεται στο τελος του κεφαλαιου 13 

(∆ιακριτικα δυο γραµµατων). 

Εαν ο καλων σταθµος (εσεις) δεν εκπεψει για ενα χρονικο διαστηµα αρκετα 

µεγαλυτερο απο το διαστηµα µεταξυ δυο γραµµατων, ο  DX σταθµος θα καταλαβει 

οτι η µεταδοση ελαβε τελος. 

• Προσαρµοστε την ταχυτητα σας. 

Μετα απο προσεκτικη ακροαση στην στοιβαξη και στον ρυθµο µε τον οποιο ο DX 

σταθµος δουλευει, θα µπορεσετε να καταλαβετε ποιοι σταθµοι διαλεγονται απο τον 
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DX σταθµο. Προσαρµοστε την ταχυτητα σας στον µεσο ορο των σταθµων αυτων. 

Το οτι ο DX σταθµος εκπεµπει στα 40 γραµµατα ανα λεπτο δεν σηµαινει οτι δουλευει 

σταθµους σ' αυτην την ταχυτητα. Συχνα διαλεγει σταθµους αρκετα πιο αργους. Οποτε 

ειναι καλυτερα να κατεβητε κι εσεις στην ταχυτητα εκεινη. 

• Αν ο DX σταθµος απαντησει "ONLY" ή/και µε το "ΚΝ" (αντι του συνηθες "Κ" == 

Ετοιµος, προσκληση για εκποµπη) σηµαινει οτι θελει ν' ακουσει ΜΟΝΟ τον 

συγκεκριµενο σταθµο (ή τον σταθµο του οποιου µερος του διακριτικου του 

εξεπεµψε). Κατι τετοιο ειναι συνηθως σηµαδι οτι χανει την υποµονη του λογω των 

πολλων αναγωγων σταθµων που καλουν πατωντας εκεινο τον οποιο θελει να καλεσει! 

Γ. ΣΤΟΙΒΑΞΗ RTTY (ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΨΗΦΙΑΚΩΝ) SIMPLEX  

Η εκποµπη του διακριτικου σας απαξ συνηθως δεν ειναι αρκετη στα ψηφιακα 

επιπεδα λειτουργιας. ∆υο φορες ειναι προτεινοµενο και αναλογα µε το ποσο καλος 

ειναι ο DX σταθµος στο να ξεχωριζει τα διακριτικα, ειναι µερικες φορες απαραιτητο 

να δωσετε και τριτη φορα το διακριτικο σας αν και καλο θα ειναι κατι τετοιο να το 

αποφευγετε, παντα στο µετρο του δυνατου. 

Ειναι προτιµοτερο να εκπεµπετε την σωστη στιγµη. Ευελπιστως ο DX σταθµος θα γυρισει σε 

SPLIT γρηγορα. 

 

∆. ΣΤΟΙΒΑΞΗ SSB SPLIT  

Ευτυχως, ο DX σταθµος δουλευει σε SPLIT, αυτο ειναι ανακουφιση! 

Ανακουφιση γιατι σε λειτουργια SPLIT ο ρυθµος µε τον οποιο γινονται τα QSO 

αυξανεται αισθητα σε συγκριση µε το SIMPLEX. 

Πως να µπειτε στο αρχειο του DX σταθµου γρηγορα οταν δουλευει SPLIT? 

• ΑΚΡΟΑΣΗ, ΑΚΡΟΑΣΗ, ΑΚΡΟΑΣΗ...  

• Ξαναδιαβαστε τις παραπανω τεχνικες για SIMPLEX. Οι πιο πολλες απο αυτες 

ισχυουν και στο SPLIT.  

• Ειναι ο ποµποδεκτης σας σε λειτουργια SPLIT?  

• Με το να ακουτε για λιγα λεπτα πριν κανετε ΟΠΟΙΑ∆ΗΠΟΤΕ εκποµπη, αυξανετε τις 

πιθανοτητες σας να µπειτε στο αρχειο του µε µερικες κλησεις σε καλο χρονο και στην 

σωστη συχνοτητα. 

Μερικοι ραδιοερασιτεχνες εχουν αναγει σε σπορ την παραπανω τεχνικη. Προσπαθουν να 

σπασουν την στοιβαξη µε µια και µοναδικη κληση στην καταλληλη στιγµη. 

 

Με µια ολιγολεπτη ακροαση: 

1. Θα εξοικοιωθητε µε τον ρυθµο του DX σταθµου.  

2. Θα µαθετε το ευρος του SPLIT (πχ 5 συνολικα 10KHz πανω/κατω), ειτε απο τον ιδιο 

τον DX σταθµο (το καλυτερο, αλλα δυστυχως δεν το κανουν ολοι οι DX σταθµοι 

αρκετα συχνα) ή θα το καταλαβετε µονος σας.  

3. Θα συνειδητοποιησετε αν πραγµατικα εχετε ελπιδα να σπασετε την στοιβαξη την 

συγκεκριµενη χρονικη στιγµη (Μηπως ο DX σταθµος δουλευει µονο Ιαπωνια γιατι 

εχει καλυτερη διαδοση προς την περιοχη αυτη εκεινη την στιγµη?)  

4. Θα καταλαβετε πως κινηται ο DX σταθµος µεσα στο ευρος του SPLIT.  

Με αλλα λογια, ξεκιναει απο το τελος προς την κορυφη και µετα παει παλι στο τελος, 

για ν' αρχισει την ανοδο? Η µηπως µολις φτασει στην κορυφη κατεβαινει σταδιακα 

παλι στο τελος?  

5. Θα παρατηρησετε τα αλµατα που κανει ο DX σταθµος µεσα στο ευρος του SPLIT. 

Για παραδειγµα αν το ευρος ειναι 10KHz προχωραει ανα 2KHz, 3KHz ή µηπως 

5KHz? Μηπως κανει µερικες επαφες στο κατω ακρο του ευρους, µετα πηδαει στην 

µεση για να παει µετα στην κορυφη?  
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Μετα απο ολα αυτα: 

1. ∆ωστε το διακριτικο σας απαξ.  

2. ΑΚΟΥΣΤΕ  

Αν κανετε τα παραπανω, συνηθως ειναι πανευκολο να κανετε την κληση την καταλληλη 

στιγµη και στην καταλληλη συχνοτητα. Παµε ενα στοιχηµα οτι θα εχετε περισσοτερες 

επιτυχιες (αναφορικα µε πριν ακουθησετε τα παραπανω) να σπασετε µια στοιβαξη? Και οχι, 

δεν χρειαζεστε 1KW για να κανετε κατι τετοιο. 

 

Ξανα: οταν ο DX σταθµος απαντα µε ενα µερος καποιου διακριτικου που δεν ειναι το δικο 

σας, ΜΕΙΝΕΤΕ ΗΣΥΧΟΙ - ΜΗΝ ΜΙΛΗΣΕΤΕ! Το θεµα ειναι σηµαντικο και πρεπει να δοθει 

εµφαση. Αν καλεσετε ακοµα και σε λειτουργια SPLIT ενω δεν ειναι η σειρα σας, µπορει να 

καταστρεψετε το QSO καποιου αλλου και να ριξετε τον ρυθµο του DX σταθµου. ΜΗΝ 

ΚΑΝΕΤΕ ΚΑΤΙ ΤΕΤΟΙΟ! Ακοµα κι αν ακουτε αλλους να συµπεριφερονται ετσι, εσεις να 

ειστε κυρια/κυριος στις εκποµπες σας! 

Αν δεν το κανετε, εχετε µεγαλυτερη πιθανοτητα να ακουσετε ποιον σταθµο καλει ο DX 

σταθµος και σε ποια συχνοτητα! 

 

Αναλογα µε την ικανοτητα του DX σταθµου να ξεχωριζει τα διακριτικα µεσα απο την 

στοιβαξη, συνισταται να δωσετε το διακριτικο σας µονο µια φορα. Θα πιασετε τον ρυθµο µε 

την παροδο του χρονου. ∆υο φορες ειναι το απολυτως µεγιστο, τρεις ειναι απαραδεκτο. 

Επαναλαµβανοµαι, αλλα το θεµα ειναι σηµαντικο. 

 

∆ιαφορετικοι χειριστες εχουν διαφορετικα στυλ χειρισµου. Μερικοι θα σας ταιριαζουν πιο 

πολυ απο αλλους. Μερικοι χειριστες διαλεγουν αριθµητικα σταθµους µεσα απο την στοιβαξη. 

Αν ο αριθµος δεν ταιριαζει στο δικο σας διακριτικο: ΜΗΝ ΜΙΛΗΣΕΤΕ! 

 

Ε. ΣΤΟΙΒΑΞΗ CW SPLIT  

• Οι περισσοτερες απο τις τεχνικες που αφορουν το SSB SPLIT, 

ισχυουν και στο CW. Ξαναδιαβαστε τες αλλη µια φορα.  

• Αρχικα προσαρµοστε την ταχυτητα σας σ' αυτη του DX σταθµου. 

οταν καταλαβετε την µεση ταχυτητα των σταθµων που καλει, 

προσαρµοστητε σ' αυτην. Αυτη ειναι η πιο βολικη ταχυτητα για τον DX σταθµο.  

• Εκπεψτε το διακριτικο σας µια φορα και ακουστε. Η εκποµπη του διακριτικου 

δευτερη φορα στο CW ειναι στην πλειοψηφια των περιπτωσεων χωρις νοηµα.  

• Αν µετα απ' ολα αυτα αποφασισετε να δωσετε το διακριτικο σας δευτερη φορα, 

γυριστε σε λειτουργια QSK (CW full break-in). Με αυτη την λειτουργια θα ακουσετε 

τον DX σταθµο οταν αρχισει να εκπεµπει. Τοτε θα διακοψετε την εκποµπη σας και 

χρησιµοποιοντας το δευτερο VFO σας θα µπορεσετε να βρητε τον σταθµο που καλει. 

ΣΤ. ΣΤΟΙΒΑΞΗ RTTY (ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΨΗΦΙΑΚΩΝ) SPLIT  

• Για αλλη µια φορα, οι περισσοτερες απο τις τεχνικες που αφορουν το SSB 

SPLIT, ισχυουν κι εδω. Ξαναδιαβαστε τες αλλη µια φορα.  

• Εκπεψτε το διακριτικο σας δυο φορες και ακουστε. Γρηγορα θα 

παρατηρησετε οτι την στιγµη που δινετε το διακριτικο σας για τριτη φορα, 

ο DX σταθµος δινει ηδη report σε καποιο αλλο σταθµο. Αν ειστε τυχεροι, 

ο DX σταθµος θα επαναλαβει το διακριτικο του σταθµου µε τον οποιο κανει QSO στο 

τελος. Τοτε µπορειτε να πατε στο δευτερο VFO σας και να ψαξετε αυτον τον οποιον 

καλεσε. Αρκετα συχνα δεν ειστε τοσο τυχεροι οποτε ειναι σηµαντικο ν' ακουσετε την 

αρχη της εκποµπης του. Συνηθως αυτη η τεχνικη δουλευει καλα αν δωσετε το 

διακριτικο σας µονο δυο φορες. 
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9. TAIL ENDING (ΣτΜ Συγγνωµη συναδελφοι δεν µπορω να το αποδοσω 

ικανοποιητικα στην Ελληνικη. Αν καποιος ξερει την αντιστοιχη λεξη/φραση ας µου την 

πει κι εµενα :-)  
Μια νεα µοδα εµφανιστηκε πριν απο περιπου µια εικοσαετια: Tail Ending. Ηταν 

και ακοµα ειναι αµφιλεγοµενη. 

 

Τι ειναι tail ending? Με την εισοδο του δευτερου VFO (αρχικα εξωτερικο, 

αργοτερα ενσωµατωµενο µεσα στον ποµποδεκτη) η λειτουργια SPLIT εγινε 

δηµοφιλης στους DX σταθµους και στις DXpeditions. Οι καλουντες απο την στοιβαξη 

ακουγαν στο δευτερο VFO τους τον σταθµο που καλουσε ο DX σταθµος. Μολις ο 

προσεκτικος ακροατης καταλαβαινε οτι το QSO ηταν ΟΚ (διακριτικα και reports 

ανταλλακτικαν) "εµπαινε στην ουρα" του σταθµου αµεσως µολις τελειωνε την εκποµπη του 

κι αµεσως καλουσε τον DX σταθµο. 

Η γενικη ιδεα ηταν οτι η µεθοδος αυτη εξοικονοµουσε χρονο και πιο πολλα QSO θα 

µπορουσαν να λαβουν χωρα. Ο χρονος οµως εδειξε οτι πολυ λιγοι χειριστες ηταν ικανοι να 

εκτελεσουν tail ending σωστα. Πολλοι εµπαιναν πολυ νωρις στην ουρα του προηγουµενου µε 

αποτελεσµα το QSO να επρεπε να επαναληφθει (µισα διακριτικα, ακαταληπτα reports κλπ). 

 

Με την ολο και πιο απειθαρχη συµπεριφορα των σηµερινων χειριστων, πολλοι ειναι εκεινοι 

που πιστευουν οτι ειναι αναγκαιο να µπαινουν στη µεση ενος εν-εξελιξη QSO. Αν στην 

συνεχεια ακουσουν τον DX σταθµο να καλει τον εποµενο απο την στοιβαξη χωρις να 

ρωτησουν QRZ ή κατι παροµοιο, γινεται της κακοµοιρας. 

 

Tail ending ναι ή οχι? Η γενικη ταση σηµερα ειναι οχι. 

 

10. ΖΩΝΕΣ DX  
Οι εθνικοι οργανισµοι υπαγορευουν τις συχνοτητες τις οποιες µπορουν να 

χρησιµοποιησουν οι ραδιοερασιτεχνες. Οι πιο πολλοι δεν θεσπιζουν συγκεκριµενες 

συχνοτητες για συγκεκριµενες λειτουργιες. Για να συντονισει τα θεµατα αυτα η 

κατανοµη συχνοτητων της IARU µπαινει στο παιχνιδι.  

Η κατανοµη συχνοτηταν Region 1 της IARU προτεινει µονο δυο περιοχες στην ζωνη των 

80m, οπου πρεπει να δινεται προτεραιοτητα στις διηπειρωτικες DX επαφες (3500-3510KHz 

και 3775-3800KHz) κι µια περιοχη για DXpedition στην µπαντα των 20m (14195 +/- 5KHz). 

Ξεχωρα απ' αυτα εχουµε τις "de facto" συχνοτητες για DX, οπου DXpeditions και σπανιοι 

DX σταθµοι µπορουν να βρεθουν. 

Μαθετε αυτες τις συχνοτητες γνωστες ως Ζωνες DX, και σεβαστητε τις. 

Στο παρελθον, οταν ηµουν στην κεντρικη Αφρικη µ' ενα σταθµο χαµηλης ισχυος 

προσπαθουσα να κανω οσο πιο πολλους "ΟΜ" µπορουσα χαρουµενους µε µια καινουργια και 

σπανια χωρα. Γι' αυτο κοιταγα παντα να βρω ενα σηµειο στις ζωνες αυτες να καλεσω CQ. 

Ηξερα οτι πολλοι DXers ειχαν το νου τους στις ζωνες αυτες, ελπιζοντας να εµφανιστει κατι 

σπανιο. 

Μεγαλη ηταν η απογοητευση µου οταν προσεξα οτι οι συχνοτητες αυτες ηταν γεµατες απο 

Ευρωπαιους και Αµερικανους χειριστες που εκαναν τοπικα QSO. 

 

Πολλοι πιστευουν οτι οι ζωνες DX ειναι κι αυτες "κανονικες" συχνοτητες στις οποιες 

µπορουν να κανουν CQ ελευθερα. ∆εν συµφωνω µε το σκεπτικο αυτο και θεωρω τις ζωνες 

αυτες σαν παραδεισους για τους αδυναµους σταθµους που θελουν κι αυτοι ν' ακουστουνε. Θα 

ηταν καλυτερα οι κανονικοι σταθµοι να µην κανουν CQ στις ζωνες αυτες και να τις εχουν 

µονο για να ψαχνουν σπανιους DX σταθµους. 

 

Παρακατω ειναι οι τρεχουσες "de facto" ζωνες DX. Αξιζει να κανετε µια ακροαση εκει που 

και που... 

Πρεπει να αποφευγονται απο τους κανονικους σταθµους για να καλουν CQ: 
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• SSB: 28490-28500, 24945, 21290-21300, 18145, 7045, 3790-3800, 1845 KHz  

• CW: κυριως οι κατω 5KHz καθε µπαντας, καθως επισης κι οι συχνοτητες: 28020-

28025, 24895, 21020-21025, 18075, 14020-14025, 10103-10105, 3500-3510, 1830-

1835 KHz  

• RTTY: ± 28080-21080-14080 KHz 

Φυσικα σταθµοι DX και DXpeditions µπορουν να εµφανιστουν σε αλλες συχνοτητες εξω απο 

τις ζωνες αυτες. 

 

11. ∆ΙΕΝΕΞΕΙΣ  
Ας εχουµε υπ' οψιν µας οτι µοιραζοµαστε µε εκατονταδες χιλιαδες αλλους, το 

ιδιο χοµπυ στο ιδιο γηπεδο τον αερα. Οι διενεξεις ειναι αναποφευχτες. Θα 

ηταν παραλογο να µην αναφεροµασταν στο θεµα αυτο. Αλλωστε, µια καλη 

συµβουλη δεν κανει κακο. 

 

Οπως ειπα στο κεφαλαιο 4: ΠΑΝΤΑ ΝΑ ΕΙΣΤΕ ΕΥΓΕΝΙΚΟΙ. Αυτος ειναι ο µονος τροπος 

να για ν' αντιµετωπισετε τις διαµαχες µακροπροθεσµα. 

 

Ας δουµε ενα παραδειγµα µιας πολυ ιδιαζουσας περιπτωσης, ονοµαζοµενης ΙΖ9xxxx απο την 

Σικελια. 

Ο ΟΜ Pipo ειχε την ενοχλητικη συνηθεια να καλει CQ στους 14195KHz, µια "de facto" 

συχνοτητα DX που την χρησιµοποιουν σπανιοι DX σταθµοι και DXpeditions και να διεξαγει 

QSO στην συχνοτητα αυτη µε κανονικους Ευρωπαικους και Αµερικανικους σταθµους. 

Πολλοι DXers ανα τον κοσµο ενιωσαν ν΄απειλουνται. Οι 14195KHz µετατρεπονταν σε ενα 

χαος καθε φορα που εµφανιζονταν ο Pipo, επειδη δεν αρεσε στη κοινοτητα DX η 

µονοπωληση της συχνοτητας απο αυτον. 

Αναλυοντας την υποθεση, κανουµε τις εξης παρατηρησεις: 

• Ο Pipo ρωτουσε "Is this frequency in use?" (ειναι κατειλληµενη η συχνοτητα?) πριν 

καλεσει CQ κι αν ναι, εκανε QSY σε καποια αλλη.  

• Ο Pipo χρησιµοποιουσε µια συχνοτητα που συµφωνα µε τον νοµο, ειχε καθε δικαιωµα 

να χρησιµοποιει (δειτε παρακατω).  

• Η 14195KHz βρισκεται στη "de facto" ζωνη 14190-14200KHz. Στη ζωνη αυτη εχει 

δωθει προτεραιοτητα στις DXpeditions απο την IARU Region 1, απο την 1 

Ιανουαριου 2006 (Απο τοτε ο Pipo αναγκαστηκε να παει σε αλλες συχνοτητες).  

• Καθε φορα που ο Pipo εξεπεµπε νοµιµα στους 14195KHz (πριν την 01.01.2006) τον 

παταγαν δεκαδες αλλοι σταθµοι που ποτε δεν ελεγαν το διακριτικο τους και ως εκ 

τουτου, εξεπεµπαν παρανοµα (ραδιοπειρατες). 

Η κατασταση αυτη επεσε στην αντιληψη µου στα µεσα του 2003, οπου και παρατηρησα ο 

ιδιος σε πολλες περιπτωσεις τον Pipo να πατιεται απο δεκαδες DXers σκοπιµα. Μην εχετε 

αµφιβολια οτι ο καθενας απο αυτους τους DXers εξεπεµπε εξω απο τα ορια που οριζε η αδεια 

του (ΣτΜ: Αυτο δεν το καταλαβα). Αν οι αρµοδιες αρχες των χωρων τους βρισκονταν εξω 

απο την πορτα τους µ' ενα φορητο, καταγραφοντας την παρανοµη εκποµπη τους, οι DXers 

αυτοι θα χανανε την αδεια τους. Αυτοι κι οχι ο Pipo που εξεπεµπε εντος των οριων της αδειας 

του! 

 

Αντικειµενικα θα λεγαµε οτι ο Pipo ειναι ενας αντικοινωνικος ραδιοερασιτεχνης, που 

σκοπιµα καταστρεφει την διασκεδαση πολλων αλλων. Αλλα ενεργουσε παντα µεσα στα ορια 

που οριζε η αδεια του. 

 

Ποια ειναι η καταλληλη προσεγγιση για ν΄ αντιµετωπιστει ενα τετοιο ατοµο? 
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• Σιγουρα οχι το πατηµα (κανοντας εσεις ο ιδιος παρανοµες εκποµπες). Του δινει ενα 

αισθηµα δυναµης και η δυναµη αρεσει... µε αυτον τον τροπο θα ενεντινε τις 

προσπαθειες του και θα ενοχλουσε ακοµα πιο πολλους.  

• Αγνοηστε τον. Γυριστε το VFO σας σε αλλη συχνοτητα.  

• Μιληστε του σε νορµαλ τροπο και προσπαθηστε να µαθετε τους λογους που τον 

ωθουν σε µια τετοια συµπεριφορα. 

Την 12η Αυγουστου 2003 τα νευρα µου δοκιµαστικαν αλλη µια φορα απο τον Pipo. Τον 

καλεσα κανονικα και ειχαµε ενα QSO που διαρκεσε περιπου 20 λεπτα στους 14195KHz. 

Κατα την διαρκεια εκεινου του QSO εµαθα οτι ο Pipo δεν εκτιµουσε (για να ειµαι επιεικης) 

το γεγονος οτι τον παταγανε συνεχεια δεκαδες "αγνωστοι" ραδιοερασιτεχνες. Ηταν 

εξαγριωµενος απο τα απειλητικα για την ζωη του τηλεφωνηµατα (τα οποια σηκωνε η κορη 

του!), κλπ. Σ' εκεινο το ηρεµο QSO ανταλλαξαµε αποψεις για το αν θα επρεπε να συνεχισει 

να χρησιµοποιει τους 14195KHz ή οχι. Τελειωσαµε το QSO χωρις να καταληξουµε καπου, 

αλλα για τις εποµενες εβδοµαδες οι 14195KHz ηταν καθαροι απο ΙΖ9xxxx. 

 

Φυσικα ο Pipo ερχισε να εκπεµπει παλι στους 14195KHz, µετα απο κανα µηνα. Ισως επειδη 

καποιος τον ειχε στεναχωρησει σε καποια αλλη συχνοτητα? 

 

Σε µια αλλη περισταση, το 2005, οταν η K7C DXpedition ηταν στους 14195KHz, ακουσα τον 

Pipo να ρωταει αν ειναι η συχνοτητα ελευθερη. Ευθυς του απαντησα: "Ναι Pipo, απο την 

K7C, ευχαριστω QSY, 73 απο ON4WW". Ο Pipo αµεσως κατεβηκε 5KHz πιο κατω να 

καλεσει CQ. Το θεµα ειχε κλεισει. 

 

Κατα τις πρωτες ραδιοερασιτεχνικες µου ηµερες, ειχα ενα ασχηµο περιστατικο στους 

21300KHz. Ενας διαβοητος και αντιπαθητικος ΟΝ6 εκανε τοπικο QSO πανω σε µια µεγαλη 

DXpedition. Παρενεβηκα, εξηγωντας την κατασταση και τους ζητησα ευγενικα αν 

µπορουσαν να QSY και τελειωσα λεγοντας το διακριτικο µου. Η απαραδεκτες εκφρασεις που 

ελαβα σαν απαντηση  δεν µπορουν να δηµοσιευτουν εδω. Αργοτερα εµαθα οτι εκεινος ο ΟΝ6 

κι ενα φιλαρακι του ΟΝ4 τους παταγανε διαρκως σ' ενα αναµεταδοτη VHF. Ισως η απαισια 

ιδιοσυγκρασια τους να ηταν η αιτια για τα πατηµατα ή ισως να ηταν αποτελεσµα των αδικων 

πατηµατων (παλι παρανοµα)? 

 

Ενα ακοµα παραδειγµα ενος απαραδεκτου περιστατικου µεταξυ ενος παλιου και δυο 

αρχαριων στο Βελγιο. ∆υο σταθµοι ΟΝ3 (αρχαριοι) ειχαν ενα QSO µεσω ενος αναµεταδοτη 

VHF. Καποια στιγµη  λεει ο ενας στον αλλον οτι τον ακουει πολυ καλα στην συχνοτητα 

εισοδου του επαναληπτη. Εκεινη ακριβως την στιγµη ενας ΟΝ4 (αρχαιος) τους "προσταζει", 

µε πολυ υπεροπτικο υφος, να φυγουν γιατι θελει να κανει µια κληση. Αυτο δεν γινεται. Οπως 

προειπα, να ειστε παντα ΕΥΓΕΝΙΚΟΙ. Ο ΟΝ4 σταθµος θα µπορουσε να διακοψει και να τους 

πει οτι θελει να κανει µια κληση. Καποιος που µεταχειριζεται τους αναµεταδοτες, θα επρεπε 

να γνωριζει οτι ο πρωταρχικος τους σκοπος ειναι η αυξηση της εµβελειας των φορητων και 

κινουµενων σταθµων. Εαν αυτοι οι δυο ατυχοι ΟΝ3 αταθµοι συναντιοντουσαν στην εθνικη 

οδο απο αντιθετες κατευθυνσεις µε 120 km/h το QSO τους θα ειχε τελειωσει σε πολυ µικρο 

χρονο. Τετοια συµπεριφορα απο καποιον παλιο προς τους νεους ειναι απαραδεκτη. Στην 

τελικη δεν υποτιθεται οτι πρεπει να τους βοηθαµε να γινουν πιο εµπειροι ραδιοερασιτεχνες? 

 

Ειναι οι ιστοριες αυτες αληθινες? Εχει καµµια σηµασια? Εν κατακλειδι: ΝΑ ΕΙΣΤΕ 

ΕΥΓΕΝΙΚΟΙ. ∆εν θα πετυχετε παντα τον σκοπο σας. Αλλα οι επιτυχιες θα ειναι πιο πολλες 

απο τις αποτυχιες. 

 

Μ' αυτα και µ' αυτα ερχοµαστε στο εποµενο κεφαλαιο, που θα µπορουσε να ηταν καλλιστα 

κατω απο τις "∆ιενεξεις" επισης... 
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12. ΜΠΑΤΣΟΙ (ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ)  
Η ραδιοερασιτεχνικη κοινοτητα πρεπει να ειναι αυτο-αστυνοµευοµενη, εκ των εσω. 

Εφ' οσον δεν λαµβανουν χωρα παρανοµες δραστηριοτητες, οι αρχες δεν 

εµπλεκονται. Αυτο οµως δεν σηµαινει οτι η Υπηρεσια Ραδιοερασιτεχνη χρειαζεται 

την δικη της αστυνοµια! Αυτο-πειθαρχια? Σαφως. 

 

Ας γυριουµε στον φιλο µας τον Pipo απο την Σικελια. Εαν ειχα αργησει δυο δευτερολεπτα να 

του απαντησω, σιγουρα καποιος αυτο-διορισµενος µπατσος του DX θα του ειχε πει κανα-δυο 

βρισιες. Η χρηση τετοιας γλωσσας (οπως βλακα, µ****κα, και αλλα πολυ χειροτερα) ειναι 

σαν να ριχνεις λαδι στην φωτια. 

 

Οπως ειναι αναµενοµενο απο καποιον µε τον χαρακτηρα του Pipo, θα απολαµβανε την 

παραµονη του στους 14195KHz αντι να παει σε καποια αλλη συχνοτητα. Οχι µονο θα ετρωγε 

πατηµατα για τις εποµενες δυο ωρες, αλλα και η K7C DXpedition θα θαβοταν. Πολυτιµος 

χρονος και πολλα QSO θα χανονταν χαρις στους "εξυπηρετικους µπατσους". 

• Οι πιο πολλοι "µπατσοι" εχουν καλες προθεσεις και δεν χρησιµοποιουν ασχηµη 

γλωσσα. Παραµενουν ευγενικοι και συχνα τα καταφερνουν να καθαρισουν µια 

συχνοτητα απο την ασκοπη κινηση.  

• Μερικοι "µπατσοι" εχουν επισης καλες προθεσεις αλλα η χρηση ασχηµης γλωσσας 

και οι κακοι τους τροποι, δεν τους επιτρεπουν να καθαρισουν την συχνοτητα. Αυτοι οι 

"µπατσοι" δηµιουργουν χαος αντι για ηρεµια.  

• Μια τριτη κατηγορια "µπατσων" χρησιµοποιει επιτηδες ασχηµη γλωσσα µε σκοπο την 

δηµιουργια χαους. Οι ασχηµοι τροποι τους και το λεξιλογιο τους προκαλουν 

αντιδρασεις απο αλλους "µπατσους", µε αποτελεσµα ολοκληρωτικο χαος! 

Οι τρεις αυτες κατηγοριες "µπατσων" εχουν ενα κοινο: ενω το παιζουν "µπατσοι", ειναι στην 

πραγµατικοτητα ΡΑ∆ΙΟΠΕΙΡΑΤΕΣ, επειδη εκπεµπουν χωρις να λενε το διακριτικο τους. 

 

Σε ποιες περιπτωσεις µπορει καποιος να συναντησει ενα "µπατσο"? 

• Οι "µπατσοι" εµφανιζονται ως επι τω πλειστον στην συχνοτητα ενος σπανιου DX 

σταθµου ή µιας DXpedition. Συνηθως οταν ο εν λογω σταθµος δουλευει σε 

λειτουργια SPLIT.  

• Οταν ενας DXer ξεχασει να πατησει το κουµπι SPLIT στον ποµποδεκτη του και καλει 

τον DX σταθµο στην συχνοτητα εκποµπης του. Συνηθως αυτος ο χειριστης προτιµα 

να στελνει το διακριτικο του τρεις ή τεσσερις φορες, µε αποτελεσµα κανεις απο την 

στοιβαξη να µην ακουει ποιον καλει ο DX σταθµος. Αυτη ειναι η στιγµη που καποιος 

"µπατσος" θα βαλει τις φωνες. 

Ενας πολιτισµενος "µπατσος" µπορει να διορθωσει τον "παραβατη" µε το να του πει να 

εκπεµψει UP(Επανω) ή  DOWN(Κατω). Προσπαθει να τον βοηθησει κι οχι να τον τιµωρησει. 

Πολλες παραλλαγες υπαρχουν που δεν µπορουν να χαρακτηριστουν ουτε ουδετερες, ουτε 

ευγενικες. ∆εν θελω να τις παραθεσω εδω, για να µην δωσω κακο παραδειγµα. 

 

Πως µπορουµε να βοηθησουµε τον "παραβατη" χειριστη µε ουδετερο τροπο? 

 

Πριν ενδωσετε στην "µπατσικη" σας παρορµηση: 

• Πρωτα απ' ολα αναλογιστητε ποια θα ειναι η αξια της παρεµβασης σας, αν υφισταται 

καποια.  

• Μεινεται σιωπηλοι αν καποιος αλλος "µπατσος" εχει ηδη αναλαβει δραση. 

Αν παρ' ολα αυτα πρεπει να να ενδωσετε: 
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• ∆ωστε τα δυο τελευταια γραµµατα του διακριτικου του παραβατη ακολουθουµενα 

απο το UP(Επανω) ή  DOWN(Κατω). Αυτο ειναι ολο. 

Οποιοδηποτε αλλο µυνηµα µπορει να µην γινει κατανοητο απο τον παραβατη, πιθανοτατα 

δεν θα διορθωσει το λαθος του και το χαος ειναι προ των πυλων. 

 

Παραδειγµα CW: 

ON4WW καλει κατα λαθος στην συχνοτητα του DX σταθµου. Εκπεψτε το ακολουθο: "WW 

UP". Αν εκπεψετε µονο UP (ή DWN), ο ON4WW πιθανοτατα δεν θα καταλαβει οτι 

απευθυνοσασταν σ' αυτον. Εποµενο ειναι να επαναλαβει το λαθος του και να ξαναεπεψει 

στην συχνοτητα του DX σταθµου. Μια δευτερη προσπαθεια σας θα ξυπνησει τους αλλους 

"µπατσους" που θ' αρχισουν να εκπεµπουν UP UP, µε αποτελεσµα το χαος. 

 

Οποτε παντα να εκπεµπετε µερικα γραµµατα απο το διακριτικο του παραβατη, 

ακολουθουµενα απο το UP ή DWN. Με αυτον τον τροπο θα καταλαβει οτι απευθυνοσασταν 

σ' αυτον κι οχι σε καποιον αλλο. Αν εκπεψετε ολοκληρο το διακριτικο του και µετα το UP, το 

πιο πιθανο ειναι να καλυψετε µερος της µεταδοσης του DX σταθµου. 

 

Βεβαιως το καλυτερο θα ηταν να µην αισθανοταν κανενας την αναγκη να το παιξει 

"µπατσος", αλλα κατι τετοιο µοιαζει µε ουτοποια. Μια αποτελεσµατικη κληση στον 

παραβατη µπορει να επαναφερει την ταξη γρηγορα. Η χρηση ασχηµης γλωσσας επιτυνχανει 

ακριβως το αντιθετο προκαλωντας δυσφορια στον DX σταθµο και στους υπολοιπους στην 

στοιβαξη. 

Ενας καλος "µπατσος" µερικες φορες ειναι ευλογια, δυο καλοι "µπατσοι" ειναι υπερβολη. 

 

 

Σε λειτουργια SSB και RTTY οι ιδιες αρχες ισχυουν. ∆ωστε µερος του διακριτικου (ή ακοµα 

κι ολο το διακριτικο) ακολουθουµενο απο τις σωστες οδηγιες (ακροαση UP/DOWN) κι η 

συχνοτητα του DX σταθµου θα ειναι καθαρη σε χρονο µηδεν. 

 

Εαν ειστε DXer θα συνηδειτοποιησετε γρηγορα οτι ειναι καλυτερα να µην αντιδρατε στους 

"µπατσους". Προσπαθηστε να µετατρεψετε µια ασχηµη κατασταση κατι καλο. Συνεχιστε την 

ΑΚΡΟΑΣΗ (να η µαγικη λεξη παλι) µεσα απο τον αρυµαδγο τον DX σταθµο και στην 

πλειοψηφια των περιπτωσεων θα µπορεσετε να κανετε την επαφη µε τον DX σταθµο, ενω οι 

"µπατσοι" θα κανουν το κεφι τους. 

 

Να θυµαστε οτι µιλωντας τελειως αυστηρα, ενας "µπατσος" εκπεµπει ΠΑΝΤΑ παρανοµα, 

εκτος αν πει και το διακριτικο του! 

 

13. ∆ΙΑΚΡΙΤΙΚΑ ∆ΥΟ ΓΡΑΜΜΑΤΩΝ 

(ΤΜΗΜΑΤΙΚΑ ∆ΙΑΚΡΙΤΙΚΑ) ΚΑΙ 

∆ΙΚΤΥΑ DX  
Οπως ειπαµε στο κεφαλαιο 3 (Η σωστη χρηση 

του διακριτικου σας), πρεπει να λετε 

ολοκληρο το διακριτικο σας παντου και 

παντοτε. 

 

Σε πολλα δικτυα DX (συνηθως στα 15, 20 και 

40m) ο MOC (Master Of Ceremony --

Τελεταρχης--) κανει µια λιστα µε τους 

σταθµους που ενδιαφερονται για τον DX σταθµο στο συγκεκριµενο δικτυο DX. 
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Για να φτιαξει την λιστα αυτη ο MOC συχνα ρωταει για τα δυο τελευταια γραµµατα του 

διακριτικου σας. Αυτο δεν ειναι µονο λαθος, αλλα και παρανοµο. ∆υστυχως πολλοι 

χρησιµοποιουν αυτη την µεθοδο οταν καλουν σταθµους εξω απο το δικτυο DX. Η τακτικη 

αυτη µειωνει τον ρυθµο του DX σταθµου ή/και της DXpedition. Μου εχει τυχει πολλες 

φορες, ακοµα κι οταν ειµαι "απο την αλλη πλευρα": Ενας σταθµος να εκπεµπει τα δυο 

τελευταια γραµµατα του διακριτικου του. Εχει πολυ δυνατο σηµα και αν ειχε δωσει 

ολοκληρο το διακριτικο του, το QSO θα ειχε ολοκληρωθει σε πεντε δευτερολεπτα. Με τον 

τροπο αυτο, χρειαζεται τρεις µε τεσσερις φορες τον χρονο αυτο! 

 

Στο CW το φαινοµενο ακουγεται σπανιοτερα και στο RTTY σχεδον ποτε. Το πιο απιστευτο 

παραδειγµα, απο την κατηγορια γελοια: Με καλει ενας σταθµος στο CW: "XYK XYK". ηταν 

τοσο δυνατος που τελικα αναγκαστικα να του απαντησω, για να µπορεσω ν' ακουσω και τους 

πιο αδυναµους σταθµους. Οποτε του απαντησα: "XYK 599". Το διακριτικο που ακολουθει 

ειναι πλασµατικο, αλλα θα καταλαβετε. Μου απαντα: "Z88ZXY Z88ZXY 599 K". Ο 

αγαπητος αυτος OM στην αρχη εξεπεψε τα δυο τελευταια γραµµατα του διακριτικου του 

ακολοθουµενα απο το γραµµα "Κ" (προσκληση για εκποµπη στο morse). Το γραµµα "Κ" 

ηταν κολληµενο στο τελος κι ετσι φανηκε σαν να ηταν το τριτο γραµµα του διακριτικου του. 

Αυτο αποκαλω εγω "χασιµο χωρου και χρονου"! 

 

Ενα τελευταιο σχολιο για να δικτυα DX. Η εσωκλειστη γελιογραφια µιλαει απο µονη της. Τα 

QSO ταιζονται µε το κουταλι. Ο MOC (τελεταρχης) συχνα προσφερει µια χειρα βοηθειας. 

Αυτο δεν ονοµαζεται ακριβως διµερης QSO. Προσπαθηστε να διεκπεραιωνετε τις επαφες σας 

µονοι σας. Ειναι πιο ευχαριστο και πιο ικανοποιητικο. 

14. Η ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ QRZ ΚΑΙ ΤΟΥ ΕΡΩΤΗΜΑΤΙΚΟΥ  
Μερικοι σταθµοι DX και DXpeditions εχουν την κακη συνηθεια να µην λενε το 

διακριτικο τους συχνα. Η συνηθεια αυτη γεννα προβληµατα. 

Οι DXers που ψαχνουν τις µπαντες (ειδικα αυτοι που δεν ειναι εγγεγραµενοι σε 

καποιο DX Cluster --συστοιχια--) ακουν ενα σταθµο, αλλα οχι το διακριτικο του. Μετα απο 

λιγο εκπεµπουν: "QRZ" ή "?" ή "CALL?" στο CW και  "QRZ" ή "What's your/his call?" 

(ποιο ειναι το διακριτικο του/της) στο SSB. Αυτο ειναι ακρως ενοχλητικο. Οταν ο DX 

σταθµος δουλευει SPLIT δεν µπορει να το ακουσει αυτο. Οι σταθµοι στην στοιβαξη 

εκπεµπουν σε καποια αλλη συχνοτητα και ενοχλουνται απο αυτον που εκπεµπει "QRZ" ή "?" 

ή "CALL?". Αποτελεσµα: η εµφανιση των "µπατσων". Κι ακολουθει το χαος. 

 

Αν θελετε ν' αποφυγετε το χαος, ακολουθηστε τον πρωτο κανονα του DXing: ΑΚΡΟΑΣΗ. 

Μην ρωτατε "QRZ", "?", "What's your/his call?". ∆εν θα σας βοηθησει να µαθετε το 

διακριτικο του σταθµου. 

 

Επισης το  "QRZ" στην περιπτωση αυτη χρησιµοποιηται λανθασµενα! Το "QRZ" σηµαινει 

"Ποιος µε καλει" 

 

15. ΠΩΣ ΝΑ ΚΑΛΕΣΕΤΕ ΕΝΑ ΣΤΑΘΜΟ Σ' ΕΝΑ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟ  
Πρωτου µπειτε σ' ενα διαγωνισµο ή πριν καλεσετε ενα σταθµο σ' ενα διαγωνισµο, 

διαβαστε προσεκτικα τους κανονισµους του συγκεκριµενου διαγωνισµου. Σε 

µερικους διαγωνισµους δεν επιτρεπεται να καλεσετε ολους τους διαγωνιζοµενους, 

λογω της φυσης του διαγωνισµου. Ειναι καπως προσβλητικο να καλεσετε ενα 

σταθµο που δεν µπορει να σας απαντησει την συγκεκριµενη στιγµη λογω των κανονισµων 

του διαγωνισµου. Σε τετοιες περιπτωσεις ακοµα και το λογισµικο που χρησιµοποιηται για την 

αρχειοθετηση (logging software) απαγορευει στον χειριστη να σας ενταξει στο αρχειο του. 

Μερικες συµβουλες: 
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• Ενας διαγωνιζοµενος θελει να κανει οσο πιο πολλες επαφες µπορει. Οποτε: να ειστε 

συντοµοι!  

• Ποτε µην λετε το διακριτικο σας δυο φορες οταν καλειτε ενα διαγωνιζοµενο. Μια 

φορα ειναι αρκετο.  

• Αν ο διαγωνιζοµενος εχει ακουσει ολοκληρο το διακριτικο σας, µην το επαναλαβετε. 

Απλα δωστε του το απαιτουµενο απο τον διαγωνισµο report.  

• Αν ο διαγωνιζοµενος απαντησει σε καποιον αλλο: ΜΗΝ ΜΙΛΗΣΕΤΕ, ΜΕΙΝΕΤΕ 

ΗΣΥΧΟΙ! 

16. ΣΥΣΤΟΙΧΙΕΣ DX  
Ενα αµφιλεγοµενο θεµα. Οι πιο πολλοι τις λατρευουν. Σε µερικουν δεν τους 

αρεσουν. 

 

Ειναι εντυπωσιακο ποσα πολλα λανθασµενα στιγµατα DX καταχωρουνται. Οταν 

βρειτε ενα στιγµα DX, πριν πατησετε το ENTER: ελεγξτε ολα τα δεδοµενα, διορθωστε τυχον 

τυπογραφικα λαθη. 

 

Μια συστοιχια DX εχει και µια λειτουργια "ANNOUNCE" (ανακοινωση). Πολλοι χειριστες 

καταχραζονται την λειτουργεια αυτη για να βγαλουν στον αερα την απογοητευση τους, να 

κλαψουν και για να ζητησουν πληροφοριες σχετικα µε τις QSL. Να βγαλουν στον αερα την 

απογοητευση τους, να κλαψουν? Ακολουθουν µερικες προσφατες ανακοινωσεις και µερικα 

στιγµατα απο την 3Y0X DXpedition (κι απο µερικες αλλες περιπτωσεις) 

 

- 'I've been calling for 3 hours and still no QSO'  

- 'been listening for 5 hours, not a peep. Bad expedition!'  

- 'bad operators, they have no clue about propagation'  

- 'why not SPLIT?'  

- 'please RTTY'  

- 'BINGOOOOO!'  

- 'New one !!!' '  

- 'My #276 !!!'  

- 'Europe PLLEAASEE'  

- κλπ, κλπ 

 

Αυτο ειναι ανοητο. Χωρς καµµια αξια. Μια συστοιχια DX ειναι ενα εργαλειο για να βρισκετε 

DX, τελεια. Το πεδιο για τα σχολια χρησιµοποιηται για πληροφοριες σχετικα µε την 

συχνοτητα SPLIT, για τον διαχειριστη QSL, κλπ. 

Συστοιχια DX = στιγµατα DX, και καποια σχετικη πληροφορια για να βοηθησει τους DXers. 

 

Χρειαζεστε πληροφοριες σχετικα µε τις QSL? Χρησιµοποιηστε την εντολη "SH/QSL 

διακριτικο". 

Αν δεν υπαρχει καποια βαση δεδοµενων στη συστοιχια DX σας: "SH/DX 25 διακριτικο". Θα 

εµφανιστουν τα τελευταια 25 στιγµατα του εν λογω διακριτικου και συνηθως σε καποιο απο 

τα πεδια σχολιων θα λεει "QSL VIA ...". Ακοµη καλυτερη ειναι η εντολη: "SH/DX 

διακριτικο QSL info". Αυτη θα εµφανισει τα δεκα τελευταια στιγµατα του εν λογω 

διακριτικου µε QSL info στα σχολια. Αν η συστοιχια DX δεν µπορει να δωσει καµµια 

πληροφορια για τις QSL, µια καλη τακτικη ειναι να συµβουλευτητε καποια απο τις 

ιστοσελιδες στο διαδικτυο σχετικα µε QSL. 

 

Μην προβαλλετε την απογοητευση σας στους αλλους. Επενδυστε τον χρονο σας στο να 

καλυτερευσετε τον σταθµο σας ή τις ικανοτητες σας. 
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Στιγµατα µε σχολια του τυπου: "Worked 1st call' και 'Worked with 5 W" ("Με τη πρωτη", 

"Ειµαι µε 5 watt") δεν λενε τιποτα για το σηµα του DX σταθµου, αλλα λενε πολλα για τον 

εγωισµο του DXer. 

 

Πολλα στιγµατα δειχνουν στον εαυτο τους ή στο φιλαρακι του σταθµου, για να περασουν 

προσωπικα µηνυµατα στο πεδιο σχολιων. Κατι τετοιο πρεπει ν' αποφευγεται! 

 

Ειδατε ενα ΠΕΙΡΑΤΙΚΟ σταθµο? Ενας ΠΕΙΡΑΤΙΚΟΣ σταθµος δεν αξιζει την προσοχη σας, 

προχωρηστε στον εποµενο. 

 

Αν βρειτε σταθµους σαν το φιλο µας τον Pipo, τι πιστευετε οτι πρεπει να γινει? Ακριβως, 

προχωρηστε στον εποµενο. 

 

Ανακεφαλαιωση: καντε σωστα DX στιγµατα. Μην ενοχλητε τους φιλους ραδιοερασιτεχνες 

µε τη δικη σας απογοητευση. Κανεις δεν νοιαζεται για τον εγωισµο σας, αλλα ολοι θα 

απολαυσουν χρησιµες πληροφοριες οπως συχνοτητα SPLIT και QSL διαχειριστες. 

Χρησιµοποιηστε τις εντολες της συστοιχιας DX σωστα. Οσες δεν ξερετε, κοιταξτε να τις 

µαθετε. Μπορειτε να δειτε τις οδηγιες χρησης συνηθως πληκτρολογωντας "SH/HELP". 

∆ιαβαστε τις. 

 

Προσοχη: Ολοκληρη η κοινοτητα της συστοιχιας DX διαβαζει τα στιγµατα σας! Ειναι πολυ 

ευκολο ν' αποκτησετε κακη φηµη. Ειναι το ιδιο ευκολο ν' αποκτησετε καλη φηµη. 

 

Καθαρα και µονο για δισκεδαση σας προτεινω τον ακολουθο "Cluster Monkey" συνδεσµο 

(http://www.kh2d.net/dxmonkey.cfm). Το µυνηµα ειναι σαφες. 

17. ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΓΙΑ ΣΤΑΘΜΟΥΣ DX ΚΑΙ DXpeditions  
Σας αρεσει ο συνδυασµος οικογενειας και ποµποδεκτη στις διακοπες σας? 

Εργαζεστε στο εξωτερικο και εχετε την δυνατοτητα για εκποµπη? Ισως ακοµα να 

ειστε τελειος τρελλαµενος (συµφωνα µε την XYL) και προτιµατε να ξοδευετε τα 

λεφτα σας σε DXpeditions? 

Τοτε πιθανοτατα θα κανετε εκποµπες απο καποια οντοτητα µε ζητηση. Οσο πιο 

µεγαλη ειναι η ζητηση, τοσο πιο πολλες ειναι οι πιθανοτητες να συναντησετε 

καταστασεις σαν τις προαναφερθησες: "µπατσους", κανεις να µην ακουει τις 

οδηγιες σας, κλπ. Ειναι πολυ σηµαντικο να ελεγχετε ΕΣΕΙΣ την κατασταση και να την 

κρατησετε κατω απο τον ελεγχο σας. 

• Αν πατε διακοπες στην Ισπανια ή την Γαλλια, δεν θα δηµιουργηθουν µεγαλες 

στοιβαξεις.  

• Αν πηγαινετε στις Baleares, την Κρητη ή την Κυπρο, ο πυρετος της στοιβαξης θα 

εκτοξευτει στο ταβανι και θα εχετε αρκετους καλουντες.  

• Αν η δουλεια σας σας παει στο Ιραν και ειστε τυχερος και µπορεσετε να εκπεψετε απο 

εκει, παρτε µια καρεκλα και αρχιστε να ιδρωνετε!  

• Αν ανοιξετε πανια για τον υφαλο του Scarborough και ξεκινησετε µια DXpedition, οι 

στοιβαξεις θα ειναι εκπληκτικες ..."δεστε τις ζωνες σας"! 

Πως µπορειτε να ελεγξετε µια στοιβαξη και να κρατησετε τον ελεγχο? Παρ' οτι δεν ειναι 

ευκολο, εν τουτις ειναι εφικτο. Μερικες συµβουλες: 

• Να λετε το διακριτικο σας µετα απο καθε QSO. Αν ειστε ευλογηµενος µ' ενα 

πραγµατικα µεγαλο διακριτικο οπως SV9/ON4ZZZZ/P, να το λετε τουλαχιστον καθε 

τρια QSO.  

• Αν δουλευετε SIPLEX και δειτε οτι δεν µπορειτε να πιασετε ολοκληρα τα διακριτικα 

ή αυτοι που καλειτε δεν σας απαντανε πλεον, γυριστε αµεσως σε SPLIT.  
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• Οταν γυρισετε σε SPLIT βεβαιωθητε οτι η QSX (συχνοτητα ακροασης) ειναι 

ελευθερη! Προσοχη µην καταστρεψετε καποιο QSO εν εξελιξη.  

• Οταν δουλευετε σε SPLIT, ανακοινωνετε το µετα απο καθε QSO. Πειτε πιο SPLIT 

χρησιµοποιητε. Παραδειγµα CW: UP 1, UP 1-2, UP 5. Στο SSB: listening 5 up, 

listening 5 to 10 (kHz) up.  

• Στο CW SPLIT να ακουτε τουλαχιστον 1KHz επανω (ή κατω). Καλυτερα 3KHz για ν' 

αποφυγετε πιθανα "κλικ" απο το χειριστηριο στην συχνοτητα εκποµπης σας => 

Ευκαιρια για τους "µπατσους" να παρεµβουν.  

• Στο SSB SPLIT ακουστε τουλαχιστον 5KHz επανω ή κατω απο την συχνοτητα 

εκποµπης σας. Ειναι πραγµατικα εκπληκτικο ποσο ευρεια ειναι µερικα σηµατα SSB. 

Αν κανετε SPLIT µε µοναχα 2 ή 3KHz διαφορα τα σηµατα αυτα µπορει να 

εισχωρησουν και να καταστρεψουν την εκποµπη σας.  

• Κρατηστε το φασµα του SPLIT οσο το δυνατον πιο περιορισµενο. ∆εν χρειαζετε να 

καταλαµβανετε συχνοτητες που δεν χρειαζεστε αποκλειστικα για τον εαυτο σας.  

• Εαν στο SSB δεν καταφερετε να ακουσετε ολοκληρο το διακριτικο (συµβαινει συχνα 

σε µεγαλες στοιβαξεις), δωστε το report στο τµηµατικο διακριτικο πχ: "Yankee Oscar 

59"  

• Στο CW µην στελνετε ερωτηµατικο οταν απαντατε σε καποιο τµητικο διακριτικο. Για 

καποιο περιεργο λογο η πλειψηφια των (απειθαρχων) σταθµων απο την στοιβαξη 

εκλαµβανουν το ερωτηµατικο σαν σηµαδι οτι πρεπει ν' αρχισουν να εκπεµπουν ξανα, 

παρ' οτι το τµηµατικο διακριτικο δεν ταιριαζει στο δικο τους. 

Παραδειγµα: 3TA, 599. Οχι: ??3TA, 599. Στην δευτερη περιπτωση, η στοιβαξη ΘΑ 

ΑΡΧΙΣΕΙ να σας καλει ξανα. 

• Στο SSB και στο CW (και στα ψηφιακα): Αν αρχικα δωσατε report σ' ενα τµηµατικο 

διακριτικο πρεπει να εκπεψετε ολοκληρο το διακριτικο ωστε ο αλλος να ξερει οτι 

καταγραψατε αυτον κι οχι καποιον αλλο. Μερικοι απειροι σταθµοι DX κανουν το 

παρακατω: "TA, 59". Ο σταθµος OH3TA απαντα µε το διακριτικο του αρκετες φορες 

και δινει το report. Ο σταθµος DX απαντα µε: "QSL, tnx, QRZ?" Φυσικα ο OH3TA 

ειναι στο σκοταδι µην γνωριζοντας αν εχει καταγραφει ή οχι. Ο σταθµος DX θα 

επρεπε να ειχε πει: "OH3TA, tnx, QRZ?"  

• Απο την στιγµη που εχετε δωσει report σ' ενα τµηµατικο διακριτικο, µην αφησετε τον 

σταθµο αυτον αν δεν παρετε ολοκληρο το διακριτικο του. Η στοιβαξη µπορει  να ειναι 

αρκετα απειθαρχη. Αν δουν οτι παραµενετε µε τον σταθµο µεχρι να παρετε ολοκληρο 

το διακριτικο του, θα καταλαβουν οτι δεν εχει νοηµα να σας καλουν και τελικα θα 

πειθαρχισουν. Αν οµως παρατησετε τον σταθµο µε το µισο διακριτικο για να πιασετε 

καποιον αλλο, η µαχη θα εχει χαθει και το χαος θα βασιλεψει.  

• Αν µια στοιβαξη γινει πολυ απειθαρχη, πηγαινετε σε QRT, αλλαξτε συχνοτητα 

εκποµπης ή αλλαξτε µπαντα.  

• Να ειστε παντα ψυχραιµοι και να µην βαζετε τις φωνες στην στοιβαξη.  

• Μην κανετε επαφες µε διγραµµατα διακριτικα. Πεστε τους οτι θελετε να κανετε 

επαφες µονο µε ολοκληρα διακριτικα.  

• Σε λειτουργια SPLIT αν παρατηρησετε οτι ο σταθµος που απαντατε δεν 

ανταποκρινεται, ακουστε στην συχνοτητα εκποµπης σας. Πιθανοτατα καποιος σας 

κανει παρεµβολες (πχ οι "µπατσοι")  

• Στο CW στις ψηλες µπαντες, µια ταχυτητα της ταξης των 40 γραµµατων ειναι το 

µεγιστο που αντεχει µια στοιβαξη. Στις χαµηλοτερες µπαντες (160 εως 40m) η 

µεγιστη ταχυτητα -αναλογα παντα τις συνθηκες- ειναι µεταξυ 20 και 30 γραµµατων το 

λεπτο.  

• Παντα να ενηµερωνετε την στοιβαξη για το τι θα κανετε στην συνεχεια. Αν πατε 

QRT, πεστε το. Αν θελετε να ξεκουραστητε λιγο, πεστε το τους: QRX 5 (QRX 5 

λεπτα, αναµονης). Αν κανετε QSY σε καποια αλλη λειτουργια ή συχνοτητα, πεστε το. 

Ειναι πολυ ενοχλητικο για µια στοιβαξη να µην ξερει ποιο θα ειναι το εποµενο βηµα 

σας. Στο κατω-κατω ολοι θελουν να κανουν επαφη µαζι σας και θελουν να ξερουν τι 

προκειται να κανετε. Ειστε περιζητητος! 
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Αν η στοιβαξη µεγαλωσει πολυ, µπορει ν' αποφασισετε να δουλεψετε µε βαση την 

ηπειρο/περιοχη ή  βαση αριθµων. 

∆ουλευοντας µε βαση την ηπειρο/περιοχη σηµαινει οτι καλειτε µονο καποιες ηπειρους (πχ 

Ευρωπη) ή περιοχες (Βορεια Ευρωπη, ∆υτικη Ακτη ΗΠΑ), οι υπολοιποι DXers πρεπει να 

περιµενουν. 

∆ουλευοντας µε βαση τους αριθµους σηµαινει οτι καλειτε τους σταθµους µε βαση τον αριθµο 

στο διακριτικο τους (0-9). 

 

Αυτη η µεθοδος γενικα δεν ενδεικνυται. Μεγαλες οµαδες χειριστων καθονται απρακτοι, 

περιµενοντας την σειρα τους. Ενω περιµενουν δεν εχουν καµµια εγγυηση οτι θα καλεσετε την 

ηπειρο τους ή τον αριθµο τους κι αυτο τους κανει νευρικους. Μπορει να πατε QRT σε 

οποιαδηποτε στιγµη. Εξου και ο εκνευρισµος. Οι εκνευρισµενοι ανθρωποι γρηγορα 

µετατρεπονται σε κακους "µπατσους". Αν δουλευετε βαση αριθµων, το 90% της στοιβαξης 

καθεται απραγη! 

 

Παρ' ολα αυτα, για να τα βγαλετε περα µε µια µεγαλη στοιβαξη, αυτη η µεθοδος µπορει να 

βοηθησει τους χειριστες που διανυουν την περιοδο της µαθησης τους. 

Το µονο πραγµατικο πλεονεκτηµα της µεθοδου της ηπειρου/περιοχης ειναι να δωσει σε 

περιοχες µε φτωχη διαδοση την ευκαιρια να περασουν. 

Μερικες συµβουλες για την περιπτωση που δουλευετε µε ηπειρους/περιοχες: 

• Χρησιµοποιηστε την για να κανετε επαφες µε περιοχες µε φτωχη διαδοση προς τα 

εσας.  

• Αν χρησιµοποιητε την τεχνικη αυτη γιατι η στοιβαξη εχει γινει τεραστια, να 

εναλλασετε τις ηπειρους σχετικα γρηγορα.  

• Ενηµερωστε τις αλλες ηπειρους/περιοχες σχετικα µε τα σχεδια σας: Σκοπευετε να 

δουλεψετε JA µονο για δεκα λεπτα, θα δουλεψετε EU µετα και µετα ΝΑ? 

Ενηµερωστε τους.  

• Οταν η στοιβαξη µειωνετε, γυριστε σε κανονικη λειτουργια και δουλεψτε ολες τις 

ηπειρους ταυτοχρονα. 

Μερικες συµβουλες για την περιπτωση που δουλευετε µε αριθµους: 

• Οταν αρχισετε µια ακολουθια αριθµων, να την ολοκληρωνετε. Μερικες φορες οι 

χειριστες σταµαταν στη µεση µιας ακολουθιας για QRT ή για να γυρισουν σε 

κανονικη λειτουργια (χωρις αριθµους). Να ειστε σιγουροι δεν θα σας συµπαθησει η 

στοιβαξη αν κανετε κατι τετοιο!  

• Αρχιστε µε το νουµερο 0, συνεχιστε µε το 1-2..9 και µετα παλι 0.  

• Μην πηδατε αριθµους: 0-5-2-3-8-4... Η στοιβαξη θα σας µισησει.  

• Κανετε το πολυ δεκα επαφες ανα αριθµο, παντα να κανετε ισιο αριθµο επαφων ανα 

αριθµο.  

• Ενηµερωστε την στοιβαξη σχετικα µε το ποσους σταθµους θα κανετε ανα αριθµο. Να 

το ανακοινωνετε αυτο καθε φορα που αλλαζετε αριθµο.  

• Θυµηθητε το 90% της στοιβαξης καθεται, οι "µπατσοι" θα εκπεµπουν στην συχνοτητα 

εκποµπης σας. Αποφυγετε την τεχνικη των αριθµων αν ειναι δυνατον. 

Εκτος απο τις δυο παραπανω τεχνικες, µερικοι χειριστες δουλευουν µε βαση τις χωρες. Κατι 

τετοιο πρεπει ν' αποφευγεται µε καθε κοστος. 

Επαναλαµβανω, µην το κανετε αυτο, θα προσελκυσετε "µπατσους" απο ολες τις χωρες που 

"καθονται". Ειναι σιγουρο οτι θα παραλειψετε πολλες απο τις 335 διαφορετικες DX 

οντοτητες, οποτε γιατι να σας περασει καν απο το µυαλο να χρησιµοποιησετε αυτη την ηλιθια 

τεχνικη? 
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Τελευταιο σχολιο: ενα απο τα σηµαντικοτερα σηµεια οταν διαχειριζεστε µια στοιβαξη ειναι 

να διατηρησετε ενα σταθερο ρυθµο σε ολη την διαδικασια. Αν το καταφερετε αυτο θα ειστε 

πολυ πιο χαλαρος και εσεις και η στοιβαξη. Και το πιο σηµαντικο σηµειο: ευχαριστηθητε το! 

 

18. ∆ΙΑΦΟΡΑ  
Τα "κλικ" απο το χειριστηριο του CW ειναι πολυ ενοχλητικα για τους αγαπητους σας 

ραδιοερασιτεχνες. Αν ειστε κατοχος ενος ποµποδεκτη που παραγει "σκουπιδια", 

πιηγαινετε το να σας το φτιαξουν (ή φτιαξτε το µονοι σας, να γινετε και καλυτεροι 

ραδιοερασιτεχνες). Οι φιλτατοι ραδιοερασιτεχνες θα σας ευγνωµονουν. Το ιδιο 

ισχυει και για το SSB: το υπερδιαµορφωµενο σηµα δεν κανει φιλιες. Σιγουρευτητε 

οτι οι εκποµπες σας ειναι "καθαρες". 

 

Ο κωδικας Q κι ο αριθµητικος κωδικας ( 73/88 ) ειναι για να κανουν συγκεκριµενες 

ερωτησεις και λεξεις ευκολοτερες και γρηγοροτερες στο CW. Στην πραγµατικοτητα δεν 

ανηκουν στα QSO µε µικροφωνο (SSB/AM/FM). Γιατι να πεις "73" στο µικροφωνο οταν 

µπορεις να πεις καλλιστα "Πολλους χαιρετισµους"? Προσπαθηστε να κρατησετε µια 

ισορροπια στο θεµα. Ενα QSO µε το µικροφωνο δεν χρειαζεται ν' απαρτιζεται απο οσο το 

δυνατον πιο πολλους αριθµους και κωδικες Q. 

 

Η χρηση του 73 στον πληθυντικο (73s) στο µικροφωνο ειναι λανθασµενη και ακουγεται 

καπως υπερβολικη. 

Eχετε προσπαθησει ποτε να κτυπησετε "73s" στο CW? 

 

Αν ενας σταθµος DX ειναι πολυ γρηγορος για σας, αλλα απο την αλλη θελετε οπωσδηποτε να 

κανετε την επαφη, χρησιµοποιηστε καποιο εργαλειο (πχ λογισµικο για την αποδιαµορφωση) 

ωστε να καταλαβαινετε τι εκπεµπει. Αλλιως πολυς χρονος µπορει να χαθει για να 

ολοκληρωθει ενα και µονο QSO, το δικο σας. ∆εν ανταποκρινεστε αµεσα γιατι δεν 

καταβαινετε τι εξεπεψε. Μην ξεχνατε οτι πολλοι αλλοι περιµενουν για να κανουν ενα QSO 

µε τον σταθµο αυτο. 

Μοναχα µε πολυ εξασκηση θα αυξησετε σταδιακα την ικανοτητα σας να καταλαβαινετε τους 

γρηγορους CW σταθµους χωρις δυσκολια και χωρις την χρηση καποιου λογισµικου. 

 

"QSO NOT IN LOG" (ΣτΜ: ∆εν εχω καταγραψει το εν λογω QSO): Αν οι QSL καρτες σας 

γυρνανε συχνα µε το τροµερο αυτο µυνηµα, σηµαινει οτι ηρθε η ωρα ν' αναβαθµισετε την 

πρακτικη σας. Η ΑΚΡΟΑΣΗ ειναι το πρωτο ζητουµενο: Αν δεν µπορειτε ν' ακουσετε ενα 

σταθµο, ποιος ο λογος να τον καλεσετε? ∆ιαβαστε και ξαναδιαβαστε το αρθρο αυτο, 

προσπαθηστε να το ακουθησετε και θα γινετε ενας επιτυχηµενος χειριστης. Θελετε να 

στοιχιµατισετε οτι το "QSO NOT IN LOG" δεν θα εµφανιστει ξανα? 

 

Μιλωντας για QSL, υπαρχει ενα ρητο: "Το τελευταιο κοµµατι ενος QSO ειναι η καρτα QSL". 

Φυσικα οι πιο πολλοι αρεσκονται να εχουν την καρτα σας στην συλλογη τους. Απο την αλλη, 

µερικοι οχι και τοσο. Προσωπικα το θεωρω ζητηµα τιµης ν' απαντω ολες της καρτες που µου 

ερχονται µεσω του bureau (µπιρο) ή απ' ευθειας. Σ' αυτες συγκατελεγονται καρτες απο 

ραδιοερασιτεχνες και SWL (ακροατες βραχεων) χωρις διακριση. Στο Βελγιο ειµαστε τυχεροι, 

τα εξοδα του bureau συµπεριλαµβανονται στην ετησια συνδροµη στο UBA, τον εθνικο µας 

ραδιοερασιτεχνικο οργανισµο. Η χρηση του bureau ελλατωνει κατα πολυ το κοστος της 

ανταλλαγης QSL καρτων µε ολο τον κοσµο. Ωστοσο δεν ειναι ολοι οι ραδιοερασιτεχνες τοσο 

τυχεροι. ∆ιαφορετικες χωρες χρησιµοποιουν διαφορετικα συστηµατα και µερικα απο αυτα 

δεν ειναι και τοσο φτηνα. Να το εχετε αυτο υπ' οψιν σας οταν στελνετε µια QSL καρτα. 

Ενηµερωθητε (στην τελικη µεσα απο την ιστοσελιδα της IARU) αν λειτουργει καποιο καλο 

συστηµα bureau στην χωρα που στελνετε την καρτα. Εαν οχι εξεταστε το ενδεχοµενο να 

στειλετε την καρτα σας χρησιµοποιωντας ενα SAE (ταχυδροµικο φακελλο µε µε παραληπτη 

εσας) και αρκετα χρηµατα για τα εξοδα ταχυδροµειου (πχ IRC ∆ιεθνες ταχυδροµικο 

κουπονι). 
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Ενας αλλος τροπος για να επιβαιβεωνετε τις επαφες σας ειναι ηλεκτρονικα πχ µεσω του 

LoTW (Logbook of the World) απο την ARRL. ∆εν απαιτουνται χαρτινες QSL καρτες, αλλα 

εγω γουσταρω πολυ τις πατροπαραδοτες καρτες στοιβαγµενες σε κουτια παπουτσιων! 

Μερικοι σταθµοι DX χρησιµοποιουν διαχειριστες QSL καρτων για τις καρτες τους επειδη 

προτιµουν να κανουν QSO απο το να γραφουν QSL καρτες. Πολλες ιστοσελιδες περιεχουν 

πληροφοριες για τετοιους διαχειριστες. Θα αναφερω µονο µια η οποια αναφερεται πολλακις 

κατα την διαρκεια των QSO (http://www.qrz.com). 

 

Μια σηµειωση για τους Εθνικους Ραδιοερασιτεχνικους Οργανισµους. Θυµαστε οτι κατα την 

διαρκεια του 2ου Παγκοσµιου Πολεµου ειχαν ανακληθει ολες οι ραδιοερασιτεχνικες αδειες? 

Ποιος πιστευετε οτι µιλησε στις κυβερνησεις µετα τον πολεµο ωστε να παρουν οι 

ραδιοερασιτεχνες πισω τις αδειες τους? Οντως ηταν οι Εθνικοι Ραδιοερασιτεχνικοι 

Οργανισµοι (τα µελη της IARU). Αυτοι οι µη κερδοσκοπικοι οργανισµοι ειναι οι µονοι που 

εχουν την δυναµη να διαπραγµατευονται µε τις Αρχες που σας δινουν το δικαιωµα να ασκητε 

την υπηρεσια ραδιοερασιτεχνη. Ειναι σηµαντικο οι Εθνικοι Ραδιοερασιτεχνικοι Οργανισµοι 

να εχουν δυνατη φωνη. Αυτο γινεται µονον αν ειστε µελος του Εθνικου Ραδιοερασιτεχνικου 

Οργανισµου σας. ∆υναµη εν τη ενωση, l'Union fait la Force. Αν δεν ειστε ηδη µελος, θα 

προτεινα να γινετε. Γι' αυτους που ζουν σε χωρες µε ακριβο bureau, ισως ηρθε η ωρα να 

υψωσετε την φωνη σας και να ρωτησετε τον Εθνικο σας Οργανισµο γιατι µπορουν στο 

Βελγιο κι οχι στην δικη σας χωρα? Και γιατι οχι, να προσφερετε εθελοντικα τις υπηρεσιες 

σας στον Εθνικο σας Οργανισµο? Θυµηθητε αυτοι οι οργανισµοι ειναι το µονο µεσο που 

εχετε για να ακουστει η φωνη σας στα αυτια της εκαστοτε κυβερνησης! Ειναι σηµαντικοι. 

Πολλες πηγες σχετικα µε το DX υπαρχουν σε ολο το διαδικτυο. Η λιστα ειναι πολυ µακρια, 

µια αναζητηση θα σας βοηθησει. Για να κατονοµασω µερικες: 425 DX News Letter, ARRL 

Propagation Bulletins, Ohio Penn DX Bulletin, κλπ. 

 

Εξοικιωθητε µε την κατανοµη συχνοτητων απο την IARU και τις συχνοτητες που σας εχουν 

δωθει απο τους εθνικους σας φορεις. Τυπωστε το και κρεµαστε στον τοιχο. 

 

Το ΙΖ9xxxx και το Pipo ειναι για τους προφανεις λογους το καπως αλλαγµενο διακριτικο και 

το ονοµα ενος ραδιοερασιτεχνη απο την Σικελια. 

 

Ολοι αξιζουµε ενα καλο γελιο, ριξτε µια µατια στις καυτες παρατηρησεις του DL4TT 

(http://www.qsl.net/dl4tt/DawgX-rayClub.html) στο "Dog X-ray" αφου τελειωσετε το 

κεφαλαιο 19. 

 

19. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ 
Αυτο το αγορι αρχισε σαν ενας ραδιοερασιτεχνης µε µικρο πιστολι. Στην αρχη ηταν πολυ 

ευχαριστηµενος οταν µπορουσε να κανει εστω κι ενα QSO µε καποια µεγαλη DXpedition. 

Με ενα σταθµο χαµηλης ισχυος (µερικοι µισαλλοδοξοι ισχυριζονται το αντιθετο) εκανε τις 

πρωτες του 300+ επαφες. ∆εν υπηρχε καποιο µυστικο, απλα η δυνατη επιθυµια να δουλεψει 

µια καινουργια χωρα. 

 

Αυτο σηµαινε το διαβασµα ολων των περιοδικων για το DX. Επισης ακουγα στο καναλι των 

DX στα 2m, τους παλιους να δω ποιους νεους ακουγαν µε τις φοβερες τους κεραιες. Υπηρχαν 

εκεινες οι αγρυπνες νυχτες. Υπηρχαν οι κλησεις επι ωρες για να κανω ενα και µοναδικο QSO. 

Υπηρχαν οι χωρις επιτυχια κλησεις. Ακοµα πιο πολλες ωρες κλησεων ωσπου τελικα να 

σπασω την στοιβαξη. Η µπορει να οχι και να προσπαθουσα ξανα την εποµενη ηµερα. 

Μερικες φορες επαιρνα αδεια για να µπορεσω να κανω µια "καινουργια επαφη". 

 

Αυτο το αγορι ειναι ακοµα ενα ραδιοερασιτεχνης µε µικρο πιστολι. Οταν οι DXers απο τα 

ανατολικα τον επισκεπτονται, αναφωνουν: "Αυτο ειναι ολο κι ολο που εχεις? Μ' αυτο µονο 

κανεις ολα αυτα τα ζουµερα DX?" 
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Οντως η επιθυµια για DX ειναι µεγαλη κι αυτο κανει καποιον να βρισκει τροπους να φτιαξει 

τον σταθµο του οσο πιο αποδοτικο και ανταγωνιστικο γινεται. ∆εν χρειαζεται να ειναι 

τεραστιος για να ειναι επιτυχης. Πανω απ' ολα καλη πρακτικη ειναι το κλειδι για την 

επιτυχια. 

 

Πολλες φορες µου 'ρχεται η επιθυµια να παω σ' αυτους που κλαινε στην συστοιχια DX και να 

τους δειξω πως να κανουν εκεινη την δυσκολη επαφη, αντι να χανουν τον χρονο τους 

κλαιγοντας στην συστοιχια DX.  

 

"Get a life, and work DX". Οπως ειπε καποτε µια πολυ µεγαλη προσωπικοτητα, 

"DX IS" ! 

 

Καλη τυχη στις νεες σας επαφες στις µπαντες. Ελπιζω οι παραπανω συµβουλες να 

βοηθησουν ν' ανεβει λιγο το επιπεδο χειρισµου. 

Αν δεν τα καταφερετε να σπασετε τις στοιβαξεις, µπορειτε παντα να καλεσετε 

εµενα. Μια ευγευστη µπυρα τραπιστη για την καθε καινουργια χωρα που θα 

κανετε, ειναι ολα οσα χρειαζοµαι... 

 

Και να θυµαστε κανεις δεν ειναι αλανθαστος. Παµε ενα στοιχηµα οτι θα πιασετε καποια µερα 

τον γραφοντα να κανει καποιο λαθος? Στην περιπτωση αυτη χαµογελαστε και προσπαθηστε 

να τα πατε καλυτερα απο αυτον αντι να "πυροβολητε τον πιανιστα". 

 

Σας ευχοµαι καλη επιτυχια και πολυ διασκεδαση στις µπαντες! Τα ευχαριστηρια µου στους 

καλους µου φιλους που εµπλεκονται στο εργο αυτο. 

 

Αποδοση στην Ελληνικη απο τον SV1IYG ! 

 

73 - Mark - ON4WW. 

(August 2006) 


