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EchoLink
Ασύρματος πάνω από σύρμα.
Η μια παλιά ιζηορία που επανέρχεηαι δριμύηερη

ηηο αξρέο ηνπ Φεβξνπαξίνπ ν ζπλάδειθνο Γηώξγνο SV1BDS
εγθαηέζηεζε έλα ζηαζκό πνπ ζπλδέεηαη κε ην δίθηπν EchoLink. Ζ
εγθαηάζηαζε έγηλε ζε ζύλδεζε κε ην Internet, ελόο πνκπνδέθηε uhf
ζηελ ζπρλόηεηα 431.1 MHz, κε ζθνπό λα ζπλδέεη ηελ πεξηνρή ηεο
Αζήλαο, κέζσ ηνπ δηθηύνπ

απηνύ κε όινλ ηνλ

αληίζηνηρν

ξαδηνεξαζηηερληθό θόζκν.
EchoLink
Ση είλαη όκσο ην EchoLink;
Γεκηνπξγήζεθε από ηνλ K1RFD αξρέο ηνπ 2002 θαη ήδε έρεη
εμαπισζεί ζε όιεο ηηο ρώξεο. Όζνη έρεηε αζρνιεζεί κε ηηο ςεθηαθέο
κεζόδνπο ηνπ Packet ή ηνπ APRS, ζα γλσξίδεηαη ήδε όηη εδώ θαη
αξθεηά ρξόληα, ππάξρνπλ νη Amprnet Gateways θαη πην πξόζθαηα νη
Igates (APRS Gateways), πνπ δηαζύλδενπλ αζύξκαηα ςεθηαθά
ξαδηνεξαζηηερληθά δίθηπα Packet Radio ή APRS

πνπ δελ έρνπλ

άκεζε αζύξκαηε ζύλδεζε κεηαμύ ηνπο, ρξεζηκνπνηώληαο ζαλ κέζνλ
ην Internet. (TCP/IP). Σν EchoLink είλαη ην ηειεπηαίν από κία ζεηξά

άιισλ πξνγξακκάησλ (θαη πην δηαδεδνκέλν) κε ζθνπό λα δηαζύλδεεη
ξαδηνεξαζηηερληθά

repeaters

ή

links

θσλήο

κεηαμύ

ηνπο.

Σν

EchoLink όπσο θαη όια ηα ζρεηηθά παιαηνηέξα πξνγξάκκαηα (eQSO,
iLink, IRLP, WIRES-II) ρξεζηκνπνηνύλ ηελ ηερληθή VOIP (Voice Over
IP) πνπ είλαη απηή πνπ κεηαθέξεη ηειεθσληθή επηθνηλσλία πάλσ από
ην Internet, Σν VOIP αθνινπζεί ηελ ζύζηαζε H.248 ηεο ITU θαη ην
RFC 2885 ηνπ IETF θαη είλαη ην standard γηα ηελ κεηαθνξά
εθαξκνγώλ πνιπκέζσλ ζην πξσηόθνιιν IP (θαη όρη κόλν) δειαδή
ζην Internet. Ζ αηηία γηα ηελ γξήγνξε εμάπισζε ηνπ EchoLink είλαη
όηη δίλεηαη ρσξίο ρξεκαηηθό ηίκεκα γηα ηνπο Ραδηνεξαζηηέρλεο, θαη
δελ ρξεηάδεηαη νπσζδήπνηε, εμεηδηθεπκέλν

Hardware

γηα ηνπο

θόκβνπο.

Εγκαηάζηαζη
Γηα λα εγθαηαζηήζεη θάπνηνο κία ηέηνηα ζύλδεζε, πξέπεη λα
επηζθεθηεί ηελ δηεύζπλζε http://www.echolink.org/, λα θαηεβάζεη ην
ζρεηηθό

πξόγξακκα

θαη

λα

αθνινπζήζεη

ηηο

νδεγίεο.

Γηα

λα

ελεξγνπνηεζεί ε ζύλδεζε, ν ζηαζκόο πξέπεη λα είλαη αδεηνύρνο
ξαδηνεξαζηηέρλεο θαη αλ είλαη ζρεηηθά θαηλνύξγηνο, κπνξεί λα
δεηεζνύλ ζπκπιεξσκαηηθά ζηνηρεία ή θαη λα ζηαιεί ε άδεηα ηνπ
Τ.Κ.Δ. Δπίζεο ζα ηνπ δεηεζεί θαηά ηελ εγθαηάζηαζε λα δειώζεη αλ
ζα είλαη θόκβνο ηνπ ζπζηήκαηνο ή απιόο ρξήζηεο.

αλ απιόο ρξήζηεο εθηόο από έλαλ ππνινγηζηή κε MS-Windows κία
θάξηα

ήρνπ,

ζπλδεδεκέλε

κε

αθνπζηηθό

(ή

κεγάθσλα)

θαη

κηθξόθσλν δελ ρξεηάδεηαη ηίπνηα άιιν. Οη θόκβνη όκσο επηπιένλ,
πξέπεη λα ζπλδέζνπλ ηελ θάξηα ήρνπ κε ηελ ρξήζε κηαο απιήο
ζπζθεπήο δηαζύλδεζεο, ζε κία εγθαηάζηαζε αζπξκάηνπ.
Ζ ζπζθεπή απηή είλαη παξόκνηα κε απηήλ πνπ αλαθέξζεθε ζην
άξζξν γηα ην APRN θαη ρξεζηκνπνηείηαη γηα SSTV, PSK θιπ. Τπάξρεη

ζην εκπόξην, αιιά θηηάρλεηαη πνιύ εύθνια. Αθνύ γίλεη απηό θαη
γίλνπλ νη απαξαίηεηεο ξπζκίζεηο, όηη αθνύγεηαη ζηνλ δέθηε ηνπ
αζπξκάηνπ κεηαθέξεηαη κέζα από ηελ ελζύξκαηε ζύλδεζε ηνπ
Internet ζηνπο άιινπο απνδέθηεο πνπ έρνπλ ζπλδεζεί από καθξηλέο
πεξηνρέο θαη πνπ κπνξεί λα είλαη απινί ρξήζηεο, links ή repeaters.
Αληίζεηα όηη έξρεηαη από ηελ ελζύξκαηε ζύλδεζε ελεξγνπνηεί κέζσ
VOX ή απινύ θπθιώκαηνο ηνλ πνκπό θαη εθπέκπεηαη ζηνλ αέξα.
Λειηοσργία
Ο θάζε Echolink server έξρεηαη απηόκαηα ζε επαθή κε θάπνηνπο
θεληξηθνύο servers ηνπ δηθηύνπ, από ην Internet, θαη θαηεβάδεη ζηελ
κλήκε ηνπ κία ιίζηα κε όινπο ηνπο ζηαζκνύο πνπ είλαη ζπλδεδεκέλνη
ηελ δεδνκέλε ζηηγκή. Ζ ιίζηα ελεκεξώλεηαη θάζε ιίγα ιεπηά θαη
πεξηιακβάλεη ην δηαθξηηηθό αζπξκάηνπ, ηνλ πεληαςήθην αύμνληα
αξηζκό πξώηεο ζύλδεζεο ζην δίθηπν, ηελ IP δηεύζπλζε ηνπ ζηαζκνύ,
θαη θάπνηεο πιεξνθνξίεο γηα ηελ θαηάζηαζή ηνπ.
Έλαο ρξήζηεο κε έλα αζύξκαην ζηελ εκβέιεηα ηνπ EchoLink Gateway,
κπνξεί κε ηόλνπο DTMF, λα ελεξγνπνηήζεη κία ζύλδεζε θαη λα
κηιήζεη κε αληίζηνηρνπο ζηαζκνύο κέζα από αληίζηνηρνπο EchoLink
Servers, ή λα πεξηκέλεη θάπνηα θιήζε πνπ ζα έξζεη από θάπνηνλ
απνδέθηε άιιν πνπ ζα ζπλδεζεί αληίζηνηρα ζηνλ server πνπ
αθξνάηαη. Ζ θιήζε ησλ ζηαζκώλ, γίλεηαη όπσο ζην ηειέθσλν
δειαδή παηώληαο ην λνύκεξν πνπ αληηζηνηρεί ζηνλ θάζε ζηαζκό
EchoLink, ελεξγνπνηείηαη ε ζύλδεζε. Τπάξρνπλ επίζεο θσδηθνί γηα
επαλάθιεζε (09) δηαθνπή ζύλδεζεο (#), θαηάζηαζεο (08) θιπ.

Ο ρξήζηεο πνπ ζπλδέεηαη από ην pc ηνπ θαηεπζείαλ ζην Internet,
έρεη ηελ δπλαηόηεηα λα επηιέμεη θαηεπζείαλ από ηελ ιίζηα όισλ ησλ
ζηαζκώλ, κε πνην ζηαζκό link, repeater ή conference ζα έξζεη ζε
επαθή. Όηαλ ζπλδεζεί κε θάπνηνλ άιιν Echolink server, κπνξεί λα
βιέπεη πνηνη άιινη ζηαζκνί ή links ή repeaters είλαη ζπλδεδεκέλνη,

θαη λα κηιήζεη κε όινπο απηνύο θαη ηαπηόρξνλα λα βιέπεη από πνηα
ζύλδεζε έξρεηαη ν ήρνο θάζε θνξά. Γίπια ζηνλ θάζε ζηαζκό
γξάθεηαη ην όλνκα ηνπ, πνιύ δηεπθνιπληηθό, θαη πηζαλόλ θάπνηα
άιια ζηνηρεία θαη ηαπηόρξνλα έρεη ηελ δπλαηόηεηα επηθνηλσλίαο κε
γξαπηά κελύκαηα, κε νπνηνλδήπνηε είλαη ζπλδεδεκέλνο κε pc.
Κάιηζηα ζε κεξηθνύο servers κε ηα γξαπηά κελύκαηα κπνξεί λα
δώζεη ζπγθεθξηκέλεο εληνιέο, λα δηαβάζεη αξρεία θαη επηπιένλ
πιεξνθνξίεο.
Απηό πνπ πξέπεη λα πξνζέμεη είλαη όηη γηα PTT εδώ, ρξεζηκνπνηείηαη
ην Space Bar. Παηηέηαη όκσο κία θνξά κόλν γηα εθπνκπή θαη κία γηα
ηέινο εθπνκπήο (όρη παηεκέλν ζπλέρεηα).

Ζ ξύζκηζε ηεο ζηάζκεο ηνπ κηθξνθώλνπ γίλεηαη από ην κεγαθσλάθη
πνπ έρεη θάησ δεμηά ζην pc ηνπ (ζε Windows desktop πάληα), κε δεμί
θιηθ αλνίγνπκε ηα ξπζκηζηηθά, παηάκε «mute» ζην mic γηα λα κελ
γίλεηαη

κηθξνθσληζκόο,

θαη

κεηά

επηιέγνπκε

«επηινγέο»,

«ηδηόηεηεο», «ερνγξάθεζε» «ok» θαη ξπζκίδνπκε ηελ έληαζε ηνπ
κηθξνθώλνπ εγγξαθήο, αθνύ πξώηα ην έρνπκε επηιέμεη.
Γηα λα θαηαιάβνπκε πσο αθνπγόκαζηε, ςάρλνπκε κέζα ζηνπο
ζηαζκνύο

θαη

εηδηθά

ζηηο

“conference”

ηνλ

Echo

Server

θαη

ζπλδεόκαζηε εθεί. Ο server απηόο είλαη έλαο „παπαγάινο‟ δειαδή
επαλαιακβάλεη ηελ θσλή καο όπσο αθξηβώο ηελ ιακβάλεη κέζα από
ην δίθηπν θαη έηζη έρνπκε κηα εηθόλα γηα ην πσο αθνπγόκαζηε αιιά
θαη ηεο θαζπζηέξεζεο ηνπ δηθηύνπ.

Όπσο είδακε ινηπόλ ε ηειηθή επηθνηλσλία είλαη ζαλ λα κηιάκε ζε
έλαλ θνηλό επαλαιήπηε, ρξεηάδεηαη όκσο ιίγε πξνζνρή θαη ππάξρνπλ
θάπνηνη πεξηνξηζκνί πνπ πξέπεη λα έρνπκε ππόςε καο.

Περιοριζμοί

Καθςζηεπήζειρ
Παξόιν

πνπ

ην

Internet

ζεσξείηε

γξήγνξν

θαη

απνηειεζκαηηθό, πνιιέο θνξέο ππάξρνπλ θαζπζηεξήζεηο
ζηελ θσλή ή θαη κηθξνδηαθνπέο. Απηό έρεη λα θάλεη κε
ηελ ζύλδεζε ηνπ θάζε ελόο EchoLink server κε ηνλ
αληίζηνηρν

παξνρέα

ηνπ

Internet,

αιιά

θαη

ζηελ

δηαζύλδεζε ησλ παξνρέσλ Internet κεηαμύ ηνπο. Δπίζεο
κε ην πόζνη EchoLink Servers αιιά θαη EchoLink users
είλαη ζπλδεδεκέλνη ηαπηόρξνλα ζε έλαλ ηέηνην ζηαζκό.
(ππνηίζεηαη αλάινγα κε ηελ δπλαηόηεηα ηεο ζύλδεζεο
[Bandwidth] ν θάζε ζηαζκόο πεξηνξίδεη ηνλ κέγηζην
αξηζκό ζπλδέζεσλ πνπ κπνξεί λα δερηεί.). Άιιν έλα
πξόβιεκα είλαη πηζαλέο θαζπζηεξήζεηο ζηελ εθπνκπή
από ην θάζε ζύζηεκα εηδηθόηεξα αλ ε κία δηαζύλδεζε
είλαη επαλαιήπηεο. Σέινο έρεη λα καο επεξεάζεη θαη ε
ζπλνιηθή θίλεζε ζην Internet πνπ κεηαβάιεηε αλάινγα
κε ηελ ώξα θαη ην πόζνη ρξήζηεο ηαπηόρξνλα ην
ρξεζηκνπνηνύλ.
Διαζηήμαηα ζηιρ εκπομπέρ
Γηα λα γίλεηαη ινηπόλ ζσζηόηεξε δνπιεηά, πξέπεη λα κελ
ππάξρεη βηαζύλε ζηελ επηθνηλσλία θαη λα ππάξρνπλ
αξθεηά θελά αλάκεζα ζηηο εθπνκπέο κεγαιύηεξα από
όζν έρνπκε ζπλεζίζεη ζε έλα θνηλό επαλαιήπηε (5-10
δεύηεξα ηνπ ιεπηνύ). Θάηη άιιν πνπ πξέπεη λα έρνπκε
ππόςε καο, είλαη ε δηαθνξεηηθή αίζζεζε ηνπ δηθηύνπ
πνπ έρνπλ νη αζύξκαηνη ρξήζηεο από ηνπο ρξήζηεο ηνπ
EchoLink.

Οη

ρξήζηεο

κε

απεπζείαο

ζύλδεζε

ζην

EchoLink βιέπνπλ πνηνο ζηαζκόο εθπέκπεη πξηλ αθόκα

πεη ην δηαθξηηηθό ηνπ θαη έρνπλ θαη δπλαηόηεηα γξαπηήο
επηθνηλσλίαο κεηαμύ ηνπο ηαπηόρξνλα. Οη ρξήζηεο κέζσ
αζπξκάηνπ εηδηθά νη θηλεηνί, έρνπλ κία πην αζαθή εηθόλα
ηνπ δηθηύνπ θαη θπζηθά αλ είλαη πνιινί νη

θηλεηνί

ρξήζηεο δελ ζπκνύληαη εύθνια ηα δηαθξηηηθά. Θαιό είλαη
ζε ηέηνηεο πεξηπηώζεηο λα νξίδεηαη θάπνηνο ζαλ Net
Controller (θαηά πξνηίκεζε ρξήζηεο από pc) γηα λα
κνηξάδεη ηα κηθξόθσλα θαη λα κελ γίλεηαη κπάραιν θαηά
ηελ δηάξθεηα ελόο QSO κε πνιινύο ρξήζηεο.
Τςπική ηήπηζη ηων διαδικαζιών
Ζ

δηαζύλδεζε

καθξηλώλ

πεξηνρώλ

δηαζπλδέεη

ηαπηόρξνλα θαη δηαθνξεηηθέο λννηξνπίεο θαη ηξόπνπο
ρξήζεσο. Απηό ζεκαίλεη όηη πξέπεη λα ηεξνύληαη κε
επιάβεηα νη ηππηθέο δηαδηθαζίεο επηθνηλσλίαο, γηαηί ε
εθπνκπή καο αθνύγεηαη ζε άιιεο ρώξεο θαη πεξηνρέο,
πνπ ηα ξαδηνεξαζηηερληθά ήζε θαη έζηκά ηνπο είλαη
δηαθνξεηηθά θαη ζπλήζσο πην ζθηθηά από ηα δηθά καο.
Θα πξέπεη ε αλαγγειία ηνπ δηαθξηηηθνύ λα είλαη πιήξεο
κε ην πξόζεκα ηνπ, θαη ε εθπνκπή καο πξνζεθηηθή,
αθξηβήο θαη ζύληνκε, δεδνκέλνπ όηη πνιινί ζηαζκνί
κπνξνύλ λα αθνύλ από νπνπδήπνηε θαη λα ζέινπλ λα
κηιήζνπλ θαη απηνί καδί καο ή κε άιινπο ζηαζκνύο. Αλ
ππάξρνπλ θηλεηνί ζηαζκνί ζα πξέπεη λα αιιάδνπλ πην
γξήγνξα κηθξόθσλα, γηαηί ε ζέζε ηνπο κεηαβάιιεηαη θαη
θάπνηα ζηηγκή ζα ραζνύλ από ηελ θάιπςε ηνπ link.
Υπόηονορ και duplex
Άιιν έλα πξόβιεκα πνπ βιέπνπκε ζηελ Αζήλα, είλαη όηη
όηαλ κηιάκε ζε link θαη όρη ζε επαλαιήπηε, επεκβαίλεη
ζπρλά ην θαηλόκελν “ηνπ θξπκκέλνπ ζηαζκνύ”. Γειαδή
θηλεηνί

ζηαζκνί

θπξίσο,

δελ

αθνύλ

εύθνια

ηνπο

ππόινηπνπο θαη δελ είλαη ζίγνπξνη όηη δελ κηιάεη θάπνηνο

άιινο ζηελ ίδηα ζπρλόηεηα ηελ ίδηα ζηηγκή. Απηό ιύλεηαη
κε έλα duplexer θαη ηελ κεηαηξνπή ηνπ link ζε repeater.
Άιιν έλα πξόβιεκα είλαη ε αλάγθε ππόηνλνπ ζε ιήςε
θαη εθπνκπή γηα λα κελ επεξεάδεηαη ην ίδην θαη νη
αθξναηέο ηνπ από παξεκβνιέο ή παξαζηηηθέο εθπνκπέο
ζην „πνιύβνπν‟ ή κάιινλ “„πνιύ-αξεθ-ηθό‟” πεξηβάιινλ
ησλ πόιεσλ.
Δσναηόηηηες

Οη δπλαηόηεηεο ρξήζεο ελόο ηέηνηνπ ζπζηήκαηνο θαη ζύλδεζεο
καθξηλώλ πεξηνρώλ είλαη πνιύ ζεκαληηθέο

θαη ήδε ππάξρεη

ελδηαθέξνλ γηα αληίζηνηρνπο servers ζε άιιεο πόιεηο ηηο ρώξαο. Σα
Ησάλληλα μεθίλεζαλ πξώηα, αθνινύζεζε ε Πξέβεδα θαη εηνηκάδνληαη
(αλ δελ έρνπλ ήδε κνληκνπνηεζεί όηαλ γίλεη ε δεκνζίεπζε) ε Ρόδνο,
Πάηξα, Ιάξηζα, Θξήηε, Θεζζαινλίθε. Απηό ζα δώζεη ηελ δπλαηόηεηα
θαιύηεξεο επηθνηλσλίαο κεηαμύ καο θαη πνην εύθνιεο. Πηζηεύεηαη όηη
ην ζύζηεκα απηό, ζύληνκα ζα κεηαθέξεη θαη εηθόλα, άξα κπνξεί λα
δώζεη ηελ επθαηξία λα αζρνιεζνύκε κε ηελ ATV θαη ηελ SSTV
πεξηζζόηεξνη θαη λα κπνπλ θαη εθεί αληίζηνηρνη gateways. Ζ ειπίδα
όηη ζύληνκα ζα έρνπκε ζηα ζπίηηα καο dsl γξακκέο θαη κόληκν
Internet, καο ιέεη όηη ζύληνκα ζα έρνπκε πνιινύο ηέηνηνπο κόληκνπο
ζηαζκνύο ζε αξθεηέο πόιεηο, ίζσο όπσο θαη νη επαλαιήπηεο θσλήο.

Άιιν έλα ζεηηθό είλαη όηη κέζσ ηνπ server απηνύ, ήδε δεθάδεο
ειιελόθσλνη ξαδηνεξαζηηέρλεο από 3 επείξνπο, ηα ιέλε ηαπηόρξνλα
αλεμάξηεηα

ηεο

δηάδνζεο

πνπ

ην

ηειεπηαίν

θαηξό

καο

έρεη

απνγνεηέςεη, θέξλνληαο θνληά όινπο ηνπ Έιιελεο ηεο δηαζπνξάο.

Σέινο ζεκαληηθή είλαη θαη ε ζπκβνιή ηνπ δηθηύνπ απηνύ ζε
Πεξηπηώζεηο Έθηαθηεο Αλάγθεο.

Έκηακηες Ανάγκες

Ήδε όηαλ μεθίλεζε ε ιεηηνπξγία ηνπ ζηελ Αζήλα θαη πνιινί από εκάο
ήξζακε ζε επαθή κε ην ζύζηεκα, ζπλέβε ε πηώζε ηνπ Columbia.
Όζνη ζπλδέζεθαλ ζηνλ ARES server ή ζηελ WX-Skywarn, έκπαηλαλ
ζηελ

νπζία

ζε

κία

κεγάιε

δηάζθεςε

(conference)

πνπ

είρε

δεκηνπξγεζεί κε ηελ δηαζύλδεζε αξθεηώλ ηέηνησλ servers κε ηνλ
επαλαιήπηε ηνπ Texas, ζε απηόλ πνπ γηλόληνπζαλ νη επηθνηλσλίεο
έθηαθηεο αλάγθεο ηεο πεξηνρήο ηεο πηώζεο, άθνπγαλ θαζαξά όιν
ηνλ

ηξόπν

επηθνηλσλίαο,

ζπλεξγαζίαο

ησλ

ζηαζκώλ

εθεί

θαη

ηαπηόρξνλα έπαηξλαλ γξαπηέο πιεξνθνξίεο από ηνλ Net Controller
γηα ηελ εμέιημε ηεο θαηάζηαζεο, έηζη εθαηνληάδεο ξαδηνεξαζηηέρλεο
από όιν ηνλ θόζκν άθνπγαλ ηα πάληα θαη έπαηξλαλ πιεξνθνξίεο,
ρσξίο λα ρξεηαζηεί λα κπνπλ θαη λα ελνριήζνπλ ηεο επείγνπζεο
επηθνηλσλίεο πνπ ήηαλ ήδε ζε δηεμαγσγή.

ηελ ρώξα καο,

πνπ ηα ςειά

βνπλά θάλνπλ δύζθνιε ηελ

επηθνηλσλία, ε εγθαηάζηαζε ζηαζκώλ EchoLink ζηηο κεγάιεο πόιεηο,
είλαη κία ελδηαθέξνπζα δπλαηόηεηα, γηα ηελ ύπαξμε ελόο εθεδξηθνύ
δηθηύνπ

έθηαθηεο

αλάγθεο

θαηά

ηελ

δηάξθεηα

ελόο

άζρεκνπ

ζπκβάληνο αιιά θαη θαιύηεξεο πξνεηνηκαζίαο πξηλ ζπκβεί απηό.

Γπζηπρώο ζηελ ρώξα καο ηα HF δελ έρνπλ ηελ ρξήζε πνπ ζα έπξεπε,
απηό ην βιέπνπκε θαη ζηηο δηάθνξεο ππεξεζίεο πνπ ζα έπξεπε λα ηα
ρξεζηκνπνηνύλ αιιά ην απνθεύγνπλ (εηδηθόηεξα κεηά ηελ έιεπζε
ηνπ GSM), απηό ζπκβαίλεη θαη ζηνπο ξαδηνεξαζηηέρλεο. Σν κνλαδηθό
δίθηπν έθηαθηεο αλάγθεο πνπ δνύιεςε γηα έλα ζπγθεθξηκέλν
δηάζηεκα εβδνκαδηαία ζην 7.088 ζηακάηεζε, κόιηο ν SV1ZJ πνπ ην
θξαηνύζε άιιαμε qrl θαη δελ είρε ηελ δπλαηόηεηα λα ην ζπλερίζεη.
Έηζη ε κόλε ειπίδα επηθνηλσλίαο αλ ζπκβεί θάηη, είλαη ηα γλσζηά

πεγαδάθηα ζηα 40 θαη 80 κέηξα αλ ηύρε θαη ππάξρεη αληαπόθξηζε. Οη
επαλαιήπηεο θσλήο έρνπλ πεξηνξηζκέλε θάιπςε κόλν ηεο πεξηνρήο
ηνπο, θαη θάπνηα link πξνο ηέηνηνπο επαλαιήπηεο, απιά απμάλνπλ
ηελ κηθξή εκβέιεηά ηνπο ζε κία άιιε πεξηνρή. To δίθηπν Packet, έρεη
πξαθηηθά θαηαξγεζεί, γηα ιόγνπο πνπ έρνπλ αλαιπζεί ήδε, ζε άιιεο
δεκνζηεύζεηο. Σν δίθηπν APRS ηα 2 ηειεπηαία ρξόληα είλαη ην κόλν
πνπ ζπλδέεη πξαγκαηηθά όιε ηελ ρώξα, αιιά είλαη κόλν ςεθηαθό,
κεηαθέξεη κόλν ζύληνκα γξαπηά

κελύκαηα θαη θπζηθά κόλν ζαλ

δεπηεξεύνλ κπνξεί λα ραξαθηεξηζηεί ζε έλα ζρεδηαζκό έθηαθηεο
αλάγθεο αθνύ δελ εγγπάηαη απόιπηε αμηνπηζηία..

Σν EchoLink κπνξεί λα ζπλδέζεη θσλεηηθά όιε ηελ Διιάδα, έζησ ζε
κεγάιεο πόιεηο άξα κπνξεί θαη απηό λα είλαη έλα εθεδξηθό δίθηπν
θσλήο ζε πεξηπηώζεηο έθηαθηεο αλάγθεο ή θαη πξσηεύνλ αθόκα
αλάινγα κε ηελ πεξίζηαζε. Φαληαζηείηε λα ζπκβεί θάηη ζε κία
πεξηνρή

θαη

ζηελ

δηπιαλή

ηεο

λα

ππάξρεη

EchoLink,

πνπ

ρξεζηκνπνηώληαο ηνλ ηνπηθό επαλαιήπηε ή έλα πξόρεηξν link γηα
απηή ηελ δνπιεία, λα ζπλδέζεη ηελ πεξηνρή απηή κε όινλ ηνλ θόζκν
θαη θπξίσο κε ηα θέληξα απνθάζεσλ ηεο ρώξαο γηα θαηαζηάζεηο
θηλδύλνπ.

Αθόκα

θαη

αλ

δελ

ππάξρεη

έηνηκν

EchoLink,

έλαο

ζπλάδειθνο από ηε πιεζηέζηεξε γεηηνληθή πόιε πνύ έρεη Internet ζε
ιεηηνπξγία, κπνξεί λα εγθαηαζηήζεη ζρεηηθά γξήγνξα έλα ζύζηεκα
πνπ λα θάλεη ηελ ζρεηηθή ζύλδεζε.

Οη ΟΔΑ ηεο ΔΔΡ, ήδε ελδηαθέξνληαη γηα ηελ εγθαηάζηαζε ελόο
κόληκνπ ηέηνηνπ ζηαζκνύ ζηελ Αζήλα, γηα λα δηαζπλδέζεη κία
ζπρλόηεηα πνπ ζα κπνξεί λα ειέγρεηαη από ηηο Οκάδεο Έθηαθηεο
Αλάγθεο (ΟΔΑ) θαη ηελ Γεληθή Γξακκαηεία Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο πνπ
ζε πεξίπησζε αλάγθεο, ζα ρξεζηκνπνηεί ην ζύζηεκα κε ηνλ θαιύηεξν
δπλαηό ηξόπν. Σαπηόρξνλα ζα ππάξρεη κία αλνηθηή ζπρλόηεηα γηα
βνήζεηα, γηα όινπο ηνπο Έιιελεο ξαδηνεξαζηηέρλεο. (εδώ ίζσο ζα

έπξεπε λα πξνβιεθζεί έλα πεληαςήθην λνύκεξν επθνινκλεκόλεπην,
αλ νη πξνγξακκαηηζηέο ηνπ κπνξνύλ λα δηαζέζνπλ πρ 99112, 99100,
73730 θιπ.
Νομιμόηηηα και κακή τρήζη

Πνιινί ζπλάδειθνη έρνπλ εθθξάζεη δηαθσλία σο πξνο ηελ ρξήζε
ηνπ EchoLink αιιά θαη θαηά ην παξειζόλ άιισλ ζπζηεκάησλ πνπ
δηαζπλδένληαη

κε

ην

Internet,

ζεσξώληαο

ηα

όηη

δελ

είλαη

ξαδηνεξαζηηερληθά. Σειηθά όκσο ηη είλαη ξαδηνεξαζηηερληθό; Αλ
αλαηξέμνπκε ζηνλ νξηζκό πνπ δίλεη ν θαλνληζκόο ιεηηνπξγίαο
εξαζηηερληθώλ ζηαζκώλ πνπ ηζρύεη από ην 2003 ζην Άξζξν 2
παξάγξαθνο 3 ιέεη:
“

Η

ςπηπεζία

παδιοεπαζιηέσνη

είναι

ςπηπεζία

παδιοεπικοινωνίαρ πος έσει ωρ ζκοπό ηην αςηοδιδαζκαλία,
ηην αλληλοεπικοινωνία, ηην ηεσνολογική έπεςνα και ηην
ηηλεπικοινωνιακή

ςποζηήπιξη

πεπιπηώζειρ

Ανάγκηρ

καηάλληλα

Εκη.

επισειπήζεων

και

εξοςζιοδοηημένα

διεξάγεηαι

πος

βοήθειαρ
από

αζσολούνηαι

ζε

ππόζωπα
με

ηην

παδιοηλεκηπική ηεσνική αποκλειζηικά για πποζωπικό ζκοπό
και σωπίρ οικονομικό όθελορ”
Ιίγν πην πξηλ νξίδεη ηελ ππεξεζία ξαδηνεπηθνηλσλίαο „ζαλ ππεξεζία
πνπ πεπιλαμβάνει ηελ κεηαβίβαζε, ηελ εθπνκπή θαη ηελ ιήςε
ξαδηνθπκάησλ γηα ζθνπνύο ηειεπηθνηλσλίαο‟.

Γελ βιέπσ ζε ηη ην EchoLink αιιά θαη ηα άιια ζπζηήκαηα
δηαζύλδεζεο ξαδηνεξαζηηερληθώλ δηθηύσλ, έξρνληαη ζε αληίζεζε κε
ηα αλσηέξσ θαη ζε ηη ζηεξίδνληαη απηνί πνπ επηθπιάζζνληαη γηα ηελ
ξαδηνεξαζηηερληθόηεηα ηνπ δηθηύνπ απηνύ. Σν EchoLink πεξηιακβάλεη
κεηαβίβαζε

ξαδηνθπκάησλ,

ηελ

απηνδηδαζθαιία,

ηελ

αιιεινεπηθνηλσλία, ηε ρξήζε ξαδηνειεθηξηθήο ηερληθήο θαη ηελ

ηερλνινγηθή έξεπλα, πνπ είλαη ζαθώο ηα ραξαθηεξηζηηθά ηεο δξάζεο
όζσλ αζρνινύληαη ζνβαξά κε ην ζέκα. Ζ δπλαηόηεηα γηα ρξήζε ζε
Emergency,

θαη

ε

ιεηηνπξγία

ρσξίο

όθεινο,

είλαη

επίζεο

ραξαθηεξηζηηθά ηνπ. Άξα ην EchoLink, όπσο θαη ην Amprnet αιιά θαη
ην APRS, είλαη ξαδηνεξαζηηερληθά, έρνπλ ελδηαθέξνλ, είλαη δε ζηελ
αηρκή ηεο ηερλνινγίαο θαη ζα πξέπεη λα είκαζηε πεξήθαλνη γηα απηά.

Θάπνηνη έρνπλ ελδνηαζκνύο γηα ηελ δεκηνπξγία «θαθελείνπ» κε ην
ζύζηεκα απηό, Κα ην «θαθελείν» δελ έρεη λα θάλεη κε ην κέζν πνπ
ρξεζηκνπνηείηαη

αιιά

κε

ην

επίπεδν

ηεο

ζπδήηεζεο

θαη

ησλ

ζπκκεηερόλησλ. Γελ έρνπκε αθνύζεη όινη καο «θαθελεία» ζηα hf ή
ζε επαλαιήπηεο θσλήο, ή άιιεο ζπρλόηεηεο;

Γπζηπρώο

ην

κεγάιν

όπιν

ηνπ

ξαδηνεξαζηηέρλε,

ν

ζπλερήο

πεηξακαηηζκόο θαη απόθηεζε γλώζεσλ γηα ηηο ξαδηνεπηθνηλσλίεο,
είλαη δπλαηόηεηα θαη όρη ππνρξέσζε. Απηό ζεκαίλεη όηη ζα πξέπεη λα
γλσξίδνπκε (ή ηνπιάρηζηνλ λα ξσηάκε θαη λα εξεπλνύκε γηα

λα

κάζνπκε) ηελ θάζε ζπζθεπή πνπ ρξεζηκνπνηνύκε θαη ην θάζε κέζν
επηθνηλσλίαο γηα λα είκαζηε πξαγκαηηθνί ξαδηνεξαζηηέρλεο (δειαδή
πεηξακαηηζηέο θαη γλώζηεο) θαη όρη απινί ρεηξηζηέο καύξσλ θνπηηώλ.
Απηό

είλαη

πνπ

καο

μερσξίδεη

από

ηνπο

θαηόρνπο

θηλεηώλ

ηειεθώλσλ, cibiers, θαη άιινπο πνπ ρξεζηκνπνηνύλ ζήκεξα ηα
αλαξίζκεηα gadgets πνπ πξνζθέξνληαη. Πξνζθέξνληαη από κία
ηερλνινγία άγλσζηε θαη ηειηθά επηθίλδπλε, αθνύ όηη δελ ην
γλσξίδεηο δελ ην ειέγρεηο, ηελ ζηηγκή δε πνπ ην ρξεζηκνπνηείο κε
πάζνο, γίλεζαη εύθνια δνύινο ηνπ θαη όηαλ ζνπ ιείςεη δελ έρεηο
θακία ειπίδα λα αληηθαηαζηήζεηο όηη έρεηο ζηεξίμεη πάλσ ηνπ.

Πάληα

ζα

ππάξρνπλ

νη

ξαδηνεξαζηηέρλεο

πνπ

ζα

ζεσξνύλ

ξαδηνεξαζηηερληθό κόλν ην cw ή άληε θαη ην ssb επεηδή κεξηθά κπαιά

δελ αιιάδνπλ πνηέ. Όιεο νη γλώκεο ινηπόλ είλαη ζεβαζηέο θαη όπνηνο
δελ ζέιεη ή δελ ηνπ αξέζεη ζαλ ξαδηνεξαζηηερληθή δξαζηεξηόηεηα ην
EchoLink ή θάπνην άιιν mode απιά δελ ην ρξεζηκνπνηεί αθήλεη
όκσο απηνύο πνπ ζέινπλ λα πεηξακαηηζηνύλ ή λα ην δνπιέςνπλ, λα
ην θάλνπλ.

Σέινο ππάξρνπλ θαη ειάρηζηνη πνπ πξνηάζζνπλ επηθπιάμεηο γηα ην
ζέκα ηεο αζθάιεηαο θαη ζην θαηά πόζνλ δελ ζα ρξεζηκνπνηεζεί από
κε ξαδηνεξαζηηέρλεο. Θα πξέπεη λα θαηαλνήζνπκε όηη ζε νηηδήπνηε
παξεκβαίλνπλ

ςεθηαθά

ζπζηήκαηα

θαη

εηδηθά

ην

Internet,

ε

δπλαηόηεηα εύξεζεο παξάλνκεο δξαζηεξηόηεηαο είλαη πάξα πνιύ πην
εύθνιε. Ο θάζε ππνινγηζηήο πνπ ρξεζηκνπνηεί ην Internet ζπλδέεηαη
ζε κία ηειεθσληθή πόξηα ζε έλα terminal server πνπ θαηαγξάθεηαη
(ή ππάξρεη ε δπλαηόηεηα λα θαηαγξαθζεί) ην ηειεθσληθό λνύκεξν
πνπ ρξεζηκνπνηεί. Σαπηόρξνλα κέζσ ζπλήζσο ηνπ πξσηνθόιινπ PPP,
θάλεη login ζε θάπνηνλ TACACS Server, πνπ έρεη ηα ζηνηρεία ησλ
ζπλδξνκεηώλ ηνπ Internet Provider. Από εθεί θαη πέξα όηη θάλεη ζην
Internet ην δείρλεη ε δηεύζπλζε Ip, πνπ θάζε “παθέην” επηθνηλσλίαο
πνπ ζηέιλεη ηελ θνπβαιά καδί ηνπ. Άξα απηνί πνπ ζπλδένληαη από ην
Internet κπνξνύλ λα ειεγρζνύλ ηειηθά επθνιόηεξα θαη ηάρηζηα (αλ
ρξεηαζηεί) ζε αληίζεζε κε απηνύο πνπ κε έλα θνξεηνύιη παηάλε ζην
R1 θαη πνπ είλαη ζαθώο δπζθνιόηεξν λα ηνπο εληνπίζεηο αθόκα.

Οη ζπγγξαθείο ηνπ πξνγξάκκαηνο έρνπλ επίζεο θάπνηεο βαζκίδεο
αζθαιείαο

γηα

ηελ

ελεξγνπνίεζε

ηεο

ζύλδεζεο

θαη

ηελ

απελεξγνπνίεζή ηεο ζε πεξίπησζε παξεκβνιήο ή παξαλνκίαο. Απηό
γίλεηαη θαη γηα ην δηαθξηηηθό πνπ ρξεζηκνπνηείηαη θαη γηα ηελ IP
address πνπ απηό κπαίλεη ζην δίθηπν, θαη ηέινο είλαη ππεύζπλνο ν
άλζξσπνο πνπ ην εγθαζηζηά ή όπνηνο έρεη νξηζηεί γηα απηή ηελ
δνπιεηά (όπσο ζα έπξεπε λα ππάξρνπλ θαη ζε θάζε επαλαιήπηε
θσλήο) πνπ πξέπεη λα ειέγρεη ηελ θαιή ρξήζε. Δδώ νη επζύλεο είλαη

απμεκέλεο ιόγσ ηεο δπλαηόηεηαο ζύλδεζεο θαη παξεκβνιήο ζε
καθξηλά δίθηπα άιισλ ρσξώλ. Λα ζεκεηώζνπκε ζηα ζεηηθά ηνπ, όηη
αθνύ είλαη πάλσ ζην Internet ν ππεύζπλόο ηνπ, έρεη ηελ δπλαηόηεηα
κέζσ ηνπ Internet πιήξνπο ειέγρνπ θαη αλαζηνιήο νξηζκέλσλ
δπλαηνηήησλ ηνπ ή όιεο ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ.
Και λίγη Ιζηορία
Ζ ηζηνξία κε δηαζπλδεδεκέλα ξαδηνεξαζηηερληθά δίθηπα κέζα από ην
Internet ή άιια δίθηπα έρεη κεγάιν παξειζόλ θαη ζίγνπξα κέιινλ.
Πνιύ κειάλη έρεη ρπζεί ζην ζέκα απηό, πνιιά Email έρνπλ γξαθζεί,
εθαηνληάδεο ζπδεηήζεηο θαη δηαμηθηζκνί παιηά ζην packet αξγόηεξα
ζε Mailing lists θαη News ζην Internet.

Τπάξρνπλ εθείλνη πνπ βιέπνπλ ηηο δπλαηόηεηεο επηθνηλσλίαο πνπ
δίλνπλ αξθεηέο ελζύξκαηεο ιύζεηο ζαλ πξόθιεζε γηα έξεπλα,
πεηξακαηηζκό θαη λένπο ηξόπνπο επηθνηλσλίαο ησλ ξαδηνεξαζηηερλώλ,
θαη επηπιένλ βνήζεηαο ζε Emergency.
Ζ άιιε πιεπξά θαηεγνξεί ηελ πξώηε ζαλ „ξαδηνεξαζηηέρλεο ηνπ
ηειεθώλνπ‟ θαη όηη ηειηθά όηη δελ έρεη λα θάλεη κε απνθιεηζηηθά
αζύξκαηε επηθνηλσλία δελ είλαη ξαδηνεξαζηηερληθό.

Σειηθά όκσο πνηα είλαη ε απνθιεηζηηθά αζύξκαηε επηθνηλσλία; Έλαο
αζύξκαηνο από ηελ δεθαεηία ηνπ 50, έρεη ήδε αξθεηέο ελζύξκαηεο
ζπλδέζεηο κηθξνθώλνπ, κεγαθώλνπ, δηπιαλώλ κνλάδσλ κε επηπιένλ
όξγαλα ειέγρνπ θιπ. Σν λα επηκεθύλεη θάπνηνο ηηο ζπλδέζεηο απηέο
θαη λα ηειερεηξίδεη ηνλ αζύξκαηό ηνπ από άιιν δσκάηην ή ρώξν ήηαλ
από ηόηε ήδε θάηη ην δπλαηό (ζπκεζείηε ηνλ remote ζηαζκό 160m
ηνπ SV8CS). Σελ δεθαεηία ηνπ 90 ε πξνέθηαζε απηή ςεθηνπνηήζεθε.
ε ζύλδεζε κε ππνινγηζηέο κπήθε μεθάζαξα ζηνλ ηνκέα ησλ
αζπξκάησλ ζπζθεπώλ, θαη θζάζακε ήδε λα έρνπκε πιήξε έιεγρν
ελόο πνκπνδέθηε από ηνλ ππνινγηζηή, όζν θαη δπλαηόηεηαο remote

control κε DTMF από άιιν αζύξκαην πνπ θπζηθά δηαζπλδένληαη
ελζύξκαηα.

ηνλ

ηνκέα

ησλ

ςεθηαθώλ

επηθνηλσληώλ

έρνπκε

έλα

ζσξό

ελζύξκαηεο δηαζπλδέζεηο όπσο ζηα NetRom Nodes, ζαλ απηό πνπ
είλαη αθόκα ζηελ Πεληέιε (J41VAA-J41UAA) πνπ κπνξνύλ λα
δηαζπλδένληαη ελζύξκαηα (back to back) κεηαμύ ηνπο, λα έρνπκε
θόκβνπο κε πνιιέο πόξηεο, ζηηο BPS θαη ζηα BPQ ζπζηήκαηα πνπ
επηηξέπνπλ ζύλδεζε κέζα από Ethernet, θαη θπζηθά ζηα αζύξκαηα
Tcp/Ip ζπζηήκαηα ηνπ Amprnet πνπ επηηξέπνπλ ζύλδεζε όπνπ
ππάξρεη ην πξσηόθνιιν Tcp/Ip ελζύξκαηα ή αζύξκαηα. Γηαζπλδέζεηο
Pactor κε Packet, forwarding κελπκάησλ BBS από ηειέθσλν,
δηαζύλδεζε BBS από ην Internet, WinLink γηα ζύλδεζε Pactor κε
Email από ην Internet, APRS κε ζύλδεζε ζην δίθηπν GPS, APRS
Igates ζην Internet, θαη ηέινο ηα VOIP ζπζηήκαηα eQSO, iLink, IRLP,
WIRES-II θαη ηώξα EchoLink.
Βιέπνπκε ινηπόλ όηη ε δηαζύλδεζε ησλ αζπξκάησλ ζπζθεπώλ καο
κεηαμύ ηνπο αλεμάξηεηα ηνπ κέζνπ, είλαη κία παιηά ηζηνξία πνπ
ζπλέρεηα επεθηείλεηαη, γίλεηαη πνιππινθόηεξε θαη εμειίζζεηαη όζν ε
ηερλνινγία νη αλάγθεο επηθνηλσλίαο θαη ε δηάζεζε γηα πεηξακαηηζκό
ησλ ξαδηνεξαζηηερλώλ κεγαιώλνπλ. Σν ζπκπέξαζκα ινηπόλ είλαη όηη
όζε αληίδξαζε θαη λα ππάξρεη ζε θάηη λέν, απηό ζα εμειίζζεηαη όηαλ
ππάξρεη έληνλν ελδηαθέξνλ θαη ρξεζηκόηεηα.

Αο δνύκε ηη έγηλε ζρεηηθά ζηελ ρώξα καο θαη κεξηθέο δεκνζηεύζεηο
πνπ δείρλνπλ ηελ εμέιημε ηεο ηζηνξίαο απηήο.

1993 SV-NEA η 20,21,22 Παξνπζίαζε ηνπ AMPRNet ζηελ Διιάδα
από ηνπο SV1RD, SV1XV. Ήδε από ην 1987 κεηά από πξόηαζε ηνπ
Phil Karn πνπ έγξαςε ην πξόγξακκα NET (κεηέπεηηα NOS) μεθίλεζε

ε ρξήζε TCP/IP πάλσ ζην Packet Radio θαη ν Brian Kantor δέζκεπζε
από ηηο δηεπζύλζεηο ηνπ Internet ην δίθηπν 44 (44.0.0.0) γηα ρξήζε
ησλ ξαδηνεξαζηηερλώλ. Απηό ήηαλ θαη ε απαξρή ηεο δηθηύσζεο ησλ
ξαδηνεξαζηηερληθώλ δηθηύσλ ζε όιν ηνλ θόζκν. ηελ ρώξα καο από
ην 1989 μεθίλεζαλ δνθηκέο κε TCP/IP θαη θάπνηα ζηηγκή
δεκηνπξγήζεθε ην δίθηπν ATHnet (θνκκάηη ηνπ AMPRNet) κε έλα
tcpip gateway ζην πνιπηερλείν αξρηθά, πνπ δηαζπλέδεζε ην ηνπηθό
δίθηπν κε ηα ππόινηπα ζε όιν ηνλ θόζκν. Σν Διιεληθό Amprnet
απέθηεζε πιένλ 4-6 gateways ζε όιε ηελ ρώξα. Ζ όιε ηζηνξία ηεο
δεκηνπξγίαο θαη ινγηθήο ηνπ AMPRNet δεκνζηεύηεθε ζηα
πξναλαθεξζέληα ηεύρε αξρέο ηνπ 1993, ζην Packet Radio ζε
ζεκηλάξην ηνπ ΡΔ (Οθη 97), θαη παξνπζηάζεηο ζην ΣΔΔ (Ηαλ 94), ΣΔΗ
Πεηξ (Καη 96) αιιά θαη ζην Internet.

1995 επηέκβξηνο SV-NEA η 35 Αλακεηαδίδεηαη άξζξν ηνπ LA5QK
από θάπνην IARU bulletin κε ηίηιν «Η σπηρεζία ραδιοεραζιηέτνη
ενανηίον ηοσ Internet» κε κύδξνπο θαηά νπνηαζδήπνηε ζύλδεζεο
κε ή κέζα από ην Internet.

1996 Ηαλνπάξηνο SV-NEA η. 37 Απάληεζε ηνπ G4YBX/SV8OX θαη
ζρόιηα ζην γξάκκα ηνπ ηεύρνπο 35 ησλ SV-ΛΔΩΛ, κε πνιύ
ελδηαθέξνληεο πξνβιεκαηηζκνύο.

1996 Κάξηηνο SV-ΛΔΑ η. 38 Αλακεηάδνζε άξζξνπ ηνπ N7HPR από ην
QST Nov 95 κε ζέκα «αλλαγή ζηο πρόζωπο ηοσ
Ραδιοεραζιηετνιζμού» κε παξνπζίαζε ηνπ πξώηνπ ζπζηήκαηνο
“Internet Phone” πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε ζηελ Ακεξηθή από
ξαδηνεξαζηηέρλεο.

1996 Λνέκβξηνο SV-ΛΔΑ η. 41 ε δεκνζίεπζε ηνπ SV1RL ζρεηηθά κε
ηελ ζπλδηάζθεςε ηεο IARU 96 ζην Tel Aviv, γξάθεη εληόο ησλ
απνθάζεσλ πνπ πάξζεθαλ ‘Η απαγόρεσζη εσθείας και άμεζης
ζύνδεζης ραδιοδικηύων κάθε μορθής με ηο δίκησο INTERNET, όηαν
δεν μεζολαβεί τειριζηής’. Σώξα από πόηε ε IARU απαγνξεύεη ή
επηηξέπεη ζε “ξαδηνδίθηπα” πξάγκαηα δελ ην μέξσ, νύηε ηειηθά αλ
ππάξρεη θάπνηα έζησ „ζρεηηθή‟ νδεγία. ην ζπγθεθξηκέλν δεκνζίεπκα
άιισζηε αλαθέξεη όηη ζα καο πεη ζε επόκελα ηεύρε αλαιπηηθά ηη
απνθαζίζηεθε αιιά ηειηθά ην κόλν πνύ έγηλε από όζν γλσξίδσ,
ήηαλ λα δεκνζηεπζεί ην λέν band Blan γηα ηελ δώλε 144-146/50-52
Mhz ζην ηεύρνο 44 θαη ηίπνηα άιιν. Έρεη λα θάλεη όκσο κε ηελ
ηζηνξία πνπ αθνινπζεί ζην 1999.
ην δηάζηεκα απηό γίλεηαη θαη ε δηαζύλδεζε ηεο BBS ηνπ SV1IW
κέζα από ην Internet θαη εηδηθόηεξα γηα ηελ ηξνθνδνζία ηνπ DXCluster θαη ηνπ BBS ηεο ΔΔΡ. Σν πόηε μεθίλεζε δελ ην μέξνπκε,
πάλησο ηέινο 2002 ζην APRS είδακε κήλπκα γηα κεηαηξνπή ηνπ ζε
GPRS πνπ ζα γίλεηαη πιένλ από ην SV1SV. Σαπηόρξνλα ε BBS ηεο
ΔΔΡ είρε θαη ζύλδεζε ζην ηειεθσληθό δίθηπν γηα εμππεξέηεζε κειώλ
πνπ δελ είραλ packet.

1999 επηέκβξηνο SV-NEA η 57 ηηο πξνηάζεηο ηεο ΔΔΡ πξνο ην ΤΚΔ
γηα ην ζρέδην ηξνπνπνίεζεο ηνπ λόκνπ 1780/88 πνπ εηνηκαδόηαλ,
έθπιεθηνη δηαβάδνπκε ηα παξαθάησ (άξζξν 3 παξ 5): « Οι
εραζιηετνικοί ζηαθμοί αζσρμάηοσ δεν επιηρέπεηαι να επικοινωνούν
με ηρίηοσς μη εραζιηετνικούς ζηαθμού, ή εκ μέροσς ή για
λογαριαζμό ηρίηων, ή να διαζσνδέοσν ραδιοεραζιηετνικά αζσρμαηικά
δίκησα με ηρίηα μη ραδιοεραζιηετνικά αζσρμαηικά ή ενζύρμαηα, ή
οπηικά, παρά μόνο ζε καηαζηάζεις έκηακηης ανάγκης και κινδύνοσ ή
μεηά από διαηαγή ηων καηά ηόποσς πολιηικών ή ζηραηιωηικών
αρτών».

2000 Ηαλνπάξηνο. Δγθαζίζηαηαη ν πξώηνο APRS I-Gate ζην
πνιπηερλείν από ηνλ SV1XV θαη μεθηλάεη επίζεκα ε δξαζηεξηόηεηα
ηνπ APRS ζηελ ρώξα καο. Σν APRS εθηόο ησλ Igates, πεξηιακβάλεη
θαη ζύλδεζε ησλ ζπζθεπώλ καο κε ην δίθηπν GPS (δνξπθνξηθό –
αζύξκαην - κε ξαδηνεξαζηηερληθό) ή κε άιιεο ζπζθεπέο θαη δίθηπα
πρ θαηξνύ, ηειεκεηξίαο, RDF θιπ. Παξνπζίαζε ηεο ειιεληθήο
δξαζηεξηόηεηαο ζην APRS, έρνπλ γίλεη ζην πεξηνδηθό
Ραδηνηειεπηθνηλσλίεο από ην ηεύρνο 28 θαη εληεύζελ, θαζώο θαη ζηα
SV-NEA ηα 63.

2000 Κάξηηνο. Απάληεζή κνπ ζηελ πξόηαζε ηνπ Γ (ην νπνίν ελ ησ
κεηαμύ είρε ζεσξεηηθώο αιιάμεη) ηεο ΔΔΡ πνπ δελ ηόικεζαλ λα ηελ
δεκνζηεύζνπλ ζηα SV-NEA αιιά θνηλνπνηήζεθε θαη δεκνζηεύζεθε
ζην πεξηνδηθό Ραδηνηειεπηθνηλσλίεο ηεύρνο 28. ηελ απάληεζε απηή
αλαθέξνληαη ηνπιάρηζηνλ δώδεθα ιόγνη, γηα ηνπο νπνίνπο ν ηξόπνο
δηαζύλδεζεο ησλ κεραλεκάησλ καο θαη νη θαισδηώζεηο ησλ
αζπξκάησλ καο δελ έρνπλ λα θάλνπλ ζε ηίπνηα κε ηελ λνκηκόηεηα
ηεο εθπνκπήο καο θαη όηη αλ γξαθόηαλ θάηη ηέηνην ζην λόκν ηνπ YME,
ζα έθεξλε θαη ζα θξάηαγε ηνλ ξαδηνεξαζηηερληζκό ζηελ ρώξα καο
πίζσ ηνπιάρηζηνλ 10 ρξόληα. Σειηθά ε ζπγθεθξηκέλε πξόηαζε δελ
είρε ζπλέρεηα θαη επηπρώο δελ μαλαηέζεθε ζηηο πξνηάζεηο γηα ηελ
λέα λνκνζεζία ην 2002.

2000 επηέκβξηνο SV-ΛΔΑ η 63. Παξνπζίαζε ηνπ WinLink (ζύλδεζε
Pactor - Internet) από ηνλ SV1NA. ην ίδην ηεύρνο κεηάθξαζε
άξζξνπ ηνπ W9IF από QST ηνπ 97 ! γηα ην APRS.

2002 Ηνύληνο εκηλάξην γηα ην APRS από ηνλ SV1RD κε ηελ βνήζεηα
ηνπ SV1IW ζηα γξαθεία ηεο Δ.Δ.Ρ.

2002 επηέκβξηνο SV-ΛΔΑ η 75. Παξνπζίαζε ηνπ Athens Wireless
Metropolitan Network από ηνλ SV1GFQ, ελόο όρη, κε ηελ απζηεξή
έλλνηα ηνπ όξνπ, Ραδηνεξαζηηερληθνύ δηθηύνπ αιιά κε αζύξκαηεο
δεύμεηο ηνπ 2.4 GHz θαη ζύλδεζε ζην Internet.

2003 Φεβξνπάξηνο Δγθαζίζηαηαη ν πξώηνο EchoLink server από ηνλ
SV1BDS ζηελ Αζήλα, θαη αθνινπζνύλ θαη άιινη ζε άιιεο πόιεηο.

Σν λεξό ινηπόλ έρεη κπεη ζην απιάθη γηα ηνλ Διιεληθό
Ραδηνεξαζηηερληζκό, έρνπκε πηα ηελ δπλαηόηεηα λα επηθνηλσλνύκε
εύθνια, λα πεηξακαηηδόκαζηε θαιύηεξα, λα έρνπκε πνιιαπιά
„θαλάιηα επηθνηλσλίαο‟ hf, vhf, επαλαιήπηεο, αλακεηαδόηεο, PACTOR,
APRS, SSTV, EchoLink, Internet mailing lists θαη έλα ζσξό λέα
ζπζηήκαηα πνπ έξρνληαη. Γελ ππάξρεη πιένλ δηθαηνινγία γηα λα κελ
πξνρσξήζνπκε κπξνζηά ζε λέεο έξεπλεο, ηερλνινγηθέο δπλαηόηεηεο
θαη βνήζεηα ζην θνηλσληθό ζύλνιν, ην κόλν πνπ ρξεηάδεηαη πιένλ
είλαη ζέιεζε θαη ζπλεξγαζία.

Σάζνο Εαραξίνπ sv1rd@qsl.net
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