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Θέµα: Ψηφιακά Ραδιοερασιτεχνικά ∆ίκτυα

Κύριε Υπουργέ, κύριε ∆ιευθυντά
Όπως πληροφορηθήκαµε πρόσφατα, αυτή την εποχή το Υπουργείο διεξάγει διάλογο
σχετικά µε τις λεπτοµέρειες της εφαρµογής του Νόµου 2801/2000 όσον αφορά
διάφορα θέµατα της Υπηρεσίας Ραδιοερασιτέχνου. Με την επιστολή αυτή
επιθυµούµε να σας ενηµερώσουµε για τις απόψεις µας σχετικά µε τους ψηφιακούς
αναµεταδότες.
ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ APRS
Η οµάδα µας ασχολείται µε την τεχνολογία APRS (Automatic Position Reporting
System) και την ανάπτυξη αντίστοιχων ραδιοερασιτεχνικών δικτύων. Τα δίκτυα
APRS βασίζονται στην ψηφιακή τεχνολογία Packet Radio, που χρησιµοποιείται από
τους Έλληνες ραδιοερασιτέχνες εδώ και 15 περίπου χρόνια. Η οµάδα µας αναπτύσσει
συστηµατικά ένα δίκτυο APRS. ∆εν καλύπτεται από κάποιον από τους υπάρχοντες
Συλλόγους Ραδιοερασιτεχνών αν και µερικοί από εµάς είµαστε µέλη διαφόρων
Ραδιοερασιτεχνικών Σωµατείων.
Συνοπτικά, το APRS συνιστάται στην περιοδική εκποµπή και αναµετάδοση
σύντοµων πακέτων πληροφορίας τα οποία µπορούν περιέχουν πληροφορίες θέσης
(από GPS), καιρού, πορείας και ταχύτητας, σεισµολογικών ή υδρογραφικών
δεδοµένων, ραδιογωνιοµετρικών διοπτεύσεων κλπ. Συνηθέστερα βέβαια είναι τα
πακέτα µε πληροφορίες θέσης. Τα πακέτα αυτά λαµβάνονται από τους υπόλοιπους
σταθµούς του δικτύου και απεικονίζονται µε χρήση διαφόρων συµβόλων σε ψηφιακό
χάρτη στην οθόνη ενός ηλεκτρονικού υπολογιστή.
Η τεχνολογία APRS έχει αρκετές ραδιοερασιτεχνικές εφαρµογές:
1. Είναι ιδιαίτερα χρήσιµη σε δίκτυα που αναπτύσσονται σε Καταστάσεις Εκτάκτων
Αναγκών διότι παρέχει µια συνολική εικόνα στον συντονιστή και µειώνει
σηµαντικά τον αριθµό των ραδιοτηλεφωνικών κλήσεων.
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2. Αποτελεί µια υποδοµή η οποία µπορεί να χρησιµοποιηθεί για µετάδοση
µετεωρολογικών δεδοµένων (συµπεριλαµβανοµένης και της άµεσης
πληροφόρησης για επικίνδυνα καιρικά φαινόµενα όπως τα µπουρίνια) µε την τη
χρήση αυτόµατων µετεωρολογικών σταθµών. χαµηλού κόστους
3. Χρησιµοποιείται ευρύτατα (στο εξωτερικό) σε πειράµατα που αφορούν
ερασιτεχνικές ραδιοβολίδες (αερόστατα), µετάδοση στοιχείων σεισµικών
φαινοµένων κλπ.
4. Μπορεί να συνδυαστεί µε ραδιοερασιτεχνικές εκδηλώσεις (σταθµούς special
event κλπ).
Για να λειτουργήσει ένα τέτοιο δίκτυο µε επιτυχία είναι αναγκαία η ύπαρξη 2 τύπων
ψηφιακών αναµεταδοτών:
1.

Ψηφιακοί αναµεταδότες τοπικής κάλυψης (RELAY). Σαν τέτοιοι
χρησιµοποιούνται υπάρχοντες σταθµοί βάσης και κινητοί σταθµοί µε καλή
κεραία. Έχουν σαν κύριο σκοπό την αναµετάδοση πακέτων APRS που
προέρχονται από φορητούς σταθµούς που βρίσκονται σχετικά κοντά τους.

2.

Ψηφιακοί αναµεταδότες ευρείας κάλυψης (WIDE). Σαν σταθµοί WIDE
χρησιµοποιούνται είτε υπάρχοντες σταθµοί βάσης σε προνοµιούχες τοποθεσίες
είτε αυτόνοµοι ψηφιακοί αναµεταδότες που εγκαθίστανται σε κορυφές βουνών
κλπ.

Σήµερα στην περιοχή 1 της IARU, στην οποία περιλαµβάνεται η χώρα µας,
χρησιµοποιούνται οι ακόλουθες συχνότητες για δίκτυα APRS:
1. Στα βραχέα κύµατα (HF) η συχνότητα 10149.75 kHz σε διαµόρφωση F1D (FSK
300 baud) και η συχνότητα 29250 kHz σε διαµόρφωση F2D (AFSK/FM 1200
baud).
2. Στα VHF η συχνότητα 144800 kHz σε διαµόρφωση F2D (AFSK/FM 1200 baud).
3. Στην περιοχή UHF διάφορες συχνότητες ανάλογα µε τοπικές ανάγκες, πάλι σε
διαµόρφωση F2D (AFSK/FM 1200) ή και F1D (FSK 9600 baud). Ειδικά στην
παραλία της Αττικής (Πειραϊκή, Φάληρο, Άλιµος) χρησιµοποιείται η συχνότητα
438100 kHz.
Τα πακέτα του APRS ακολουθούν πλήρως τις προδιαγραφές AX.25 του packet radio
όσον αφορά τα «ασύνδετα πακέτα» (UI-frames).
Στην παρούσα φάση έχουµε αναπτύξει δίκτυα APRS στις περιοχές Αθηνών, Πατρών,
Χανίων, Θεσσαλονίκης και Ζακύνθου. Μέχρι στιγµής οι υπάρχοντες αναµεταδότες
ευρείας κάλυψης (WIDE) είναι σε σταθµούς βάσεως ραδιοερασιτεχνών, ενώ
διερευνούµε την κατάλληλη τοποθεσία για εγκατάσταση ενός αυτόνοµου
αναµεταδότη στην Πεντέλη, για τον οποίο και θα ζητήσουµε την έκδοση άδειας από
την Υπηρεσίας σας.
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ΟΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΜΑΣ
Όσον αφορά την αδειοδότηση των διαφόρων αναµεταδοτών και επαναληπτών,
άποψή µας είναι ότι οι όροι και οι διαδικασίες πρέπει να διαφέρουν για τους
αναµεταδότες φωνής και τους αναµεταδότες packet radio. Ο λόγος είναι ότι η
τεχνολογία packet radio επιτρέπει σε περισσότερους από ένα σταθµούς να
χρησιµοποιούν την ίδια συχνότητα οµαλά, χωρίς αµοιβαία παρεµβολή, διότι κάθε
σταθµός εκπέµπει µόνο όταν ο δίαυλος είναι ελεύθερος (τεχνική CSMA = carrier
sense multiple access). Αυτό το χαρακτηριστικό είναι, ως γνωστόν, ένα από τα
βασικότερα πλεονεκτήµατα του packet radio. Παράλληλα το packet radio επιτρέπει
την «διαδοχική» αναµετάδοση ενός πακέτου στην ίδια συχνότητα, χωρίς πρόβληµα
παρεµβολής. Η διαδικασία αυτή καλείται digital repeating ή digipeating, σε
αντιδιαστολή µε την αναµετάδοση φωνής από επαναλήπτες µε χρήση διαφορετικών
συχνοτήτων εκποµπής – λήψης.
1. Για τους συνήθεις αναµεταδότες ή επαναλήπτες φωνής (FM), θεωρούµε λογικό
ότι κάθε µη επιτηρούµενος αναµεταδότης µόνιµης λειτουργίας πρέπει να έχει
ξεχωριστή άδεια, στην οποία θα αναφέρεται το κανάλι που θα χρησιµοποιεί και η
περιοχή κάλυψης. Στην ίδια περιοχή κάλυψης δεν θα δίνεται άδεια για άλλο
αναµεταδότη στην ίδια συχνότητα. Επειδή µπορεί να υπάρξουν µικρές επικαλύψεις
στης περιοχές κάλυψης, πρέπει να χρησιµοποιούνται υπότονοι πρόσβασης (CTCSS),
διαφορετικοί σε κάθε αναµεταδότη.
Σηµειωτέον ότι ο κύριος σκοπός των αναµεταδοτών φωνής δεν είναι η επίτευξη
επικοινωνιών µεγάλων αποστάσεων αλλά η διευκόλυνση της επικοινωνίας φορητών
και κινητών σταθµών. Εποµένως η αποκλειστική ζώνη κάλυψης κάθε αναµεταδότη
φωνής πρέπει να είναι σχετικά περιορισµένη και να µην ισχυρίζεται ότι εξυπηρετεί
την περιοχή π.χ. από το Αίγιο µέχρι την Ικαρία, µόνο και µόνο επειδή σταθµοί
βάσεως µε κατευθυνόµενες κεραίες έχουν πρόσβαση από τόσο µακριά.
Παράλληλα υπάρχει ένα σηµαντικό πρόβληµα κατά την γνώµη µας αυτή τη στιγµή,
το οποίο αφορά τους διάφορους αναµεταδότες στην Ελλάδα. Στην Υπηρεσία σας
υποβάλλονται αιτήσεις εγκατάστασης επαναληπτών από διάφορα Σωµατεία και
κατόπιν διαφηµίζονται στα ραδιοερασιτεχνικά έντυπα ως υπαρκτοί και
λειτουργούντες, µε σκοπό να προλάβουν να κατοχυρώσουν θέσεις ή συχνότητες.
Όπως όµως ανακαλύπτει κανείς, µεγάλο µέρος από αυτούς δεν εγκαθίστανται στην
πραγµατικότητα. Αυτό έχει κακό αντίκτυπο σε ταξιδιώτες (Έλληνες και αλλοδαπούς),
οι οποίοι διαπιστώνουν την ανυπαρξία των αναµεταδοτών σε περιπτώσεις ανάγκης.
Την ίδια στιγµή υπάρχουν πολυάριθµοι τοπικού χαρακτήρα επαναλήπτες, η ύπαρξη
των οποίων είναι άγνωστη στους επισκέπτες. Το φαινόµενο επιτείνεται από την
αδυναµία συγκρότησης ενιαίας Οµοσπονδίας Ραδιοερασιτεχνικών Σωµατείων στην
Ελλάδα. Είναι αναγκαίο εποµένως να βρεθεί ένας τρόπος συστηµατικής
καταγραφής των λειτουργούντων επαναληπτών και ενηµέρωσης των χρηστών.
Ελπίζουµε ότι η Υπηρεσία σας θα αναλάβει ή θα ενθαρρύνει την συστηµατική
σύνταξη και ενηµέρωση ενός τέτοιου καταλόγου.
2. Για τους ψηφιακούς αναµεταδότες (digipeaters, nodes κλπ), και µε βάση τα
χαρακτηριστικά του packet radio που αναφέραµε παραπάνω, προτείνουµε να µην
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χρειάζονται πρόσθετη άδεια εφόσον λειτουργούν σε κύρια ή εναλλακτική τοποθεσία
υπάρχοντος ραδιοερασιτεχνικού σταθµού και χρησιµοποιούν το ίδιο βασικό
διακριτικό κλήσεως, ακόµα και αν λειτουργούν για µέρος του χρόνου χωρίς άµεση
επιτήρηση από τον κάτοχο της άδειας.
Εφόσον οι ψηφιακοί αναµεταδότες είναι εγκατεστηµένοι αυτόνοµα σε κάποια άλλη
τοποθεσία από τις αναγραφόµενες στην άδεια, πρέπει να τους χορηγείται άδεια και
ιδιαίτερο διακριτικό κλήσεως, αλλά να είναι δυνατόν να υπάρχουν περισσότεροι από
ένας ψηφιακοί αναµεταδότες στην ίδια ευρύτερη περιοχή.
Με τον τρόπο αυτό τα ψηφιακά δίκτυα APRS µπορούν να αναπτυχθούν οµαλά, χωρίς
υπερβολικούς περιορισµούς που είναι αντίθετοι στο πνεύµα και την λογική της
Υπηρεσίας Ραδιοερασιτέχου. Παράλληλα η Υπηρεσία µπορεί να έχει επαρκή έλεγχο
και γνώση της κατάστασης σε κάθε χρονική στιγµή.
3. Επίσης είναι σκόπιµο κάθε άδεια αυτόνοµου αναµεταδότη µε ιδιαίτερο διακριτικό
κλήσεως να εκδίδεται στο όνοµα συγκεκριµένου αδειούχου ραδιοερασιτέχνη από την
ίδια ευρύτερη περιοχή και όχι ενός απρόσωπου Συλλόγου ή Σωµατείου.
4. Εκτός από τα παραπάνω, κρίνουµε σκόπιµη την δυνατότητα γρήγορης έκδοσης
Προσωρινής Άδειας για κάθε είδους αναµεταδότη. Οι άδειες αυτές πρέπει να έχουν
περιορισµένη διάρκεια (π.χ. 3-6 µήνες) και να εκδίδονται άµεσα χωρίς περίπλοκες
διαδικασίες µε σκοπό την αξιολόγηση διαφόρων τοποθεσιών και εκτέλεση
µετρήσεων για την µόνιµη εγκατάσταση επαναληπτών, αναµεταδοτών κλπ. σε
επόµενη φάση.
Πιστεύουµε ότι οι παραπάνω τεκµηριωµένες απόψεις και προτάσεις µας θα ληφθούν
υπόψιν κατά την έκδοση σχετικών Προεδρικών ∆ιαταγµάτων και Υπουργικών
Αποφάσεων και δεν θα υπάρξουν εκ µέρους σας αποφάσεις µε υπερβολικά
περιοριστικούς όρους που θα περιορίζουν την εφαρµογή νέων τεχνολογιών.
Αθήνα 14 Ιανουαρίου 2001

Με τιµή
Οι αδειούχοι Ραδιοερασιτέχνες:
Κων/νος Κράλλης (SV1XV)

Αναστάσιος Ζαχαρίου (SV1RD)

∆ιονύσιος ∆ηµάκος (SV1ZJ)

Στέφανος Τσιρίµπασης (SV1ATS)
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(Θεσσαλονίκη)

Βασίλειος Φράγκος (SV1VN)
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Ιωσήφ Απατάγγελος (SV3AQN)
(Πάτρα)

Ιωάννης ∆ερµατινός (SV3FUK)
(Πάτρα)

Νικόλαος Μανούσακας (SV9CVN)
(Χανιά)
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