Πξνο ην Γ.. ηνπ πιιόγνπ Ραδηνεξαζηηερλώλ Διιάδνο
Αγαπεηνί ζπλάδειθνη. ε ζπλέρεηα πξνεγνύκελνπ κελύκαηόο κνπ θαη ηειεθσληθήο επηθνηλσλίαο κε
ηνλ Πξόεδξν sv1awl ζα ήζεια λα ζαο παξνπζηάζσ πσο έρεη ήδε εμειηρζεί ην δίθηπν ζηελ ρώξα καο
πσο βιέπσ ηελ επέθηαζε ηνπ APRS θαη πσο ζα κπνξνύζε ν ζύιινγνο λα βνεζήζεη ζε απηό.
1. Υπάπσοςζα

Καηάζηαζη

Απηή ηελ ζηηγκή 1 ρξόλν θαη 4 κήλεο αθόηνπ μεθίλεζε ην δίθηπν ππάξρεη δξαζηεξηόηεηα ζηηο
παξαθάησ πεξηνρέο:
Ννκόο Αηηηθήο, Ννκόο Θεζζαινλίθεο, Λάξηζα, Καξδίηζα, Αίγην, Πάηξα, Εάθπλζνο, Καξπελήζη,
Υαληά Κξήηεο, Ζξάθιεην Κξήηεο θαη Ηεξάπεηξα αιιά ππάξρεη θαη ελδηαθέξνλ από άιιεο πεξηνρέο
όπσο Θξάθε, Αηγαίν, Λακία. Δύβνηα.
Ζ κελ Κξήηε θαιύπηεηαη ηνπηθά κε 3 επαλαιήπηεο αιιά ιόγσ ηνπ γλσζηνύ πξνβιήκαηνο κε ην link
ηνπ Φεινξείηε έρεη αλαβιεζεί ε ζύλδεζε ησλ πεξηνρώλ ηεο Αλαηνιηθήο κε ηελ Γπηηθή θαη έηζη κόλν ε
Γπηηθή κπνξεί λα πεξλά ζην ππόινηπν δίθηπν, ιόγσ όκσο ηεο απόζηαζεο κόλν όηαλ ππάξρνπλ
ηξνπνζθαηξηθά πεξάζκαηα. ύκθσλα κε πιεξνθνξίεο ην link ηνπ Φεινξείηε ζα αιιάμεη ζπρλόηεηα
νπόηε όιν ην δίθηπν ηεο Κξήηεο ζα είλαη ζύληνκα εληαίν.
Ζ δπηηθή Διιάδα έρεη ήδε εγθαηαζηήζεη επαλαιήπηεο ζηελ Εάθπλζν, Πάηξα θαη Αίγην θαη ζπλήζσο
πεξλνύλ ζηελ Αζήλα κέζν ηνπ Digi ηεο Πεληέιεο. Από πιεξνθνξίεο νη ζπλάδειθνη ηεο Πάηξαο ζα
βειηηώζνπλ ηελ θαηάζηαζε ζην Αίγην ώζηε ε ζύλδεζε λα είλαη θαιύηεξε.
ηελ Θεζζαινλίθε ππάξρεη αξθεηή δξαζηεξηόηεηα θαη αξθεηά digi κε πιένλ ζεκαληηθό ην digi ζηελ
ζέζε Κνπξή πνπ δεζπόδεη ζηελ πόιε θαη αθνύγεηαη ζηελ Λάξηζα θαη ηελ Καξδίηζα αιιά θαη ζηελ
Έδεζζα.
Οη ζηαζκνί ζηελ Λάξηζα θαη Έδεζζα δελ έρνπλ αθόκα ηνπηθό digi κε απνηέιεζκα λα πεξλνύλ
κεκνλσκέλα ζηελ Θεζζαινλίθε. Ζ Θεζζαινλίθε κε ηελ Αζήλα ζπλδένληαη κέζν Internet.
2. Ολοκήπωζη

ηος δικηύος

α. Ο ΡΔ έρεη ηνλ έιεγρν 2 ςεθηαθώλ επαλαιεπηώλ ζηηο Κπθιάδεο.
Οη επαλαιήπηεο απηνί, είλαη θαλνληθνί επαλαιήπηεο Packet Radio, πνπ ιόγσ ησλ γλσζηώλ
πξνβιεκάησλ ζηελ ρώξα καο έρνπλ πέζεη ζε αρξεζηία. Οη επαλαιήπηεο απηνί ζα κπνξνύζαλ λα γίλνπλ
επαλαιήπηεο APRS κε αιιαγή ζην firmware θαη αιιαγή ζπρλόηεηαο (θαη θπζηθά θαη ηεο άδεηαο πνπ
έρνπλ). Λόγσ ηηο εμαηξεηηθήο ζέζεο ηνπο (ή έζησ ν έλαο ηνπιάρηζηνλ) ζα ήηαλ ην ηέιεην βήκα γηα ηελ
ζύλδεζε ζήκεξα κε ηελ Κξήηε αύξην κε ηελ Ρόδν αιιά θαη ηελ αλάπηπμε ελδηαθέξνληνο ζηελ πεξηνρή
ησλ Κπθιάδσλ.

β. Ζ Αζήλα ήδε θαιύπηεηαη ζήκεξα κεξηθώο από ην digi ηεο Πεληέιεο. ηελ πξαγκαηηθόηεηα ζηελ
Αζήλα ρξεηάδνληαη 2 επαλαιήπηεο θαη νη θαιύηεξεο ζέζεηο είλαη Πάξλεζα θαη Τκεηηόο. Πξνηείλεηαη ε
εύξεζε ζρεηηθώλ ηνπνζεζηώλ ώζηε λα θαιπθζεί πιήξσο ην ιεθαλνπέδην αιιά θαη ε Αλαηνιηθή
Αηηηθή. Δθηόο απηνύ ζηηο ζέζεηο απηέο ζα βειηησζεί ε ζύλδεζε κε Αίγην, Λακία, Δύβνηα αιιά θαη ζα
αλνίμεη ε πόξηα γηα αζύξκαηε ζύλδεζε κε Θεζζαινλίθε κέζν ελόο επαλαιήπηε ζην Πήιην πνπ πνιύ
πηζαλόλ λα ηνπνζεηήζνπλ νη ζπλάδειθνη ηεο Καξδίηζαο.
Αλ γίλνπλ όια απηά ηόηε όιεο νη ππόινηπεο πεξηνρέο, ζα κπνξνύλ εύθνια ηνπνζεηώληαο έλα ηνπηθό
digi λα κπαίλνπλ ζην δίθηπν θαη ε πιήξεο δηθηύσζε ηεο ρώξαο ζα είλαη γεγνλόο.
3. Εθαπμογέρ

- Public Service Events

Ζ ρξήζε ηνπ APRS πέξα από ηηο δνθηκέο ηα κελύκαηα πνπ ζηέιλνληαη, ηηο πιεξνθνξίεο θαηξνύ έρεη
κεγάιε εθαξκνγή ζε θαηαζηάζεηο Έθηαθηεο Αλάγθεο.
Ζ επόκελε κεγάιε έθηαθηε αλάγθε πνπ ζα ζπκβεί, ζα δώζεη ηελ δπλαηόηεηα εηθόλαο ηεο πιεγείζαο
πεξηνρήο, παξαθνινύζεζεο ησλ ζηαζκώλ πνπ ζπκκεηέρνπλ αιιά θαη ησλ ζπκβάλησλ. Απηό ζεκαίλεη
πνιιά γηα ηελ ξαδηνεξαζηηερληθή ππεξεζία γηαηί ρξεζηκνπνηώληαο πςειή αιιά θαη θζελή ηερλνινγία
δίλεη μεθάζαξε θαη θηιηθή εηθόλα ηεο πεξηνρήο πνπ καο ελδηαθέξεη. Βέβαηα είλαη πξνθαλέο όηη όινη νη
ξαδηνεξαζηηέρλεο πνπ ζα ζπκκεηέρνπλ ζε έλα emergency, δελ είλαη ζίγνπξν όηη ζα έρνπλ APRS νύηε
είλαη ζίγνπξν όηη ην ζπκβάλ ζα γίλεη κέζα ζην ππάξρνλ ή κειινληηθό δίθηπό καο. Γηα ην ιόγν απηό
είλαη απαξαίηεην λα ππάξρνπλ 1 κε 2 θνξεηά digi έηνηκα, ώζηε λα κπνξνύλ λα ελώζνπλ όπνηα πεξηνρή
ρξεηαζηεί κε ην δίθηπν ή λα βνεζήζνπλ κία πεξηνρή πνπ δελ έρεη θαιή θάιπςε λα θαιπθζεί πιήξσο.
Δπίζεο ρξεηάδεηαη λα ππάξρνπλ 3-6 έηνηκνη trackers δειαδή ζπζθεπέο πνπ εθπέκπνπλ ζπλέρεηα ην
ζηίγκα ελόο θηλνύκελνπ ζηαζκνύ. Οη ζπζθεπέο απηέο ζα ηνπνζεηεζνύλ θαηά ηελ δηάξθεηα ηνπ
ζπκβάληνο ζε απηνθίλεηα ξαδηνεξαζηηερλώλ, πνπ δελ έρνπλ APRS γηα λα γίλεηαη εύθνιε θαη
θαηαλνεηή ε θίλεζή ηνπο θαηά ηελ δηάξθεηα ηνπ Emergency ή κπνξνύλ λα ηνπνζεηεζνύλ θαη ζε
νρήκαηα ππεξεζηώλ πνπ ρξεηάδεηαη λα παξαθνινπζνύκε ηελ θίλεζή ηνπο. Δίλαη απηνλόεην όηη ίδηα
είλαη ε ρξεζηκόηεηα ησλ ζπζθεπώλ απηώλ θαη ζε ξαδηνεξαζηηερληθά events, παξειάζεηο, καξαζώληνπο
θιπ.

4. Αύξηζη ηασύηηηαρ, και πποζθήκη DX-Cluster ζηο δίκηςο.
Ζ δπλαηόηεηα ησλ πξνγξακκάησλ APRS, αιιά θαη ησλ ζπζθεπώλ ηεο Kenwood, λα ιακβάλνπλ
ηαπηόρξνλα APRS θαη DX-Cluster spots, είλαη θάηη πνπ ελδηαθέξεη ηνπο ξαδηνεξαζηηέρλεο, ώζηε λα
κπνξνύλ λα παξαθνινπζνύλ ηαπηόρξνλα ζηελ ίδηα ζπρλόηεηα, θαη ηηο 2 απηέο μερσξηζηέο ππεξεζίεο.
Απηό, ηελ ζηηγκή απηή ζηελ ηαρύηεηα 1200 bps είλαη αδύλαηνλ, ιόγσ απμεκέλνπ traffic. Έηζη ε
επέθηαζε ηνπ δηθηύνπ ζηα uhf κε 9600 αξρίδεη λα γίλεηαη πιένλ απαξαίηεηε. Απηό ρξεηάδεηαη έλα digi
δηπιό ώζηε λα κπνξεί ην traffic από ηα vhf λα δξνκνινγείηαη ζηα uhf, ζηα νπνία επηπιένλ από έλαλ
server ζπλδεδεκέλν κε ην Internet ή κε ην Amprnet ζα γίλεηαη ε εθπνκπή ησλ dx-Spots.

Πποηάζειρ
1.

Μεηαηξνπή ησλ 2 ή έζησ ελόο digi ζηηο Κπθιάδεο (ηνπ λνηηόηεξνπ) ζε APRS.

2.

Δύξεζε πεξηνρώλ ζηελ Πάξλεζα θαη ζηνλ Τκεηηό γηα ηνπνζέηεζε digi ζηελ κία πεξίπησζε
(Πάξλεζα) ζα κεηαθεξζεί ην digi ηεο Πεληέιεο ζηελ άιιε (Τκεηηόο) ζα κπεη ην δηπιό κε ηα
9600.

3.

Αγνξά ελόο tnc Kantronics KPC-9612 πνπ είλαη δηπιό tnc 1200/9600 bps (2 ν digi Αηηηθήο)

4.

Αγνξά ελόο πνκπνδέθηε uhf γηα 9600 θαη ελόο mobile (10-25W) πνκπνδέθηε vhf (2o digi
Αηηηθήο)

5.

Αγνξά ελόο πνκπνδέθηε vhf θνξεηνύ (2-5w) (θνξεηό digi)

6.

Αγνξά ελόο tnc kpc 3-plus (θνξεηό digi)

7.

Αγνξά 3 tiny APRS δειαδή ζπλδπαζκόο tnc θαη gps (3 θνξεηνί trackers)

8.

Αγνξά 3 θνξεηώλ πνκπνδεθηώλ vhf (2-5w) (3 θνξεηνί trackers)

9.

Αγνξά 3 κπαηαξηώλ θιεηζηνύ ηύπνπ 15Ah (15x) γηα θνξεηνύο trackers

10. Αγνξά 1 κπαηαξίαο θιεηζηνύ ηύπνπ 45Ah (40x) γηα θνξεηό digi
11. Αγνξά 4 καγλεηηθώλ βάζεσλ
12. Αγνξά ή θαηαζθεπή θνξηηζηώλ γηα ηηο κπαηαξίεο ώζηε λα ηηο έρνπλ ζπλέρεηα θνξηηζκέλεο.
13. Αγνξά 3 + 1 θνπηηώλ Μεηαιιηθώλ ή πιαζηηθώλ κε πδαηνζηεγέο θιείζηκν γηα ηελ
εγθαηάζηαζε ησλ trackers θαη ηνπ θηλεηνύ digi.

Πποηεπαιόηηηα
Ζ Πξνηεξαηόηεηα αγνξάο θαη ελδεηθηηθέο ηηκέο ζε ρηιηάδεο Γξ είλαη ε παξαθάησ:
1 tnc 9612 (120ρ)
Μεξηθό ύλνιν 120 ρηιηάδεο. Αιιαγή ηνπ tnc ζην ππάξρνλ digi
1 tnc kpc3-plus (80ρ)
1 πνκπνδέθηεο vhf θνξεηόο (60ρ)
1 κπαηαξία 45 ah (40ρ) ή 2x15ah (30x)(Αλάινγα ην θνπηί)
1 θνπηί (??)
1 καγλεηηθή θεξαία (??)

Μ.. ≥180ρ Καηαζθεπή ηνπ θνξεηνύ digi
1 πνκπνδέθηεο vhf mobile (90x)
Μ.. 90ρ. Με ην αιιαγκέλν tnc ηεο Πεληέιεο, νινθιεξώλεηαη ην 2o digi γηα ηελ Αηηηθή.
1 πνκπνδέθηεο uhf (9600bps) (???)
Μ.. ??? Οινθιεξώλεηαη ε 2 πόξηα 9600 γηα ην 1ν digi
Αγνξά 3 smart APRS (3x80ρ)
Αγνξά 3 θνξεηώλ vhf (3x50ρ)
Αγνξά 3 κπαηαξηώλ 15Ah (3x15ρ)
Αγνξά 3 καγλεηηθώλ θεξαηώλ (3x???)
Μ.. ≥435ρ Οινθιήξσζε 3 trackers
Πξνκήζεηα ή θαηαζθεπή ηξνθνδνηηθνύ ζπλερνύο θόξηηζεο γηα ηηο κπαηαξίεο.
εκείσζε Οη θνξεηέο ζπζθεπέο ζα πξέπεη λα έρνπλ είζνδν ηξνθνδνζίαο από αλαπηήξα απηνθηλήηνπ
ώζηε λα κπνξνύλ λα ζπληεξνύλ ηελ κπαηαξία ηνπο όπνπ απηό είλαη δπλαηόλ. Βύζκα θεξαίαο SO-239
γηα ζύλδεζε κε ηελ καγλεηηθή ή άιιε εμσηεξηθή θεξαία. ηελ θαηαζθεπή ηνπ Digi ζα πξέπεη λα
ελζσκαησζεί θαη θίιηξν δηειεύζεσο γηα απνθπγή παξεκβνιώλ από γεηηνληθνύο ζηαζκνύο.
Σέινο νηηδήπνηε άιιν ρξεηαζηεί είκαη ζηελ δηάζεζε ηεο ηερληθήο επηηξνπήο γηα πιεξνθνξίεο.
Με πνιιά 73 Σάζνο Εαραξίνπ

sv1rd@eexi.gr

