Αεήκα 27/6/2001
Πνμξ ημ Γ ημο οθθόβμο Ραδζμεναζζηεπκώκ Δθθάδμξ
Κμζκ: Πενζμδζηό Ραδζμηδθεπζημζκςκίεξ, SV1ATS

ΘΔΜΑ: Πνμηάζεζξ βζα ημ δίηηομ APRS
Αβαπδημί οκάδεθθμζ.
Σμ βνάιια ζαξ ήηακ ιζα εοπάνζζηδ ηαζ δοζάνεζηδ
έηπθδλδ βζα ιέκα.
Καηανπήκ είκαζ δ πνώηδ θμνά πμο ναδζμεναζζηεπκζηόξ
ζύθθμβμξ ιμο απακηά εββνάθςξ ακ ηαζ έπς ηάκεζ
δεηάδεξ βνάιιαηα ηαζ Email ηαζ αοηό είκαζ ημ
εεηζηό.
Έπεζηα ιε ακαθένεηε ζακ “Έθοπο ηος Σςλλόγος για
ηο APRS” ηαζ είκαζ δ πνώηδ θμνά πμο αοηό ημ αθέπς
βναιιέκμ.
Σμκ “ηίηλο” αοηό δεκ ημκ απμδέπμιαζ ηαζ ζαξ ελδβώ
παναηάης βζαηί.
1. Γεκ ιπμνώ κα ζοκενβάγμιαζ ιε Γ πμο δεκ
πνδζζιμπμζεί ηδκ ημζκή θμβζηή όπςξ εα δείλς
πζμ ηάης.
2. Γεκ εκδιενώεδηα εββνάθςξ πμηέ βζα αοηό ηαζ δεκ
ιμο έβζκακ βκςζηέξ μζ δζαδζηαζίεξ ΠΥ. ηζ
ζδιαίκεζ έθμνμξ ηζ ανιμδζόηδηεξ έπεζ,
οπμπνεώζεζξ, πςξ βκςιμδμηεί ή απθά ιμζνάγμοιε
ηίηθμοξ βζα κα αζζεάκμκηαζ ηάπμζμζ ήζοπα.
3. Από ημ βνάιια ζαξ θαίκεηαζ όηζ δεκ απεοεύκεζηε
ζε “έθμνμ”. Η θέλδ “έθοπορ” ακαθένεηαζ ζε
ζοκημκζζηή ή πνμσζηάιεκμ ζε ηάηζ, δδθαδή
ηάπμζμξ πμο έπεζ ηδκ ειπεζνία ή ηαζ ηζξ
βκώζεζξ ζε ηάπμζμ ακηζηείιεκμ ηαζ πεζνίγεηαζ
εέιαηα ζπεηζηά ιε αοηό.
Αοηό ζδιαίκεζ όηζ οπάνπεζ ηάπμζμξ εζδζηόξ ή μιάδα
εζδζηώκ ζημ APRS πμο βκςιμδμημύκ βζα ηάηζ πμο ημ
βκςνίγμοκ ηαθά ηαζ αημθμύεςξ ημ Γ πμο πεζνίγεηαζ

ημ μζημκμιζηό, ηνίκεζ ακ αοηό ιπμνεί ή όπζ κα
βίκεζ.
ίβμονα ημ Γ δεκ ιπμνεί κα ηνίκεζ ηζξ ηεπκζηέξ
θεπημιένεζεξ βζαηί ηόηε ή εα έααγε άθθμκ βζα ημ
εέια αοηό ή δεκ εα έααγε ηακέκα.
ηδκ επζζημθή ζαξ όιςξ ακαθένμκηαζ ηα παναηάης:
Α. Υπάξρνπλ ζύκθσλα κε ζρεηηθή κειέηε από ηελ Τερληθή Οκάδα ζεκεία ηνπ ιεθαλνπεδίνπ πνπ δελ
θαιύπηεη ην digi ηνπ Υκεηηνύ αιιά ηα θαιύπηεη ην digi (sv1ats-11) (πρ Αγ. Παξαζθεπή)
. ’ξα
ην APRS digi sv1ats-11 ζεσξείηαη ρξήζηκν θαη όρη
πξαθηηθά άρξεζην όπσο ην αλαθέξεηο, έηζη
ην ΓΣ απνθαζίδεη λα παξακείλεη θαη λα πξνζθέξεη ηηο ππεξεζίεο ηνπ σο έρεη.
Β. Πηζηεύνπκε όηη ζε έλα ςεθηαθό δίθηπν κεγάιε ζεκαζία γηα ηελ ιεηηνπξγία ηνπ, έρνπλ νη όζν
ην δπλαηόλ πεξηζζόηεξνη ςεθ. Αλακεηαδόηεο, νη νπνίνη λα κπνξνύλ λα ζπλεξγάδνληαη κεηαμύ ηνπο
έζησ θαη εάλ δελ ππεξθαιύπηεη ηειείσο ν έλαο ηνλ άιινλ.
Γ. Οζνλ αθνξά ην ζέκα ηεο Πάξλεζαο ......
πξόηαζε ζεηηθή γηα ην ΓΣ- ήδε είλαη ζε εμέιημε ε
ηνπνζέηεζε λέσλ APRS digi θαη ζε απηό ην ζεκείν αιιά θαη ζε άιια ζεκεία πνπ ζύληνκα ζα
γλσξίζεηο.

Από αοηά ηα 3 ζδιεία θαίκεηαζ όηζ ζημ Γ έπμοκ
ιαγεοηεί πενζζζόηενμζ ηεπκζημί (εζδζημί) πανά
δζμζηδηζημί, ηαζ θοζζηά δεκ απεοεύκμκηαζ ζε έκακ
“έθμνμ”, αθμύ ηεπκζηά δεκ ηαηέπεζ ηαθά ημ
εέια,(ζδιεία α ηαζ α) αθθά ηαζ βίκμκηαζ εκένβεζεξ
βζα ημ APRS, ζημ ζδιείμ Γ, (δδθαδή ημ εέια
ανιμδζόηδηάξ ημο) πςνίξ κα εκδιενώκεηαζ ηαζ εα
εκδιενςεεί αθμύ βίκμοκ (Σζ ζμζ “έθοπορ” είκαζ
αοηόξ).
Άνα δ απάκηδζή ιμο δεκ είκαζ απάκηδζδ “εθόνμο” πμο
εα ήηακ ιζα απθή παναίηδζδ ή ημ πεζνόηενμ ιία ιδ
απάκηδζδ, αθθά εα πνμζπαεήζς ιε απθά ηεπκζηά
επζπεζνήιαηα κα ζαξ δείλς, πςξ εα ήηακ ηαθύηενμ ημ
δίηηομ ζηδκ Αεήκα ηαζ όπζ ιόκμ, αθθά ηαζ πςξ μ
ζύθθμβμξ εα ιπμνμύζε κα πνμζθένεζ πενζζζόηενα ιε ηα
θζβόηενα έλμδα, ηαζ ημύημ βζαηί ιε εκδζαθένεζ ημ
ναδζμεναζζηεπκζηό δίηηομ APRS ηαζ όπζ ιία ζηείνα
ακηζπανάεεζδ ηίηθςκ ή ανιμδζμηήηςκ. Θεςνώκηαξ
θοζζηά όηζ έπεηε ηεπκζηέξ βκώζεζξ βζα ημ
ζοβηεηνζιέκμ εέια ή ιπμνείηε κα ηζξ ανείηε ακ
ράλεηε ή ηέθμξ ιπμνείηε ηαζ κα νςηήζεηε ημκ έθμνμ
ρδθζαηώκ επζημζκςκζώκ ή ημκ έθμνμ ηδξ ηεπκζηήξ
επζηνμπήξ.
Ο ζζπονζζιόξ όηζ όζμ πενζζζόηενμζ ρδθζαημί
επακαθήπηεξ ιπμοκ (ζδιείμ Β) ηόζμ ηαθύηενα, είκαζ
θάεμξ ηαζ ηεπκζηά απανάδεηημξ. Γεκ ιπμνεί ζε ιία

πενζμνζζιέκδ βεςβναθζηά πενζμπή κα αάθεζξ
απενζόνζζημ ανζειό επακαθδπηώκ πςνίξ κα πενζμνίζεζξ
ηδκ αλζμπζζηία ηαζ ζηαεενόηδηα ημο δζηηύμο.
Καηανπήκ δ απόδμζδ εκόξ δζηηύμο CSMA έπεζ κα ηάκεζ
ιε ηδκ αύλδζδ ηςκ ζηαειώκ, ιε ημ ιέβεεμξ ημο
πθαζζίμο, ημ εύνμξ γώκδξ, ημ ιήημξ ημο ιέζμο
ιεηάδμζδξ ηαζ ηδκ ηαθύηενδ πενίπηςζδ Persistence
(ακηαβςκζζιμύ ζπζζιώκ) (TANENBAUM Γίηηοα
Τπμθμβζζηώκ).
Αολάκμκηαξ ημκ ανζειό ηςκ επακαθδπηώκ ζε κ ημ
θζβόηενμ πνόαθδια πμο εα έπμοιε, είκαζ δ κ θμνέξ
αύλδζδ ηςκ παηέηςκ. Xςνίξ κα ελεηάζμοιε όηζ μζ
επακαθήπηεξ αοημί δζπθαζζάγμοκ ηα παηέηα ηαζ
ζηέθκμοκ ηαζ δζηά ημοξ beacons ηαζ πςνίξ κα
ελεηάζμοιε ηζ βίκεηαζ ζηζξ πενζπηώζεζξ πμο μ ηάεε
ζηαειόξ αημύβεηαζ από ημοξ κ ή (ιένμξ ημο κ) αοημύξ
επακαθήπηεξ απεοεείαξ.
Καζ βζα κα ιδκ θακεί εεςνδηζηό αοηό εα ζαξ θένς
πναηηζηά παναδείβιαηα πνμζπαεώκηαξ κα “λακαηαθύρς
ημκ ηνμπό”, αθμύ αιθζζαδηείηαζ δ ύπανλή ημο.
ηα παναδείβιαηα εεςνείηαζ όηζ οπάνπεζ ανηεηό
path βζα κα πενάζεζ από όθμοξ ημοξ επακαθήπηεξ, όηζ
μζ ζηαειμί είκαζ ημπμεεηδιέκμζ ακαθμβζηά ιέζα ζημκ
πώνμ ηαζ όηζ ημ δίηηομ δμοθεύεζ ζςζηά πςνίξ
πενζηηέξ επακαθήρεζξ από ημ ίδζμ digi. (Κάηζ πμο
δεκ ζοιααίκεζ ηώνα ζηδκ Αεήκα ιε ηζξ παθζέξ
εηδόζεζξ ημο Uidigi πμο έπμοιε).
Ακ έπμοιε 1 επακαθήπηδ πμο ηαθύπηεζ ημ 100% ημο
θεηακμπεδίμο ηαζ 10 ζηαειμύξ ιε ηίκδζδ ηαηά ιέζμ
όνμ, 1 παηέημ ηάεε 15 θεπηά, ηόηε ζοκμθζηά έπμοιε
10*1=10 ηαζ 1 παηέημ (ημο digi)=11 ζε 15 θεπηά
Με 2 επακαθήπηεξ πμο ηαθύπημοκ ημ 100% αθθά μ ηάεε
έκαξ ιόκμξ ημο ημ 80% δδθαδή 60% ημζκή πενζμπή,
έπμοιε
4 ζηαειμύξ *1*2=8
ηαζ 6 ζηαειμύξ*2*2=24 ζύκμθμ 32

ηαζ επζπθέμκ 2*2=4 (ηςκ digi) ζοκμθζηά 36 παηέηα ζε
15 θεπηά
Ακ έπμοιε ηνεζξ επακαθήπηεξ πμο ηαθύπημοκ ημ 70%
ημο θεηακμπεδίμο μ ηάεε έκαξ:
οκμθζηά ηαθύπηεηαζ ημ 100% ημο θεηακμπεδίμο
ημοθάπζζημκ από 1 ζηαειό
Σμ 50% ηαθύπηεηαζ από 2 ζηαειμύξ ηαζ ημ 30% ηαζ από
ημοξ ηνεζξ.
Έζης όηζ έπμοιε 10 ζηαεενμύξ ζηαειμύξ ακαθμβζηά
ηαηακειδιέκμοξ ιε ηίκδζδ ηαηά ιέζμκ όνμ 1 παηέημ
ηάεε 15 θεπηά(beacon Queries & SMS).
Μέζα ζε 15 θεπηά εα έπμοιε:
Οζ ηνεζξ ζηαειμί ζηέθκμοκ 3*3*3=27
Οζ πέκηε ζηαειμί ζηέθκμοκ 5*2*3=30
Καζ δύμ ζηαειμί ζηέθκμοκ 2*1*3=6
Σμ ζύκμθμ ηςκ παηέηςκ είκαζ 63 βζα όθμοξ ημοξ
ζηαειμύξ ηαζ άθθα 3*3=9 ηςκ digi
οκμθζηά 74 ηαηά ιέζμ όνμ
ε πενίπηςζδ 4 επακαθδπηώκ ιε ημζκή πενζμπή 30% βζα
ημοξ 4, 40% βζα ημοξ 3, 20% βζα ημοξ 2
Σόηε έπμοιε:
1*1*4=4
2*2*4=16
4*3*4=48
30*4*4=480
Καζ 4*4=16 ηα beacons ηςκ digi
ύκμθμ 560 παηέηα πμο πναηηζηά ζδιαίκεζ ηάεε
2 sec εα έπμοιε έκα παηέημ.

Η αημθμοεία 11, 36, 74, 560 είκαζ ακηίζημζπδ
βεςιεηνζηήξ πνμόδμο.
ηδκ πενίπηςζδ αοηή ιζθάιε βζα έκα ηθεζζηό ζύζηδια
πςνίξ κα ένπμκηαζ από έλς άθθα παηέηα, αθθά
δμοθεύμοκ ιόκμ μζ 10 αοημί ζηαειμί ηαζ ζηέθκμκηαξ
ιόκμ 1 beacon ηάεε 15 θεπηά. Πμο ζηδκ πνάλδ ηαζ
εζδζηά ώνεξ πμο ηοηθμθμνμύκ πμθθά ιδκύιαηα δεκ
ζζπύεζ.
ηδκ πνάλδ επζπθέμκ έπμοιε ηζκδημύξ ζηαειμύξ πμο
ζηέθκμοκ beacons ηάεε 1-5 θεπηά αθθά ηαζ ζηαειμύξ
από ηδκ επανπία ηαζ θοζζηά μζ ζηαειμί ζημ
θεηακμπέδζμ δεκ είκαζ 10 αθθά πμθθμί πενζζζόηενμζ.
Η δε ηαηακμιή ημοξ ζημκ πώνμ δεκ είκαζ ακάθμβδ αθθά
ιάθθμκ αθέπμοκ εύημθα όθα ηα αμοκά. Σέθμξ
ημ traffic δεκ ηαηακέιεηαζ ακάθμβα ζημκ πνόκμ.

Σμ θεηακμπέδζμ θμζπόκ δεκ ιπμνεί κα ζδηώζεζ πάκς
από 2 επακαθήπηεξ ζημ APRS ηαζ αοημύξ ζςζηά
ημπμεεηδιέκμοξ.
Αοηή ηδ ζηζβιή έπμοιε 2 ζε απόζηαζδ 12 πζθζμιέηνςκ
!!! πμο έπμοκ 90% ημζκή ηάθορδ αθθά ηεθζηά ιόκμ ημ
60% ημο Λεηακμπεδίμο ηαζ ιόκμ 5% λεπςνζζηή βζα
ημ digi ηδξ Πεκηέθδξ. Αοηό ημ πνάβια θέβεηαζ:
Xάζιμο σπόνος Eνέγειαρ, Εξοπλιζμού και Σπαηάλη
bandwidth.
Ακηίεεηα ακ ιεηαηζκδεεί ζηδκ Πάνκδεα, εα ηαθύρεζ
ανηεηέξ από ηζξ ζηζέξ ημο Τιδηημύ από ηα
Σμονημαμύκζα ηαζ Λοηααδηηό, Αζβάθες, Θα ηαθύρεζ ηζξ
Βόνεζεξ ηαζ Γοηζηέξ πενζμπέξ ηαζ εα δώζεζ έλμδμ
πνμξ Βμνά από ημ θεηακμπέδζμ ηαζ είκαζ ζπεηζηά
ακέλμδμ.
Σμ κα ιπεζ 3μ ζηδκ Πάνκδεα ηαζ κα παναιείκεζ ηδξ
Πεκηέθδξ ιόκμ ηαζ ιόκμ κα ηαθύρεζ ηδκ Αβία
Παναζηεοή (Πμο ημ ιεβαθύηενμ ηιήια ηδξ εα ηαθοθεεί
από ηδκ Πάνκδεα) ηδκ ζηζβιή πμο ιε έκα-δύμ ημπζημύξ
ζηαειμύξ relay βίκεηαζ δ ίδζα ζπεδόκ δμοθεζά.
Καζ όθα αοηά από έκα ζύλλογο πος έσει πεπιοπιζμό
ζηα οικονομικά είναι απαπάδεκηο. Καζ δείπκεζ όηζ ημ

Γ ή μ ζύθθμβμξ δεκ εκδζαθένεηαζ ζηδκ μοζία βζα
ημ APRS αθθά βζα ιανηάνζζια εέζεςκ digi ιόκμ, ηάηζ
πμο ημ έπμοιε λακαδεί ηαζ ζε άθθμοξ ζοθθόβμοξ ηαζ
άθθα δίηηοα.
Ο παηέναξ ημο APRS Bob Bruninga, WB4APR ζημ help
βζα ηα digi θέεζ ηα παναηάης(digi.txt από
ημAPRSDos):
APRS DIGIPEATERS: Wide area APRS digipeaters should be widely
separated to provide long distance coverage with the minimum of hops. If
there is a need for interim digipeaters to fill in weak signal areas or
valleys, then a local RELAY should be installed as needed but ONLY with
the RELAY alias.
Ο ζημπόξ θμζπόκ ημο APRS δεκ είκαζ κα ηαθύρεζ
πθήνςξ ηζξ πενζμπέξ όθεξ, αθμύ ιζηνέξ πενζμπέξ
ιπμνμύκ κα ηαθοθεμύκ από ηάπμζμοξ ημπζημύξ Relay
ζηαειμύξ.
Θα ένες ηώνα ζημ ζδιείμ Γ’ πμο ακαθένεζεε ζηδκ
πνδζζιόηδηα ηδξ δζαηήνδζδξ ημο οπάνπμκημξ packet
δζηηύμο.
Σμ Packet Radio είκαζ ηεπκμθμβία ημο 1980. Γοζηοπώξ
δζεεκώξ δεκ δόεδηε ζδζαίηενδ ζδιαζία ζηδκ
δδιζμονβία θεδκώκ ζοζηεοώκ βζα ιεβαθύηενδ ηαπύηδηα.
Έηζζ αηόια ηαζ ηα 9600 είκαζ ζπεηζηά δύζημθα ηαζ ημ
ιόκμ πναβιαηζηά plug & play είκαζ έκα ζύζηδια βζα
1.2 kbps.
Η ελάπθςζδ ημο Internet ηαζ μζ ηαπύηδηεξ πμο
πνδζζιμπμζμύκηαζ εηεί (33-128 kbps) ζε ζύβηνζζδ ιε
ηα 1.2 kbps είκαζ δ ιένα ιε ηδκ κύηηα. Έηζζ μζ
ναδζμεναζζηέπκεξ ζηαιάηδζακ κα αζπμθμύκηαζ ιε ηάηζ
πμο δεκ είπε εκδζαθένμκ, ηεπκμθμβζηά δεκ έθεβε
ηίπμηα, ηαζ δεκ πνμζθένεζ ηαιία κέα πθδνμθμνία. Η
επζπνόζεεηδ δνάζδ “οπεοεύκςκ ζοζςρ” πμο ήεεθακ κα
αάθμοκ ηακόκεξ ηαζ νύιεξ, έααθακ ηδκ ηαθόπθαηα ζημ
packet radio ιε ηδκ ιμνθή ηςκ παθζώκ BBS.
Αοηή ηδκ ζηζβιή εθάπζζημζ ναδζμεναζζηέπκεξ
αζπμθμύκηαζ ιε αοηό ηαζ ιόκμ βζα κα παίνκμοκ
πθδνμθμνίεξ DX Spots ή βζα κα έπμοκ Email από έκακ
ημπζηό Internet Gateway.

Γεκ λένς πόζα ιέθδ έπεζ μ ύθθμβμξ, αθθά ιία
Γεοηένα ή Σεηάνηδ πμο ιαγεύμκηαζ ζηα βναθεία, ηάκηε
έκα πνόπεζνμ Gallop πόηε ιπήηακ ζε bbs ηεθεοηαία
θμνά, ηζ πθδνμθμνίεξ πήνακ ηαζ ακ ημοξ πνδζίιεοζακ.
Δβώ πνμζςπζηά κμιίγς όηζ ακ όπζ αηόια, ζύκημια,
μζ BBS εα είκαζ πενζζζόηενεξ από ημοξ πνήζηεξ ηαζ
ημ ιόκμ πμο εα έπεζ ηίκδζδ ζημ packet εα είκαζ ημ
ιεηαλύ ημοξ forwarding άπνδζηςκ ή outdated
ιδκοιάηςκ πμο δεκ ηα δζααάγεζ ηακείξ.
Ήδδ ζε πμθθά ζδιεία ζηδκ Δπανπία μζ ηόιαμζ είκαζ
ακεκενβμί.
Ο Netrom ηόιαμξ ζημκ Αεηό (ημκηά ζηδκ Καθαιάηα) εα
πάεζ ζηδκ Λαιία βζα APRS digi,
Οζ Καθαιαηζακμί γήηδζακ μ ηόιαμξ ημο Σαΰβεημο κα
βίκεζ APRS (Αθμύ δεκ ημκ πνδζζιμπμζμύζε ηακείξ).
Οζ Ρμδίηεξ βύνζζακ ημ digi ημοξ ζημ 625 βζα κα
ιπαίκμοκ ζημκ ημπζηό Internet Gateway.
ημκ Οθοιπμ ημ digi ΔΡΜΗ ακ ηαζ έιεζκε ζημ 144675
έααθε firmware APRS.
Αηόια ηαζ ζηδκ Αεήκα εηηόξ από DX Cluster δεκ
οπάνπεζ άθθδ ηίκδζδ. Όζμοξ ζοκαδέθθμοξ νώηδζα πμο
παθζά αζπμθμύκημ ιε ημ packet εηηόξ από ημοξ
ζοκαδέθθμοξ ημο ΑΣΗΝΔΣ, ηακείξ άθθμξ δεκ αζπμθείηαζ
πθέμκ εηηόξ από ημοξ έπμκηεξ BBS. Γζενςηώιαζ θμζπόκ
ηζ κόδια έπεζ κα δζαηδνδεεί έκα κεηνό δίηηομ από
αθθδθμπανειααθόιεκμοξ Netrom Κόιαμοξ, πςνίξ πνήζδ,
αλία, πνήζηεξ ηαζ πθδνμθμνίεξ.
Η όθδ ζζημνία ιμο εοιίγεζ ηδκ βκςζηή βεθμία ζεθίδα
ζημ site www.raag.org ιε ημκ πάνηδ ιε ηα ρδθζαηά
repeaters πμο εκώ “θαίκεηαζ” κα ηαθύπημοκ ζπεδόκ
όθδ ηδκ Δθθάδα ηαζ πανμοζζάγμκηαζ ζακ δζηά
ηδξ, ζηδκ μοζία ηακείξ δεκ ιπμνεί κα επζημζκςκήζεζ
ιε ηακέκα εηηόξ ίζςξ από 2-3 ηόιαμοξ ηαζ αοημύξ από
“επζθεβιέκα δζαηνζηζηά” πμο έπεζ απμθαζίζεζ μ
οπεύεοκμξ ηδξ ΔΔΡ.
Ακ μ ζύθθμβμξ εκδζαθένεηαζ βζα ιία ζςζηή
ναδζμεναζζηεπκζηή δζηηύςζδ, εα πνέπεζ κα ράλεζ βζα
έκα δίηηομ, πμο κα έπεζ ηδκ δοκαηόηδηα ζημκ πνήζηδ

κα θεάκμοκ ημοθάπζζημκ 19.2-64η bandwidth ηαζ αοηό
ζε θμβζηή ηζιή. Αοηό εα ήηακ εθηοζηζηό βζα ημκ
πνήζηδ ηαζ εα ιάγεοε ηαζ ανηεηέξ πθδνμθμνίεξ. Σμ
εέια είκαζ όηζ βζα κα βίκεζ αοηό πνεζάγεηαζ
ζοκενβαζία ιε όθμκ ημκ εκδζαθενόιεκμ
ναδζμεναζζηεπκζηό ηόζιμ ζε όθδ ηδκ πώνα, ηαζ ανηεηά
πνήιαηα βζα ηδκ οπμδμιή. Μέπνζ ηόηε θμζπόκ βονίζηε
όθα ηα digi ζημ APRS αθμύ αοηή ηδ ζηζβιή οπάνπεζ
ηαζ ιε ανηεηή ηίκδζδ ηαζ ιε πνήζηεξ ηαζ ιε
πνμμπηζηή.
Ακαθένεζηε ζηδκ επζζημθή ζαξ ηαζ ζηδκ ΔΔΡ.
Ακ ηαζ είιαζ έκαξ από αοημύξ πμο λένμοκ ανηεηά ηαθά
ηαζ από πνώημ πένζ ηδκ ακηζναδζμεναζζηεπκζηή
ζοιπενζθμνά “ιόκζιςκ Δθόνςκ” αθθά ηαζ ιενζηώκ
“Μόκζιςκ” ιεθώκ ημοξ Γ ηδξ ή άθθςκ πμο εκώ δεκ
είκαζ ζημ Γ ηαζ είκαζ ζακ κα είκαζ. Μμο ηάκεζ
εκηύπςζδ μ ηνόπμξ πμο ακαθένεζηε ζημκ πνόκμ.
κεηά από ηόζα ρξόληα απξαμίαο ηεο.επηηέινπο θαηάιαβε έζησ θαη κεηά από ηόζα
ρξόληα ηελ αμία ηνπ APRS.

To APRS λεηίκδζε όπςξ ακαθένς ζηδκ ζεθίδα
ιμο http://www.athnet.ampr.org/~sv1rd/aprs_proj.htm
l
Σέθμξ ημο 99 από ημκ οπμθαζκόιεκμ ηαζ ημκ sv1xv
εβηαεζζηώκηαξ ημκ πνώημ wide ζημ Πμθοηεπκείμ. To
digi sv1ats-11 ημπμεεηήεδηε ανπέξ Νμειανίμο ημο
2000 (1 πνόκμ ιεηά), αθθά πναηηζηά θόβς
πνμαθδιαηζημύ πμιπμδέηηδ (ήηακ ηεθείςξ
ημοθό) δούλετε ζυζηά ηον Μάπηιο ηος 2001(1 σπ +5
μήνερ) και με ηην οικονομική ζςνδπομή 8
παδιοεπαζιηεσνών. Η ΔΔΡ ειθακίζηδηε ημκ Ιμύκζμ ημο
2001 (1 πν + 7 ιήκεξ) άνα δ πανάβναθμξ αοηή ηθείκεζ
πνμξ ηδκ οπεναμθή.
Δζδζηά ημκ ηεθεοηαίμ ηαζνό πμο δ ΔΔΡ δείπκεζ κα
“αθθάγεζ πνόζςπμ”, είηε θόβς πίεζδξ ηςκ άθθςκ
ζοθθόβςκ ηαζ ημο ΡΔ, είηε θόβς ηδξ ύπανλδξ
ακελάνηδημο ναδζμεναζζηεπκζημύ ηύπμο ηαζ
ημο Internet, είηε θόβς πίεζδξ εζςηενζηώκ
ηδξ μιάδςκ, εα πνέπεζ κα ιδκ οπάνπεζ δοζπζζηία
αηόια ηαζ ακ ημ κέμ πνόζςπμ δεκ είκαζ αθδεζκό.
Ούηςξ ή άθθςξ αοηό εα θακεί ζημ ιέθθμκ, ημ εέια
είκαζ όηζ πνμζςπζηά δεκ ιμο ανέζεζ κα ηάκς ζε

άθθμοξ αοηά πμο ηαηδβμνώ ηαζ αοηό πενζιέκς ηαζ από
ημκ ΡΔ.
Σέθμξ ζημ εέια ημο digi sv1ats-11 ηαζ βζα ημ εέια
ημο δζαηνζηζημύ ημο. Γεκ κμιίγς όηζ έβζκε δεηηό από
ημ Γ βζα ηδκ αμήεεζα ημο αβαπδημύ ηέθακμο SV1ATS,
ιμθμκόηζ ήηακ όκηςξ πμθύηζιδ, αθθά μ ίδζμξ ημ
απαίηδζε (ηαζ ηαθά έηακε) αθμύ δεκ είπε αβεζ δ
ζπεηζηή άδεζα ηαζ ήηακ ζε πώνμ δζηό ημο.
ηδκ πναβιαηζηόηδηα μ ζύθθμβμξ δεκ λένς ηζ έπεζ
ηάκεζ ιέπνζ ηώνα βζα ημ APRS αθμύ ηεθζηά ημ ιόκμ
πμο πναβιαηζηά δζέεεζε, ήηακ έκα tnc ηαζ ημ ημοηί
ημο + έκα pc P-I/75mhz βζα ημκ Igate. Ωξ βκςζηόκ μ
πμιπμδέηηδξ αβμνάζηδηε ιε πνςημαμοθία ιμο από 8
ίζςξ ηαζ 6 (Από ημοξ 2 αηόια πενζιέκς πνήιαηα)
ζοκαδέθθμοξ ηαζ ημ ηνμθμδμηζηό, θίθηνμ ηαζ ηεναία
από ημκ sv1ats. Σμ εέια ηδξ άδεζαξ είκαζ θθμο αθμύ
ιέπνζ πνζκ 4 ιένεξ δεκ είπε γδηδεεί άδεζα βζα ημ
144800 αθθά ΘΑ βίκμοκ ηνμπμπμζήζεζξ ζηζξ ημπμεεζίεξ
- ζοπκόηδηεξ ηθπ εκώ ήηακ ηάηζ πμο είπε γδηδεεί από
ηδκ ανπή. Σμ εέια ηδξ εοαζζεδζίαξ θμζπόκ ζηα
ρδθζαηά ηαζ ζημ APRS ημο ζοθθόβμο δεκ έπεζ θακεί
αθθά εα έθεβα, όηζ εα θακεί από ηδκ έζηυ και
ηώπα εκενβμπμίδζδ ημο ζοθθόβμο ηαζ ζςζηό ζπεδζαζιό
πμο εα βίκεζ.
Ο ηαπεζκόξ ζαξ ζοκάδεθθμξ ηαζ όπζ “έθμνμξ” sv1rd
sv1rd@eexi.gr

