
οεα εερ

Μ
ε μεγάλη επιτυχία

πραγματοποιήθηκε την

Κυριακή 5 Απριλίου

2020 η άσκηση επικοινωνιών της

ΟΕΑ – ΕΕΡ με το κωδικό όνομα

“ΕΡΜΗΣ 2020”.

Συμμετείχαν πάνω από 50 συνά-

δελφοι ραδιοερασιτέχνες μέλη

των ΟΕΑ ΕΕΡ από όλη την Ελλά-

δα. Επίσης συμμετείχε και μικρός

αριθμός ραδιοερασιτεχνών μη

μελών της ΟΕΑ.

Η άσκηση αποτελούταν από δύο

σκέλη και είχε ως σκοπό την δια-

βίβαση κειμένου ραδιομηνυμά-

των που περιλάμβαναν τυχαίους

μη επαναλαμβανόμενους κωδι-

κούς που παρήχθησαν από ειδική

γεννήτρια κωδικών για τις ανάγ-

κες της άσκησης.

Στο πρώτο σκέλος της άσκησης

έγινε μεταφορά των μηνυμάτων

από τα μέλη της Ε.Κ.Ε.Αν. μέσω

των επαναληπτών προς τους συμ-

μετέχοντες, οι οποίοι με την σειρά

τους τα μετέφεραν σε simplex

συχνότητες VHF-UHF με αναλο-

γική διαμόρφωση FM αλλά και

φηφιακή διαμόρφωση σε D-

STAR και DMR και αντίστροφα. 

Ο στόχος ήταν να γίνει εξομοί-

ωση των περιπτώσεων μη πρό-

σβασης ή δυσλειτουργίας επανα-

ληπτών σε κατάσταση έκτακτης

ανάγκης από και προς τα Τοπικά

Κέντρα Συντονισμού (π.χ.

ΣΟΠΠ, ΣΤΟ) με τα σημεία ενδια-

φέροντος (π.χ. ΚΕΠΠ/ΓΓΠΠ,

Περιφερειάρχης, Δήμαρχος).

Το δεύτερο σκέλος της άσκη-

σης αφορούσε την μεταφορά

μηνυμάτων από τις συχνότητες

των βραχέων κυμάτων (HF) με

διαμόρφωση SSB, σύμφωνα με

το EMMCOM Band-Plan της

IARU Region 1 και το εθνικό

Band-Plan με χρήση HF

Propagation και MUF Predictor

για εντός Ελλάδος διάδοση. 

Συνολικά έγιναν περισσότερες

από 120 επικοινωνίες με επιτυχή

μεταφορά των μηνυμάτων. 

Ευχαριστούμε όλους τους

συνάδελφους ραδιοερασιτέχνες

για τη συμμέτοχη τους καθώς και

τα μέλη της ΕΚΕΑν για την

άψογη συνεργασία τους.

Ευχή όλων μας είναι, να είμαστε

αχρείαστοι, αλλά ταυτόχρονα

πάντα έτοιμοι για προσφορά προς

το κοινωνικό σύνολο.

Γι αυτό λοιπόν θα συνεχίσουμε

με περισσότερες ασκήσεις-ενερ-

γοποιήσεις και δοκιμές εξοπλι-

σμού των ΟΕΑ ΕΕΡ.
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Άσκηση “Ερμής 2020”

Στοιχεία και χάρτες διάδοσης και  MUF θα βρείτε στις πιο κάτω ιστοσελίδες: 
1) Ο Ελληνικός Ιονοσφαιρικός Σταθμός  της Πεντέλης: http://www.iono.noa.gr/

2) Με κέντρο  την Αθήνα και απόσταση έως 1000 χιλιόμετρα για σταθερούς  με κινητούς σταθμούς και

ωριαία ενημέρωση: https://www.sws.bom.gov.au/HF_Systems/6/6/1

3) http://hamwaves.com/propagation/en/index.html

4) Συχνοτητες λειτουργιας ΟΕΑ ΕΕΡ: http://www.raag.org/LH2UpLoads/ItemsContent/398/398.pdf
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