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οµαδες εκτακτης αναγκης ◙

Το 2006 στο Neuhausen (Γερµα-νία) και το 2007 στην Βιέννη(Αυστρία) η FNRASEC συµµε-τείχε σε συνέδρια οργανωµένα και χρη-µατοδοτηµένα από την Γενική ∆ιεύθυν-ση Περιβάλλοντος της ΕυρωπαϊκήΈνωση, µε στόχο τη δηµιουργία πρωτο-κόλλου εµπλοκής των ΕθελοντικώνΟµάδων Πολιτικής Προστασίας κατάτη διάρκεια µεγάλης Φυσικής Κατα-στροφής, που θα χτυπήσει ένα από ταµέλη κράτη.Τρίτο µέρος αυτού του project ήταν τοσυνέδριο του Roskilde (∆ανία) πουπραγµατοποιήθηκε το διάστηµα 13 - 15Ιουνίου 2008.Κατά την διάρκεια τριών ηµερώντριάντα πέντε αποστολές από δεκατέσ-σερις χώρες (∆ανία, Σουηδία, Εσθονία,Βέλγιο, Μεγάλη Βρετανία, Ελλάδα,Πορτογαλία, Γαλλία, Λετονία, Πολω-νία, Ισπανία, Αυστρία, και Τσεχία),εργάστηκαν πάνω στα ακόλουθα θέµα-τα:♦ Όροι συνεργασίας των Εθελοντικώνοµάδων  µε τους αρµόδιους κρατικούςφορείς.♦ Συνεργασία και µοίρασµα γνώσηςµεταξύ των διαφόρων εθελοντικώνοµάδων.

♦ Ποιες θα είναι οι συνθήκες εµπλοκήςτων Εθελοντικών Οµάδων και η δηµι-ουργία κοινού εκπαιδευτικού προγράµ-µατος και ασκήσεων µεγάλης κλίµα-κας.

Την FNRASEC εκπροσώπησε ο πρό-εδρος της  FM5MDO Daniel LUCCIκαι φυσικά ήταν παρόντες και  οι άλλεςΕθελοντικές Οµάδες, µε τις οποίες ηFNRASEC έχει υπογράψει µνηµόνιασυνεργασίας, δηλαδή: η RSF (Radio
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Ο SV1EM και δεξιά του ο εκπρόσωπος της Πολωνίας.



Στιγµιότυπα από τις παρουσιάσεις των οµάδων εργασίας.
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◘

Sans Frontieres) µε τον F1NHNChristian GAJAN, η Associacio deCollaboradors de Proteccio Civil τηςΙσπανικής Lleida µε τον EA3BCH EmiliNADAL, η HARES (OEA/ΕΕΡ) µε τονSV1EM Αθανάσιο Εξαρχόπουλο, και ηPOSF (POMPIERS SANS FRON-TIERES) µε την Sandra TUMINY.Κάθε οµάδα εργασίας πραγµατοποίησεµία παρουσίαση των θέσεων επί τωνθεµάτων, κάτι που επέτρεψε τον δηµι-ουργικό διάλογο και προτάσεις. Το σύνο-λο των εργασιών που συγκεντρώθηκανστα τρία συνέδρια θα επιτρέψει την δηµι-ουργία µίας Λεύκης Βίβλου που θα ενω-θεί µε τις αντίστοιχες θέσεις την ΕΕ.Η γαλλική αντιπροσωπία πρότεινε την∆ηµιουργία  µίας Ευρωπαϊκής Επιτρο-πής Εθελοντικών Οργανώσεων Πολιτι-κής Προστασίας (E.C.P.V.C. – EURO-PEAN CIVIL PROTECTION VOL-UNTEERS COMMITTEE), η οποίαυπό την αιγίδα της ΕΕ, θα αντιπροσω-πεύει και θα καθοδηγούσε σε ευρωπαϊ-κό επίπεδο το σύνολο των Εθελοντι-κών οµάδων.
Από αριστερά: Η εκπρόσωπος της Πορτογαλίας, η κα Sandra Tuminy (PoSF),ο SV1EM όρθιος και οι F5MDO και F1NHN.

◙ µ ι κ ρ α  τ ε χ ν ι κ α
► Συχνά αναφέρεται ότι η σύνθετη αντίσταση εξόδου του τάδε ποµπού είναι “50 Ω”, η οποία είναι σχεδιασµένηέτσι για να προσαρµόζει µε γραµµές µεταφοράς µε χαρακτηριστική αντίσταση 50 Ω και κεραίες που έχουν σύν-θετη αντίσταση 50 Ω. Ισχύει κάτι τέτοιο ή όχι;Ηαπάντηση, απρόσµενα ίσως, είναι όχι. Η “αντίστα-ση εξόδου” ενός ενισχυτή εκποµπής δεν είναι 50Ω, αλλά έχει µια πολύ χαµηλή τιµή (ιδανικά θαέπρεπε να ήταν 0 Ω!). Γιατί όµως;Το θεώρηµα της µέγιστης µεταφοράς ισχύος µας λέει ότιέχουµε τη µέγιστη µεταφορά ισχύος από µια γεννήτρια (ενπροκειµένω τον ποµπό µας) σε ένα φορτίο (εν προκειµένωτην κεραία µας) όταν η εσωτερική αντίσταση του ποµπούείναι ίση µε εκείνη της κεραίας, δηλ. περίπου 50 Ω. Σε µιατέτοια περίπτωση, όµως, αφού το ίδιο ρεύµα διαρρέει τηνεσωτερική αντίσταση του ποµπού και εκείνη του φορτίου,και τα δυο θα “κατανάλωναν” την ίδια ισχύ - και σε τέτοιαπερίπτωση κανένας τελικός ενισχυτής δεν θα είχε απόδο-ση πάνω από 50% - που θα ήταν το θεωρητικά µέγιστο,εφόσον δεν υπήρχαν αλλού απώλειες. Κάτι τέτοιο όµως

δεν συµβαίνει, υπάρχουν τελικοί ενισχυτές µε πολύ µεγα-λύτερη απόδοση από 50%. Κάτι αντίστοιχο συµβαίνει καιµε ένα καλό τροφοδοτικό: η αντίσταση εξόδου του (ωςπηγή) πρέπει να είναι πολύ κοντά στα 0 Ω (µερικά mΩ). Στην περίπτωση του σταδίου εξόδου ενός ποµπού σχετικάµεγάλης ισχύος, σχεδιάζουµε επίτηδες την σύνθετη αντί-σταση εξόδου όσο πιο µικρή γίνεται, ώστε να µην έχου-µε απώλεια στην εσωτερική αυτή αντίσταση - επιπλέον,υπάρχει και ένα άλλο πλεονέκτηµα: σε περίπτωση πουυπάρχει ανακλώµενη ισχύς (στάσιµα) από το φορτίο(κεραία), αυτή, επιστρέφοντας και φτάνοντας πίσω στονποµπό, ανακλάται και πάλι ολικά προς την κεραία λόγωτης πολύ κακής προσαρµογής της σύνθετης αντίστασηςτου συνδυασµού καλωδίου - κεραίας (περ. 50Ω) µε τησχεδόν µηδενική σύνθετη αντίσταση εξόδου του ποµπού.
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