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Γράφει ο SV1GFH Σαµαλτάνος Ανδρέας Νικόλαος
Έφορος ∆ιεθνών και ∆ηµοσίων Σχέσεων και Έφορος ΕΚ.Ε.Αν

δ ρ α σ τ η ρ ι ο τ η τ ε ς  Ο Ε Α ◙

Το Τηλεπικοινωνιακό Κέντρο(ΤΚ) µπορεί πριν απ’ όλα ναείναι µόνιµο ή προσωρινό. Μόνιµο είναι ένα κέντρο σε µόνιµηεγκατάσταση, π.χ. στο κτίριο του συλ-λόγου µας, στο κτίριο της νοµαρχίαςκτλ.Προσωρινό είναι ένα κέντρο σε µηµόνιµη εγκατάσταση που δηµιουργεί-ται, ενεργοποιείται µετά π.χ. από µίαφυσική καταστροφή. Το Τηλεπικοινωνιακό Κέντρο µπορείνα είναι κινητό, π.χ. µέσα σε κάποιοβαν, και να µεταφέρεται στον τόπο τηςφυσικής καταστροφής. Ανάλογα µε τις ανάγκες µπορούν ναδηµιουργηθούν 4 ειδών δίκτυα: Τοπικά: µε χρήση VHF/FM-UHF/FMsimplex ή repeaterΠεριφερειακά: µε χρήση repeater ήH.F.Εθνικά: µε χρήση H.F. (SSB καιDigital)Υπερεθνικά ή διεθνή: µε χρήση H.F. Τα δίκτυα αυτά θα πρέπει να γνωρί-ζουν το ένα την ύπαρξη του άλλου,ώστε να µπορεί να γίνει διαβίβασηµηνυµάτων σε όλη την επικράτεια.Το Τηλεπικοινωνιακό Κέντρο (ΤΚ)σε τι χρησιµεύει όµως;Ο ρόλος του είναι πολλαπλός, πάνωαπ’ όλα όµως δεν είναι για να δίνειεντολές. ∆εν πρέπει να µπερδεύουµετον ρόλο του κέντρου και αυτόν τουΤοπικού Συντονιστή (ΤΣ). Το Κέντροείναι  για να διατηρεί το δίκτυο ενεργόκαι ζωντανό, να βοηθάει τη ροή τωνπληροφοριών από και προς υπηρεσίες ήτους υπεύθυνους οµάδων, να τηρεί και

να καθοδηγεί για τις σωστές διαδικα-σίες. Επίσης ρόλος του είναι η ασφά-λεια και η υποστήριξη των οµάδων,πρέπει ανά πάσα στιγµή να γνωρίζειτην πραγµατική θέση των οµάδων, τιςανάγκες τους σε τηλεπικοινωνιακό εξο-πλισµό και τις ανθρώπινες ανάγκεςτους σε τροφή, νερό, ξεκούραση, καύ-σιµα, διότι το ΤΚ είναι υπεύθυνο καιγια τη ∆ιοικητική Μέριµνα των οµά-δων.Αντιλαµβανόµαστε λοιπόν πως στοΤΚ θα πρέπει να υπάρχουν τουλάχι-στον 2 άτοµα: ο χειριστής και ο συντο-νιστής.
Εξοπλισµός - µέσατου Τηλεπικοινωνιακού Κέντρου.Τοπικό ή Περιφερειακό ΤΚ: • Χάρτες: έναν παγκόσµιο, έναν τηςχώρας 1:500000, έναν της χώρας1:250000, χάρτες µε µεγαλύτερεςλεπτοµέρειες της περιοχής/νοµού,αλλά και των γύρω νοµών (πχ.1:100000 ή 1:50000), οδικό χάρτη συµ-βατό µε αυτόν που θα έχουν οι οµάδες,που ίσως θα είναι ανεπτυγµένες στηπόλη.• Σταθερές πληροφορίες (π.χ. συχνό-τητες δικτύων) σε καρτελάκια αναρτη-µένες σε κοινή θέα όλων των χειριστών.• Έναν σταθµό βάσεως VHF/UHF µετην κατάλληλη τροφοδοσία και κεραι-οσυστήµατα • έναν σταθµό για την λήψη aprs µετην κατάλληλη τροφοδοσία και κεραι-οσυστήµατα (σηµ.: καλό να είναι δια-φορετικά, ώστε να µην χάνεται η µία

συχνότητα επικοινωνίας), • ένα laptop για aprs και logbook• 1-2 φορητούς VHF/UHF µε µπατα-ρίες και φορτιστές και, τέλος, • ένα κινητό τηλέφωνο µε αριθµόγνωστό σε όλους.
Περιφερειακά - Εθνικά -Υπερεθνικά ή διεθνή TK.• Τους προαναφερόµενους χάρτες καιτον προαναφερόµενο εξοπλισµό, • Θα προσθέσουµε 1 σταθµό HF µετην κατάλληλη τροφοδοσία και κεραι-οσυστήµατα και, ανάλογα µε τον εξο-πλισµό µας,• ένα σταθµό pactor (HF, TNC, laptop,την κατάλληλη τροφοδοσία και κεραι-οσυστήµατα).

Σε όλες τις περιπτώσεις θα είναι καλόοι χειριστές να έχουν µαζί τους εύκαιροτον ατοµικό τους εξοπλισµό δηλαδή:1. Τη ραδιοερασιτεχνική άδειά τους.2. To µπουφάν OEA.3. Φορητούς Π/∆ VHF & UHF γιατοπική επικοινωνία. 4. Φορτισµένα Pack µπαταριών Nicd. 5. Pack για µπαταρίες και έξτρα µπα-ταρίες 6. Connectors προσαρµογής τηςκεραίας του φορητού µας σε εξωτερικήκεραία. 7. Φίλτρο για το φορητό (band ή highpass) και κεραία V/U (τουλάχιστον L/4για τα VHF) & µαγνητική βάση. 8. Κατάλογο µε τα τηλέφωνα τωνO.E.A. και των τοπικών αρχών .9. Παπούτσια/κάλτσες κατάλληλα γιαανώµαλο έδαφος (όχι σαγιονάρες....). 

Τηλεπικοινωνιακό Κέντρο
Μετά τη θετική σας ανταπόκριση στο πρώτο άρθρο µε εξειδικευµένηθεµατολογία ΟΕΑ, θα συνεχίσουµε τη σειρά αυτών των άρθρων. Αυτή τηφορά θα ασχοληθούµε µε το Τηλεπικοινωνιακό Κέντρο.
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9. Τα απαραίτητα ρούχα για το κρύοτης νύχτας, τη βροχή, τον ήλιο κλπ. 10. Επαρκή ποσότητα καυσίµου στοµεταφορικό µας µέσο.11. Στοιχειώδες ιατροφαρµακευτικόυλικό πρώτης ανάγκης. 12. Φακό κεφαλής µε εφεδρικές µπα-ταρίες και εφεδρικό λαµπάκι. 13. Τρόφιµα µε µεγάλη θρεπτικήαξία, µικρό όγκο, µεγάλο χρόνο ανά-λωσης, παγούρι µε νερό.14. Κουβέρτα επιβίωσης, πολυσου-γιά, αναπτήρα, πετσέτα, σφυρίχτρα. 15. Ένα µπλοκ, στυλό, µονωτική ταινία. 16. Logbook και καρνέ ραδιοµηνυµά-των17. GPS (ρυθµισµένο σε ελλειψοειδέςαναφοράς WGS-84). Προτιµητέα απει-κόνιση συντεταγµένων LAT/LONDD.MM.MMM (Σε εκατοστά τουπρώτου λεπτού). Η λίστα του εξοπλισµού µπορεί νασυµπληρωθεί και µε άλλα πράγµατα,όπως π.χ. τα φάρµακα που λαµβάνεικάποιος συστηµατικά κτλ.Τα µέλη του Τηλεπικοινωνιακού Κέν-τρου ξεκινώντας θα πρέπει να απαντή-σουν στα ακόλουθα ερωτήµατα:- Ποιο είναι το πρόβληµα που πρέ-πει να αντιµετωπισθεί, π.χ. σεισµόςπυρκαγιά κ.τ.λ. - Ποια είναι τα διαθέσιµα µέσα σεανθρώπους και εξοπλισµό.Μεριµνώντας για την ασφάλεια τωνοµάδων θα πρέπει το Τ.Κ. να καλείόλες τις οµάδες ανά τέταρτο, να κατα-γράφει τις επικοινωνίες στο loogbookκαι, αν είναι δυνατό, να τις καταγράφειηλεκτρονικά (ώστε αργότερα να υπάρ-χει η καταγραφή για επίλυση διαφορώνή να γίνει αξιολόγηση).Επίσης, πρέπει να φροντίζει ώστε ναυπάρχει τάξη στο ραδιοδίκτυο, χωρίςπεριττό traffic.Εδώ τελειώνει και αυτό το άρθρο.Ελπίζω να σας φανεί χρήσιµο, προσο-χή όµως: Κανένα άρθρο δεν µπορεί σελίγες σελίδες να καλύψει την εκπαίδευ-ση και πρακτική, γι’ αυτό λάβετεµέρος στις εκπαιδεύσεις τηςΟΕΑ/ΕΕΡ.Παραµένω στη διάθεσή σας για σχόλια,αντιδράσεις στο email sv1gfh@raag.orgκαι µη ξεχνάτε το site των ΟΕΑ:www.hares.grΣτις φωτογραφίες: Μέλη των ΟΕΑκαι οι χειριστές του οχήµατος ΚΙΝ-ΚΕΠΠ (κινητό Κέντρο ΕπικοινωνίωνΠολιτικής Προστασίας)  για τις δορυ-φορικές επικοινωνίες της ΓΓΠΠ, πουπαρουσιάστηκε στη διάρκεια τουHamfest. ◘


