Η άποψή µας...
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Καλό και ευτυχισµένο 2008!

Μ

πήκαµε σε µια χρονιά, που είναι ιδιαίτερα σηµαντική για την Ένωση Ελλήνων Ραδιοερασιτεχνών, αφού εφέτος συµπληρώνονται 50 χρόνια από την ίδρυσή της. Είµαι σίγουρος ότι όλοι
αυτοί, που πάσχισαν για τη δηµιουργία της από το 1930 και µετά, µέχρι και αυτούς, που τελικά κατάφεραν το 1958 να ιδρύσουν το club Attica και µετά την Ε.Ε.Ρ., θα ήταν υπερήφανοι να την δουν
όχι απλά να κλείνει 50 χρόνια ζωής, αλλά να πρωτοστατεί στα ραδιοερασιτεχνικά δρώµενα στη διάρκεια
όλων αυτών των χρόνων.
Υπάρχουν αρκετά σχέδια για τον εορτασµό των 50 χρόνων και ήδη ορισµένες εκδηλώσεις έχουν δροµολογηθεί και άλλες είναι ακόµα σε επίπεδο σχεδιασµού. Μπορείτε να παρακολουθείτε την ιστοσελίδα της
Ένωσης και τις εβδοµαδιαίες ανακοινώσεις κάθε Κυριακή για περισσότερες λεπτοµέρειες. Θα χαρούµε να
δούµε να συµµετέχουν σ’αυτές τις εκδηλώσεις ραδιοερασιτέχνες απ’ όλη την Ελλάδα.
Στον χρόνο που έφυγε καταφέραµε να υλοποιήσουµε, µεταξύ άλλων, και τη δοκιµαστική τοποθέτηση του
επαναλήπτη D-Star. Αυτή τη στιγµή από τα 4 διακριτά module του – 2Μ ψηφιακή φωνή, 70 cm ψηφιακή φωνή, 23 cm ψηφιακή φωνή και 23 cm ψηφιακά δεδοµένα – έχουµε εγκαταστήσει τα 2 µεσαία, δηλαδή 23 cm και 70 cm µε ψηφιακή φωνή (Digital Voice). Η έκταση της εγκατάστασης είναι αρκετά µεγάλη
και έχει κάποια µυστικά που δεν φαίνονται από την αρχή. Αν σκεφτεί κανείς ότι εκτός από το ίδιο το
σύστηµα απαιτούνται, ούτε λίγο ούτε πολύ, 3 duplexer και 4 κεραίες, µπορεί να κρίνει το µέγεθος του
εγχειρήµατος. Προσθέστε και ένα link, που πρέπει να µεταφέρει Internet στην εγκατάσταση από κάποιο
σταθερό σηµείο, και ενδεχοµένως ένα η περισσότερα µικροκυµατικά link για τη διασύνδεσή του µε άλλα
γειτονικά συστήµατα D-Star, και θα καταλάβετε τι εννοώ. Η προοπτική µας είναι να το συµπληρώσουµε
από την µεριά του RF και να του δώσουµε και την δυνατότητα Gateway µέσω Internet εφέτος, για τα υπόλοιπα βλέπουµε. Νεότερες πληροφορίες θα δηµοσιεύουµε στις ιστοσελίδες της Ένωσης www.raag.org.
Μέσα στο 2007 που πέρασε έγινε και η W.R.C. (World Radiocommunication Conference), που είχε διάφορα θέµατα στην ατζέντα της σχετικά µε τους ραδιοερασιτέχνες. Ευτυχώς, µαζί τα µικρά οφέλη που αποκοµίσαµε, δεν είχαµε και καµιά απώλεια, όπως για παράδειγµα το κοµµάτι από 7200-7300 KHz που ήταν
υπό αµφισβήτηση για την περιοχή II της IARU (Americas). Επίσης, για πρώτη φορά στην ιστορία µας
κατοχυρώνεται σε δευτερεύουσα βάση κοµµάτι κάτω από την µπάντα των µεσαίων κυµάτων στους 135.7137.8 KHz. Η περιοχή αυτή ήταν ήδη διαθέσιµη σε αρκετές Ευρωπαϊκές χώρες και στην Ελλάδα, όµως
αυτή η επίσηµη κατοχύρωση ανοίγει το δρόµο και για περισσότερες. Ένα άλλο θέµα, που αφορούσε
περιοχή γύρω από την ναυτική µπάντα των 500 kHz, κατάφερε να περάσει αρχικά για να εξεταστεί στην
επόµενη W.R.C. το 2011, µε σκοπό να µας δοθεί ένα κοµµάτι περίπου 15 KHz κάπου ανάµεσα από τους
412-526.5 KHz. ∆υστυχώς δεν υπήρξε καµία πρόοδος για την εκχώρηση σε δευτερεύουσα βάση µέρους
των 5MHz, κυρίως λόγω της αποτυχίας να βρεθεί λύση στο θέµα της περιοχής µεταξύ 4 και 10 MHz, όπου
οι ραδιοφωνικοί σταθµοί (broadcasters) διεκδικούν µεγαλύτερο µέρος από αυτό που ήδη έχουν.
Τελειώνοντας θα ήθελα να παροτρύνω όσους θέλουν και έχουν την διάθεση να βοηθήσουν, να επανδρώσουν τις Επιτροπές της Ένωσης τώρα στην αρχή του χρόνου, που ξεκινά η νέα διετής θητεία τους. Το µέγεθος της βοήθειας δεν είναι τόσο σηµαντικό, όσο η διάθεση της συµµετοχής. Στις ιστοσελίδες υπάρχει το
αντίστοιχο έντυπο που µπορεί να συµπληρώσει κανείς και να στείλει µε Fax ή να το φέρει στα εντευκτήρια κάθε Τετάρτη απόγευµα.
Καλή και δηµιουργική χρονιά…
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