editorial

η αποψη µας

Έ

νας ακό α χρόνος ε πολλές δραστηριότητες και εκδηλώσεις φτάνει στο τέλος του. Μαζί του τελειώνει
και το δεκαετές χρονικό διάστη α, κατά το οποίο υπηρέτησα την Ε.Ε.Ρ. από τη θέση του Προέδρου του
∆.Σ. Από την καινούργια χρονιά ένα ανανεω ένο ∆ιοικητικό Συ βούλιο ε Πρόεδρο τον Γιάννη SV1GE,
έχρι σή ερα Αντιπρόεδρο, θα αναλάβει την ευθύνη για τη διαχείριση της Ένωσης και την ανάπτυξη του ραδιοερασιτεχνισ ού στην Ελλάδα. Τους εύχο αι κάθε επιτυχία!
Στο τεύχος αυτό όπως πάντα θα βρείτε πολλά και ενδιαφέροντα άρθρα από διάφορες ραδιοερασιτεχνικές εκδηλώσεις αλλά και για θέ ατα τεχνικού ενδιαφέροντος.
Όπως θα δείτε και στο τέλος του περιοδικού, στην στήλη της αλληλογραφίας, δη ιουργήθηκε ένα θέ α στο θέ α
της χρήσης του band plan και την εφαρ ογή του από την ραδιοερασιτεχνική νο οθεσία. Από αυτό το γεγονός βγήκαν ορισ ένα συ περάσ ατα, τα οποία καλό θα είναι να τα λάβου ε υπόψη όλοι ας.
Ένα πρώτο συ πέρασ α είναι ότι οι υπηρεσίες ε πράκτως θεωρούν ότι το band plan πρέπει να ακολουθείται σε
όλο το ραδιοερασιτεχνικό φάσ α, τόσο στα HF όσο και στα VHF. Αυτό είναι ια απάντηση στην ερώτηση εκείνων που αναρωτιούνται: “Ποιος τα λέει αυτά;” Ο νόµος λοιπόν τα λέει και ας το βάλου ε καλά στο υαλό ας.
Κάποτε ήταν συ φωνία κυρίων, τώρα είναι µέρος της νοµοθεσίας.
Ένα δεύτερο συ πέρασ α είναι ότι αλλαγές πρέπει να ανα ένονται κάθε 3 χρόνια ετά από τα συνέδρια της
IARU. Η Ένωση Ελλήνων Ραδιοερασιτεχνών λίγο ετά από κάθε συνέδριο φροντίζει να ανεβαίνουν τα καινούργια band plan στο site της για ενη έρωση όλων. Είναι ό ως χρέος του καθενός από εµάς να φροντίσου ε για την
έγκαιρη ενη έρωσή ας, τουλάχιστον για τις συχνότητες που χρησι οποιού ε. ∆εν γίνεται από τη ία να αγωνιού ε για το αν πήρα ε ή όχι τα 5 MHz (γιατί όλα τα άλλα τα έχουµε εξαντλήσει!), αλλά να αδιαφορού ε για το γεγονός ότι βγαίνοντας ε FM στο 144.500 (συχνότητα SSTV) παραβιάζου ε το υφιστά ενο band plan στα VHF.
Ένα τρίτο και τελευταίο συ πέρασ α είναι ότι θα πρέπει κάποια στιγ ή όλοι ας να σεβό αστε τα δικαιώ ατα
που έχου ε ως ραδιοερασιτέχνες και ότι διαφορές τέτοιου είδους καλό είναι να τις λύνου ε ε διάλογο εταξύ ας.
Αυτό προϋποθέτει ότι όλοι ας ακού ε τον άλλο, που ας υποδεικνύει κάτι, και σεβό αστε την άποψή του σε ια
προσπάθεια να συ βιώσου ε όλοι σε ένα κοινό περιβάλλον. Η εικόνα που δίνου ε όταν ε πλέκου ε τις διάφορες
υπηρεσίες, για να λύσουν τις διαφορές ας, δεν είναι και ό,τι το καλύτερο.
Μεγάλη κινητικότητα παρατηρείται στις εταιρείες που παράγουν ραδιοερασιτεχνικά προϊόντα ενόψει των εορτών. Οι περισσότερες ή έβγαλαν ήδη ή ανα ένεται από στιγ ή σε στιγ ή να βγάλουν κάποιο καινούργιο οντέλο.
Ακό α και οι κινέζικες εταιρείες ξεκίνησαν δειλά δειλά να ε φανίζονται και στον χώρο των HF, ε κυρίως ικρά
σε ισχύ ηχανή ατα για την ώρα.
Από τις τρεις εγαλύτερες εταιρείες του χώρου αν εξαιρέσει κανείς την Kenwood, που ελετά τουλάχιστον ια
δεκαετία έχρι να βγάλει κάποιο καινούργιο οντέλο, οι άλλες έχουν κάτι να δείξουν. Η εν Yaesu παρουσίασε το
FT-991, τον αντικαταστάτη ενός πολύ καλού έσου επιπέδου πο ποδέκτη (FT-897). Παρά το γεγονός ότι η τεχνολογία του πο ποδέκτη ακολουθεί την πεπατη ένη (υπερετερόδυνος τριπλής ετατροπής), έσα στα ενδιαφέροντα χαρακτηριστικά του είναι και η δυνατότητα για C4FM (Fusion, το ψηφιακό σύστη α της Yaesu) και άλλον
ια πιο αξιοπρεπής οθόνη στην απεικόνιση του φάσ ατος, κάτι που ακό α και στα εγάλα της προγενέστερα οντέλα έχρι σή ερα είναι επιεικώς απαράδεκτο.
Εκείνο που επίσης είναι ενδιαφέρον, από τη εριά της Icom αυτή την φορά, είναι το νεότερο οντέλο IC-7300,
το οποίο βασίζεται στην τεχνολογία SDR και είναι ο πρώτος πο ποδέκτης αυτού του είδους από τις 3 εγαλύτερες εταιρείες του χώρου.
Οι δυνατότητες που δίνουν οι πο ποδέκτες του είδους είναι πολύ εγάλες και ανα ένεται ε εξαιρετικό ενδιαφέρον η αναγγελία της Flex Systems, η οποία ε την προσθήκη ενός USB dongle σε ένα από τους τελευταίους της
πο ποδέκτες ενσω ατώνει και την δυνατότητα λειτουργίας του σε D-Star και το αντίστοιχο λογισ ικό! Βγάλτε λοιπόν ολύβι και χαρτί και αρχίστε τα γρά ατα προς τον Άγιο Βασίλη! Aν δεν καθυστερήσου ε περισσότερο, πορού ε να ελπίζου ε να δού ε κάτι καλό εφέτος κάτω από το Χριστουγεννιάτικο δέντρο ας…
Καλές γιορτές πάνω από όλα ε υγεία.
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