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ψηφιακα modes

Ζή στε την
επανάστ αση
του F T8 !
Κατεβάστε ένα δωρεάν πρόγραµµα και αρχίστε
να κάνετε απίθανα DX µε µικρή ισχύ και απλές κεραίες!

Μ

ια δραµατική εξέλιξη
σηµειώθηκε
στον
κόσµο των ψηφιακών
επικοινωνιών στις µπάντες HF.
Όπως αναφέρει ο Steve Ford,
WB8IMY, υπήρξε µια απότοµη
µείωση στη δραστηριότητα σε
PSK31 στη διάρκεια των τελευταίων µηνών, ενώ ακόµα και τα
σήµατα JT65 φαίνεται να έχουν
γίνει πια πολύ λίγα.
Ένα νέο ψηφιακό mode µε την
ονοµασία FT8 (από τα αρχικά
των ονοµάτων των Steven Franke
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K9AN και Joe Taylor K1JT που
το δηµιούργησαν) παρουσιάστηκε το 2017 και γρήγορα κέρδισε
έδαφος. Είναι ευκολόχρηστο,
αποκωδικοποιεί πολύ ασθενή
σήµατα µέχρι λόγο σήµατος προς
θόρυβο (SNR) ίσο µε –20 dB,
καταλαµβάνει πολύ µικρό εύρος
ζώνης συχνοτήτων και είναι γρήγορο.
∆εν µπορείτε να κάνετε µια
συζήτηση χρησιµοποιώντας το
FT8. Μπορείτε µόνο να ανταλλάδιακριτικά και αναφορές σήµα-

τος, όπως ακριβώς και µε τα JT65
και JT9. Όµως, το FT8 κάνει τη
δουλειά σε πολύ µικρότερο
χρόνο.
Σκεφθείτε το JT65. Είναι πολύ
δηµοφιλές µεταξύ των ραδιοερασιτεχνών επειδή προσφέρει εξαιρετική επίδοση µε ασθενή σήµατα, αποκωδικοποιώντας σήµατα
µε λόγο SNR έως –30 dB (Σ.τ.Μ.:
δηλ. σήµατα των οποίων η ισχύς
είναι 1000 φορές µικρότερη από
εκείνη του θορύβου). Αυτό το επιτυγχάνει µε κάποιες έξυπνες
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Εικόνα 1 - Μια επαφή µεταξύ K3EUI και VK3LDB στα 40 µέτρα.
τεχνικές διαµόρφωσης: στέλνει
126 τόνους σηµατοδοσίας διαδοχικά, χρησιµοποιώντας µια απ΄΄ο
65 δυνατές ακουστικές συχνότητες, µια κάθε φορά, µε κάθε
εκποµπή να απαιτεί χρόνο 46.8
δευτερολέπτων (s) σε εύρος
ζώνης συχνοτήτων 176 Hz.
Όµως, αυτό κάνει το JT65 ένα
πολύ αργό mode, το οποίο στέλνει
το ισοδύναµο τριών λέξεων ανά
λεπτό. Υποθέτοντας ότι όλα πάνε
καλά, απαιτούνται περίπου πέντε
λεπτά για την ολοκλήρωση µιας
επαφής JT65. Με τον ρυθµό
αυτόν, µπορείτε να απολαύσετε
ένα σάντουιτς ενώ περιµένετε να
προσθέσετε άλλη µια χώρα στο
logbook σας...
Μπορεί να µην σας πολυνοιάζει
αυτό, αλλά κάντε µια σύγκριση
του ρυθµού QSO µεταξύ JT65
και FT8. Μια επαφή FT8 γίνεται
τέσσερις φορές ταχύτερα από µια
επαφή JT65, µε κάθε εκποµπή
FT8 να προκύπτει ανά 15 δευτερόλεπτα.

Μια επαφή FT8
γίνεται τέσσερις
φορές ταχύτερα
από µια επαφή
JT65, µε κάθε
εκποµπή FT8 να
προκύπτει ανά
15 δευτερόλεπτα
Παρόλο που το FT8 δεν είναι
τόσο ευαίσθητο όσο το JT65,
ανταλλάσσει πληροφορίες µε τον
σχετικά γρήγορο ρυθµό των 12
λέξεων ανά λεπτό. Με το FT8
µπορείτε να καλέσετε CQ, να
λάβετε µια απάντηση, να ανταλλάξετε το grid locator και την

αναφορά σήµατος, να επιβεβαιώσετε τη λήψη µε RRR και να
στείλετε 73 σε χρόνο µικρότερο
από δυο λεπτά της ώρας.

Τα πρώτα βήµατα µε το
πρόγραµµα WSJT-X

Το πρόγραµµα για να χρησιµοποιήσετε το FT8 (και άλλα modes
JT) ονοµάζεται WSJT-X (Σ.τ.Μ.:
τώρα διατίθεται η version 1.9) και
είναι διαθέσιµο δωρεάν από την
κεντρική σελίδα του K1JT
(https://physics.princeton.edu/pul
sar/k1jt/wsjt.html). Το πρόγραµµα
είναι διαθέσιµο για Windows,
Linux και Mac OS. Αν θέλετε να
έχετε µια πιο πλήρη εικόνα για τα
modes αυτά, µπορείτε να ανατρέξετε στα δυο προηγούµενα τεύχη
του SV NEA, όπου δηµοσιεύθηκαν τα άρθρα όπου καλύπτεται σε
έκταση η δοµή και η λειτουργία
τους.
Όταν ξεκινήσετε το πρόγραµµα
WSJT-X, θα δείτε δυο παράθυρα:
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Εικόνα 2 - Οι επιλογές της καρτέλας GENERAL.
ένα κύριο παράθυρο µε µενού
ρυθµίσεων και επιλογών καθώς
και τις αποκωδικοποιηµένες πληροφορίες, όπως και ένα ξεχωριστό παράθυρο για τις συνδυασµένες λειτουργίες ένδειξης “καταρράκτη” και φάσµατος. Κάθε
παράθυρο µπορεί να µετακινηθεί
στην οθόνη σας και να ρυθµιστεί
το µέγεθός του σύµφωνα µε τις
προτιµήσεις σας και την ανάλυση
της οθόνης.
Το παράθυρο “καταρράκτη” /
αναλυτή φάσµατος αναπαριστά
τις ακουστικές συχνότητες κατά
µήκος του οριζόντιου άξονα. Ο
κατακόρυφος άξονας στον
“καταρράκτη” αναπαριστά τον
χρόνο σε διαστήµατα 15 δευτερολέπτων. Ο κατακόρυφος άξονας
στο παράθυρο του αναλυτή
φάσµατος αναπαριστά την ισχύ
του σήµατος (dB). Υπάρχουν επιλογές ρύθµισης των bins/pixel,
κάτω ορίου συχνότητας και προτύπου λήψης µέσου όρου, αλλά
προς το παρόν µπορείτε να αφή40

σετε τις προεπιλεγµένες τιµές.
Η ένταση κάθε σήµατος FT8
µπορεί να εκτιµηθεί από το σχετικό πλάτος της σε σύγκριση µε το
δάπεδο του θορύβου. Συχνά, δυο
σήµατα FT8 θα αλληλοεπικαλύπτονται µερικά κατά συχνότητα,
αλλά το πρόγραµµα κάνει εξαιρετική δουλειά στον διαχωρισµό
των επί µέρους µηνυµάτων.
Η Εικ. 1 παρουσιάζει τη δραστηριότητα που άκουσα λίγο πριν το
ξηµέρωµα στα 40 m (7074 kHz)
στις 5 Οκτωβρίου. Οι αποκωδικοποιηµένες εκποµπές του κύριου
παραθύρου είναι κατά διαστήµατα 15 δευτερολέπτων, αρχίζοντας
στις 10:54:30 UTC. Μπορείτε να
δείτε τη δραστηριότητα στη
µπάντα στα αριστερά, όπου φαίνονται όλοι οι ληφθέντες σταθµοί,
µε τη σειρά χρόνου και ακουστικής συχνότητας.
Μπορείτε να διαβάσετε τα διακριτικά κλήσης, τη σχετική ακουστική συχνότητα κάθε σταθµού,
την ένταση των λαµβανόµενων

σηµάτων τους στον σταθµό
µου(dB) και την τυχόν διαφορά
στον χρόνο (DT) µεταξύ του
ρολογιού του υπολογιστή του
σταθµού που ελήφθη και του
δικού µου υπολογιστή (σε δευτερόλεπτα). Στο δεξί παράθυρο
συχνότητας
λήψης
(Rx
Frequency) µπορείτε να δείτε ότι
ο VK3LDB κάλεσε CQ στις
10:53:45 UTC (πράσινο χρώµα),
και ότι του απάντησα στις
10:53:45 UTC (κόκκινο χρώµα).
Κάθε εκποµπή µετά από αυτή
αναπαριστά τα βήµατα της επαφής µας καθώς ανταλλάσσαµε
grid squares (FM29 και QF21),
τις αναφορές σήµατος (το WSJTX µέτρησε αυτόµατα το σήµα του
και του έδωσε αναφορά –06 dB,
εκείνος µου έδωσε –13 dB), και
τέλος µια επιβεβαίωση της
εκποµπής µας µε τα µηνύµατα
RRR και 73 στο τέλος.
Είναι εµφανές ότι η µπάντα των
40 m ήταν ανοικτή από τη
Philadelphia στην Αυστραλία
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εκείνη την ώρα της ηµέρας. Ήταν
ενωρίς το πρωί στην Pennsylvania
και σχεδόν σούρουπο στην
Αυστραλία. Χρησιµοποιούσα
ισχύ 10 W σε µια ιδιοκατασκευασµένη κατακόρυφη κεραία ύψους
10.6 m δεµένη σε ένα δένδρο, µε
δυο radial 10.6 m υπερυψωµένα
από το έδαφος.
Κάθε µήνυµα (που φαίνεται στα
πεδία GENERATE STD MSGS,
παραγωγή τυπικών µηνυµάτων)
στέλνεται στο επόµενο διαθέσιµο
διάστηµα 15 δευτερολέπτων
αφού λάβετε απόκριση από τον
σταθµό που επικοινωνείτε. Κάτω
αριστερά στο παράθυρο αυτό,
πάνω από την ένδειξη Receiving
(σε πράσινο πλαίσιο) υπάρχει µια
κατακόρυφη κλίµακα µε τιµές
από 0 έως 90, όπου φαίνεται η
ολική ισχύς όλων των λαµβανόµενων σηµάτων ακουστικής
συχνότητας (κάτι σαν το S-meter
στον ποµποδέκτη σας), η οποία τη
στιγµή εκείνη είχε ένδειξη 70 dB.
Ούτε η πολύ µικρή ούτε η πολύ

µεγάλη ένδειξη είναι επιθυµητές
στην κλίµακα αυτή.
Μπορείτε επίσης να δείτε ένα
κόκκινο πεδίο (µαύρο στην version 1.9) κάτω από την ένδειξη
Log QSO, όπου µπορείτε να εισάγετε τη συχνότητα στην οθόνη
του ποµποδέκτη σας (σηµαντικό
αν στέλνετε δεδοµένα στον ιστότοπο PSK reporter) όπως και επιλογές ρύθµισης της ακουστικής
συχνότητας εκποµπής και λήψης
(Tx και Rx) και ένα προαιρετικά
επιλεγόµενο πεδίο κλειδώµατος
(LOCK) της ακουστικής συχνότητας εκποµπής σε εκείνη όπου
λαµβάνετε τον ανταποκριτή σας.
Όµως, κάποιες φορές, όταν υπάρχει ένα pile-up για κάποιον σπάνιο σταθµό DX, µπορεί να θέλετε
να εκπέµψετε σε µια καθαρή
συχνότητα κάπου αλλού στον
“καταρράκτη”.
Θυµηθείτε ότι πρέπει να αφήσετε τον ποµποδέκτη σας στην
καθορισµένη συχνότητα FT8
(εδώ, 7074 kHz) και δεν συντονί-

ζετε τον ποµποδέκτη σας µε την
άντυγα!
Το πλήκτρο MONITOR του
WSJT-X πρέπει να είναι ενεργοποιηµένο για να γίνει λήψη. Και
βέβαια, για να εκπέµψετε για
πρώτη φορά (π.χ. για να καλέσετε
CQ) πρέπει να πατήσετε το πλήκτρο ENABLE TX (ενεργοποίηση εκποµπής), το οποίο θα
αλλάξει χρωµατισµό).

Τα µενού ρυθµίσεων

Πριν µπορέσετε να χρησιµοποιήσετε το WSJT-X, θα πρέπει να
ρυθµίσετε το πρόγραµµα. Αρχίζετε µε την επιλογή FILE πάνω
αριστερά και κατόπιν επιλέγετε
SETTINGS (ή απλά πατάτε F2
στο πληκτρολόγιό σας).
Όπως µπορείτε να δείτε στην
Εικ. 2, πρέπει να εισάγετε το διακριτικό σας (MY CALLSIGN)
και το grid locator του σταθµού
σας (MY GRID).
(Συνέχεια στη σελ. 43)

Εικόνα 3 - Οι επιλογές της καρτέλας RADIO και ελέγχου ΡΤΤ.
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Εικόνα 4 - Οι επιλογές της καρτέλας AUDIO (είσοδος και έξοδος ήχου)
Κάτω από την ένδειξη DISPLAY, προτιµώ να τσεκάρω τις
τρεις πρώτες επιλογές και κάτω
από την ένδειξη BEHAVIOR
(συµπεριφορά) προτιµώ να τσεκάρω την τρίτη και τέταρτη επιλογή. Σηµαντικές επιλογές στο
παράθυρο αυτό είναι τα κουµπιά
FONT (γραµµατοσειρά) και
DECODED TEXT FONT
(γραµµατοσειρά αποκωδικοποιούµενων µηνυµάτων), στα οποία
µπορείτε να κάνετε κλικ για να
προσαρµόσετε το µέγεθος και τον
τύπο γραµµατοσειράς που προτιµάτε.
Κάτω από την ένδειξη BEHAVIOR, τσεκάρω την επιλογή
DOUBLE CLICK ON CALL
SETS TX ENABLE (το διπλό
κλικ πάνω σε διακριτικό κλήσης
ενεργοποιεί το πλήκτρο TX
ENABLE). Με τον τρόπο αυτόν,
δεν χρειάζεται να κάνω συνέχεια
κλικ πάνω στο πλήκτρο TX
ENABLE. Επίσης τσεκάρω την
επιλογή DISABLE TX AFTER
SENDING 73 (απενεργοποίηση
της εκποµπής αφού σταλεί το
µήνυµα 73), που είναι µια
“δικλείδα ασφαλείας”, προλαµ-

Επαφές στον “αυτόµατο πιλότο”

Ο

ι επαφές FT8 γίνονται τόσο γρήγορα, που πολλοί χειριστές
προτιµούν να χρησιµοποιούν µια λειτουργία “αυτόµατου
πιλότου” µε την ονοµασία “Auto Sequence”, που είναιτο κουτάκι
επιλογής στα δεξιά της ηµεροµηνίας και ώρας στο κύριο παράθυρο. Όταν τσεκαριστεί αυτό το κουτάκι, το WSJT-Χ θα αποκριθεί
αυτόµατα στα µηνύµατα που λαµβάνει στη διάρκεια µιας εκποµπής.
Για παράδειγµα, αν αποκωδικοποιήσετε κάποιον που καλεί CQ,
απαντάτε απλά κάνοντας διπλό κλικ πάνω στο αποκωδικοποιηµένο κείµενο. Το WSJT-X θα αποκριθεί εκπέµποντας µια ανταλλαγή των διακριτικών σας και του grid locator. Αν λάβετε µια σωστά
µορφοποιηµένη απόκριση από τον άλλο σταθµό, το WSJT-X θα
στείλει την επόµενη απόκριση (RRR) αυτόµατα, χωρίς να κάνετε
τίποτα.
Αυτό δεν σηµαίνει ότι µπορείτε να κάτσετε αναπαυτικά και να
αφήσετε το FT8 να κάνει για λογαριασµό σας CQ και να απαντά
αυτόµατα (Σ.τ.Μ.: και αυτό γίνεται!). Ναι, µπορείτε να ρυθµίσετε
το WSJT-X να καλέσει CQ και θα απαντήσει αυτόµατα όταν αποκωδικοποιήσει µια απάντηση, αλλά αφού ολοκληρωθεί η επαφή,
δεν θα ξανακαλέσει CQ. Θα πρέπει εσείς να ξεκινήσετε την επόµενη κλήση CQ.
Το ίδιο ισχύει για την απάντηση σε µια κλήση CQ. Αφού ολοκληρώσετε µια επαφή, το WSJT-X δεν θα αναζητήσει κάποια
άλλη κλήση CQ. Είναι δικό σας θέµα να παρακολουθείτε το αποκωδικοποιηµένο κείµενο και να αποφασίσετε σε ποια κλήση θα
απαντήσετε.
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Εικόνα 5 - Οι επιλογές καταγραφής QSO και για το PSK Reporter.
βάνοντας έτσι συνεχείς εκποµπές
µετά από την ολοκλήρωση της επαφής σας µε την αποστολή του “73”.
Στην καρτέλα RADIO, όπως
φαίνεται στην Εικ. 3, µπορείτε να
επιλέξετε τη µέθοδο µεταγωγής
του ποµποδέκτη σας σε εκποµπή. Αν επιλέξετε CAT CONTROL (έλεγχος του ποµποδέκτη
από τον υπολογιστή), πρέπει επίσης να επιλέξετε τη σωστή θύρα
επικοινωνίας, την ταχύτητα
(speed) και τις ισοτιµίες (parity)
για τον ποµποδέκτη σας.
Επιλέξτε VOX (µεταγωγή σε
εκποµπή µέσω ακουστικού σήµατος) αν χρησιµοποιείτε ένα interface µε µεταγωγή του τύπου
αυτού, που ανταποκρίνεται στον
ήχο από τον Η/Υ σας, ή αν σκοπεύετε να επιτρέψετε στον ποµποδέκτη σας να µετάγεται σε
εκποµπή µε το δικό του κύκλωµα
VOX.
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Η χρήση µεγαλύτερης από την
αναγκαία ισχύ
θεωρείται αγενής
πρακτική, και
πιθανότατα δεν
θα σας αποφέρει
περισσότερες
επαφές
Πολλά interfaces σήµερα χρησιµοποιούν σύνδεση USB µε τον
υπολογιστή σας, δηµιουργώντας
µια εικονική θύρα COM. Για
αυτά, θα πρέπει να εισάγετε τον
αριθµό της εικονικής θύρας COM
και να επιλέξετε είτε DTR είτε

RTS. Σηµειώστε ότι υπάρχει ένα
πλήκτρο TEST PTT (έλεγχος
ορθής λειτουργίας µεταγωγής του
π/δ σε εκποµπή) και ένα πλήκτρο
ελέγχου ορθής λειτουργίας ελέγχου του π/δ από τον υπολογιστή
(TEST CAT), πολύ χρήσιµα για
την εξακρίβωση ότι όλα λειτουργούν όπως πρέπει.
Το επόµενο βήµα (Εικόνα 4)
είναι η επιλογή της καρτέλας
AUDIO, όπου ρυθµίζεται η
συσκευή κάρτας ήχου, τόσο
INPUT (λήψη) όσο και OUTPUT (εκποµπή). Στην περίπτωσή
µου, χρησιµοποιούσα ένα εξωτερικό Interface West Mountain
Radio RIGBlaster Advantage ως
εξωτερικό interface, που φαινόταν στη θύρα 6 στον υπολογιστή
µου. Επέλεξα ΜΟΝΟ για τον ήχο
λήψης και BOTH (αριστερό και
δεξί κανάλι) για εκποµπή. Μπορείτε να κάνετε τις επιλογές που

ψηφιακα modes

Μπάντα Συχνότητα
(µέτρα) (MHz)

αποκωδικοποίησης (DECODE).
Επιλέγω γρήγορη αποκωδικοποίηση (FAST) και αυτή λειτουργεί
πολύ καλά µε τον υπολογιστή
µου.

Το FT8 στον αέρα

Πάντα χρησιµοποιούµε USB.
Πίνακας 1. Οι συχνότητες
που χρησιµοποιούνται για
επαφές FT8.
ταιριάζουν στον ποµποδέκτη και
τον υπολογιστή σας, αλλά προσέξτε: για παράδειγµα, κάποιοι
από τους παλαιότερους ποµποδέκτες HF SSB έχουν αντεστραµµένα τα κανάλια ήχου στους ακροδέκτες USB, ώστε µπορεί να χρειαστεί να επιλέξετε BOTH για τον
ήχο στην έξοδο (OUTPUT).
Η Εικ. 5 είναι της καρτέλας
Reporting όπου κάνετε επιλογές
καταγραφής των QSO (LOGGING QSO) και αναφοράς των
σταθµών που λαµβάνετε στην
ιστοσελίδα PSK Reporter. Είναι
ένα πολύτιµο εργαλείο που παρακολουθεί τα σήµατα πολλών
ψηφιακών modes που λαµβάνονται σε όλες τις µπάντες.
Τέλος, στο κύριο παράθυρο,
πρέπει να επιλέξετε το mode
(FT8) ανάµεσα στις επιλογές στο
WSJT-X και επίσης την ταχύτητα

Αφού γίνουν και αποθηκευτούν
οι διάφορες ρυθµίσεις και επιλογές των µενού, το επόµενο που
πρέπει να κάνετε είναι να επιλέξετε µπάντα και να δείτε τη δραστηριότητα. Οι σχετικές συχνότητες
ανά µπάντα παρουσιάζονται στον
Πίνακα 1.
∆εν µπορεί να µην αναγνωρίσετε τους απαλούς, αργούς ήχους
των τόνων FT8 αφού τους ακούσετε. Έχουν πολύ µικρότερη
διάρκεια τόνου από τους πιο
αργούς τόνους του JT65, που
συχνά εµφανίζονται 2 kHz πιο
πάνω στη µπάντα.
Θυµηθείτε ότι οι περισσότεροι
σταθµοί χρησιµοποιούν µικρή
ισχύ (µικρότερη από 5 W), έτσι
αρχίστε κλήσεις µε µικρή ισχύ και
δείτε ποιος σας ακούει. Η χρήση
µεγαλύτερης από την αναγκαία
ισχύ θεωρείται αγενής πρακτική, και πιθανότατα δεν θα σας
αποφέρει περισσότερες επαφές.
Μην επιλέξετε στενό φίλτρο (500
Hz) στον ποµποδέκτη σας, αν έχει
αυτή τη δυνατότητα. Κρατήστε το
φίλτρο που χρησιµοποιείτε σε
συνήθεις επαφές σε SSB, µε
εύρος από 2 έως 3 kHz.
Πιθανότατα είναι καλύτερα να
εκπέµπετε σε µεσαίο τόνο µεταξύ
1000 Hz και 2000 Hz στον
“καταρράκτη”.
Ποτέ να µην χρησιµοποιείτε
οποιαδήποτε µορφή επεξεργασίας
φωνής (compressor) και ποτέ να
µην ενεργοποιείτε τα κυκλώµατα
κατά του θορύβου (noise blanker
και noise reduction).

Κατά την εκποµπή να παρακολουθείτε την ένδειξη ALC του
ποµποδέκτη σας, που πάντα θα
πρέπει να παραµένει στο µηδέν (ή
να παραµένει µέσα στην ενδεικνυόµενη ζώνη, αν το όργανο
ενδείξεων χρησιµοποιεί τη µέθοδο αυτή), ώστε να αποφύγετε
παραµόρφωση του σήµατος
εκποµπής (που έχει συνέπεια να
“πλαταίνει” και να ενοχλεί διπλανά QSO).
Αφού εξοικειωθείτε λίγο, το FT8
γίνεται συναρπαστικό. Απλά
κάνετε διπλό κλικ µε το ποντίκι σε
ένα αποκωδικοποιηµένο QSO για
να αρχίσει ο “χορός” της επαφής.
Αν δεν µπορείτε να αποκωδικοποιήσετε σήµατα, ελέγξτε την
ώρα του ρολογιού του υπολογιστή σας.
Πιθανότατα έχει σφάλµα µερικών δευτερολέπτων. Ή, µπορεί ο
ποµποδέκτης σας να είναι ρυθµισµένος σε LSB αντί σε USB. Και
βέβαια, πρέπει το κουµπί
ΜΟΝΙTOR να είναι “αναµµένο”.
Ασχοληθείτε λίγο µε το FT8 και
θα µείνετε έκπληκτοι µε το τι
µπορούν να κάνουν µερικά watt
και µια απλή κεραία!

◘

O Barry Feierman, K3EUI,
πήρε την πρώτη άδειά του το
1958, σε ηλικία 13 ετών. Το γνωστικό του υπόβαθρο είναι στη
φυσική και την αστρονοµία και
επί 41 χρόνια δίδαξε φυσική σε
Γυµνάσια. Οι δραστηριότητές του
περιλαµβάνουν το σαξόφωνο και
το καγιάκ στα ποτάµια του Maine,
της Utah και του Colorado. Μπορείτε να του στείλετε e-mail στη
διεύθυνση k3eui@aol.com.
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