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Σηµείωση
Η µετάφραση είναι ερασιτεχνική, γι’ αυτό µε ευχαρίστηση δέχοµαι: παρατηρήσεις, διορθώσεις,
σχόλια, επί πλέον συµπληρώσεις στην sv8ggl@gmail.com .

Αν τυπώσετε αυτήν την βοήθεια ίσος παρουσιαστεί πλαίσιο που θα γράφει ότι η εκτύπωση είναι
εκτός ορίων, κλικ ΟΚ, διότι αριστερά-δεξιά έχει απόσταση 1,8 εκ. κάτω 0,5 εκ. δηλαδή είναι εντάξει
για βιβλιοδεσία ή για σπιράλ. (Αν το έγγραφα αλλιώς οι σελίδες θα ήταν διπλάσιες).

Για την Περιοχή 1 της IARU, οι ψηφιακές µεταδόσεις πρέπει να είναι στα
ακόλουθα τµήµατα ζωνών σε τάξη εκποµπής USB.

Meter Mhz X Meter Mhz
 10 28.070 - 28.190 X 20 14.070 - 14.099
12 24.915 - 24.929 X 30 10.140 - 10.150
15 21.070 - 21.110

21.120 - 21.149
X
X

40 7.035 - 7.040

17 18.095 - 18.109 X 80 3.580 - 3.600

mailto:sv8ggl:@gmail.com
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Γενική Επισκόπηση

MixW 2.17: Καλώς ορίσατε
________________________________________________________

Η έκδοση επίδειξης του προγράµµατος MixW ισχύει για 15 ηµέρες. Για τις πληροφορίες εγγρα-
φής (κατοχύρωσης) δείτε Κατοχύρωση (Registration)

Το MixW προσφέρει ένα σύνολο διαφορετικών Διαµορφώσεων (modes). Το MixW τώρα,
υποστηρίζει πλήρως τις: CW, BPSK31, QPSK31, BPSK63 & 125, MFSK, RTTY, FSK31, Packet (HF και VHF
περιλαµβανοµένου  και TCP/IP µέσω  AX25), Pactor RX/TX (TX χρειάζεται TNC),
Amtor (Sitor) TX/RX (δεν χρειάζεται TNC), Hellschreiber, FAX (RX µόνο), SSTV, THROB, και MT63.
Επιπροσθέτως σε αυτές τις ενσωµατωµένες διαµορφώσεις, νέες διαµορφώσεις µπορούν να προστε-
θούν στο MixW χρησιµοποιώντας µια δυνατότητα αποκαλούµενη «εξωτερικός τρόπος υποστήριξης
προσθέτου προγράµµατος (plug-in)». Το πρώτο παράδειγµα ενός τρόπου plug-in ήταν η OLIVIA,
RTTYM και CONTESTIA, οι οποίες περιελήφθησαν στο MixW2.16 .

Το MixW υποστηρίζει επίσης συσκευές TNCs πολλαπλών διαµορφώσεων για εκείνους που προτιµούν
µια προσέγγιση στους ψηφιακούς τρόπους βασισµένη σε συσκευές TNCs (hardware).
Ακόµη δε, περισσότερα προγράµµατα µπορούν να προσεγγιστούν ρυθµίζοντας παραµέτρους στο
MixW, για να καλέσουµε άλλα πακέτα λογισµικού από µέσα από το MixW όπως :
DX Atlas και άλλα.

Άλλες δυνατότητες του MixW: περιλαµβάνει χειριστήριο (keyer) φωνής για διαµορφώσεις SSB, FM,
και AM . Υπέροχη αναγραφή ηµερολογίου, QSO σχεδιασµού και υπενθυµίσεως, και ακόµα αυτόµατο
CQ σχεδιασµένο µέσω των πλήρως ρυθµίσεων ΜΑΚΡΟΕΝΤΟΛΩΝ. Υπάρχει επίσης ένας εξελιγµένος
τρόπος διαγωνισµού (contest) και διευκόλυνσης του ανταγωνιστικού ψηφιακού τρόπου λειτουργίας
του διαγωνισµού,  για εξαγωγή του προσφάτου ηµερολογιακού contest, όπου απαιτείτε µορφοποίηση
Cabrillo. Το ηµερολόγιο θα εισαχθεί και εξαχθεί στα αρχεία CSV και ADIF. Το MixW υποστηρίζει την
σύνηθες εκτύπωση QSL καρτών ή ετικετών.  Έχει ενσωµατωµένο DX Cluster υποστήριξης µέσω
Ράδιο-Packet ή του Διαδικτύου.

Το MixW δεν απαιτεί ένα TNC για να λειτουργήσει. Η µόνη απαίτηση είναι, ότι έχετε έναν υπολογι-
στή που τρέχει σε λειτουργικό σύστηµα Windows 9x, ME, NT, 2000, XP, ή Vista και µια συµβατή κάρτα
ήχου.
Εάν έχετε εµπειρία µε τις Διαµορφώσεις µέσω καρτών ήχου µπορείτε να πάτε κατ' ευθείαν στο κεφά-
λαιο Γρήγορη έναρξη.

Εάν είστε νέοι στην λειτουργία ψηφιακού Τρόπου µέσω κάρτας ήχου, θα πρέπει να συνδέσετε την α-
κουστική έξοδο του δέκτη σας σε µία από της εισόδους της κάρτας ήχου mica (µικρόφωνο) ή line
(γραµµής), και την ακουστική είσοδο του ποµπού στα ακουστικά ή µεγάφωνο του Η/Υ ή στην γραµµή
εξόδου της κάρτας ήχου. Θα χρειαστεί επίσης για τον χειρισµό της εκποµπής ένα είδος PTT ή κάποια
άλλη µέθοδος.

Πρόσθετες πληροφορίες για την Διασύνδεση του ποµποδέκτη σας µε τον Η/Υ. Αρχικά πηγαίνετε: για
την κατανόηση της διασύνδεσης-κάρτας ήχου, υπό Ernie Mills, WM2U στην :
http://www.qsl.net/wm2u/interface.html ,  για να πάρετε µια επισκόπηση του θέµατος. Επίσης στην
http://www.dxzone.com/cgi-bin/dir/jump2.cgi?ID=11985 ο G4TIC δίδει πρακτικά κυκλώµατα για διάτρη-
τη πλακέτα χαλκού περίπου για όλους τους ποµποδέκτες. Μόνο αυτό που πρέπει
να προσέξουµε είναι: Επειδή χρησιµοποιεί το ολοκληρωµένο MAX 233 το οποίο κάνει αναστροφή του
σήµατος, δηλαδή το (+) σήµα εισόδου, στην έξοδό του είναι (-) και αντιστρόφως. Αν ο ποµποδέκτης
δεν δέχεται τέτοιες αναστροφές, τότε στις εξόδους του MAX 233 τοποθετούµε το 74LS04.

http://www.qsl.net/wm2u/interface.html
http://www.dxzone.com/cgi-bin/dir/jump2.cgi?ID=11985
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Κατόπιν εάν είστε ερασιτέχνης κατασκευαστής, αρχίστε την εργασία και κατασκευάστε µια
‘Διασύνδεση’. Εάν είστε ένας τύπος έτοιµων συσκευών, υπάρχει αφθονία ‘διασυνδέσεων’ για τοποθέ-
τηση και άµεση λειτουργία. Ακολουθήστε οποιαδήποτε από τις διευθύνσεις του Ernie Mills,  χρησιµο-
ποιήστε την µηχανή αναζήτησής στο Διαδίκτυο, ή ελέγξτε τα ερασιτεχνικά ράδιο-περιοδικά για την
πιο πρόσφατη ενηµέρωση. (δείτε : SVΝΕΑ Αρ.τεύχους 85, και 89,)
_________________________________________________________
Σηµείωση:  Οι συντάκτες του λογισµικού MixW,  Nick και Dennis, διαθέτουν συσκευή ‘διασύνδεσης’
για χρήση µε το MixW και άλλων ψηφιακών προγραµµάτων. Περισσότερα για την διασύνδεση  την
αποκαλούµενη RigExpert, όπως και µία νεωτέρα  για θύρα USB  την RigExpert PLUS δείτε τον
ιστοχώρο http://www.rigexpert.com/index?s=main&f=main

Για το πιο πρόσφατο λογισµικό MixW και τις σχετικές πληροφορίες, επισκεφτείτε τον ιστοχώρο του
MixW :
http://www.mixw.net και http://mysite.verizon.net/jaffejim/ ή http://www.g3vfp.org/download.html
Για τα πιο πρόσφατα αρχεία βοήθειας MixW (στα Αγγλικά) και τις σχετικές πληροφορίες, επισκε-
φτείτε τους ιστοχώρους βοήθειας του MixW : http://k6ix.net/MixW.html

Σηµείωση: ‘Όταν κατεβάσετε την βοήθεια από http://k6ix.net/MixW.html είναι σε µορφή (zip) να την
αποσυµπιέσετε στον φάκελο του MixW οπότε όποτε κλικ Help | Help topics από το Μενου του MixW
θα παρουσιάζεται όλη η βοήθεια.

Για επί πλέον βοήθεια και συζήτηση στην χρήση του MixW γραφτείτε στις οµάδες e-mail:
1. Κύρια οµάδα:  http://www.yahoogroups.com/group/mixw/
2. Διαφόρων θεµάτων:   http://groups.yahoo.com/group/themixwgroup/

Σηµείωση: Η  yahoo  µας προσφέρει µετάφραση στα Ελληνικά οποιουδήποτε ιστοχώρου στην :
http://www.babelfish.altavista.com/
 και στην http://translate.google.gr/#

_________________________________________________________

Αρχεία βοήθειας του MixW υπό Scott E Thile, K4SET, και Scott Hill, K6IX
µε πολλές ευχαριστίες στους ακόλουθους συνεισφέροντες των αρχείων βοηθείας:

Denis Nechitailov, UU9JDR
Howard (Skip) Teller, KH6TY

Richard B. Griffen, NB6Z
Jim Jaffe, WA2VOS

Finn Helmuth Pedersen, OZ6LI
Bob Parker, K4PPN

_________________________________________________________
Για να µάθετε περισσότεροι για τη χρησιµοποίηση της βοήθειας MixW,  δείτε:

Χρησιµοποίηση της βοήθειας MixW.

Εάν έχετε οποιαδήποτε απορία ή σχόλια για το περιεχόµενο των αρχείων βοήθειας της
Αγγλικής έκδοσης ελάτε σε επαφή µε: Scott Hill, K6IX (scott@k6ix.net)

http://www.rigexpert.com/index?s=main&f=main
http://www.mixw.net/
http://mysite.verizon.net/jaffejim/
http://www.g3vfp.org/download.html
http://k6ix.net/MixW.html
http://k6ix.net/MixW.html
http://www.yahoogroups.com/group/mixw/
http://groups.yahoo.com/group/themixwgroup/
http://www.babelfish.altavista.com/
http://translate.google.gr/
mailto:scott:@k6ix.net
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MixW: Κατοχύρωση (Registration)
_________________________________________________________

Η έκδοση επίδειξης MixW λειτουργεί για 15 ηµέρες. Δεν υπάρχει κανένας περιορισµός στην επίδειξη.
Η αµοιβή κατοχύρωσης του MixW2x είναι € 49.
Για να το κατοχυρώσετε και πληρώσετε on-line,  επισκεφτείτε: http://www.mixw.net
και κλικ στο Registration

_________________________________________________________

Όταν η εγγραφή-κατοχύρωσή σας παραλαµβάνεται θα σας σταλεί ένα ειδικό επισυναπτόµενο αρχείο
κατοχύρωσης µέσω eMail το οποίο θα σταµατήσει το χρονόµετρο στο πρόγραµµα του MixW.

(Σηµείωση: το επισυναπτόµενο λέγεται MixWReg1.dll δεξιό κλικ επί αυτού και ανοίγει πλαίσιο, επι-
λέξτε <Αποθήκευση δεσµού ως…>, στο ανοιγόµενο πλαίσιο αποθήκευσης, επιλέγουµε το που θέλου-
µε να αποθηκευτεί, ύστερα  σβήνουµε το Popup που συνήθως αυτόµατα γράφεται στο <όνοµα αρχεί-
ου> και γράφουµε το όνοµα MixWReg1.dll κλικ ΟΚ. Ας υποθέσουµε η αποθήκευση έγινε στην επιφά-
νια εργασίας, από C:\Program Files\MixW ανοίγουµε τον κατάλογο αρχείων του MixW και αφού
µικρύνουµε το παράθυρο από µε αντιγραφή- επικόλληση τοποθετούµε το MixWReg1.dll
στον κατάλογο του MixW . Αυτό ήταν, έγινε δικό µας. Αν και τώρα τελευταία ο Nick αποστέλλει το
MixWReg1.dll σε µορφή ιστοσελίδας, όπως: http://mixw.net/temp/(Χαρ. Κλήσεως).zip. Το  κατεβάζουµε
και το εξάγουµε (Extract) στον φάκελο του MixW).
Τέλος, εάν έχετε κατοχυρώσει (αγοράσει) το MixW, κάνετε ένα αντίγραφο του MixWReg1.dll σας σε
µία δισκέτα, ίσως στο µέλλον σας χρειαστεί.

Μια διπλή κατοχύρωση µπορεί να εκδοθεί υπό τον όρο ότι το δεύτερο χαρακτηριστικό κλήσεως είναι
επίσης του ιδίου χρήστη µε χαρ. κλήσεως από MARS, ή ένα άλλο προσωπικό χαρακτηριστικό κλήσεως
που εκδίδεται από µια διαφορετική χώρα, ή ένα άλλο µέλος της άµεσης οικογένειας που ζει στην ίδια
διεύθυνση (και επιβεβαιώνεται από ένα βιβλίο χαρακτηριστικών κλήσεως -callbook-).
Επίσης µπορείτε να παραγγείλετε ένα CD (µε επιπρόσθετη αµοιβή).
(Σημείωση: MARS= Military Affiliate Radio System= Ένα στρατιωτικό πρόγραμμα όπου μπορούν να πά-
ρουν μέρος και οι Ρ/Ερασιτέχνες. Δείτε www.qsl.net/aem1wf/ . Δεν ξέρω τι σχέση έχει με το MARS της
ITU, ερευνίστε ΄το στην http://www.itu.int/ITU-R/terrestrial/mars/index.asp).

_________________________________________________________

Σηµείωση: Υπάρχουν δύο διαφορετικά σχεδιαγράµµτα απεικονίσεως του Μενού στο MIXW για το
ενεργό ηµερολόγιο (από View | Menu):

Layout 1 (ΣΧΕΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 1)

Το άλλο είναι : Layout 2 (ΣΧΕΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 2)

Αυτή η βοήθεια χρησιµοποιεί ΜΟΝΟ το ΣΧΕΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 1. Εάν στο Μενού,  έχετε το Layout 2
τότε αλλάξετέ το στο Layout 1 από : Μενού επιλέγοντας View | Layout 1

(Μια φορά και το Layout 2 να έχετε τις ίδιες ονοµατολογίες έχουν, µόνο η διάταξη αλλάζει.
Μάλιστα το  Layout 2  σε µερικά έχει πιο λεπτοµέρειες).

http://www.mixw.net/
http://www.qsl.net/aem1wf/
http://www.itu.int/ITU-R/terrestrial/mars/index.asp
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Το κυρίως παράθυρο του MixW αποτελείται:

Γραµµή Τίτλου

Γραµµή  Μενού

Από View > Log bar µπορούµε να επιλέξουµε διαφορετικές ονοµασίες για τις στήλες του Log, όπως:
Νormal (Κανονικό)

Contest (Διαγωνισµού)

Και από το MixW 2.19 υπάρχουν οι επιλογές
Custom 1 (προσαρµογή 1)

Custom 2 (προσαρµογή 2)

----------------------------------------------------------------------------------------------

Τα Κουµπιά Μάκρο (Control bar), το ηµερολόγιο (Log), όπως και τα κάτωθι εµφανίζονται τσεκάρο-
ντας (ν) το αντίστοιχο όνοµα από View
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Σηµείωση
Όταν πρωτοανοίγουµε το MixW υπάρχουν ενσωµατωµένα τα : Κουµπιά Μάκρο και
 οι Γραµµές Ηµερολογίου, από την Γραµµή Μενού > View µπορούµε να φέρουµε στην επιφάνεια τα :
Tuning indicator, World Map και Cat bar και να τα ενσωµατώσουµε στο κυρίως παράθυρο του MixW.

Όλα τα ανωτέρω µε δύο κλικ επί αυτού αν είναι ήδη ενσωµατωµένο ή ένα κλικ στην πάνω αριστερή
γωνία του πλαισίου των, τότε το πλαίσιο θα αποκτήσει ένα διαφανή περίγραµµα, µε πατηµένο το α-
ριστερό πλήκτρο του ποντικιού το σύρουµε στο µέρος που θέλουµε να το ενσωµατώσουµε και ΄κεί
αφήνουµε το πλήκτρο.

Καµιά φορά µαζί µε αυτό  παρουσιάζεται και ένα µεγάλο γκρι πλαίσιο, το αποτσεκάρουµε από το
Μενού > View, το ξανά-τσεκάρουµε και (κάντε αρχή µε Tuning indicator) κλικ στην αριστερή πάνω
γωνία του, τώρα αποκτά ένα διαφανή περίγραµµα και κλικ+σύρουµε στην θέση που θέλουµε, µόλις
το διάφανο περίγραµµα µικρύνει αφήνουµε το πλήκτρο του ποντικιού και το Tuning indicator θα εν-
σωµατωθεί. Το γκρι γίνεται µια λουρίδα µε πλάτος όσο είναι το πλάτος πχ. του Tuning indicator, στο
δε υπόλοιπο γκρι ενσωµατώνουµε τα άλλα. Οι διαµόρφωση των ενσωµατώσεων είναι θέµα υποκει-
µενικό το πώς διευκολυνόµαστε. Μερικά παραδείγµατα:

Από την βοήθεια στα Αγγλικά
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Μία πιο πολύπλοκη, εδώ παρακολουθεί τρείς σταθµούς και έχει ανοίξει τα παράθυρα :

Cluster και Callbook

Εδώ ανοικτά έχει τα: Cluster, Quick search. Παρατηρήστε που είναι τα Κουµπιά Μάκρο.
Το δε κυρίως παράθυρο MixW το έχει µικρύνει περιµετρικά

Το δικό µου είναι έτσι:
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MixW: Γρήγορη έναρξη
_________________________________________________________

Μια συνοπτική περίληψη για την ρύθµιση και την λειτουργία MixW για τους πεπειραµένους χρήστες
ψηφιακής διαµόρφωσης µέσω της κάρτας ήχου. Για το πλήρες πακέτο βοηθείας του  MixW δείτε:

Χρησιµοποίηση MixWHelp

Εάν ο σταθµός σας διασυνδέεται ήδη και διαµορφώνεται µε το ψηφιακό λογισµικό καρτών ήχου, και
είστε πεπειραµένος χειριστής µε τους ψηφιακούς τρόπους της κάρτας ήχου, τότε αυτό που χρειά-
ζεστε για να βγείτε  στον αέρα µε το MixW είναι:

1. Εγκαταστήσετε το λογισµικό
2. Εγγράψατε τα προσωπικά σας  στοιχεία
3. Ρυθµίστε τις αναγραφές για το PTT ανάλογα µε τον ποµποδέκτη σας
4. Ανασκοπήσετε τα σχόλια-οδηγίες για την βασική λειτουργία
5. ΦΥΓΑΜΕ! (Πάµε στον αέρα)!

Εγκαταστήσετε το λογισµικό:
Το πρόγραµµα µεταφορτώνει µόνο του, εξάγοντας τα αρχεία της εγκαταστάσεως. Μπορείτε να επι-
λέξετε οποιανδήποτε Διεύθυνση θέλετε, ή χρησιµοποιήσατε την Διεύθυνση προεπιλογής, η οποία
είναι: C:\Program Files\MixW\
Η διαδικασία εξαγωγής θα εγκαταστήσει αυτόµατα όλα τα αρχεία MixW που πρέπει να τρέξουν στο
σύστηµά σας.  Τα σηµαντικότερα αρχεία για σας που πρέπει να ξέρετε περίπου είναι:
MixW2.exe  (το κύριο αρχείο προγράµµατος)
bands.ini  (προεπιλεγµένες πληροφορίες συχνοτήτων στις  ζώνες)
contest.mc  (µακροεντολές διαγωνισµού)
CmnData.dll  (πληροφορίες προγράµµατος)
cty.dat  [περιέχει ονόµατα, χαρ. κλήσεως, γεωγραφικές θέσεις των κρατών. Από αυτό το αρχείο

παίρνεται η πληροφορία για το σύστηµα κατευθύνσεως κεραίας κτλ.]
pfx.dat (παράθεσης αρχείου ταυτότητας – χαρακτηριστικά κλήσεων κρατών-)
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Άλλα αρχεία δηµιουργούνται αυτόµατα από το MixW και είναι:
MixW2.log (προεπιλεγµένο αρχείο ηµερολογίου - να είστε βέβαιος ότι θα επιστρέφετε συχνά)
MixW2.ini (σώζει τις ρυθµίσεις των παραµέτρων σας - θα επιστρέφετε συχνά)
MixMacros.ini (προεπιλεγµένο αρχείο Μάκρο που δηµιουργείται όταν τροποποιείτε αρχικά µια

Μακροεντολή --περιέχει τις µακροεντολές για όλες τις διαµορφώσεις--).

Καθώς θα µαθαίνετε να χρησιµοποιείτε τα νέα χαρακτηριστικά γνωρίσµατα του MixW, εσείς θα δη-
µιουργείτε για κάθε ξεχωριστη διαµόρφωση νέα αρχεία µακροεντολών.  Αυτά τα αρχεία θα έχουν
ένα .mc ή .ini στο τέλος. Σίγουρα θα γυρίζετε πίσω στα *.mc and *.ini αρχεία όπως και το .log
αρχεία σας
(Σηµείωση: Όταν πάµε στον κατάλογο του MixW θα δούµε ότι τα αρχεία δεν εγγράφουν τον τύπο
τους πχ .mc ή .ini ή .dat. Για να παρουσιαστούν πάµε: Ανοίγουµε τον φάκελο του MixW και από την
Γραµµή Μενού των Windows κλικ στο: Εργαλεία > Επιλογές φακέλων, από τον πίνακα «Προβολή»
αποτσεκάρουµε «Απόκρυψη επεκτάσεων για γνωστούς τύπους αρχείων» κλικ Εφαρµογή, κλικ
ΟΚ και όλα τα αρχεία του Η/Υ αποκτούν τι τύπο επεκτάσεως έχουν. Αυτήν την διαδικασία µπορούµε
να την κάνουµε κι από «Τα έγγραφά µου» ή Έναρξη > Πίνακας Ελέγχου > Εργαλεία > Επιλογές
φακέλων.
ΠΡΟΣΟΧΗ: Όταν τα αρχεία αποκτήσουν την επέκταση, του τι τύπο έχουν και θέλουµε να τους
αλλάξουµε ονοµασία, δεν σβήνουµε ποτέ την τελεία και την επέκτασή των, παρά αλλάζουµε µόνο το
όνοµα αριστερά της τελείας. Επίσης, αυτά τα αρχεία ανοίγουν µε WordPad ή Σηµειωµατάριο, από
Έναρξη|Όλα τα προγράµµατα|Βοηθήµατα. Όταν ζητάµε µια ‘λέξη’ στο WordPad για να αποφύγου-
µε το ψάξιµο, πάµε: Επεξεργασία|Αναζήτηση, γράφουµε την ‘λέξη’, κλικ στο αναζήτηση και πάµε
αµέσως σ’ αυτήν. Πχ στο MixW2.ini όπου µετά από καιρό θα είναι αρκετές σελίδες, γράφουµε
CW setup κλικ αναζήτηση και πάµε αµέσως σ’ αυτήν.

Διαµορφώστε τα προσωπικά στοιχεία σας: Επιλέξτε Configure | Personal Data (Προσωπικά στοι-
χεία). Αυτό θα εµφανίσει το ακόλουθο πλαίσιο διαλόγου:

Εισάγετε τις πληροφορίες  του σταθµού σας και επιλέξτε τις επιλογές ταυτότητας  (CW ID) σας, κα-
τόπιν κλικ ΟΚ. Δείτε και την σελίδα 16.

Διαµορφώστε τις ρυθµίσεις  PTT των ποµποδεκτών σας:
Εάν χρησιµοποιείτε VOX για να προκαλέσετε τη λειτουργία TX/RX, και δεν χρησιµοποιείτε τα χαρα-
κτηριστικά γνωρίσµατα CAT µπορείτε να αγνοήσετε αυτό το τµήµα εξ ολοκλήρου και να πάτε άµεσα
στις  εντολές για τη Βασική Λειτουργία. Εάν προκαλείτε TX/RX µε ένα κύκλωµα  PTT ή ελέγχου CAT ,
θα πρέπει να ρυθµίσετε το MixW για να  ελέγχει τον ποµποδέκτη σας.  Για αυτή την επιλογή: κλικ
στο Configure/TRCVR CAT/PTT. Αυτό θα εµφανίσει το ακόλουθο πλαίσιο διαλόγου:
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Αυτό το πλαίσιο διαλόγου έχει χαρακτηριστική λειτουργία για PTT ή/και CAT.

Εάν δεν θα χρησιµοποιείτε τη λειτουργία  CAT  θέστε στο CAT "None", και αγνοείστε τα υπόλοιπα
αυτού του διαλόγου, και κλικ στο "Details" για να ρυθµίσετε την θύρα επιλογή σας PTT  COM.  Εάν θα
χρησιµοποιείτε CAT για PTT, αρχικά επιλέξτε τον ποµποδέκτη σας και το µοντέλο από τα πλαίσια
CAT & Model.
(Σηµείωση: εάν το µοντέλο σας δεν παρατίθεται, δοκιµάστε ένα παρόµοιο µοντέλο του ίδιου εργο-
στασίου Παραδείγµατος χάριν, σχεδόν όλα τα µοντέλα  για  CAT της Kenwood εργάζονται µε τις
ρυθµίσεις του  TS-850 ).  Έπειτα, τσεκάρετε την επιλογή " PTT via CAT command", κλικ στο" Details"
για να ρυθµίσετε την θύρα της επιλογή σας CAT  COM.  Επιλέξτε την θύρα port COM που θα χρησι-
µοποιήσετε.

Εάν χρησιµοποιείτε αυτή την θύρα για PTT τότε
θέσατε µόνο τον αριθµό της  θύρας COM και τι
RTS/DTR θα  ισχύει. Εάν χρησιµοποιείτε αυτή την
θύρα για PTT CAT τότε θέστε την θύρα για να
ταιριάζει µε τις απαιτήσεις του ποµποδέκτη σας
για CAT. Εάν θέλετε να χρησιµοποιήσετε µια θύ-
ρα COM για CAT και άλλη για το PTT, αρχικά
Ρυθµίστε CAT/ PTT θύρα για CAT, κατόπιν επι-
λέξτε >Configure/Secondary PTT |RTTY port | Port
Settings για να θέσετε την δεύτερη θύρα COM για
PTT. (λεπτομέρειες σελίδα 18, 19, 20, 21).

                                               --------------------------------------------------

Στην επόµενη εικόνα παρουσιάζεται το TRCVR CAT/PTT να είναι ανενεργό (Disable CAT), ενώ
πάµε να ρυθµίσουµε την δεύτερη θύρα για PTT/RTTY.
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Εντολές για τη βασική λειτουργία:
Επιλογή Διαµόρφωσης (mode)
Επιλέξτε την Διαµόρφωση που επιθυµείτε να λειτουργήσετε, κλικ mode | επιλογή Διαµόρφω-
σης:
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Σηµειώστε ότι η Γραµµή Κατάστασης (status bar) θα αλλάζει σύµφωνα µε τις επιλογές σας µε
τα χαρακτηριστικά γνωρίσµατα της Διαµόρφωσης που έχετε επιλέξει, η επιλεγµένη διαµόρφω-
ση αναγράφεται στο τετραγωνίδιο της Διαµόρφωσης (mode) . Το IMD είναι µόνο για PSK,  ενώ
Connected ή Disconnected είναι µόνο σχετικό µε τις Διαµορφώσεις που θέλουν συνδέσεις:

Μπορείτε επίσης να επιλέξετε την Διαµόρφωση (mode) µε δεξί κλικ στο τετραγωνίδιο της Δια-
µόρφωσης από την  Γραµµή Κατάστασης,  όπου ανοίγει αναδυόµενο µενού µε όλες τις Διαµορ-
φώσεις και επιλέγετε αυτήν που θέλετε να εργαστείτε:

Μεταγωγή µεταξύ TX και RX: Υπάρχουν διάφοροι τρόποι να µεταγάγουµε το MixW µεταξύ
TX και RX. Το κουµπί Pause/Break (από το πληκτρολόγιο του Η/Υ) επιλέγετε TX/RX. Μπορείτε
επίσης να επιλέξετε TX/RX µε κλικ στο τετραγωνίδιο RX/ TX της Γραµµής Κατάστασης (Status
Bar), ή µε την χρησιµοποίηση TX και RX προγραµµατισµένων κουµπιών της Γραµµής Μάκρο
(Macro Bar) µε τις αντίστοιχες µακροεντολές <TX> και <RX>.

Κουµπί Διαφυγής "Esc": Το πλήκτρο "Esc" (του πληκτρολογίου) θα σταµατήσει αµέσως την
εκποµπή. Το κείµενο που παραµένει στο παράθυρο TX δεν θα σταλεί. Αν δύο κλικ στο "Esc"
διαγράφονται ότι εγγραφές υπάρχουν στο TX παράθυρο.

Προσδιορισµός θέσης και ταξινόµηση των διαφόρων παραθύρων-εικονιδίων
Με αριστερό κλικ σ’ ένα κενό διάστηµα στις: Γραµµή Ελέγχου (Control Bar), Ηµερολόγιου (Log
Bar), Ένδειξη Συντονισµού ( Tuning Indicator), ή οποιοδήποτε από τα άλλα παράθυρα που µε-
ταφέρονται και προσκολλούνται θα αποκολληθούν, κάντε κλικ-σύροντας το ποντίκι για να
επανατοποθετήσετε και εγκαταστήσετε αυτές τις λειτουργικές δυνατότητες. Αρχικά ένα
περίγραµµα του παραθύρου θα εµφανιστεί καθώς το ποντίκι κινείται, οδηγήστέ το σε µία θέση
όπου το λειτουργικό παράθυρο µπορεί να τοποθετηθεί και όταν το περίγραµµα συρρικνωθεί
ελευθερώστε το κουµπί του ποντικιού. Η νέα ελλιµενισµένη θέση του  θα καταγραφεί στο
αρχείο MixW2.ini.

Δείχνοντας την γραµµή διαχωρισµού µεταξύ των παραθύρων TX, RX, Καταράκτου ο δείκτης του
ποντικιού αλλάζει σε ένα µικρό ζευγάρι  παράλληλων γραµµών, και όταν αριστερό κλικ –
σύροντας το  ποντίκι είναι δυνατόν να ρυθµίσουµε το µέγεθος των παραθύρων αυτών. Η απε-
λευθέρωση του κουµπιού του ποντικιού θα αφήσει το παράθυρο στην επαναταξινοµηµένη
θέση.

Η ακόλουθη οθόνη δείχνει µια προσέγγιση στο σχεδιάγραµµα, την διάταξη οθόνης και τις διά-
φορες επιδείξεις  του MixW:
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Ανοίγοντας πολλαπλά παράθυρα RX
Για να ανοίξετε τα πρόσθετα RX παράθυρα, δεξί κλικ επί ενός σήµατος στον καταρράκτη και
επιλέξτε: New RX window (Νέο παράθυρο λήψεως). Για να υπάρξει TX στο 2ρο παράθυρο της

RX, δεξί κλικ στο 2ρο παράθυρο και επιλέγουµε: Swap (Ανταλλαγή). Το κύριο RX παράθυρο θα
ανταλλάξει την θέση του µε το επιλεγµένο 2ρο παράθυρο και η λήψη αρχίζει να γίνεται στο κύ-

ριο RX παράθυρο σε εκείνη την συχνότητα πλέον. Υπ΄ όψιν ότι µόνο από το κύριο παράθυρο
εκπέµπουµε. Αυτές οι βασικές εντολές θα αρκέσουν για να βγείτε στον αέρα µε τις τοποθετή-
σεις προεπιλογής του MixW για τις περισσότερες Διαµορφώσεις, εντούτοις, υπάρχουν πολλές
διαµορφούµενες ρυθµίσεις  για να καθαρίσουν και να βελτιώσουν την λειτουργία σας. Για να

µάθετε περισσότερα για τις γενικές λειτουργίες ρυθµίσεων, καθώς επίσης και τις ρυθµίσεις για
συγκεκριµένους Τρόπους που προσφέρονται στο MixW, βλέπετε τα θέµατα: Καλωσόρισµα και

Χρησιµοποίηση της Βοήθειας του MixW για ενηµέρωσή σας στις άλλες θεµατικές ενότητες
βοηθείας του MixW.

 MixW: Χρησιµοποίηση της βοήθειας
Η βοήθεια του MixW µπορεί να  σας παρέχει πολύ ισχυρές µεθόδους, για τις πληροφορίες που
ψάχνετε, εάν αφιερώσετε µια στιγµή για να µάθετε να χρησιµοποιείτε τα διαθέσιµα εργαλεία .

(σηµείωση: Τα κάτωθι ισχύουν για την Αγγλική βοήθεια)

ΠΡΩΤΟΝ: Σηµειώστε ότι οι πινάκες περιεχοµένων παραµένουν ορατοί στην καρτέλα περιεχό-
µενων στο αριστερό πλαίσιο ενώ βλέπετε το περιεχόµενο του θέµατος στο δεξιό πλαίσιο. Το ό-

νοµα του κυρίου θέµατος είναι φωτεινότερο έτσι µπορείτε να παρακολουθήσετε όπου  κι αν
είστε στο αρχείο.

ΔΕΥΤΕΡΟΝ:  Το ευρετήριο αναζήτησης παρέχει µια πλήρη αναζήτηση κειµένων για να βρει, και
επισηµαίνει το κυριότερο σηµείο, για  κάθε εµφάνιση µιας λέξης. Αυτό όχι µόνο σας βοηθά να
βρείτε ένα θέµα όπου αναζητείται, αλλά το καθιστά εύκολο να εντοπίσετε την λέξη µέσα στο

θέµα µε την έρευνα του κυριότερου σηµείου.
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ΤΡΙΤΟ:  Χρησιµοποιήστε τα κουµπιά  Πίσω και Εµπρός στην κορυφή του παραθύρου

βοηθείας όταν επιστρέφετε στα θέµατα που έχετε διαβάσει. Τα Πίσω και Εµπρός κουµπιά θα
σας φέρουν  στο θέµα από το οποίο φύγατε, παρά  στην αρχή του θέµατος.

ΤΕΤΑΡΤΟΝ: Η βοήθεια του MixW έχει 5 ενότητες, κάθε µια από τις οποίες µπορεί να µεταφορ-
τωθεί χωριστά, έτσι ώστε µπορείτε να µεταφορτώσετε τις ενότητες που θέλετε, ή τις ενότητες

που έχουν ενηµερωθεί. Μετά από την µεταφόρτωση τοποθετήστε την ενότητα  που θέλετε στον
φάκελο MixW. Όλες οι ενότητες είναι προαιρετικές εκτός από την Γενική Επισκόπηση

(Overview) του MixW .

Σηµείωση  Η Ελληνική αυτή εργασία περιέχει και τις 5 ανωτέρω ενότητες, επί πλέον τις Υπο-
δείξεις (Tips) και τις Ερωτοαπαντήσεις (FAQ) καθώς και κάποιες δικές µου σηµειώσεις.

Να χρησιµοποιήσετε την βοήθεια του MixW αυτόνοµη, όπως σε έναν διαφορετικό υπολογιστή,
αντιγράψατε τις ενότητες που θέλετε στον Η/Υ και δηµιουργήστε µια συντόµευση στην επιφά-
νεια  του  υπολογιστή, ή οδηγήστέ τα στον φάκελο του MixW όπου είναι και το MixWMain.chm

(αρχείο στον φάκελο του MixW που περιέχει την 1η ενότητα-C:\Program Files\MixW-) .
Σηµείωση:  Ένα κόκκινο αστέρι στο σύµβολο του θέµατος στα περιεχόµενα, δείχνει ένα νέο θέ-

µα, ή ένα θέµα µε σηµαντικές τροποποιήσεις (αναφέρεται στην Αγγλική βοήθεια). Δείτε:
http://k6ix.net/MixW.html

Για αλληλοβοήθεια περί του MixW ενωθείτε µε την οµάδα βοήθειας του MixW στην
http://groups.yahoo.com/group/mixw/?yguid=201101786

Μία εγγραφή χρειάζεται µόνο.

http://k6ix.net/MixW.html
http://groups.yahoo.com/group/mixw/?yguid=201101786
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Ρύθµιση Παραµέτρων

MixW: Ρύθµιση Παραµέτρων (Configuration)
________________________Μενού> Configure ______________________
                                                Προσωπικά στοιχεία (Personal Data)
Ο πρώτος στόχος σας είναι να πείτε στο MixW ποίος είστε, και πιο είναι το QTH σας, κλικ στο :
Configure > Personal Data. Αυτό εµφανίζει το ακόλουθο πλαίσιο διαλόγου:

Σηµείωση:
Το Γεωγραφικό Πλάτος/ Μήκος το γράφουµε σε
Δεκαδική µορφή. Έτσι:
Lat =Latitude= Γεωγραφικό Πλάτος
Long=Longitude= Γεωγραφικό Μήκος
Το  Γεωγραφικό Πλάτος/Μήκος ορίζεται σε: Μοίρες,
Πρώτα, Δεύτερα. Μία µοίρα έχει 60 πρώτα  και ένα
πρώτο έχει 60 δεύτερα. Άρα η µία µοίρα έχει 3600
δεύτερα. Στο Personal Data γράφουµε µοίρες  και τα
εκατοστά ή χιλιοστά της µοίρας από δεύτερα-
πρώτα. Για να τα βρούµε διαιρούµε τα δεύτερα διά
του 60, στο πηλίκον προσθέτουµε τα πρώτα της
µοίρας και τα διαιρούµε διά του 60, αυτό που
βρίσκουµε είναι τα εκατοστά ή χιλιοστά από τα
δεύτερα-πρώτα του στίγµατός µας. Πχ. Εγώ είµαι σε

Γεωγραφικό Μήκος : Ανατολικό (Ε)   23° 25΄ 42΄΄ έχουµε: 42/60=0,7΄και 25΄+0,7΄=25,7΄ και
25,7΄/60=0,428°. Έτσι το Long=23,428 Εast.Ξέροντας ότι η µία (1°) µοίρα έχει 3600 δευτερόλεπτα
(3600”), µπορούµε να γράψουµε έναν τύπο: Μοίρες σε δεκαδική µορφή = Μοίρες° + (λεπτά’ /

60) + δεύτερα” / 3600 . Πχ.
Το Γεωγραφικό Πλάτος= 37° 44’ 54” Βόρειο (N) και 37°+(44’/60)+(54”/3600)=37,748° North.
 Εάν γράψετε το Locator σας στο MixW, το στίγµα θα εµφανιστεί αυτόµατα , αλλά δεν είναι
ακριβείας. (δείτε και σελίδα 80)
(Σηµείωση: Στην http://www.fcc.gov/mb/audio/bickel/DDDMMSS-decimal.html µπορούµε να
γράψουµε το στίγµα µας σε µοίρες, πρώτα, δεύτερα και να το πάρουµε σε δεκαδική µορφή ή το
αντίστροφο. Επίσης εάν δεν υπάρχει τρόπος να βρείτε τις συντεταγµένες του στίγµατός σας,
κατεβάστε το http://earth.google.com/intl/el/download-earth.html Ελληνική έκδοση και ......
σίγουρα θα δείτε το σπίτι σας.

Το ίδιο πρόγραµµα, χωρίς να το κατεβάσετε και µάλιστα µε Ελληνικά γράµµατα ο χάρτης, είναι
στην: http://www.voacap.com/qth.html , εδώ για να εύρουµε έναν συγκεκριµένο τόπο, το στίγµα
το γράφουµε ως  .
Καλό είναι όταν έχουµε το στίγµα µας από Google Earth να πάµε σε αυτήν την δεύτερη ιστοσε-
λίδα, να το γράψουµε για να δούµε που θα µας πάει. Την πρώτη φορά που το έγραψα µε πήγε
στην θάλασσα, οπότε έκανα τις ανάλογες διορθώσεις. Επίσης στην
http://f6fvy.free.fr/qthLocator/fullScreen.php > click Satellite, µπορείτε να βρείτε το σπίτι σας κι
όταν κλικ απάνω του θα παρουσιαστεί παράθυρο µε το στίγµα σας και το Locator σας).

Συµπληρώστε τις πληροφορίες του σταθµού σας, όπως υποδεικνύεται. (γράφτε µε ΚΕΦΑΛΑΙΑ
το χαρακτηριστικό κλήσεως σας).  Σηµ.: Όταν το γεωγραφικό µήκος είναι Δυτικό (West) θα
γραφτεί σαν αρνητικός (-) αριθµός.   Εάν θέλετε να στέλνετε µια ταυτότητα CW (CWID) στο
τέλος της εκποµπής σας, τσεκάρετε το τετραγωνίδιο Use CWID, επέλεξε την ταχύτητα, Fast
(γρήγορη) ή Slow (αργή) και γράψε το κείµενο που θα εκπέµπεται πχ. DE SV8GGL TU.

http://www.fcc.gov/mb/audio/bickel/DDDMMSS-decimal.html
http://earth.google.com/intl/el/download-earth.html
http://www.voacap.com/qth.html
http://f6fvy.free.fr/qthLocator/fullScreen.php
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Η  Μακροεντολή < CWID > όταν τοποθετηθεί στο τέλος του κειµένου, θα παρεµβάλλεται σαν
υπογραφή από την Μάκρο, έτσι θα στέλνεται σαν ακολουθία ταυτότητας της εκποµπής σας.
Όταν τελειώσετε τις ρυθµίσεις κλικ στο πλήκτρο ΟΚ. ( Σηµ. 1: ID = IDentity = ταυτότης)
Σηµείωση 2:  Πρέπει τουλάχιστον να εισάγετε το χαρακτηριστικό κλήσεως του σταθµού σας
προκειµένου να εκπέµψετε µε το MixW.

Ρυθµίσεις MACRO: Το MixW  έχει εκτεταµένες χαρακτηριστικές δυνατότητες Macro, για
Διαγωνισµό  (Contest) όπως και για (Rag chewing) συνάντηση νέων φίλων στον αέρα . Δείτε
Ρυθµίσεις Macros για τις οδηγίες ρυθµίσεως και την λειτουργία Μάκρο, όπως Default macros,
Macros for this mode, Merge macros.
( Σηµ.=Rag chewing= συνάντηση νέων φίλων στον αέρα, αργκό της ARRL)

  Fonts (Γραµµατοσειρά): Επιλέξτε Configure | Font για TX/RX παράθυρα, | Font για κουµπιά
macro, ή | Font για  Log Bar (Γραµµή ηµερολογίου).  Αυτό θα εµφανίσει το πλαίσιο διαλόγου
Γραµµατοσειράς . Σε αυτό µπορείτε να επιλέξετε τις αντίστοιχες γραµµατοσειρές (Fonts).

Text color (Χρώµατα κειµένων) επιλέξτε Configure | Text Colors. Εµφανίζεται  το πλαίσιο
διαλόγου

RX Pane = Τµήµα παραθύρου RX όπου µπορούµε να ρυθµί-
σουµε προς εµφάνιση τα:
Background = Φόντο, Received text= κείµενο λήψεως
Transmitted text= κείµενο εκποµπής
Your own call= το χαρ. κλήσεως που έχουµε
New> νέες λήψεις για: call=χαρ. κλήσεως, country= χώρα,
multiplier= πολλαπλά QSO για Contest,
WPX= World Prefix Contest= Παγκόσµιος Διαγωνισµός
QSO before= Προηγούµενο QSO, (από το χρώµα καταλα-
βαίνουµε ότι έχουµε ξανά QSO µαζί του)
Keyboard pane = Τµήµα παραθύρου ΤΧ όπου
δακτυλογραφούµε ή εκπέµπουµε τις εγγραφές πλήκτρων
Μάκρο, ρυθµίζουµε τα:
Background = Φόντο,

Text= τα γράµµατα του κειµένου της εκποµπής µας.
Log bar = Οι 4 Γραµµές Ηµερολογίου του κυρίου παραθύρου, ρυθµίζουµε τα:
Background = τον φόντο των 3 πρώτων γραµµών
Highlighted row = (Φωτεινότερη γραµµή), η κάτω γραµµή έχει φωτεινότερο χρώµα όπου εγ-
γράφεται η επαφή που βρισκόµαστε τώρα, αλλά όταν κλικ σε µία από τις άλλες 3 η φωτεινότη-
τα θα φύγει από την κάτω γραµµή και θα πάει σ’ αυτήν, έτσι µπορούµε να διορθώσουµε ένα
QSO ή να το διαγράψουµε. (Μην ξεχάσετε µε κλικ να επαναφέρετε την φωτεινότητα στην κάτω
γραµµή γιατί υπάρχει κίνδυνος να χάσουµε από απροσεξία ένα προηγούµενο QSO)

Τext = το χρώµα στα γράµµατα (κειµένου) στις Γραµµές Ηµερολογίου
Selected color= επιλεγµένο χρώµα (µας δείχνει το χρώµα που υπάρχει ή έχουµε επιλέξει)
Change color= Αλλαγή χρώµατος (όταν θέλουµε νε αλλάξουµε το υπάρχον χρώµα)
Preview= Προεπισκόπηση του χρώµατος
Sample= δείγµα χρώµατος, ότι χρώµα επιλέξουµε εµφανίζεται εδώ.

Δηλαδή εδώ µπορείτε να επιλέξετε τα χρώµατα κειµένων για τους διάφορους τύπους κειµένων.
Αυτός είναι ένας πρακτικός τρόπος να προσαρµοστεί το κείµενο, για να αναγνωρίζετε εύκολα
τα χαρακτηριστικά κλίσεως, νέες κλήσεις, νέο DX, να προσαρµοστούν τα χρώµατα για  διαγω-
νισµό (Contest) όπως  νέα πολλαπλά QSO ή QSO όπου έγιναν πριν, χρώµατα φόντου για τα πα-
ράθυρα λήψεως και εκποµπής κλπ...... Η δυνατότητα των προτιµήσεων σας για εφαρµογή και
λειτουργία είναι ένα σηµαντικό χαρακτηριστικό γνώρισµα του MixW.
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Ρύθµιση παραµέτρων του ποµποδέκτη σας για CAT και PTT τοποθετήσεις:

Σηµείωση: Οι συντάκτες του λογισµικού MixW, Nick και  Dennis, έχουν εισάγει πρόσφατα µια
µοναδική συσκευή διασυνδέσεως µε την κάρτα ήχου κατασκευαζόµενη συγκεκριµένα για τη

χρήση µε MixW αλλά και για άλλα προγράµµατα. Για να µάθετε περισσότερα για την
διασύνδεση, αποκαλούµενη RigExpert, δείτε τον ιστοχώρο  :

http://www.rigexpert.com/index?s=main&f=main&l=ru

 Σηµείωση:
Μία σύντοµη περιγραφή για τα ακρωνύµια COM και CAT

COM = συντοµογραφία του Communication port= είναι η σειριακή θύρα εξόδου του Η/Υ µε τα 9
ή 25 ποδαράκια ονοµάζεται DB9 ή DB25 και ακολουθεί το πρωτόκολλο (EIA) RS232.
Ίδια θύρα έχουν και µερικοί ποµποδέκτες για έλεγχο µέσω Η/Υ.

σειριακή θύρα DB9
µπροστινή όψη

αρσενικό                        θηλυκό

Στον ραδιοερασιτεχνισµό χρησιµοποιούµε τα ποδαράκια (pins): 2, 3, 4, 5, 7, 8

ποδαράκι ακρωνύµιο λειτουργία
2 RXD Λήψη Δεδοµένων
3 TXD Αποστολή Δεδοµένων
4 DTR Συνήθως το DTR

χρησιµοποιείται για PTT
5 GND Γείωση
7 RTS Αίτηση για αποστολή

(δεδοµένων)
]8 CTS Καθαρό- έτοιµο για

αποστολή

Παρατήρηση: Όταν ενώσουµε δύο Η/Υ µέσω των COM τους, το ποδαράκι 2 του ενός Η/Υ που
λαµβάνει, το ενώνουµε µε το ποδαράκι 3 του άλλου που αποστέλλει τα δεδοµένα, το δε 7 µε το
8, το ίδιο και για τον άλλον Η/Υ. Αυτό το είδος της καλωδίωσης λέγεται: Null Modem.
Το RTS όταν γίνεται + βολτ λέει στην άλλη συσκευή  είµαι έτοιµη να λάβω δεδοµένα.
Το CTS είναι η απάντησή της , ότι είναι έτοιµη να στείλει τα δεδοµένα.

Για να ενώσουµε τον Η/Υ µε τον ποµποδέκτη µας που έχει θύρα COM, πρέπει να διαβάσουµε το
εγχειρίδιο του τι κάνουν τα ποδαράκια της COM του. Πχ. στους TS-2000 και TS-570 το ποδαράκι 2
αποστέλλει ενώ το 3 λαµβάνει το δεδοµένα, τα ίδια µε 7 και 8 . Αυτό σηµαίνει η καλωδίωση
µεταξύ Η/Υ και TS-2000 πρέπει να είναι το ποδαράκι 1 µε το 1, το 2 µε το 2 κτλ.

Όταν ενώσουµε τον Η/Υ µε τον ποµποδέκτη µέσω RXD, TXD, GND και σε µερικούς
(όπως της KENWOOD) τα RTS και CTS τότε µπορούµε να ελέγχουµε τον ποµποδέκτη µέσω του
MixW. Έτσι υπάρχει επικοινωνία µεταξύ Η/Υ– ποµποδέκτη και λέγεται CAT.
(CAT = Computer Aided Transceive = Αποστολή-Λήψη µε την Βοήθεια του Η/Υ)

http://www.rigexpert.com/index?s=main&f=main&l=ru
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Εάν ενεργοποιείτε τα TX/RX µε ένα PTT κύκλωµα, ή/και χρησιµοποιώντας τον έλεγχο CAT,
θα πρέπει να ρυθµίσετε το MixW να επικοινωνεί µε τον ποµποδέκτη σας.  Για να γίνει αυτό επι-
λέξτε: Configure>TRCVR CAT/PTT. Εµφανίζεται το πλαίσιο διαλόγου:

CW pitch = Ό τόνος της ακουστικής συχνότητας ήχου στο CW. (Είναι η συχνότητα στην κάρτα
ήχου του Η/Υ, αυτήν βλέπουµε και στον καταρράκτη. Δείτε κεφάλαιο CW)

FSK center fq = Ό τόνος της κεντρικής συχνότητας όταν χρήσηµοποιούµε FSK.

Default digi mode= Προεπιλογή του ψηφιακού τρόπου. καθορίζει την µορφή έναρξης του πο-
µποδέκτη για τις ψηφιακές µορφές επικοινωνίας, οι οποίες καθορίζονται στο αρχείο bands.ini
Αν πάτε στο αρχείο bands.ini ο Nick γράφει για την επιλογή NONE (don't touch). Επίσης µπο-
ρούµε να αλλάξουµε τις προεπιλογές των διαµορφώσεων του αρχείου bands.ini (δείτε σελ 29/30)
Εδώ ως επί των πλείστων θέτουµε USB, οπότε όταν ανοίξουµε το MixW η USB θα είναι στην
Cat bar και στον ποµποδέκτη µας, τον οποίον για όλες τις διαµορφώσεις τον θέτουµε USB, εκτος
φυσικά από το CW.

Disabled= Όταν   απενεργοποιείται η λειτουργία CAT. Όταν έχουµε ανοικτό το MixW και
συγχρόνως ανοίξουµε ένα άλλο πρόγραµµα, υπάρχει η περίπτωση αυτόµατα το MixW να γίνει
Disabled  λόγω «διενέξεως» µε το άλλο πρόγραµµα. Πχ  έχουµε ανοικτό MixW και συγχρόνως
ανοίγουµε το πρόγραµµα του TS-2000.

Display zero beat frequency: Εάν έχουµε συνδέσει ποµποδέκτη- Η/Υ µέσω της CAT και έχουµε
 , τότε το CAT bar θα επιδείξει την συχνότητα του ποµποδέκτη, τα δε: ηµερολόγιο και καταρ-

ράκτη την συχνότητα του ποµποδέκτη (+) την ακουστική συχνότητα, το ίδιο θα εµφανίσει
και η CAT bar εάν δεν το τσεκάρουµε. Εάν δεν έχουµε συνδέσει ποµποδέκτη- Η/Υ µέσω της
CAT, και στις δύο περιπτώσεις, ο καταρράκτης την συχνότητα σε Hz (από 0 Hz έως 3300 Hz,
εφόσον έχουµε γράψει Sample rate 11025 στο πλαίσιο Sound Device Settings από Configure, τα δε
ηµερολόγιο/ CAT bar ότι χειροκίνητα ρυθµίσαµε από CAT bar. Εάν είµαστε σε συνδέσει CAT και
θέλουµε να δούµε την ακουστική συχνότητα στον καταρράκτη, πάµε τον δείκτη του ποντικιού
στις συχνότητες του καταρράκτη, µόλις ο δείκτης γίνει ‘χεράκι’ πατάµε ΚΛΙΚ.

 (CAT bar = το πλαίσιο ένδειξης συχνότητας µε τα βέλη ρυθµίσεως).
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Cat correction (Hz) = Εάν έχουµε συνδέσει ποµποδέκτη- Η/Υ µέσω της CAT, τότε υπάρχει η
πιθανότητα, η συχνότητα του ποµποδέκτη να µην συµφωνεί µε την συχνότητα του MixW. Εδώ
γράφουµε σε Hz την διόρθωση, ανάλογα σε ποία διαµόρφωση υπάρχει η διαφορά.
Πχ. ποµποδέκτης 14070,00 – σήµα στον καταρράκτη 800 Hz- Cat bar 14070,00- ηµερολόγιο λόγω
USB 14071,800- καταρράκτης 14071,800 > στο Clobal correction γράφω 1000 Hz τότε οι ενδείξεις
γίνονται: ποµποδέκτης 14071,00- Cat bar 14070,00- ηµερολόγιο 14071,800- καταρράκτης 14071,00

Mouse wheel for tuning= Όταν  , τότε µε την ρόδα του ποντικιού µπορείτε να αλλάζετε την
συχνότητα του καταρράκτη, του ηµερολογίου και της CAT bar µε βήµα ανά κλικ της ρόδας,
σύµφωνα µε τον αριθµό όπου έχετε γράψει στο πλαίσιο "Sensitivity, Hz/tick".

Αυτό το πλαίσιο διαλόγου είναι για  PTT ή/και χαρακτηριστικό λειτουργίας CAT.  Εάν δεν θα
χρησιµοποιήσετε την λειτουργία CAT, (δηλαδή δεν ενώσουµε τα αντίστοιχα RXD, TXD µεταξύ
ποµποδέκτη- Η/Υ) να θέσετε το CAT σε "None" (είναι µέσα στο αναδιπλώµενο µενού στην επι-
λογή του ποµποδέκτη)  και κλικ στο "Details" για να ρυθµίσετε τις επιλογές της θύρας (port)
COM  και PTT.
Εάν θα χρησιµοποιήσετε CAT, επιλέξτε τον ποµποδέκτη σας ,εταιρία και µοντέλο από το ανα-
διπλώµενο µενού.

Σηµείωση:  Εάν δεν βρίσκετε το µοντέλο σας συνεχίστε να κοιτάτε προσεκτικά και τους  δύο
καταλόγους. Οι κατάλογοι δεν είναι σε διάταξη. Εάν το µοντέλο σας δεν παρατίθεται, δοκιµά-
στε  ένα παρόµοιο της  ίδιας εταιρίας .
Τσεκάρετε το κουτάκι “ PTT via CAT command”, εφόσον εργαστείτε µέσω CAT, και κλικ
στο "Details" για να ρυθµίσετε τις επιλογές  της θύρας για CAT COM. Θα εµφανιστεί το πλαίσιο
διαλόγου:

Ένα πολύ-πολύ απλοποιηµένο ψηφιακό σήµα

Baud rate = η ταχύτητα µε την οποία
ένα µόντεµ µεταδίδει τα δεδοµένα.
 (Modem= MODulator/ DEModulator =
Διαµορφωτής/ Αποδιαµορφωτής)
Data bits = Δυαδικό ψηφίο δεδοµένων

(θέστε 8)
Parity = (ισότητα) δυαδικό ψηφίο
ανίχνευσης λάθους (θέστε None).
Stop bits = ψηφία στοπ (θέστε 1).
Περί RTS. Πρέπει να δούµε ο ποµποδέκτης τι θέλει πχ. : τα µοντέλα FT-817, 857, 897 ΔΕΝ το
χρειάζονται, άρα µπορούµε να το χρησιµοποιήσουµε για PTT/CW. Αντιθέτως τα
TS-2000, 570 το χρειάζονται, έτσι θέτουµε RTS= Always ON.
Περί DTR, µέχρι τώρα δεν ξέρω κάποιον ποµποδέκτη να το χρειάζεται, έτσι µπορούµε να το
χρησιµοποιήσουµε για PTT/CW. (Μερικές Διασυνδέσεις θέλουν το +βολτ του DTR, σε τέτοια πε-
ρίπτωση θέτουµε DTR= Always ON).
Μερικοί ποµποδέκτες θέλουν τα RTS= Always ON και DTR= Always ON και η ανταλλαγή των
πληροφοριών γίνεται από τα ποδαράκια 2  (Λήψη Δεδοµένων) και 3 (αποστολή Δεδοµένων) και
φυσικά το ποδαράκι 5 ως γείωση.
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Γενικώς: Διαβάστε το εγχειριδιο του ποµποδέκτη σας για να δείτε τι θέλει. Επιλέξτε την θύρα
(port ) COM που θα χρησιµοποιείτε. Εάν χρησιµοποιείτε αυτήν την θύρα µόνο για  PTT, τότε βά-
ζετε µόνο τον αριθµό COM port  και RTS/DTR. Εάν χρησιµοποιείτε αυτήν την θύρα και για CAT
τότε ρυθµίστε την θύρα για να ταιριάξετε µε τις απαιτήσεις του ποµποδέκτη σας για CAT.

(Σηµ= ο Η/Υ έχει 2 θύρες COM, ο αριθµός εξαρτάται ποια έχουµε συνδέσει, συνήθως είναι
COM1 ή COM2. Εάν έχετε µόνο USB µε προσαρµογέα µπορείτε να την µετατρέψετε σε COM,
έτσι γίνεται COM3, COM4 ή COMχ )

Εάν θέλετε να χρησιµοποιήσετε την µια COM port (θύρα) για CAT και την άλλη COM port για
PTT, πρώτα ρυθµίστε την CAT/PTT port για CAT, κατόπιν επιλέξτε: Configure | Secondary
PTT/RTTY port | Port Settings και  θέστε την (2ρη) secondary COM port για PTT.

Τα περί COM ισχύουν τα ίδια, όταν µέσω του MixW περιστρέφουµε τον ρότορα της κεραίας µας.
Πάµε Configure> Rotor> Settings και στο ανοιγόµενο πλαίσιο διαλόγου γράφουµε τις παραµέ-
τρους που αναφέρει το εγχειρίδιο του ρότορα.

Εάν προκαλείτε PTT από την ραδιο-εντολή (CAT) του ποµποδέκτη σας και δεν χρειάζεται
έναν ξεχωριστό PTT or CW κύκλωµα τότε κλικ στο κουτάκι “Hardware flow control”στο πλαίσιο
διάλογου CAT/PTT Serial port , αλλά πρέπει να βεβαιωθούµε ότι τα COM Port, Baud Rate, Data
Bits, Parity, and Stop Bits εναρµονίζονται µε τις ρυθµίσεις  µεταξύ τους ,τότε τα RTS και DTR δεν
χρησιµοποιούνται. Σηµείωση: Ο ποµποδέκτης πρέπει να υποστηρίξει "hardware flow control"
εάν αυτό το κουτάκι είναι τσεκαρισµένο.  Εάν δεν το υποστηρίζει, θα αντιµετωπίσετε διάφορα
προβλήµατα. Εάν αυτό συµβαίνει, αποτσεκάρατε το "hardware flow control",  και θέσατε άντ’
αυτού DTR and RTS  "always on". Σιγουρευτείτε ότι έχετε ενεργοποίηση το PTT via CAT com-
mand στο προηγούµενο πλαίσιο διαλόγου.

Τα ποδαράκια (pins) RTS και DTR  της επιλεγµένης θύρας COM έχουν Υψηλά / Χαµηλά σήµατα
όπου  ενεργοποιούν το κύκλωµα PTT , το κύκλωµα CW, ή και τα δύο. Μπορούν επίσης να τε-
θούν "always on" ή "always off" για να διευκολύνει έναν συνδυασµό χειρισµού PTT µέσω κυκλώ-
µατος PTT από κοινού µε τη χρησιµοποίηση CAT για το αυτόµατο QSY, συχνά θα αναφερθούµε,
και σε άλλα χαρακτηριστικά γνωρίσµατα..Για RTS χρησιµοποιείστε το ποδαράκι 4 για συνδετή-
ρα DB-25, ή το ποδαράκι 7 για συνδετήρα DB-9. Για DTR χρησιµοποιείστε το ποδαράκι 20 για
DB-25, ή το ποδαράκι 4 για DB-9, τα DB-9/DB-25 είναι τα βύσµατα µε τα αντίστοιχα ποδαράκια
(αρσενικά-θηλυκά) για τις σειριακές θύρες του Η/Υ..
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Ρυθµίσεις λειτουργίας για LSB ή USB: Η επιλογές του MixW για RF, USB/LSB πρέπει να
ρυθµίζονται ώστε  να ανταποκρίνονται στην λειτουργία της διαµόρφωσης µε την επιλογή View
| Spectrum | "Sound". "RF, USB", "RF, LSB" ή "Auto". Αυτά πρέπει να τεθούν σωστά για την συ-
χνότητα στο ηµερολόγιο και η απεικόνιση των φάσµα/καταρράκτης (spectrum/waterfall) να δεί-
χνει την πραγµατική λειτουργία συχνοτήτων και το MixW να ρυθµίζει αυτόµατα τις  λειτουργί-
ες βασισµένο στην  RF-διαµόρφωση σας. (Σηµείωση: Στα ψηφιακά  χρησιµοποιούµε πάντα USB
στον ποµποδέκτη µας, εδώ καλύτερα να επιλέξουµε "Auto").

Inversion: Σηµείωση: Αυτή η δυνατότητα εργάζεται διαφορετικά στο MixW από τις περισσότε-
ρες Κάρτες Ήχου για ψηφιακά προγράµµατα, έτσι παρακαλώ διαβάστε και καταλάβετε τις α-
κόλουθες πληροφορίες για να αποφύγετε την σύγχυση ενώ εργάζεστε.
(inversion=αναστροφή, λογική αντιστροφή, πράξη ΟΧΙ),

Διαµορφώσεις που χρησιµοποιούν το χαρακτηριστικό γνώρισµα αντιστροφής είναι  οι
QPSK31, MFSK16, RTTY, AMTOR, Hellschreiber, THROB, και FAX .
Στο MixW, "Inverted" σηµαίνει η αναστροφή του σήµατος Mark και Space  από τα κανονικά
πρότυπα λειτουργίας της ενεργής διαµόρφωσης. Αυτό το χαρακτηριστικό µπορεί να χρησιµο-
ποιηθεί σε περιπτώσεις όπου ο σταθµός που προσπαθείτε να εργαστείτε είναι κι αυτός σε
Αντιστροφή (Inversion) σήµατος.

Διευκρίνηση: Όταν χρησιµοποιείτε έναν παραδοσιακού υλικού TNC, ο RTTY σχεδόν πάντα
λειτουργεί σε διαµόρφωση LSB, χρησιµοποιώντας τόνο µετατόπισης 170 Hz µεταξύ MARK και
SPACE, µε τον τόνο MARK να είναι σε υψηλότερη συχνότητα.

Εάν το MixW τεθεί σε "RF, LSB" τότε το Mark είναι σε υψηλότερο τόνο. Ωστόσο, εάν το MixW
τεθεί σε "RF, USB" τότε ο τόνος  Mark θα είναι σε χαµηλότερο τόνο .
(Μπορείτε να το σκεφτείτε αυτό ως αυτόµατη αντιστροφή). Με άλλα λόγια, εάν το MixW
ρυθµιστεί σωστά (πρέπει να γνωρίζετε εάν χρησιµοποιείτε LSB or USB) τότε αυτόµατα θα
ρυθµίσει τον τόνο Mark και Space  για εσάς.

Θα χρησιµοποιούσατε µόνο την "Inverted" δυνατότητα για να λειτουργήσει αντεστραµµέ-
νο από την τυποποιηµένη πρακτική αυτής της διαµόρφωσης , ανεξάρτητα από εάν χρησι-
µοποιείτε USB ή LSB.

(Σηµείωση µε λίγα λόγια: Τα ψηφιακά προγράµµατα δηµιουργούν δύο ακουστικές προκαθορι-
σµένες συχνότητες όπου µεταξύ των απέχουν αναλόγως τι διαµόρφωση είναι πχ. PBSK 31,25
Hz, PACKET 200 Hz όταν  ήµαστε στις HF συχνότητες, SSTV 800 Hz, OLIVIA 1000 Hz (µέγιστο)
κτλ.
Η µία ακουστική συχνότητα λέγεται Mark, ενώ η άλλη Space. Ας  υποθέσουµε στην χαµηλή
έχουµε Space και στην υψηλή Mark και τσεκάρουµε το "Inverted" τότε η Space γίνεται υψηλή και
η Mark χαµηλή, στον δε καταρράκτη θα τα δούµε σαν δύο κάθετα σήµατα τα οποία απέχουν
µεταξύ των αναλόγως την διαµόρφωση που έχουµε.

Συνήθως τσεκάρουµε το "Inverted" όταν έχουµε ένα ισχυρό σήµα και δεν αποκωδικοποιείτε.

Όταν δε, κάνουµε εκποµπή χωρίς να κλικάρουµε κάποιο κουµπί Μάκρο και χωρίς εγγραφή στο
παράθυρο ΤX, τότε εκπέµπουµε µόνο αυτές τις δύο ακουστικές συχνότητες, έτσι λέµε ότι εκπέ-
µπουµε : Αδρανή σήµα (Idle signal).
Επίσης αν λαµβάνουµε ένα σήµα πχ. RTTY 14080 ΚHz σε USB, το ίδιο σήµα θα λάβουµε αν
αλλάξουµε 14081,8 ΚHz σε LSB. Η διαφορά των 1,8 ΚHz εξαρτάται από τον τύπο εκποµπής πχ.
από CW σε LSB ή USB έχουµε µία διαφορά ±1,2 ΚHz).

Περί Mark και Space δείτε το σχέδιο
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Εάν ρυθµίσετε και χρησιµοποιήσετε την δυνατότητα CAT του MixW, οι USB/LSB και η αλλαγή
συχνότητας θα εισέρχονται αυτόµατα επιλέγοντας View | Spectrum | Auto:

 Ενεργοποιώντας τον ποµποδέκτη σας µέσω της δυνατότητας CAT, το MixW ξέρει αυτόµατα
εάν χρησιµοποιείτε USB ή LSB, όπως και την συχνότητα λειτουργία σας,  . Οι συχνότητες λει-
τουργίας του MixW  (στην οπτική παρουσία του φάσµατος (spectrum) καθώς και στο ηµερολόγιο
και στην γραµµή  CAT), η ακουστική µετατόπιση γίνεται αυτόµατα, η οποία θα είναι είτε συν
είτε µείον της συχνότητας του ποµποδέκτη σας, ανάλογα µε το εάν είστε σε LSB ή USB.

Εάν δεν χρησιµοποιείτε CAT για να καθορίσετε την διαµόρφωση και συχνότητα σας, µπορείτε
να θέσετε τις παραµέτρους "RF, USB" ή "RF, LSB µε το χέρι από αυτές τις επιλογές. Η συχνότητα
σας θα εµφανιστεί ακριβώς εφ' όσον την θέσετε µε το χέρι  στο MixW και την ταιριάξετε µε την
συχνότητα του ποµποδέκτη σας όπως και για  USB/LSB. Αυτό µπορεί να γίνει χρησιµοποιώντας
Alt-F για να εµφανίσετε την CAT bar και εισάγοντας την ρύθµιση χειροκίνητα.

 Επιλογή > View | Spectrum | Sound θα παρουσιάσει την ακουστική συχνότητα µετατόπισης
(offset) µόνο, αδιαφορώντας για την συχνότητα  λειτουργίας του RF.

Σηµείωση:  Η ακουστική συχνότητα µετατόπισης (offset) µπορεί επίσης να φανεί µε την τοπο-
θέτηση του δροµέα επάνω από την γραµµή συχνοτήτων του φάσµατος έως ότου δούµε τον δρο-
µέα να µετατρέπεται σε χέρι τότε κλικ στο αριστερό κουµπί του ποντικιού.
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Επιλογή και έλεγχος  του κινητήρα
Αυτό το τµήµα αναφέρεται στους κινητήρες ελεγχόµενους από τον Η/Υ.
Επιλέξτε Configure | Rotor | και κλικ στον κινητήρα που έχετε.

 (Σηµείωση: Εάν δεν έχετε κινητήρα και επιλέξετε None τότε στoν World Map θα παρουσιάζε-
ται: η θέση (locator), η αζιµουθιακή διόπτευση αριθµητικώς αλλά και µε µία κίτρινη γραµµή από
το στίγµα (θέση) σας µέχρι την άλλη χώρα, του σταθµού που είµαστε σε QSO. Όταν επιλέξετε
το Demo  θα παρουσιάζονται τα ίδια συν µια µαύρη γραµµή όπου αντιπροσωπεύει τον εκλιπό-
ντα κινητήρα. σας. Όταν τώρα µε την  µύτη του δείκτη του ποντικιού δείξετε την κίτρινη γραµµή
και κάνετε κλικ, τότε θα περιστραφεί ταυτιζόµενη µε την κίτρινη. Το ίδιο θα συνέβαινε περι-
στρέφοντας τον υπάρχοντα  κινητήρα.
Έπειτα επιλέξτε Configure | Rotor | Settings. Αυτό φέρνει επάνω τον ακόλουθο διάλογο

Ενώ αυτό φαίνεται το ίδιο µε την θύρα διάλογου για το  CAT/PTT, οι πληροφορίες είναι για την
επιλογή των πληροφοριών ελέγχου των κινητήρων.  Θέστε αυτές τις παραµέτρους σύµφωνα µε

το εγχειρίδιο  του κινητήρα σας.
Όταν κλικ OK για να κλείσετε αυτόν τον διάλογο ένα παράθυρο θα εµφανιστεί και σας επιτρέ-
πει  να εισάγετε µια ρύθµιση αζιµουθίου. Πληκτρολογείστε αυτό και κλικ OK. Αυτό µπορεί να

αλλάξει αργότερα µε την επιλογή Configure | Rotor | Turn to...
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Οι άλλες επιλογές σας είναι Turn (στροφή)! (Γυρίζει τον κινητήρα προς τον σταθµό που γίνε-
ται η κλήση), και turn LP (γυρίζει τον κινητήρα  προς την αντίθετη µακρινή διαδροµή 180° του
σταθµού που είµαστε σε QSO).

{Σηµείωση: LP=Long Path =µακρινή διαδροµή – Μεταξύ του σταθµού µας και του εκάστοτε QSO,
µας συνδέει Μέγιστος Κύκλος 360° (γύρω-γύρω την Γη, απόσταση 40000 Kµ), εάν η µεταξύ µας
απόσταση είναι µικρότερη των 20000 Kµ λέγεται Μικρή διαδροµή (Sort Path), εάν είναι µεγαλύ-
τερη των 20000 Kµ λέγεται µακρινή διαδροµή (Long Path). Εφ’ όσον ο Μέγιστος Κύκλος έχει 360°
µε 40000 Kµ , τα 20000 Kµ έχουν 180°, έτσι αν η διόπτευση είναι πχ 30° Sort Path, η Μακρινή Δια-
δροµή θα είναι 180°+30°=210° . Αν η  διόπτευση είναι πχ 210° Sort Path, τότε η Long Path θα είναι
180°+210°=390°, επειδή οι 390° περιέχουν και τον Μέγιστο Κύκλο  των 360°, τον αφαιρούµε έτσι
έχουµε Long Path =390°- 360°=30°. Γενικώς σε διόπτευση από 0° έως 180° προσθέτουµε τις 180°
ενώ σε διόπτευση από 180° εώς 360° αφαιρούµε τις 180°}.

Ρύθµιση της κάρτας ήχου. Ανοίξτε τον διάλογο ήχου για ρυθµίσεις µε την επιλογή Configure |
Sound device settings... Εάν έχετε πολλαπλάσιες  κάρτες ήχου στο σύστηµά σας, εσείς επιλέξτε
ποια θέλετε για το MixW για χρήση λειτουργιών TX και RX.  Μπορείτε επίσης να θέσετε sample
rate, sound history, spectrum speed, όπως και να επιλέξετε ένα DSP φίλτρο, το όποιο µερικές φο-
ρές θα βοηθήσει για καλλίτερη αντιγραφή.

Sample rate (δειγµατοληπτική συχνότητα): Μια τιµή µεταξύ 7000 Hz και 12000 Hz ενδείκνυται
για δειγµατοληπτική συχνότητα στην κάρτα ήχου. Το MixW εργάζεται καλύτερα σε δειγµατο-
ληπτική συχνότητα προεπιλογής 11025 Hz, αν και άλλες τιµές µπορούν να χρησιµοποιηθούν
για να προσαρµόσουν διαφορές στις κάρτες ήχου. Γενικά, δεν είναι απαραίτητο να τροποποιη-
θεί η προκαθορισµένη τιµή εκτός σε ειδικές συνθήκες. (από την οµάδα βοηθείας MixW, µερικοί
έχουν γράψει ότι µε 12000 Hz έχουν καλλίτερα αποτελέσµατα, µια φορά παίζει µεγάλο ρόλο τι
κάρτα ήχου έχουµε).

Sound history: Αυτή η επιλογή παρουσιάζει ένα παράθυρο εισαγωγής του αριθµού δευτερολέ-
πτων της προηγούµενης λήψης που αποθηκεύετε στο MixW και ξαναπαίζεται όταν κρατάµε
πατηµένο το Shift ενώ κάνουµε κλικ επάνω σε ένα σήµα. Το σήµα θα ξαναπαιχτεί σε επιταχυ-
νόµενο ρυθµό.

Spectrum Speed: Αυτή η ρύθµιση αλλάζει την ταχύτητα κύλισης του καταρράκτη ή του φάσµα-
τος. Μια γρηγορότερη επιλογή, ο συντονισµός στα σήµατα θα γίνει ευκολότερος και
γρηγορότερος, αλλά απαιτεί επίσης ένας γρηγορότερος Η/Υ και κάρτας ήχου.
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FFT window: Το Square έχει την καλύτερη ευκρίνεια συχνότητας, το Nuttall έχει την καλύτερη
καταστολή των πλευρικών λοβών και είναι το καλύτερο για τις µετρήσεις IMD, και το Cosine
(προεπιλογή) είναι µία λογική συµβιβαστική λύση για τις συνηθισµένες καθηµερινές

διαδικασίες. (περί πλευρικών λοβών και IMD, δείτε την Λειτουργία BPSK31).
Επίσης αν θέλετε να µαθετε περί FFT window πηγαίνετε

http://en.wikipedia.org/wiki/Window_function .

Window
function

Sidelobe
level
(dB)

Fall off
(dB
per
octave)

Coherent
gain

Equivalent
noise
bandwidth
(bins)

6 dB
bandwidth
(bins)

Worst case
processing
loss (dB)

Triangular -27 -12 0.50 1.33 1.78 3.07
Hanning -32 -18 0.50 1.50 2.00 3.18
Hamming -43 -6 0.54 1.36 1.81 3.10

Full duplex: Όταν το τσεκάρουµε τότε θα δούµε στον καταρράκτη µας και την δική µας
εκποµπή, αρκεί η κάρτα ήχου που έχουµε να υποστηρίζει αυτήν την λειτουργία.

Disabled: Όταν το τσεκάρουµε η κάρτα ήχου απενεργοποιείται

DSP Filter: Επιλογές φίλτρων διευκολύνοντας την λήψη µας. Πχ Anti-Noise > εξασθενεί τον δη-
µιουργούµενο θόρυβο. Notch > επιτρέπει αυτόµατα ‘να εύρη’ την συχνότητα του φέροντος και
να την αποκόψει. Αρχίστε µε την επιλογή None έτσι όλα τα φίλτρα είναι κλειστά (Off).

Calibrate: Η σωστή λειτουργία των πολλών Διαµορφώσεων (mode) του MixW εξαρτάται από µια
κατάλληλα συντονισµένη κάρτα ήχου, για την διαδικασία συντονισµού βλέπε: Λειτουργία

SSTV στο Ρύθµιση SSTV Χρησιµοποιώντας την Mode WWV από το κυρίως παράθυρο.
Εκτός τούτου ο κατάλογος του MixW εµπεριέχει το πρόγραµµα Checksr.exe όταν το ανοίξουµε,
από ΄΄έναρξη > Όλα τα προγράµµατα> MixW> Check sound card sample rate΄΄ τότε παρουσιάζε-
ται το πλαίσιο:

Σηµείωση1: Αυτοί οι αριθµοί στο Difference, ppm δεν είναι οι σωστοί, το Checksr.exe το άφησα να
λειτουργήσει µόλις µία ώρα, ενώ για ακρίβεια θέλει αρκετές ώρες, µέχρι να σταθεροποιηθεί
(stabilize).

http://en.wikipedia.org/wiki/Window_function
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{Σηµείωση2: ppm = part per million = Μέρη Ανά Εκατοµµύριο. Το ppm είναι ευθέως ανάλογο
του ρυθµού δειγµατοληψίας (Sample rate) συµφωνα µε τον τύπο:

1 (διά) Sample rate (επί) 1000000=ppm ανα Hz Sample rate
Με την προεπιλογή Sample rate= 11025, έχουµε ένα Hz Sample rate να ισούται µε 90,7 ppm,
την προεπιλεγµένη τιµή 11025 µερικοί την αλλάζουν σε 12000 λόγω της κάρτας ήχου διότι έχουν
καλλίτερο αποτέλεσµα, µια φορά η τιµή της ppm θέλει µεγαλύτερη ακρίβεια την  οποία
γράφουµε στο Clock adjustment, ppm της κάρτας ήχου.

Sampling rate = ρυθµός δειγµατοληψίας = καθορίζει τον αριθµό των δειγµάτων ανά δευτερόλε-
πτο που παίρνεται από ένα αναλογικό σήµα για την µετατροπή του σε ψηφιακό.

Clock adjustment, ppm: Θέτουµε τον αντίστοιχο αριθµό ppm RX/TX που θα βρούµε, είτε
από το πρόγραµµα Checksr.exe (είναι οι αριθµοί από Difference, ppm) ή από όπως αναφέρεται
στην Λειτουργία SSTV .

Σαν παράδειγµα, ο Mark N5RFX έστειλε στην οµάδα συζήτησης MixW τις κάτωθι εικόνες. Όπως
βλέπετε το Sample rate 11025 της κάρτας ήχου όταν υπάρχει διαφορά (κλίση εικόνας) από 0-10
ppm είναι αποδεκτή, πάνω από 10 ppm πρέπει να την διορθώσουµε αναγράφοντας την τιµή της
διαφοράς στο Clock adjustment, ppm.
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Ακουστικοί δείκτες συχνότητας καταρρακτών

Με την επιλογή  Configure | Markers... δείκτες µπορούν να τεθούν σε µέχρι 5 θέσεις ακουστικής
συχνότητας. Αυτό θα τοποθετήσει µια λεπτή κόκκινη κάθετη γραµµή στην οθόνη καταρράκτη,
στην επιθυµητή θέση ως εξής:

{Σηµείωση: Σ’ όλες τις Διαµορφώσεις µε κλικ στον καταρράκτη, ο ρόµβος συντονισµού
θα µεταβεί εκεί που κάναµε το κλικ εκτός όταν είµαστε σε SSTV όπου θέλει άλλη διαδικασία,
έτσι αυτοί οι δείκτες µας διευκολύνουν να εντοπίσουµε γρηγορότερα την συχνότητα του άλλου
σταθµού. (δείτε Λειτουργία SSTV)}

Ο καταρράκτης γνωρίζει τις µαρκαρισµένες συχνότητες
Στον κατάλογο του MixW υπάρχει το αρχείο "KnownFqs.dat". Αυτό περιέχει συχνότητες, τάξη
εκποµπής, χαρακτηριστικά κλήσεως και µικρή περιγραφή τι εργασία κάνουν. Όταν πάµε στον
καταρράκτη σε µία από εκείνες τις συχνότητες θα τοποθετηθεί ένας γκρίζος δείκτης του αντί-
στοιχου σταθµού. Στο παράδειγµα, κάτω από έναν δείκτη, ο σταθµός NCDXF/B παρουσιάζεται
στους 14.100 ΜHz. Ανοίξτε το αρχείο µε έναν επεξεργαστή κειµένων (πχ. όπως είναι το Σηµει-
ωµατάριο ή  το Νote book) για να προσθέσετε τις δικές σας συχνότητές σας.

(Σηµείωση 1: Για να ανοίξουµε πχ. τον "KnownFqs.dat", δεξιό κλικ στον φάκελο ή το αρχείο,
Κλικ στο «Άνοιγµα µε…». Από τον κατάλογο επιλογών του πλαισίου «Άνοιγµα µε» επιλέγουµε
το Νote book ή το Σηµειωµατάριο και κλικ στο ΟΚ. Αν δεν υπάρχει το Νote book ή το Σηµειω-
µατάριο, κλικ στην «Αναζήτηση» και το βρίσκουµε από εκεί).

Από View | Spectrum | πρέπει να τσεκαριστεί το Bookmarks για να καταστήσει τους δείκτες
Ορατούς, όπως και τα QSO σας. Οµοίως µια προσωρινή συχνότητα που θέλετε να γνωρίζετε την
θέση της µπορεί να τεθεί στην τρέχουσα θέση RX του καταρράκτη, δεξί κλικ στον καταρράκτη
και επιλέξτε το Mark Known Fq.

(Σηµείωση 2: "KnownFqs.dat" το αρχείο αυτό βρίσκεται στον κατάλογο του MixW, όταν τον
ανοίξουµε έχει την µορφή:
  Fq     MODE    CALL      Description (not used at the moment)
14100 CW NCDXF/B  NCDXF BEACONS
18110 CW NCDXF/B  NCDXF BEACONS
21150 CW NCDXF/B  NCDXF BEACONS
24930 CW NCDXF/B  NCDXF BEACONS
28200 CW NCDXF/B  NCDXF BEACONS
10144 CW DK0WCY/B
4996 - RWM (1)
9996 - RWM (2)
14996 - RWM (3)
28174.7RTTY UT2UZ/B DXCLUSTER BEACON       και άλλα
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Παρεµπιπτόντως ο σταθµός RWM εκπέµπει σε CW την ώρα και µέσω αυτής θα ρυθµίσουµε
την κάρτα ήχου µας (δείτε Λειτουργία SSTV), όπως και τα ρολόγια µας. Ο δε DK0WCY σε
CW/BSK31 τα περί ιονόσφαιρας).

 Στο αρχείο KnownFqs.dat µπορούµε να γράψουµε και άλλες αγαπηµένες µας συχνότητες-
σταθµών, αρκεί να κρατάµε τον αρχικό τύπο  γραψίµατος).

(Σηµείωση2: ο σταθµός NCDXF/B: υπάρχουν 18 ραδιοφάροι σταθµοί διασκορπισµένοι στη Γη,
κάθε τρία λεπτά για 10 δευτ. εκπέµπουν σε CW το χαρ. Κλήσεώς των και 4 παύλες εντάσεως
100W, 10W, 1W, 0,1W. Όταν θέλουµε να τους παρακολουθήσουµε κλικ View> NCDXF/IARU
beacons, εµφανίζεται πλαίσιο µε αυτούς, οπότε αν ακούσουµε τον JA2IGY στην 2ρη παύλα του,
θα γνωρίζουµε ότι µε 10W µπορούµε QSO µε Ιαπωνία στην αντίστοιχη συχνότητα).

Band Edge Markers
Ένας µικρός κόκκινος κύκλος µε µια άσπρη γραµµή µέσα του (σήµα που σηµαίνει
"Απαγορεύεται η είσοδος") τοποθετείται ακριβώς κάτω από τη χαµηλότερη συχνότητα της
ραδιοερασιτεχνικής ζώνης και ακριβώς επάνω από την υψηλότερη συχνότητα της ζώνης. Οι χα-
µηλότερες και υψηλότερες συχνότητες των διαφόρων Διαµορφώσεων λαµβάνονται από το αρ-
χείο Bands.ini τις οποίες µπορείτε να τροποποιήσετε µε έναν συντάκτη κειµένων όπως το Ση-
µειωµατάριο ή το Notepad .

(Σηµείωση: Bands.ini . Ότι ειπώθηκε για KnownFqs.dat ισχύει και εδώ. Ανοίγοντας το
αρχείο έχουµε: Εδώ είναι µόνο για τα 10µέτρα ως παράδειγµα.
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start fq, kHz= Αρχή της ζώνης
end fq, kHz= Τέλος της ζώνης
preferred fq, kHz= Προτιµήσεις. Πολλές απ΄αυτές µπορεί να τις αλλάξουµε πχ. θέτουµε το
MixW σε διαµόρφωση CW, ο ποµποδέκτης (εφ’ όσον υπάρχει σύνδεση CAT) και το MixW θα δεί-
ξουν συχνότητα 14010 kHz, αν εµείς θέλουµε άλλη, σβήνουµε αυτήν που έχει και γράφουµε την
δική µας. Στο BPSK31 ο Nick έχει 14071 ενώ είναι 14070,15 άρα την αλλάζουµε.

Callbook..(Βιβλίο Χαρακτηριστικών Κλήσεων)
Το MixW θα κοιτάξει αυτόµατα µέσα στις καταχωρήσεις του ηµερολογίου ενός callbook. Επι-
λέξτε Configure | Callbook. Ανοίγει πλαίσιο settings dialog, στο Callbook type επιλέξτε τον τύπο
Callbook σας και στο Database path γράφτε την Διεύθυνση που έχετε  φορτώσει τα Δεδοµένα του
callbook. Παραδείγµατος χάριν, εάν έχετε  το QRZ database στον οδηγό C:, θα εισάγετε
C:\callbk\. Εάν χρησιµοποιείτε το QRZ άµεσα από το CD θα εισάγατε D:\callbk\ εάν το CD εί-
ναι στον οδηγό D. Εάν χρησιµοποιείτε το callbook της ARRL και το έχετε στον σκληρό δίσκο σας
θα γράψετε C:\RAC\.
Έπειτα επιλέξτε Options | Auto search in callbook. Τώρα όταν εισάγετε µια κλήση στην τρέχου-
σα γραµµή QSO του ηµερολογίου, το MixW θα ανατρέξει στο callbook και θα το επιδείξει όπως
παρουσιάζεται εδώ. (Δείτε Options >Auto search).
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ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Τα στοιχεία που παρουσιάζονται, όταν ο δείκτης του ποντικιού υπερίπταται στο
χαρακτηριστικό κλήσεως  του παραθύρου λήψεως, δεν προέρχεται από το Callbook όπου έχουµε
εγκαταστήσει. Για άλλες εναλλαγές εγγραφών των QSO,

Δείτε το «Χρήσης του MixW µε άλλα προγράµµατα» του κεφαλαίου «Παράρτηµα»

TNC settings= Aν χρησιµοποιήσουµε TNC του εµπορίου ρυθµίζουµε από ‘δω την σειριακή θύρα,
σύµφωνα µε τις λειτουργίες του TNC.

>>>>>>>> Από MixW 2.19 και όσοι έχουν το RigExper, αφού φορτώσουµε τους οδηγούς πάµε
Configure > Interface setup wizard RigExpert και βλέπουµε σε ποιές πόρτες αντιστοιχούν τα
COM, PTT, κτλ. Τις οποίες µπορουµε να αλλάξουµε από > Έναρξη > Πίνακας ελέγχου > Επιδό-
σεις συντήρηση > Συστηµα > επιλέγουµε την κάρτα Υλικό και κλικ στο Διαχείριση Συσκευών,
από τους <Ελεκτές USB> αναζητούµε τις θύρες του RigExper.
>>>> Υπάρχει και µακροεντολή <SHOW:RIGEXPERTS>.

WinKeyer = από Configure | WinKeyer επιλέγουµε την θύρα επικοινωνίας όπως TNC settings.
Το WinKeyer είναι αυτόµατο χειριστήριο (έτοιµο ή σε εξαρτήµατα) δείτε:
http://k1el.tripod.com/

MixW: Βασική Εγκατάσταση (set up)
_________________________________________________________

                                    Διασύνδεση του ποµποδέκτη σας στο PC σας:

Η διασύνδεση του ποµποδέκτη µε το PC σας για να εργαστεί µε MixW µπορεί να αντιµετωπι-
στεί µε πολλούς τρόπους. 1ον µε µία διπλής κατεύθυνσης ακουστική σύνδεση µεταξύ του
ποµποδέκτη και της κάρτας ήχου του υπολογιστή, και 2ον ο ποµποδέκτης πρέπει να µεταγάγετε
µεταξύ TX και RX. Μπορείτε να ρυθµίσετε το MixW για αυτήν την µεταγωγή µεταξύ TX και RX
µε τέσσερις τρόπους.

1.Η λειτουργία του PTT (push-to-talk: πατώ & οµιλώ) γίνεται µέσω ενός βολτάζ από το ποδαράκι
DTR ή RTS  της σειριακής θύρας , η ίδια θύρα µπορεί επίσης να χρησιµοποιηθεί για την εν σειρά
επικοινωνία µε τον ποµποδέκτη  (CAT λειτουργία όπως TS-2000).

2. Χρησιµοποιείτε εντολές για εκποµπή και λήψη στο ραδιόφωνο µέσω της σειριακής θύρας
CAT, χωρίς χρήσης PTT κυκλώµατος (το ραδιόφωνό σας πρέπει να υποστηρίζει PPT µέσω CAT
δηλαδή CAT λειτουργία όπου PTT  µέσω TXD/RXD όπως FT-817).

3. Χρησιµοποιήστε VOX (Voice Operation Transmission-Εκποµπή Λειτουργούσα µε την Οµιλία,
δηλαδή το PTT γίνεται µέσω της φωνής), είναι ένα  ειδικό κύκλωµα για να µεταγάγει αυτό σε
εκποµπή  όταν ακούσει τα σήµατα που έρχονται από τον Η/Υ, και πίσω στην λήψη όταν αυτά
σταµατήσουν ( όποιος ενδιαφέρεται υπάρχει στην: http://home.comcast.net/~kh6ty/interface/
και http://wa8lmf.net/ham/tonekeyer.htm σε 3 τύπους).

http://k1el.tripod.com/
http://home.comcast.net/%7Ekh6ty/interface/
http://wa8lmf.net/ham/tonekeyer.htm
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Σηµείωση: Οι συντάκτες του λογισµικού MixW, Nick και  Dennis, έχουν παρουσιάσει µοναδι-
κές συσκευές «διασυνδέσεως» κάρτας ήχου για το MixW αλλά και για τα άλλα προγράµµατα.
Για να µάθετε περισσότερα περί της συσκευής, αποκαλούµενη RigExpert, και δύο νεώτερες  για
θύρα USB  την RigExpert PLUS και RigExpert TI-5 (η 2ρη τα έχει όλα), δείτε τον ιστοχώρο του
Nick: http://www.rigexpert.com/index?s=main&f=main

Λειτουργείστε τον ποµποδέκτη να µεταδίδει/λαµβάνει χειροκίνητα.

Σηµαντική σηµείωση:  Το µικρόφωνό σας πρέπει να αποσυνδεθεί από το ραδιόφωνο
(ή κλείστε το από το κύκλωµα) για να αποφύγετε ακούσια φωνητικά σήµατα να µπουν στις ψη-
φιακές ζώνες. (Με λίγα λόγια δεν µπορούµε να εκπέµπουµε φωνή και ψηφιακά συγχρόνως)

Όταν χρησιµοποιείτε VOX τότε ήχοι, όχι του MixW αλλά ήχοι του υπολογιστή (όπως ο ήχος ξε-
κινήµατος παραθύρων) µπορούν να προκαλέσουν την ενεργοποίηση  του κυκλώµατος VOX και
να ενεργοποιήσει τον ποµποδέκτη.
Είναι εξαιρετικά σηµαντικό να προσαρµόσουµε τις εντάσεις ήχου εισόδου και εξόδου.
Αυτό γίνεται µε τα Παράθυρα Volume και Recording control. Τα παράθυρα Volume και
Recording controls µπορείτε να τα αναζητήσετε  µέσα από το MixW µε την επιλογή

Configure | Input volume, ή Configure | Output Volume.  Βεβαιωθείτε ότι το λογισµικό του
MixW έχει ρυθµιστεί  όπως περιγράφεται στο  Ρύθµιση Παραµέτρων.

Θέτοντας τα ακουστικά επίπεδα RX (σήµατα εισόδου):
Θέστε πρώτα την ένταση εισόδου επιλέγοντας Configure | Input Volume, θα εµφανιστεί κάποια

έκδοση από τον ακουστικό µείκτη µε έλεγχο ηχογραφήσεως (recording control).

Για αυτές τις ρυθµίσεις είναι καλλίτερα να τακτοποιηθεί το παράθυρο MixW και ο ακουστικός
έλεγχος της κάρτας ήχου, έτσι ώστε να µπορείτε εύκολα να δείτε τα σήµατα στον καταρράκτη
και τα συρόµενα κουµπιά του ήχου. Θέστε την ακουστικό ένταση του ποµποδέκτη σε ένα άνετο
επίπεδο ακούσµατος.

Ανάλογα µε την εγκατάσταση σας, να ρυθµίσετε για είσοδο Mic ή Line-in . Ο καλύτερος τρόπος
να θέσετε  την ένταση είναι να συντονίσετε κατά προσέγγιση τον ποµποδέκτη σας σ‘ ένα ψηφι-
ακό σήµα, και έπειτα κλικ στο ισχυρότερο σήµα του καταρράκτη. Εάν το MixW δεν κλειδώνει
επάνω στο σήµα σωστά, µπορείτε τότε να το συντονίσετε µε ακρίβεια µε τον ποµποδέκτη σας, ή
να ξαναχτυπήσετε το σήµα στον  καταρράκτη. Γενικώς επιλογή Snap από το µενού Option
βοηθά πολύ για τον συντονισµό στον  καταρράκτη.

Ρυθµίστε το επίπεδο εισαγωγής ήχου της Mic ή line µέχρι ο θόρυβος φόντου (καταρράκτη) πα-
ρουσιάσει ένα σκοτεινό προς το ανοικτό µπλε χρώµα, και το πραγµατικό σήµα (ή ισχυρός θόρυ-
βος ) να είναι ένα ανοικτό πράσινο χρώµα. Τα ισχυρά συντονιζόµενα σήµατα  θα είναι κίτρινα ή
πορτοκαλί.

http://www.rigexpert.com/index?s=main&f=main
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Είναι πολύ σηµαντικό να ΜΗΝ υπάρχει υπεροδήγηση στην είσοδο της κάρτας ήχου (σήµα
κόκκινο). Η υπεροδήγηση της κάρτας ήχου  θα υποβιβάσει σοβαρά την αποκωδικοποίηση σας,
και θα σας δώσει  ανακριβείς αναγνώσεις IMD (περί IMD σελίδα 100, 101.
Η ρύθµιση για τα κατώτερα επίπεδα του Record Level (σήµατα εισόδου), είναι µια καλή ένδειξη
της οπτικής παρουσίασης, αυτό είναι η καλύτερη αφετηρία. Μπορεί να είναι απαραίτητο να
µειωθεί το σήµα µεταξύ του ποµποδέκτη και της κάρτας ήχου, ειδικά εάν χρησιµοποιείτε την
είσοδο Mica της κάρτας ήχου. Αυτό µπορεί να γίνει µε ένα απλό κύκλωµα διαιρετών τάσης π.χ.
ποτενσιόµετρο.

Εάν δεν βλέπετε καµία  δραστηριότητα λήψεως στον καταρράκτη του MixW, σιγουρευτείτε ότι η
Mic  ή Line-in στην κάρτα ήχου δεν είναι τσεκαρισµένες δηλαδή Σίγαση (mute)  ("Mute"ή Σίγαση
είναι ένα παραθυράκι ελέγχου κάτω από τον ροοστάτη ρυθµιστή) ή/και ότι η εισαγωγή που έχε-
τε επιλέξει είναι τσεκαρισµένη . (Αυτές οι επιλογές ποικίλουν ανάλογα µε τους οδηγούς καρτών
ήχου σας). Επίσης διπλοελέγξτε όλες τις συνδέσεις σας.
 Είναι δυνατόν  να υπεροδηγήτε την κάρτα ήχου σας και θα πρέπει να µειώσετε το σήµα εισα-
γωγής. Μετά από αυτές τις βελτιστοποιηµένες ρυθµίσεις, προχωρήστε και προσπαθήστε για
την αποκωδικοποίηση κάποιου QSO για να πάρετε µια αίσθηση για καταλληλότερες ρυθµίσεις.

Εκτός από την κάρτα ήχου ή το τυχόν ποτενσιόµετρο στο κουτί Διασυνδέσεώς µας,
το σήµα µπορούµε να το ελέγξουµε από: View> Spectrum> Dynamic range, ο πίνακας περιέχει
µία δυναµική του σήµατος από 20db έως 100 db. Ένας συνδυασµός των 3 αυτών θα πάρουµε το
καλύτερο σήµα.
Αρχίστε µε Volume 3τη γραµµή από κάτω και Mica /Line-in λίγο πιο πάνω από την µέση.

{Σηµείωση1: Η είσοδος Mic είναι πολύ πιο ευαίσθητη (10-100mV µε αντίσταση εισόδου
600- 1500Ω), ενώ η Line-in θέλει πιο δυνατό σήµα ( µεγαλύτερο από 500 mV,  αντίσταση εισόδου
10-47ΚΩ).

Θέτοντας τα ακουστικά επίπεδα TX (σήµατα εξόδου):
Για να εκπέµψετε τα ψηφιακά σήµατα, πρέπει να συνδέσετε την έξοδο της κάρτας ήχου, (συχνά

µέσω µιας αποµόνωσης µε µετασχηµατιστή, ή έναν εξασθενητή 100:1) µε το µικρόφωνο του
ποµπού , το AFSK, ή την ακουστική είσοδο του ποµπού.
Με την Διασύνδεση µεταξύ Η/Υ - ποµπό και συνδέοντας τον ποµποδέκτη σας σε ένα πλαστό
(dummy) φορτίο, µπορείτε τώρα να ρυθµίσετε  το ακουστικό επίπεδο εξόδου της κάρτας ήχου
στο PC σας, για να το προσαρµόσετε µε το κύκλωµα εισόδου του ποµποδέκτη σας.

Είναι εξαιρετικά σηµαντικό να προσαρµόσετε τα ακουστικά επίπεδα (εντάσεις) εξόδου.
Για την ρύθµιση εµφανίστε την ένταση εξόδου (Volume Control) επιλέγοντας :
Configure | Output volume

Αυτές οι ακουστικές ρυθµίσεις  γίνονται καλύτερα µε τον ποµποδέκτη σας συνδεδεµένο µε ένα
dummy load. Έτσι δεν υπάρχει QRM καθώς επίσης και τη φθορά λόγω χρήσης στον εξοπλισµό

σας. (dummy load= φορτίο που αποτελείται από καθαρή ωµική αντίσταση σαν
προσοµοίωσης κεραίας).
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Θέστε τον ποµποδέκτη σας MIC gain control (εάν χρησιµοποιείτε το Μικρόφωνο)  ελαφρώς
επάνω από το ελάχιστο και βεβαιωθείτε το VU meter (ή άλλος δείκτης) του ποµπού σας εµφανί-
ζει και ελέγχει το "ALC". Ρυθµίστε το VOX στα κατώτερα όρια (εάν χρησιµοποιείτε VOX) πρέ-
πει να είναι ρυθµιζόµενο όπως το έχετε συνήθως µε τις άλλες διαµορφώσεις (Mode) εκποµπής.
Θέστε την καθυστέρηση του VOX πιο ΠΟΛΥ για να αποτρέψετε  τη δυνατότητα απώλειας δεδο-
µένων. Το VOX πρέπει να είναι ανοικτό εάν εσείς σχεδιάζετε να ενεργοποιείτε τη λειτουργία
TX/RX σας µε αυτό. Εάν δεν χρησιµοποιείτε VOX ή ένα προαιρετικό κύκλωµα του PTT, µπορείτε
να κάνετε αυτές τις δοκιµές χειροκίνητα υποχρεώνοντας τον ποµπό  να εκπέµψει όταν λέτε στο
MixW να εκπέµψει. (κλικ TX στο MixW, συγχρόνως κλικ PTT ποµπού, ενώ τον ήχο από το
µεγάφωνο του PC τον παίρνετε µε το µικρόφωνο του ποµπού)

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το MixW δεν θα τεθεί σε εκποµπή έως ότου έχετε εγγράψει τις πληροφορίες των
προσωπικών σας στοιχείων. Είναι καλύτερο να υπάρξει το MixW ενεργό σε ένα παράθυρο και
το Volume Control Output σε ένα δεύτερο παράθυρο. Για την ώρα ρυθµίστε το Volume Control
στο ελάχιστο, και το Wave ακριβώς ελαφρώς επάνω από την µέση.
Αρχικά επιλέξτε BPSK31 επιλέγοντας  Mode | BPSK31. Θέστε το MixW στην εκποµπή κάνοντας
κλικ στο RX της Γραµµής Κατάστασης (status bar). Το "RX"  γυρίζει σε "TX", and το MixW θα εκ-
πέµψει BPSK31 το <αδρανές> σήµα του BPSK31. Για να επιστρέψουµε στην λήψη κλικ στο "TX"
στην status bar. Προσοχή: Μην εκπέµπετε για µεγάλες περιόδους διενεργώντας αυτές τις
προσαρµογές.  Εάν διαπιστώνετε ότι οι ρυθµίσεις σας πρέπει να συνεχιστούν, αφήστε τον πο-
µποδέκτη σας στην λήψη για λίγο µεταξύ των προσπαθειών των ρυθµίσεων σας.

[<αδρανές> σήµα (idle) = Όταν δεν γράψουµε τίποτα στο παράθυρο TX και κάνουµε εκποµπή,
τότε θα εκπέµψουµε τους δύο ακουστικούς ήχους του BPSK31, είναι αυτές οι δύο κάθετες
γραµµές στον καταρράκτη όπου απέχουν µεταξύ τους περίπου 31 Hz].

Οι ρυθµίσεις. Αργά αυξήστε το επίπεδο Volume control στον Η/Υ προσέχοντας το ALC meter
του ποµπού. Μόλις βλέπετε µια ανάγνωση στο µετρητή ALC, µειώστε την ένταση του Volume
Control  µέχρι το ALC  να γίνει  (ή ελαφρώς κάτω από) µηδέν.

Είναι ΠΟΛΥ σηµαντικό να µην έχετε ΚΑΜΙΑ ανάγνωση ALC.
Τώρα ελέγξτε την ανάγνωση στο µετρητή Ισχύος (Power). Θα είναι πιθανώς περίπου 50% της
µέγιστης ισχύς σας. Να ενθυµίστε ότι τα περισσότερα  των ψηφιακών Διαµορφώσεων τρέχουν
µε 100% Duty Cycle σταθερά . Πολλοί  ποµποί δεν µπορούν να αντέξουν την 100% ισχύ για πο-
λύ. Ανάλογα µε το mode που χρησιµοποιείτε  µπορεί να θελήσετε µείωση της ισχύος  περαιτέρω
από το µηδέν του ALC.

 (Σηµ1.Duty Cycle=η αναλογική 100% διάρκεια λειτουργίας του ποµπού, πχ. Στο Μορς έχουµε
50%, στο FSK είναι 100%. Γενικώς, είναι η διάρκεια της ώρας ενός εκπεµπόµενου σήµατος που
παραµένει σε υψηλό επίπεδο. Πχ. το Duty Cycle στο ψηφιακό σχήµα –σελίδας 20- είναι η
διάρκεια χρόνου µεταξύ υψηλής  -1- και   χαµηλής -0- κατάστασης).

(Σηµ2. ALC= Automatic Limiting Control= περιορίζει την RF οδήγησης του ποµπού ισχύος κατά
την διάρκεια της εκποµπής για να αποτραπεί η παραµόρφωση).

(Σηµ.3 = Καλό είναι και ο Speech Processor –PROC- να είναι κλειστός.)

Εάν χρησιµοποιείτε VOX για εκποµπή και το VOX δεν έχει ρυθµιστεί για την ώρα καθυστερή-
σεως, την ένταση εξόδου του ήχου την θέτουµε στην µέση της κλίµακας, και ανοίγουµε λίγο την
ένταση της Mica του ποµπού και ξαναπροσπαθούµε . Εάν το VOX δεν ενεργοποιείτε σε αυτό το
χαµηλό ακουστικό σήµα, τότε πρέπει να ρυθµίσετε την ένταση χειροκίνητα θέτοντας τον πο-
µπό σε εκποµπή, ύστερα ρυθµίστε  την ένταση για βελτιστοποίηση του ακουστικού σήµατος
(πάλι πρέπει να δείτε τον δείκτη ALC σας , και τοποθετήστέ τον, κλειστό ή µηδέν), κατόπιν
επαναριθµείστε το κύκλωµα VOX σας, στη νέα ένταση της εισόδου.
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Η καλύτερη ρύθµιση όταν  χρησιµοποιείτε κύκλωµα Διασυνδέσεως (interface) που δεν έχει
εξασθενητή, χρησιµοποιείτε την έξοδο της κάρτας ήχου µε έλεγχο των ρυθµίσεων Volume και
Wave  πολύ χαµηλά, και το Mic gain λίγο χαµηλότερα από ότι στην κανονική λειτουργία SSB.
Εάν διαπιστώνετε ότι δεν µπορείτε να ελέγξετε τον ήχο χρησιµοποιώντας αυτούς τους ελέγχους
στις εύλογες περιοχές, θα χρειασθείτε πιθανώς να προσθέσετε διάταξη εξασθένησης µεταξύ
εξόδου της κάρτας ήχου και της εισόδου Mic του ποµπού.

 Μπορείτε επίσης να δοκιµάσετε  την ακουστική είσοδο της δευτερεύουσας υποδοχής (accessory
jack) (εάν ο ποµπός σας διαθέτει τέτοια). Με αυτό µπορεί να αποφύγετε το κύκλωµα προενί-
σχυσης του µικροφώνου και να είναι µια καλύτερη επιλογή για το ταίριασµα των σηµάτων.
Μόλις βελτιστοποιήσετε αυτές τις ρυθµίσεις σηµειώστε τις θέσεις των ρυθµίσεων του ποµποδέ-
κτη καθώς  και των θέσεων των εντάσεων Volume / Recording mixer στον Η/Υ.

Σηµείωση: Περί Quick Mix. Δυστυχώς από την επίσηµη ιστοσελίδα
http://www.ptpart.co.uk/quickmix/  απεσύρθη, όποιος το θέλει µπορώ να του το στείλω.

Όταν το κατεβάσουµε, το εγκαθιστούµε στο  C:\Program Files\ MixW\QuickMix.
(αν και το MixW 2.19 το περιέχει, κάντε έναν έλεγχο). M’ αυτό µπορούµε να επιλέξουµε την
κάρτα ήχου (αν έχουµε περισσότερες από µία όπως µία για τα ραδιοψηφιακά και µία άλλη για
τα υπόλοιπα του Η/Υ), να ρυθµίσουµε τις Εντάσεις από Είσοδο/Έξοδο του MixW για κάθε
διαµόρφωση ξεχωριστά και κατ’ επέκταση και της µουσικής µας.

Ανοίγουµε το MixW στην χ διαµόρφωση, σ’ ένα κουµπί Μάκρο γράφουµε την  µακροεντολή
<EXEC:C:\Program Files\QuickMix\QuickMix.exe>. Όταν κλικ σ’ αυτό το κουµπί  εµφανίζεται το
πλαίσιο QuickMix και εφ’ όσον έχουµε ρυθµίσει τις ακουστικές εντάσεις, κλικ στο κουµπί Save
του QuickMix.  Αυτό θα δηµιουργήσει ένα αρχείο µε αυτές τις ακουστικές ρυθµίσεις. Το οποίο
µπορούµε να ανακαλέσουµε ανά πάσα στιγµή.

 Το QuickMix για να ανοίξει µε τα "Microsoft Vista:
1. Αφού το εγκαταστήσουµε .
2. Δεξιό κλικ στο εικονίδιο QuickMix  και επιλέγουµε ‘Ιδιότητες’ (Properties)
3. Επιλέγουµε την καρτέλα ‘Συµβατότητα’ (Compatibility)
4. Τσεκάρουµε το ‘Εκτέλεση προγράµµατος σε λειτουργία συµβατότητα για:’
  και από το αναδιπλωµένο µενού επιλέγουµε το 'Windows 2000"

Επίσης µπορούµε το QuickMix.exe να το εµφανίζουµε σαν επιπρόσθετη διαµόρφωση στο MixW.
Δείτε το πώς γίνεται στο κεφαλαιο <Χρήση του MixW µε άλλα προγράµµατα.

http://www.ptpart.co.uk/quickmix/
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MixW: PTT Κύκλωµα

Έχετε τρεις βασικές επιλογές για τον χειρισµό του PTT στον ποµπό:
1. Χειρισµός του ποµπού µέσω της γραµµής PTT από την αποκλειστική λειτουργία της

σειριακής θύρα.
2. Άµεση εντολή  PTT ON/OFF µέσω του PC –εντολή διασύνδεσης ποµπού, (Σε ορισµένα ράδια)
3.Κοινη χρήση εντολών µεταξύ Ποµπού-PC της σειριακής θύρας και του κυκλώµατος PTT. Δείτε

(Ρύθµιση Παραµέτρων) για την εναρµόνιση λειτουργικών στοιχείων του λογισµικού του
MixW, τις επιλογές PTT όπου µπορείτε να χρησιµοποιήσετε…

Χειρισµός του ποµπού µέσω της  γραµµή PTT : Για τον χειρισµό της σειριακής θύρας, το σήµα
PTT πραγµατοποιείτε µε Υψηλό/Χαµηλό βολτάζ από το ποδαράκι 4 ή 7 του συνδετήρα DB9.

(Είναι οι γραµµές DTR και RTS).
Για να χειριστείτε την γραµµή  PTT από DTR ή RTS χρειάζεται ένα κύκλωµα από τρανζίστορ
διασύνδεσης (interface) πχ:

(Στην http://www.rigexpert.com/index?f=cables θα πάρετε µία ιδέα βλέποντας βύσµατα και
καλωδιώσεις για όλους τους ποµποδέκτες

Άµεση εντολή PTT on/off Μέσω του PC - Ράδιο εντολή (CAT) διασυνδέσεως:
Σε µερικά µοντέλα ποµποδεκτών Kenwood. Yaesu, Icom, και TenTec, έχουν κατασκευαστικές

δυνατότητες µε σειριακή θύρα διασύνδεσης έτσι µπορεί να χρησιµοποιηθεί για τον χειρισµό του
PTT. Εάν ο ποµπός σας υποστηρίζει το PTT χρησιµοποιώντας τη διασύνδεση CAT κανένα άλλο

πρόσθετο υλικό δεν χρειάζεται.

Κοινή χρήση εντολών Η/Υ-Radio (CAT)-σειριακής θύρας µε το PTT κύκλωµα:
Πολλοί ποµποδέκτες δεν χρησιµοποιούν τις γραµµές RTS ή/και DTR για CAT. Σε αυτήν την πε-
ρίπτωση µπορείτε να χρησιµοποιήσετε την ίδια σειριακή θύρα για αµφότερα CAT και  PTT κυ-
κλώµατα. Αυτό απαιτεί  συρµάτωση του συνδετήρα  DB9 έτσι ώστε τα απαραίτητα ποδαράκια

να συνδέονται µε καλώδιο σε κάθε ένα από τα δύο (CAT και PTT) µέσω της διασυνδέσεως

Τότε ο διάλογος PTT & CAT θα πρέπει να αποτσεκαριστεί "PTT via CAT command" και στον
διάλογο Serial Port θα επιλέξετε είτε RTS ή DTR για PTT και ρυθµίστε τις άλλες παραµέτρους

όπως χρειάζονται για την διασύνδεση CAT.

 Σημείωση: Για καλύτερη κατανόηση παραθέτω κυκλώματα <Διασυνδέσεων>, κατασκευασμένα και
λειτουργούντα για Kenwood, Yaesu, Icom – Για Icom λόγω ελλείψεως TRX δεν το δοκίμασα.

  Ενδιάµεσο κύκλωµα µεταξύ Η/Υ και TS-2000, TS-570. Έτοιµο για διάτρητη πλακέτα.
(Το κύκλωµα κάνει και για άλλους TRX αν προσαρµόσουµε τις ενώσεις στα διάφορα ποδαράκια

σύµφωνα µε τα στοιχεία του TRX µας)

http://www.rigexpert.com/index?f=cables
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(Σημείωση1: Με η-Ταχ. μπορώ να σας στείλω την πρόσοψη με οδηγίες για την τύπωση και κόλληση,
επίσης τα χρώματα γραμμάτων και φόντου μπορούν να αλλάξουν).

(Σημείωση 2: TS-570, TS-2000 θέλουν: RTS= Always ON & DTR= PTT + CW, επίσης στον
TS-2000 µε 2ρο µετασχηµατιστή + ποτενσιόµετρο και Line in στην κάρτα ήχου µπορούµε να

έχουµε τον SUB-receiver σε 2ρο καταράκτη. Δείτε στο κεφάλαιο περί καταράκτου).
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Από την http://www.iasevoli.de/ft817.htm

Ενδιάµεσο κύκλωµα για FT-817, FT-857, FT-897 και Η/Υ
Περιοχή Η/Υ Περιοχή TRX

Σηµείωση 1: Τα FT-817, FT-857, FT-897 θέλουν: RTS  = Always OFF.

Σηµείωση 2: Πολλοί ποµποδέκτες των 2 µέτρων έχουν την ίδια υποδοχή όπως η πιο πάνω DATA
µε τις ίδιες λειτουργίες,  διαφέροντας µόνο στις ονοµασίες
πχ ποδαράκι 1= DATA IN  µπορεί να το δούµε ως PKD. Το ποδαράκι 3 από PTT σε PKS,
το 5 από DATA OUT σε PR1 κτλ.
Δηλαδή το πιο πάνω κύκλωµα της DATA µπορούµε να το χρησιµοποιήσουµε σε ποµπο-
δέκτες των 2 µέτρων, έτσι θα έχουµε ψηφιακά µε διαµόρφωση FM,  APRS µε MixW και
UI-View (δείτε «Χρήσης του MixW µε UI-View και κάρτας ήχου») ή να επικοινωνήσουµε
Packet µε σταθµό Cluster/ BBS.
Σε αυτήν την περίπτωση επικοινωνούµε ΜΟΝΟ µε ταχύτητα 1200pbs που θέλει µέγιστο
40mV,  ενώ η ταχύτητα 9600 pbs (ποδαράκι 4) θέλει µέγιστο 2V και µε µεγαλύτερο εύρος,
πράγµα αδύνατον να το επιτύχουµε µε την χρήση των µετασχηµατιστών, για 9600 pbs
θέλουµε συσκευή TNC και όχι την κάρτα ήχου.
Μπορείτε να πειραµατιστείτε χωρίς την χρήση των µετασχηµατιστών, την δε ταχύ-
τητα των 9600 pbs συναντάµε στα 70 cm.

Σηµείωση 2: Γενικώς χρησιµοποιούµε τους µετασχηµατιστές στις ακουστικές συχνότητες για
αποµόνωση και αποφυγή τυχόν <βρόγχου γειώσεως>.
Βρόγχο γειώσεως = Όταν οι γειώσεις δύο διαφορετικών κυκλωµάτων βρεθούν σε διαφο-
ρετικό δυναµικό

http://www.iasevoli.de/ft817.htm
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Υπ’ όψη ότι οι ποµποδέκτες θέλουν ρυθµίσεις και από το ΜΕΝΟΥ τους. Πχ. ο TS-570

στο Νο 34 έχει την ένταση εξόδου ακουστικών συχνοτήτων προς την κάρτα ήχου άρα ένταση
στον Καταρράκτη ή το Νο 32 καθορίζει το ακουστικό εύρος φίλτρου, Στον FT-897 έχει την επιλο-

γή  DIG mode κτλ. Δείτε και το:
Περί  µακροεντολής <ALIGN:fq_in_Hz> του υποκεφαλαίου «Επιπρόσθετα» από το

«Χρησιµοποιώντας τον Καταρράκτη».
Σηµείωση 3: Στην http://www.qsl.net/kg6mvb/psk.html θα βρείτε ένα Ενδιάµεσο κύκλωµα για
τον Icom 718.
Επίσης στην http://www.qsl.net/hb9tlk/ για τον FT-847.
Για τις ακουστικές µπορείτε να χρησιµοποιήσετε ποτενσιόµετρα, όπως στον TS-2000 για να
έχετε τον έλεγχο των εντάσεων IN/OUT.
*** Στην http://www.dxzone.com/catalog/Technical_Reference/Sound_Card_Radio_Interfacing/

Υπάρχουν πολλά  Ενδιάµεσο κύκλωµα για όλους τους ποµποδέκτες (DIY).
Σηµείωση 4: Αν θέλετε να ενεργοποιήσετε την παράλληλη θύρα (DB25), δείτε λειτουργία CW.

MixW: Ρύθµιση των παραµέτρων Macros
Οι εντολές Μάκρο µπορούν να συνδυαστούν  η µία µε την άλλη, ή να συνδυαστούν µε  κείµενο,
να ελέγξουν πολλές λειτουργίες του MixW, όπως το CAT που ελέγχει τον ποµποδέκτη, ή το
TNC σας. Μπορούν να χρησιµοποιηθούν για να µειώσουν την ανάγκη της επανάληψης  του
γραψίµατος.
Το MixW υποστηρίζει διαφορετικές οµάδες Μάκρο  για κάθε τύπο λειτουργίας, οι οποίες µπορεί
να φορτωθούν αυτόµατα όταν επιλέγετε  κάποια Διαµόρφωση (mode) αποκαλούµενες
Macros for this mode (Mακροεντολές για αυτήν την Διαµόρφωση).

Μπορείτε επίσης να έχετε διαφορετικές ρυθµίσεις µακροεντολών στα αρχεία, τα οποία µπορούν
να συνθέσουν ειδικούς τύπους λειτουργίας. Παραδείγµατος χάριν, µπορείτε να διαµορφώσετε
ένα σύνολο για contest (διαγωνισµό), και άλλων για την συνάντηση νέων φίλων στον αέρα
(= rag chewing από ARRL). Αυτές µπορεί να είναι προσαρµοσµένες συνθέσεις, σωζόµενες, και
που ξαναφορτώνονται έπειτα από τις ρυθµίσεις Macro .  Για να βελτιστοποιήσουµε τις
µακροεντολές για contest βλέπε Λειτουργία Contest.

Tο σύστηµα Μακροεντολών του MixW είναι εξαιρετικά ευέλικτο και ισχυρό, εντούτοις θα πάρει
λίγο χρόνο για να γίνει κατανοητό, δηλαδή το πώς θα συνθέσετε τις µακροεντολές για καλύτε-
ρο ταίριασµα, φυσικά ανάλογα µε το λειτουργικό σας στιλ.  Οι µακροεντολές µπορούν να προ-
στεθούν ή να αλλάξουν µε τέσσερις διαφορετικούς τρόπους:

1. Δεξί κλικ σε ένα κουµπί  Μάκρο (Macros είναι τα κουµπιά  της Γραµµής Ελέγχου)
2.Με την επιλογή Configure | Default Macros   (προεπιλεγµένα Macros για όλες τις

διαµορφώσεις)
3.Με την επιλογή Configure | Macros for this mode (Macros για αυτήν την Διαµόρφωση)
4.Με την επιλογή Configure | Macros for this contest (Macros για αυτόν τον Διαγωνισµό)

Σηµείωση1: 1ονΑπό Configure  έχουµε το Default Macros που είναι το Default for all
Modes (προεπιλεγµένα για όλες τις διαµορφώσεις) όταν δεξί κλικ

                        σε κουµπί Μάκρο.
2ονΑπό Configure έχουµε το Macros for this mode που είναι το For this mode
(Για αυτήν την συγκεκριµένη Διαµόρφωση) όταν δεξί κλικ σε κουµπί Μάκρο.

Σηµείωση2:  Οι Μακροεντολές πρέπει να δακτυλογραφηθούν όλες µε κεφαλαία γράµµατα. Το
κείµενο (Text) µπορεί να δακτυλογραφηθεί µε κεφαλαία ή πεζά γράµµατα . Τα πεζά γράµµατα
θα µετατραπούν αυτόµατα σε κεφαλαία όταν µεταβιβάζονται µε διαµόρφωση του τύπου όπως

RTTY και AMTOR, οι οποίες υποστηρίζουν µόνο τα κεφαλαία γράµµατα.

http://www.qsl.net/kg6mvb/psk.html
http://www.qsl.net/hb9tlk/
http://www.dxzone.com/catalog/Technical_Reference/Sound_Card_Radio_Interfacing/
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Απλουστευµένες εντολές επεξεργασίας των Μάκρο :

Όταν ανοίξετε το MixW θα δείτε το ακόλουθο σύνολο κουµπιών.

Τα εικονιζόµενα, είναι τα Κουµπιά Μάκρο (Macro) της Γραµµής Ελέγχου  (Control Bar).

Αυτά τα κουµπιά αντιστοιχούν από το F1 έως F12 του πληκτρολογίου και καλούνται στο MixW
Μάκρο (Macro). Εάν κλικ σε  ένα από αυτά τα κουµπιά µε το ποντίκι ή πιέσετε το αντίστοιχο
F(χ) στο πληκτρολόγιο, θα γίνει αιτία ένα κείµενο των εντολών Μάκρο να τρέξουν στο TX πα-
ράθυρο. Εάν κρατάτε πατηµένο το πλήκτρο Ctrl του πληκτρολογίου θα δείτε ένα διαφορετικό
σύνολο κουµπιών Μάκρο που µπορεί να προγραµµατιστούν µε Μακροεντολές από Ctrl-F1 έως
Ctrl-F12. Σηµειώστε ότι µερικά από τα κουµπιά είναι κενά, δείχνοντας ότι δεν υπάρχει κανένα
κείµενο εγγραφής σε αυτά τα κουµπιά. Άλλα δώδεκα περισσότερα Μάκρο µπορούν να δηµιουρ-
γηθούν µε Shift-F1 έως Shift-F12, όπως και άλλα δώδεκα περισσότερα για Shift-Ctrl-F1 έως
Shift-Ctrl-F12. Σύνολο κουµπιών Μάκρο 48.

*** Από MixW 2.18 οι τέσσερις διαφορετικές σειρές των κουµπιών µάκρο µπορούν να προσεγγι-
στούν µε "το κύλισµα" της ρόδας του ποντικιού ενώ ο δείκτής του είναι πάνω από τα κουµπιά
Μακρο.

Για να δείτε ή/και να αλλάξετε το κείµενο από F1 έως F12 ή των άλλων κουµπιών
Macros, δεξί κλικ (µε το ποντίκι) επάνω σε ένα κουµπί Macro. Παραδείγµατος χάριν,
δεξί κλικ σε ένα προγραµµατισµένο κουµπί Μάκρο και θα εµφανιστεί το ακόλουθο παράθυρο
διαλόγου το οποίο ονοµάζεται Edit user macro:

Πλαίσιο 1

Μπορείτε τώρα να επεξεργαστείτε την Label (Ετικέτα) του Macro, όπως και την επιγραφή της,
σβήνοντας και γράφοντας την δική σας επιγραφή, δώστε έναν τίτλο τέτοιον που να σας θυµίζει
τι έχετε γράψει στο text. Μπορείτε επίσης να αλλάξετε το χρώµα του κουµπιού µε κλικ εκεί που
γράφει "Α" , τότε θα ανοίξει πίνακας επιλογής χρωµάτων. Το χρώµα και η επιγραφή θα φανούν
στο αντίστοιχο κουµπί Macro της Γραµµής Ελέγχου.
Όλες οι λειτουργικές επεξεργασίες είναι διαθέσιµες από αυτό το παράθυρο επεξεργασίας, όταν
θέλετε να γράψετε ή να αλλάξετε το κείµενο στο πλαίσιο text .

Υπάρχει ένας κατάλογος λειτουργιών Μακροεντολών και σύντοµων επεξηγήσεων στο
τετράγωνο παράθυρο δεξιά ονοµάζεται Subset (υποσύνολο).
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Επισηµάνατε µε κλικ την επιθυµητή Μακροεντολή και κλικ στο διπλό βέλος  για να την κινήσε-
τε  στην επιθυµητή θέση στο παράθυρο Μάκρο-text, ή διπλό κλικ επί αυτής. Πχ. Διπλό κλικ
στην <CALL> (διάστηµα από το πληκτρολόγιο), γράφουµε DE (διάστηµα), διπλό κλικ στην
<MYCALL>. Έτσι στο απλό παράδειγµα του διαλόγου Edit user macro:

Έχουµε Label "Call", text <CALL> DE <MYCALL>,  και στο είναι η
Μάκρο-θέση, δηλαδή όταν κλικ στο F4 του πληκτρολογίου η πρόταση του text θα εγγραφεί στο
TX παράθυρο έτοιµη για εκποµπή.
Οι µακροεντολές µπορούν να τροποποιηθούν και να αυξήσουν την αυτοµατοποίηση του MixW.
Πχ. πιο πάνω  στο Μάκρο µε ετικέτα ‘Call’ µπορείτε αυτόµατα να επιλέξετε να γίνει εκποµπή
και µετά λήψη, µε την τοποθέτηση <TX> σαν πρώτη εντολή και την <RX> σαν τελευταία εντολή,
έτσι στο Text θα γραφεί,
<TX><CALL> de <MYCALL> k<RX>. Αν µάλιστα θέλουµε να σβηστούν αυτόµατα οι εγγραφές
από το παράθυρο TX, µετά το πέρας της εκποµπής τότε αντί για <RX> µεταφέρουµε την Μακρο-
εντολή <RXANDCLEAR>.
Έτσι κλικ στο F4 ή κλικ στο Μάκρο-πλήκτρο που ονοµάζεται ‘Call’ θα προκαλέσει το MixW να
πάει σε εκποµπή, στέλνοντας το χαρακτηριστικό  κλήσεως του άλλου σταθµού µια φορά, ακο-
λουθούµενο από "de", και το χαρακτηριστικό κλήσεώς σας µια φορά,  ακολουθούµενο από το
" Κ " , έπειτα αυτόµατα θα γυρίσει στην λήψη σβήνοντας τα γραφόµενα στο παράθυρο TX.

Περί του <CALL> του άλλου σταθµού: όταν κλικ προς εκποµπή  θα εµφανιστεί:

 γράφουµε το χαρ. κλήσεως και κλικ ΟΚ, αµέσως γίνεται
εκποµπή και το χαρ. κλήσεως του σταθµού εγγράφεται στο ηµερολόγιο.

Στο πλαίσιο του Edit User Macro έχουµε τις επιλογές:
"Default for all modes" δείχνει ότι η ετικέτα (Label), το κείµενο (text) που εγγράψατε
εδώ, θα γίνουν µέρος όλων των Διαµορφώσεων.
Η άλλη επιλογή είναι For this mode, εάν την επιλέξουµε τότε ότι έχουµε γράψει εδώ
ισχύουν ΜΟΝΟ για την διαµόρφωση που ήταν στο MixW όταν κάναµε δεξί κλικ στο πλήκτρο
Μάκρο.
Αργότερα θα ανακαλύψετε και άλλα σύνολα Μακροεντολών όπως Contest Μάκρο και άλλους
τύπους ειδικών Μάκρο.

Περί Merge macros.
Από το Μενού κλικ στο Configure, εκτός από τις αναφορές Default macros όπου είναι οι  εγγρα-
φές για όλες τις διαµορφώσεις και τις αναφορές Macros for this mode όπου είναι οι εγγραφές
για µία διαµόρφωση, έχουµε και το Merge macros (συγχώνευση των Μάκρο). Όταν το έχουµε
τσεκάρει τότε συµβαίνει ότι λέει και η λέξη «συγχώνευση των Μάκρο», δηλαδή όσα κουµπιά
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έχουν γραφεί στο For this mode θα εµφανιστούν στα αντίστοιχα κουµπιά, στα δε υπόλοιπα
ΚΕΝΑ θα εµφανιστούν ότι έχουµε γράψει στο Default for all modes. Με αυτόν τον τρόπο µπο-
ρούµε να έχουµε ΚΟΙΝΕΣ Μακροεντολές  για όλες τις διαµορφώσεις µαζί µε τις ειδικές που
αφορούν την κάθε διαµόρφωση.

ΓΕΝΙΚΟΤΗΤΕΣ
Όταν κάνουµε εγγραφές σε Default for all modes ή από Configure> Default Macros που είναι το
ίδιο, πάνε σ’ ένα αρχείο που βρίσκεται στον κατάλογο του MixW και ονοµάζεται

MixMacro.ini  , στον κατάλογο είναι έτσι: .
Όταν κάνουµε εγγραφές σε For this mode ή από Configure> Macros for this mode που είναι το
ίδιο, πάνε σ’ ένα αρχείο που βρίσκεται στον κατάλογο του MixW και ονοµάζεται

(όνοµα διαµόρφωσης).mc πχ. MxBPSK31.mc στον κατάλογο είναι έτσι: . Στο δικό σας
- εάν δεν το έχετε ανοίξει ποτέ – θα έχει άλλη µορφή. Μπορείτε να το ανοίξετε µε «Word Pad» ή
το «Σηµειωµατάριο».

Όταν ανοίγουµε για πρώτη φορά το MixW, ενώ τα πρώτα 12 κουµπιά Μάκρο είναι εγγραµµένα
στον κατάλογο του MixW δεν υπάρχει το αρχείο MixMacro.ini . Καιρός να τον δηµιουργήσουµε
> > > δεξιό κλικ σ’ ένα εγγεγραµµένο κουµπί Μάκρο, έχουµε το πλαίσιο 1 κοιτάµε αν είναι σε
"Default for all modes" κλικ ΟΚ και αυτόµατα θα δηµιουργηθεί στον κατάλογο του MixW.

Εάν πάµε στον κατάλογο του MixW και τον ανοίξουµε θα δούµε, ότι ο Nick έγγραψε σε
Default Macros.

Επίσης υπάρχουν τα αρχεία MxBPSK31.mc και MixContest.ini που περιµένουν τις εγγραφές µας
σε For this mode διότι είναι άδεια.
Για όλες τις διαµορφώσεις: Μόλις εγγράψουµε σε For this mode (έστω και σ’ ένα κουµπί µάκρο)
αµέσως δηµιουργείται αρχείο µε την ονοµασία Mix(το όνοµα της Διαµόρφωσης) .mc πχ.
MixRTTY.mc

Καλό είναι πριν συµπληρώσουµε τα πλήκτρα Μάκρο, να κάνουµε λήψη στις διάφορες διαµορ-
φώσεις των άλλων σταθµών για να δούµε τι προτάσεις χρησιµοποιούν, έτσι θα επιλέξουµε τις
δικές µας υποκειµενικές που θα µας εκφράζουν. Μια φορά, επειδή άλλη ορολογία χρησιµοποι-
ούµε στο CW και άλλη SSTV ή BPSK31, σαν πρώτο βήµα καλύτερα στο CW, SSTV να ορίσουµε
τα Μάκρος ως For this mode και BPSK31 ως Default for all modes.
Κι αυτό διότι: στο CW εκπέµπουµε, πχ. DR <NAME> TNX FER FB QSO.
Ενώ στο BPSK31 εκπέµπουµε, πχ.  Dear <NAME> thank You very much for this enjoyable QSO.
Όσο για SSTV, εκτός του ότι έχει άλλη ορολογία, (δεν γράφουµε RST αλλά RSV) οι λέξεις πρέ-
πει να έχουν και µία σειρά ανάλογη της εικόνας που εκπέµπουµε πχ.

CQ DE
                                                                                                            <MYCALL> <MYCALL>
                                                                                                     PSE K
Ώστε να φαίνονται κι αυτά αλλά και η εικόνα. Αφού αποθηκεύσουµε τις εικόνες-φωτογραφίες,
και τις φέρουµε στο TX History µία-µία την µεταφέρουµε µε κλικ στο παράθυρο TX, και  γρά-
φουµε τα Μάκρος αναλόγως, για κάθε συγκεκριµένη εικόνα,
(δείτε: Λειτουργία SSTV, γιατί µπορούµε και αλλιώς που είναι πιο εύκολα).

Υπάρχουν αρκετοί άλλοι τύποι  Μάκρο που δεν καλούνται από τα 48 πλήκτρα και δεν µπορούµε
να χρησιµοποιήσουµε την µέθοδο δεξιού κλικ στο κουµπί Μάκρο, επίσης µε την πιο κάτω
διαδικασία µπορούµε να δηµιουργήσουµε αρχεία mc ,που όπως είπαµε για κάθε διαµόρφωση
αντιστοιχεί ένα αρχείο mc το οποίο περιέχει τις εγγραφές µας των κουµπιών Μάκρο.
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 Μπορείτε να εµφανίσετε ένα άλλο παράθυρο επεξεργασίας κάνοντας κλικ στο
Configure | Default macros, θα εµφανιστεί το επόµενο πλαίσιο διαλόγου:

  δηλαδή το αρχείο ‘Για όλες τις Διαµορφώσεις’
Κλικ Edit για να δείτε ολόκληρο το σύνολο Default Macros.

Πλαίσιο 2

Σ’ αυτό το πλαίσιο που ονοµάζεται Default macros εµπεριέχονται όλες οι εγγραφές που έχουµε
ή έχουν κάνει σε Default for all modes και σε όσα κουµπιά-Μάκρο έχουν γραφεί.

Επειδή οι εργασίες στο πλαίσιο Default macros είναι ίδιες µε ‘κείνες του πλαισίου που αυτόµατα
θα δηµιουργηθεί όταν κάνουµε εγγραφές σε For this mode, θα το παρουσιάσω εδώ, σηµειωτέον
ότι: αν στο MixW έχω BPSK31 το όνοµα του πλαισίου θα είναι BPSK31 macros, αν στο MixW έχω
RTTY θα έχει το όνοµα RTTY macros κτλ.

Είµαστε σε διαµόρφωση BPSK31 και κλικ Configure | Macros for this mode.

 δηλαδή το αρχείο ‘Για την  διαµόρφωση BPSK31’.

Σηµείωση= υπάρχει η πιθανότητα να µην έχουµε γράψει τίποτα σε For this mode, ή να µην υ-
πάρχει το αρχείο της διαµόρφωσης στον κατάλογο του MixW τότε  θα παρουσιαστεί η ερώτηση:
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Κλικ Edit

1ον Αν δεν υπάρχουν αναγραφές οι γραµµές θα είναι κενές. Αυτό σηµαίνει ότι όταν κάναµε δε-
ξιό κλικ σε κουµπί Μάκρο, δεν εγγράψαµε τίποτα σε For this mode.
2ον  υποθέτουµε ότι εγγραφές έγιναν και έτσι:

Πλαίσιο 3

Εδώ είναι όλες οι εγγραφές που έγιναν σε For this mode για την διαµόρφωση BPSK31.

 (Σηµείωση= ότι είναι γραµµένο σε κάθε Γραµµή του (όνοµα διαµόρφωσης) macros  ή
  Default macros αντιστοιχεί σ’ένα παράθυρο Edit user macro)

Στα πλαίσια 2 και 3: Default Macros ή (όνοµα διαµόρφωσης) Macros υπάρχουν τα κουµπιά:
Delete (Διαγραφή) = Όταν επιλέξουµε την εγγραφή µίας Γραµµής κλικ στο Delete και η

εγγραφή διαγράφεται από παντού.
Edit (επεξεργασία) = Επιλέγουµε την εγγραφή µίας Γραµµής κλικ στο Edit και…….

Πλαίσιο 4

Το πλαίσιο 4 Edit User Macro εδώ, διαφέρει από το πλαίσιο 1 Edit User Macro που εµφανίζεται
όταν κάναµε δεξί κλικ στο κουµπί Μάκρο και είναι:

1ον  Ότι εδώ δεν έχουµε τις επιλογές for this mode και Default for all modes, διότι η
επιλογή έγινε όταν από Configure επιλέξαµε  Macros for this mode ή το
Default Macros.

2ον Εδώ και µόνο εδώ µπορούµε να αλλάξουµε τα πλήκτρα F(x) πχ. Εδώ έχουµε το

Ctrl+F1 και ας πούµε ότι θέλουµε να το πάµε στο κουµπί F12, µε κλικ στο    ανοίγει
Μενού, επιλέγουµε το F12 και η αντικατάσταση έγινε.
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3ον Εκτός από τις αλλαγές των F(x) µε κλικ στο  βλέπουµε ότι υπάρχουν και άλλες
εντολές Μάκρο τις οποίες µπορούµε να προγραµµατίσουµε µόνο από ΄δω.

Μενού Επιλογών

Γενικά τα στοιχεία από το αναδιπλώµενο µενού είναι όλα τα πλήκτρα του πληκτρολογίου από
F1 έως Ctrl + Shift + F12, δηλαδή τα 48 πλήκτρα τα οποία όταν κάθε ένα το προγραµµατίσουµε
µε Μακροεντολές από το πλαίσιο Edit user macro, είναι έτοιµα προς εκποµπή. Εκτός όµως από
αυτά τα 48 ονοµαζόµενα είτε µε την ετικέτα (Label) πάνω στο κουµπιά του MixW είτε τα αντί-
στοιχά των στο πληκτρολόγιο F-πλήκτρα, εδώ υπάρχουν και άλλες Μακροεντολές που δεν φαί-
νονται αλλού και που µόνο εδώ µπορούµε να τις προγραµµατίσουµε.

Με το κουµπί Add new (πλαίσιο 3) µπορούµε να προσθέσουµε F- πλήκτρα, ή να ενεργοποιή-
σουµε τις άλλες περιπτώσεις Μάκρο. Κλικ Add new και……

Πλαίσιο 5

                                         Τα (Ins) , (+) , (-) , (*) , (/) µε την προσωνυµία Gray, είναι τα πλήκτρα
                                          του αριθµητικού πληκτρολογίου, που βρίσκονται στο δεξιό µέρος του
                                          πληκτρολογίου.

                                          Σε αυτά γράφουµε Μακροεντολές Πχ. στο
                                          µε κλικ φέρνουµε το Gray+ στο πλαίσιο του Macro και στο Text
                                        γράφουµε το χαρακτηριστικό µας κλήσεως (<MYCALL> ) , τώρα όποτε
                                        πατάµε το ( + ) θα εκπέµπεται το χαρακτηριστικό κλήσεως µας.¨Όπως σε
                                        διαγωνισµό (Contest) που στέλνουµε πολλές φορές το χαρακτ. κλήσεως
                                        έτσι γράφουµε την Μακροεντολή <TX> <MYCALL> <RX>  ,
                                        όσες φορές χτυπάµε το πλήκτρο (+)θα εκπέµπει το χαρακτ. κλήσεως µας.
                                         Γενικώς τα πλήκτρα αυτά τα γραφούµε αναλόγως των αναγκών µας,
                                                                       για περισσότερο αυτοµατισµό.
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Οι άλλες περιπτώσεις των Μακροεντολών εδώ, λένε αυτό που γραφούν, το µόνο που πρέπει
να προσέξουµε είναι αν θέλουµε αυτές ή µέρος αυτών να είναι σε Default for all mode δηλαδή
να ισχύουν για όλες τις Διαµορφώσεις ή για µία συγκεκριµένη Διαµόρφωση  ήτοι For this mode.

Ας πάρουµε την OnStartMode = (όταν αρχίζει η Διαµόρφωση) όπου την έχουµε καθορίσει σε
Macros For all mode και στο Text φέρνουµε την Μακροεντολή (από Subset> Program control)
<OUTPUTVOLUME>, για να ελέγξουµε πχ. το ‘ALC’ του ποµποδέκτη µας, τότε όποτε αλλά-
ζουµε διαµόρφωση θα εµφανίζεται και το πλαίσιο ρυθµίσεως εξόδου του ήχου µας. Ή µε την
OnStartMixW (κατά την εκκίνηση του MixW) µπορούµε να έχουµε το DXAtlas ή το Switch/
Rotate Antenna, (διάβασε το κεφάλαιο Χρήσης του MixW µε άλλα προγράµµατα).

Οι µακροεντολές Gray ως και οι άλλες περιπτώσεις  θα εµφανιστούν στο παράθυρο
όπως παρουσιάζονται εδώ:

Περί της AutoCqText (δες & σελίδες 65,66)

Όπως φαίνεται στο Text υπάρχει η µακροεντολή <AUTOCQ>, ενώ αν κλικ στο αντίστοιχο κου-
µπί-Μάκρο θα φύγει ολόκληρη πρόταση. Το περιεχόµενο της <AUTOCQ> εγγράφεται µε δύο
τρόπους:

  α) από το Μενού> Options> Auto CQ, κλικ στο text και ανοίγει το πλαίσιο:

Παρατηρήστε το Macro :AutoCqText είναι θαµπό.
Από εδώ µπορούµε να αλλάξουµε το κείµενο του Auto CQ, όπως για την διαµόρφωση CW που
είναι: CQ CQ CQ CQ CQ CQ DE SV8GGL SV8GGL SV8GGL PSE K.
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Σηµείωση: Από Options> Auto CQ, κλικ στο Delay µπορούµε να ορίσουµε την καθυστέρηση
επανάληψης του CQ. Κλικ Delay και στο εµφανιζόµενο πλαίσιο γράφουµε την καθυστέρηση σε
δευτερόλεπτα.

 β) Πάµε πλαίσιο 3 MixW σε BPSK31 macros .

και επιλέγουµε την γραµµή    κλικ στο Edit

ανοίγει το ίδιο πλαίσιο αλλά τώρα το  δεν είναι θαµπό.

Και κάνουµε τις αλλαγές
Από εκεί και πέρα σε όποιο Text θέσουµε την Μακροεντολή <AUTOCQ> θα εκπέµψει αυτό το
κείµενο

Αν σε κάποια διαµόρφωση δεν θέλουµε να εκπέµψουµε το κείµενο που περιέχει η <AutoCQ>
τότε δεξιό κλικ στο κουµπί Μάκρο που έχει την <AUTOCQ> και από το Subset> AutoCQ Macros
επιλέγουµε την <ASAUTOCQ>, έτσι χωρίς να  καταργηθεί το κείµενο της <AutoCQ> έχουµε
άλλο AUTOCQ, πχ. <ASAUTOCQ><TX>CQ TEST SV8GGL CQ TEST SV8GGL <RXANDCLEAR> ή
του CW που εγγράφει πιο πάνω. Δείτε και σελίδες 65, 66.

Σηµείωση 1: Μαζί µε την <AutoCQ> ή <ASAUTOCQ> µπορούµε να βάλουµε την
<ALARM:string>, σβήνουµε το string και στην θέση του γράφουµε το χαρ. κλήσεως µας πχ.
<ALARM:SV8GGL>. Tώρα. όταν το MixW λάβει το χαρ. κλήσεως SV8GGL θα ηχήσει το
µεγαφωνάκι του Η/Υ. Για να κλείσουµε τον ήχο πατάµε το Esc του πληκτρολογίου.

Σηµείωση 2: όταν έχουµε µία Μακροεντολή µε διαλυτικά, η προ των διαλυτικών λέξη µας
λέει τι είναι ή τι κάνει ενώ η µετά των διαλυτικών (την οποία και σβήνουµε) εκτελεί το
περιεχόµενο ή τι η πρώτη λέξης κάνει.

Τώρα:
Υποθέτουµε ότι έχουµε δηµιουργήσει το αρχείο BPSK31.mc σε For this mode και στο MixW θέ-
τουµε την διαµόρφωση RTTY. Πάµε Configure> Macros for this mode > Edit , το πλαίσιο RTTY
macros είναι χωρίς εγγραφές ή υπάρχουν µερικές εφ’ όσον στο For this mode έχουµε γράψει µε-

ρικές. Κλικ στο  ανοίγει παράθυρο : Κλικ MixBPSK31
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Κλικ στο Άνοιγµα και ότι έχουµε γράψει στο BPSK31 σε For this mode θα περάσει και στην δια-
µόρφωση RTTY σε For this mode. Αν υπάρχουν µερικές προηγούµενες εγγραφές στην RTTY σε
For this mode, θα αντικατασταθούν.

Σηµείωση: εάν δεν έχουµε αρχείο .mc µίας διαµόρφωσης πχ. της AMTOR, τότε το δηµιουργού-
µε, ειδ΄άλλως στο παράθυρο ‘Save macros’ δεν θα παρουσιαστεί το MixAMTOR.mc: Στο MixW
θέτουµε την διαµόρφωση AMTOR, κλικ Configure >Macros for this mode>Edit>OK, τα κλείνου-
µε, τώρα έχουµε το αρχείο της AMTOR το οποίο περιµένει τις εγγραφές Μάκρο.

Υποθέτουµε ότι έχουµε δηµιουργήσει το αρχείο BPSK31 σε For this mode µε εγγραφές Μακροε-
ντολών, στο MixW θέτουµε την διαµόρφωση BPSK31, και πάµε στο πλαίσιο 3

τώρα κλικ στο  , κλικ στην AMTOR, από το παράθυρο :

Κλικ Αποθήκευση και η διαµόρφωση AMTOR αποκτά όλες τις εγγραφές του BPSK31.

Αυτά που εγράφησαν για Load from και Save to περισσότερο είναι για την διαδικασία, αν και
γράφοντας µία διαµόρφωση For this mode µπορούµε να την περάσουµε σε οιανδήποτε άλλη,
όµως πιο χρήσιµες εφαρµογές είναι:

Είπαµε πως οι εγγραφές Macros For all mode (για όλες τις διαµορφώσεις) βρίσκονται στο αρχείο
MixMacros.ini, µπορούµε όµως να δηµιουργήσουµε και ένα άλλο αρχείο (.mc) µε επιπλέον εγ-
γραφές για όλες τις διαµορφώσεις και µε µακροεντολή σε κουµπί Μάκρο, πότε να έχουµε παρόν
το ένα αρχείο και πότε το άλλο.

Από Configure> Default Macros, έχουµε το Mixmacro.ini
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Σβήνουµε το (.ini) και γράφουµε (.mc), κλικ Edit > add new… Το αρχείο Mixmacro.mc έχει δη-
µιουργηθεί και κατά το γνωστά εγγράφουµε τα κουµπιά-µάκρο.
Πότε τα χρησιµοποιούµε;
(Πάντα τσεκαρισµένο το Merge macros από Configure). Είναι θέµα εργασιακό, δικό σας πχ.
στις διαµορφώσεις που τις έχουµε εγγράψει σε Default for all modes και είναι στα πλήκτρα
F1- F12 µπορούµε να χρησιµοποιήσουµε το αρχείο Mixmacro.ini , στις διαµορφώσεις που είναι
γραµµένες σε For this mode και καταλαµβάνουν τα πλήκτρα  F1- F12 ή και περισσότερα, στα
υπόλοιπα µπορεί να εγγραφούν ‘για όλες τις διαµορφώσεις’ που όµως είναι κοινές για αυτές τις
διαµορφώσεις, χρησιµοποιώντας το αρχείο Mixmacro. mc, όπως περί καιρού: WX is sunny’ κτλ.
(WX=Weather= ο καιρός).

Ανά πάσα στιγµή µπορούµε να καλούµε πότε το ένα αρχείο και πότε το άλλο και ας είµαστε
στον ‘αέρα’ σε QSO. Γι’ αυτό τον σκοπό χρησιµοποιούµε την µακροεντολή:<MACROS:filename>
από Subset> Macros. Επιλέγουµε ένα κουµπί µάκρο που είναι κενό και για τα δύο αρχεία πχ
Shift-12, όταν τα κουµπιά µάκρο είναι στο Mixmacro.ini (σβήνουµε το filename) και εγγράφουµε
την µακροεντολή <MACROS:Mixmacro. mc>, κλικ στο Shift-12 (αν εκεί εγγράψαµε την µακροε-
ντολή) και τα κουµπιά αλλάζουν σύµφωνα µε τις εγγραφές µας στο αρχείο Mixmacro.mc. Πάµε
στο ίδιο πλήκτρo πχ Shift-12 και κατά τα γνωστά εγγράφουµε την µακροεντολή
<MACROS:Mixmacro.ini>. Έτσι έχουµε εναλαγές των µακροεντολών στα πλήκτρα Μάκρο.

Τις ίδιες ανταλλαγές µπορούµε να κάνουµε µε τις διαµορφώσεις που έχουν εγγραφές σε
For this mode. Είµαστε QSO σε BPSK31 αλλά θέλουµε να εκπέµψουµε µία πρόταση που έχουµε
γράψει σε RTTY, πανεύκολο. Σε ένα κουµπί- µάκρο εγγράφουµε την µακροεντολή
<MODEMACROS:filename> από Subset> Macros, (σβήνουµε το filename), και γράφουµε
<MODEMACROS:MixRTTY.mc>.
Αν κλικ σ΄αυτό το κουµπί, η εκποµπή µας παραµένει σε BPSK31, αλλά τα κουµπιά έχουν τις
εγγραφές της RTTY, όµως για να ξαναγυρίσουµε στις κανονικές εγγραφές BPSK31 πρέπει και
στην RTTY να έχουµε κουµπί µε µακροεντολή <MODEMACROS:MixBPSK31.mc>.

Μπορείτε να δηµιουργήσετε και άλλα αρχεία (.mc) αναλόγως των αναγκών σας. Πχ.
MixW σε BPSK31, κλικ Configure> Default for all modes έχουµε το παράθυρο µε εγγραφές
MixBPSK31.mc µετά από το 31 γράφουµε πχ. ‘α’, έτσι γίνεται MixBPSK31a.mc, κλικ Edit.
Ανοίγει το γνωστό πλαίσιο διαλόγου και κάνουµε τις εγγραφές µας που πλέον πάνε στο αρχείο
BPSK31a.mc.
Είµαστε µε κουµπιά-µάκρο από BPSK31a.mc, σε ένα κενό κουµπί γράφουµε την µακροεντολή
<MODEMACROS:MixBPSK31.mc>. Κλικ σ’ αυτό το κουµπί και πηγαίνουµε στις κανονικές εγ-
γραφές του BPSK31 (από το αρχείο BPSK31.mc). Στο ίδιο κουµπί (για να µην τα µπερδεύουµε)
γράφουµε την µακροεντολή <MODEMACROS:MixBPSK31a.mc>.
Κλικ σ’ αυτό και ξαναπάµε στο αρχείο BPSK31a.mc.

Το τµήµα κατωτέρω γράφτηκε από έναν από τους προγραµµατιστές MixW για να εξηγήσει
µερικές από τις πιο πολύπλοκες χρήσεις του

MixW 2 µακροεντολές επεξηγούµενες από τον Denis Nechitailov, UU9JDR
(µε δευτερεύουσα επιµέλεια υπό K4SET)

Το MixW 2 παρέχει ένα σύνολο προεπιλογής Μάκρο (Default for all modes). Αυτές οι Μακροε-
ντολές είναι στο αρχείο MixMacros.ini, και βρίσκεται στον κατάλογο του MixW

κατά την εκκινήσετε την εφαρµογή του MixW2. Αυτές είναι οι προεπιλογές Μάκρο χρησιµοποι-
ούµενες από όλες τις Διαµορφώσεις (modes), εννοώντας ότι είναι χρησιµοποιούµενες ασχέτως
της διαµόρφωσης που λειτουργείτε, εκτός αν έχετε δηµιουργήσει συγκεκριµένες Μακροεντολές

(For this mode) που τις έχουν αντικαταστήσει φυσικά.
Μπορείτε να επιλέξετε άλλο αρχείο για να γίνει το default macro (προεπιλογή Μάκρο), επιλέξτε
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: Configure | Default macros, το οποίο θα εµφανίσει την πλήρη λίστα από τα default macros

(Default for all modes). Εδώ µπορείτε να προσθέσετε, διαγράψετε, ή επεξεργαστείτε κάθε
Μάκρο. Μπορείτε να σώσετε την λίστα Μάκρο σε άλλο αρχείο, ή µπορείτε να φορτώσετε µια
διαφορετική λίστα από άλλο αρχείο, το οποίο θα γίνουν έπειτα οι µακροεντολές προεπιλογής
σας. Εάν κάνετε δεξί-κλικ σε ένα Μάκρο στην Γραµµή Ελέγχου (Control Bar) µπορείτε εύκολα
να επεξεργαστείτε ακριβώς την µοναδική αντίστοιχη µακροεντολή, χωρίς να υπάρχει ένας µε-
γάλος πλήρης κατάλογος. Κάθε µακροεντολή έχει µια Ετικέτα (Label) που εµφανίζεται στο α-
ντίστοιχο κουµπί της Γραµµής  Ελέγχου, και ένα κείµενο που τοποθετείται στο παράθυρο TX

όταν εσείς το επιλέξετε από το κουµπί Μάκρο.

Υπάρχουν δύο γενικοί τρόποι να χρησιµοποιηθούν οι µακροεντολές. Ο απλός τρόπος χρησιµο-
ποιεί ένα ενιαίο σύνολο Μακροεντολών οποιαδήποτε στιγµή. Αυτό το σύνολο (ή αρχείο) µπορεί
να αλλάξει όπως περιγράφεται ανωτέρω, ή µπορεί επίσης να αλλάξουν στον αέρα χρησιµοποι-
ώντας µια µακροεντολή. Αυτό γίνεται χρησιµοποιώντας το <MACRO:filename> της µακροεντο-
λής, π.χ. µπορεί να θελήσετε να συνθέσετε ένα άλλο σύνολο Μακροεντολών µιας διαφορετικής

γλώσσας. Παραδείγµατος χάριν, το πλήκτρο F5 (χρησιµοποιώντας την προεπιλογή
MixMacros.ini για την αγγλική γλώσσα), µπορεί να είναι η ακόλουθη:

Macro: F5
Label: Name

Text: My name is Eugene.
Ενώ στην ισπανική εκδοχή (MixMacrosSpanish.mc), το πλήκτρο F5 µπορεί να φαίνεται σαν αυτό:

Macro: F5
Label: Nombre

Text: Mi nombre es Eugenio. Και τα λοιπά.

Μπορούµε να ρυθµίσουµε το MixW για να αλλάξουµε γρήγορα µεταξύ των Αγγλικών και
Ισπανικών Μάκρο, ρυθµίζοντας  µια µακροεντολή και αλλάζοντας όποιο Μάκρο αρχείο είναι
ενεργό. Αυτό επιτυγχάνεται κάνοντας τα ακόλουθα: Ενώ χρησιµοποιήστε τα αγγλικά από το

MixMacros.ini, σε κάποιο αχρησιµοποίητο πλήκτρο γράφουµε:

(π.χ. Ctrl-Shift-F1), τοποθετήστε τη µακροεντολή:
Macro: Ctrl-Shift-F1

Label: Spanish
Text: <MACROS: <MixMacrosSpanish.mc>

Και στα ισπανικά θέστε (πχ. MixMacrosSpanish.mc),
Macro: Ctrl-Shift-F1

Label: English
Text: <MACROS:MixMacros.ini>

Τώρα εάν πιέσετε Ctrl-Shift-F1 όταν χρησιµοποιείτε το αγγλικό σύνολο,  το ισπανικό σύνολο θα
φορτωθεί  (και αντίστροφα).

Φυσικά, αυτό το ενιαίο σύνολο προεπιλογής Μακροεντολών δεν είναι εφαρµόσιµο για ΟΛΟΥΣ
τους Τρόπους που λειτουργείτε, ή για ΟΛΕΣ τις θέσεις. Μερικές φορές, ακόµη και µακροεντολές
αλλαγής µε τη χρησιµοποίηση <MACROS:filename>, η µακροεντολή λύνει το πρόβληµα.  Έτσι,

εκτός από τη χρησιµοποίηση του απλού τρόπου Μάκρο
(Default for all modes), το MixW2 είναι σε θέση να χρησιµοποιήσει ένα δεύτερο  σύστηµα απο-
καλούµενο τοπικό σύστηµα (Local System) δηλαδή το For this mode, το οποίο µπορεί να ενσω-

µατώσει την διαµόρφωση (mode) ή τα ειδικά Μάκρος του διαγωνισµού
(contest) στις προεπιλογής µακροεντολές σας. Αυτό µπορεί επίσης να χρησιµοποιηθεί για να

ενταχθούν οι µακροεντολές για ρύθµιση της συσκευής TNC.

(Σηµείωση:Προσπαθήστε µε βάση αυτών που αναφέρθηκαν στις προηγούµενες σελίδες
και αυτών που γράφει εδώ ο Denis Nechitailov, UU9JDR να γράψετε Ελληνικά

κείµενα αφού πρώτα δηµιουργήσετε αρχείο MixMacrosHellas.mc)
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Γιατί χρειάζεται να χρησιµοποιήσουµε τις τοπικές µακροεντολές (For this mode); Πχ, δεν θα
θέλατε να έχετε µια µακροεντολή µε το κείµενο RYRYRYRYRYRYRY στην οθόνη για SSB, ενώ
αυτό είναι πολύ εξυπηρετικό στην διαµόρφωση RTTY. Επίσης δεν θα θέλατε να έχετε την κατα-
γραµµένη κλήση φωνής σας "CQ CQ κλπ..... στο PSK31, ενώ αυτό είναι εξυπηρετικό για διαµορ-
φώσεις SSB ή FM.
(Σηµείωση: Το RYRYRYRYRYRYRY είναι προς συντονισµό του λαµβάνοντος δέκτη, όπως
παλαιά στο CW δίναµε VVVV για να συντονιστεί ο άλλος σταθµός επάνω µας, υπάρχει και η
QSV γι’ αυτό το σκοπό).

Χρησιµοποιώντας  το For this mode του MixW2 µπορείτε αυτόµατα να µεταπηδήσετε σε ένα σύ-
νολο Μακροεντολών όπου έχετε ρυθµίσει για µία συγκεκριµένη διαµόρφωση (mode), ή ακόµα
και για έναν ειδικό διαγωνισµό (contest), (χρησιµοποιώντας  MixW 2 Contest Mode). Το MixW2
µπορεί επίσης, αυτόµατα να φορτώσει εντολές στο TNC,
(για παράδειγµα, να επιλέγουµε baudrate "στον αέρα", κλπ....) όταν χρησιµοποιείτε υλικό TNC.
Ακόµη, µπορείτε να θελήσετε να χρησιµοποιήσετε ένα χωριστό σύνολο Μάκρο για BPSK31. Για
να γίνει αυτό, επιλέξτε διαµόρφωση BPSK31 από επιλογές mode, κλικ
Configure | Macros for this mode... Κατόπιν, εισάγετε το όνοµα του αρχείου που θέλετε να χρη-
σιµοποιήσετε για αυτήν τον τύπο (π.χ.  BPSK.mc). Τώρα, όποτε µεταπηδάτε στην BPSK31 mode,
θα έχετε αυτά τα ιδιαίτερα BPSK Μάκρο στην οθόνη.

Σηµείωση: Το στοιχείο "Merge macros"  από "Configure" λέει στο MixW, πώς θέλετε το local
(For this mode) και το default macros να συγχωνευτούν. Εάν αυτό το αφήσετε ατσεκάριστο, θα
δείτε µόνο τις mode/contest/TNC σε ιδιαίτερα Μάκρο.
Εάν τσεκάρετε την επιλογή "Merge macros", θα δείτε τις τοπικές µακροεντολές σας (For this
mode) να συγχωνεύονται µε τις προεπιλεγµένες µακροεντολές σας (default macros).
Οι προεπιλεγµένες και τοπικές µακροεντολές συγχωνεύονται χρησιµοποιώντας έναν απλό
κανόνα: Εάν µια µακροεντολή (πχ. για το πλήκτρο F5) υπάρξει στο τοπικό Μάκρο (BPSK.mc σε
αυτό το παράδειγµα) θα χρησιµοποιηθεί. Αν όχι, η F5 µακροεντολή από το προεπιλεγµένο
Μάκρο (Default for all modes) θα χρησιµοποιηθεί.
Οι Merge macros είναι πολύ χρήσιµες όταν θέλετε να προσθέσετε ακριβώς µερικές µακροεντο-
λές στο σύνολο προεπιλογής. Παραδείγµατος χάριν, εάν το πλήκτρο F2 από την προεπιλογή
Default for all modes περιέχει  <TX> CQ CQ CQ de <MYCALL> <MYCALL> <MYCALL>
Μπορείτε να καθορίσετε µια F2 µακροεντολή για την RTTY For this mode όπως αυτήν:
<TX>
RYRYRYRYRYRYRYRYRYRYRYRYRY
CQ CQ CQ de <MYCALL> <MYCALL> <MYCALL>

Οµοίως, τα ίδια τοπικά αρχεία Μάκρο (Default for all modes) µπορούν να χρησιµοποιηθούν για
BPSK31, QPSK31, και FSK31 τρόπους..Τα RTTY και AMTOR µπορούν επίσης να µοιραστούν το
ίδιο τοπικό αρχείο Μάκρο, όπως οι φωνητικές µακροεντολές για τις διαµορφώσεις SSB, AM και
FM µπορούν  να τις µοιραστούν.
Μπορείτε να επεξεργαστείτε αυτές τις τοπικές µακροεντολές από Configure | Macros for this
mode (αυτό θα φορτώσει τον πλήρη κατάλογο του Μάκρο). Όταν χρησιµοποιείτε χωριστές µα-
κροεντολές για κάθε διαµόρφωση (ή για οµάδες διαµορφώσεων), δεξί κλικ σε ένα από τα πλή-
κτρα της γραµµής ελέγχου (Control Bar) για να επεξεργαστείτε αυτό το Μάκρο. Αυτό θα παρου-
σιάσει την ίδια επεξεργασία στο πλαίσιο διαλόγου Μάκρο, αλλά τώρα µπορείτε να επιλέξετε
εάν θέλετε αυτήν την µακροεντολή να χρησιµοποιηθεί για την τρέχουσα διαµόρφωση (mode)
επιλέγοντας "For this mode", ή µπορεί να τεθεί για χρήση η προεπιλογή Μάκρο για όλους τις
διαµορφώσεις επιλέγοντας "Default for all modes".

Υποθέστε ότι δεν έχετε τις χωριστές µακροεντολές για RTTY ακόµα, και θέλετε να προσθέσετε
RYRYRYRYRY για RTTY mode µόνο  (όπως φαίνεται στο παράδειγµα ανωτέρω).  Εδώ είναι πώς
να κάνετε αυτό:



53
1. Επιλέξτε RTTY mode (από το µενού Mode).

2. Πηγαίνετε Configure | Macros for this mode, και έπειτα εισάγετε το όνοµα για το αρχείο
Μάκρο RTTY mode (π.χ.. RTTY.mc). Εάν ακόµη δεν υπάρχει αρχείο µε εκείνο το όνοµα, τότε πιέ-
στε το κουµπί Edit στο πλαίσιο διαλόγου για RTTY macros, θα ρωτηθείτε εάν πραγµατικά θέλε-
τε να δηµιουργήσετε ένα νέο αρχείο. Κλικ ναι. Στον διάλογο RTTY macros, µπορείτε να προσθέ-
σετε το F2 macro, (δηλαδή κλικ σε µία κενή γραµµή και κλικ Add new) κλείστε τον διάλογο και
κλικ OK στο αρχείο από RTTY macros.

3. Εάν το "Merge macros" είναι ατσεκάριστο από Configure, τότε είναι εκτός λειτουργίας, θα δεί-
τε τα κενά πλήκτρα στην (Control Bar) Γραµµή Ελέγχου (αυτό είναι επειδή χρησιµοποιείτε χω-
ριστές µακροεντολές για RTTY, και καµία µακροεντολή δεν έχει καθοριστεί ακόµα). Τώρα,
ενεργοποιήστε το "Merge macros" από Configure µενού, η Γραµµή Ελέγχου θα παρουσιάσει το
default macros.

4. Δεξί κλικ στο πλήκτρο F2 και επιλέξτε "For this mode" στο Edit user macro dialog box. Προσθέ-
στε την γραµµή "RYRYRYRY RYRYRYRY" και πατήστε OK. (Σηµείωση: Αυτό µπορούσαµε να το
γράψουµε κι όταν είµαστε στην περιγραφη 3)
Έχετε τώρα µια γραµµή  RYRYRYRYRYRY στο πλήκτρο F2 ενώ χρησιµοποιείτε την RTTY, αλλά
σε κανένα από τις άλλες διαµορφώσεις.
(Εδώ ο Nick γράφει ότι η RTTY την έχουµε σε Default for all modes, εκτός από το κουµπί F2
που το έχουµε σε For this mode).

Για να διαγράψετε µια τοπική (For this mode) µακροεντολή, πχ την Μάκρο που µόλις κάναµε
για RTTY mode, ανοίξτε Edit User Macro για πλήκτρο F2 όσο είστε στην RTTY mode (δείχνει τώ-
ρα "For this mode"), και σβήστε το Μάκρο µε το κουµπί Clear. Κλικ OK και τώρα το F2 µε
RYRYRYRY έσβησε από τις ρυθµίσεις RTTY.

TNC Macros: Κατά τη χρησιµοποίηση TNC, το αρχείο τουTNC (το όνοµα του εισάγεται στον
διάλογο TNC Modes από µενού Mode | TNC modes settings) χρησιµοποιείται ως τοπικό αρχείο
Μάκρο (For this mode). Το Merge Macros (συγχώνευση) µπορεί επίσης να χρησιµοποιηθεί όταν
θέλετε να ενώσετε τα TNC Μάκρο µε το default macros.

Χρησιµοποίηση των Μάκρο µε TNCs: Η λειτουργία του TNC µε MixW2 είναι βασισµένη σε
δύο γενικές αρχές:
1. Το TNC εργάζεται ως ενδιάµεσος φορέας (terminal mode) όχι ως τερµατικός φορέας (host
mode).
2. Στο TNC οι παράµετροι mode, baudrate, TX/RX state, κλπ ελέγχονται µε τη χρησιµοποίηση
των Μακροεντολών.

Συνήθως θα έχετε διαφορετικά σύνολα Μακροεντολών για τις διαφορετικές διαµορφώσεις στο
ίδιο TNC, υπάρχουν διάφορα βήµατα που πρέπει να γίνουν για κάθε σύνολο.  Κατ' αρχάς, πρέ-
πει να καθορίσετε τις µακροεντολές αρχής λειτουργίας (initialize) του TNC τοποθετώντάς τον
στην διαµόρφωση που θέλετε να λειτουργήσει, όπως και τέλος λειτουργίας στο τελείωµά της.

Αυτά τα δύο Μάκρο χρησιµοποιούνται για αυτόν το λόγο:
OnStartMode                               (host=κεντρικός υπολογιστής)
 OnEndMode                               (initialize=ρυθµίζω σύστηµα Η/Υ για έναρξη λειτουργίας)
(Σηµ.terminal=λειτουργική µονάδα στην οποία µπορούν εισέρχονται ή αναχωρούν δεδοµένα)

Παραδείγµατος χάριν, λειτουργείτε PACTOR χρησιµοποιώντας TNC KAM+, όπου µπορείτε να
τον ρυθµίσετε, όπως αυτό:
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Macro: OnStartMode (θυµηθείτε το πλαίσιο 5 σελίδας 46)
Label: Start (ή οτιδήποτε επιλέξετε)
Text: <HIDETEXT><AUDIOFQ:2200>
<SHIFT:200> <CTRL-C>X
PACTOR
<SHOWTEXT>

Macro: OnEndMode
Label: End (η ετικέτα δεν έχει σηµασία)
Text:
<HIDETEXT><CTRL-C>X
<SHOWTEXT>

Η πρώτη µακροεντολή θέτει την κεντρική ακουστική συχνότητα και την µετατόπιση του
δροµέα στο παράθυρο του καταρράκτη ή φάσµατος, κατόπιν στείλτε τους χαρακτήρες
"Ctrl-C" και "X" στο TNC (για να βεβαιωθείτε ότι τοποθετήθηκε στην εντολή διαµόρφωσης), και
έπειτα στείλτε εντολή "PACTOR" για να θέσει το TNC σε διαµόρφωση PACTOR.
Η δεύτερη Μάκρο τοποθετεί το TNC µέσα στον τρόπο εντολής. Μετά  καθορίστε Μάκρο για On-
StartMode και OnEndMode, επαναπροσδιορίσατε Μάκρο για TX και RX που χρησιµοποιούνται
από το TNC για εκποµπή ή λήψη. Για PACTOR που χρησιµοποιεί το KAM+, µπορεί να φαίνονται
σαν αυτές:

Macro: TX
Label: TX (η ετικέτα δεν έχει σηµασία)
Text: <HIDETEXT><CTRL-C>T<SHOWTEXT>
Macro: RX
Label: RX (η ετικέτα δεν έχει σηµασία)
Text: <HIDETEXT><CTRL-C>E<SHOWTEXT>

Η πρώτη Μάκρο στέλνει "Ctrl-C" και "T" χαρακτήρες (προς εκποµπή), και η δεύτερη στέλνει
"Ctrl-C" και "R" στην λήψη. Εάν οι Μακροεντολές <TX> ή <RX> χρησιµοποιούνται σε οποιαδήπο-
τε άλλο κουµπί Μάκρο, όπως στο κείµενο F2 µε "<TX>CQ CQ CQ...<RX>" και κλικ στο F2, το TNC
θα εκπέµψει "CQ CQ CQ..." και ύστερα επιστροφή στην λήψη.
Άλλες µακροεντολές που συνδέουν, αποσυνδέουν, κ.λπ. µπορεί επίσης να καθοριστούν χρησι-
µοποιώντας αυτές τις µεθόδους.

Contest Μάκρο: Μπορείτε να έχετε ένα άλλο σύνολο Μάκρο (µε "CQ CQ TEST" αριθµό σειράς
κλπ) για τους διαγωνισµούς. Στο διάλογο τοποθετήσεων διαγωνισµού (επιλέξτε το contest από
View | Contest mode | µετά επισηµάνατε τον διαγωνισµό µε κλικ και επιλέξτε το κουµπί Edit)
κατόπιν εισάγετε ένα όνοµα αρχείου για το Μάκρο που θέλετε να χρησιµοποιήσετε για αυτόν
τον διαγωνισµό (επίσης τσεκάρετε το Merge macros).
Τώρα, ένας συνδυασµός 3 συνόλων Μάκρο χρησιµοποιείται: Μάκρο για specific mode, Μάκρο
για specific contest, και το default macros. Οι µακροεντολές Contest είναι µόνο ενεργές όταν από
µενού View - Contest mode – είναι τσεκαρισµένο το Contest mode.
(Σηµείωση: Περί Contest mode δείτε το ‘Λειτουργία διαγωνισµού –αγώνος-‘ του κεφαλαίου
«Παράρτηµα», Στον κατάλογο του MixW υπάρχει ήδη το αρχείο Contest.ini προς εγγραφή,
κατά τα γνωστά µπορούµε να δηµιουργήσουµε και το αρχείο Contest.mc).

Διαµορφώνοντας πρόσθετα πλήκτρα Μάκρο: Υπάρχουν διάφορα πλήκτρα που µπορούν να
χρησιµοποιηθούν για να περιέχουν Μάκρο, καθώς και λειτουργικά πλήκτρα, αλλά δεν παρου-
σιάζονται στη γραµµή ελέγχου, έτσι αυτά τα πλήκτρα µπορούν µόνο να γίνουν επεξεργάσιµα
µέσω του πλήρους καταλόγου (είτε πρόκειται για κατάλογο  Default, ή “macro for this mode”,
ή Μάκρο για TNC, είτε Μάκρο  για contest).
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Στον διάλογο “Edit User Macro”, επιλέξτε (ή εισάγετε) το καυτό όνοµα στον τοµέα Μάκρο.
Υπάρχουν 5 πρόσθετα πλήκτρα που υποστηρίζονται τώρα: (δείτε και σελ. 46)
Ins
Gray+
Gray-
Gray*
Gray/
Παρακαλώ σηµειώστε ότι αυτά τα ονόµατα διακρίνονται σε κεφαλαία και πεζά (µικρά).

Στα "OnStartMode" και "OnEndMode" οι µακροεντολές εκτελούνται όταν αρχίζετε ή τελειώνετε
µία διαµόρφωση. Παραδείγµατος χάριν, εάν έχετε χωριστό σύνολο Μακροεντολών για SSB,
µπορείτε να καθορίσετε On-StartMode για να ανοίξει ένα Notch φίλτρο, και OnEndMode για να
κλείσει. Τώρα εάν επιλέξετε SSB, το φίλτρο αυτόµατα θα γίνει ON.

Καλώντας µία µακροεντολή από άλλη µακροεντολή: Είναι δυνατόν να καλέσουµε ένα Μά-
κρο από άλλο Μάκρο, πχ εάν έχετε την ακόλουθη ρύθµιση στο πλήκτρο Μάκρο F2:
<TX>CQ CQ CQ de <MYCALL> <MYCALL> <MYCALL>

Μπορείτε να χρησιµοποιήσετε αυτό το ίδιο κείµενο για το αυτόµατο CQ. Για να γίνει αυτό, α-
πλός θέστε στο Text την µακροεντολή <F2> στο αυτόµατο <Auto CQ>, αντί του κειµένου CQ. Τώ-
ρα το AutoCQ θα παίξει το κείµενο του F2. Δεν µπορείτε να καλέσετε ένα Μάκρο από αυτό το
ίδιο Μάκρο, εντούτοις, εάν γίνει κάτι τέτοιο θα υπάρξει προειδοποίηση για αυτό.

Ωστόσο, εσείς µπορεί να καλέσει ένα οποιοδήποτε Μάκρο όποτε θέλετε.

Παραδείγµατος χάριν, µπορείτε να καθορίσετε µια µακροεντολή όπως αυτήν:
Macro: POWER
Label: (Οτιδήποτε εσείς επιλέξετε, δεν θα εµφανιστεί).
Text: 40
Σηµείωση: Αυτό δεν θα παρουσιαστεί στην Γραµµή Έλεγχου επειδή δεν ορίζεται σε έναν συγκε-
κριµένο πλήκτρο, την εγγραφή αυτήν την κάνετε από: Configure>Default Macros ή
Macros For this mode > κλικ Edit > Add new... και στο Macro: γράφουµε την λέξη POWER.
Γράφουµε την λέξη POWER διότι δεν υπάρχει στο αναδιπλώµενο µενού του Macro.
Σηµειώστε ότι η εγγραφές εδώ είναι πολύ ευαίσθητες και ισχυρές, µπορείτε δε,
να πειραµατιστείτε µε δικές σας λέξεις.

Τώρα, αυτό χρησιµοποιείται µε µία άλλη µακροεντολή ως εξής: πχ. στο κουµπί Μάκρο F6.
Macro: F6
Label: PWR
Text: <CR>The power is <POWER> <POWER> watts.<CR>
Όταν κλικ στο κουµπί Μάκρο PWR ή στο F6 του πληκτρολογίου, στο παράθυρο θα γραφεί
η πρόταση : The power is 40 40 Watts έτοιµη προς εκποµπή.

Αυτή η πρόταση έχει την αξία των 40 40 Watts που εγγράψατε στο Text για Μάκρο: POWER.
Για να αλλάξετε τη µακροεντολή POWER στον αέρα, επιλέξτε έναν αχρησιµοποίητο πλήκτρο
(πχ.Ctrl-Shift-F2) και µετέφερε την Μακροεντολή
<EDITMACRO:name> όπως αυτό:
Macro: Ctrl-Shift-F2
Label: myPWR
Text: <EDITMACRO:POWER>
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Κατόπιν εάν πιέζετε Ctrl-Shift-F2, θα φέρει ένα πλαίσιο διαλόγου µε την αξία 40 σε αυτό.  Α-
ντικαταστήστε τα 40 µε  20 (για παράδειγµα)  και πιέστε OK. Τώρα το πλήκτρο F6 θα παράγει τα
εξής: power is 20 watts

Αγαπηµένες µακροεντολές από την  οµάδα δοκιµής beta MixW, και άλλες που έχουν
γραφτεί:  Από τον Richard "Griff" Griffin, NB6Z
"SK"  (SK = τέλος εκποµπής)
<CALL> de <MYCALL> SK at <TIME><CWID><RXANDCLEAR><SAVEQSO>

"BTU"   (BTU = Back To yoU = πίσω σε εσένα)
BTU <NAME>... <CALL> DE <MYCALL> K <RXANDCLEAR>

"CALL"
<TX><CALL> <CALL> <CALL> de <MYCALL> <MYCALL> <MYCALL> K
<RXANDCLEAR>
"RST"
Thanks for report from <QTH> = you are <RSTS> <RSTS> here in <MYQTH>.

Από Nick Fedoseev, UT2UZ
Χρησιµοποίησε  <LOCKTX> σε µακροεντολή CQ:
<LOCKTX><TX>CQ CQ CQ de <MYCALL> <MYCALL> <RX>

Χρησιµοποίησε <UNLOCKTX> σε µακροεντολή αναζήτησης/γρήγορης επισήµανσης:
<UNLOCKTX><TX><CALL> <CALL> de <MYCALL> <MYCALL> <MYCALL> pse k <RX>

Ενώ καλώ σε ΄΄πολλαπλές κλήσεις΄΄ DX (pileups). Πρέπει να στείλω την κλήση µου αρκετές
φορές    (από µια έως πέντε φορές. Χρησιµοποιώ την εξής ακολουθία Μάκρο:
<MYCALL> <TX><RXE>

Εάν πιέσω το ανάλογο κουµπί τέσσερις φορές, τότε το MixW διαβιβάζει και εκπέµπει:
"UT2UZ UT2UZ UT2UZ UT2UZ " και επιστέφει στο RX.

Από Dick Thompson, WB0DUL
Προγραµµάτισα το πλήκτρο F12 να δείχνει °C όταν το χτυπώ. Έτσι όταν δακτυλογραφώ τον α-
ριθµό 30 (ή το όποιο µπορεί να είναι), φαίνεται σαν αυτό: καλά, Scott, η temp εδώ σήµερα είναι
30°C και .... Για να δηµιουργήσετε το σύµβολο "°", επιλέξτε ένα κενό
Μάκρο, δεξί κλικ, ξανά κλικ στο Text.

Κατόπιν, κρατώντας πατηµένο το πλήκτρο Alt, γράφτε 0186 από το  αριθµητικό πληκτρολόγιο,
µόλις αφήσετε το πλήκτρο Alt θα εµφανιστεί "°", γράψετε το C για Κελσίους, µετά ονοµάστε το
Μάκρο temp και σώστε το. Πχ. WX sunny temp (x)°C.

[Σηµείωση 1: Με επιτυχία έγραψα την "°" αλλά στο παράθυρο RX εγγράφει σαν (?),
ενώ όταν ανοίξω ένα Word του Office και κλικ σ΄ένα σηµείο της σελίδας,
κλικ Εισαγωγή >Σύµβολο, από το πλαίσιο βρίσκω το "°" και το επιλέγω, κλικ στο κουµπί
Εισαγωγή και το "°" πάει στο σηµείο της σελίδας που έκανα κλικ. Με αντιγραφεί επικόλληση το
πάω στο Text ( °), τότε τα παράθυρα ΤΧ και RX το δείχνουν ως ( °)]

(Σηµείωση 2: Σε κάποια κουµπιά Μάκρο δεν βάζουµε τις µακροεντολές <RX>,  <RXANDCLEAR>
γιατί το κείµενό τους θα συµπληρωθεί από άλλο κουµπί, αλλά για κάποιους λόγους  θέλουµε η
εκποµπή να σταµατήσει στο τέλος του εκπεµπόµενου κειµένου, τότε πατάµε τα πλήκτρα
ALT + End (πληκτρολογίου) και η µακροεντολή <RX> θα γραφεί στο τέλος του κειµένου).
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Σηµείωση 3:  Από 1 µέχρι 100 προγραµµατιζόµενα κουµπιά Μάκρο

Από την ιστοσελίδα http://www.k1pgv.com/MixWButtons.html µπορείτε να κατεβάσετε το
MixW buttons (V0.9 ηµεροµηνίας Μάρτιος 2010). Είναι σε µορφή zip και το εξάγετε στον φάκελο
που έχετε το MixW. Μετά γράφετε σ’ ένα πλήκτρο-Μάκρο την µακροεντολή:
<EXEC:MixWButtons.exe>,  Όταν κλικ σ’ αυτό το κουµπί εµφανίζεται πλαίσιο µε 20 κουµπιά
Μάκρο. Αν περιµετρικά θέσετε τον δείκτη του ποντικιού εµφανίζεται το σύµβολο και µε
σύρσιµο µπορείτε να µεταβάλετε το πλαίσιο σε οριζόντια/κάθετη µορφή εµφανίζοντας 1 έως
100 κουµπιά  Μάκρο. Με δεξιό κλικ στο κάθε κουµπί γράφετε τις µακροεντολές σας. Όταν θέλε-
τε µόνο αυτά τα κουµπιά, τότε αφου ανοίξουµε MixW και MixW buttons αποτσεκάρετε το
Control bar από View ή το MixW buttons  το εξάγετε στην επιφάνεια εργασίας σας, ανοίγουµε
πάντα πρώτα το MixW και ύστερα το MixW buttons, ή όπως περιγράφεται στις σελίδες 46,47,48
βρίσκουµε και θέτουµε το Μάκρο OnStartMixW στο Text γράφουµε την µακροεντολή:
<EXEC:MIXWBUTTONS.EXE> στο δε Label δεν χρειάζεται να γράψουµε τίποτα. Ετσι όταν ανοί-
γουµε το MixW αυτόµατα θα έχουµε τα κουµπία MixW buttons.

Στο κεφάλαιο <Χρήσης του MixW µε άλλα προγράµµατα> περιγράφεται τρόπος να κλείνει
αυτόµατα το πρόγραµµα, µόλις κλείσουµε το MixW.

MixW: Μακροεντολές

_____________ (Εντολές Macro) ____________________________________________

Οι ακόλουθες Μάκρο εντολές είναι διαθέσιµες στο MixW:
Σηµείωση 1= Μερικές µακροεντολές δεν θα τις βρούµε στο Subset του πλαισίου Edit user macro,

µπορούµε όµως να τις γράψουµε εµείς και θα έχουν την ίδια ισχύ. Το  µόνο που πρέπει
να προσέξουµε είναι να γραφούν µε κεφαλαία, το ένα γράµµα δίπλα στο άλλο και
οπωσδήποτε µέσα σε αγκύλες <…….>.

Σηµείωση 2= Όταν έχουµε µία µακροεντολή µε διαλυτικά, η προ των διαλυτικών λέξη µας
λέει τι είναι ή τι κάνει ενώ η µετά των διαλυτικών (την οποία και την αντικαθιστούµε)
εκτελεί το περιεχόµενο ή τι η πρώτη λέξης κάνει.

Σηµείωση 3= Από MixW2.19 εάν στο RXπαράθυρο λάβουµε/γραφεί µία διεύθυνση Η/Ταχ. ή
ένας ιστότοπος και κάνουµε δύο αριστερά κλικ επί αυτού τότε θα µας ανοίξει η αντίστοι-
χη τοποθεσία, φυσικά πρέπει να είµαστε στο Ιντερνέτ.

Ο Nick γράφει ότι πρώτα πρέπει να τα επιλέξουµε αλλά παρατήρησα και χωρίς
επιλογή µας πάνε, αρκεί δύο αριστερά κλικ επί αυτών.

http://www.k1pgv.com/MixWButtons.html
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Μακροεντολές κειµένων (Macro Text)

<MYCALL> - Εκπέµπει το χαρ. κλήσεώς σας, όπως το γράψατε στο πλαίσιο Personal data
<MYMAINCALL> - Το ίδιο όπως <MYCALL> αλλά χωρίς /P, κ.λπ....
<MYNAME> - Εκπέµπει το όνοµά σας όπως εγγράφει στο πλαίσιο Personal data.
<MYQTH> - Εκπέµπει το QTH σας
<MYWWLOC> - Εκπέµπει το QTH LOC σας όπως το εγγράψαµε στο Locator.
<CALL> -  Εκπέµπει το χαρ. κλήσεώς του άλλου σταθµού όπως είναι στο ηµερολόγιο
<ACALL> - Επιτρέπει την αλλαγή του χαρ. κλήσεώς στον αέρα
<NAME> -  Εκπέµπει το όνοµα του άλλου σταθµού όπως είναι στο ηµερολόγιο. Εάν η

θέση στο ηµερολόγιο είναι κενή εκπέµπει το "My Friend"
<OM> - Εκπέµπει το κείµενο από την προεπιλογή Μάκρο εάν το όνοµα στο τρέχον

ηµερολόγιο είναι κενό  (δείτε το παράδειγµα κάτωθι).
<QTH> - Εκπέµπει το QTH του άλλου σταθµού όπως είναι στο τρέχον ηµερολόγιο
<WWLOC> - Εκπέµπει το QTH LOC του άλλου σταθµού
<NOTES> - Εκπέµπει ότι εγγράψαµε  στην στήλη NOTES στο τρέχον ηµερολόγιο.
<RSTR> - Εκπέµπει το RST που ελάβαµε
<RSTS> - Εκπέµπει το RST που θα του στείλουµε
<NRS> - Εκποµπή του αύξοντα αριθµού QSO του ηµερολογίου µας.
<NRR> - Εκποµπή του αύξοντα αριθµού που ελάβαµε (σε QSO ή Contest)
<VER> - Παρεµβάλλει τον αριθµό έκδοσης MixW
<CWID> - Διαβιβάζει CWID όπως το εγγράψαµε στα προσωπικά στοιχεία (Personal data)

(ID=Identity=ταυτότης)
<CWID:text> - Θέτει το κείµενο CWID (σβήνουµε το text & γράφουµε το κείµενο µας
<CWID:DEFAULT> - Θέτει την προεπιλογή CWID από το πλαίσιο Personal data
<CR>  - Γράφοντας κείµενο στο Text  του Edit user macro θέτουµε την <CR>, τότε  στην εκποµπή

µας θα αλλάξει γραµµή αυτών που έχουµε γράψει µετά από αυτήν.
<LF>  - Θέτοντάς την το κείµενο αρχίζει από την αρχή της επόµενης γραµµής στην εκποµπή
<CRLF>  - Ισχύουν και τα δύο CR (carriage return) και LF (line feed) σύµβολα. Δηλαδή η

µακροεντολή ενεργεί όπως το πλήκτρο Enter του πληκτρολογίου.
<CTRL-x> - Στέλνει Ctrl-A...Ctrl-Z σύµβολο. (δείτε το: Χρησιµοποίηση των Μάκρο µε TNCs).
<TAB> - Ενεργεί όπως το Tab του πληκτρολογίου, δηλαδή όταν ο κέρσορας βρίσκεται στο RX

κλικ στο Tab  και ο κέρσορας θα πάει στο παράθυρο ΤX. Σηµειωτέον ότι όταν ο
κέρσορας αναβοσβήνει στο  παράθυρο RX η λήψη σταµατά.

<[> and <]> - Εκπέµπει τα "<" και ">" αντίστοιχα.

Σχετικές µε το χρόνο µακροεντολές κειµένων   (Time related text Macros)

<DATE> - Εκπέµπει την τρέχουσα ηµεροµηνία
<TIME> - Εκπέµπει τον τρέχοντα χρόνο σε UTC
<LOCALTIME> - Εκπέµπει την τρέχουσα τοπική ώρα
<STARTTIME>- Εκπέµπει τον χρόνο έναρξης  του QSO
<FIXSTARTTIME> - θέτει τον τρέχοντα χρόνο ως χρόνο έναρξης του QSO στο ηµερολόγιο.
<CTIME>- χρόνος για τον διαγωνισµό (contest)(σχήµα HHMM) (Η=ώρα 00-24, Μ=λεπτά 00-60).

Σχετικές µακροεντολές για αρχείο µε κείµενου (File Related text Macros)
(Σηµείωση: Αν θέλουµε να δηµιουργήσουµε αρχείο µε κείµενο προς εκποµπή, χρησιµοποιούµε
το Σηµειωµατάριο ή το Word Pad και το αποθηκεύουµε στον φάκελο του MixW)

<FILE> - Ανοίγει πλαίσιο ‘Send File’, επιλέγουµε το αρχείο, κλικ στο Άνοιγµα και το
περιεχόµενό του πάει στο παράθυρο ΤΧ προς εκποµπή.

<FILE:filename> - Σβήνουµε το filename και γράφουµε το όνοµα του αρχείου.
<TEXTFILE> - Ανοίγει το πλαίσιο διαλόγου για να επιλέξει το αρχείο κειµένων
<TEXTFILE:filename> - Παρεµβάλλει το δεδηγµένο αρχείο κειµένων



59
<RANDOM:filename> - Τυχαία σειρά αλφαριθµητική από ένα αρχείο.  Σχεδιασµένο για

να µιµηθεί την ζωντανή δακτυλογράφηση.
<INIFILE:file,section,name> - Εκπέµπει στοιχεία από αρχείο ini- αφ’ όσον καθορίσουµε την

διαδροµή του σβίνοντσς τα: file,section,name.
<INIFILE: friend.ini,[HI],<CALL>> - Εκπέµπει το όνοµα του φίλου µας από το αρχείο

φίλων (βλ. το παράδειγµα κατωτέρω).
---------------------------

  Σχετικές µακροεντολές διαφόρων περιστάσεων (Condition Related text Macros)
<GA> - Εκπέµπει σε GM, GA, ή GE (µε βάση την τοπική ώρα  του <CALL> σταθµού.
<GAL> - όπως ανωτέρω αλλά εκπέµπει ολόκληρη την φράση (Good Morning, κ.λπ.....)
<MODE> - Εκπέµπει την τρέχουσα διαµόρφωση
<MHZ> - Εκπέµπει την τρέχουσα συχνότητα σε MHz
<MHZn> - Εκπέµπει (ν) ψηφία µετά από το δεκαδικό σηµείο σε MHz
<KHZ> - Εκπέµπει την τρέχουσα συχνότητα σε KHz
<KHZn> - Εκπέµπει (ν) ψηφία µετά από το δεκαδικό σηµείο σε KHz
<QSONR> - Εκπέµπει τον αύξοντα αριθµό αυτού του QSO που είµαστε τώρα
<QSONR:MODE> - Τον αύξοντα αριθµό αυτού του QSO µας σ’ αυτήν την διαµόρφωση
<QSONR:BAND> - Ο αύξοντας αριθµός αυτού του QSO σ’ αυτήν την ζώνη
<AZ> - Αζιµούθιο (σε πόσες µοίρες βλέπουµε τον άλλον σταθµό)
<DIST> - Σε τι (km) απόσταση βρίσκεται από εµάς
<MILES> - Σε τι (miles) απόσταση βρίσκεται από εµάς
<MYWWLOC>  - Αναγράφει την θέση του πλέγµατός µας (Locator). (Configure | Personal data)
<WWLOC>  - Όταν είµαστε σε άλλη θέση από αυτήν που αναγράψαµε στο Personal data
<CLOSERXWINDOWS> - Κλείνει όλα τα δεύτερα RX παράθυρα.

Μακροεντολές ελέγχου προγράµµατος ( Program Control Macros)
<TX> - Έναρξη Εκποµπής
<TXE> - Έναρξη εκποµπής µετά από την διακοπή του λαµβανοµένου σήµατος.
<RX> - Τέλος Εκποµπής, έναρξη λήψης
<TXTOGGLE> - Διακόπτης µεταξύ TX και RX
<RXANDCLEAR> - Γυρίζει σε RX και σβήνει τις εγγραφές στο παράθυρο εκποµπής.
<MODE:mode> - Θέτει νέα διαµόρφωση (παρ. χάριν <MODE:RTTY> θέτει RTTY
<MODEADD:mode> - Καλεί έναν καθορισµένο πρόσθετο τρόπο έξω από MixW.
<MODETNC:mode> - Επιλογή διαµόρφωσης στο TNC
<MODESETTINGS> - Παρουσιάζεται το πλαίσιο mode settings dialog της διαµόρφωσης

που είµαστε.
<MARKERS:xx,yy,...> - Μέχρι 5 ακουστικές συχνότητες. Πχ <MARKERS:500,1000,1500>, δείτε και
την επιλογή από Configure > Markers
<IMD> - Δείτε σελίδα 100, 101.
<BAUDRATE:rate> - Αλλάζει το baud rate µεταβίβασης των σηµάτων.
<CLEARWINDOW> - Σβήνει το τρέχον παράθυρο
<CLEARTXWINDOW> - Σβήνει το TX παράθυρο
<CLEARRXWINDOW> - Σβήνει το RX παράθυρο
<NEWRXWINDOW:audiofreq> - Παρουσιάζει RX παράθυρο στην (χ) ακουστική

συχνότητα
<NEWRXWINDOW:audiofreq:mode> - Παρουσιάζει RX παράθυρο στην (χ) συχνότητα &

στην (χ) διαµόρφωση
<CLOSERXWINDOWS> - Κλείνει όλα τα δευτερεύοντα RX παράθυρα
<PIC?....> δείτε: MFSK Μάκρο-εντολές εικόνων στο τέλος αυτού του θέµατος
<SAVEQSO> - Σώζει τα στοιχεία του τρέχοντος QSO µας στην γραµµή ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΥ
<CLEARQSO> - Σβήνει τα στοιχεία του QSO µας από την γραµµή ηµερολογίου
<SENDΕQSL> - Στέλνει eQSL
<SENDΕQSLNP> - Στέλνει eQSL του QSO µας στην www.eqsl.cc  (δείτε σελίδα 118)

http://www.eqsl.cc/
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<QSLPRINT> Προσθέτει το τρέχον QSO κατά σειρά στον φάκελο Print Queue (βρίσκεται

στον κατάλογο του MixW). Χρησιµοποιείστε το πρόγραµµα QSLPRINT για
τύπωµα καρτών ή ετικετών.

<EXEC:command> - Τρέχει την προκαθορισµένη εντολή ή το πρόγραµµα (πολύ χρήσιµη, µε
αυτήν µπορουµε να φέρουµε όλα τα προγράµµατα .exe για συνεργασία µε MixW)

<ASSCRIPT>script - Μεταχειρίζεται το υπόλοιπο της µακροεντολής ως Δέσµη Ενεργειών
<SCRIPT:filename> - Τρέχει Δέσµη Ενεργειών από το (χ) αρχείο
<TNCSCRIPT:filename> - Δέσµη Ενεργειών για  το 2ρο  TNC
<TELNETSCRIPT:filename> - Δέσµη Ενεργειών του (χ) αρχείου Telnet. πχ.

<TELNETSCRIPT:sz1sv.tsc> Δείτε σελίδα 97/98.
<SHOW:name> - ΕΜΦΑΝΙΣΗ των πάρα κάτω γραµµών εργαλείων
<HIDE:name> - ΑΠΟΚΡΥΨΗ  των πάρα κάτω γραµµών εργαλείων
Σβήνουµε το name και στην θέση του γράφουµε την αντίστοιχη ονοµασία γραµµής:
CONTROLBAR, LOGBAR, CATBAR, TUNINBAR, WORLDMAP, STATUSBAR, DXCLUSTER,
CALLBOOK, TNC.
<WAVE:filename> - Παίζει το αρχείο (χ).WAV αρχείου (αρχείο φωνής)(δείτε διαµόρφωση SSB)
<STARTRECORD> Έναρξη της εγγραφής στο  αρχείο (χ).WAV (δείτε διαµόρφωση SSB)
<STARTRECORD:filenamemp3> Ενάρξεις εγγραφής σε MPEG3 αρχείο (χρειάζεται

το  lame_enc.dll). Σηµείωση = Το MixW2.19 δεν εκπέµπη αρχεία mp3.
<STARTRECORD:filename> Ενάρξεις ενός WAV αρχείου εγγραφής: όνοµα αρχείου
<STOPRECORD> Σταµάτηµα εγγραφής. (δείτε διαµόρφωση SSB)
<FILTER:name> Ανοίγει το DSP φίλτρο. Στο "name" εγγράφουµε :

NONE, PASS, NOTCH, NOISE.
<REPLAY> - Επαναλαµβάνει (ξαναπαίζει) τα ηχητικά συντελεσθέντα γεγονότα
<SNAPNOW> - Ενεργοποίση του SNAP, τώρα! Γενικώς  το ‘Snap’ κινεί
                         τον δείκτη του καταράκτη στην κορυφή του λαµβανοµένου σήµατος.
<SEEKLEFT> - Θέτει την εντολή αναζήτησης αριστερά
<SEEKRIGHT> -Θέτει την εντολή αναζήτησης δεξιά
<SP> Επιλογή µεταξύ S/P και RUN
<SP:0> Επιλογή σε RUN (Σηµείωση 1: RUN= Εκτέλεση, διεκπεραίωση µιας ή περισσοτέρων

εργασιών, εδώ  έχει την έννοια της εκποµπής)
<SP:1> Επιλογή σε SP  (Σημείωση 2: S= Search= αναζητώ P= Pounce= εντοπίζω)
<INT> Ευφυές (Inteligent) CR  (CR=Carriage Return= αλλαγή γραµµής κειµένου, το  CR είναι

αντίστοιχο του πλήκτρου Enter του πληκτρολογίου)
(Σηµείωση: Περί <SP>, <SP:0>, <SP:1>,<INT> δείτε το κεφάλαιο Contest)
<INPUTVOLUME> - Παρουσιάζει την κάρτα ήχου, πλαίσιο εισόδου του ήχου
<OUTPUTVOLUME> - Παρουσιάζει την κάρτα ήχου, πλαίσιο εξόδου του ήχου
<TUNE> - στέλνει σήµα για συντονισµό (το πλήκτρο ESC το σταµατά)
<TUNE:nn> - στέλνει ένα προς συντονισµό σήµα για τα νν δευτερόλεπτα
<DTMF:abcd> - στέλνει σε αλληλουχία τον DTMF
<STARTSCAN> - Αρχίζει το χαρακτηριστικό γνώρισµα ανίχνευσης
<STOPSCAN> - Σταµατά το χαρακτηριστικό γνώρισµα ανίχνευσης
<LASTCALL> - αρπάζει την τελευταία  ληφθείσα κλήση και την θέτει στο παράθυρο

κλήσης (επίσης µέσα  στο <CALL> του ηµερολογίου)
<GRABCALL> - επιλέγει µία κλήση από ένα πλήθος κλήσεων, επίσης αναγράφει

το <CALL>  στο ηµερολόγιο.
<OnGrabCall> - Όταν λάβουµε δύο κλήσεις, καθορίζει ποίον θα καλέσουµε.
<OnGrabNumber> - Θα καλέσουµε αυτόν όπου ο αύξων αριθµός του εγγράφει στο ηµερολόγιο.
<ESCAPE> - εργάζεται όπως το πλήκτρο ESC, stops auto CQ, κ.λπ.....
<CURSOR:n> - τοποθετεί την εστίαση εισαγωγής στο διευκρινισµένο ν αριθµό στήλης

στο ηµερολόγιο (Σηµείωση: το ηµερολόγιο  από Mode έως Note έχει 10 στήλες,
διαιρούµενα σε κελιά. Τα κελιά στην βοήθεια του MixW καλούνται fields). Πχ
<CURSOR:5> και είµαστε σε Contest, εξασφαλίζουµε ότι το  <CALL> θα πάει στήλη Call.
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<CURSOR:TX> κινεί τον δροµέας στο παράθυρο TX.( Σηµείωση:όπου και αν κάνουµε κλικ ο

δροµέας θα πάει παράθυρο TX).
<WORDMODE:x> επιλογή της Word mode, on και off, x=1 για on, x=0 για off. (Δες σελίδα 96)
<CAPITALSONLY:x>  κεφαλαία γράµµατα µε: - x = 1 = on, x = 0 = off
<YAPPRECV> - λήψη  YAPP (Σηµ. YAPP =Yet Another Packet Protocol)
<YAPPSEND> - εκποµπή YAPP (Δες σελίδα 83)
<YAPPSEND:filename> - εκποµπή ενός καθορισµένου αρχείου YAPP.

Μακροεντολές ελέγχου συχνότητας     (Frequency Control Macros)

<FQ:fq_in_kHz> - Θέτει την συχνότητα στον ποµποδέκτη πχ. <FQ:14070> ή <FQ:+0.5> =QSY 500 Hz
πάνω ή <FQ:-0.5> = QSY 500 Hz κάτω

<ZFQ:fq_in_kHz> - Θέτει την συχνότητα του ποµποδέκτη (zero-beat)
(Σηµ. Zero-beat δείτε Configure>TRCVT CAT/PTT>Display zero-beat frequency)

<AUDIOFQ:fq_in_Hz> - Θέτει την ακουστική συχνότητα στον καταρράκτη πχ. <AUDIOFQ:1500>
<JUMPTOTXFQ> - RX συχνότητα πηδά στη συχνότητα TX
<ALIGN:fq_in_Hz> ευθυγραµµίζεται στην συχνότητα που εγγράφουµε σε Hz πχ. <ALIGN:1250>

σηµαντική µ/εντολή, γιατί µπορούµε να ορίσουµε την διέλευση του σήµατος να περάσει
από το κέντρο ακουστικού φίλτρου του ποµποδέκτη µας. Δείτε & σελίδες 107/108/109.

<SPZOOM:n> Θέτει την µεγέθυνση φάσµατος ή καταρράκτου σ’ ένα από 0.5, 1, 2, 3, ή 4
<SPSHIFT:fq_in_Hz> Θέτει την µετατόπιση στο φάσµα ή στον καταρράκτη.
<BOOKMARK> - Επιλέγει on/off τον σελιδοδείκτη στον καταρράκτη.
<BMERASE> - καθαρίζει όλα τα σηµάδια σε αυτήν την συχνότητα
<CATCMD:text_command> - στέλνει εντολή στον ποµποδέκτη µέσω CAT. Δείτε σελίδα 69.
<CATCMDHEX:hex_command> - στέλνει εντολή σε µορφή hex στον ποµποδέκτη µέσω CAT.
(Αυτό µπορεί να είναι σε σχήµα 0A 3F 56 08 or 0A3F5608) Δείτε σελίδα 69
<CATWAIT:ms> - καθυστέρηση της λειτουργίας CAT σε msec   (Σηµείωση: 1 sec=1000 msec).
<CATCMDDDE:text_command> - στέλνει το κείµενο µέσω DDE
<CATTRANSVERTER:shift_in_Hz> - Μετατόπιση συχνότητος (σε Hz) στον transverters

εφ’ όσον υπάρχει διαφορά στην συχνότητα.

Με πλήκτρα του πληκτρολογίου =
Alt + δεξιό βέλος = κινει πάνω 1 Hz
Alt + αριστερό βέλος = κινει κάτω 1 Hz
Ctrl + δεξιό βέλος = κινει πάνω 10 Hz
Ctrl + αριστερό βέλος  = κινει κάτω 10 Hz

<MEMW:n> εγγραφή στην µνήµη από n = 1 έως 20
<MEMR:n> διαβάζει (εκτελεί) µνήµες από n = 1 έως 20
Αυτές οι µακροεντολές είναι ισοδύναµες µε τις Ctrl+n και Alt+n και µπορούν να χρησιµοποιη-
θούν για να σώσουν και επαναφέρουν την τρέχουσα συχνότητα και διαµόρφωση. Δείτε από το
Μενού επιλέγοντας Options> Memory)

Αυτόµατες µακροεντολές CQ  (Auto CQ Macros)
<AUTOCQ> - αυτόµατη εκποµπή CQ όπως έχει τεθεί από Options | AutoCQ
Το Esc του πληκτρολογίου σταµατά και σβήνει το AutoCQ από το παράθυρο εκποµπής.
<ACQ> - διακόπτει και επαναφέρει το AutoCQ.
<ASAUTOCQ> Αυτό ορίζει την τρέχουσα µακροεντολή ως κείµενο AutoCQ.
<ACQDELAY:second> Η σε δευτερόλεπτα καθυστέρηση επανάληψης του AutoCQ.
<ALARM:string> Σβήνουµε το string και στην θέση του εγγράφουµε το χαρ. κλήσεώς µας
 - Ηχεί όταν λαµβάνεται το χαρακτηριστικό κλήσεώς µας.

Μακροεντολές που ελέγχουν τις µακροεντολές (Macros that control Macros )
<MACROS:filename> - Φορτώνει αρχείο (.ini ή .mc)που εγγράφει σε default all modes

σβήνοντας το filename και γράφοντας το όνοµα του αρχείου (δείτε σελίδα 48)
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<MODEMACROS:filename> - Φορτώνει αρχείο που εγγράφει σε ‘for this mode’

σβήνοντας το filename και γράφοντας το όνοµα του αρχείου (δείτε σελίδα 48)
<EDITMACRO:name> - Σβήνοντας το "name" και γράφοντας µία µακροεντολή παρουσιάζεται το
αντίστοιχο πλαίσιο διαλόγου Edit User Macro προς επεξεργασία.
<ONQSOBEFORE:name> τρέξτε αυτήν την µακροεντολή για προηγούµενο QSO (δείτε Contest)
<QSOBEFOREDATE> - ηµεροµηνία από προηγούµενο QSO
<QSOBEFORETIME> - ώρα από προηγούµενο QSO
<HIDETEXT> - Να µην παρουσιαστεί η µακροεντολή στο παράθυρο TX
<SHOWTEXT> - Να παρουσιαστεί η µακροεντολή όπως συνήθως
<QSOCMDDDE:command> - εντολή DDE σε εξωτερικό πρόγραµµα.

Μακροεντολές ρυθµίσεως Διαµόρφωσης (Mode Settings Macros )
<SQUELCH> - Δισταθής διακόπτης (On/ Off ) για squelch (squelch= φίµωση θορύβου,

ρύθµιση κατωφλίου σήµατος
<SQUELCHON> - Διακόπτης  squelch σε On
<SQUELCHOFF> - Διακόπτης  squelch σε Off
<AFC> - AFC σε On/ Off    (AFC  = Automatic Frequency Control)
<AFCON> - Διακόπτης AFC On
<AFCOFF> - Διακόπτης AFC Off
<SNAP> - Snap σε On/ Off  (Σηµείωση: Snap-κινεί τον δείκτη του καταράκτη στην κορυφή-κέντρο

του λαµβανοµένου σήµατος. Αυτό ισχύει όπου υπάρχει η λέξης Snap όπως στο πλαίσιο
mode settings dialog που έχει κάθε διαµόρφωση).

<SNAPON> - Διακόπτης Snap On
<SNAPOFF> - Διακόπτης Snap Off
<INV> - Δισταθής διακόπτης (On/ Off )  για αντιστροφή σήµατος
<INVON> - Γυρίζει την αντιστροφή σε On
<INVOFF> - Γυρίζει την αντιστροφή σε Off
<LOCKTX> - Κλειδώνει την TX συχνότητα (την δε RX την πάµε όπου θέλουµε στον καταρράκτη).
<UNLOCKTX> - Ξεκλειδώνει την TX συχνότητα
<LOCKTXTOGGLE> - Δισταθής διακόπτης (On/ Off ) για το κλείδωµα της Συχνότητας TX.
<MODESETTINGS> - Παρουσιάζει πλαίσιο διάλογου ρυθµίσεως της διαµόρφωσης
<THRESHOLD> - Παρουσιάζει το πλαίσιο διαλόγου για το Squelch
<CAPITALSONLY:ON> ή <CAPITALSONLY:OFF>  δείτε <WORDMODE:ON>
<WORDMODE:ON> ή <WORDMODE:OFF> το ίδιο αν έχουµε επιλέξει ή όχι,

από View | Word mode. Συνεργάζεται µε την επιλογή View | CAPITALS ONLY
(Επιλέγοντας από View ή µε τις µακροεντολές τα γράµµατα TX θα είναι τα αντίστοιχα, άσχετα

µε τι γράµµατα πληκτρολογούµε).
<SHOW:RIGEXPERTS> - Ανοίγει παράθυρο με στοιχεία για το κύκλωμα <Διασύνδεσης> RigExpert

Συγκεκριµένες µακροεντολές διαµόρφωσης RTTY  (RTTY Specific Mode Macros)
<SHIFT:shift_n_Hz> - Ρύθµιση της µετατόπισης για RTTY σε Hz.
<BAUDRATE:baudrate> - Ρύθµιση των baudrate για RTTY
<LETTERS> - Επιβαλλόµενα γράµµατα για RTTY
<NUMBERS> - Επιβαλλόµενοι αριθµοί για RTTY
------------------------------------

Συγκεκριµένες µακροεντολές διαµόρφωσης SSTV (SSTV Specific Mode Macros)
<FONTSIZE:n> - Ρυθµίζει το µέγεθος της γραµµατοσειράς πχ. <FONTSIZE:26>
<FONTFACE:name> - Επιλογή γραµµατοσειράς πχ. <FONTFACE:Arial>
<FONTBOLD:n> - Επιλογή γραµµατοσειράς αν θα είναι έντονη ή όχι

(n=0 όχι έντονα , n=1 έντονα)
<FONTITALIC:n> - Επιλογή γραµµατοσειράς αν θα είναι πλάγια γράµµατα (italics)

(n=0 italic off, n=1 italic on)
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<LOADPICTURE:filename> Φορτώνει την εικόνα "filename" ως ‘επικεφαλής’ (header)
<LOADPICTUREONLY:filename> Φορτώνει την εικόνα "filename" (όχι σαν επικεφαλίδα)

(filename= σβήνουµε το filename και εγγράφουµε την διεύθυνση του αρχείου όπου βρί
σκεται η εικόνα). (επικεφαλής/ επικεφαλίδα= η εικόνα γίνεται οδηγός, οι άλλες έπονται)

<LOCKMODE> - Κλειδώνει τον τρέχουσα διαµόρφωση
<UNLOCKMODE> - Ξεκλειδώνει τον τρέχουσα διαµόρφωση
<PUTHEADER:filename> Τοποθετεί το ‘’προσδιορισµένο αρχείο’’ επικεφαλής
<PUTRXPICT:x0:y0:x1:y1> - Τοποθετεί την λαµβανόµενη εικόνα στο προσδιορισµένο ορθογώνιο

(x0:y0:x1:y1 = διαστάσεις)
<PLACETEXT:x:y> - Θέση κειµένου στις x, y θέσεις
<PLACETEXT:x:y:text> - Προσδιορισµένη θέση κείµενου σε x,y
<TEXTSTYLE:n> - Ρυθµίζει τρέχον ύφος κειµένων

Συγκεκριµένες µακροεντολές CW
<WPM:n> - Ρυθµίζει την ταχύτητα CW σε ν λέξεις ανά λεπτό
<WPM:+n> - αυξάνει την ταχύτητα CW σε ν λέξεις ανά λεπτό
<WPM:-n> - µειώνει την ταχύτητα CW σε ν λέξεις ανά λεπτό
<WPM:RX> - Προσαρµόζει την ταχύτητα TX µε την ταχύτητα RX
<LANGUAGE:xxx> - Επιλογή γλώσσας (δείτε Λειτουργία CW)
<FORCELANGUAGE:XXX> - Επιβάλει την λήψη σε γλώσσα (xxx)(δείτε Λειτουργία CW)

Μακροεντολές ελέγχου κινητήρων  (Rotor Control Macros )
<ROTOR:SP> Στρέφει τον κινητήρα σε  Short Path προς τον σταθµό <CALL>
<ROTOR:LP> Στρέφει τον κινητήρα σε Long Path προς τον σταθµό <CALL>
<ROTOR:n> Στρέφει τον κινητήρα σε ορισµένο Αζιµούθιο ν µοιρών
Σηµείωση :Short Path= Μικρή διαδροµή = Η απόσταση µεταξύ εσένα και του <CALL>

είναι µικρότερη από 20000 Κm. επί τόξου µεγίστου κύκλου
Long Path = Μεγάλη διαδροµή. Πάνω από 20000 Κm.

            (20000 χιλιόµετρα = Η ηµιπεριφέρεια της Γης,  Μέγιστος κύκλος= 40000 Κm)

Μακροεντολές Olivia
<SET TONES:n>  Θέτουµε n Τόνους στην Olivia
<SET BW:n> Θέτουµε n εύρος εκποµπής σε Hz
<GET SN> Παίρνουµε την αναλογία σήµατος προς θόρυβο
<GET OFFSET> Παίρνουµε την συχνότητα µετατοπίσεως
<GET RATE> Παίρνουµε τον ρυθµό δειγµατοληψίας

Μακροεντολές διαγωνισµού    (Contest Macros )
Δείτε το θέµα λειτουργίας διαγωνισµού (Contest) για λεπτοµέρειες αυτών των

Μακροεντολών.
<SP1> Αναζητώ και εντοπίζω γρήγορα. Επιλογή ON (βρισκόµαστε σε ακρόαση).
<SP0> Αναζητώ και εντοπίζω. Επιλογή OFF. Ο τρόπος RUN είναι ON(βρισκόµαστε σε εκποµπή).
<SP> Επιλογή µεταξύ «Αναζητώ και εντοπίζω» (SP) και εκποµπής (RUN)
<INT> Η Έξοδος εξαρτάται από το περιεχόµενο των αντίστοιχων στηλών στο ηµερολόγιο  CALL

και ExchSent.
<INTELIGENT> το ίδιο όπως <INT>

Άλλες µακροεντολές
<EDITMACRO:Χ>  Παρουσιάζεται το πλαίσιο Edit user macro , αντικαθιστούµε το Χ µε το

κουµπί που θέλουµε να επεξεργαστούµε πχ. F2, F9, CQ, κτλ.
<WKDPERIOD:nnn> QSO αγνοείται εάν περισσότερο από nnn λεπτά της ώρας

παρήλθαν
<WKDIGNODREBEFORE:date time> QSO αγνοείται πριν από τον καθορισµένο χρόνο
<PTTON>, <PTTOFF>, <PTTSWITCH> Διακόπτης για PTT ποµποδέκτου, (Δείτε διαµ. USB, FM)
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<PRINTQSL> Θέτει την επιλεγµένη γραµµή του QSO από το ηµερολόγιο, σε σειρά αναµονής,
µέσα στον φάκελο Print Queue (βρίσκεται στον κατάλογο του MixW) για τύπωµα κάρτας QSL.
<FROMCLIP> Πάρε την εικόνα από το clipboard (για διαµόρφωση SSTV)

(clipboard = Περιοχή προσωρινής µνήµης Η/Υ συγκράτησης δεδοµένων διαθέσιµα στην ίδια ή σε
άλλες εφαρµογές πχ. όταν δεξιό κλικ σε λέξη ή εικόνα κτλ επιλέγουµε «Αντιγραφή» αυτή η
επιλογή υπάρχει στην µνήµη clipboard µέχρι να γίνει «Επικόλληση»).

Διάφορες περιπτώσεις Μακροεντολών  (Event Macros )
Οι διάφορες περιπτώσεις µακροεντολών εισάγονται χρησιµοποιώντας το παράθυρο
Edit user macro.  Δείτε το θέµα διαµόρφωσης Μακροεντολών στο Ρύθµιση Παραµέτρων του
Macros και οργανώστε τις ενότητες για τις λεπτοµέρειες, σελίδες 45, 46.
OM – Εάν δεν έχουµε µεταφέρει το όνοµα στο ηµερολόγιο τότε όπου <NAME>

θα εκπέµπεται η λέξη OM
OnAlarm – Καλείται για το αγώνισµα όταν θέλουµε τον συναγερµού (δες ALARM macro)
OnCR -- Καλείται όταν το Enter πιέζεται µε εστίαση  µέσα στο ηµερολόγιο  (δείτε <INT>)
OnCR# -- Καλείται όταν πιέζεται το Enter µε εστίαση σ’ έναν τοµέα (στήλη) του  ηµερολογίου
OnStartMode -- Καλείται στην αρχή της διαµόρφωσης
OnEndMode -- Καλείται στο τέλος της διαµόρφωσης
OnTX -- Καλείται όταν αρχίζει η εκποµπή
OnRX -- Καλείται όταν αρχίζει η λήψη
OnStartMixW -- Καλείται όταν ανοίγουµε τοMixW
OnEndMixW -- Καλείται όταν κλείνουµε το MixW
OnOpenTNCWindow -- Καλείται όταν ανοίγει το παράθυρο TNC
OnCloseTNCWindow -- Καλείται όταν κλείνει το παράθυρο TNC
OnOpenTelnetWindow -- Καλείται όταν ανοίγει το παράθυρο Telnet
OnCloseTelnetWindow -- Καλείται όταν κλείνε το παράθυρο Telnet
OnSaveQSO -- Καλείται όταν θέλουµε να σώσουµε το QSO
OnRemoveQSO -- Καλείται όταν θέλουµε να αφαιρέσουµε το QSO
OnEnter# -- Καλείται όταν εισάγεται η band # ( δείτε αρχείο bands.ini πιο κάτω)
OnLeave# -- Καλείται όταν αφήνεται η band # (δείτε αρχείο bands.ini πιο κάτω)
OnGrabCall -- Καλείται εάν δύο ίδιες κλήσεις λαµβάνονται
OnGrabNumber -- καλείται όταν ο (σειριακός) αριθµός λαµβάνεται.

Περαιτέρω εξήγηση στη χρήση µερικές από τις ειδικές Μάκρο εντολές  του MixW :
Το πλήκτρο Esc του πληκτρολογίου: όταν είµαστε σε AutoCQ ή εκπέµπουµε κείµενο, µε ένα
κλικ σταµατά την εκποµπή, µε δύο κλικ διαγράφει ότι είναι γραµµένο στο παράθυρο TX.
Εάν θέλουµε να σταµατά µόνο την εκποµπή τότε πάµε στον φάκελο του MixW, ανοίγουµε το
MixW2.ini και βρίσκουµε την εγγραφή “OldEsc=0”  σβήνουµε το 0 και γράφουµε 1. >> είναι κάτω
από το [Misc]. Αυτό το 2ρο µάλλον είναι περιττό γιατί είναι σαν να πατάµε το TX για να γίνει
RX.

<EXEC:command> - Τρέχει την προκαθορισµένη εντολή ή το πρόγραµµα (πολύ χρήσιµη,
µε αυτήν µπορούµε να φέρουµε όλα τα προγράµµατα .exe για συνεργασία µε MixW). ΠΧ.
1ον Πρέπει να µάθουµε την τοποθεσία του προγράµµατος στον σκληρό µας δίσκο, πχ έχω στην
επιφάνεια εργασίας το Google Earth, δεξιό κλικ στο εικονίδιό του κλικ Ιδιότητες | Εύρεση προο-
ρισµού και πηγαίνουµε στον φάκελό του. Αντιγραφή/επικόλληση σε Word ότι γράφει στην
<ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ>, (σε µένα είναι C:\Program Files\Google\Google Earth\client) και αναζητούµε το
αρχείο (.exe). Είναι αυτό που ανοίγει κανονικά το πρόγραµµα, αντιγράφουµε την ονοµασία του
και την γράφουµε πίσω από αυτήν που έχουµε στο  Word µετά από µία κάθετο (\).
2ον Σβήνουµε το command και στην θέση του γράφουµε ότι έχουµε στο Word. Σε µένα είναι:

<EXEC:C:\Program Files\Google\Google Earth\client\googleearth.exe>
Την γράφουµε σε ‘να κουµπί µάκρο κι όταν το κτυπάµε ανοίγει το Google Earth.
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OnEnter# Εάν, παραδ.χάριν, είχατε ένα σύνολο MARS macros καθορισµένο σε ένα αρχείο που
ονοµάζεται MARS.mc, και εργάζεστε  MARS στη µπάντα των 160 µέτρων, αρχικά καθορίσετε
την ζώνη των 160 µ µέσα στο αρχείο bands.ini, έπειτα καθορίσετε την µακροεντολή
OnEnter160m ως <MACROS:MARS.mc>.
(Σηµείωση: Η OnEnter# µπορεί να χρησιµοποιηθει µε οποιοδηποτε αρχείο .mc)

(MARS= Military Affiliate Radio System= Ένα στρατιωτικό πρόγραµµα όπου
µπορούν να πάρουν µέρος και οι Ρ/Ερασιτέχνες. Δείτε www.qsl.net/aem1wf/

OnCRm Αυτή η µακροεντολή λέει στο MixW το τι θα κάνει εάν πιεστεί το CR ( εννοει το πλή-
κτρο Enter του πληκτρολογίου) ενώ εστιάζεστε στο ηµερολόγιο κελί m (αριθµός κελιού). Αυτό
ισχύει για όλους τα κελιά.  Αυτή η Μάκρο αναφέρεται ως διάλογος για default macros. Χρησιµο-
ποιείται µε Μάκρο <CURSOR:n> για να κινήσει το δροµέα προς το κελί n στο ηµερολόγιο.

Παράδειγµα: Αφού εισάγετε το Call (κελί 5) και κλικ Enter, θέλετε τον δροµέα να πηδήσει στον
τοµέα Rx Αλλάζοντας (κελί 9) κατόπιν δηλώστε τη µακροεντολή OnCR5 ως <CURSOR:9>.

CWID: Για να βάλετε το CW ID σαν προεπιλογή Μάκρο στο τέλος εκποµπής, πρέπει πρώτα να
το καθορίσετε στο πλαίσιο των προσωπικών στοιχείων. Επιλέξτε Configure | Personal Data.
Αυτό παρουσιάζει το παράθυρο προσωπικών στοιχείων. Κλικ στο τετραγωνίδιο "use CWID" , έ-
πειτα εισάγετε το κείµενο στο CW ID. Εάν  δεν θέλετε την αποστολή CWID, αποτσεκάρετε το
τετραγωνίδιο.
Προσθέστε <CWID> στο τέλος της µακροεντολής, όπως,  73 <CALL> DE <MYCALL> SK<CWID>.
Πρέπει να κάνετε χρήση του CW ID µόνο στο τέλος της µακροεντολής σαν υπογραφή.
Φυσικά, το <CWID> µπορεί επίσης να µπει και σε ένα χωριστό πλήκτρο λειτουργίας,  όπως επί-
σης τα: <TIME> και <DATE>.
Επίσης το MixW καταχωρεί αυτόµατα την ώρα και ηµεροµηνία στο ηµερολόγιο.

AutoCQ: (Δείτε και τις σελιδες 47, 48)
Αυτόµατο CQ είναι µια πολύ πρακτική µακροεντολή που σας επιτρέπει να εκπέµπετε µια προ-
καθορισµένη ακολουθία CQ σε κανονικά διαστήµατα. Θα σταµατήσει αυτόµατα όταν λάβετε
µια κλήση απάντησης (δείχνοντας ότι το CQ έχει απαντηθεί). Το AutoCQ σας, πρέπει πρώτα να
το ρυθµίσετε επιλέγοντας Options | Auto CQ | Text. Μπορεί τότε να ρυθµιστεί όπως τα άλλα
Μάκρο µε χρήση  τον ακόλουθο διάλογο:

Όταν το διαµορφώσετε κλικ  OK για να το σώζετε.  Κατόπιν επιλέξτε Option | AutoCQ | Delay |,
η οποία φέρει επάνω το ακόλουθο πλαίσιο:

Εισάγετε την καθυστέρηση επαναλήψεως του CQ σε δευτερόλεπτα, δηλαδή κάθε πότε θέλετε
να εκπέµπετε  αυτόµατα το AutoCQ . Έπειτα απλά γράψετε το όνοµα AUTOCQ σε ένα από τα
κουµπιά Μάκρο όπως κάνατε και στα άλλα.

http://www.qsl.net/aem1wf/
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Μπορείτε να αρχίσετε το AUTOCQ µε τρεις τρόπους: Κλικ στο κουµπί Μάκρο που το έχετε
ορίσει, ή πιέστε το αντίστοιχο πλήκτρο (Fx) του πληκτρολογίου, ή επίλεξε Options | Auto CQ |
Start. Θα δείτε την ένδειξη AutoCQ  επάνω από το δροµέα σας στο φάσµα ή καταρράκτη.
Το αυτόµατο CQ θα κάνει τους κύκλους του όπως έχετε ορίσει µέχρι που θα λάβει µια  κλήση
στο παράθυρο λήψεως,  τότε θα σταµατήσει αυτόµατα,

(Το MixW ξέρει ότι το CQ σας έχει απαντηθεί!).  Μπορείτε µε το χέρι να σταµατήσετε AutoCQ
πιέζοντας το  πλήκτρο Esc (Escape) του πληκτρολογίου, ή επιλέγοντας  Options>Auto CQ>Stop.

Με την επιλογή Options | Auto CQ | και Watch squelch. Το αυτόµατο σταµάτηµα AutoCQ  θα
λειτουργήσει όταν το σήµα RX είναι δυνατότερο από το σήµα φίµωσης που έχετε ορίσει ,
για αυτό αποφεύγετε τυχαίες εκποµπές  πάνω από υπάρχουσα QSO τα οποία λόγω squelch
δεν τα βλέπουµε. Το squelch εκτός από το θόρυβο υποβιβάζει και το σήµα.

<ASAUTOCQ>
Χρησιµοποιώντας αυτή την Μάκρο-εντολή στην αρχή οποιασδήποτε σειράς Μάκρο, θα το καθο-
ρίσει ως νέο κείµενο AutoCQ και αρχίζει AutoCQ µόλις επιλεγεί.  Αυτό επιτρέπει στο MixW να
έχει πολλαπλάσιες σειρές AutoCQ. Πχ θα µπορούσατε να καθορίσετε µια για έναν διαγωνισµό
ή για ένα ειδικό  γεγονός, αφήνοντας το default AutoCQ κείµενο σας για την κανονική λειτουρ-
γία.

<WAVE:filename> (δείτε και διαµόρφωση SSB, FM, AM)
Παίζει το αναγραφόµενο αρχείο *.WAV. Αυτό είναι πολύ πρακτικό να χρησιµοποιηθεί ως φω-
νητικός έλεγχος για τον διαγωνισµό ή άλλες κλήσεις CQ ή άλλες αυτοµατοποιηµένες απαντή-
σεις φωνής.
Είναι απλές εγγραφές αρχείου φωνής που χρησιµοποιούν την ηχογράφηση ήχου των  windows
(περιλαµβάνετε µε τα windows) ή άλλο ψηφιακό πρόγραµµα ηχογραφήσεως, αφού το ηχογρα-
φήσετε το σώζετε σ’ ένα αρχείο *.WAV. Κατόπιν µπορείτε να διαµορφώσετε τις µακροεντολές
σας στο να ξαναπαίξετε την φωνή σας αυτόµατα όπως ηχογραφήθηκε . Παραδείγµατος χάριν
το ακόλουθο Macro θα χρησιµοποιηθεί για την κλήση CQ σε έναν διαγωνισµό:

Όπου CQCONTEST είναι το όνοµα της προ-εγγραφής του αρχείου .WAV µε την φωνή µου που
λέει,    "CQ Contest CQ Contest CQ Contest CQ Contest, this is K4SET calling CQ Contest". Για να
δουλέψει αυτή η µακροεντολή, πρέπει να είστε σε διαµόρφωση SSB, AM, ή FM. Κατόπιν µε την
έναρξη αυτής της µακροεντολής (κλικ στο κουµπί ή πιέζοντας το πλήκτρο F6, (σε αυτήν την πε-
ρίπτωση) και το MixW αυτόµατα ενεργοποιεί τον ποµποδέκτη σας, και παίζει την ηχογραφηµέ-
νη φωνής σας καλώντας CQ µέσω της κάρτας ήχου, στον ήχο εισαγωγής του ποµποδεκτών σας,
κατόπιν θα επιστρέψει στην λήψη ενώ κάθεστε και ακροάστε για τις απαντήσεις.
Μπορείτε επιπλέον να ηχογραφήσετε εκ των προτέρων οποιοδήποτε αριθµό άλλων µεταδόσεων
συµπεριλαµβανοµένων αναφορών, QRZ ή άλλων κλήσεων.  Αυτό µπορεί πραγµατικά να σώσει
τη φωνή σας κατά τη διάρκεια ενός µακροχρόνιου διαγωνισµού ή ενός ειδικού γεγονότος.
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Σηµείωση1: <WAVE:filename> µπορεί επίσης να χρησιµοποιηθεί από κοινού µε το Μάκρο
<AUTOCQ> ή <ASAUTOCQ> για να χρησιµοποιήσει τη φωνή να ενεργεί (keyer) αυτόµατα σε
κλήση CQ.
Σηµείωση2: Καταρχάς η ηχογράφηση. Είµαστε σε SSB, FM ή AM, από Μενού κλικ
File > Sound > start recording και ηχογραφούµε πχ CQ ή οτιδήποτε θέλουµε, όταν τελειώσουµε
την πρότασή µας κλικ File > Sound > stop recording. Μόλις stop, εµφανίζεται το πλαίσιο:

Στο όνοµα αρχείου εγγράφουµε το όνοµα του αρχείου δηλαδή το τι αντιπροσωπεύει η ηχογρά-
φηση µας, εδώ έγραψα το CQ, κλικ στο Αποθήκευση και αµέσως ένα αρχείο CQ .WAV δηµιουρ-
γείται στον κατάλογο του MixW. Αν πάµε στον κατάλογο του MixW θα το δούµε έτσι:

η εικόνά του, σ΄εσάς µπορεί να διαφέρει, είναι θέµα προγράµµατος ήχου, εγώ έχω το
Nero.

Καλλίτερα όµως για την ευκολία µας, αντί να χρησιµοποιήσουµε το File > Sound > κτλ,
σ΄ένα κουµπί Μάκρο γραφούµε την µακροεντολή: <STARTRECORD:filename>
και σ’ ένα άλλο κουµπί Μάκρο την µακροεντολή: <STOPRECORD>. Στην µακροεντολή:
<STARTRECORD:filename> σβήνουμε  το filename και γραφούµε το όνοµα του αρχείου που θα
αποθηκευτεί η ηχογράφηση πχ <STARTRECORD:CQ.wav>, αν θελήσουµε κι άλλη ηχογράφηση
πχ QRZ , σβήνουμε το CQ  και στην θέση του γράφουμε: <STARTRECORD:QRZ.wav>. Γενικώς
µετά από το : <STARTRECORD:(το όνοµα αρχείου).wav>. Στην περίπτωση από File > Sound >
κτλ δεν εγγράφει το (.wav) διότι στο πλαίσιο Save Sound είναι γραµµένο ήδη.
Προς εκποµπή: Με δεξί κλικ σε κουµπί µάκρο, πάµε: Edit user macro> subset> Program control,
Βρίσκουµε την <WAVE:filename>, σβήνουμε το filename και γράφουμε (το όνοµα αρχείου).wav
Για το παράδειγµά µας: <WAVE:CQ.wav> και σ΄ένα άλλο το <WAVE:QRZ.wav>. Ολοκλήρω-
ση: <TX><WAVE:CQ.wav><RXANDCLEAR> και <TX><WAVE:QRZ.wav><RXANDCLEAR>.
(Σηµείωση: Δείτε και το κεφάλαιο SSB, FM, AM)

<TEXTFILE:filename> - Παρεµβάλλει το υποδειγµένο αρχείο κειµένων
Όταν δηµιουργείτε ή επεξεργάζεστε ένα αρχείο κειµένων (.txt) για χρήση µε Μακροεντολή, βε-
βαιωθείτε ότι  το αρχείο τερµατίζει µε κλικ στο πλήκτρο "Enter" του πληκτρολογίου. Αυτό θα
θέτει  ένα CR/LF στο  τέλος του αρχείου. Χωρίς το"Enter" στο τέλος, το αρχείο δεν θα σταλεί για
TX στο παράθυρο, αλλά ακριβώς δηµιουργεί µια κενή γραµµή.
(CR=Carriage Return και LF=Line Feed δείτε το κεφάλαιο Μακροεντολές)

<INIFILE:file,section,name> - παρεµβάλει ένα αρχείο ini. (πρέπει να γράψουµε ακριβώς την
διεύθυνση και το όνοµα του αρχείου). Υποθέστε ότι έχετε ένα πρόγραµµα που µετρά τη θερµο-
κρασία χρησιµοποιώντας έναν αισθητήρα έξω από το σπίτι και περιοδικός γράφει την τιµή µέ-
σα στο αρχείου C:\emp\ensor.ini:
--- έναρξη από  C:\emp\ensor.ini ---



68
[Sensor]
Temperature=xx
Humidity=yy
Illumination=zz
--- τέλος από  C:\emp\ensor.ini ---
Κατόπιν µπορώ να κάνω µια µακροεντολή:
Η τρέχουσα θερµοκρασία στο Κίεβο είναι
<INIFILE:C:\emp\ensor.ini,Sensor,Temperature> degrees centigrade.
Σηµείωση για WX: Αν δεν έχουµε WX σταθµό, τότε χρησιµοποιούµε την Μάκρο <WX?>. Εάν
µέσα στο προς TX κείµενο υπάρχει και η <WX?>, πριν την εκποµπή εµφανίζεται πλαίσιο για να
γράψουµε αν είναι sunny, την θερµοκρασία. Πχ. QTH <MYQTH> WX <WX?> BTU.

<INIFILE:friend.ini,[HI],<CALL>> - είναι µια ειδική εφαρµογή της µακροεντολής INIFILE για
χρήση µε το αρχείο friend.ini. Το αρχείο friend.ini πρέπει να το δηµιουργήσουµε εµείς. Ανοίγου-
µε το WordPad ή το Σηµειωµατάριο σχηµατίζουµε το αρχείο ως:
Το σχήµα του αρχείου friend.ini είναι:
[HI]
UA4FCO=Yuri
DS4AEM=Cha
F5NBX=Meuzac        . . . κ.λπ..... .
Όταν τελειώσουµε κλικ αρχείο > αποθήκευση ως… και επιλέγουµε τον φάκελο του MixW, στο
Όνοµα αρχείου γράφουµε: friend.ini κλικ αποθήκευση.
 Ένας τρόπος να χρησιµοποιηθεί αυτή η Μάκρο θα ήταν να συνδυαστεί µε <OM> Μάκρο. Για
επεξεργασία του OM Μάκρο, πηγαίνετε Configure | Default Macros και αλλάξτε το κείµενο
<INIFILE:friend.ini,[HI],<CALL>>. Τώρα όταν χρησιµοποιείτε το µάκρο OM και δεν υπάρχει κα-
νένα όνοµα στο τρέχων ηµερολόγιο της στήλης Name, η κλήση θα ανατρέξει στο αρχείο
friend.ini  και το όνοµα που θα  βρει εκεί θα διαβιβαστεί.  Εάν η κλήση δεν βρει κάτι, τίποτα δεν
θα σταλεί.

Διαµόρφωση MFSK, Μακροεντολές εικόνων:
Εικόνες µε περίπου 250 x 200 εικονοστοιχεία (pixels) µπορείτε να στείλετε χρησιµοποιώντας τις
ακόλουθες Μάκρο :
<PIC?N> - το ίδιο, όπως επιλέγοντας File | Send Picture... | B/W...

ανοίγει το πλαίσιο διαλόγου για να επιλέξετε από το αρχείο εικόνων, εκπέµπεται σε
µαύρη και άσπρη εικόνα

<PIC?N%C> -το ίδιο όπως επιλέγοντας File | Send Picture... | Color
ανοίγει το πλαίσιο διαλόγου για να επιλέξετε το από αρχείο εικόνων, στέλνει έγχρωµες

<PIC:filename.ext%2000> - στέλνει από το αρχείο εικόνων στο Μαύρο και το λευκό υψηλής
ευκρίνειας

Δείτε: για περισσότερες πληροφορίες  το κεφάλαιο Ψηφιακοί Τρόποι: MFSK

<CATCMD:text_command> - στέλνει εντολή στον ποµποδέκτη µέσω CAT. (Πχ έχω το TS-570
έγραψα σ’ ένα κουµπί Μάκρο την µακροεντολή <CATCMD:PSØ;> για να κλείνω τον πο-
µποδέκτη µου από το MixW και σ’ ένα άλλο την <CATCMD:PS1;> για να τον ανοίγω.
Επίσης, στα ψηφιακά χρησιµοποιώ 5 ή 40  Watts, αλλά και 100 Watts για CW, SSB, FM
έγραψα σε τρία κουµπιά Μάκρο τις: <CATCMD:PCØØ5;> , <CATCMD:PCØ4Ø; > και
<CATCMD:PC1ØØ;> . Έτσι µέσω του MixW µπορούµε να ρυθµίζουµε τον ποµπό µας.

<CATCMDHEX:hex_command> - στέλνει εντολή σε µορφή hex στον ποµποδέκτη µέσω CAT.
Hexadecimal = Δεκαεξαδικό σύστηµα αρίθµησης. Χρησιµοποιεί τα σύµβολα 0 –9 και τα A–F.

Πχ  ο δεκαδικός αριθµός 79, στην ψηφιακή (δυαδική) είναι ο 01001111, στο Δεκαεξαδικό
είναι ο 4F διότι 4 = 0100 και F = 1111. Έτσι η µακροεντολή µπορεί να έχει την ακολουθία
<CATCMDHEX:0A 3F 56 08> ή  <CATCMDHEX:0A3F5608>.
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Από την οµάδα-συζήτησης του MixW αντιγράφω µερικές εντολές hex, χωρίς να ξέρω αν είναι
λειτουργικές.
Για FT-920 <CATCMDHEX:FE FE 5C E0 06 01 03 FD> ενεργοποιεί το φίλτρο 3 που το έχει 100Hz.

<CATCMDHEX:00 00 00 01 0F> = Εκποµπή και  <CATCMDHEX:00 00 00 00 0F> =λήψη.
Για IC-756PRO2  <CATCMDHEX:FE FE 64 E0 06 01 03 FD> ενεργοποιεί το φίλτρο narrow.

Μια φορά η Kenwood χρησιµοποιεί τον τύπο <CATCMD:text_command>  ένώ η Yaesu και η Icom
χρησιµοποιούν τον τύπο <CATCMDHEX:hex_command>

ΓΣU ΦΛΜ ΚΤ (= γεια σου φίλε µου καλό ταξίδι. –Τότε, που στους 500 KHz άκουγες το SVVV-).
(SVVV= γενική κλήση προς όλα τα Ελληνικά καράβια)

Για να χαιρετίσουµε έναν φίλο σε QSO, έχουµε την µακροεντολή <GAL>, όπου µε βάση το χαρ.
Κλήσεως το MixW ξέρει εάν είναι ηµέρα ή νύκτα στο QTH του, έτσι εκπέµποµε  αναλόγως
good morning, good evening κτλ. Μπορούµε να τον χαιρετήσουµε στην δική του γλώσσα.

Στον κατάλογο του MixW υπάρχει το αρχείο (lang.ini), όταν το ανοίξουµε έχει τις εγγραφές:

 >>>>>>
Το SV=GRC δεν υπάρχει, κανένα πρόβληµα, το γράφουµε εµείς.

Στην πρώτη στήλη είναι το χαρ. κλήσεως, στην δεύτερη ή χώρα που ανήκει το χαρ. κλήσεως. Πχ.
(όπου GRC= Greece), έγραψα στο  [MASK]  SV*=GRC και στο [DXCC]  SV=GRC εάν εργαστούµε
στα 2 µέτρα εγγράφουµε και το SW*=GRC στο  [MASK] και SW=GRC στο [DXCC] .
Μην ξεχάσετε: Αρχείο | Αποθήκευση, για να αποθηκευτούν οι νέες εγγραφές.,

Πάµε: Configure, αν για όλες τις διαµορφώσεις, κλικ Default macros> Edit> Add new> Εικόνα 1

Δεξιό κλικ σ΄ένα κουµπί Μάκρο έχουµε την Εικόνα 2, γράφουµε την Μακροεντολή :
<LANG_HELLO>, από ΄κει και πέρα όταν έλθουµε σε QSO µ’ έναν (SV), κλικ στο αντίστοιχο
κουµπί και τότε: «SV1FZJ SV1FZJ de SV8GGL Γειά σου Φίλε µου».
(Σηµείωση: Στο CW το «Γειά σου Φίλε µου» εκπέµπεται ως: «ΓΣU ΦΛΜ»)

Κάλο είναι να εγγράψουµε αυτό το είδος του χαιρετισµού σε διάφορες γλώσσες, πηγαίνοντας
στην Εικόνα 1 για κάθε γλώσσα ξεχωριστά, έτσι όταν κλικ στο κουµπί Μάκρο που έχει την
<LANG_HELLO> δεν βρει την γλώσσα τότε θα γίνει εκποµπή µόνο της λέξης <HELLO>.
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Επίσης όταν θέλουμε να πηγαίνουμε από την μία διαμόρφωση στην άλλη, χρησιμοποιούμε τις μα-
κροεντολή <MODE:mode> ως <MODE:RTTY>, <MODE:HELL>, <MODE:MFSK>,
<MODE:OLIVIA> <SET BW:500><SETTONES:16>,<MODE:BPSK>< BAUDRATE: 31.25> κτλ
ή χρησιμοποιούμε το επιπρόσθετο πρόγραμμα MixWBuddy του K1PGV. Δείτε σελίδα 57.
<POWER> =Αν δεν έχουµε πάντα την ίδια ισχύ, µπορούµε να την αλλάζουµε µε µακροεντολή.

(Σηµείωση: Στον κατάλογο του MixW υπάρχει το αρχείο History, διαβάστέ το και θα ανακαλύ-
ψετε κι άλλες µακροεντολές που δεν υπάρχουν στο Subset, τις οποίες γράφουµε εµείς, µόνο να
προσέξουµε να είναι µε κεφαλαία γράµµατα και µέσα σε < >).

MixW: Συµβουλές (Tip of the day)
Υπόδειξη 1|Tool bars µπορούν να προσκολληθούν στο πρόγραµµα του κυρίως παραθύρου
επιπλέοντάς ‘τες, δηλαδή να τις αποσυνδέσουµε ή ενσωµατώσουµε. ||
        - Για να περιφέρουµε (αποσυνδέσουµε) µία tool bar,||
        - διπλό -κλικ σε κενό µέρος επί αυτής ή|
      -  Για να την µεταφέρουµε πιέζοντας το πλήκτρο Ctrl ή Shift µε κλικ επί αυτής.
Σηµείωση: Με τον όρο Tool bars (Γραµµές Εργαλείων) λέµε τις:
CONTROL BAR= η Γραµµή που έχει τα πλήκτρα Μάκρο, Γραµµή Ελέγχου.
LOG BAR= Γραµµές Ενεργού Ηµερολογίου, Γραµµές Ηµερολογίου.
CAT BAR= το πλαίσιο που δείχνει την συχνότητα και την διαµόρφωση, Πλαίσιο CAT.
TUNING BAR= το πλαίσιο που δείχνει την ένταση του σήµατος κτλ, Ένδειξη Συντονισµού.
WORLD MAP= η αζιµουθιακή Γη, Παγκόσµιος Χάρτης.
STATUSBAR= Γραµµή Κατάστασης, που έχει την ηµεροµηνία, την ενεργό διαµόρφωση κτλ.

Υπόδειξη 2|Οι στήλες  στην Log bar (call, name, QTH κ.λπ....) µπορούν να αλλάξουν
τα µεγέθη των οριζοντίως ή καθέτως.

| Κινήστε το δροµέα ποντικιού προς την γκρίζα ζώνη των τίτλων call, name, QTH κ.λπ....) στην
γραµµή που χωρίζει τα κελιά για οριζόντια µετακίνηση, ή στις γραµµές του αριστερού γκρι  για
κάθετη µετακίνηση. ||
        Για να αποκαταστήσετε το αρχικό πλάτος µιας στήλης, χτυπήστε δύο φορές στην αρχή της
ενότητας (header) (δυστυχώς αυτό όσο και να προσπάθησα δεν το κατάφερα).

Υπόδειξη 3|Δεξι-κλικ σε ένα κουµπί της Control bar για να αλλάξεις την ετικέτα και το
κείµενο στο στο κουµπί Μακρο.| |
       - Χρησιµοποίησε το κουµπί '<<' για µεταφορά της µακροεντολής.. ||
        Επιλέξτε 'For this mode' αντί 'Default for all modes' για να χρησιµοποιήσεις αυτήν την νέα
        µακροεντολή µόνο στην τρέχουσα διαµόρφωση.
'For this mode'  = Γί’ αυτήν την διαµόρφωση. 'Default for all modes' = Για όλες τις διαµορφώσεις.
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Υπόδειξη 4| Η ταχύτητα κύλισης καταρράκτη µπορεί να ρυθµιστή από το αργό (1/2 της ταχύ-
τητας προεπιλογή) µέχρι x8.||Πηγαίνετε Configure > Soundcard settings για να θέσετε την ταχύ-
τητα.

Υπόδειξη  5| Για να αλλάξετε την µεγέθυνση εστιάσεως (Zoom) του καταρράκτη/φάσµατος, δε-
ξί-κλικ σε αυτό, επιλέξτε έπειτα έναν συντελεστή µεγεθύνσεως ||  Τοποθετήστε τον δείκτη πο-
ντικιού στη ζώνη εγγραφής συχνότητας, κατόπιν σύρατε δεξιά/αριστερά τον καταρράκτη όταν ο
δροµέας αλλάξει σε χεράκι.

Υπόδειξη  6| Δεξιό κλικ στον καταρράκτη/φάσµα µε πατηµένο το πλήκτρο Ctrl ένα γράµµα-
σηµάδι (σελιδοδείκτη/bookmark) θα σας υπενθυµίζει την θέση αυτή. Για να σβηστεί, δεξιό
κλικ+Ctrl επί αυτού.
 (Σηµείωση: σελιδοδείκτης (bookmark) είναι ένας δείκτης ο όποιος µπαίνει στο κάτω µέρος του

Καταρράκτη για να έχουµε υπ’ όψιν µας τα διάφορα QSO)

Υπόδειξη  7|MixW κάνει λήψη µέχρι 10 σταθµούς συγχρόνως !||Για να ανοίξει ένα νέο πρόσθε-
το παράθυρο καναλιών RX, δεξί-κλικ στον καταρράκτης / φάσµα, κατόπιν επιλέξτε µε κλικ στο
New RX window (νέο παράθυρο RX) από τις επιλογές. || Εάν κανένα παράθυρο RX δεν είναι
ανοικτό,  αριστερό-κλικ στο καταρράκτης/φάσµα πιέζοντας το πλήκτρο Ctrl για να ανοίξει τον
πρώτο.

Υπόδειξη  8| Για να αρχίσετε την λήψη σταθµού, κλικ το αριστερό κουµπί του ποντικιού στο κέ-
ντρο του ίχνους στον καταρράκτη. Για να αρχίσετε από <πριν> την εγγραφή (history), κρατήστε
πατηµένο το πλήκτρο Shift .Πηγαίνετε Configure > Soundcard settings για να θέσετε την
διάρκεια του ιστορικού <πριν>.

Υπόδειξη  9| για να ρυθµίσετε ένα  πρόσθετο RX κανάλι συχνότητας, κρατήστε πατηµένο το
πλήκτρο Ctrl.|
         Κρατήστε και τα δύο Ctrl και Shift για να αρχίσει η λήψη από πριν (ιστορικό).||
Εάν δύο ή περισσότερα παράθυρα καναλιών RX  είναι ανοικτά, το άσπρο τριγωνικό βέλος κάτω
από τον δροµέα προσδιορίζει ποίο από τα RX κανάλια κινείτε.

Υπόδειξη  10| Όταν ένα πρόσθετο παράθυρο καναλιού RX είναι ανοικτό, είναι δυνατό να ρυθ-
µιστεί αυτό το RX ή ακόµα και θέσετε µία άλλη διαµόρφωση γι’ αυτό .||Δεξί κλικ µέσα σε ένα
πρόσθετο παράθυρο καναλιών RX, κατόπιν επιλέξτε την διαµόρφωση από τις επιλογές.

Υπόδειξη  11| Για να σωθεί γρήγορα η τρέχουσα συχνότητα ποµποδέκτου, η διαµόρφωση και οι
ρυθµίσεις, πιέστε Ctrl-1...Ctrl-10.
|| Για να τα αποκαταστήσετε, χρησιµοποιήστε Alt-1...Alt-0.
|| Για να αποκτήσετε 10 πρόσθετες θέσεις, χρησιµοποιήστε Ctrl-Shift-n και Alt-Shift-n.

Υπόδειξη  12| Εισαγωγή αρχείου ηµερολογίου από µορφότυπο ADIF κλικ  file > Import menu.||
Εξαγωγή αρχείου ηµερολογίου σε µορφότυπο ADIF κλικ  file > Export menu.||
Εξαγωγή αρχείου ηµερολογίου, επιλέξτε QSOs µέσα από τον διάλογο
Search Results (Ctrl και Shift πλήκτρα θα βοηθήσουν), κατόπιν εξάγετε αυτά.

Υπόδειξη  13| Για να τοποθετήσετε αυτόµατα το όνοµα του χειριστή, το QTH και άλλους τοµείς
από προηγούµενα QSOs (εάν υπάρχουν), επιλέξτε Options > Auto check in logfile.|| Για να εγ-
γραφούν  αυτά από ένα CD callbook, επιλέξτε Options > Auto search στο callbook CD.||Και ρυθ-
µίστε την διεύθυνση του ‘βιβλίου’ (callbook) από επιλογές Configure > Callbook.

Υπόδειξη  14| Για να δείτε τις σύντοµες στατιστικές ηµερολογίου, πηγαίνετε επιλογές
View > Log statistics. || Για να δεις τις στατιστικές για ειδικές οµάδες των QSOs, χρησιµοποίησε
την αναζήτηση (γυαλιά) , κατόπιν κλικ  στο κουµπί Statistics στον διάλογο Search results.
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Υπόδειξη  15| Επεξεργαστείτε το αρχείο bands.ini από τον φάκελο του MixW για να προσθέ-
σετε νέες ή κι άλλες συχνότητες, θέστε τα όρια Ζώνης  (band) ή προσδιορίστε την διαµόρφωση
του TRΧ για κάθε καθορισµένη διαµόρφωση (οι εγγραφές να ακολουθούν το πρωτότυ-
πο).||Στον διάλογο PTT & CAT, επιλέξτε ως προεπιλογή τον τρόπο digi για να µείνει ως προε-
πιλογή (DEFAULT) στο bands.ini.
Υπόδειξη  16| (Σηµείωση: η περίπτωση αυτή είναι όταν χρησιµοποιήσετε VOX)
Για να εκπέµψετε CW µέσω εξόδου της κάρτας ήχου, τσεκάρετε 'CW via soundcard' στον
διάλογο PTT&CAT από επιλογές Configure > TRCVR CAT/PTT.||
Για να εκπέµψετε CW µέσω COM αποτσεκάρετε αυτό το κουτάκι.

Υπόδειξη  17|Για να εκπέµψετε RTTY µέσω εισόδου FSK του ποµποδέκτη, πηγαίνετε επιλογή
θύρας Configure > FSK  port > Port settings, µετά ρυθµίστε την θύρα στο µενού από Port settings.
Στον διάλογο PTT&CAT, θέστε την κεντρική συχνότητα FSK. ||Χρησιµοποιήσετε τον τρόπο FSK
στον ποµπό σας για RTTY ως προεπιλογή, διορθώστε το αρχείο bands.ini από τον φάκελο του
MixW. Από Chris, ZL1BOE

Υπόδειξη  18| Με την Μακροεντολή <ALIGN:fq_in_hz> µπορείτε να χρησιµοποιήσετε για να κι-
νήσετε οποιοδήποτε συντονισµένο σήµα στο κέντρο του καταρράκτη|(ή στο κέντρο στενού φίλ-
τρου του ποµποδέκτη σας εφ’ όσον έχετε σύνδεση CAT, πχ <ALIGN:1500>).
Το σήµα παραµένει συντονισµένο!

Υπόδειξη  19| Μπορείτε να χρησιµοποιήσετε Ctrl συν τα πλήκτρα αριστερό ή δεξιό  βέλος του
πληκτρολογίου σας, για µικροµετρικό συντονισµό µε βήµα σήµατος 10 Hz.
|| Χρήση Alt συν τα πλήκτρα αριστερό/δεξιό βέλος για βήµα 1 Hz.

Ελληνική έκδοση
Υπόδειξη 20|Όταν υπάρχει µία µακροεντολή µε άνω & κάτω τελεία,|η προ της (:) λέξη, λέει τι
είναι ή τι κάνει,|ενώ η µετά την άνω & κάτω τελεία λέξη|(την οποία και αντικαθιστουµε)
|εκτελεί το περιεχόµενο ή τι η πρώτη λέξη κάνει.

Υπόδειξη 21|Κατά την εκποµπή, το ALC του ποµπού να είναι µήδεν.|Το ALC µειώνεται από το
ποτενσιόµετρο της κάρτας ήχου (Η/Υ) ή από το 'ενδιάµεσο' κύκλωµα που έχουµε.||Καλό είναι
κι ο PROC (Speech Processor) να είναι κλειστός.
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Λειτουργία

MixW: Γενική λειτουργία
 _________________________________________________________

Πρώτα διαβάστε αυτές τις γενικές οδηγίες, για να εξοικειωθείτε µε τις διαδικασίες του
MixW, κατόπιν δείτε τους Ψηφιακούς  Τρόπους αυτού του αρχείου βοήθειας για την

συγκεκριµένη Διαµόρφωση που θέλετε να λειτουργήσετε.

Επιλογή Διαµόρφωσης
Επιλέξτε την Διαµόρφωση που επιθυµείτε να λειτουργήσετε µε κλικ Mode | επιλέξτε την Δια-

µόρφωση : Εδώ RTTY

Παρατηρήστε ότι η Γραµµή Κατάστασης (status bar) θα αλλάξει σύµφωνα µε τις επιλογές δεί-
χνοντας τις προδιαγραφές της Διαµόρφωσης που έχετε επιλέξει, το δε όνοµα της Διαµόρφωσης
θα εµφανιστεί στο τετραγωνίδιο της Διαµόρφωσης . Παραδείγµατος χάριν, IMD είναι µόνο σχε-
τιζόµενο  µε PSK31 τρόπο, ενώ Connected ή Disconnected είναι µόνο σχετικό για το packet:

Μπορείτε επίσης να επιλέξετε την Διαµόρφωση µε κλικ στο τετραγωνίδιο της διαµόρφωσης
από εδώ και από το αναδυόµενο µενού να επιλέξετε την Διαµόρφωση (Mode) που θέλετε :
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Ρυθµίσεις της Διαµόρφωσης
Κάθε Διαµόρφωση στο MixW έχει ένα ξεχωριστό πλαίσιο διαλόγου ρυθµίσεων εκποµπής-
λήψης, που µπορεί να φανεί αφού πρώτα επιλέξετε την Διαµόρφωση και έπειτα επιλέξετε
Mode | Mode settings...

Ή κλικ στο τετραγωνίδιο της Διαµόρφωσης της Γραµµή Κατάστασης (status bar),  επιλέγοντας
έπειτα Mode settings.. . είναι ένας άλλος τρόπος να προσεγγίσετε τον διάλογο ρυθµίσεων της
Διαµόρφωσης (mode settings).

Οι ρυθµίσεις του mode settings ποικίλουν ανάλογα µε την διαµόρφωση λειτουργίας. Παραδείγ-
µατος χάριν στη RTTY, µπορείτε να θέσετε shift, baud rate, και inversion, οι όποιες δεν είναι σχε-

τικές επιλογές για το PSK31.
Σηµείωση: συχνά θα χρειαζόµαστε το πλαίσιο Mode settings για να θέτουµε τις αναγκαίες
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ρυθµίσεις σε κάθε διαµόρφωση, γι’ αυτό καλό είναι να έχουµε την µακροεντολή
<MODESETTINGS> σ’ ένα κουµπί Μάκρο ‘Default for all modes’.
Επίσης πολλές από τις ρυθµίσεις του πλαισίου  µπορούν να τεθούν από τις µακροεντο-
λές.

Αντεστραµµένο (Inverted ) :
Σηµείωση:  Αυτό το χαρακτηριστικό γνώρισµα εργάζεται διαφορετικά στο MixW από ότι τα πε-
ρισσότερα άλλα ψηφιακά προγράµµατα καρτών ήχου, διαβάστε και καταλάβετε τις πληροφορί-
ες για την αντιστροφή στο τµήµα Ρύθµισης Παραµέτρων. (Inversion =λογική αντιστροφή)

Λήψη (Receiving )
Ενώ οι οδηγίες συντονισµού είναι κάπως συγκεκριµένες και εποµένως καλύπτoυν την κάθε
διαµόρφωση στα θέµατα λειτουργίας, υπάρχουν διαφορετικές διαδικασίες και τεχνικές σχετικές
για όλες τις διαµορφώσεις. Για να συντονίσετε ένα σήµα, αριστερό κλικ µε τον δείκτη του ποντι-
κιού στο σήµα που εµφανίζεται στον καταρράκτη ή στο φάσµα. Πρέπει να αρχίσετε να βλέπετε
το κείµενο στο παράθυρο λήψεως. Μπορείτε να καθορίσετε µε ακρίβεια τη θέση του δροµέα
κρατώντας πατηµένο το Ctrl και χρησιµοποιώντας το δεξί ή αριστερό βέλος του πληκτρολογίου.
Αναζήτηση (Seek)
Οι σταθµοί µπορούν επίσης να συντονιστούν µε την ανάθεση Μάκρο-εντολών <SEEKLEFT> και
<SEEKRIGHT>  σε ιδιαίτερα κουµπιά-Μάκρο. Πιέζοντας το κουµπί-Μάκρο που ορίζεται
<SEEKRIGHT> θα αναγκάσει τον δροµέα να πηδήσει στο επόµενο σήµα δεξιά από εκεί που βρί-
σκεται. Πιέζοντας το κουµπί- Μάκρο που ορίζεται <SEEKLEFT> θα πάει στο αριστερό σήµα. Επι-
διώξτε θα στείλετε το δροµέα σε οποιοδήποτε σήµα αρκετά ισχυρό για αναζήτηση. Εάν ο δρο-
µέας δεν κινείται, µπορεί να µην υπάρχει ένα ανιχνεύσιµο σήµα στην κατεύθυνση αναζήτησης.
Εάν προσπεράσει τον σταθµό που θέλετε να συντονιστείτε, ή συντονίζετε σε µια πλευρά του
σταθµού και όχι στη µέση, πιέστε το κουµπί αναζήτησης για να περάσετε τον σταθµό και
πλησιάστε τον από την άλλη πλευρά. Μπορείτε να ορίσετε  όποιο κουµπί-Μάκρο θέλετε µε
αναγραφόµενη ετικέτα (label) τα:  <<   και >>

Όταν  από το Μενού το Options | Arrows for Seek είναι τσεκαρισµένο, τα βέλη αριστερό και
δεξιό του πληκτρολογίου µπορούν να χρησιµοποιηθούν για την λειτουργία αναζήτησης.
Εντούτοις, εάν τα πλήκτρα αριστερό και δεξιό βέλη χρησιµοποιούνται για αναζήτηση, δεν θα
είναι διαθέσιµα για επεξεργασία στο TX και RX παράθυρα.

Όταν από το Μενού το Options | Continuous Seek είναι τσεκαρισµένο, η αναζήτηση θα ψάχνει
συνεχώς για σήµα και θα σταµατήσει όταν βρει ένα. Για να σταµατήσει µε το χέρι, πιέστε
οποιοδήποτε κουµπί-Μάκρο που έχετε για την αναζήτηση.

Bookmarks (Σηµ. bookmark= σελιδοδείκτης, καταχωρώ σηµάδι, όπου αφήνετε σε εφαρµογή ή
παρουσίαση, στο οποίο θα επιστρέψετε πάλι).

 Μια θέση-βάση αποκαλούµενη Bookmark είναι διαθέσιµη στον καταρράκτη ή στο φάσµα.
Πρέπει πρώτα να ενεργοποιήσετε τα bookmarks, κλικ στο View | Spectrum | Bookmarks.
Κατόπιν, για να τοποθετηθεί ένα σηµάδι  στην θέση του δροµέα, δεξί κλικ στο παράθυρο φά-
σµατος/καταρράκτη και από το αναδυόµενο µενού επιλέξτε "Toggle Bookmark". Ένα σηµάδι
γράµµατος θα εµφανιστεί στη θέση του δροµέα-ρόµβου στο κάτω µέρος του παραθύρου, ή σε
QSO θα εµφανιστεί το χαρ. κλήσεως της επαφής σας. Δείχνοντας οποιοδήποτε σελιδοδείκτη,
δεξί κλικ στο ποντίκι, και κλικ στο "Toggle Bookmark" θα αφαιρέσει το γράµµα-σηµάδι ή το χαρ.
κλήσεως της επαφής σας.  (Σηµ Toggle = Διθέσιος διακόπτης –ON/OFF--)
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Για να επιστρέψετε σε µια καταχωρηµένη µε σηµάδι (Bookmark) συχνότητα, δείξτε το αριθµη-
µένο σηµάδι και κλικ το αριστερό κουµπί του ποντικιού για να τοποθετήσει τον δροµέα-ρόµβο

εκεί, ή κλικ το δεξί κουµπί του ποντικιού για να τοποθετήσει τον τριγωνικό-δροµέα εκεί
(βλέπε. τα Πολλαπλάσια RX Παράθυρα κατωτέρω).

Μπορείτε να αποτυπώσετε το χαρακτηριστικό  κλήσεως του σταθµού για τον σελιδοδείκτη µε
διπλό κλικ στο χαρακτ. κλήσεως του σταθµού στο παράθυρο λήψεως (το χαρακτ. κλήσεως θα
γραφεί επίσης αυτόµατα και στο ηµερολόγιο). Το χαρακτ. κλήσεως του σταθµού θα εµφανιστεί
τώρα στον σελιδοδείκτη όταν συντονίζεται σε εκείνη την συχνότητα.

Ένας ειδικός "µόνιµος" σελιδοδείκτης µπορεί να τοποθετηθεί σε συχνότητες της προτιµήσεώς
σας µε την προσθήκη ενός λήµµατος στο αρχείο  KnownFqs.dat (δείτε σελίδα 28/29). Οι γνωστοί
(αυτοί που είδη υπάρχουν) σελιδοδείκτες συχνότητας είναι χρωµατισµένο γκρι.
Όταν η µακροεντολή σελιδοδεικτών ορίζεται σε έναν κουµπί Μάκρο, (µε την Μάκρο-εντολή
<BOOKMARK>) πιέζοντας αυτό το  κουµπί θα τοποθετήσει έναν σελιδοδείκτη στη θέση που
βρίσκεται ο ρόµβος στον καταρράκτη.

Διαγραφή (Clear)
Το κείµενο στο παράθυρο RX όπως και στο TX µπορεί να καθαριστεί µε δεξί κλικ στο αντίστοιχο
παράθυρο επιλέγοντας Clear all από το αναδυόµενο µενού ή χρησιµοποιώντας την µακροεντο-
λή <CLEARWINDOW> την οποία την έχουµε ορίσει σ’ ένα κουµπί Μάκρο. Απλά τοποθετήστε
το δροµέα στα RX /TX παράθυρο και χτυπήστε έπειτα επάνω στο κουµπί Μάκρο.

Πολλαπλάσια RX Παράθυρα  (Multiple RX Windows)
Μπορούµε να ανοίξουµε πολλαπλά RX Παράθυρα αρκεί, δεξί κλικ επάνω σ΄ ένα σήµα στον κα-
ταρράκτη και επιλέγουµε "New RX Window" θα ανοίξει δεύτερο παράθυρο λήψεως, όπως και
τρίτο, τέταρτου,  πέµπτου κ.λπ...Υπάρχουν απεριόριστα παράθυρα RX διαθέσιµα. Εδώ είναι τρία
QSOs που αντιγράφουν ταυτόχρονα , το Κυρίως, RX (1), και RX (2) παράθυρα. Σηµειώστε τις
θέσεις δροµέων σε κάθε ένα σήµα που  απεικονίζεται στον καταρράκτη:

Ο δροµέας στο παράθυρο καταρράκτου για R(χ) 1, 2, 3 κ.λπ... είναι ένα τρίγωνο (αντί ενός ρόµ-
βου) µε τον αύξοντα αριθµό του παραθύρου RX ακριβώς κάτω από το τρίγωνο.
Μπορείτε να ανταλλάξετε το κείµενο µεταξύ του Κύριου RX παραθύρου και του RX (χ) παρα-
θύρου µε δεξί κλικ στο RX(χ) και επιλέγοντας Swap (ανταλλαγή) από το αναδυόµενο µενού.

>>>Σηµειωτέον ότι εκποµπή µπορούµε να κάνουµε ΜΟΝΟ µε το σταθµό που έχουµε λήψη στο
Κυρίως RX παράθυρο.
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>>>  Όταν δεξί κλικ στο RX (χ), ανοίγει πλαίσιο διαλόγου:

Όταν το MixW είναι σε λήψη πολλαπλών RX παραθύρων, µπορεί να επιστρέψει στο κυρίως RX
παράθυρο µε το κλείσιµο των πρόσθετων παραθύρων λήψεων.

Ακόµη:
Πιέστε CTRL µε κλικ το αριστερό κουµπί του ποντικιού στον καταρράκτη θα ανοίξει ένα δεύτε-

ρο RX παράθυρο ονοµαζόµενο RX (1). Εάν το κλικ έγινε πάνω σ’ ένα σήµα θα αρχίσει η αντι-
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γραφή στο δεύτερο RX παράθυρο. Εάν θέλετε να µετακινήσετε τον δείκτη  σε άλλο σήµα πα-
τάτε CTRL κάνοντας  κλικ στο σήµα, τότε αµέσως θα αρχίσει να αντιγράφετε τον νέο σταθµό

στο RX (1) παράθυρο. Εάν έχετε ήδη ένα δεύτερο RX παράθυρο ανοικτό κλικ CTRL-αριστερό θα
κινήσει τον RX (1) τριγωνικό δροµέα προς το σήµα που χτυπήσατε επάνω .

Προσδιορισµός θέσης και ταξινόµηση των παραθύρων (Positioning and Sizing Windows)

Όλες οι ρυθµίσεις µας αποθηκεύονται στο αρχείο MixW2.ini
ΣΗΜΕΙΩΣΗ:  Πριν κάνετε αλλαγές στο σχεδιάγραµµα του MixW είναι σηµαντικό να κάνετε
ένα εφεδρικό αντίγραφο του αρχείου MixW2.ini έτσι µπορείτε να επανέλθετε στην προηγούµε-
νη ρύθµισή σας εάν είναι απαραίτητο.
(Σηµ. αντίγραφο του MixW2.ini πρέπει να κάνετε και µετά τις τυχόν αλλαγές  που επιφέρατε,
έτσι αν σας τύχει µια βλάβη στον Η/Υ, θα µπορέσετε να επαναφέρετε το MixW στις αλλαγές
σας. Το MixW2.ini  βρίσκεται στον κατάλογο του MixW και περιέχει όλες τις ρυθµίσεις σας, δεξί
κλικ επ΄αυτού > αποστολή πχ σε USB flash ή δισκέτα. Όταν το επαναφέρετε θα σας ζητηθεί:
Υπάρχει, να αντικατασταθεί; Κλικ Ναι όταν θέλετε να το αντικαταστήσετε.

Εκτός τούτου εάν έχετε µία βλάβη στο MixW που δεν µπορεί να διορθωθεί, µετακινήστε το αρ-
χείο MixW2.ini πχ. στην επιφάνια εργασίας, κλίστε το MixW και αυτό αυτόµατα θα δηµιουργή-
σει άλλο αρχείο MixW2.ini .

Θέτοντας τον κένσορα σε ένα κενό χώρο στο Control Bar, Log Bar, Tuning Indicator, ή World Map
και κρατώντας πατηµένο το αριστερό κουµπί του ποντικιού, κινώντας το ποντίκι µπορείτε να
επανατοποθετήσετε και προσκολλήσετε οπουδήποτε αυτά. Ένα τονισµένο περίγραµµα θα εµ-
φανιστεί κατά την αρχική κίνηση του ποντικιού, και όταν το περίγραµµα στενέψει, αυτό δείχνει
µια θέση όπου τα ανωτέρω µπορούν να τοποθετηθούν µε την απελευθέρωση του κουµπιού του
ποντικιού.
Η προσκολληθείσα θέση  αυτών των στοιχείων  θα καταγραφεί στο αρχείο MixW2.ini. Αυτά τα
παράθυρα µπορούν επίσης να αποσυνδεθούν µε διπλό κλικ σε ένα κενό χώρο επί αυτών.

Τοποθετώντας τον δείκτη στην διαχωριστική γραµµή (περιθώριο) ενός παραθύρου, ο δείκτης θα
αλλάξει σε ένα µικρό ζευγάρι παράλληλων γραµµών, κρατώντας πατηµένο το αριστερό κουµπί
του ποντικιού και σύροντας, είναι δυνατόν να αλλάξουµε το µέγεθος των παραθύρων στα:
φάσµα, παράθυρα TX ή RX. Η απελευθέρωση του κουµπιού του ποντικιού θα αφήσει το παρά-
θυρο στην επαναταξινοµηµένη θέση.

Η ακόλουθη οθόνη δείχνει µια προσέγγιση στο σχεδιάγραµµα οθόνης χρησιµοποιώντας τις
διάφορες επιδείξεις MixW:
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Εικόνες πληροφοριών από τον καλούντα σταθµό.
( Icons in the Calling Station Information window )

Μικρές εικόνες παρουσιάζονται αριστερά των πληροφοριών του σταθµού που βρίσκε-
στε σε QSO. Το ηµερολόγιο του MixW ελέγχει το QSO σας δείχνοντας την θέση DX του
σταθµού και αν έχετε ξανακάνει QSO µε: Ένα αστέρι δείχνει µια νέα εγγραφή DXCC,
ένα αστέρι µε το γράµµα Μ δείχνει µια νέα χώρα στην τρέχουσα διαµόρφωση, και το

γράµµα Β δείχνει µια νέα χώρα στην τρέχουσα ζώνη.

Οι εικόνες του MixW στο παράθυρο λήψεως. (Icons in the MixW receive window)
Μικρές εικόνες µπορούν να παρουσιαστούν µαζί µε το κείµενο στο παράθυρο RX του MixW.
Αυτές οι εικόνες είναι στον φάκελο MixW | icons και είναι ρυθµισµένες  για να εµφανιστούν
µετά από µια λέξη κειµένου, µε την τοποθέτηση της λέξης και το όνοµα της εικόνος στο αρχείο
MixW | icons.cfg .

Μπορείτε να προσθέσετε τις δικές σας εικόνες µε την τοποθέτηση των εικόνων στον φάκελο
ICONS, και έπειτα προσδιορίστε την εικόνα στο αρχείο icons.cfg . Ανοίξτε τις εικόνες αρχείου
.cfg µε το Notepad ή Σηµειωµατάριο και ακολουθείστε το σχήµα που χρησιµοποιήθηκε για ε-
κείνα τα λήµµατα ήδη στο αρχείο. Μπορείτε να δηµιουργήσετε τις εικόνες σας κατεβάζοντάς
΄τες από τα πολλά προγράµµατα συντακτών εικόνων διαθέσιµα στο διαδίκτυο.

Θυµηθείτε ότι αυτές οι εικόνες είναι ορατές µόνο στο παράθυρο RX του σταθµού σας όπου
δηµιουργήθησαν και αποθηκεύτηκαν. Εάν τις βλέπετε στο παράθυρο RX είναι επειδή είναι
στο φάκελο ΕΙΚΟΝΩΝ σας. Ο άλλος σταθµός θα τους δει µόνο εάν είναι επίσης στο φάκελο
ΕΙΚΟΝΩΝ του/της. Δεν στέλνονται µέσω του αέρα.  Μπορείτε να εξετάσετε τις εικόνες σας µε
το να τρέξετε MixW χωρίς τον ποµποδέκτη ανοικτό. Δακτυλογραφήστε τις λέξεις για τις οποίες
έχετε κάνει τις εικόνες στο παράθυρο TX και έπειτα κάντε εκποµπή. Δεδοµένου ότι το κείµενο
αντιγράφεται στο παράθυρο RX θα δείτε τις εικόνες σας. Στην απεικόνιση πιο κάτω θα δείτε ότι
έχω προσθέσει µια εικόνα που είναι ένα µεγάλο "Χ", και το εξοµοιώνω στο κείµενο µε το πρό-
σηµο "sk".
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ΥΓ. Στο παράθυρο TX έγραψα την λέξη Greece και έκανα εκποµπή, στο παράθυρο RX θα εµ-

φανιστεί το Greece µε την Ελληνική σηµαία. Την σηµαία την βλέπω µόνο εγώ γιατί υπάρχει
στον φάκελο icons.cfg, ο άλλος σταθµός θα δει µόνο την λέξη Greece, εκτός αν έχει κι αυτός

MixW ή υπάρχει η εικόνα στο πρόγραµµα που έχει.

Φίλτρα εντοµών (εγκοπών) στο παράθυρο φάσµατος/καταρρακτών.
(Notch Filters)

Για να θέσετε ένα φίλτρο απόρριψης ακουστικού σήµατος, δεξί κλικ στο παράθυρο φάσµατος ή
καταρράκτου στη συχνότητα που θέλουµε να γίνει η εντοµή (χαρακιά σε σχήµα V)και επιλέ-

γουµε το Set Notch filter από το µενού. Πολλαπλάσια φίλτρα µπορούν να τεθούν χρησιµοποιώ-
ντας αυτήν την µέθοδο. Για να καθαρίσετε όλα  τα φίλτρα που έχετε βάλει, δεξί κλικ οπουδή-

ποτε στο παράθυρο φάσµατος/καταρράκτη και επιλέξτε :
Clear Notch filter. Τα φίλτρα δεν µπορεί να φύγουν ξεχωριστά.
(Σηµ: Ένα  Notch filter µε αποκοπή στα 1000 Hz )

Το φίλτρο απόρριψης (Notch Filters) γίνεται πολύ σηµαντικό όταν ένα δυνατό σήµα καλύπτει
ένα αδύνατο. Ο Νεκτάριος (SV8UM) απέχει από µένα 2 χλµ, όταν κάνει εκποµπή «µπουκώνει»
όλον τον καταρράκτη µου, το  Notch Filters µε σώζει. Επίσης αν ο TRX διαθέτει IF Shift  µπορείτε
να το  χρησιµοποιήσετε για περιπτώσεις QRM.

Απόσταση και Αζιµούθιο θέσης πλέγµατος.  (Grid Location Distance and Azimuth)
Αιωρούµενος ο δείκτης του ποντικιού πάνω από µια θέση πλέγµατος (QTH Loc) στο RX παρά-
θυρο θα παρουσιαστεί µια ένδειξη µε την απόσταση και το Αζιµούθιο από τον σταθµό µας. Κα-
λό είναι να λαµβάνουµε/στέλνουµε το QTH Loc διότι αυτόµατα έχουµε την απόσταση και διό-
πτευση του άλλου σταθµού. Για το  QTH Loc µας, χρησιµοποιούµε την Μακροεντολή
<MYWWLOC>, όπου αυτόµατα θα εκπέµψει αυτό που έχουµε γράψει στο πλαίσιο διαλόγου
‘Προσωπικά στοιχεία’ (Personal data) στο Locator. Πχ

= QRA OP <MYNAME> <MYNAME>
ES QTH <MYQTH> <MYQTH> QTH LOC <MYWWLOC> <MYWWLOC>
Στην λήψη αυτό γράφεται: = QRA OP YIORYOS YIORYOS
ES QTH AIYINA AIYINA QTH LOC KM17RR KM17RR

(Σημείωση1= Περί θέσης πλέγµατος (Grid Location)= Η Γη είναι χωρισµένη σε:
18 οριζόντια επί 18 κάθετα = 324 διαµερίσµατα. Κάθε διαµέρισµα έχει άνοιγµα γεωγραφικού τό-
ξου κατά το Μήκος 20° και κατά Πλάτος 10°, ορίζονται δε µε δύο γράµµατα αλφαβητικής σειράς
µεταξύ ΑΑ έως RR. Τα διαµερίσµατα καλούνται Πεδία (Fields).
 Ως αρχή µέτρησης είναι το γεωγραφικό µήκος 180°, από Νότο προς Βορρά (θέτοντάς το ως
πρώτο γράµµα) και από Δυτικά προς Ανατολικά (θέτοντάς το ως δεύτερο γράµµα)

Κάθε Πεδίο διαιρείται σε: σε 10 οριζόντια επί 10 κάθετα= 100 Τετράγωνα (Squares). Κάθε
Τετράγωνo έχει άνοιγµα γεωγραφικού τόξου κατά το Μήκος 2° και κατά Πλάτος 1°, ορίζονται δε
µε δύο αριθµούς 00 έως 99.
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Κάθε Τετράγωνo διαιρείται σε: 24 οριζόντια επί 24 κάθετα= 576 Υποτετράγωνα Κάθε Υποτε-
τράγωνο έχει άνοιγµα γεωγραφικού τόξου κατά το Μήκος 5´ (πρώτα της μοίρας)
και κατά Πλάτος 2,5´(πρώτα της μοίρας). ορίζονται δε µε δύο γράµµατα αλφαβητικής σειράς µετα-
ξύ AA έως XX.

Ως αρχή µέτρησης Τετράγωνων και Υποτετραγώνων είναι από Νότο προς Βορρά (θέτοντας ως
πρώτο γράµµα ή αριθµό) και από Δυτικά προς Ανατολικά (θέτοντας ως δεύτερο γράµµα ή
αριθµό). Η ανωτέρω προγραφή σε σχέδιο είναι:

(Σηµείωση2= Ο αζιµουθιακός χάρτης κατασκευάζεται : Επίπεδος επιφάνεια εφάπτεται στο
στίγµα µας και επί αυτής προβάλλονται όλα τα σηµεία της Γης, φυσικά τα σηµεία-τόποι είναι
παραµορφωµένοι διότι η σφαίρα-Γη έγινε επίπεδη, το δε κέντρο του χάρτη είναι το στίγµα µας
(γεωγραφική θέση). Αζιµούθιο είναι η γωνία επί αζιµουθιακού χάρτου:
 Βορράς-στίγµα µας- QSO σταθµός και µετράται από 0 – 360 µοίρες.
Οι κοινοί χάρτες που ξέρουµε γίνονται επί προβολής κυλινδρικής επιφάνειας  εφαπτοµένης
στον ισηµερινό.)

(Σηµείωση3: Συνήθως στα ψηφιακά ανταλλάσουµε τα «LOCator» µας. Στην ιστοσελίδα :
http://www.keplerian.com/  υπάρχει το "New Improved" WinGrid Ver4.1 (wingrid.exe) είναι ένα

http://www.keplerian.com/
http://www.keplerian.com/software/WinGrid.zip
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δωρεάν πρόγραµµα όπου αν γράψουµε το LOCator  αυτόµατα θα µας δώσει το γεωγραφικό
στίγµα ή το αντίθετο. Το κατεβάζουµε και το αποσυµπιέζουµε Unzip) στον φάκελο του  MixW,
ύστερα σ’ ένα κουµπί Μάκρο φέρνουµε την µακροεντολή <EXEC:command>, σβήνουµε το
command και γράφουµε <EXEC:wingrid.exe>. Όταν κλικ στο κουµπί αυτό θα εµφανιστεί το πρό-
γραµµα. Ένα άλλο στην:
http://www.softpedia.com/get/Internet/Other-Internet-Related/EZ-QRA-Locator.shtml

Διαβίβαση (Transmitting )
(στον Καταρράκτη). Ο ενεργός δροµέας για την εκποµπή δείχνεται από µια πράσινη σηµαία
επάνω από τον δροµέα στην κλίµακα συχνοτήτων. Η συχνότητα εκποµπής µπορεί επίσης να
κλειδωθεί όταν κλικ στο Lock από την Γραµµή Κατάστασης. Όταν κλειδώνεται η σηµαία θα
αλλάξει σε κόκκινο χρώµα, όπου σας προειδοποιεί για την πραγµατική συχνότητα εκποµπής.

Για να εκπέµψετε σε έναν σταθµό, πρώτα συντονιστείτε σε αυτόν, έπειτα γράφτε ένα κείµενο
στο παράθυρο εκποµπής, (αυτό είναι το µικρότερο παράθυρο µεταξύ του παραθύρου  λήψεως
και του καταρράκτη). Πιέστε το κουµπί RX στην Γραµµή Κατάστασης (Status Bar) όπου θα αλ-
λάξει σε TX, (ή ένα άλλο Μάκρο-κουµπί που έχει την µακροεντολή TX) και το κείµενο στο πα-
ράθυρο εκποµπής θα διαβιβαστεί. Μπορείτε να συνεχίσετε  το γράψιµο, και εκείνο το κείµενο
θα διαβιβαστεί επίσης, µόνο προσέξτε όταν γράψετε την τελευταία λέξη να πατήσετε το πλή-
κτρο του πληκτρολογίου ‘Διάστηµα’ ειδ΄άλλως η τελευταία δεν θα φύγει.
Καθώς εκπέµπετε, το κείµενο του παραθύρου TX, θα εµφανιστεί και στο παράθυρο RX επίσης.
Για να σταµατήσετε, κλικ στο κουµπί TX/RX µε το ποντίκι. Πιέζοντας το ESC (στο πληκτρολόγιο
του Η/Υ) ΔΥΟ ΦΟΡΕΣ θα σταµατήσει την µετάδοση, επιστρέφοντας το MixW στην λήψη, και τα
τελευταία γράµµατα ή λέξεις όπου εγγράψατε δεν θα διαβιβαστούν. Για αυτόν τον λόγο, το
κουµπί TX/RX πρέπει κανονικά να χρησιµοποιείται για να µεταπηδάτε από την εκποµπή στην
λήψη.

Κατά την εκποµπή, ο καταρράκτης θα παγώσει και θα παραµείνει παγωµένος µέχρι την επι-
στροφή στο RX.

 (Σηµείωση: Όταν από Configure > Sound device settings έχουµε τσεκάρει το Full duplex και η
κάρτα ήχου µας έχει αυτήν την επί πλέον ιδιότητα , τότε στον καταρράκτη θα βλέπουµε και το
δικό µας ακουστικό σήµα το οποίο εκπέµπουµε).

Το κείµενο στο παράθυρο TX µπορεί να αλλάξει µε τις τυποποιηµένες λειτουργίες επεξεργασί-
ας παραθύρων ενώ είστε σε τρόπο TX. Ενεργοποιώντας το View | Underline Sent Text θα σας
αποτρέψει από ακούσιες προσπάθειες να γράψετε κείµενο που ήδη έχει στείλει (µερικοί χρήστες
αναφέρουν, ότι στα συστήµατά τους, το View | Underline Sent Text πρέπει να είναι ενεργοποι-
ηµένο για να γίνει επεξεργασία στο TX παράθυρο).

ΣΗΜΕΙΩΣΗ:  Μετά την επεξεργασία στο παράθυρο TX βεβαιωθείτε ότι βάλατε τον δροµέα στο
τέλος του κειµένου (κλικ αριστερό) όπου θέλετε να στείλετε. Το TX θα σταµατήσει εάν
συναντήσει τον δροµέα. Το ίδιο θα συµβεί και στο RX παράθυρο αν κατά λάθος πατήσουµε
αριστερό κλικ, θα σταµατήσει η εγγραφή λήψεως, αν συµβεί, τότε κλικ σε κενό χώρο του TX
παραθύρου και η εγγραφή θα επανέλθει.
Για να σιγουρευτούµε ότι ο κέρσορας του ποντικιού θα πάει στο ΤΧ παράθυρο µετά από  ότι
κλικ και αν κάναµε, από Configure > Default Macros > Edit > Add new και συµπληρώνουµε το
πλαίσιο όπως είναι εδώ :

http://www.softpedia.com/get/Internet/Other-Internet-Related/EZ-QRA-Locator.shtml
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Το κείµενο στο παράθυρο TX µπορεί να διαγραφεί ή να καθαριστεί µε δεξί κλικ στο παράθυ-
ρο TX επιλέγοντας Clear all, ή χρησιµοποιώντας την Μακροεντολή <CLEARWINDOW>. Τοπο-
θετήστε τον δροµέα στο παράθυρο TX και κλικ έπειτα στο κουµπί-Μάκρο που έχετε ορίσει ως

Clear.

Λειτουργία TX µε πολλαπλά RX παράθυρα (TX Operation with Multiple RX Windows)
Για να αποφύγετε την δυνατότητα εκποµπής σε λάθος σταθµό, το MixW υποστηρίζει µόνο µια
συχνότητα εκποµπής, αυτή που γίνεται RX στο Κυρίως Παράθυρο. Μπορείτε να επιλέξετε TX

(τον ροµβοειδή δροµέα) σε οποιοδήποτε παράθυρο RX µε την ανταλλαγή (Swap) των RX (χ) πα-
ραθύρων µε το κύριο παράθυρο όπου γίνεται και η εκποµπή. Δεξί κλικ σε ένα (χ) πολλαπλό πα-

ράθυρο ή στο τρίγωνο-αριθµό-σήµα του σταθµού στον καταρράκτη  και επιλέγουµε Swap ή
Swap RX window (χ) αντιστοίχως.

Κλείδωµα TX     (TX Lock)
Το κλείδωµα µπορεί να χρησιµοποιηθεί για αυτό που ονοµάζεται ως "Διαίρεσης συχνότητας"
(Split frequency), όπου  ή λειτουργία εκποµπής γίνεται σε µια συχνότητα και η λήψη σε άλλη.
(νοείται ότι η Διαίρεσης συχνότητας λαµβάνει χώρα στο ακουστικό φάσµα συχνοτήτων που
είναι στον καταράκτη).
Προκειµένου να τεθεί η συχνότητα εκποµπής, θέτετε τον δροµέα-ρόµβο στη συχνότητα όπου
θέλετε να διαβιβάσετε και κλικ στο Lock στην Γραµµή Κατάστασης (Status Bar ). Κατόπιν
κινηθείτε προς τη συχνότητα όπου θέλετε να κάνετε λήψη ή πού υπάρχει ένας σταθµός του
ενδιαφέροντός σας, αριστερό κλικ για να αρχίσει το RX µε τον κανονικό τρόπο. Η συχνότητα
λήψεως θα παρουσιάσει κόκκινο τριγωνικό δροµέα ενώ η συχνότητα εκποµπής  θα παρουσιάσει
ένα  µπλε ανεστραµµένο τρίγωνο µε µια κόκκινη σηµαία. Για να ξεκλειδώσετε το TX, κλικ στο
κουµπί Lock της Γραµµή Κατάστασης. Η συχνότητα TX θα επανέλθει στην τρέχουσα RX συχνό-
τητα και η σηµαία θα γίνει πράσινη.

MixW: Στοιχεία Αρχείου Μενού (File Menu)
______________από την Γραµµή Μενού > File___________________________________

Μια σύντοµη περιγραφή µερικών επιλογών διαθέσιµες στο αρχείο του µενού:
Print (Ctrl -P) Τυπώνει το περιεχόµενο του παραθύρου λήψεως στον εκτυπωτή.

Σηµείωση:  Πρέπει να κάνουµε κλικ σε οποιδήποτε σηµείο στο παράθυρο RX για να τυ-
πωθεί η σελίδα λήψεως

Print Preview: Προεπισκόπησης της προς τύπωσης σελίδας.
Print Setup: Εµφανίζει πλαίσιο διαλόγου για τον καθορισµό των παραµέτρων του εκτυπωτή
σας.
Add QSL to print queue (Ctrl-Shift-p): Προσθήκη του QSL για τύπωµα κατά σειρά προτεραιό-
τητας. Από το ηµερολόγιο του κυρίου παραθύρου επιλέγουµε ένα QSO µας ή αυτό που µόλις
τελειώσαµε, κλικ File >Add QSL to print queue εµφανίζεται το πλαίσιο:

Κλικ ΟΚ και το QSO µας θα πάει στο φάκελο PrintQueue  που βρίσκεται στον κατάλογο του
MixW (C:\Program Files\MixW) περιµένοντας την σειρά του προς εκτύπωση.
Για να τυπώσουµε πάµε: Έναρξη> Όλα τα προγράµµατα> MixW> QSL print.
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Send File: Διαβίβασε ένα Αρχείο. Όταν κλικ ανοίγει πλαίσιο διαλόγου:

 Το περιεχόµενο µπορεί να είναι ένα προκαθορισµένου αρχείου κειµένου που το έχουµε
αποθήκευση στον δίσκο για αυτόν τον σκοπό.
Send Picture: Πλαίσιο διαλόγου για να αποστείλει µια εικόνα σε διαµόρφωση MFSK
YAPP: (Yet Another Packet Protocol ή Program) Ακόµη ένα άλλο πρόγραµµα ‘Πακέτου’=
Όταν είµαστε σε διαµόρφωση Packet και εφ’ όσον έχουµε ενωθεί µε τον σταθµό τότε µέσω
YAPP µπορούµε να στείλουµε ‘αρχείο’, αρκεί ο άλλος σταθµός να διαθέτει το πρωτόκολλο
YAPP. Κλικ YAPP > Send load path, ανοίγει πλαίσιο διαλόγου ‘Αναζήτηση αρχείου YAPP’ προς
εύρεση του αρχείου που θέλουµε να στείλουµε. Όταν έχουµε τσεκάρει το Auto receive η λήψη
µας θα γίνει αυτόµατα. Μερικές φορές δεν υπάρχει συγχρονισµός µεταξύ εκποµπής-λήψεως,
τότε το ακυρώνουµε και ξαναπροσπαθούµε, γι’ αυτό πρέπει πάντα να είναι τσεκαρισµένο το
Crash recovery (Crash recovery = ανάκαµψη από κατάρρευση).

Run script: Εκτέλεση σεναρίου, ανοίγει πλαίσιο διαλόγου ‘Run script’ για να γράψουµε εντολές
σύνδεσης. (script= σενάριο εντολών, σενάριο, αρχείο εντολών. Πρόγραµµα το οποίο αποτελεί-
ται από µία σειρά εντολών οι οποίες θα εκτελεστούν από µία εφαρµογή ή ένα λειτουργικό σύ-
στηµα. Αποθηκεύονται συνήθως σε αρχείο κειµένου).
Σηµείωση: στην http://www.mixw.net/index.php?j=mixscripts  βρίσκουµε παράδειγµα εντολών.

Search in log file (ALT-R): Ανοίγει πλαίσιο διαλόγου "Search in Logfile" που σας επιτρέπει να
ψάξετε σε οποιαδήποτε στοιχειοσειρά του ηµερολογίου σας, (το ίδιο όπως το κουµπί-γυαλιά).

QSO details (ALT-D): Από το ενεργό ηµερολόγιο επιλέγουµε (µε κλικ) ένα QSO µας, ανοίγει
πλαίσιο διαλόγου στο οποίο αναγράφονται όλες οι πληροφορίες γι΄αυτό το QSO µας. Αυτός ο
διάλογος επιτρέπει επίσης να προσθέσουµε περισσότερες πληροφορίες για τον σταθµό ή να
στείλουµε µία eQSL µέσω www.eqsl.cc/qslcard/Index.cfm.

Remove QSO (Alt-O): Διαγράφει επιλεγµένο QSO.

Restore removed QSO Επαναφέρει το τελευταίο QSO που διαγράψατε

Save QSO (Alt-S): Σώζει το περιεχόµενο της εγγραφής στο ενεργό ηµερολόγιο (αυτό που είναι
στο κυρίως παράθυρο).

Lookup call (Alt-K): Είναι ανενεργό αλλά όταν κάνουµε µία επαφή ενεργοποιείται. Κλικ ανοίγει
πλαίσιο διαλόγου παρουσιάζοντας όλες τις προηγούµενες επαφές που έχουµε κάνει µε αυτόν
τον σταθµό. Οι τελευταία επαφή θα παρουσιαστεί και εδώ:

(Σηµείωση:  ADIF =(Amateur Data Interchange Format) Μορφοποίηση Ανταλλαγής Ερασιτεχνι-
κών Δεδοµένων. Δηλαδή είναι ένα πρόγραµµα ειδικής φόρµας όπου αυτόµατα εισέρχονται ή
εξέρχονται οι αναγραφές του ηµερολογίου, δείτε σελίδα 118).

http://www.mixw.net/index.php?j=mixscripts
http://www.eqsl.cc/qslcard/Index.cfm
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Import ADIF: Εισάγει ένα ηµερολόγιο σε µορφοποίηση ADIF. Η µορφοποίηση ADIF είναι κοι-
νή για πολλά προγράµµατα ηµερολογίων, και µπορεί να χρησιµοποιηθεί για να ανταλλάξετε
τα ηµερολόγια µεταξύ διαφορετικών προγραµµάτων. Για να εισάγουµε το ηµερολόγιο ενός άλ-
λου προγράµµατος στο MixW, κλικ στο Import ADIF και ανοίγει πλαίσιο διαλόγου, στο ‘Διερεύ-
νηση σε’ αναζητούµε το πρόγραµµα που έχει το προς µεταφορά to Log , αν δεν το βρίσκουµε

στα ‘Αρχεία τύπου:’  από το βέλος το αλλάζουµε σε All files. [καλό είναι πριν ξεκι-
νήσουµε αυτήν την διαδικασία, πρώτα να εντοπίσουµε που βρίσκεται το ηµερολόγιο (Log)].
Και κλικ στο ‘Άνοιγµα’.
(Σηµείωση: Εάν από άλλο πρόγραµµα πχ  <DXKEEPER.log > εισάγουµε το ηµερολόγιο ADIF, για
να γίνει η συγχώνευση κατά σειρά ηµεροµηνίας, ώρας, πρέπει πρώτα να δούµε αν τα είναι τα-
ξινοµηµένα , πρώτα ταξινοµούµε και ύστερα κάνουµε την εισαγωγή.)

Export ADIF: Εξάγει ένα ηµερολόγιο σε µορφοποίηση ADIF για την εισαγωγή σε ένα άλλο πρό-
γραµµα. Κλικ Export ADIF ανοίγει πλαίσιο διαλόγου, στο ‘Αποθήκευση σε:’ βρίσκουµε τον φά-
κελο του MixW και στο ‘Όνοµα αρχείου’ το ηµερολόγιο MixW2.log , κλικ στο Αποθήκευση’.
Έτσι δηµιουργείται αρχείο ADIF (MixW v2 log file exported to ADIF).
Με το πρόγραµµα ADIF µπορούµε να στείλουµε ή λάβουµε το ηµερολόγιο µας σ’ ένα άλλο
πρόγραµµα που έχουµε στον Η/Υ, επίσης µπορούµε να το στείλουµε αυτόµατα σαν e-QSL
(όχι ηλ. Ταχυδροµ.), στην διεύθυνση http://www.eqsl.cc  (δείτε σελίδα 119 και 120).
(Σηµείωση: για περισσότερες πληροφορίες περί ADIF στην: http://www.adif.org/ )

Merge: Θα συγχωνεύσει δύο ηµερολόγια σε ένα. Εάν έχετε δύο ηµερολόγια πχ. Το κανονικό κι
ένα από διαγωνισµό ή άλλο πρόγραµµα πχ. ‘DigiPan’ και θέλετε να τα συγχωνεύσετε σ’ ένα τό-
τε: Κλικ Merge, στο πλαίσιο διαλόγου που ανοίγει βρίσκετε το προς µεταφορά ηµερολόγιο, το
επιλέγετε, κλικ <Άνοιγµα>. Η συγχώνευση γίνεται στο ηµερολόγιο που έχετε ορίσει από:
Configure | Personal Data..| Log File. Μόνο να είναι της ιδίας µορφής.
RX Log: Υπάρχουν δύο επιλογές α) Open RX log file = Ανοίγει πλαίσιο για δηµιουργία αρχείο
κειµένου µε όνοµα αρχείου RX Log.txt . Σ’ αυτό εγγράφονται ότι λαµβάνεται στο παράθυρο λή-
ψεως. β)  κλείνει, σταµατά την εγγραφή. (Μία φορά κατά λάθος έσβησα ένα QSO µου, πήγα
σ΄αυτό το αρχείο και το βρήκα). Υπάρχουν και οι µακροεντολές: για εγγραφή <RXLOGSTART>
και για στοπ <RXLOGSTOP>.
Sound: Μπορείτε να σώσετε τα τελευταία είκοσι δευτερόλεπτα του ήχου σε αρχείο wave. Αυτό
είναι χρήσιµο σε περιπτώσεις όπου θέλετε να δείτε ορισµένα ακουστικά χαρακτηριστικά. Τα
αρχεία µπορούν να σωθούν, και να παιχτούν αργότερα πίσω για εµφάνιση και λήψη.
 Όµως το πιο σηµαντικό είναι να ηχογραφήσουµε µηνύµατα να τα αποθηκεύσουµε και µε την
µακροεντολή <WAVE:filename> να εκπέµψουµε σε USB εκποµπή το περιεχόµενο, µε τις επιλο-
γές: Sound> Start recording / Stop recording. (δείτε: διαµόρφωση USB)
Exit: Έξοδος από το MixW

MixW: Στοιχεία Επιλογών Μενού (Options Menu)
     ________________________________από Μενού > Options__________________________

AFC
Όταν τσεκάρουµε το AFC (Automatic Frequency Control) , το MixW θα κρατήσει τον σταθµό συ-
ντονισµένο ακόµα κι αν ολισθαίνει. Καλύτερα το AFC να είναι τσεκαρισµένο εκτός αν σας απο-
τρέπει να συντονιστείτε σε έναν επιθυµητό σταθµό. Αποτσεκάρετε το AFC εάν ένας κοντινός
ισχυρός σταθµός, σας εµποδίζει (QRM ) να συντονιστείτε  σε έναν άλλο σταθµό µε πιο αδύνατο
σήµα, (µην ξεχνάτε σ’ αυτήν την περίσταση υπάρχει και το ‘notch’. Δεξί κλικ στον καταρράκτη,
επιλογή ‘and notch filter’ επάνω στον σταθµό που QRM.

Lock
Το Lock (κλείδωµα) σας επιτρέπει να εκπέµψετε σε µια συχνότητα και να λαµβάνετε σε άλλη.
Όταν επιλέγεται Lock, η συχνότητα του TX είναι σταθερή στη θέση του ενεργού δροµέα, η δε

σηµαία από πάνω του αλλάζει σε κόκκινο. Η συχνότητα του RX την πάµε όπου θέλουµε. Όταν
ΔΕΝ επιλεγεί το LOCK, η εκποµπή και η λήψη γίνονται στην ίδια συχνότητα, όπως υποδεικνύε-

http://www.eqsl.cc/
http://www.adif.org/
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ται από τον δροµέα-ρόµβο και η σηµαία επάνω από το δροµέα θα είναι πράσινη.

SNAP
Όταν τσεκάρουµε το Snap, το MixW αυτόµατα θα συντονιστεί στο σωστό σηµείο σήµατος του
σταθµού. Αν είναι ατσεκάριστο το Snap, ένας δυνατός γειτονικός σταθµός θα κάνει αδύνατον

τον συντονισµό µας  σε άλλον  σταθµό µε πιο αδύνατο σήµα.
Squelch (Φίµωση)

Όταν τσεκάρουµε το Squelch, µόνο σήµατα πάνω από το κατώτατο όριο Squelch θα τυπώνονται.
Αυτό µπορεί να χρησιµοποιηθεί ως πρόληψη τυπώµατος άσχετων χαρακτήρων που δηµιουρ-

γούνται από τον θόρυβο.
Κατώφλιο Φιµώσεως  (Squelch Threshold )

Υπάρχει ένα ποτενσιόµετρο για τον έλεγχο του Squelch. Το κατώτατο όριο µπορεί να ρυθµιστεί
όσο το δυνατόν υψηλότερα για να αποτρέπει την εγγραφή τυχαίων χαρακτήρων προερχοµένων

από θόρυβο, αλλά να επιτρέπει την εγγραφή ενός επιθυµητού σταθµού. Επιλέξτε  Option |
Squelch Threshold.. θα εµφανιστεί έναν ειδικό πλαίσιο διάλογου στον οποίο afc, Lock, και Snap
µπορούν να επιλεγούν.Tο ίδιο θα γίνει όταν δεξί κλικ σε ένα από τα Sq afc, Lock, και Snap της
Γραµµής Κατάστασης. Αριστερό κλικ στο Squelch Threshold, τσεκάρουµε το squelch και  ρυθ-

µίζουµε το ποτενσιόµετρο στην επιθυµητή στάθµη. Όταν η εκτύπωση στην οθόνη είναι
"squelched", ή δεν υπάρχει τύπωση, επειδή το σήµα είναι κάτω του κατωφλίου φιµώσεως, το "Sq"
παρουσιάζετε στην Γραµµή Κατάστασης χωρίς το  " * ". Εάν MixW εµφανίζεται να σταµατά την

αποκωδικοποίηση, βεβαιωθείτε ότι το κατώφλιο του squelch δεν είναι ρυθµισµένο πάρα πολύ
υψηλά. Για την λήψη αδύνατων σηµάτων, είναι συνήθως καλύτερα να γυρίσουµε το squelch ε-

ντελώς κλειστό. Αυτό θα οδηγήσει να τυπώνονται µερικές φορές "άχρηστοι χαρακτήρες" . Καλό
είναι το πλαίσιο του  squelch Threshold να το έχουµε σε εµφάνιση, οπότε ανάλογα µε το πόσο
ισχυρό είναι το σήµα λήψεως ρυθµίζουµε το ποτενσιόµετρο Threshold, έτσι αποφεύγουµε τους

άχρηστους χαρακτήρες στα κανονικά/ ισχυρά σήµατα, αλλά δεν χάνουµε τα ασθενή.

RX = Η επιλογή RX θέτει το MixW σε τρόπο λήψεως.
TX = Η επιλογή TX θέτει το MixW σε τρόπο εκποµπής.

Το TX ή RX µπορείτε επίσης να τα επιλέξετε µε τη χρησιµοποίηση  του πλήκτρου Pause/Break
του πληκτρολόγιο, ή µε κλικ στο RX/TX στο τετραγωνίδιο της Γραµµής Κατάστασης όπου αν εί-
ναι RX, κλικ θα γίνει TX και αντιθέτως. Με την χρησιµοποίηση των Μακροεντολών <TX> ή <RX>

σε κουµπιά Μάκρο, δες & σελίδα 99.
Συνεχής αναζήτηση    (Continuous seek)

Όταν είναι τσεκαρισµένο το Continuous seek,η αναζήτηση θα ψάχνει συνεχώς για έναν σταθµό
έως ότου βρει κάποιον οπότε θα σταµατήσει σε εκείνον τον σταθµό. Για να σταµατήσει η ανα-
ζήτηση, πιέστε οποιοδήποτε Seek κουµπί. Εάν ένας σταθµός εξασθενίζει κάτω από Seek thresh-
old, η συνεχής αναζήτηση δεν θα  αναζητήσει άλλο σταθµό. Αν συµβεί αυτό µπορείτε να µείνε-
τε στην συχνότητα του σταθµού και να συνεχίσετε την λήψη οποτεδήποτε µπορείτε, ακόµα κι

αν το σήµα είναι εξασθενισµένο. Για να ξαναξεκινήσετε την συνεχή αναζήτηση πιέστε ένα από
τα Seek πλήκτρα ή κουµπιά.

Σηµείωση: Seek κουµπιά= νοείται ότι έχουµε γράψει σε δύο κουµπιά Μάκρο τις αντίστοιχες
Μακροεντολές <SEEKLEFT> <SEEKRIGHT>

Βέλη για αναζήτηση (Arrows for Seek)
Όταν το Arrows for Seek είναι τσεκαρισµένο, τα πλήκτρα του πληκτρολογίου αριστερό και δεξιό

βέλος µπορούν να χρησιµοποιηθούν για αναζήτηση, Αν το αποτσεκάρετε η αναζήτηση θα
γίνεται µόνο από τα  κουµπιά που περιέχουν τις Μακροεντολές <SEEKLEFT> <SEEKRIGHT>.



87
Scan  = Ανίχνευση ή Σάρωση ή σκανάρισµα

Κλικ  Scan, επιλέγουµε Scan properties και ανοίγει πλαίσιο διαλόγου:

Only once= θα σταµατήσει την ανίχνευση µόλις συναντήσει το πρώτο ανιχνεύσιµο σήµα.
Dwell time= Θέτουµε τον χρόνο παραµονής στον σταθµό σε δευτερόλεπτα.
Continue on squelch= Συνεχής αναζήτηση βάση του squelch, δηλαδή επαναλαµβάνει την
ανίχνευση όταν το σήµα είναι κάτω από το squelch threshold
Time marks και Frequency marks= τυπώνει τον χρόνο και την συχνότητα του σταθµού αντίστοι-
χα στην οθόνη για ένα καθορισµένο χρονικό διάστηµα (dwell). Ύστερα το MixW θα προχωρήσει
στο επόµενο ανιχνεύσιµο σήµα και θα επαναλάβει την διαδικασία. Σηµείωση:  το Snap πρέπει
να είναι τσεκαρισµένο για την λειτουργία της ανίχνευσης.

Στο Scan έχουµε και τις επιλογές Start Scan | Stop Scan
Επιλέγοντας Start Scan αρχίζει η ανίχνευση, στο stop scan θα σταµατήσει η διαδικασία
ανίχνευσης. Μπορεί επίσης να σταµατήσει επιλέγοντας έναν σταθµού ή συχνότητα µε το
ποντίκι. Κλικ Scan | Start Scan θα ξαναρχίσει το σκανάρισµα από την τρέχουσα θέση.
Κατά την διάρκεια της σαρώσεως στο RX παράθυρο θα αναγράφεται η ώρα και η συχνότητα της

σαρώσεως πχ. [13:45:33z][  14070,517 KHz]
Τα Start Scan και Stop Scan µπορούν επίσης να ελεγχθούν µε  τις µακροεντολές,

<STARTSCAN> και <STOPSCAN> όπου τις έχουµε εκχωρήσει σε πλήκτρα Μάκρο.

Scheduler (Χρονοπρογραµµατιστής) = Παρέχει την δυνατότητα να µας υπενθυµίζει διάφορες
εργασίες που πρέπει να κάνουµε σε προκαθορισµένη ώρα ή να εµφανίσει εκτελέσιµες
Μακροεντολες σε συγκεκριµένη ώρα. κλικ Scheduler και εµφανίζεται το πλαίσιο :

Label= ετικέτα αναγνωρίσεως της υπενθύµισης.
Text= εγγράφουµε το κείµενο ή την Μακροεντολή για την υπενθύµιση.
Time= ηµεροµηνία και ώρα που θα εκτελεστεί η υπενθύµιση.
Periodical= εβδοµαδιαία περιοδικότητα της επανάληψης.
Reminder= υπενθύµιση ενός κειµένου που έχουµε γράψει στο Text
Macro= όταν επιλέξουµε αυτό, τότε την Μακροεντολή/λες που έχουµε γράψει στο Text θα εµ-
φανιστεί ή θα εκτελεστεί στο TX παράθυρο πχ. δεξί κλικ στο κουµπί-Μάκρο CQ, αντιγραφή το
<AUTOCQ> και επικόλληση στο Text, την καθορισµένη ηµεροµηνία και ώρα θα αρχίσει η
εκποµπή µου CQ διότι η Μακροεντολή <AUTOCQ> εµπεριέχει την Μακροεντολή  <TX>.

Αν θέλουµε πολλές υπενθυµίσεις, τότε γράφουµε την πρώτη κλικ ΟΚ, ξανά κλικ New της
εικόνας1 και γράφουµε την 2ρη υπενθύµιση, την 3τη, 4η κτλ. Όποτε έχουµε:
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Auto CQ= Εµφανίζονται οι επιλογές: Start, Stop, Text, Delay, Watch squelch. Όταν δεξί κλικ στο
κουµπί-Μάκρο CQ, θα δούµε την µακροεντολή <AUTOCQ>, ενώ αν αριστερό κλικ θα γίνει
εκποµπή ολόκληρης πρότασης όπως:
<TX>CQ CQ CQ de <MYCALL> <MYCALL> <MYCALL>
CQ CQ CQ de <MYCALL> <MYCALL> <MYCALL> pse K<RXANDCLEAR>. Αυτή η πρόταση γρά-
φεται εδώ στο Text. Αν θέλουµε να αλλάξουµε το περιεχόµενο της <AUTOCQ>, τότε Options>
Auto CQ> Text και στο ανοιγόµενο πλαίσιο γράφουµε τις αλλαγές µας, κλικ ΟΚ.

Delay= γράφουµε σε δευτερόλεπτα τον χρόνο καθυστερήσεως επανάληψης του CQ.

Watch squelch= Όταν επιλεγεί έχουµε επιτήρηση-παρακολούθηση του squelch.
ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ = Παρατήρησα ότι, όταν έχουµε τσεκάρει το Watch squelch η µέτρηση του χρόνου
όπου εγγράψαµε στο Delay δεν ακολουθείτε, γι’ αυτό αποτσεκάρατέ ‘το.

Start= αρχίζει η εκποµπή CQ. Stop= σταµατά την εκποµπή και τον χρόνο (Delay) αφού πρώτα
στείλει όλο το κείµενο του <AUTOCQ>, αν θέλουµε να σταµατήσει κι αυτό τότε πιέζουµε το
πλήκτρο Esc του πληκτρολογίου.

Επίσης µε τα πλήκτρα Alt + a του πληκτρολογίου ανοίγει πλαίσιο µε την επιλογή Start CQ.

Set transceiver Fq= Εφ’ όσον υπάρχει σύνδεση CAT (δείτε σελίδες 18, 19, 20), η συχνότητα
ακολουθεί είτε η ρύθµιση γίνεται από τον ποµποδέκτη είτε από το MixW. Αν για κάποιο λόγο
δεν υπάρχει αυτός ο συγχρονισµός κλικ Set transceiver Fq και η ρύθµιση γίνεται µε το χέρι.

Memory= Μέχρι 20 εγγραφές Μνήµης µας παρέχει το MixW. Στο κυρίως παράθυρο θέτουµε
συχνότητα, τάξη εκποµπής, και από ‘Mode settings’ τις ανάλογες ρυθµίσεις.
(Σηµείωση: κάθε διαµόρφωση έχει τις δικές της ρυθµίσεις, και γίνονται στο πλαίσιο διαλόγου
‘Mode settings’. Περιγράφονται ξεχωριστά για κάθε διαµόρφωση στο κεφάλαιο:
‘Ψηφιακοί Τρόποι’)

Αφού θέσουµε τα πιο πάνω κλικ Options> Memory, παρουσιάζεται το πλαίσιο Memory, κλικ σε
µία γραµµή, γίνεται µπλε, κλικ στο Memory Write και η ρυθµίσεις µας θα εγγραφούν στην
γραµµή Mem(x). Αν θέλουµε να αντικαταστήσουµε µία υπάρχουσα εγγραφή, κάνουµε τις ίδιες
κινήσεις. Τώρα, ας υποθέσουµε ότι είµαστε BPSK31 14070 και θέλουµε να πάµε SSTV 14230, κλικ
στην αντίστοιχη γραµµή (γίνεται µπλε) και κλικ στο κουµπί Memory Read και ο ποµποδέκτης
µαζί µε το MixW θα µεταφερθούν εκεί.
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Σηµείωση:  Όπως είµαστε στην κυρίως οθόνη και θέλουµε τις ρυθµίσεις αυτές να τις
περάσουµε στο πίνακα Memory, κλικ στο πληκτρολόγιο Ctrl+(x), όπου (x) αριθµός από 1-10*.
*Για τον αριθµό 10 κτυπάµε το µηδέν (0). Από 11-20  πιέζουµε Shift+Ctrl+(11-20).
Για να επαναφέρουµε τις ρυθµίσεις µίας µνήµης κλικ στο πληκτρολόγιο Alt+(x).

Επιλέξτε τσεκάροντας µε (ν)  αυτά  που θέλετε από τα παρακάτω.

Single click= οι διάφορες λειτουργίες γίνονται µ’ ένα κλικ του ποντικιού.

Clear call on Fq change= διαγραφή της κλήσης όταν αλλάζουµε συχνότητα. (επικίνδυνο όταν
δεν έχουµε σώσει το QSO µας)

Clear QSO on new call= διαγραφή QSO σε µία νέα κλήση. (ο ίδιος κίνδυνος χασίµατος του QSO)

Auto search in callbook= αυτόµατη έρευνα στο callbook. Είναι ανενεργό αλλά όταν από
Configure > Callbook  εγγράψουµε τι Callbook διαθέτουµε, ενεργοποιείται, οπότε και το
τσεκάρουµε για να ισχύσει ότι εγγράψαµε στο Configure > Callbook .

Beep on QSO before= ακουστικός ήχος από το δυναµικό µεγάφωνο του Η/Υ (είναι στο κουτί) εάν
το συγκεκριµένο QSO το έχουµε ξανακάνει.

Freeze on mouse move= ‘Πάγωµα’ της οθόνης λήψεως για λίγο ώστε να προλάβουµε να
µεταφέρουµε τα: χαρ. κλήσεως, QTH, κ.α. στο ηµερολόγιο.

MixW: Παρουσίαση Στοιχείων Μενού (View Menu)

___________________________Μενού > View ____________________________________
Με το µενού View επιλέγετε τα διάφορα παράθυρα ελέγχου του MixW και των λειτουργικών
υποστηρίξεων όπου θα παρουσιαστούν στην οθόνη, και σε µερικές περιπτώσεις, πώς θα εµφα-
νιστούν. Απλά επιλέξτε τσεκάροντας αυτά  που θέλετε να παρουσιαστούν στο παράθυρο.

Menu
Το MixW έχει δύο διαφορετικά σχεδιαγράµµατα επιλογών της Γραµµής Menu.  Αυτή η βοήθεια
χρησιµοποιεί µόνο το Layout 1 (σχεδιάγραµµα 1). Εάν προτιµάτε το Layout 2 (σχεδιάγραµµα 2),
µπορείτε εύκολα να το αλλάξετε στο Layout 1 για να ακολουθήσετε τις πληροφορίες της  βοή-
θεια και έπειτα το αλλάζετε στο Layout 2. Μια φορά οι ονοµασίες περίπου είναι η ίδιες και για
τα δύο σχεδιαγράµµατα. (δείτε σελίδα 5,6)
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Control Bar    (Γραµµή Ελέγχου)
Όταν τσεκαριστεί, η Control Bar θα παρουσιαστεί στην οθόνη. Είναι η Γραµµή που έχει τα κου-
µπιά Μάκρο, µπορείτε να την κινήσετε  και επανατοποθετήσετε (προσκολλήσετε). Δείξτε µε
τον δείκτη µια κενή περιοχή της Γραµµής (Bar), κρατήστε πατηµένο το αριστερό κουµπί του πο-
ντικιού και µετακινείστε το περίγραµµα της Γραµµής (Bar) έως ότου αλλάξει σχήµα, ελευθερώ-
νετε το κουµπί του ποντικιού στην νέα του θέση. Η συνηθισµένη εναλλασσόµενη θέση του είναι
κάτω από το παράθυρο φάσµατος. Αλλά αυτό είναι υποκειµενικό, δοκιµάστε πρώτα κάτω από
την  Log Bar (Γραµµή Ηµερολογίου).

Log Bar    (Γραµµή Ηµερολογίου)
Έχουµε διάφορες επιλογές παρουσίασης του ενεργού ηµερολογίου. Ως προεπιλογή είναι το
Normal layout, ενώ όταν λαβαίνουµε µέρος σε διαγωνισµό επιλέγουµε το Contest layout. Εάν
αποτσεκάρουµε το View log bar, το ηµερολόγιο θα φύγει από την οθόνη (περίπτωση λήψης FAX
όπου θέλουµε µεγάλη οθόνη). Επίσης αν συνδέετε τον ποµποδέκτη µέσω CAT (διασύνδεσης)
ΜΗΝ τσεκάρετε το ‘Manual entry mode’ ώστε οι καταγραφές να γίνονται αυτόµατα.

CAT Bar   (Πίνακας CAT)
Όταν τον επιλέξουµε, εµφανίζεται πλαίσιο προς ρύθµιση της τάξης εκποµπής, της συχνότητας
στον καταρράκτη και αναγραφής των στο ηµερολόγιο (Log Bar). Όταν υπάρχει σύνδεση CAT
µε τον Ποµποδέκτη, αυτές οι αλλαγές γίνονται αυτοµάτως, όταν δεν υπάρχει  συνδεση CAT τις
γράφουµε εµείς και πατάµε το πλήκτρο Enter.

Tuning Indicator   (δείκτης Συντονισµού)
Όταν τσεκαριστεί, µια απεικόνιση της φάσης του λαµβανοµένου σήµατος θα παρουσιαστεί. Αυ-
τό θα επιδείξει πολύχρωµες ακτινωτές γραµµές, όπως οι ακτίνες µιας ρόδας, όταν το MixW δεν
είναι συντονισµένο σε κάποιο σήµα.  Όταν συντονιστείτε σε BPSK σήµα, θα υπάρξουν µόνο δυο
κατακόρυφες, ή σχεδόν κάθετες, απεικονίσεις ακτίνων. Όταν συντονιστείτε σε QPSK, θα υπάρ-
ξουν δύο κάθετες και δύο οριζόντιες ακτίνες σχηµατίζοντας έναν σταυρό, και όταν συντονιστεί-
τε σε FSK31, θα παρουσιαστούν δύο οριζόντιες ακτίνες.

World Map (Παγκόσµιος χάρτης)
Ένας παγκόσµιος Αζιµουθιακός χάρτης θα εµφανιστεί µε κέντρο τον σταθµό σας ως κίτρινο
σηµείο στη γεωγραφική θέση (Lat, Long) που ρυθµίσατε στο Configure | Personal Data. Μια
γραµµή θα εµφανιστεί δείχνοντας τη θέση (Στίγµα) του σταθµού που βρίσκεστε σε ενεργό QSO
και εγγράφει στο ηµερολόγιο. Εάν έχετε ρυθµίσει το MixW για να χρησιµοποιήσετε τον έλεγχο
κινητήρα, η κατεύθυνση της κεραίας σας θα εµφανιστεί, και θα κινηθεί στην διόπτευση του
σταθµού όταν χρησιµοποιείται  αυτόν τον κινητήρα στην κεραία σας, µέσω MixW.

DX Cluster dialog = Διάλογος δέσµης πληροφοριών µέσω Διαδικτύου
Όταν είµαστε στο διαδίκτυο κλικ DX Cluster dialog, ανοίγει πλαίσιο διαλόγου όπου θα µας δώ-
σει τις εξής πληροφορίες: Στην στήλη DX είναι ο σταθµός που αναµένει QSO,  ενώ στην Freq
είναι η συχνότητα που αναµένει. Στην στήλη de είναι ο σταθµός που δίνει την πληροφορία µαζί
µε περισσότερες πληροφορίες στην στήλη info ως και την UTC αποστολής αυτής της πληροφο-
ρίας.
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Όταν τον δροµέα του ποντικιού τον πάµε πάνω από το χαρ. κλήσεώς του, τότε παίρνουµε πε-
ρισσότερες πληροφορίες, πχ. έβαλα τον δροµέα στον LQØD και έµαθα την χώρα, που ανήκει η
χώρα του, (WAZ) και ITU zone, την αζιµουθιακή διόπτευση από ΕΜΕΝΑ, ως και την µεταξύ µας
απόσταση. (WAZ=Working All Zones).

 Η πρώτη στήλη δείχνει µε σύµβολα, µνηµονεύοντάς µας, εάν έχουµε κάνει κάποια επαφή µε
τον σταθµό που υπάρχει στην Γραµµή. Έτσι:

= Γενικώς, το αστέρι σηµαίνει κάτι το <Νέο> για το Ηµερολόγιο/QSO µας.

Εάν ο ποµποδέκτης µας είναι συνδεδεµένος µε το MixW µέσω CAT , τότε αν δύο κλικ (για ένα
κλικ δες πιο κάτω) στην γραµµή που αναγράφεται ο σταθµός που µας ενδιαφέρει, η συχνότητα
του ποµποδέκτη θα µεταπηδήσει στην αναγραφόµενη συχνότητα του σταθµού.

Εάν το πλαίσιο είναι κενό (ενώ είµαστε στο ίντερνετ), κλικ στο  (είναι το κουµπί για να
κατεβάσουµε τις εγγραφές –Get Web Cluster page-) αν και τώρα παραµείνει κενό, τότε κλικ στο

 (είναι το κουµπί ρυθµίσεις –settings-), το οποίο σας επιτρέπει να θέσετε διάφορες επιλογές
για το παράθυρο DXCluster. Ανοίγει το πλαίσιο ρυθµίσεων:



92

Tune radio and listen on single= Αν το επιλέξουµε και έχουµε CAT σύνδεση, τότε µε ένα κλικ σε
µία γραµµή–αναφοράς του DXCluster, ο  ποµποδέκτης µας θα µεταβεί σ’ αυτήν την συ-
χνότητα

Web Cluster= Είναι οι διευθύνσεις του Ιντερνετ όπου παίρνουµε και δίνουµε τα στοιχεία.

Κλικ στο  (Get WWV page) και ο WWV µέσω του  '/dxs/wwv25.html' θα µας δώσει
πληροφορίες για τον ηλιακό άνεµο, δείκτες όπως R (solar flux), το K (Sunspot Number), κτλ.

Δυστυχώς η WWV page  «/dxs/wwv25.html?» έχει σταµατήσει στην ηµεροµηνία 27 Aug (August),
(ενώ το νεώτερο </Announcements.aspx> = τίποτα). Αν θέλετε τις πληροφορίες: SFI= 84 A= 2 K=2
R= 28 και αν υπάρχει ηλιακή καταιγίδα πηγαίνετε στον ιστοχώρο του JA3QGI
http://www.qsl.net/ja3qgi/jawwv-25.html ο οποίος ανανεώνει τις πληροφορίες 6 φορές την ηµέρα.

Μια φορά για Geophysical Alert Message (Προειδοποιήσεις για Γεωφυσικά µηνύµατα) είναι:
http://www.swpc.noaa.gov/ftpdir/latest/wwv.txt ενώ για Daily Solar Data (Ηλιακή κατάσταση)
είναι: http://www.swpc.noaa.gov/ftpdir/indices/DSD.txt

(Σηµείωση 1: ο σταθµός WWV εκπέµπει ΠΡΟΤΥΠΗ ΩΡΑ ΚΑΙ ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ µαζί µε αυτές τις
πληροφορίες επί 24ωρου βάσεως, τάξη εκποµπής ΑΜ στους 5, 10, και 15 MHz µε 10ΚW, ενώ
στους 2,5 και 20 MHz µε 2,5 ΚW. Όλο το πρόγραµµα υπάρχει στην:
http://tf.nist.gov/stations/wwv-wheel.htm ). Επίσης ο ραδιοφάρος (beacon) DKØWCY στους
10144.00 KHz τις µεταδίδει επί 24ώρο, για κάθε ώρα CW +00, +20, +30, +40 λεπτά, µε RTTY +10,
και PSK31 +50 λεπτά. Για RTTY και PSK31 αν έχετε τον ποµποδέκτη σε USB συντονιστείτε στους
10143.20 KHz).

(Σηµείωση 2: το τι αντιπροσωπεύουν οι πιο πάνω δείκτες πχ SFI = Solar Flux Index, R= Sun Spot
κτλ  Θα τα βρείτε στην http://www.sec.noaa.gov/NOAAscales/index.html)

(Σηµείωση 3: Το MixW2.19 χρησιµοποιεί ως server τον oh2aq.kolumbus.com, όµως, τώρα τελευ-
ταία άλλαξε διεύθυνση σε www.dxsummit.fi έτσι ο Nick έβγαλε την beta2 την οποία κατεβάζε-
ται από εδώ http://mixw. net/files/ MixW219b5. zip . Αποσυµπιέζεται το αρχείο στο φάκελο του
MixW2.19.

ΠΡΟΣΟΧΗ, ΤΟ ΑΡΧΕΊΟ ΑΥΤΟ ΔΕΝ ΚΑΝΕΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ, ΑΠΛΩΣ ΑΝΤΙΚΑΘΥΣΤΑ ΤΗΝ
ΠΕΤΑΛΟΥΔΑ, θα ζητηθεί: Να αντικατασταθεί; Κλικ ΟΚ.

Αν δεν το κατεβάσετε τότε ανοίξετε συγχρόνως και παράθυρο Telnet, οι πληροφορίες έρχονται
κανονικά.
Συγκρίνατε το δικό σας πλαίσιο DX Cluster settings µε το δικό µου, διορθώστε ότι χρειάζεται, πε-
ρισσότερο προσέξτε τις διευθύνσεις στα: Server, Port και  Page WWV page να είναι οι ίδιες, κλικ
ΟΚ).

http://www.qsl.net/ja3qgi/jawwv-25.html
http://www.swpc.noaa.gov/ftpdir/latest/wwv.txt
http://www.swpc.noaa.gov/ftpdir/indices/DSD.txt
http://tf.nist.gov/stations/wwv-wheel.htm
http://www.sec.noaa.gov/NOAAscales/index.html
http://www.dxsummit.fi/
http://mixw.net/files/MixW219b5.zip
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Κλικ στο  και οι εγγραφές θα αρχίσουν. Επίσης τα µεγέθη των στηλών και του παρα-
θύρου στο πλαίσιο DX Cluster µπορεί να αλλάξουν θέτοντας τον δείκτη του ποντικιού µεταξύ
DX-de, de-Freq, Freq-UTC, UTC-Info, ο δείκτης µετατρέπεται σε µία κάθετο γραµµή µε δεξιό-
αριστερό βέλος, ενώ όταν το πάµε στο περίγραµµα του πλαισίου θα γίνει  δεξιό-αριστερό βέλος,
τότε κλικ-σύροντας µπορούµε να αυξοµειώσουµε τις στήλες ή το πλαίσιο)..

Εάν θέλουµε να στείλουµε εµείς µια πληροφορία τότε κλικ  λέγεται send spot και παρου-
σιάζεται το:

Εδώ αυτόµατα έχουν γραφεί οι επιλογές (το Χαρ/Κλήσεως µου, η συχνότητα που έχω, ως και η
διαµόρφωσή µου) από το Κυρίως παράθυρο, αν τώρα θέλουµε να ειδοποιήσουµε ότι ο ‘τάδε’ εί-
ναι σε CQ BPSK31 στο Call γράφουµε το χαρακτ. κλήσεως του και στο info γράφουµε CQ
QPSK31 ή οιανδήποτε άλλη πληροφορία που θεωρούµε χρήσιµη. Αν εµείς κάνουµε CQ και
θέλουµε να ειδοποιήσουµε ότι ‘παιδιά εδώ είµαι ελάτε’ τότε στο Call γράφουµε κι εκεί το δικό
µας χαρακτ. κλήσεως. Κλικ ΟΚ και η εγγραφή µας έφυγε.
Μέσω του DX Cluster µπορούµε να παρακολουθήσουµε και την διάδοση των ηλεκτροµαγνητι-
κών κυµάτων (εχθές ο DLJMG/Γερµανία άκουγε AH2J/Guam στους 18MHz 0934z).

Το MixW έχει ενσωµατωµένο παράθυρο για DX Cluster, το όποιο µπορεί να λάβει στοιχεία από
Packet ή το internet DX Cluster. Για να ενεργοποιηθεί αυτό το παράθυρο επιλέξτε:
View | DXCluster (ή γράφετε την µακροεντολή <SHOW:name> σβήνοντας το name και γράφο-
ντας <SHOW:DXCLUSTER> σ’ ένα κουµπί Μάκρο, επίσης το ίδιο θα συµβεί όταν κλικ Alt+Q,
Αν θέλετε να διακόψετε την παρουσίαση του DXCluster, πάλι κλικ Alt+Q).

Packet βασισµένο στο DXCluster: Για να λειτουργήσετε το Packet DXCluster πρέπει να έχετε
ένα packet TNC συνδεµένο και διαµορφωµένο. Αυτό γίνεται µε την επιλογή Configure | TNC
settings. Μπορείτε επίσης να γράψετε ένα αρχείο εντολών για να ένωση  το TNC σας στο packet
DXCluster της επιλογή σας.

Σηµείωση1: εάν δεν έχετε TNC αλλά έχετε συνδέσει τον ποµποδέκτη  των 2 µέτρων µε Η/Υ και
MixW (ή και να έχετε TNC)  και είσαστε συνδεδεµένοι  συνέχεια στο Ιντερνετ, πρέπει από το
πλαίσιο Settings να αποτσεκάρετε το Auto reload. Συντονιστείτε 144875 (το MixW σε Packet) και
οι πληροφορίες θα εγγράφονται στο Cluster και στο κυρίως παράθυρο του MixW όπως εδώ:

Σηµείωση2: Όταν Alt+T εµφανίζεται το πλαίσιο TNC µε επιλογές:
1ον  TNC Settings (όπως από Configure | TNC settings) για να ρυθµίσουµε την σειριακή θύρα του

TNC.
2ΟΝ Run script, εµφανίζεται παράθυρο επιλογών για δύο εγγραφές που υπάρχουν το

και το , επιλέγουµε ένα και κλικ «Άνοιγµα».
(Δυστυχώς δεν έχω TNC για να συνεχίσω το πώς γίνεται η ένωση µε BBS ή DXCluster µε αυτόν
τον 2ρο τρόπο, αλλά για να επικοινωνήσετε µε BBS ή DXCUSTER διαβάστε το κεφάλαιο Packet)
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DX cluster βασισµένο στο Telnet: Πρώτα ανοίγουµε το Telnet και ύστερα το DX cluster.
Το DX cluster θα παίρνει τις πληροφορίες από  το Telnet. View | Telnet Window κατόπιν ανοίξτε
το Παράθυρο DX Cluster και κλικ στο κουµπί "Get Web Cluster Page"στην κορυφή του παραθύ-
ρου. Δείτε View>Telnet.

Callbook dialog    (Κατάλογος Χαρακτηριστικών Κλήσεως)
Για να εφαρµοστεί αυτή η επιλογή, πρέπει πρώτα να έχετε φορτώσει στον σκληρό σας δίσκο ένα
callbook (εφ’ όσον έχετε ένα). Από την επιλογή Configure| Callbook, επιλέξτε τον τύπο του
Callbook και γράφτε την διαδροµή του. (δείτε την επιλογή Configure > Callbook) Εάν υπάρχει µια
εγγραφή εισόδου στο ηµερολόγιο για το τρέχων QSO, αυτή η εγγραφή θα εισαχθεί αυτόµατα
στο Call: text box όταν κλικ στο Callbook dialog. Εάν θέλετε ένα διαφορετικό Χαρακτηριστικό
κλήσεως, γράψτε αυτό στο Call: text box. Κλικ στο κουµπί Search... για να αναζητηθεί το Χαρ.
κλήσεως στο callbook. Όταν το χαρ. κλήσεως δεν περιέχεται στο εγκαταστηµένο CD- callbook,
τότε θα γραφεί ότι υπάρχει λάθος, ειδάλλως θα παρουσιαστούν όλα τα στοιχεία. Πχ. για τον
SV8UM γράφει:

Σηµείωση: Γενικώς το πλαίσιο από Callbook dialog θα αναζητήσει τα στοιχεία αναλόγως του τι
έχουµε επιλέξει στο Configure| Callbook. Εδώ αναφέρεται ότι έχουµε ένα CD- callbook, µπορεί
όµως να γίνει η αναζήτηση και µέσω του Ίντερνετ. Δείτε το κεφάλαιο: «Χρήσης του MixW µε
άλλα προγράµµατα» το  υποκεφάλαιο : «Μέσω Ίντερνετ».

Status Bar (Γραµµή Κατάστασης)
Όταν τσεκαριστεί, θα εµφανιστεί η Γραµµή Κατάστασης. Σηµείωση: Δεξί κλικ σε αυτήν θα πα-
ρουσιάσει πρόσθετο πλαίσιο:

Statistics (Στατιστικές)
Απεικονίζει τις επιλογές σας για τις στατιστικές του διαγωνισµού (contest), κατά την διάρκεια
όπου το MixW είναι σε τρόπο διαγωνισµού (contest). Λεπτοµέρειες στο κεφάλαιο Παράρτηµα>
Λειτουργία διαγωνισµού (contest).

Γρήγορη αναζήτηση (Quick search)
Ο διάλογος Quick Search είναι για έρευνα όταν υπάρχουν ελλιπή στοιχεία  των Χαρ.Κλήσεων.
Επιλέξτε  View | Quick search | Show dialog. Έπειτα επιλέξτε τη προτιµώµενη σας µέθοδο από
τις επιλογές, επιλέγοντας View | Quick search | <preferred method>. Τώρα µε το Γρήγορο διάλο-
γο Αναζήτησης που επιλέγεται µπορείτε να εισάγετε µέρος του Χαρ.Κλήσεως στο νέο QSO του
κελιού της Γραµµής Ηµερολογίου. Ειδικοί χαρακτήρες όπως ('*' και '?') επιτρέπονται.  Οι κόκκι-
νες µολυβιές θα δείξουν εάν είχατε ήδη ένα QSO (ένδειξη ενός ψέµατος) µε αυτόν τον σταθµό

(αυτό θα είναι σύµφωνα µε τις τρέχουσες ρυθµίσεις διαγωνισµού).
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(Σηµ. [Wildcards ('*' και '?')] = 1. Ειδικός χαρακτήρας όπως αστερίσκος ή ένα ερωτηµατικό

µπορεί να χρησιµοποιηθεί για να παραστήσει έναν ή περισσότερους χαρακτήρες).

                                                        NCDXF/IARU Beacons (Ραδιοφάροι)
Αυτός ο διάλογος σας επιτρέπει αυτόµατα QSY τον ποµποδέκτη σας στους διάφορους Ραδιοφά-
ρους. Οι επιλογές απεικονίζουν τα ενεργά αναγνωριστικά σήµατα του Beacon βασισµένα σε
χρόνο Ζούλου (GMT). Κλικ σε ένα ενεργό beacon θα QSY τον ποµποδέκτη σας στην συχνότητα
του Ραδιοφάρου, θέτοντας CW για αποκωδικοποίηση.
Σηµείωση:  Η ώρα στον υπολογιστή σας πρέπει να ρυθµιστεί εξαιρετικά ακριβής για να χρησι-
µοποιήσετε αυτό το χαρακτηριστικό γνώρισµα, διαφορετικά ο κατάλογος δεν θα είναι συγχρο-
νισµένος µε την ώρα των Ραδιοφάρων. Πρέπει επίσης ο ποµποδέκτη σας να επικοινωνεί µε το
MixW µέσω CAT ώστε αυτόµατα QSY τον ποµποδέκτη σας.
Οι συχνότητες των ραδιοφάρων είναι σε Khz: 14100, 18110, 21150, 24930, και 28200. Κάθε 3΄και για
10΄΄σε CW 22 wpm δίνουν το Χαρ.Κλήσεως και 4 παύλες διαφορετικής ισχύος, από την πρώτη
100W, 10W, 1W, 0,5 W αντιστοίχως. Υπάρχουν 18 Ραδιοφάροι κατανεµηµένοι σ’ όλο τον κόσµο
έτσι ακούγοντας τις παύλες θα γνωρίζουµε αν QSO σ΄εκείνη την περιοχή του κόσµου και µε
ποια ισχύ. Στην σελίδα 28/29 περι ραδιοφάρων.

Στον ιστοχώρο http://www.thinkman.com/dimension4/help/ υπάρχει δωρεάν το πρόγραµµα
Dimension 4 για την αυτόµατη ρύθµιση της ώρας µέσω Ιντερνετ, ακριβείας χιλιοστού/δευτ.

Scanner (Σαρωτής)
Σας επιτρέπει να ρυθµίζετε τις συχνότητες ή τις περιοχές συχνοτήτων που θα σαρώνονται. Οι
ανιχνεύσεις αρχίζουν και τελειώνουν µε τις µακροεντολές <STARTSCAN> <STOPSCAN> που τις
ορίζουµε σε κουµπιά Μάκρο. Προηγουµένως στο µενού ‘Επιλογές- Options>Scan’ η σάρωση
γίνεται στον καταρράκτη ενώ εδώ σε περιοχή συχνοτήτων.

Κλικ Scanner και:

Εικόνα 1 Add= προσθέτουµε νέα Ζώνη σαρώσεως. Επιλέγοντας µία γραµµή µε συχνότητες σά-
ρωσης, µπορούµε να την διαγράψουµε µε το Delete ή να την επεξεργαστούµε µε κλικ στο Edit
οπότε πάµε στην Εικ.2

Range Enable= χωρίς (ν) & κλικ στο ΟΚ, η συγκεκριµένη ζώνη της εικόνας 1 στην στήλη Enable
θα γραφεί αυτοµάτως η λέξη (no) δηλαδή έγινε ανενεργή, ενώ αν έχει (ν) γράφεται το (Yes).
Start Fq= γράφουµε την συχνότητα αρχής σαρώσεως.
End Fq= γράφουµε την συχνότητα τέλους σαρώσεως.
Dwell time= η σε δευτερόλεπτα παραµονή στο σήµα.
Time range= ορίζουµε την διάρκεια σε ώρα της σάρωσης.
Single Fq= εάν το τσεκάρουµε η σάρωση θα γίνει µία φορά.
Step Mode Start= γράφουµε την µακροεντολή που θέλουµε στην αρχή της σάρωσης και
ποια Macro End Macro στο τέλος

http://www.thinkman.com/dimension4/help/
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Contest mode (Τρόπος διαγωνισµού)
Ο διάλογος contest mode χρησιµοποιείται για την επιλογή, την επεξεργασία ή την προσθήκη
των ρυθµίσεων του διαγωνισµού. Λεπτοµέρειες στο κεφάλαιο:

Παράρτηµα> Λειτουργία διαγωνισµού (contest).

 Spectrum (Φάσµα)
Εδώ µπορείτε να αλλάξετε µεταξύ του καταρράκτη (Waterfall) ή φάσµατος (Spectrum) αλλάζουν
επίσης τα χρώµατα, η µεγένθυση (zoom), και RF δείκτες (markers). Πολλά από αυτά τα στοιχεία

µπορούν επίσης να αλλάξουν µε δεξί κλικ στο παράθυρο του καταρράκτη/φάσµατος.
(Δείτε επίσης τα κεφάλαια «Χρησιµοποιώντας το Φάσµα / Καταρράκτη»)

Σηµείωση:  µπορείτε επίσης να αλλάξετε την ταχύτητα αυτής της απεικόνισης στις ρυθµίσεις
διαλόγου της κάρτας ήχου. Επιλέξτε Configure | Sound Card settings> Spectrum speed.
Οι γρηγορότερες ταχύτητες απαιτούν και γρηγορότερους υπολογιστές.

Απεικόνιση συχνότητες φάσµατος και ρύθµιση για τις λειτουργίες LSB ή USB:
Οι επιλογές του MixW  για RF, USB/LSB πρέπει να ρυθµιστούν ώστε να εκφράζουν τον τρόπο
λειτουργίας σας µε την επιλογή View | Spectrum | RF, USB ή RF, LSB ή Auto, ή Sound. Αυτά
πρέπει να τεθούν σωστά ώστε οι συχνότητες στην απεικόνιση να αντιπροσωπεύουν τις πραγ-
µατικές λειτουργούσες συχνότητές σας, (µε λίγα λόγια, να µην δείχνει άλλη συχνότητα ή τάξη
εκποµπής ο ποµπός και άλλη  το MixW). Καλό είναι να θέσετε Auto οπότε το MixW αυτόµατα
θα ρυθµίζει τις αντίστοιχες θέσεις, όπως και την αντιστροφή (inversion) βασισµένη στην δια-
µόρφωση της RF σας. Όταν επιλέξετε

Sound τότε η απεικόνιση της συχνότητας στον καταρράκτη θα είναι σε Herz. (Δείτε τις πληρο-
φορίες για inversion (αντιστροφή) στην Ρύθµιση Παραµέτρων σελίδα 22.
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Bookmarks  Όταν το επιλέξουµε τότε σε όποιον σταθµό ‘κλικάρουµε’ στο σήµα του,
θα εµφανιστεί το Χ/Κλήσεως του ή άλλο σηµείο στο κάτω µέρος του καταρράκτη. Πολλές φορές
θα µας διευκολύνει αυτό διότι επανερχόµαστε σε έναν Bookmark-σταθµό για QSO.
Σηµ.: Με δεξιό κλικ στον καταρράκτη υπάρχει το Toggle Bookmark δηλαδή επιλογή ON/OFF

Dynamic range= µείωση ή αύξηση του σήµατος RX σε db (decibel= λογαριθµική µονάδα για την
µέτρηση της έντασης ήχου). Η λήψη έντασης του ακουστικού σήµατος στον καταρράκτη µπορεί
να φθάσει σε ενίσχυση τα 100 db, έτσι να παρουσιαστούν παρασιτικές ακουστικές συχνότητες
(κάθετες γραµµές)  οφειλόµενες σε εξαρτήµατα του Η/Υ πχ. από τους ανεµιστήρες.

Average curve= στην επιλογή None έχουµε µόνο την Dynamic range στο Φάσµα.
Στο Normal (κανονικό) ενώ στο Inverted (αντιστρεφόµενο) και αφορά την απεικόνιση Spectrum.
Δείτε το: ‘Χρησιµοποίηση της απεικόνισης του Φάσµατος’.

Colors= Ότι επιλέξουµε παρουσιάζεται πλαίσιο επιλογής χρώµατος για:
Waterfall palette αφορά τον φόντο του καταρράκτη, (µάλλον καλλίτερα είναι το Default).
Spectrum line color και Average line color αφορά τα χρώµατα των γραµµών-ενδείξεων όταν
είµαστε σε Spectrum όπως και το Background color αλλάζει το χρώµα του φόντου στο Spectrum.
Scale color αλλάζουµε το χρώµα στις συχνότητες και στις κάθετες γραµµούλες.
Scale background αλλαγή της γραµµής φόντου που είναι οι συχνότητες.
Grid όταν είµαστε σε Spectrum (απεικόνιση Φόντου) και έχουµε τσεκάρει το Show 10Db grid, τό-
τε στον Spectrum παρουσιάζονται οριζόντιες γραµµές που δείχνουν την ένταση του RX σήµατος
µε βήµα των (µείον) 10Db. Το χρώµα αυτών το αλλάζουµε από εδώ.

Zoom= Όταν το έχουµε x1 ο καταρράκτης έχει εύρος περίπου 3500Hz (προεπιλογή), στο 0,5 το
εύρος µεγαλώνει ενώ στα υπόλοιπα µικραίνει, δηλαδή δείχνει µεγαλύτερο εύρος συχνοτήτων.

Advanced Waterfall (Προηγµένος καταρράκτης)
Όταν τσεκαριστεί ολόκληρος ο καταρράκτης θα κινηθεί καθώς συντονίζετε τον ποµποδέκτη (η
CAT πρέπει να είναι ενεργή). Αυτό αποτρέπει τις "κηλίδες" από τα σήµατα στον καταρράκτη.
Απαιτεί ένα γρήγορο Η/Υ  για την οµαλή λειτουργία.

Underline sent text    (Υπογράµµιση του εκπεµπόµενου κειµένου)
Όταν τσεκαριστεί, το κείµενο στο παράθυρο TX θα υπογραµµίζεται καθώς εκπέµπεται.  Το δια-
βιβασθέν κείµενο αντιγράφεται επίσης στην οθόνη RX, σε ένα χρώµα όπως διαµορφώθηκε στην
επιλογή Configure | TX font color. Επίσης το Underline sent text πρέπει να ενεργοποιηθεί  εάν
θέλετε να επεξεργαστείτε το κείµενο που παραµένει ακόµα στην προσωρινή µνήµη του TX.
Για να συνεχίσετε την εκποµπή πρέπει να κάνετε κλικ στο τέλος της πρότασης.

Word mode (Τρόπος λέξης)
Η επιλογή word mode αποτρέπει το κείµενο να εκπεµφθεί από τη προσωρινή µνήµη έως ότου
γραφεί µια ολόκληρη λέξη στο παράθυρο TX. Αυτό µπορεί να είναι πρακτικό καθώς επιτρέπει
την επεξεργασία µιας λέξης στις διαµορφώσεις που δεν υποστηρίζουν το πλήκτρο Backspace,
όπως RTTY και AMTOR.
Το word mode είναι µόνο διαθέσιµο όταν χρησιµοποιείται η επιλογή (έχετε τσεκάρει) το
Underline sent text όπως περιγράφεται ανωτέρω. Επίσης, όταν χρησιµοποιείτε το word mode,
και δεν υπάρχει ένα «διάστηµα» µεταξύ του κέρσορας και της τελευταίας λέξης του κείµενου
που είναι στο παράθυρο TX, αυτή η τελευταία λέξη δεν θα φύγει διότι θα περιµένει να συµπλη-
ρώσετε και κάποια άλλη λέξη ή µακροεντολή, κτυπήστε το πλήκτρο «διάστηµα» του πληκτρο-
λογίου και έφυγε στον αέρα. Για το word mode υπάρχει η µακροεντολή <WORDMODE:x> όπου
x=1 δηλώνει ON, ενώ x=0 δηλώνει OFF.

CAPITALS ONLY (ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΜΟΝΟ)
Η επιλογή CAPITALS ONLY θα µετατρέπει αυτόµατα οποιαδήποτε µικρά γράµµατα που εισά-

γονται στο παράθυρο TX σε κεφαλαία όταν στέλνονται στην προσωρινή µνήµη TX. Αυτό είναι
πρακτικό για τους τρόπους RTTY και AMTOR, οι οποίοι υποστηρίζουν µόνο τα κεφαλαία.
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Display Slashed Zero (Απεικόνιση του “µηδέν”)
Παρέχει στον χρήστη µια επιλογή τις µορφής Ø για το αριθµητικό µηδέν.
UTC (Διεθνής Ώρα)
Η εµφανιζόµενη ώρα στο δεξιό µέρος της Γραµµής Κατάστασης είναι σε Universal Coordinated
Time (Διεθνής Ώρα). Όταν αποτσεκαριστεί, θα είναι στην τοπική ώρα. Εάν το ρολόι του Η/Υ εί-
ναι ρυθµισµένο σε UTC αντί της τοπικής ώρας,  η Ώρα Ζώνης των παράθυρων πρέπει να τεθεί
σε GMT (Greenwich Mean Time) και η ρύθµιση  για "daylight savings changes" να είναι ανενεργή.
(Σηµείωση: η καρτέλα Ώρα Ζώνης παρουσιάζεται όταν δύο κλικ επάνω στην ώρα του Η/Υ).
Καλλίτερα όµως είναι στον Η/Υ να έχουµε τοπική ώρα, και το MixW αυτόµατα θα µας δείξει
GMT όταν έχουµε τσεκάρει το UTC, έτσι το ηµερολόγιό µας θα δείχνει σωστή ώρα.

Flashing 'TX' (Αναλαµπές του'TX’)
Η ένδειξη "TX" για την εκποµπή στην Γραµµή Κατάστασης θα αναβοσβήνει On και Off. Όταν
δεν είναι τσεκαρισµένη, η ένδειξη "TX" δεν θα αναβοσβήνει.

Use Stick Cursor (Χρήσης Ραβδωτού Κέρσορα)
Θα γυρίσει το δείκτη του ποντικιού σε ένα λεπτό ραβδί (γραµµή) ενώ βρίσκετε στον καταρρά-
κτη. Αυτό  διευκολύνει την τοποθέτηση του ρόµβου στην µέση ενός σήµατος.

Show hairlines (Παρουσίαση Τριχοειδής Γραµµής)
Η επιλογή Show Hairlines αναγκάζει την τριχοειδή ουρά να επεκταθεί κάτω από τους δείκτες
συντονισµού  (από την κορυφή µέχρι το κάτω µέρους του καταρράκτη). Αυτό µπορεί να  είναι
µια βοήθεια στο συντονισµό ορισµένων σηµάτων.

Always show IMD (Πάντα παρουσίασης του IMD)
Το IMD διαβάζει την παραµόρφωση συνεχώς όταν λαµβάνει ένα PSK31 σήµα, αντίθετα, κατά τη
διάρκεια της κατάστασης Αδρανούς σήµατος (idle) τόνων. Πάντως, µε την κατάσταση Αδρανούς
σήµατος  τόνων είναι ο καλύτερος χρόνος να καθοριστεί το IMD του σταθµού λήψεως (διαβάστε
σελίδα 100, 101 για IMD και Αδρανή σήµα).

Use Default RST (Χρήση Προεπιλογής RST)
Όταν τσεκαριστεί θα στείλει το προεπιλεγµένο RST όταν χρησιµοποιείται η µακροεντολή RST,

αντί του πλαισίου Ζήτησης του δικού σας υποκειµενικού RST.

2ο TNC παράθυρο
Εάν έχετε 2ρο TNC το επιλέγετε εδώ και παρουσιάζεται το πλαίσιο:

Το οποίο το ρυθµίζεται ανάλογα µε τις ανάγκες του TNC που γράφονται στο εγχειρίδιο.

Telnet Παράθυρο
Ανοίγει ένα παράθυρο επιτρέποντας στο χρήστη να αρχίσει µια συνεδρία Telnet µέσω του Δια-
δικτύου. Αυτό θα µπορούσε να είναι ένα Telnet DX Cluster, ή οποιαδήποτε άλλη τυποποιηµένη

επικοινωνία Telnet. Μια σύνδεση internet πρέπει ήδη να είναι ανοικτή.
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Με το MixW µπορούµε να ενωθούµε κατευθείαν στο Telnet των σταθµών: EA4URE, ED7ZAB,
IT9HZC, K1TTT, N0VD_DXC και VE7CC (η επιλογή είναι δική µας). Κλικ στο Run script και α-
νοίγει πλαίσιο επιλογής

µε κλικ επιλέγουµε τον σταθµό, κλικ ‘Άνοιγµα’ και θα υπάρξει ο εξείς διάλογος:
*** Connecting to k1ttt.net, port 23

*** Connected
QRX ...  # 1 in line

*** Connected to: K1TTT at 127.0.0.1
Welcome to the K1TTT AR-Cluster node Telnet port!

Please enter your call: SV8GGL
Hello  (SV8GGL) κτλ.

Επίσης ζητά το όνοµά µας όπως και το QTH, µετά αρχίζει και κατεβάζει τα στοιχεία Cluster.
Όταν τελειώσετε πρέπει να κτυπήσουµε το Disconnect για να διακόψουµε την επαφή.

Σηµείωση: Μπορούµε αυτόµατα να ενωθούµε µε το Telnet του συλλόγου µας. (ο πιο εύκολος
τρόπος) Πάµε στον κατάλογο του MixW και βρίσκουµε το αρχείο πχ. του K1TTT, δεξιό κλικ επί
αυτού, κλικ «Αντιγραφή», δεξιό κλικ σ’ ένα κενό µέρος κλικ στο «Επικόλληση», δεξιό κλικ στο
νέο αρχείο και επιλέγουµε «Μετονοµασία», εγγράφουµε το SZ1SV, ανοίγουµε το αρχείο και στο
command connect γράφουµε το SZ1SV.redirectme.net έτσι τώρα έχουµε την προταση:

command connect SZ1SV.redirectme.net
Μην ξεχάσετε από ‘Αρχείο’ να κάνετε ‘Αποθήκευση’. Από View> Telnet> Κλικ στο Run script,
στις επιλογές θα υπάρχει πλέον και ο SZ1SV, τον επιλέγουµε, κλικ ‘Ανοιγµα’ και ο SZ1SV αρχί-
ζει να µας δίδει τις πληροφορίες του.
*** Επίσης σ’ ένα κουµπί Μάκρο γράφουµε την µακροεντολή <TELNETSCRIPT:filename>,
σβήνουµε το filename και γράφουµε το όνοµα του αρχείου, του σταθµού που θέλουµε να
πάρουµε τις πληροφορίες πχ. <TELNETSCRIPT:sz1sv.tsc> ή  <TELNETSCRIPT: k1ttt.tsc>,
*** Όταν έχουµε ενωθεί µε έναν σταθµό TELNET, µπορούµε να γράψουµε το (?) και πατάµε το
πλήκτρο Enter του πληκτρολογίου (όπως στο Packet> Λειτουργία VHF), έτσι µας δίδει
πληροφορίες για τις εντολές που δέχεται.
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Στις : http://ab5k.net/ArcNodeList.aspx και http://www.ng3k.com/Misc/cluster.html

Μπορείτε να βρείτε πολλές διευθύνσεις σταθµών για να τις γράψετε στο πλαίσιο διαλόγου
Connect to και να ενωθείτε σε µε αυτούς τους σταθµούς.

New RX window (Νέο παράθυρο RX)
Ένα πρόσθετο παράθυρο RX ανοίγει επί της συχνότητα που έχετε επιλέξει στον καταρράκτη.

Όσες φορές κλικ στο New RX window ένα νέο RX παράθυρο θα εµφανίζεται.

MixW: Χρήση της Γραµµής Κατάστασης (Status Bar)
______________________________________________________
Η Γραµµή Κατάστασης  βρίσκεται στο κάτω µέρος της οθόνης MixW. Οι πληροφορίες που εµ-
φανίζονται σε αυτήν  εν µέρει εξαρτώνται από την επιλογήν της διαµόρφωσης (mode). Παρα-

δείγµατος χάριν, IMD σχετίζεται µε το PSK31, ενώ το Connected ή
Disconnected είναι σχετικό για το Packet:

Οι λειτουργίες των κουµπιών της Γραµµής Κατάστασης ευρίσκονται και στις καρτέλες Options,
και Mode, της Γραµµής Μενού

RX /TX: Το αριστερό τετραγωνίδιο δείχνει είτε RX είτε TX ανάλογα µε την παρούσα κατάσταση
του MixW, στην λήψη δείχνει RX αν κλικ επί αυτού αλλάζει σε TX και εκπέµπουµε.

(Σηµείωση: RX /TX µπορούµε να έχουµε αντιστοίχως και µε το πλήκτρο Pause/Break του
πληκτρολογίου, επίσης αν θέλουµε να σταµατήσουµε την εκποµπή «εδώ & τώρα» πατάµε το

Esc του πληκτρολογίου).

Squelch (Sq), µπορεί να επιλέξετε On ή Off µε κλικ στο Sq τετραγωνίδιο, και το κατώτατο όριο

φίµωσης (Squelch) µπορεί να τεθεί µε δεξί κλικ στο  επιλέγοντας "Squelch Threshold" από το
αναδυόµενο µενού.

κλικ στο Squelch Threshold αναδύεται το ακόλουθο πλαίσιο.

Επί πλέον της ρύθµισης του Squelch threshold, τα AFC και Snap µπορείτε επίσης να τα ρυθµίσε-
τε από αυτόν τον αναδυόµενο διάλογο.

http://ab5k.net/ArcNodeList.aspx
http://www.ng3k.com/Misc/cluster.html
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 Εάν το MixW σταµατά την αποκωδικοποίηση, σιγουρευτείτε ότι το squelch threshold δεν έχει
τεθεί πάρα πολύ υψηλά. Για την λήψη αδυνάτου σήµατος, είναι συνήθως καλύτερο να θέσετε το

ποτενσιόµετρο του squelch εντελώς κάτω. Αυτό θα οδηγήσει στο να τυπώνει "άσχετους χαρα-
κτήρες", αλλά έτσι θα έχετε QSO και µε σταθµούς µε αδύνατο σήµα, το κείµενο θα εµφανιστεί

στην οθόνη µαζί µε τους άσχετους χαρακτήρες.

AFC, Lock, και Snap µπορείτε επίσης να επιλέξετε µε κλικ On ή Off για τους τρόπους στους ο-
ποίους είναι διαθέσιµοι µε κλικ στα αντίστοιχα κουτάκια.

Frequency: Η τρέχουσα λειτουργούσα ακουστική συχνότητα σε Hz, δηλαδή εκεί που είναι ο
ρόµβος στον καταρράκτη. Αυτή αντιπροσωπεύει την µετατόπιση (offset) από την συχνότητα του

ποµποδέκτη σας.
 (Σηµείωση: Μην κάνετε εκποµπή στα όρια της ακουστική συχνότητα στον καταρράκτη, διότι το

ακουστικό εύρος του ποµποδέκτη είναι περίπου 300-2500Hz και η απόκριση δεν είναι επίπεδη
στα άκρα. Μία επιλογή  µεταξύ 1000 Hz - 2000 Hz είναι ότι καλλίτερο.

(Μία ένδειξη του εύρους της ακουστικής συχνότητας στον ποµποδέκτη σας είναι το πλάτος του
µπλε στον καταρράκτη).

Mode: Η τρέχουσα λειτουργούσα Διαµόρφωση εµφανίζεται εδώ, στο τετραγωνίδιο δίπλα στην
ένδειξη IMD. Με δεξιό ή αριστερό κλικ εµφανίζεται το πλαίσιο µε όλες τις
διαµορφώσεις προς επιλογή.
Date: Η τρέχουσα ηµεροµηνία.
Time: Παρουσιάζετε η τρέχουσα ώρα. Δεξί κλικ στην Γραµµή Κατάστασης επιλέγετε UTC ή LT,
εάν τσεκάρετε το UTC έχουµε UTC εάν όχι έχουµε LT. Ρυθµίστε καλλίτερα σε UTC για το ηµε-
ρολόγιο. (LT = Local Time= Τοπική Ώρα).

IMD: ΙnterModulation Distortion= Παραµόρφωση ενδοδιαµόρφωσης. Λέµε ότι µία συσκευή,
δίκτυο κτλ. είναι Μη-Γραµµική (Non-Linear) όταν το σήµα εισόδου διαφέρει από το σήµα εξόδου,
συνήθως στην έξοδο έχουµε νέες συχνότητες-αρµονικές που δεν υπήρχαν στην είσοδο. Αυτό
λέγεται Παραµόρφωση ενδοδιαµόρφωσης (IMD).
Η  ΒPSK31 αποτελείται από δύο τόνους ιδίου σήµατος µε εύρος 31Hz, δηλαδή έχουµε δύο πλευ-

ρικές που απέχουν ±15Hz από την κεντρική. Όταν κάνουµε ΤΧ χωρίς να πατήσουµε κουµπί-
Μάκρο και χωρίς να γράψουµε κάτι στο ΤΧ παράθυρο, εκπέµπουµε µόνο αυτούς τους δύο τό-

νους ιδίου σήµατος, τότε λέµε ότι εκπέµπουµε:
 αδρανή σήµα (idling signal)

Όταν παρατηρήσουµε ένα σήµα στον καταρράκτη, στην αρχή του σήµατος και για κλάσµα του
δευτερολέπτου υπάρχει αυτό το αδρανές σήµα, ύστερα διαµορφώνεται µε το κείµενο που απο-
κωδικοποιούµε.

Στην ΒPSK31 εάν δεν έχουµε καλές ρυθµίσεις τότε λόγω Μη-Γραµµικότητας (Non-Linear) µαζί
µε τους δύο κανονικούς τόνους (±15Hz) θα εµφανιστούν και αρµονικές

3f (±46Hz), 5f (±75Hz). To IMD µετρά σε µείον (-) dB το πρώτο ζεύγος των ανεπιθύµητων πλευ-
ρικών, συγκρίνοντας αυτές µε τις κύριες πλευρικές. Όσο πιο µεγάλο IMD σε απόλυτη αριθµητι-

κή τιµή (χωρίς το πρόσηµο) έχουµε, τόσο το καλύτερο. Ένα καλό σήµα
έχει IMD από -20 έως -30 dB.

Στον καταρράκτη ένα µικρό IMD δηλαδή σήµα παραµορφωµένο, και µε αρµονικές θα φανεί
σαν άσπρες γραµµούλες παράλληλες των δύο κανονικών τόνων του ΒPSK31.

  Εδώ, αριστερά έχουµε ένα Αδρανές σήµα µε αρµονικές στην αρχή (παράλληλες άσπρες γραµ-
µούλες) ενώ µετά ο σταθµός που εκπέµπει διορθώνει. Δεξιά οι αρµονικές υπάρχουν καθ΄όλη
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την διάρκεια της εκποµπής, εκτός τούτου παρενοχλεί και το άλλο σήµα που είναι δεξιά του,
δηλαδή γίνεται αυτό που λέµε: Παράσιτο από ετεροδύνωση (splatter)= συµβολή δύο σηµάτων
διαφέροντα λίγο κατά ακουστική τιµή οπότε συγκροτούµενα δίνουν διαφορά, η οποία ακούγε-
ται µε το κυρίως σήµα, εποµένως και αυτό το κανονικό σήµα δεν θα αποκωδικοποιείται σωστά.

Οι ενδείξεις IMD είναι ακριβείς, όταν ο σταθµός είναι σε εκποµπή Αδρανούς Σήµατος, και
δεν υπάρχει άλλος σταθµός πολύ κοντά στη συχνότητα, και όταν η αναλογία S/N του

λαµβανόµενου σταθµού είναι περίπου 20 dB ή µεγαλύτερη.
(S/N= Signal/Noise= Σήµα προς Θόρυβο)

Και αυτό διότι όταν ο θόρυβος είναι µεγάλος τότε το IMD δεν µετρά τις ανεπιθύµητες πλευρικές
αρµονικές αλλά τον θόρυβο. Πρέπει να είµαστε προσεκτικοί όταν δίνουµε στο QSO µας το IMD
του,  πρέπει να µην έχουµε στην λήψη µας θόρυβο <βάθους> ή ο δέκτης µας  να παραµορφώνει
το σήµα που λαµβάνουµε.

Από Φίλο (και µάλιστα  κοντινό µας για τους πιο πάνω λόγους) ζητάµε να κάνουµε εκποµπή
δοκιµής µε αδρανή σήµα για να ανταλλάξουµε τι IMD έχουµε, αν δεν είναι καλό πρέπει να µει-
ώσουµε κι άλλο το σήµα εξόδου από την κάρτα ήχου, [νοείται ότι δεν έχουµε καθόλου ALC και
ο PROC ( speech compression) είναι OFF, το δε AGC είναι κι αυτό OFF] έτσι αποφεύγουµε τις
ανεπιθύµητες πλευρικές, δηλαδή τις αρµονικές που γεννά το σύστηµα. Εάν θέλουµε να στεί-
λουµε εµείς τι IMD έχει ο σταθµός που είµαστε σε QSO τότε:

Αν πάµε στο Subset του πλαισίου Edit user macro µε δεξί κλικ σ’ένα κουµπί Μάκρο, θα δούµε ότι
δεν υπάρχει η µακροεντολή <IMD>, την γράφουµε εµείς.

Στο Text γράφουµε: Your <IMD>, Label το IMD. Όταν είναι να την στείλουµε στο QSO µας,
πρώτα κλικ στο τετραγωνίδιο IMD της Γραµµής Κατάστασης, το IMD παγώνει στην τελευ-
ταία ένδειξη, ύστερα κλικ στο κουµπί Μάκρο που ορίσαµε σαν IMD. Στο TX παράθυρο γράφε-

ται προς εκποµπή η πρόταση: Your IMD –Χ (όπου (–Χ) η τελευταία αριθµητική ένδειξη,
(αυτήν που ‘επάγωσε’ ).

Μην ξεχάσετε πάλι κλικ στο τετραγωνίδιο IMD της Γραµµής Κατάστασης για να ξαναξεκινήσει
η ανάγνωση του IMD.

Αν θέλουµε µαζί µε το IMD να του στείλουµε και το S/N τότε γράφουµε και  την S/N < S/N?>,
όσες φορές έχουµε γράψει την < S/N?>, τόσες θα ανοίξει πλαίσιο για την εγγραφή της S/N.

Your <IMD> <IMD> and your S/N < S/N?> S/N < S/N?> πχ.

Δείτε επίσης την <Σηµείωση> στο <Εκπέµποντας PSK31>.

Στην http://www.ssiserver.com/info/pskmeter/ υπάρχει BPSK meter σε εξαρτήµατα προς συναρ-
µολόγηση (kits), το όργανο δείχνει το δικό µας IMD, µε αυτόµατες διορθώσεις.

http://www.ssiserver.com/info/pskmeter/
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MixW: Χρησιµοποιώντας το Φάσµα (Spectrum)
Υπό Jim Jaffe, WA2VOS
Από View > Spectrum

Να έχετε υπ’ όψη την καµπύλη του µέσου όρου διότι θα µας χρειαστεί σε πρακτικά θέµατα
αργότερα. Μπορείτε να επιλέξετε µεταξύ του Καταρράκτη και του Φάσµατος

χρησιµοποιώντας την συντόµευση του πληκτρολογίου "ALT-W".

Για να εµφανίσετε το φάσµα, κάντε κλικ στην επιλογή View > Spectrum > και τσεκάρετε το
Spectrum, έπειτα επιλέξτε Average curve (καλλίτερα να είναι σε Inverted, θα υπάρχει πιο

ευανάγνωστη εικόνα) και κατόπιν επιλέξτε Show 10dB grid.
Η επιλογή Show 10dB grid, είναι οι οριζόντιες πράσινες γραµµές και δείχνουν την ένταση του
σήµατος λήψεως µε βήµα ανά (-10dB). Όταν φέρουµε τον δείκτη του ποντικιού στην κορυφή ε-

νός σήµατος ή σε οποιοδήποτε σηµείο του Φάσµατος θα διαβάσουµε πόσα (– dB) είναι εκεί, όσο
πιο µικρός απόλυτος αριθµός, τόσο πιο ισχυρό σήµα. (απόλυτος αριθµός = χωρίς το πρόσηµο).

Σηµείωση: Το πόσες οριζόντιες γραµµές του «Show 10dB grid» θα έχουµε στο
Spectrum, εξαρτάται τι αριθµό dB έχουµε επιλέξει στο Dynamic range, πχ 4 γραµµές στα 40dB,

8 γραµµές στα 80dB, 10 γραµµές στα 100dB. Επίσης, οι επιλογές των dB στο  Dynamic range
αυξάνουν  την ενίσχυση του ακουστικού σήµατος στο Φάσµα και στον Καταρράκτη. Η ενίσχυση
των 100dB επειδή είναι µεγάλη, µπορεί να συλλαµβάνει παράσιτα από τα διάφορα εξαρτήµατα

του Η/Υ, όπως από τους ανεµιστήρες και να παρουσιάζονται στο Φάσµα/Καταρράκτη.
Η επιλογές των χρωµάτων (Colors) εξαρτώνται από εσάς. Τα χρώµατα στις απεικονίσεις µου

είναι πορτοκαλί για την Peak curve, και κίτρινη για την Average curve.  Η απεικόνιση κατωτέρω
παρουσιάζει  την καµπύλη κορυφής σαν αντεστραµµένο "V"στο πορτοκαλί, και η µέση καµπύλη

ως κίτρινο "V". (Dynamic range = δυναµικό πεδίο) (Average curve = µέσος όρος καµπύλης)
(Peak Average time= µέσος όρος κορυφής χρόνου

Από View > Spectrum > Colors: Όταν κλικ σ’ ένα από τα κάτωθι, ανοίγει πλαίσιο επιλογής.
Waterfall palette= επιλογή χρώµατος στον καταρράκτη. Το default είναι ΟΚ.
Spectrum line color= επιλογή χρώµατος στο Dynamic range.
Average line =επιλογή χρώµατος στο Average curve.
Background color= επιλογή χρώµατος φόντου στο Spectrum (Φάσµα).
Scale color= επιλογή χρώµατος στις συχνότητες και στις υποδιαιρέσεις.
Scale background= επιλογή χρώµατος φόντου στις συχνότητες και υποδιαιρεσεις
Grid color= Το χρώµα των ανά 10dB γραµµών, όταν έχουµε επιλέξουµε το Show 10dB grid.
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Χρησιµοποιώντας το φάσµα είναι πολύ εύκολο να φανεί το σήµα και να µπορέσετε να το συ-
ντονίσετε. Εάν πρέπει να χρησιµοποιήσετε τα φίλτρα Notch, ακριβώς βάλτε το δροµέα σας σε
κάθε µια από τις κορυφές που ξεχωρίζουν, µια κάθε φορά, δεξιό κλικ και επιλέξτε το φίλτρο

Notch και θα εξαλείψετε εντελώς τα προσβάλλοντα σήµατα.  Στην απεικόνιση φάσµατος µπο-
ρείτε να δείτε ακριβώς πως είναι η σχέση στο σήµα που δοκιµάζετε να κάνετε λήψη.

Στην απεικόνιση µπορείτε να δείτε το περίβληµα του φίλτρου Notch και πόσο καλά χρησιµο-
ποιούνται τα φίλτρα για να αποµονώσετε το σήµα που θέλετε να αντιγράψετε. Η εργασία µε

την επίδειξη φάσµατος το καθιστά πραγµατικά εύκολο. Ρίξτε µια µατιά σε αυτήν την απεικόνι-
ση µε το IF φίλτρο 500 Hz και κεντρική συχνότητα περίπου 1360Hz.

Ο συντονισµός σε σήµα MFSK είναι πολύ δύσκολος µε τον καταρράκτη, δεδοµένου ότι µόνο το
αρχικό ίχνος τόνου είναι ορατό. Εάν χάσετε τον συγχρονισµό θα πρέπει να περιµένετε έως ότου

µπορείτε να δείτε ένα καλλίτερο ίχνος. Με το φάσµα θα πρέπει να κρατήσετε τις πολλαπλές
κορυφές µεταξύ των δύο δροµέων. Μόλις αυτό κατορθωθεί τότε το σήµα MFSK θα τυπωθεί αρ-

κετά εύκολα. Η ίδια εφαρµογή ισχύει σε ένα σήµα RTTY, όπως αυτό περιγράφεται εδώ.

 Όπως µπορείτε να δείτε ότι η επίδειξη φάσµατος είναι τόσο αποτελεσµατική που δεν χρησιµο-
ποιώ ποτέ τον καταρράκτη. Χρησιµοποιώ µόνο την απεικόνιση του καταρράκτη για να αναφέρω

τις πλευρικές ζώνες συχνοτήτων (το IMD όπως περιγράφει πιο πάνω) στον εκπέµποντα
το σήµα σταθµό κατόπιν του αιτήµατός του/της .

(Σηµείωση: Κατά την γνώµη µου, αυτό ισχύει όταν υπάρχει ένα δυνατό σήµα, όταν έχουµε ένα
αδύνατο σήµα από  µακρινό σταθµό, τότε στο Φάσµα µπορεί να φανεί σαν παράσιτο, ενώ στον
Καταρράκτη θα δούµε το ίχνος του).
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MixW: Χρησιµοποιώντας τον Καταρράκτη (Waterfall)
__________________________________________________

Αυτό το θέµα είναι για τη χρησιµοποίηση του MixW χωρίς διασύνδεση  CAT (computer control -
έλεγχος  Η/Υ), καταλαβαίνοντας τι συµβαίνει µε τον καταρράκτη και τη συχνότητες δεικτών
σηµειώσεων (markers). Αυτό το θέµα µπορεί να είναι ιδιαίτερα χρήσιµο για τους Ραδιοερασιτέ-
χνες (hams) οι οποίοι µεταπηδούν στο MixW από άλλα ψηφιακά προγράµµατα.
(Όταν έχουµε σύνδεση  ποµποδέκτη µε Η/Υ µέσω CAT, τα περισσότερα από εδώ γίνονται αυτό-
µατα).

Πόσο δύσκολο θα µπορούσε αυτό να είναι;
Το MixW κάνει την χρήση των ψηφιακών τρόπων τόσο διαισθητική, που µπορεί να µην εµφανι-
στεί σε σας, ακριβώς, το τι συµβαίνει στην οθόνη µπροστά σας, έως ότου εµφανιστεί κάτι ασυ-
νήθιστο. Έτσι ας εξετάσουµε προσεκτικά τη διαδικασία συντονισµού σε ένα σήµα BPSK στο
MixW, υποθέτοντας ότι το ραδιόφωνο και ο υπολογιστής σας είναι συνδεδεµένα και έτοιµα να
ξεκινήσουν.

Βήµα 1.
Ξεκινήστε το MixW και θέστε τον ποµποδέκτης σας 14070,150 ΚHz, σε Άνω Πλευρική Ζώνη
(Upper Side Band -USB). Εάν ο καταρράκτης σας είναι κενός, γυρίστε στο Τµήµα Ρυθµίσεως
Παραµέτρων και Εγκατάστασης. Εάν έχετε κάποια ένδειξη στον καταρράκτη, πηγαίνετε
Configure | TRCVR CAT/PTT (από το Μενού του MixW) και κλικ στην επιλογή
"Display zero beat frequency" (Όταν επιλέξουµε Display zero beat frequency  ο καταρράκτης
δείχνει την ακουστική συχνότητα σε Hz), έπειτα κλικ στο κουµπί OK. Κατόπιν επιλέξτε
View | Spectrum | Auto. Εάν το Auto δεν είναι τσεκαρισµένο, κλικ επάνω του για να το επιλέ-
ξετε. Τώρα δεξί-κλικ του ποντικιού στον καταρράκτη και επιλέξτε Zoom x2 από το αναδυόµενο
µενού. Το κέντρο του καταρράκτη και η Γραµµή Κατάστασης θα φαίνονται κάτι σαν την ακό-
λουθη απεικόνιση.

Σε αυτό το παράδειγµα υπάρχουν δύο αρκετά ισχυρά σήµατα BPSK31 στον καταρράκτη, το ένα
ακριβώς επάνω στα 1200 Hz, και άλλο περίπου 1580 Hz. Μπορείτε επίσης να δείτε τα κόκκινα

και µπλε τρίγωνα µε την πράσινη σηµαία στα 1100 Hz. Στην Γραµµή Κατάστασης µπορείτε να
δείτε ότι ο τρόπος είναι BPSK31,  οι προτιµήσεις  RX, AFC, και Snap έχουν επιλεγεί (πιεστεί κά-
τω), τα δε, Φίµωση  [Squelch (Sq)] και Lock δεν είναι επιλεγµένα (δεν έχουν πιεστεί κάτω –µε

κλικ φυσικά-).
Εάν κινήσετε το δείκτη του ποντικιού σας στον καταρράκτη και µε την άκρη του δείκτη του πο-
ντικιού (που είναι σαν βέλος ή σαν γραµµή εάν έχετε επιλέξει View> use stick cursor) πάτε στο

κέντρο του ισχυρότερου σήµατος, κάνοντας  αριστερό κλικ,, η πράσινη σηµαία µε το κόκκινο και
µπλε τρίγωνο θα κινηθεί προς το κέντρο του σήµατος (περίπου 1205 Hz στο παράδειγµα ανωτέ-
ρω), και το κείµενο του QSO θα πρέπει να αρχίσει να τυπώνεται στο τµήµα του παραθύρου RX.

Εάν το σήµα που " τυπώνεται " είναι ενός  ραδιοερασιτέχνη που καλεί CQ, µπορείτε να απαντή-
σετε στην κλήση µε αριστερό κλικ  του ποντικιού στο κουµπί RX της Γραµµής Κατάστασης (θα

αλλάξει αµέσως σε TX) εφόσον έχετε δακτυλογράφησή το εξερχόµενο κείµενο σας στο
τµήµα παραθύρου του TX (ευρισκόµενο µεταξύ του τµήµατος παραθύρου του RX και του

καταρράκτη) ή κλικ στο αντίστοιχο κουµπί Μάκρο όπου έχετε εγγράψει προς απάντηση σε CQ.
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Τώρα, εάν θέλετε µόνο να απασχοληθείτε στις περιστασιακές επαφές 20 µέτρων PSK31,

µπορείτε να κυριαρχήσατε. Αλλά πιθανώς να έχετε µερικές ερωτήσεις. Π.χ. εάν σας αρέσει να
γράψετε την ακριβή συχνότητα του QSO σας, ποια συχνότητα εσείς θα γράψετε για την επαφή

στον καταρράκτη 1205  Hz;
Συχνότητα

Αµφότερα το CW και SSB είµαστε εξοικειωµένοι απλός να χρησιµοποιήσουµε την συχνότητα
του καντράν θέτοντάς την στο πρόγραµµα, ή στην καταγραφή ενός QSO. Αυτό γίνεται επειδή
έχει τεθεί λίγο ως πολύ από τη σύµβαση. Με τους ψηφιακούς τρόπους οι συµβάσεις αναπτύσ-

σονται ακόµα, έτσι πρέπει να ξέρετε το ερώτηµα για να ρωτήσετε.
Ο κατάλληλος τρόπος να καθοριστεί µια ψηφιακή συχνότητα είναι το κέντρο του σήµατος της
RF. Εάν εξετάζετε ένα ψηφιακό σήµα στον καταρράκτη σας µπορείτε να δείτε το κέντρο του σή-

µατος επειδή εκεί υπάρχει µια µικρή σηµαία. Έτσι η πραγµατική ερώτηση είναι: ποια είναι η
συχνότητα RF, όπου η µικρή σηµαία είναι; Όπως σε πολλά πράγµατα στον ραδιοερασιτεχνισµό,
η απάντηση είναι: "Αυτό εξαρτάται". Και από το ποίο εξαρτάται, είναι η πλευρική ζώνη συχνό-

τητας.
Πλευρική ζώνη συχνότητας

Οι ψηφιακοί τρόποι δεν αλλάζουν τις πλευρικές ζώνες συχνοτήτων όταν αλλάζουµε τις ζώνες.
Με άλλα λόγια χρησιµοποιείτε ΠΑΝΤΑ Upper Side Band (USB) για τις ψηφιακές διαµορφώσεις
καρτών ήχου σε όλες τις ζώνες (τουλάχιστον µέχρι να φτάσετε στην δυσνόητη ουσία).  Έτσι ξέ-

ροντας ότι θα χρησιµοποιείτε USB, πώς βρίσκετε µια συχνότητα RF στον καταρράκτη του MixW;

Κάνετε λίγη αριθµητική.  Ξέρετε ότι, σε SSB ο ράδιο πίνακάς (καντράν) σας παρουσιάζει τη συ-
χνότητα του συµπιεσµένου κύµατος του φέροντος, και ότι για USB τα ακουστικά σήµατα θα εί-
ναι σε µια συχνότητα υψηλότερη από το συµπιεσµένο κύµα του φέροντος . Έτσι, για να υπολο-
γίσουµε την RF συχνότητα του QSO στο παράδειγµα ανωτέρω, προσθέτουµε τη συχνότητα του
συµπιεσµένου φέροντος (συχνότητα ποµποδέκτου) στην ακουστική συχνότητα που παρουσιά-
ζεται στην θέση της σηµαίας στον καταρράκτη του MixW και έτσι έχετε την RF συχνότητα του
σήµατος (14.070,000 Hz συν 1.205 Hz δίνει 14.071.205 Hz ή 14.071,205 KHz στο παράδειγµα) όπου

και καταγράφεται το QSO.
Βήµα 2.

Αλλά περιµένετε ένα λεπτό. Χρησιµοποιούµε έναν υπολογιστή εδώ, τότε γιατί δεν µπορεί να
κάνει την αριθµητική; Το MixW θα κάνουν την αριθµητική για σας εάν του δώσετε τις πληρο-

φορίες που χρειάζεται. Πρώτα επιλέξτε View | Spectrum | RF, USB έτσι λέτε στο MixW ότι χρη-
σιµοποιείτε USB. Κατόπιν  επιλέξτε View | CAT bar. Ξέρω ότι δεν έχετε CAT, αλλά έτσι λέτε στο
MixW ποια συχνότητά στο καντράν του ποµποδέκτη σας έχετε.  Κατόπιν στο πλαίσιο CAT bar

(από View> CAT bar αν δεν το έχετε στην οθόνη σας) και στο πλαίσιο-κειµένου του Fq:, γράφτε
την συχνότητά του καντράν από τον ποµποδέκτη σας (πχ. 14070), και χτυπήστε το πλήκτρο
Enter.

Τώρα ο καταρράκτης σας πρέπει να παρουσιάσει RF συχνότητες κατά µήκος του πάνω µέρους
του, και µπορείτε να δείτε ακριβώς σε ποία κεντρική συχνότητα οποιουδήποτε σήµατος είναι.
Επίσης, το MixW θα εισαγάγει τη συχνότητα του QSO κατάλληλα στο ηµερολόγιο ως κεντρική
RF συχνότητας. Στην ακόλουθη απεικόνιση µπορείτε να δείτε ότι το MixW εισήγαγε 14070,882
KHz στο ηµερολόγιο.

Σηµείωση: Στην έκδοση MixW 2.18  παρατήρησα ότι: Όταν έχουµε τσεκάρει το "Display zero
beat frequency"από Configure> TRCVR CAT/PTT, η συχνότητα στον Καταρράκτη είναι σε ακου-
στική ένδειξη (Hz). Μόλις όµως αλλάξουµε την Μπάντα στο CAT bar και ύστερα  εγγράψουµε
την συχνότητα του ποµπού µας, η συχνότητα στον Καταρράκτη παίρνει αυτήν την τιµή συν την
ακουστική συχνότητα όπου ευρίσκεται ο ρόµβος. Για να επαναφέρουµε την συχνότητα σε ακου-
στικά (Hz), πάµε Configure> TRCVR CAT/PTT και κλικ στο ΟΚ.
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Όταν ο ποµποδέκτης είναι συνδεδεµένος CAT, η συχνότητα του CAT bar ακολουθεί την

συχνότητα του ποµπού, ενώ ο καταρράκτης και το ηµερολόγιο έχουν την συχνότητα του πο-
µπού συν την ακουστική συχνότητα. Σ’ αυτήν την περίπτωση όταν θέλουµε να δούµε την ακου-
στική συχνότητα στον καταρράκτη, πάµε τον δείκτη του ποντικιού στην ένδειξη συχνότητας
στον καταρράκτη και µόλις  ο δείκτης γίνει ‘χεράκι’ πατάµε κλικ.

Μερικές φορές είναι απαραίτητο να επιλέξουµε ξανά την διαµόρφωση (σε αυτό το παράδειγµα
την BPSK31 ) για να γραφτεί στο ηµερολόγιο, όπως κι η συχνότητα  .

ΣΗΜΕΙΩΣΗ:  Εάν δεν έχουµε συνδεση CAT τότε κάθε φορά που αλλάζετε συχνότητα στον πο-
µποδέκτη σας, πρέπει να πείτε στο MixW την νέα συχνότητα, γράφοντάς την στο πλαίσιο
Fq: (CAT bar). Συστήνω, εποµένως, να διατηρήσετε το πλαίσιο CAT bar στην οθόνη σας ακόµα

και αν και δεν χρησιµοποιείτε το CAT.

Βήµα 3.
Υπάρχει µια µεγαλύτερη άποψη της συχνότητας και της επιλογής πλευρικών ζωνών συχνοτή-
των που πρέπει να ξέρετε περίπου. Στο βήµα 1, είδαµε την υποχρέωση ότι πρέπει πάντα να
χρησιµοποιήσετε USB για τους ψηφιακούς τρόπους καρτών ήχου, ανεξάρτητα από τη ζώνη που
χρησιµοποιείτε. Αυτό σας ενόχλησε πιθανώς λίγο, επειδή ξέρετε ότι όταν εργάζεστε µε SSB, για
τα 160 - 40 µ χρησιµοποιείτε LSB, και USB για τα άλλα µέτρα. Μπορείτε επίσης να θυµηθείτε,
εάν έχετε υπάρξει Ραδιοερασιτέχνης για µια στιγµή, ότι στο παρελθόν για RTTY κανονικά χρη-
σιµοποιήσατε LSB.

Θυµάστε σωστά, αλλά τα πράγµατα έχουν αλλάξει µε τους σύγχρονους ποµποδέκτες και τη
χρήση των προγραµµάτων στους Η/Υ και των καρτών ήχου για τους ψηφιακούς τρόπους, συ-
µπεριλαµβανοµένου και του  RTTY. Πάλι, το MixW θα φροντίσει τις περισσότερες περιπτώσεις
για σας εάν του δώσετε τις πληροφορίες που χρειάζεται, το οποίο έχετε κάνει ήδη στο βήµα 2.
Εδώ είναι, ένα σήµα RTTY και το πώς µοιάζει στο MixW. Σηµειώστε ότι το κέντρο του διαβιβα-
σθέντος σήµατος (η πράσινη σηµαία), 14085,275 KHz και παρουσιάζεται στην είσοδο του ηµερο-
λογίου. Ο ποµποδέκτης τίθεται στους 14084 KHz, και USB.



108
Αντιστροφή (Inversion) (δείτε και σελίδα 22)

Κατά την χρησιµοποίηση ενός παραδοσιακού υλικού TNC, το RTTY σχεδόν πάντα χρησιµοποι-
είται στο LSB τρόπο, αξιοποιώντας έναν τόνο µετατόπισης 170 Hz µεταξύ MARK και SPACE, µε
τόνο MARK να  είναι υψηλότερος στη συχνότητα. Εάν το MixW τεθεί "στο RF, LSB" αυτό θα θέ-
σει τον τόνο Mark σε υψηλότερο τόνο. Εντούτοις, εάν το MixW τεθεί "στο RF, USB" έπειτα ο τό-
νος Mark θα τεθεί στον χαµηλότερο τόνο.  (Μπορείτε να σκεφτείτε ότι αυτό είναι ως αυτόµα-

τος αντιστροφή  εάν σας αρέσει). Με άλλα λόγια, εάν το MixW ρυθµιστεί σωστά (πρέπει να
ξέρει εάν χρησιµοποιείτε LSB ή USB) κατόπιν αυτόµατα θα διευθετηθεί οι Mark και Space τόνοι

σας (Γενικώς: Εάν θέσουµε ποµποδέκτη USB και εδώ το AUTO τότε το MixW αυτόµατα θα κάνει
την επιλογή, µερικές φορές όταν δεν γίνεται αποκωδικοποίηση κλικ στο Inverted.

Σηµείωση: Αυτό το χαρακτηριστικό γνώρισµα λειτουργεί διαφορετικά στο MixW από τα περισ-
σότερα άλλα ψηφιακά προγράµµατα καρτών ήχου, έτσι µπορεί να µπερδευτούµε κατά πρώτον.
Άλλοι τρόποι που χρησιµοποιούν το χαρακτηριστικό γνώρισµα αντιστροφής είναι QPSK31,
MFSK16, AMTOR, Hellschreiber, THROB, και FAX. Στο MixW, "Inverted (Ανεστραµµένο)"
σηµαίνει να αναστραφεί οι Mark και Space τόνοι από τα κανονικά λειτουργικά πρότυπα
του ενεργού τρόπου. Εάν είστε συντονισµένοι σε ένα ισχυρό σήµα, αλλά η αντιγραφή έχει µόνο
άχρηστα, δοκιµάστε ανοίγοντας τον διάλογο Mode >Mode Settings της διαµόρφωσης και κλικ
στην επιλογή Inverted, να δείτε εάν το σήµα µπορεί να αντιγραφεί σε τρόπο αντιστροφής.
Βήµα 4.
Τώρα για το µεγάλο βήµα. Μόλις πειραµατιστείτε µε το MixW δουλεύοντας µερικά QSO πρέπει
να πάτε  στο Τµήµα Λειτουργία και διαβάσετε το Θέµα Γενική Λειτουργία, όλα τα θέµατα.
Μπορεί να µην καταλάβετε µερικά µε την πρώτη φορά, αλλά µε αυτό θα χτυπήσει ένα κουδούνι
αργότερα όταν δοκιµάζετε όλα τα µεγάλα προτερήµατα του MixW.

Επιπρόσθετα
Όταν δεξιό κλικ στον Καταράκτη έχουµε τις επιλογές:

Περί  µακροεντολής <ALIGN:fq_in_Hz>
Πιο πάνω εγγράφει ότι µπορούµε να αυξοµειώσουµε το ακουστικό εύρος από το DSP. Πρέπει να
έχουµε υπ’ όψη, ότι όταν εκπέµπουµε και είµαστε εκτός ορίου του φίλτρου του ποµπού, τότε θα
περικοπούν συχνότητες έτσι το  QSO µας δεν θα κάνει αποκωδικοποίηση των σηµάτων µας. Συ-
νήθως οι ποµποδέκτες έχουν εύρος 300-2700 Hz, έτσι το µέσον του εύρους είναι 1500 Hz.
Σ’ ένα κουµπί Μάκρο εγγράφουµε την µακροεντολή <ALIGN:fq_in_Hz> σβήνουµε το fq_in_Hz
και γράφουµε αντί αυτού το 1500, έτσι έχουµε την µακροεντολή <ALIGN:1500>.



109
Ας υποθέσουµε ότι:
Ο ποµποδέκτης= 14070,00 και κλικ σε ένα σήµα στον καταρράκτη που είναι 14071,200 τότε,
όταν κτυπήσουµε το κουµπί Μάκρο που είναι η <ALIGN:1500>, στον καταρράκτη παραµένουµε
14071,200 ενώ ο ποµποδέκτης θα πάει 14069,700 δηλαδή φέραµε τον ποµποδέκτη στο κέντρο του
φίλτρου του, µε αποτέλεσµα όλες οι ακουστικές συχνότητες να φύγουν στον αέρα, έκτος όµως
από αυτό και η ισχύς εξόδου του ποµπού θα παραµεινει όσα της έχουµε βάλει. Δείτε κάτωθι:

Σηµαντική σηµείωση: Ραδιοερασιτέχνης (δυστυχώς δεν σηµείωσα το όνοµά του) έστειλε στην
http://groups.yahoo.com/group/mixw/ τις παρατηρήσεις του, εν σχέση µε την συχνότητα του
ποµποδέκτη, συχνότητα στον καταρράκτη, και την ισχύ εξόδου από τον ποµποδέκτη. Έγγραψε:

MixW σε PSK, ποµποδέκτης TS-570, συχνότητα 14070 σε USB µε USB φίλτρο wideband,
ισχύς 40 Watts,

καταρράκτης Zoom x2.
Επιλογή

Συχνότητας
καταρράκτη

Με βάση τα 40 W,
Πραγµατική ισχύ
        Εξόδου

14070,305 0 W
14070,400 15 W
14070,425 30 W

*14070,450* *40 W*
14071,325 40 W
14071,350 35 W
14071,375 25 W
14071,400 10 W
14071,425 0 W

* Από 14070,450 έως 14071,325 η ισχύς εξόδου παρέµεινε 40 W.

καταρράκτης Zoom x3
Επιλογή

Συχνότητας
καταρράκτη

Με βάση τα 40 W,
Πραγµατική ισχύ

        Εξόδου
14070,725 25 W
14070,750 30 W
14070,775 38 W

*14070,800* *40 W*
14071,350 40 W
14071,375 25 W
14071,400 10 W
14071,425 0 W

· Από 14070,800 έως 14071,350 η ισχύς εξόδου παρέµεινε 40 W.
Και στις δύο περιπτώσεις:

1ον Η λήψη και αποκωδικοποίηση σε όλο το φάσµα συχνοτήτων στον καταρράκτη ήταν
ικανοποιητική.

2ον  ισχύς εξόδου του TS-570 παραµένει 40 W -όσα δηλαδή θέσαµε στον ποµποδέκτη µας-
 όταν εργαζόµαστε µε κεντρική ακουστική συχνότητα στον καταρράκτη από

1000 έως 1200 Hz.
       3ον Αυτό το φαινόµενο δεν έχει να κάνει µε την κάρτα ήχου αλλά εξαρτάται από το

ακουστικό εύρος του ποµποδέκτη µας.
    4ον Γι’ αυτόν τον λόγω, πρέπει να εύρουµε την µέση ακουστική συχνότητα του ποµποδέκτη

µας και να την θέσουµε µε την µακροεντολή <ALIGN:fq_in_Hz>.

http://groups.yahoo.com/group/mixw/
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Στους περισσότερους ποµποδέκτες το µέσο ακουστικό εύρος φίλτρου είναι 1500 Hz, άρα η
µακροεντολή <ALIGN:1500> είναι εντάξει. Εγώ έχω τον TS-570, έτσι στο πλήκτρο Gray+ του πλη-
κτρολογίου έγραψα «για όλες τις διαµορφώσεις» την µακροεντολή <ALIGN:1100>.
(Υπενθυµίζω ότι τα πλήκτρα Gray είναι τα (+), (-), (*), (/) του αριθµητικού πληκτρολογίου, έτσι:
Configure >Default macros >Edit >Add new και από το αναδυόµενο µενού του Macro βρίσκουµε
το πχ. Gray+, κλικ επί αυτού, στο Text γράφουµε την µακροεντολή πχ. <ALIGN:1100>, το Label
το αφήνουµε κενό αφού πουθενά δεν θα φαίνεται, κλικ ΟΚ. Τώρα όποτε κτυπώ το (+)του αριθ-
µητικού πληκτρολογίου, ο ποµποδέκτης πάει σε συχνότητα τέτοια ώστε η εκποµπή να γίνεται
στο µέσον του ακουστικού εύρους, του φίλτρου του).

Στα SVνέα αρ. τεύχους 105 ο Αγησίλαος (SV1CNY) παρουσίασε το πρόγραµµα SPECTRAN όπου
µπορούµε να δούµε το ακουστικό εύρος του ποµποδέκτη µας και κατ’ επέκταση την µέση
συχνότητα όπου και θα θέσουµε στην <ALIGN:fq_in_Hz>. Η νέα διεύθυνση για το SPECTRAN
Είναι: http://www.weaksignals.com/ (δωρεάν πρόγραµµα)

New RX window = Συγχρόνως µε το κυρίως παράθυρο λήψεως µπορούµε να παρακολουθούµε
και άλλους σταθµούς. Δεξιό κλικ σ’ έναν άλλο σταθµό στον καταρράκτη και κλικ στο
New RX window και ανοίγει ένα νέο παράθυρο λήψεως. New RX window θα έχουµε κι
όταν Ctrl+κλικ στο σήµα. Όταν έχουµε πολλαπλά New RX window και Ctrl+κλικ σ’ ένα
 άλλο σήµα, τότε το πλησιέστερο ‘τρίγωνο’ ενός υπάρχοντος New RX θα µεταβεί εκεί.

Όταν δεξιό κλικ σ’ ένα νέο παράθυρο λήψεως, έχουµε αυτόνοµες επιλογές γι’ αυτό το παράθυ-
ρο λήψεως. Έχουµε το γνωστό µας Swap, από Mode να παρακολουθούµε άλλη διαµόρφωση,
από Configure να αλλάξουµε την γραµµατοσειρά, το χρώµα φόντου, κτλ.
Για να κλείσουµε ένα ‘Νέο RX παράθυρο’ κλικ στο (Χ) ή επάνω στο σήµα δεξί κλικ επιλέγοντας
Close RX window (x). Με την µακροεντολή <CLOSERXWINDOWS> κλείνουµε όλα τα
‘Νέα RX παράθυρα’.

Τώρα τελευταία ο Nick παρουσίασε το MixW µε δύο Καταρράκτες ή Φάσµατα, προοριζόµενο για
τους ποµποδέκτες που έχουν 2 δέκτες και στερεοφωνική έξοδο ήχου πχ. TS-2000, FT-1000MP,
έτσι µπορούµε να παρακολουθούµε διαφορετικές συχνότητες ή µπάντες.
Όλοι όµως µπορούµε να έχουµε σε µονοφωνική έξοδο ήχου τους δύο καταρράκτες και µάλιστα
ο ένας να µας δείχνει τον Καταρράκτη και ο άλλος το Φάσµα στην ίδια ραδιοσυχνότητα. Πχ.

http://www.weaksignals.com/
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Σηµείωση: Εκπέµπουµε µόνο όπου υπάρχει ο ρόµβος (κόκκινο-µπλε), το κόκκινο τρίγωνο

είναι «ένα νέο παράθυρο λήψεως» δεν εκπέµπουµε µεν, αλλά µε δεξιό κλικ επάνω του
και µε επιλογή Swap, όπου και αν βρίσκεται (καταρράκτη ή φάσµα), ο ρόµβος
µεταφέρεται εκεί.

Εικόνα 1 = Στον καταρράκτη υπάρχει λήψη σε νέο παράθυρο λήψεως Νο 1.
Φάσµα = Λήψη στο µεγάλο σήµα, ενώ αριστερά του στο µικρότερο, ακούµπησα τον
δείκτη του ποντικιού και εγγράφει η ακουστική ισχύς αυτού του σήµατος ότι είναι -23db.

Εικόνα 2 = Καταρράκτης συνεχίζει λήψη Νο 1, αλλά προσέξτε τι εννοούσε ο WA2VOS στην αρχή
του κεφαλαίου ‘Χρησιµοποιώντας το Φάσµα’ ότι ο καταρράκτης δεν είναι απεικόνιση
πραγµατικού χρόνου, στο Φάσµα δεν υπάρχει σήµα ενώ στον Καταρράκτη υπάρχει.
Φάσµα, το λαµβανόµενο ακουστικό σήµα είναι -18 db.

Εικόνα 3 = Καταρράκτης λήψη Νο 1. Φάσµα, σε λήψη στο κυρίως RX παράθυρο, συγχρόνως ένα
νέο παράθυρο λήψεως το Νο 2.

Σηµείωση= οι πριονωτές γραµµούλες στο κάτω µέρος είναι παράσιτα.

Πως γίνεται αυτό:
Πάµε στον φάκελο του MixW, τον ανοίγουµε και βρίσκουµε το αρχείο MixW2.ini συνήθως είναι
δεξιά της πεταλούδας. Τον ανοίγουµε και (στην αρχή) κάτω από τον τίτλο [Spectrum]
βρίσκουµε το TwoSpectrums=0, σβήνουµε το (0) και γράφουµε το (1), δηλαδή TwoSpectrums=1
(δείτε σηµείωση 2). Υστερα κάτω από τον τίτλο [Device 0 Setup] βρίσκουµε το IQ_IN2=1,
σβήνουµε το (1) και γράφουµε το (0), δηλαδή IQ_IN2=0. Στην συνέχει κλικ Αρχείο > Αποθήκευ-
ση.

Σηµείωση1: Στο δικό µου MixW2.ini δεν είχα το IQ_IN2=1 αλλά βρήκα το IQ_IN=1, οπότε το
έγραψα ως IQ_IN2=0, τα έκλεισα όλα και όταν άνοιξα πάλι το MixW2.ini βρήκα το IQ_IN2=0
αλλά και το IQ_IN=1 που αυτόµατα ξαναδηµιουργήθηκε από το MixW.

Σηµείωση 2: Πριν αλλάξετε το TwoSpectrums=0, δείτε αν έχετε το dual channel version από:
Έναρξη > Όλα τα Προγράµµατα > MixW, διότι αν το έχετε ΔΕΝ χρειάζεται να αλλάξετε το
TwoSpectrums=0 σε TwoSpectrums=1. Αυτό παραµένει ως έχει, αλλάζετε µόνο το IQ_IN2=1.
Από MixW2.19 πλέον,  µπορούµε να επιλέξουµε MixW µε έναν καταρράκτη  ή dual channel ver-
sion δηλαδή µε τον καταρράκτη και το φάσµα από Έναρξη > Όλα τα Προγράµµατα > MixW .

Μπορούµε να αλλάξουµε την θέση του Καταρράκτη/ Φάσµατος δηλαδή πιο θα είναι πάνω και
πιο κάτω. Δεξιό κλικ στον Καταρράκτη ή Φάσµα και τσεκάρουµε αυτό που θέλουµε να είναι
πάνω ή µε τα πλήκτρα Alt+w του πληκτρολογίου. Σηµειωτέον ότι αυτό που είναι πάνω δείχνει
την συχνότητα του ποµποδέκτη συν (+) την ακουστική συχνότητα, ενώ αυτό που είναι κάτω δεί-
χνει µόνο την ακουστική συχνότητα και µάλιστα στον τύπο του 1,2.3 όπου σηµαίνει 1=1000 Hz,
2=2000 Hz, 3=3000 Hz. Επίσης µπορούµε να τα οριζοντοποιήσουµε, (το ένα δίπλα στο άλλο)
όπως:

Για  να ισχύση τα περί καταρρακτου/Φάσµατος πρέπει: Από Configure | Sound device settings
ΠΡΕΠΕΙ στο Audio processing να είναι στο Message-based (standard). Κάποτε, άγνωστο πως,
µου άλλαξε και ώσπου να το βρω είδα κι έπαθα.
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******* Επίσης όταν θέλουµε να αλλάξουµε λίγο την ακουστική συχνότητα για καλλίτερο

συντονισµό, πατάµε τα κάτωθι πλήκτρα του πληκτρολογίου:
Alt + (αριστερό βέλος) = µείωση της συχνότητας κατά 1 Hz.
Alt + (δεξιό βέλος) = αύξηση της συχνότητας κατά 1 Hz.
Ctrl + (αριστερό βέλος) = µείωση της συχνότητας κατά 10 Hz.
Ctrl + (δεξιό βέλος) = αύξηση της συχνότητας κατά 10 Hz.

Εγγραφή Ηµερολογίου και QSL-κάρτας
Η δυνατότητα αναγραφής ηµερολογίου στο MixW καθιστούν εύκολο στο να παρακολουθήσετε
όλα τα QSO σας. Στο contest mode θα ακολουθήσει την πρόοδο του διαγωνισµού σας πλήρως,
µε τα πολλαπλά QSO, ενώ αυτόµατα ελέγχονται για διπλά QSO. και τους αύξοντες αριθµούς
για τις ανταλλαγές αυτοµάτως. Ο κανονικός Τρόπος µπορεί να ακολουθήσει την τακτική
συνάντηση µε νέους φίλους στον αέρα και να κατακυρωθούν οι επαφές κυνηγιού.
(Σηµείωση: rag chewing= αργκό της ARRL= συνάντηση µε νέους φίλους στον αέρα)

Μπορείτε να έχετε 4 διαφορετικά σχεδιαγράµµατα Γραµµών Ηµερολόγιου και να επιλέξετε αυ-
τό που θέλετε για έναν ιδιαίτερο σκοπό από :

View | Log Bar | Normal/Contest/Custom 1/Custom 2.
Τα «Custom 1 και Custom 2» αντιστοιχούν σε δύο αρχεία που βρίσκονται στον φάκελο του MixW
µε προέκταση (.dat), αυτά είναι τα <Custom1.dat> και <Custom2.dat>. Μπορούµε να τα ανοίξουµε
µε δεξιό κλικ και επιλογή προγράµµατος ανοίγµατος το <Σηµειωµατάριο> ή <WordPad>. Θα
δούµε περίπου µία σειρά όπως εµφανίζονται στον πιο κάτω πίνακα. Με αυτήν την σειρά θα
εµφανιστούν και στο µενού του ενεργού µας ηµερολογίου όταν επιλέξουµε Custom1 ή Custom2.
Αυτήν την σειρά µπορούµε να την αλλάξουµε πχ. Από το <Custom1.dat> παίρνουµε το <6 CALL>
που είναι στην θέση <η> και το µεταφέρουµε στην θέση <β>, τότε η διάταξη του µενού από :
1 MODE, 2 FQRX, 3 FQTX, 4 DATE, 5 TIME, 6 CALL, 7 RSTSNT,9 RSTRCV, 14 DOM, 11 NAME, κτλ

θα γίνει
1 MODE, 6 CALL, 2 FQRX, 3 FQTX, 4 DATE, 5 TIME, 7 RSTSNT,9 RSTRCV, 14 DOM, 11 NAME, κτλ
Αυτό που πρέπει να προσέξουµε είναι : Να ακολουθούµε τις ίδιες εγγραφές, ποτέ δεν αλλάζου-
µε τον αριθµό που είναι εµπρός των και ποτέ δεν µετακινούµε τις εγγραφές που έχουν µπροστά
το Ελληνικό ερωτηµατικό (;), όπως είναι οι ;3 FQTX, ;8 EXCHSNT, ;10 EXCHRCV κτλ.Αυτά είναι:

Custom1.dat  Custom2.dat
 1 MODE α 1 MODE
2 FQRX β 2 FQRX
3 FQTX γ ;3 FQTX
4 DATE δ 4 DATE
5 TIME ε 5 TIME
19 ENDTIME ζ 6 CALL
6 CALL η 7 RSTSNT
7 RSTSNT θ 8 EXCHSNT
;8 EXCHSNT ι 9 RSTRCV
9 RSTRCV κ 10 EXCHRCV
;10 EXCHRCV λ 14 DOM
14 DOM µ ;11 NAME
11 NAME ν ;12 QTH
12 QTH ξ 13 NOTES
15 COUNTY ο ;15 COUNTY
16 IOTA π ;16 IOTA
17 MGR ρ 17 MGR
13 NOTES σ ;18 ENDDATE
;18 ENDDATE τ ;19 ENDTIME
20 LOC υ 20 LOC



113
Εάν αποτσεκάρετε το View log bar το ηµερολόγιο  θα φύγει από την επιφάνεια εργασίας,
όπως στην περίπτωση λήψεως Fax όπου θέλουµε µεγάλη επιφάνεια εργασίας.

Επίσης από Configure > Personal Data στο Log file γράφει C:\Program Files\MixW\MixW2.log
είναι το αρχείο στον φάκελο του MixW όπου θα καταχωρηθούν όλα τα QSO µας, αν για κάποιο
λόγο  τα QSO µας θέλουµε να εγγραφούν σε άλλο αρχείο, (όπως στην περίπτωση Contest), τότε
πάµε Έναρξη > Όλα τα προγράµµατα > Βοηθήµατα και επιλέγουµε <Σηµειωµατάριο> ή
<WordPad>, όταν ανοίξει πάµε Αρχείο > Αποθήκευση ως… και στο παράθυρο που ανοίγει στο
<Αποθήκευση σε> αναζητούµε και επιλέγουµε τον φάκελο του MixW που συνήθως είναι
C:\Program Files, στο δε  <όνοµα Αρχείου ως> γράφουµε το όνοµα που θέλουµε να έχει το
ηµερολόγιο, τελεία, log πχ  Όνοµα = aeakos, έτσι aeakos.log Αν τώρα Configure|Personal Data,

στο θα ανοίξει παράθυρο, θα αναζητήσουµε
το aeakos.log όπου το επιλέγουµε, από ‘κει κι ύστερα όλα τα QSO µας θα πηγαίνουν στο
aeakos.log

Αν τώρα θέλουµε να ενώσουµε τα 2 ή και 3 ηµερολόγιά µας σε ΈΝΑ, τότε φροντίζουµε το

 να έχει το βασικό ηµερολόγιο όπου θέλουµε να πάνε οι
άλλες εγγραφές και κλικ File| Merge.., από το ανοιγόµενο παράθυρο βρίσκουµε το ηµερολόγιο
που θέλουµε να συγχωνεύσουµε, κλικ <Άνοιγµα> και η συγχώνευση έγινε, µε σωστά τοποθε-
τηµένες τις ηµεροµηνίες, ώρες κτλ. Το ίδιο κάνουµε αν έχουµε κι ένα τρίτο για συγχώνευση.
Με αυτόν τον τρόπο µπορούµε να έχουµε ηµερολόγια όσα θέλουµε.

Τα πλήκτρα της Γραµµής Ηµερολογίου τα όποια εµφανίζονται στο κάτω σηµείο της γραµµής
ελέγχουν αρκετές λειτουργίες. Search σας επιτρέπει να ερευνήσετε στο ηµερολόγιο ένα χαρα-
κτηριστικό κλήσεως. Details θα παρουσιάσει το σύνολο του ηµερολογίου πληροφορώντας για

τα QSO. Delete θα διαγράψει το επιλεγµένο QSO, και Save θα σώσει το νέο QSO στη Γραµµή του
Ηµερολογίου.

Σηµείωση: Για να δείτε όλες τις καταχωρήσεις στο ηµερολόγιο, κλικ στο Search και πάλι κλικ
στο Whole Log. Για να επεξεργαστείτε ένα QSO, κλικ σε µία εγγραφή  στο Ενεργό Ηµερολόγιο

και κλικ στο Details. Για να επεξεργαστείτε ένα QSO σε ολόκληρο το ηµερολόγιο, κλικ
Search>Whole Log>Δυο κλικ σε µία εγγραφή. Το ηµερολόγιο χωρίζεται σε κελιά (τοµείς) στα

οποία µπορείτε να µεταβάλετε το πλάτος/ύψος τους, µερικά να τα κρύψετε ή φανερώσετε.
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Ενεργό Ηµερολόγιο

Τα σχεδιαγράµµατα παρουσίασης ενεργού ηµερολογίου τα Normal και Contest Layouts παρου-
σιάζονται σαν προ-επιλεγµένα, ενώ τα σχεδιαγράµµατα Custom 1 και Custom 2 έχετε όλους
τους τοµείς διαθέσιµους.

Σηµείωση: Από MixW 2.18 µπορούµε να αυξήσουµε ή να µειώσουµε τις οριζόντιες γραµµές του
ενεργού ηµερολογίου, προς τούτο, δύο αριστερά κλικ στο  σηµείο που είναι το και το ηµερο-
λόγιο αποσπάται από την θέση του, φέρνουµε τον δείκτη του ποντικιού στην οριζόντια κάτω
γραµµή του ηµερολογίου.
Όταν ο δείκτης γίνει µία κάθετος γραµµή µε βέλη στις άκρες του, κλικ+πάτηµα και τον σύρουµε
προς τα πάνω αφαιρώντας οριζόντιες γραµµές. Μ΄αυτόν τον τρόπο οι εικονιζόµενες πιο πάνω 6
γραµµές έγιναν 3.
Αφού ρυθµίσουµε το πόσες γραµµές θέλουµε να φαίνονται (µέχρι 25), κλικ+πάτηµα στο  σηµείο
που είναι το και οδηγούµε το ηµερολόγιο στην θέση του.

Επίσης:
Τα πλάτη και τα ύψη των στηλών του ηµερολογίου είναι ρυθµιζόµενα. Τοποθετήστε το δροµέα
σας µεταξύ δύο στηλών ή σειρών στο γκρίζο µέρος (περιοχή τίτλων οριζοντίως/καθέτως),
ο δροµέας µετατρέπεται σε µία γραµµή µε βέλη στις άκρες του, έπειτα κλικ και σύρετε στο επι-
θυµητό πλάτος ή ύψος.
Για να δείτε τους πρόσθετους τοµείς του Custom Layouts πρέπει να κρύψετε µερικούς από τους
τοµείς αρχίζοντας από την αριστερή πλευρά του σχεδιαγράµµατος έτσι ώστε οι τοµείς µπορούν
να κινηθούν µέσα στη δεξιά πλευρά του σχεδιαγράµµατος. Για να κρύψετε έναν τοµέα σύρετε
τη δεξιά πλευρά εντελώς πάνω από την αριστερή πλευρά του άλλου, ελαττώνοντας το µέγεθος
σε µηδέν.

Εγγραφές καταχωρίσεων στο ενεργό ηµερολόγιο.
Οι καταχωρήσεις στις στήλες  του ενεργούς ηµερολογίου µπορούν να εγγραφούν µε πολλούς
τρόπους, όπου µπορούµε να τις µεταφέρουµε από το παράθυρο RX στο ηµερολόγιο.

1ον άµεση δακτυλογράφηση στο ηµερολόγιο, αφού πρώτα επιλέξουµε το κελί µε αριστερό κλικ.

2ον Κλικ δύο φορές επάνω στο Call, ύστερα στο Name, από το RX παράθυρο και θα αντιγραφεί
το Call, το Name, στον αντίστοιχο τοµέα  του ηµερολογίου.
Για το QTH, πατώντας το CTRL  διπλό-κλικ στο QTH του σταθµού. Προσοχή όµως, πρέπει να
ακολουθήσουµε την σειρά διότι µπορεί να δούµε το QTH στην στήλη Name.
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3ον Με αντιγραφή (copy) και επικόλληση (paste). Επιλέγουµε την λέξη (την κάνουµε µπλε)
εµφανίζεται πίνακας (αν δεν εµφανιστεί, δεξί κλικ) επιλέγουµε copy. Πάµε στο αντίστοιχο κελί,
δεξιό κλικ και επιλέγουµε paste.

4ον Επιλέγουµε την λέξη από την οθόνη (κάνουµε µπλε όλη την λέξη) και πατηµένο το αριστερό
κουµπί του ποντικιού την "σύρουµε" στο επιθυµητό µέρος, αφήνουµε το πλήκτρο του ποντικιού.

5ον Επιλέγουµε την λέξη πχ Name µόλις αφήσουµε το πλήκτρο του ποντικιού, εµφανίζεται πί-
νακας, κλικ στη λέξη Name, το όνοµα του φίλου µας θα πάει στη στήλη Name. Τα ονόµατα του
πίνακα: Call, Name, QTH, RST, Sent, Notes, QSL via, είναι όλα οι επικεφαλίδες του ηµερολογίου,
όπου µε κλικ όπως στο παράδειγµα µε το Name θα πάνε στην αντίστοιχη θέση. Όµως και εδώ
ισχύει η σειρά εγγραφών.

Εάν συµπληρώσουµε τις αντίστοιχες στήλες, τότε όλα τα κουµπιά που χρησιµοποιούν τις µα-
κροεντολές <CALL>, <NAME>, <QTH>, στην εκποµπή σας θα αντικατασταθούν µε τα αντίστοι-
χα ονόµατα που έχετε εγγράψει στο ηµερολόγιο.

Σηµείωση 1: Όταν για οποιονδήποτε λόγω κάνουµε κλικ στο παράθυρο RX η εγγραφή αποκωδι-
κοποιήσεως σταµατά, γι’ αυτό, είτε από Configure> Default macros>Edit> Add new  και στο
Macro: γράφουµε OnClickAny στο Label: το αφήνουµε κενό και Text: <CURSOR:TX>
είτε κάνουµε κλικ στο παράθυρο ΤX, (για να µεταβεί ο κένσορας εκεί).

(Σηµείωση 2: λέµε «Επιλέγουµε την λέξη», όταν= Πάµε στην αρχή της λέξης, κλικ και πατηµένο
το σύρουµε σε όλη την λέξη, η λέξη ορίζεται από πλαίσιο µπλε ή µαύρο).
Όταν εγγράψετε τις επιθυµητές καταχωρήσεις, κλικ στο εικονιζόµενο κουµπί Save και οι πλη-
ροφορίες θα σωθούν στο ηµερολόγιο. Μπορείτε επίσης να χρησιµοποιήσετε την µακροεντολή
<SAVEQSO> στο τέλος του κειµένου λήξεως της επικοινωνίας για να σωθεί αυτόµατα το QSO
σας στο ηµερολόγιο.

Σηµείωση 3:  Εάν επιλέξετε νέο σταθµό στο παράθυρο RX προτού σώσετε τις πληροφορίες από
το QSO σας, το "νέο" QSO σας θα σβήσει το προηγούµενο. Για να αποφύγετε την τυχαία δια-
γραφή ενός µη αποθηκευµένου QSO αποτσεκάρετε το "Clear QSO on new call" από το µενού
Options, έτσι µια νέα κλήση δεν θα διαγράψει ένα µη αποθηκευµένο QSO. Μπορείτε επίσης να
αποκαταστήσετε µία τυχαία διαγραφή ή διαγραµµένο QSO µε την επιλογή
File | Restore removed QSO.

Εκτός αυτών εάν από File> RX Log έχουµε ενεργοποιήσει το Open RX log file τότε στον κατάλογο

του MixW θα δηµιουργηθεί ένα αρχείο   όπου αναγράφονται όλες οι εγγραφές του παρα-
θύρου RX, αναζητήστε εκεί το τυχόν διαγραµµένο QSO σας.

Σηµείωση 4: Όταν πάµε το χαρ. κλήσεως του QSO  µας στο κελί CALL  η ώρα του  ηµερολογίου
σταµατά, µερικές φορές όµως θέλουµε την τρέχουσα  ώρα της κάποιας στιγµής όπως πχ σε
pileup ή contest ή όταν τελειώνουµε το QSO να γραφεί εκείνη την στιγµή. Τότε δύο κλικ στο κελί
της ώρας ή γράφουµε την µακροεντολή <FIXSTARTTIME>.
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Εκτύπωση και εξαγωγή του αρχείου ηµερολογίου σας.
Αρχικά επιλέξτε το QSO που θέλετε να τυπώσετε µε κλικ στο κουµπί Search της Γραµµής
Ηµερολογίου ή Alt+r, αυτό θα εµφανίσει το πλαίσιο διαλόγου "Search in Logfile":

Μπορείτε τώρα να απεικονίσετε ολόκληρο το ηµερολόγιο µε κλικ στο κουµπί Whole Log,  ή την
αναζήτηση των συγκεκριµένων οµάδων καταχωρήσεων µε την επιλογή των τοµέων που αναζη-
τούνται, µαζί µε τα κριτήρια αναζήτησης, και µε κλικ στο κουµπί Display.
Με την πρόταση ‘επιλογή των τοµέων που αναζητούνται’ νοείται ότι αν θέλουµε να βρούµε ένα
QSO στα 20m τότε τσεκάρουµε το Band  και εκεί που γράφει στο παράδειγµά µας 160m θαµπά,
‘ζωντανεύει’ και επιλέγουµε τα 20m. Αν τσεκάρουµε το Country στο τετραγωνίδιο θα γράψουµε

τα δύο πρώτα γράµµατα από το χαρ. κλήσεως. Πχ  . Τσεκάροντας το Text
γράφουµε το χαρακτηριστικό κλήσεως. Ύστερα κλικ στο κουµπί Display.
Έτσι αναλόγως πως θέλουµε να γίνει η αναζήτηση τσεκάρουµε και τα αντίστοιχα
τετραγωνίδια, το οποίο από θαµπό γίνεται ‘ζωηρό’, έτοιµο για εγγραφή ή επιλογή.

Κλικ στο κουµπί Whole Log
Το ακόλουθο παράθυρο ανοίγει παρουσιάζοντας τα QSO µας:

Οι τοµείς (κελιά) στο παράθυρο Search Results µπορούν να αλλάξουν τα µεγέθη τους, µε τον
ίδιο τρόπο όπως στην  Γραµµή Ηµερολογίου (Log Bar) έτσι ώστε µπορείτε να δείτε τους τοµείς
που σας ενδιαφέρουν.
Επιλέξτε τις εγγραφές που θέλετε χρησιµοποιώντας τις τυποποιηµένες λειτουργίες των Παρα-
θύρων όπως µε Κλικ, Shift-Κλικ, και CTRL- Κλικ. Για να επιλέξετε όλες τις εγγραφές του ηµε-
ρολογίου, παραδείγµατος χάριν, κάντε  κλικ στην τελευταία εγγραφή η οποία γίνεται µπλε,
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ύστερα µε τον δεξιό δροµέα πηγαίνετε στην πρώτη εγγραφή, πατήστε Shift και Κλικ στην
πρώτη εγγραφή και θα επιλεγούν όλες οι εγγραφές. Με το CTRL και Κλικ ακυρώνετε την
επιλογή σε όποια γραµµή/ες θέλετε.
Edit = Μπορείτε να επεξεργαστείτε τα στοιχεία του QSO σας, πχ. να τα συµπληρώσετε κτλ.
Delete = Διαγράφετε το QSO που έχετε επιλέξει.
to Text = Δηµιουργείται κείµενο για το επιλεγµένο QSO ή (τα QSOς) το οποίο µπορούµε να το
εξάγουµε.

Το κείµενο αποθηκεύεται στο φάκελο του MixW µε την ονοµασία που του δίνουµε  εµείς.

Το κουµπί CSV= Το CSV είναι µία άλλη φόρµα εξαγωγής του ηµερολογίου µας (σε µορφή
<excel>)Επιλέγουµε µέρος ή όλο το ηµερολόγιο, κλικ CSV, εµφανίζεται πλαίσιο διαλόγου:

 επιλέγουµε τις αντίστοιχες αναγραφές που υπάρχουν
στο ηµερολόγιο ή που συµπληρώσαµε εµείς µε κλικ στο Edit  του Whole Log.
Κλικ ΟΚ  και έχουµε:

σβήνουµε το “export” και γράφουµε το όνοµα που θέ-
λουµε να έχει το αρχείο µας. Προσοχή στην επεκταση (.CSV) την αφήνουµε όπως έχει. Κλικ ΟΚ,

ένα αρχείο τύπου MS Excel  θα δηµιουργηθεί στον κατάλογο του MixW, έτοιµο προς εξα-
γωγή σε τύπο CSV, πχ.:
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ADIF =(Amateur Data Interchange Format) Μορφοποίηση Ανταλλαγής Ερασιτεχνικών Δεδο-
µένων. Το ADIF είναι µία ιδική µορφή φόρµας όπου µπορούµε να εξάγουµε ή να εισάγουµε το
ηµερολόγιό µας σε ένα άλλο πρόγραµµα.

Επιλέγουµε όλο το ηµερολόγιο (Whole Log) κλικ στο κουµπί ADIF, έχουµε το πλαίσιο:

 κλικ ΟΚ

Και το ηµερολόγιο µετατρέπεται σε φόρµα ADIF δηµιουργώντας το αρχείο  στον
κατάλογο του MixW, το οποίο µπορούµε να το εξάγουµε σε άλλο πρόγραµµα που έχει φόρµα
ADIF.
Το δηµιουργηθέν αρχείο Mixw2.adi µπορούµε να του δώσουµε όποιο όνοµα θέλουµε πχ.
Yioryos.adi. Από το µενού File > Export ADIF µπορούµε να το αποστείλουµε όπου θέλουµε.

Το αρχείο  µπορούµε να το ανοίξουµε µε το “Σηµειωµατάριο” ή το “WordPad”.
Προσοχή: Όταν εισάγουµε για συγχώνευση ADIF ηµερολόγιο, πρέπει πρώτα να δούµε αν τα
QSO µας είναι ταξινοµηµένα, αν όχι τα ταξινοµούµε κι ύστερα η συγχώνευση.

Cabrillo = Είναι µία µορφή εντύπου αποδεκτή από όλους τους χορηγούς των Contest για να
υποβάλουµε τις επιδόσεις µας στον εκάστοτε διαγωνισµό.

Έτσι όταν παίρνουµε µέρος σε Διαγωνισµό (Contest) στέλλουµε το ηµερολόγιο σε µορφή
Cabrillo. Κλικ στο κουµπί Cabrillo του Whole Log (νοείται ότι από το Μενού έχουµε επιλέξει
View> Logbar> Contest layout προτού αρχίσουµε το Contest),
και έχουµε το πλαίσιο CABRILLO EXPORT:

Το οποίο συµπληρώνουµε από τις αναδυόµενες επιλογές ανάλογα µε το Contest που παίρνουµε
µέρος. Γενικώς: ADDRESS= πολλαπλές αναφορές της διεύθυνση µας, δηλαδή σε µία γραµµή
η οδός αριθµός, από κάτω η πόλη και ο ΤΤ, πιο κάτω η χώρα. CALLSIGN= το δικό µας χαρ. κλή-
σεως ή αυτό που έχουµε για το Contest.
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OPERATORS= εάν ένας έλαβε µέρος στο Contest, γράφουµε το χαρ. κλήσεως που έχουµε
γράψει στο CALLSIGN, εάν περισσότεροι τους γράφουµε όλους συµπεριλαµβανοµένου και αυτό
στο CALLSIGN.
CLUB= το όνοµα του συλλόγου που ανήκουµε.
SOAPBOX= «αυτοσχέδια γραφή» γράφουµε την γνώµη µας για αυτό το Contest.

(Σηµείωση= τον 18 αιώνα στην Αγγλία ανέβαιναν επάνω σε κιβώτια από σαπούνι (SOAPBOX)
για να είναι πιο υψηλά και έβγαζαν λόγο δηµοσίως για διάφορα θέµατα «ότι ήθελε ο καθένας»,
γι’ αυτό και έχει µεταφορική έννοια, στο Hyde Park του Λονδίνου ισχύει ακόµη).

Περισσότερα για την ηµερολογιακή φόρµα cabrillo στην: www.kkn.net/~trey/cabrillo/faq.txt

Callbook = Παίρνουµε πληροφορίες βάση του χαρ. κλήσεως, όταν έχουµε φορτώσει ένα
 Callbook στον Υ/Η. Δείτε Congifure > Callbook και Options> Auto search in callbook.

Statistics = Παρουσιάζεται πίνακας στατιστικής των QSO σας.

>>>>> Ας υποθέσουµε ότι στείλαµε κάρτα QSL και λάβαµε άλλη µία. Για να το σηµειώσουµε,
κλικ στο κουµπί «µε τα γυαλιά», στο “Text” γράφουµε το Χρ. Κλήσεως του ΟΜ ή µέρος αυτού πχ
Κ3. Κλικ στο κουµπί ‘’Display’’, δεξιό κλικ στο Χρ. Κλήσεως που µας ενδιαφέρει και επιλέγουµε
‘’Set QSL Sent’’ για την κάρτα που στείλαµε εµείς, οπότε κάτω από την στήλη «S» θα γραφεί το
γράµµα «Y». Επιλέγουµε Set QSL Received  για την κάρτα που ελάβαµε και στην στήλη «R» θα
γραφεί το γράµµα «Y». Όπου «Y» = YES.

Αποστολή µίας κάρτας eQSL
Η eQSL είναι µία δωρεάν υπηρεσία στο Διαδίκτυο, στην όποια µπορείτε να στείλετε όλο, µέρος,
ή µόνο ένα QSO του ηµερολογίου σας σε µορφή ADIF (αυτό γίνεται αυτόµατα από το MixW) και
ο ενδιαφερόµενος θα πάει στον δικτυακό τόπο eQSL και να τυπώσει  την επιβεβαίωση το QSL
εκ µέρους σας και αντιστρόφως. Κατ’ αρχήν πρέπει να εγγραφείτε για eQSL, πηγαίνετε στην
Ιστοσελίδα http://www.eqsl.cc , για να αποκτήσετε έναν έγκυρο κωδικό πρόσβασης κλικ στην
λέξη Register, ακολουθήστε τις οδηγίες για να σας δοθεί ο κωδικός.

 (Σηµείωση: Η υπηρεσία eQSL δέχεται 1000 QSO  την φορά, αν είναι πάρα πάνω, η ίδια τα χωρί-
ζει σε χιλιάδες. Από δω και πέρα µαζί µε το QSL VIA BURO/DIRRECT  θα γράφετε και το VIA
EQSL.CC στα QSO σας).
Αν για πρώτη φορά στέλνουµε eQSL παρουσιάζουµε (όλο το ηµερολόγιο) Whole Log,
επιλέγουµε όλες τις εγγραφές όπως γράφτηκε πάρα πάνω (Κλικ/Shift-Κλικ), γίνονται µπλε,
δεξί κλικ και εµφανίζεται πλαίσιο επιλογών, κλικ στο , στο εµφανιζόµενο
πλαίσιο πρέπει να γράψουµε τους κωδικούς πρόσβασης που έχουµε, πχ.

http://www.kkn.net/%7Etrey/cabrillo/faq.txt
http://www.eqsl.cc/
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 κλικ ΟΚ και:

 περιµένουµε

Σε λίγο η EQSL.CC γράφει, ότι αντιγράφηκαν (Χ) QSOς από το ηµερολόγιο σας.
Τις ίδιες διαδικασίες κάνουµε είτε για µέρος του ηµερολογίου ή ενός QSO.

Όταν τελειώσουµε ένα QSO και εγγραφεί στο ενεργό ηµερολόγιο (Log Bar), µε κλικ το

επιλέγουµε, ύστερα κλικ στο  (QSO details), παρουσιάζεται το πλαίσιο
Edit QSO για αυτήν την εγγραφή, κλικ στο κουµπί Send Eqsl! (κάτω δεξιά) και ακολουθούµε
την ίδια διαδικασία.

Γενικά όταν εγγραφούµε στην EQSL.CC, ο φάκελος Inbox περιέχει τις κάρτες QSL που µας
έστειλαν, όπου µπορούµε να τις τυπώσουµε σε χαρτί Α6 (90mm Χ 140mm).
Στο Outbox περιέχει ανά χαρ. κλήσεως τις δικές µας QSL, όπου µπορούµε να τις επεξεργαστού-
µε περεταίρω ή να κατεβάσουµε όλο το ηµερολόγιο που στείλαµε σε ADIF.

Σηµείωση: Επίσης µπορούµε την ώρα που σώζουµε ένα QSΟ στο ηµερολόγιο µας είτε από

 είτε την ώρα που τελειώνουµε το QSΟ έχοντας την µακροεντολή <OnSaveQso>, αµέσως
να στείλουµε αυτό το QSΟ και στην www.eqsl.cc , προς τούτο: κλικ Configure > Default macro
(για να ισχύει για όλες τις διαµορφώσεις) > κλικ στα κουµπιά Edit > Add new και:

Κοινό ηµερολόγιο µεταξύ 2 Η/Υπολογιστών

Σηµαντικό γι’ αυτούς που έχουν 2-3 Η/Υ και θέλουν να έχουν ΚΟΙΝΟ ηµερολόγιο
Ο Noel Poulin (VE2FWW/VE2RYY) προτείνει:

Κατ’ αρχήν πρέπει οι 2 ή 3 Η/Υ να είναι συνδεδεµένοι σε Δίκτυο  (network). Τα περί συνδέσεως
δείτε το κεφάλαιο: «MixW2:  The Eye of a Needle».

Στον πρώτον γράφουµε στο Configure> Personal data> Log file το προκαθορισµένο όνοµα
MixW2Log που είναι στον φάκελο C:\Program Files\MixW\MixW2.log και στον δεύτερο στο
Configure> Personal data> Log file γράφουµε το:
\\(το όνοµα του πρώτου Η/Υ)\Program Files\MixW\MixW2.log
Δηλαδή πρέπει να έχουν και οι δύο το ίδιο όνοµα ηµερολογίου, στον δε δεύτερο  από Configure>
Personal data να καθορίσουµε ακριβώς την διεύθυνση το που βρίσκεται το πρώτο ηµερολόγιο.

Σηµειωτέον το όνοµα, οι θέσεις των ηµερολογίων, µπορεί να είναι οτιδήποτε και οπουδήποτε
αρκεί να  προσδιορίζουµε ακριβώς την διεύθυνση των.

Τώρα, πάµε στον φάκελο του MixW (συνήθως είναι στο C:\Program Files) και βρίσκουµε το
αρχείο «MIXW.ini» σε σας µπορεί να µην υπάρχουν οι προεκτάσεις (exe), (ini), (log),

http://www.eqsl.cc/
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είναι αυτό µε το γρανάζι
(για να παρουσιάσουµε τις προεκτάσεις : στο Μενού του ανοικτού φακέλου του MixW, κλικ
Εργαλεία > Επιλογές φακέλων και από τον πίνακα «Προβολή» αποτσεκάρουµε το
« Απόκρυψη επεκτάσεων για γνωστούς τύπους αρχείων».
Ανοίγουµε το «MIXW.ini», βρίσκουµε την επιγραφή [UDP], είναι περίπου κάτω από την µέση,
και από την εγγραφή UseUDPFlag=0  σβήνουµε το «0» και γράφουµε «3». είτε έχουµε 2 ή 3 ή 5
Η/Υ εµείς γράφουµε 3.

Τώρα
Εφ’ όσον είµαστε συνδεδεµένοι σε δίκτυο, ότι QSO κάνουµε στον πρώτο Η/Υ θα εγγραφεί και
στο ηµερολόγιο του δεύτερου ή αντιστρόφως.
Επίσης η αλλαγή αυτή ισχύει και για το Telnet. Έτσι στον πρώτο Η/Υ έχουµε ανοικτό το
Telnet σε σύνδεση πχ  SZ1SV, στον δεύτερο ανοίγουµε µόνο το DXCluster. Τώρα και οι
δύο Η/Υ θα µοιράζονται ότι υπάρχει στον πρώτο Η/Υ.

Χρησιµοποιώντας το πρόγραµµα MixW για να δηµιουργηθεί µια κάρτα QSL για εκτύπωση
ή για ηλ. Ταχυδροµείο.

1ον Δηµιουργία της δικής µας Qsl κάρτας βάση της πρότυπης.
Κλικ Έναρξη > Όλα τα προγράµµατα > MixW > Qsl Print-Print QSLcard and labels,
ή σ’ ένα κουµπί Μάκρο γράφουµε την µακροεντολή <EXEC:qslprint.exe> και
ανοίγει το πλαίσιο QSL Demo – Qsl Print :
(Σηµείωση: Demo είναι η λέξης demonstration= πειραµατικό, επίδειξη, πρότυπο)

Εικόνα 1

(Σηµείωση: το πλαίσιο αυτό υπάρχει ως αρχείο QSLDemo.qsl στον φάκελο του MixW, το οποίο
θα χρησιµοποιήσουµε ως πρότυπο για την δηµιουργία της δική µας κάρτας. Υπάρχει η πιθανό-
τητα να έχουµε  ένα ΚΕΝΟ πλαίσιο, τότε κλικ File > 1.QSL Demo.qsl).

Στην εικόνα, όπου περάσουµε τον δείκτη του ποντικιού από πάνω από τα: πλαίσιο, παραλληλό-
γραµµα, γράµµατα, εικόνα, ο δείκτης θα γίνει ένας σταυρός µε βέλη στα άκρα του, συγχρόνως
θα εµφανιστεί ένα παραλληλόγραµµο το οποίο περικλείει αυτό ή αυτά.
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Με αριστερό κλικ και σύροντάς ‘το, µπορούµε να το πάµε σε οποιαδήποτε άλλη θέση θέ-
λουµε. Παρατηρήστε το χαρ. κλήσεως UT2UZ είναι µέσα σ’ ένα διακοπτόµενο πλαίσιο (µπλε-
ροζ) που έγινε όταν πέρασα τον δείκτη του ποντικιού µου.
Τώρα, όπως είναι ο σταυρός µε το παραλληλόγραµµο δεξί κλικ και έχουµε τις επιλογες:
          Edit = επεξεργασία, ανοίγει πλαίσιο για αλλαγή ονόµατος, χρώµατος κτλ.
           Delete = διαγραφή αυτού που έχουµε επιλέξει.
           Duplicate  = αναπαραγωγή της επιλογής µας  σε άλλο σηµείο.

Enable Print = δυνατότητα εκτύπωσης. Πάντοτε τσεκαρισµένο.
Πχ. εάν εσωκλείσαµε γράµµατα κλικ στο Edit, εδώ είναι το χαρ. κλήσεως UT2UZ:

Εάν εσωκλείσαµε την εικόνα και κλικ στο Edit τότε έχουµε το πλαίσιο Edit Bitmap:

Για να αντικαταστήσουµε την εικόνα η να φέρουµε άλλη, κλικ στο και ανοίγει παράθυρο,

στο Διερεύνηση σε… από ψάχνουµε να εύρουµε τον φάκελο όπου έχουµε την εικόνα, όταν
την βρούµε την επιλέγουµε και κλικ στο Άνοιγµα, αφού πρώτα της έχετε δώσει ένα όνοµα.
Μπορούµε να ανοίξουµε  πολλές εικόνες, αυτές ευρίσκονται όταν κλικ File, είναι εκεί µε το όνο-

µά τους ή κλικ στο  .
Όταν φέρουµε τον δείκτη του ποντικιού στην ‘µπορντούρα’ και γίνει σταυρός, δεξί κλικ και εµ-
φανίζεται το Edit Rectangle:

>>>>> Κλικ File > Save, έτσι ως πρότυπη κάρτα (QSL Demo) έχουµε αυτήν που δηµιουργήσαµε.
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2ον Δηµιουργία µίας άλλης δικής µας Qsl κάρτας από την αρχή.

Η πιο πάνω εργασία έγινε µε βάση την «πρότυπη» κάρτα του MixW, µπορούµε όµως να
δηµιουργήσουµε από την αρχή την κάρτα µας, το µόνο που πρέπει να προσέξουµε είναι αν θέ-
λουµε να µεταφερθούν αυτόµατα τα: χαρ. κλήσεως, ηµεροµηνία κτλ. από το ηµερολόγιο µας.

Αν ναι τα γράφουµε µέσα σε αγκύλες πχ. <CALL>, <DATE>, <MHZ> ή <KHZ> κτλ.

Από  επιλέγουµε κενό πλαίσιο και το διαµορφώνουµε όπως εµείς θέλουµε. Ότι εγγράφει
πάρα πάνω ισχύει κι εδώ. Για να γράψουµε γράµµατα ή αριθµούς κλικ στο , εµφανίζεται η
γραφή , δεξί κλικ επί αυτής και…. κατά τα γνωστά.

Για την εικόνα κλικ στο  και έχουµε το πλαίσιο ευρέσεως εικόνας.

>>>>> Κλικ File > Save As.. , δίνουµε ένα όνοµα πχ MyQSL ή  QSL1 και την αποθηκεύουµε στον
φάκελο του MixW, οπότε από File την ξαναέχουµε.
(Σηµείωση: Καλό είναι να δοκιµάσουµε τις διάφορες επιλογές των  κουµπιών του Μενού,
έχουν πολλές δυνατότητες πχ αν κλικ Media και επιλογή Labels, µπορούµε να επεξεργαστούµε
και να τυπώσουµε Ετικέτες).

Εκτύπωση της κάρτας µε τα στοιχεία του QSO
Στον κατάλογο του MixW υπάρχει ο φάκελος Print Queue (σειρά προτεραιότητας για τύπωµα).

1ον Επιλέγοντας ένα QSO από το ηµερολόγιο και κλικ File > Add QSL to print queue ή σ΄ένα κου-
µπί Μάκρο έχοντας την µακροεντολή <QSLPRINT>, το συγκεκριµένο QSO πάει στον φάκελο
Print Queue. Σ’ αυτόν τον φάκελο µπορουµε να στείλουµε όσα QSO θέλουµε.
Τώρα ειτε από Έναρξη > Όλα τα προγράµµατα > MixW > Qsl Print ή από <EXEC:qslprint.exe>
Θα έχουµε την εικόνα 1 αλλά µε τα στοιχεία του πρώτου QSO που εθέσαµε στο Print Queue.

Καλό είναι όσες τυπώνουµε να διαγράφονται από τον φάκελο Print Queue για να µην τις
ξαναδούµε εδώ, γι’ αυτό να τσεκάρουµε το Auto Erase after Print από File.

2ον Κλικ  ή Alt+r και ύστερα στο Whole log, ανοίγει το πλαίσιο «Search Results». Σε μία
γραμμή ενός QSΟ δεξιό κλικ και επιλέγουµε “Print QSO” κλικ ΟΚ. Το συγκεκριµένο QSO
πήγε στον φάκελο Print Queue. Για την εκτύπωση ισχύει ότι εγγράφει και στην 1ην

περίπτωση.
Εάν δεν θέλουµε να γίνει η εκτύπωση βάση  της πρότυπης που δηµιουργήσαµε αλλά βάση αυ-
τής που πχ ονοµάσαµε MyQSL ή  QSL1 τότε: Κλικ Έναρξη > Όλα τα προγράµµατα > MixW >
Qsl Print-Print QSLcard and labels, ή στο κουµπί Μάκρο µε την <EXEC:qslprint.exe>.
Κλικ File> Open και επιλέγουµε από το ανοιγόµενο πλαίσιο το MyQSL ή  QSL1 που έχουµε απο-
θηκεύσει τότε από Edit> QSL Data και κλικ στο Load from Queue, αυτό σηµαίνει ότι το επιλεγµέ-
νο QSO θα µεταφερθεί από το ηµερολόγιο εδώ . Κατόπιν επιλέγουµε File> Print  προς εκτύπωση.
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Σηµείωση: Από Edit> QSL Data> Edit current ανοίγει πλαίσιο για το συγκεκριµένο QSO όπου
να τις εγγραφές να τις διορθώσουµε ή συµπληρώσουµε.

Ένας άλλος τρόπος για κάρτα QSL: ΠΡΟΣΟΧΗ για να εφαρµοστεί αυτός, πρέπει να έχουµε
ανοίξει το κυρίως πρόγραµµα MixW, επιλέγουµε ένα QSΟ και κατεβάζουµε το MixW στην
Γραµµή Έναρξης. Πάµε στην Διεύθυνση του MixW, όπoυ συνήθως είναι Program Files/ MixW

και βρίσκουµε-ανοίγουµε τον φάκελο , παρουσιάζεται σε MS Word το:

 µαζί µ’ αυτό εµφανίζεται και το:

  αν κλικ στο ‘Ναι’ αλλάζουνε όλα
µε βάση το QSO που επιλέξαµε, δηλαδή το χαρ. κλήσεως, το όνοµα του φίλου, την ώρα, την συ-
χνότητα, το RST, έτσι µετατρέπεται σε:

Από δω και πέρα ακολουθούµε τους όρους του MS Word για περισσότερη µορφοποίηση, για την
αλλαγή εικόνας, πρέπει να εµφανίσουµε την Γραµµή Εικόνας (δεξιό κλικ σε κενό µέρος στο
γκρι της Γραµµής Εργαλείων και από τον πίνακα τσεκάρουµε «Εικόνα».
Τα κελία που είναι τα Date, UTC κλπ µεγαλώνουν- µικραίνουν, οριζοντίως-καθέτως αν πάµε
τον δείκτη του ποντικιού επί αυτών, ο δείκτης µετατρέπεται σε δύο οριζόντιες ή κάθετες γραµ-
µές µε δύο βέλη στα πλάγια. Κλίκ-σύρουµε στο επιθυµητό άνοιγµα).

Ακόµη µία εγγραφή ηµερολογιακού QSΟ
Το πρόγραµµα MixW παρέχει µια δυναµική σύνδεση ανταλλαγής στοιχείων
(DDE= Dynamic Data Exchange) προς χρήση µε άλλα προγράµµατα παραθύρων όπως MS Word
και Excel. Τα διαθέσιµα στοιχεία µπορούν να χρησιµοποιηθούν για δηµιουργία κάρτας QSL ει-
σάγοντας πεδία DDE στο έγγραφο. Για να µάθετε περισσότερα για τα πεδία DDE, πηγαίνετε
στα αρχεία ΒΟΗΘΕΙΑΣ των windows που υποστηρίζουν πεδία DDE. Το  παρακάτω διάγραµµα
δείχνει πεδία κώδικα DDE όπου υποστηρίζονται από το MixW.



125
 (Σηµείωση: Αν για κάποιο λόγω παρουσιαστεί αντί για χαρ. κλήσεως µία περίπου µορφή,

"MyCall" \* MERGEFORMAT τότε κλικ Alt+F9 ).

ΣΧΕΔΙΟ 1

Entity Server Name Topic Item Current state

Your call MixW Info MyCall K4SET
Your name MixW Info MyName Scott
Your QTH MixW Info MyQth Murray, KY
Program name MixW Info Program MixW
MixW version MixW Info Version 2.0 beta 21
QSO date MixW QSO Date 28-Jan-2001
QSO time MixW QSO Time 20:57
Frequency, MHz MixW QSO Mhz 14.1
Mode MixW QSO Mode BPSK31
Call MixW QSO Call W8HAT
Name MixW QSO Name RICHARD

QTH MixW QSO Qth STEVENSVILLE MI
RST sent MixW QSO RstSnt 589
RST received MixW QSO RstRcv 589
Notes MixW QSO Notes Likes to fish
QSO is unsaved MixW QSO Changed NO
QSO freq. MixW QSO Khz 14070

Zero beat freq, KHz MixW CAT Khz 14.070.000
PTT state MixW CAT PTT OFF

Ότι κάναµε πάρα πάνω στο Ένας άλλος τρόπος για κάρτα QSL τα ίδια κάνουµε και εδώ. Α-
νοίγουµε το MixW, επιλέγουµε ένα QSO, κατεβάζουµε το MixW στην Γραµµή Έναρξης. Πάµε
Program Files/ MixW ή από Έναρξη> Όλα τα προγράµµατα> MixW και επιλέγουµε το Browse
MixW folder  ή δεξιό κλικ στο εικονίδιο MixW (πεταλούδα), επιλέγουµε ‘Ιδιότητες’ κλικ στο

‘Εύρεση προορισµού’ και στην οθόνη µας έχουµε όλα τα αρχεία του MixW. Βρίσκουµε το αρ-

χείο  και το ανοίγουµε, παρουσιάζεται το ΣΧΕΔΙΟ 1 µαζί µε το πλαίσιο:

 Όταν κλικ στο Ναι, τότε:
Τα στοιχεία του ΣΧΕΔΙΟΥ1 αλλάζουν µε τα στοιχεία του QSO µας που είχαµε επιλέξει στο
ηµερολόγιο, πχ:
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Στην στήλη Current state, οι κόκκινες αναγραφές είναι στοιχεία δικά µας, ενώ οι µαύρες είναι
στοιχεία του QSΟ µας.
Κλικ Αρχείο> Αποθήκευση (µπορούµε να επιλέξουµε που θα αποθηκευτεί). Επαναλαµβάνουµε
την διαδικασία για όλα τα QSΟ µας.
Για να δηµιουργήσουµε µία «γραφική» κάρτα και να την στείλουµε µε ηλ. Ταχ. Επιλέγουµε µε
«κλικ+ σύρω» όλες τις εγγραφές, δεξιό κλικ επιλογή «αντιγραφή» και «επικόλληση» σ’ ένα πρό-
γραµµα Γραφικών όπως την «Ζωγραφική» των Windows.
Από «Έναρξη> Όλα τα προγράµµατα> Βοηθήµατα> «Ζωγραφική» ή «Έναρξη> Εκτέλεση ή Run>
γράφουµε την λέξη pbrush  και κλικ ΟΚ. Μέσω της Ζωγραφική επεξεργαζόµαστε την κάρτα.

Σηµείωση: Από την οµάδα του MixW. Όπως είδατε η συχνότητα εγγράφει 14.1 MHz, αν θέλουµε
να γραφεί πχ 14170.155 τότε πάµε στο αρχείο MixW2.ini που είναι στον φάκελο του MixW και
κάτω από την [cat] υπάρχουν οι εγγραφές:
DdeMhzFormat=
DdeCatFormat=
DdeKhzFormat=
Μετά το = και στα τρία γράφουµε το "%.3f" (χωρίς τα " "). Πχ. DdeMhzFormat=%.3f κτλ.



127
Ψηφιακοί Τρόποι

Από Mode εκτός από την επιλογή µίας διαµόρφωσης µπορούµε να προσθέσουµε κι άλλα
προγράµµατα τα οποία έχουν επέκταση (.exe) σε σύνδεση µε το MixW. Δείτε το κεφάλαιο

Χρήση του MixW µε άλλα προγράµµατα.

Θα διευκολυνθούµε πολύ αν σ’ ένα «gray» πλήκτρο γράψουµε την µακροεντολή
<MODESETTINGS> για όλες τις διαµορφώσεις από Configure> Default macros.

Με τo πλαίσιο MODESETTINGS, που είναι ξεχωριστό για κάθε διαµόρφωση, θα µπορούµε
γρήγορα να αλλάζουµε πχ. στο CW από Λατινικά γράµµατα σε Ελληνικά, στην SSTV την

συχνότητα στον καταρράκτη, αν θέλουµε να παρακολουθούµε σταθµούς WX σε RTTY,
θα πρέπει να αλλάζουµε τα Shift και Baud rate του σταθµού αναλόγως.

(περί πλήκτρων «gray» δείτε σελίδα 46).

Περι εκποµπής των ψηφιακών (εκτός CW ή οµιλίας USB/FM µέσω MixW).
PROC = Speech Processor = OFF, AGC = Automatic Gain Control = OFF,

ALC=Automatic LeveL Control=ON το οποίο και θα παρακολουθούµε να µην έχει καµία ένδειξη.
Αλλού περιγράφω τους λόγους, µια φορά εάν υπάρχει  έστω και λίγο ALC τότε υπεροδηγούµε
τον ποµπό µας, ο δε δέκτης λήψης θα λαµβάνει ένα παραµορφωµένο σήµα µε πολλές αρµονι-
κές. Η ρύθµιση του ALC έτσι και η ποιότητα της εκποµπής µας ρυθµίζεται από τα ποτενσιόµε-
τρα της κάρτας ήχου ή του κυκλώµατος διασύνδεσης αν έχουµε µε δύο τρόπους:
1ος Θέτουµε στον ποµπό όλη την ισχύ πχ. 100 βατ, τα ποτενσιόµετρα της κάρτας ήχου για

ΜΗΔΕΝ Έξοδο,  στο παράθυρο εκποµπής γράφουµε ένα κείµενο και εκπέµπουµε,
ανεβάζοντας την στάθµη του ποτενσιοµέτρου µέχρι που η ισχύς του ποµπού φθάσει
στα 25-35 βατ

2ος  Από την αρχή θέτουµε την ισχύ του ποµπού στα 25-35 βατ και µε το ποτενσιόµετρο αφού
παρουσιάσουµε το ALC τότε το κατεβάζουµε για ALC = µηδέν.

Ο 2ος τρόπος έχει το µειονέκτηµα ότι δεν είναι βέβαιο πως εκπέµπουµε 25-35 βατ.
Ποτέ δεν πρέπει να εκπέµψουµε πάρα πάνω από 50% της ισχύς του ποµπού µας.

Περί ψηφιακών συχνοτήτων, δείτε: http://www.bandplans.com/index.php?band=All
Cluster για µόνο ψηφιακά: http://data.w6rk.com/

Μία πολύ καλή ιστοσελίδα είναι: http://psk.gladstonefamily.net/pskmap.html
Παραπέµπει σε παγκόσµιο χάρτη δείχνοντας τις θέσεις των σταθµών αφού επιλέξουµε <Ζώνη>

<Διαµόρφωση> <Ώρα από 15 λεπτά µέχρι 24 Ω> έχοντας και περισσότερες πληροφορίες όταν
κάνουµε κλικ επάνω σ’ ένα σταθµό.

Στην http://www.bartg.org.uk/Sound%20Files/soundlibrary.htm μπορούμε να ακούσουμε τους ήχους
όλων των ψηφιακών.

MixW: CW
Εισαγωγή και θεωρία (CW Intro and Theory)

Με ευχαριστίες στον Steven R. Hurst, KA7NOC
CW και Κώδικας Μορς.
Το CW αντιπροσωπεύει το "συνεχές κύµα", αλλά σήµερα όταν οι Ραδιοερασιτέχνες χρησιµοποι-
ούν τον όρο, αναφέρονται στη χρήση του κώδικα Μορς, για να επικοινωνήσουν µε µια σειρά από
παλµούς ON/OFF. Ο κώδικας Μορς ονοµάστηκε προς τιµή του Samuel F.B. Morse 1791-1872.
Ο κώδικας αποτελείται από µια σειρά τελείες και παύλες. Κάθε γράµµα της αλφαβήτου και οι
αριθµοί 0 µέχρι 9  έχει τους δικούς τους συνδυασµούς. Παραδείγµατος χάριν, το γράµµα "E",
είναι µια µονή τελεία "Τιτ", το ευκολότερο γράµµα για να το µάθετε και να το στέλνετε.
Μερικοί άνθρωποι µπορούν να αντιγράψουν τον κώδικα µε  ταχύτητα 70 λέξεων ανά λεπτό,
αλλά οι περισσότεροι αντιγράφουν από 10 έως 30  λέξεις ανά λεπτό.

http://www.bandplans.com/index.php?band=All
http://data.w6rk.com/
http://psk.gladstonefamily.net/pskmap.html
http://www.bartg.org.uk/Sound%20Files/soundlibrary.htm
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Όταν αρχίσετε την εκµάθηση, ο κώδικας Μορς γίνεται µια δεύτερη γλώσσα, και αρχίζετε να
ακούτε " λέξεις ", όχι ξεχωριστά γράµµατα. Αρχίζετε να αναγνωρίζετε το ρυθµό των λέξεων έ-
τσι µπορείτε εύκολα να τις ξεχωρίσετε και να ακολουθήσετε την συζήτηση.

(Σηµείωση: «αρχίζετε να ακούτε " λέξεις "» Ο νέος που θέλει να µάθει CW διαβάζει αυτήν την
πρόταση και επειδή δεν ακούει λέξεις απογοητεύεται και τα παρατά. Το ακούω λέξεις σηµαί-
νει πολλές-πολλές επαναλήψεις  µικρών συνηθισµένων λέξεων όπως ο κώδικας Q κ.α. όπου στο
τέλος τις ακούω σαν λέξεις. Σκεφτείτε κάποιος να µου στείλει την λέξη ‘ναβουχοδονοσορ’
ώσπου να φθάσει στο ‘ορ’ θα έχω ξεχάσει το ‘να’ της αρχής ή το λιµάνι που µου έστελνε ο SVA
να το ‘άκουγα’ µόνο κι όχι να το έγγραφα, ε! το καράβι σίγουρα θα πήγαινε αλλού).

Αρχικά οι ραδιοερασιτέχνες στέλνουν συνήθως το CW µε απλό χειριστήριο χεριού ("straight"
key) και αντιγράφουν κάθε γράµµα και λέξη από το QSO όπως το ακούν στον δέκτη τους. Εάν
απολαµβάνουν το CW µπορούν βαθµηδόν να στέλνουν µε ένα ηµιαυτόµατο χειριστήριο ("bug"
key), ή χρησιµοποιώντας ηλεκτρονικό χειριστήριο (electronic keyer) για πλήρη αυτοµατισµό σε
τελείες  και παύλες.

CW ως αυτοµατοποιηµένος ψηφιακός τρόπος µέσω Η/Υ.
Με ένα πρόγραµµα όπως το MixW, το CW µπορεί να στείλει και να λάβει χρησιµοποιώντας το
πληκτρολόγιο και την οθόνη του υπολογιστή, ακριβώς όπως γίνεται µε τις πιο πρόσφατες ψη-
φιακές διαµορφώσεις. Το MixW  θα αντιγράψει τον παραγόµενο κώδικα από τον υπολογιστή
σχεδόν χωρίς λάθος. Θα αντιγράψει επίσης τον κώδικα που στέλνεται µε ένα ιαµβικό χειριστή-
ριο “πεταλούδας” ή µε το ηλεκτρονικό χειριστήριο, εφ' όσον ο συγχρονισµός είναι καλός.
Μπορεί ακόµη να συµβιβάσει µικρές παραλλαγές εάν ο χρήστης είναι γνώστης στην επιλογή
µίας καλής αντιγραφής από µίας κακής στην εµφάνιση της οθόνης.
Μερικές φορές ο κώδικας που στέλνεται µε το χέρι δεν είναι εκτυπώσιµος από τον Η/Υ,  διότι ο
συγχρονισµός δεν είναι αρκετά σταθερός για τον υπολογιστή, ώστε να τον καταλάβει.
Σε αυτές τις περιπτώσεις πρέπει να είστε σε θέση να αντιγράψετε τον κώδικα µε το αυτί, οπότε
θα βοηθήσετε για την συµπλήρωση του κώδικα που έκανε ο Η/Υ για σας.
Η αποστολή του CW από το πληκτρολόγιο είναι ιδιαίτερα πολύτιµη για τα άτοµα που έχουν µια
φυσική φθορά και δεν µπορούν πλέον να χρησιµοποιήσουν ένα κλειδί ή την πεταλούδα, αλλά,
ακόµα αγαπούν την λειτουργία του CW και µπορούν να αντιγράφουν τον κώδικα µε τις υψηλές
ταχύτητες στο µυαλό τους. Περισσότερα στην http://www.telegraph-office.com/.

MixW: CW Λειτουργία (Operation)
_________________________________________________________

Ρυθµίσεις
Υπάρχουν πέντε διαφορετικές µέθοδοι για την λειτουργία CW µε MixW.

1. Εκποµπή και λήψη µέσω της κάρτας ήχου (ενώ ο ποµποδέκτης είναι στον τρόπο SSB)
2. Χειροκίνητη εκποµπή και λήψη (ενώ ο ποµποδέκτης είναι στον τρόπο CW).

3. Χειρίζοντας τον ποµποδέκτη µε χειριστήριο που συνδέεται στον υπολογιστή, ο οποίος είναι
παρόµοιος µε τον τρόπο που το MixW χειρίζεται το PTT για τις άλλες διαµορφώσεις

(ο ποµποδέκτης είναι σε CW)
4. Μέσω της εντολής CAT για τον ποµποδέκτη σας (ο ποµποδέκτης σας είναι στον τρόπο CW).

5.  Μέσω ενός ειδικού υλικού πολλαπλών-διαµορφώσεων γνωστού ως TNC για CW
(αποκωδικοποίηση και κωδικοποίηση του CW µέσω του TNC).

Προσέγγιση καρτών ήχου:  Η προσέγγιση καρτών ήχου στη λειτουργία CW είναι η απλούστε-
ρη σε εφαρµογή. Σ’ αυτήν την προσέγγιση, ο ποµποδέκτης σας είναι σε τρόπο SSB

(είτε USB είτε LSB). Η ρύθµιση του MixW για να χρησιµοποιήσει την κάρτα ήχου είναι η ίδια ό-
πως µε τους άλλους ψηφιακούς τρόπους. Πρώτα επιλέξτε Configure | TRCVR CAT/PTT... και

τσεκάρετε "CW out via soundcard". Έπειτα, επιλέξτε Mode | CW, ύστερα Mode | Mode Settings...
και επιλέξτε έναν RX Algorithm.

http://www.telegraph-office.com/
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Μπορείτε να επιλέξετε τη συχνότητα RX και TX µε κλικ στον καταρράκτη, και να εκπέµψετε
µε τη δακτυλογράφηση στο τµήµα παραθύρου TX και κλικ του κουµπιού RX της Γραµµής Κατά-
στασης. Ο ποµποδέκτης σας ανοίγει/κλείνει σε TX/RX µε VOX, PTT, ή CAT, ακριβώς όπως είναι

για οποιοδήποτε άλλο τρόπο.

(Σηµείωση: Ο πιο πάνω τρόπος είναι για εκποµπή SSB, AM, FM, όπου ο ήχος του CW θα δια-
µορφώσει το φέρον κύµα, ειδ’ άλλως αν τσεκάρουµε το "CW out via soundcard" είναι για να οδη-
γήσουµε τον ήχο CW σε κύκλωµα VOX οπότε θα έχουµε και PTT στην διαµόρφωση CW. Κατά

την γνώµη µου το VOX εργάζεται πολύ καλά σε φωνή, για  CW είναι πολύ-πολύ δύσκολο,
µάλλον ακατόρθωτο µε τα σηµερινά δεδοµένα. Όµως τσεκάροντάς ‘το και µεταφέροντας ένα

κείµενο από Office Word µε αντιγραφή/επικόλληση στο παράθυρο TX και κλειστό ποµποδέκτη
µπορούµε να κάνουµε ακουστική εξάσκηση  βελτιώνοντας την ακουστική λήψη µας).

Χειροκίνητοι Εκποµπή και Λήψη: Στον χειροκίνητο τρόπο χρησιµοποιείτε το MixW µόνο ως
πρόγραµµα συντονισµού και καταγραφής ηµερολογίου.

Επιλέξτε Configure | TRCVR CAT/PTT... και ΑΠΟΤΣΕΚΑΡΕΤΕ το"CW out via soundcard". Κατό-
πιν επιλέξτε Mode | Mode Settings και επιλέξτε Manual από τις επιλογές RX Algorithm.

Θέστε τον τρόπο CW και το χειριστήριο στον ποµποδέκτη σας.
Τώρα η συχνότητα της µετάδοσης CW τίθεται από τον ποµποδέκτη, το MixW θα κλειδώσει το
TX στον καταρράκτη και θα επιδείξει την κόκκινη σηµαία εκεί. Μπορείτε να θέσετε τη RX συ-
χνότητα όπου θέλετε δεδοµένου ότι θα αποκωδικοποιείτε µε το αυτί. Με το RX Algorithm ρυθ-

µισµένο στο Manual µπορείτε να δακτυλογραφήσετε στο τµήµα παραθύρου RX και να χρησιµο-
ποιήσετε την ηµερολογιακή δυνατότητα του MixW.

Πρέπει να συντονίζεστε µε τον ποµποδέκτη, αλλά προσέχοντας τον καταρράκτη θα βοηθηθείτε
να θέσετε την συχνότητα TX ακριβώς πάνω στον σταθµό που θα επικοινωνήσετε.

Κατ΄ Ευθεία Χειρισµός CW: Σ’ αυτήν την µέθοδο το MixW άµεσα χειρίζεται τον ποµποδέκτης
σας µέσω συνδέσεως µεταξύ θύρας COM του υπολογιστή σας και της εισόδου-χειριστηρίου του

ποµποδέκτη σας (ένα  κύκλωµα τύπου PTT χρησιµοποιείται για αυτήν την σύνδεση).
Αυτό εργάζεται µε τον ίδιο τρόπο σαν να ενώσατε ένα εξωτερικό χειριστήριο στον ποµποδέκτη

σας, η µόνη διαφορά είναι ότι το MixW και ο Η/Υ) αντικαθιστούν το εξωτερικό χειριστήριο.
Σ’ αυτήν την περίπτωση ο ποµποδέκτης σας λειτουργεί σε τρόπο CW, και αληθινά στέλνετε

CW. Έχετε έπειτα τα πλήρη πλεονεκτήµατα του ποµποδέκτη σας, φίλτρων CW κ.λπ.... Για αυ-
τήν την µέθοδο πρέπει να φτιάξετε µια διασύνδεση (interface) που θα συνδέσει είτε το RTS είτε

το DTR της θύρας COM του Η/Υ µε την  είσοδο  keyer (χειριστήριο) του ποµποδέκτη σας
(αυτό εξαρτάται από τον ποµποδέκτη σας το τι χρήση θέλει για το PTT).

CAT λειτουργία: Εάν προκαλείτε ήδη PTT µέσω CAT, επιλογές ελέγχου MixW, αυτό µπορεί να
είναι η καλύτερή σας προτίµηση χειρισµού CW.  Για να εφαρµόσετε την άµεση λειτουργία CAT

για το CW επιλέξτε  Configure | TRCVR CAT/PTT, τσεκάρετε το κουτάκι "CW via CAT
command", και σιγουρευτείτε ότι η (port) θύρα Com και οι ρυθµίσεις του ποµποδέκτη είναι σω-

στές.  Μπορείτε επίσης να ρυθµίσετε την διόρθωση ανάγνωσης της συχνότητας για την διαµόρ-
φωση  CW µε τη χρησιµοποίηση "Cat correction in Hz". Για περισσότερες πληροφορίες αυτών

των ρυθµίσεων βλέπε το θέµα Ρύθµιση Παραµέτρων .
Τώρα όταν θέσετε το MixW για CW, αυτοµάτως ο ποµποδέκτης σας θα γυρίσει σε CW ενεργο-

ποιώντας το χειριστήριο CW µέσω της CAT όπως και θα ρυθµίσει την συχνότητάς σας σύµφωνα
µε αυτά που έχετε ρυθµίσει.

CW µέσω ενός υλικού TNC:
Δείτε τι θέλει το  TNC  και ύστερα από το Configure> TNC setting ρυθµίστε τις παραµέτρους της

λειτουργίας του TNC σας.
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Λειτουργία CW (χρησιµοποίησης της κάρτας ήχου)

Κατ' αρχάς, επιλέξτε την διαµόρφωση CW µε την επιλογή Mode | CW, ή κλικ στο τετραγωνίδιο
διαµόρφωσης (mode) της Γραµµής Κατάστασης επιλέγοντας CW. Έπειτα θέστε CW settings από

επιλογή Mode | Mode settings. Αυτό θα φέρει επάνω το ακόλουθο πλαίσιο διαλόγου:

Έτσι µε το MixW µπορούµε να εκπέµπουµε σε µία σταθερή συχνότητα και να ακροόµαστε,
σε µία άλλη (±Hz), µε ένα κλικ στον καταρράκτη, δηλαδή έχουµε διεργασία Split.
Εάν τσεκάρουµε τα τετραγωνίδια των 0 , 1, και 9 τότε θα εκπεµφθούν σαν Τ, Α, και Ν αντιστοί-
χως.
Σηµείωση= Πάµε Configure> TRCVR CAT/PTT  και στο CW pitch γράφουµε τον τόνο της ακου-
στικής συχνότητας ήχου στο CW. Είναι η συχνότητα στην κάρτα ήχου του Η/Υ, αυτήν βλέπουµε
και στον καταρράκτη και είναι άσχετη µε την συχνότητα TX/RX του ποµποδέκτη µας.

TX speed= Μπορείτε να θέσετε την ταχύτητα χειριστηρίου, αν και αυτό ρυθµίζεται ευκολότερα
µε κλικ στο πλαίσιο ταχύτητας εµφανιζόµενο αυτόµατα µε την επιλογή του τρόπου CW:

Σηµείωση: Η ρύθµιση ταχύτητας είναι για την εκποµπή σας µόνο. Το MixW ανιχνεύει αυτόµατα
την ταχύτητα RX και αναγράφεται στην Γραµµή Κατάστασης, αλλά θα στείλει µε οποιαδήποτε
ταχύτητα είναι υποδειγµένη στο πλαίσιο ταχύτητας CW. Εκτός  αν σ’ ένα κουµπί Μάκρο έχουµε

την µακροεντολή <WPM:RX> = η ταχύτητα TX θα γίνει ίση µε την ταχύτητα RX.

Auto TX= Εάν το τσεκάρουµε δεν χρειάζεται να πατάµε RX/TX για εκποµπή/λήψη, γράφουµε το
κείµενο στο παράθυρο TX και πατάµε το πλήκτρο ‘Διάστηµα’ του πληκτρολογίου, αµέσως εκ-
πέµπεται το κείµενο, µόλις τελειώσει αυτόµατα γυρίζει σε RX. Εάν κλικ σ’ ένα κουµπί Μάκρο
που δεν έχει την µακροεντολή <TX> θα αρχίσει αµέσως την εκποµπή µε ότι έχουµε εγγράψει.

Αυτός ο τρόπος εκποµπής είναι όταν πιάνουµε κουβεντούλα µ’ έναν φίλο.

Αυξοµείωση της ταχύτητας
Αν παίρνετε µέρος σε Αγώνες QSO (Contest) και θέλετε αυξοµείωση της ταχύτητας στην ίδια
πρόταση, τότε χρησιµοποιούµε τις µακρεντολές (~^) = αύξηση κατά +5 λέξεις ανά
λεπτό ή (~v) = ελάττωση κατά -5 λέξεις ανά λεπτό από την ταχύτητα που έχουµε ορίσει. Πχ.
~^~^~^CQ test ~v~v~v<MYCALL> <MYCALL>~^~^~^~^~^test~v~v~v~v~v<RX> ή για την απάντηση
<TX> <MYCALL> GM ~^~^~^5NN~v~ v~v 14 GL (GL= Good Luck). Προσοχή: Αυτές οι μάκρο
δεν ισχύουν όταν έχουμε τσεκάρει το “CW out via soundcard” από Configure|TRCVR CAT/PTT.
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Character set= Επιλογή γλώσσας επικοινωνίας, από MixW 2.19 υπάρχει κι η

Ελληνική γλώσσα.
Είναι το αρχείο GRC.cwt Τώρα αν ανοίξουµε το Mode settings της CW, κλικ στο ‘βελάκι’του
Character set, θα δούµε και την Ελληνική γλώσσα:

Συνήθως οι επαφές µας γίνονται µε Λατινικό αλφάβητο (English), για να πάµε σε Ελληνικό:
1ον από Mode settings και επιλέγουµε την γλώσσα, ή

2ον µε την µακροεντολή <LANGUAGE:GRC> και σε ένα άλλο κουµπί Μάκρο την
<LANGUAGE: ENG> για επαναφορά

Σηµείωση: µε την µακροεντολή <FORCELANGUAGE:xxx>, (όπου xxx γράφουµε την αντίστοιχη
γλώσσα) επιβάλλεται η λήψη να γίνει στην xxx γλώσσα.

Ενδιαφέρον παρουσιάζουν οι εγγραφές: «Other symbols», καλλίτερα να τις αντιγράψουµε σε
Χαρτί διότι: Εκτός από τα γνωστά όπως παύλα, τελεία, κάθετος κλπ, υπάρχουν και άλλα που
προέρχονται από αυθαίρετα σύµβολα, αλλά εµείς έτσι θα τα στέλνουµε και έτσι θα εγγράφο-
νται στο παράθυρο λήψεως, η ακουστική τους όµως ερµηνεία θα είναι αυτή που ορίζουν.

! …-. VE Κατάλαβα
% -.-.- KA Σήµα αρχής κειµένου
* …-.- VA ή SK Τέλος εργασίας
+ .-.-. AR Τέλος ανταποκρίσεως
& .-… AS Περίµενε
[ …-… STS Αλλαγή γλώσσας

Τα VE, KA κτλ αποστέλλονται σαν ΕΝΑ γράµµα, όταν θέλουµε να πούµε «περίµενε» θα γρά-
ψουµε το &, αν ο άλλος µας λέει «περίµενε» στην οθόνη µας θα δούµε το &. Ένα τελείωµα QSO
είναι: «Ελπίζω να σε ξανά δω πολλές ευχές τέλος ανταποκρίσεως ευχαριστώ τέλος εργασίας»
και στην πράξη: HPE CU AGN VY 73 + TU * Τα ίδια θα δούµε και στο παράθυρο RX.
Όταν δηµιουργήσουµε αρχείο Ελληνικής γλώσσας, καλό είναι ένα πλήκτρο να το ορίσουµε για
την αλλαγή γλώσσας πχ το (~) το οποίο θα το γράψουµε και στο αρχείο για να ισχύει, έτσι σε
QSO Λατινικά (…-…) αλλαγή Ελληνικά, QSO Ελληνικά (…-…) αλλαγή Λατινικά.

Το αρχείο GRC.cwt ανοίγει µε το Σηµιωµατάριο ή WordPad, έτσι θα εκτυπώσουµε τα Other
symbols, και να διορθώσουµε το Αγγλικό eng.cwt : η κάτω παύλα ( _ ) να γραφεί στην ίδια γραµ-
µή ως ( ..--.- ), επίσης το «Λάθος» το έχει µε 6 τελείες ενώ το κανονικό είναι 8 τελείες (ΗΗ).

Weight correction= Όταν υπήρχαν τα ηµιαυτόµατα χειριστήρια, υπήρχε ένα βαρίδι που µεταφε-
ρόταν σε οριζόντιο άξονα εµπρός-πίσω για ρύθµιση της διάρκειας της τελείας κι από τότε έµεινε
ο όρος. Το σχήµα δείχνει την διαφορά περί Weight:

Εκπέµπουµε CW µε βάση την διάρκεια µίας τελείας, έτσι µία παύλα ίσον τρεις τελείες,
διάκενο µεταξύ τελείας-τελείας, τελείας-παύλας, παύλας-παύλας ίσον µία τελεία, µεταξύ
γραµµάτων τρεις τελείες και µεταξύ λέξεων επτά τελείες. Ο πίνακας δείχνει αυτό ακριβώς.
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Στην λέξη PARIS (αποδεκτή-πρότυπο για διάφορους υπολογοσµούς) έχουµε:
22 <στοιχεία> συν 9 µεταξύ των <στοιχείων> συν 3 επί 4 κενά συν 7 κενά µεταξύ λέξεων

Σύνολο = 50
Αυτός ο τρόπος, που είναι και ο κανονικός ονοµάζεται 1:3:1 ή αναλογία 50%.

Όταν ρυθµίζουµε το Weight (βάρος- δηλαδή που θα δώσουµε βαρύτητα στην αναλογία) καλό
είναι να το δίνουµε στην παύλα (από 1:2,7:1 έως 1:3,6:1 και αυτό βάση της γενικής µας ταχύτη-
τας). Το Weight correction του MixW είναι να διορθώνουµε πχ το 1:3:1  να είναι ακριβώς 1:3:1
κι όχι 1:2,7:1.

Εκτός από το 1:3:1 υπάρχει κι ένα άλλο είδος εκποµπής λέγεται Farnsworth, σ’ αυτό η ταχύτητα
των γραµµάτων είναι µεγάλη ενώ τα διαστήµατα µεταξύ γραµµάτων και λέξεων είναι µεγάλα.
Το προτέρηµα του είναι ότι ο λαµβάνων προλαβαίνει να σκεφτεί το γράµµα που του στείλαµε.

Πολύ καλό για αυτούς που θέλουν να µάθουν CW.
Ο Roger B. Hughes, (AE6MI / AFA6HR / GW0RBH)

προτείνει για το MixW:

Ο τύπος του Roger B. Hughes είναι:

Στο FarnsworthMs= γράφουµε 316 και κλικ Αρχείο | Αποθήκευση. Μην ξεχάσετε να επανέλθετε
εδώ γράφοντας το µηδέν, οπότε το CW να επανέλθει στο 1:3:1.
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Λήψη: Για να λάβετε CW συντονίστε σε µια από τις υποζώνες CW και ακροαστείτε τα σή-
µατα CW προσέχοντας τον καταρράκτη. Κλικ σε ένα από τα σήµατα όπως υποδεικνύεται εδώ
στην οπτική παρουσίαση του  καταρράκτη, και θα αρχίσετε να βλέπετε το κείµενο όπως εµφα-

νίζεστε στο παράθυρο RX:

Θα παρατηρήσετε σε αυτήν την εικόνα ότι ενώ τα γράµµατα  αποκωδικοποιούνται ακριβώς,  ο
συγχρονισµός χαρακτήρων που στέλνεται είναι τέτοιος ώστε να υπάρχουν διαστήµατα µεταξύ
των. Είναι σηµαντικό να σηµειωθεί, ότι η ακριβής αποκωδικοποίηση CW, είτε από υλικό Η/Υ ή
λογισµικού TNC, είναι δύσκολο να επιτευχθεί λόγω της έλλειψης πρότυπου συγχρονισµού για
τις λειτουργίες του CW.
Ο υπολογιστής που παράγει CW είναι το ευκολότερο να αποκωδικοποιήσει ακριβώς µε το λογι-
σµικό του, αλλά ακόµη και αυτό είναι µία πρόκληση  (όπως µπορείτε να δείτε ανωτέρω)  επειδή
οι παράµετροι συγχρονισµού ποικίλλουν µεταξύ των λογισµικών πακέτων και των ρυθµίσεων
από τους χρήστες.  Θα παρατηρήσετε ότι χάνετε µερικούς χαρακτήρες ενώ προσπαθείτε να
αποκωδικοποιήσετε CW σταλµένους µε το χέρι, ειδικά  από απλό χειριστήριο (straight key).
Στην κάρτα RX Settings υπάρχουν οι επιλογές για RX Algorithm. Έχει γραφεί ότι όταν θέσουµε

RX Algorithm 1.45 θα έχουµε καλύτερη λήψη στα ασθενή σήµατα. Κάντε δοκιµές.

Εκποµπή : Για µεταγωγή µεταξύ εκποµπής και λήψης κλικ στο κουτάκι TX/RX στην Γραµµή
Κατάστασης. Για πρόσθετες πληροφορίες για γενικές λειτουργικές διαδικασίες δείτε το θέµα
Γενικής Λειτουργίας .
Όπως µε τους περισσότερους από τις άλλες ψηφιακές διαµορφώσεις, είναι δυνατό να ανοιχτούν
πολλαπλά παράθυρα RX και να τα µεταγάγετε στο ενεργό παράθυρο (το ένα από αυτά  όπου
και θα εκπέµπετε) µεταξύ τους. Για αυτό το θέµα και για άλλες γενικές λειτουργίες,
 δείτε κεφάλαιο: Γενική Λειτουργία.

Lock : εάν έχουµε ενεργοποιήσει το Lock τότε η συχνότητα TX στον καταρράκτη είναι σταθερή,
ενώ η RX την πάµε όπου θέλουµε. Γενικώς αυτή που διαβάζουµε στον καταρράκτη ως TX είναι
η συχνότητα ποµποδέκτη συν το pitch που έχουµε θέσει.

                                                              Άλλες επιλογές υλικού.
Το MixW είναι σε θέση να χρησιµοποιεί την θύρα Joy Stick ή την θύρα Parallel για χειρισµό CW ή
για την είσοδο χειριστηρίου. Τα ακόλουθα σχεδιαγράµµατα δείχνουν πώς να συνδέσετε µε κα-
λώδιο τις θύρες.

 (Σηµ. Τα ποδαράκια αυτών των αρσενικών DB15 & DB25 είναι όπως τα βλέπουµε από µπροστά)
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Αν θέλουµε να εργαστούµε µε το πιο πάνω κύκλωµα τότε πρέπει να ενεργοποιήσουµε τον ανά-
λογο οδηγό. Προς τούτο πάµε στον φάκελο του MixW (C:\Program Files\MixW\) βρίσκουµε

το αρχείο Mixportdriver.sys [ ], δεξιό κλικ και κλικ <Αντιγραφή>. Πάµε και ανοί-
γουµε το αρχείο στο C:\WINDOWS\system32/drivers, σ’ ένα σηµείο του αρχείου drivers δεξιό
κλικ και κλικ στο <Επικόλληση>. Ανοίγουµε το φάκελο του MixW και βρίσκουµε το αρχείο

MixPortDriver.reg [ ] τον ανοίγουµε και κλικ στο <Ναι> και <ΟΚ> στα αντίστοιχα
πλαίσια. Κάνουµε επανεκκίνηση του Η/Υ. Ανοίγουµε το πρόγραµµα του MixW, θέτουµε δια-
µόρφωση CW και Configure > LPT port setting > τσεκάρουµε το Use this port και κλικ στο ΟΚ.

Το 1Ν414 δεν υπάρχει, µάλλον πρόκειται για λάθος, το σωστό είναι 1Ν4148.

Ένα απλό κύκλωµα VOX
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MixW:  Λήψη FAX
(FAX=Facsimile = τηλεοµοιότυπον)

Πληροφορίες για HF FAX σταθµών και κάποια θεωρία της λειτουργίας επισκεφτείτε:
http://www.hffax.de/ .Πολλές πληροφορίες υπάρχουν  στην:

http://www.blackcatsystems.com/software/multimode/fax.html
Για σταθµούς συχνότητες και ώρες, πηγαίνετε:

Για όλον τον κόσµο στην http://www.nws.noaa.gov/om/marine/rfax.pdf
http://www.weather.gov/om/marine/radiofax.htm αναζητήστε το
Worldwide Marine Radiofacsimile Broadcast Schedules (PDF)

Για την Ελλάδα:

Το MixW υποστηρίζει µόνο λήψη FAX. Οι ακόλουθες διαδικασίες θα σας βοηθήσουν να αρχίσετε
την λήψη. Ο ποµποδέκτης σας πρέπει να τεθεί σε USB και να συντονιστεί σε µια από τις συχνό-
τητες των σταθµών FAX που απαριθµούνται στον ιστοχώρο που παρουσιάζεται ανωτέρω. Βε-

βαιωθείτε ότι ρυθµίσατε την κάρτα ήχου σας όπως αναφέρεται για την λειτουργία SSTV.

Ρυθµίστε την κάρτα ήχου σας (βλ. Λειτουργία SSTV για τις οδηγίες ρυθµίσεων).

Για να έχετε µεγαλύτερη οθόνη λήψεως για τον εισερχόµενo χάρτη FAX.
Αποτσεκάρετε από View τα: Control bar, Cat bar, Tuning indicator, World map, από Log bar το

View log bar.
Επιλέξτε Mode | FAX,, κατόπιν επιλέξτε Mode | Mode settings παρουσιάζετε πλαίσιο διαλόγου

ρυθµίσεων (το Mode settings µπορούµε να το εµφανίσουµε όταν κλικ στο 60/90/120 LPM της
Γραµµής Κατάστασης) :

http://www.hffax.de/
http://www.blackcatsystems.com/software/multimode/fax.html
http://www.nws.noaa.gov/om/marine/rfax.pdf
http://www.weather.gov/om/marine/radiofax.htm
http://www.weather.gov/om/marine/rfax.pdf
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Οι περισσότεροι σταθµοί για FAX καιρού δίδουν µε ταχύτητα 120 LPM σε FM διαµόρφωση.
FM διαµόρφωση εδώ ενώ στον ποµποδέκτη θα έχουµε USB.

Σηµείωση1: LPM=Lines Per Minutes- Γραµµές ανά Λεπτό. (Πρόκειται για την σάρωση εικόνας)
Σηµείωση2: Οι παράκτιοι σταθµοί έχουν και την παράµετρο IOC (Index- of Cooperation) η οποία
αφορά το µηχάνηµα FAX (πχ. ρύθµιση εκτύπωσης µε τον κύλινδρο του µηχανήµατος).

Για να τυπώσετε  ένα λαµβανόµενο FAX χρησιµοποιήστε ένα πρόγραµµα αποτύπωσης ή πιέ-
στε το πλήκτρο Print Screen του πληκτρολόγιο του υπολογιστή, αυτό µεταφέρεται στο πρόχειρο
µνήµης (clipboard) των παραθύρων. Κατόπιν µπορείτε να επικολλήσετε την εικόνα στο
Microsoft Paint, στο Word ή σε ένα πρόγραµµα γραφικών, έτσι µπορείτε να το εκτυπώσετε.

Η ακόλουθη εικόνα παρουσιάζει την απεικόνιση από έναν κατάλληλα συντονισµένο σταθµού
WX FAX :

Σηµειώστε ότι η εικόνα που βλέπετε δεν ευθυγραµµίζεται κατάλληλα -- αυτή είναι χωρισµένη
στο κέντρο. Για να διορθώσουµε µια ΜΗ ευθυγραµµισµένη εικόνα, κλικ στο αριστερό µέρος της
εικόνας και η εικόνα θα ευθυγραµµιστεί από αριστερά, το ίδιο µπορεί να κάνουµε και από το
δεξιό µέρος. Παρατηρήστε την θέση του δείκτη του ποντικιού στην απεικόνιση ανωτέρω όπου τα
κλικ έγιναν εκεί. Το MixW θα ευθυγραµµίσουν έπειτα την εικόνα όπως παρουσιάζεται εδώ:
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Για τον SVJ4 πρέπει να θέσουµε: 1ον Ποµποδέκτη USB, στο Mode settings LPM 120, FM και
 Inverted (το Inverted µπορεί να µην ισχύει για ‘σας) , η εικόνα από SVJ4 είναι σφαιρική.

2ον Η πιο κάτω λήψη έγινε µε τις εξής ρυθµίσεις: Ποµποδέκτης USB 4482,2 KHz αντί 4481 KHz,
στο Mode settings LPM 120/FM, ΟΧΙ inverted και το δεξιό τρίγωνο επάνω στο σήµα,
παρατηρήστε  τον καταρράκτη. Αυτό σηµαίνει ότι πρέπει να δοκιµάσετε για την καλλίτερη
απεικόνιση.



138

Σηµείωση: τα βέλη στον χάρτη δείχνουν την διεύθυνση του κύµατος, το δε µήκος του βέλους το
ύψος του κύµατος, αλλά περισσότερα στην ΕΜΥ). Επίσεις την επεξήγηση των συμβόλων μπορούμε
να την δούμε εδώ: http://www.opc.ncep.noaa.gov/product_description/keyterm.shtml

MixW: RTTY
Εισαγωγή και θεωρία

_________________________________________________________
Από τον ιστοχώρο of Richard B. Griffin, NB6Z

RTTY ή ράδιο-Τηλέτυπο είναι µια άµεση χρησιµοποίηση τρόπου επικοινωνιών µηχανής-προς-
µηχανή σε κώδικα Baudot (χρήση από ΗΠΑ) ή Murray (χρήση από Αγγλία).Αυτός ο τρόπος έγινε
δηµοφιλής σε πολλούς ερασιτέχνες όταν πλεόνασµα TTY µηχανών διατέθηκαν µε σχετικό κό-
στος µετά από τον 2ρο παγκόσµιο πόλεµο. Αυτές οι µεγαθήριες µηχανές εφοδιασµένες µε ένα
πληκτρολόγιο για την είσοδο και έναν ρολό χαρτιού στην έξοδο για τύπωση. Ήταν επίσης χρή-
σιµες να βοηθήσουν να κρατήσουν το σπίτι κάτω, σε περιόδους των ανέµων τυφώνων  - πρέπει
να ζύγιζαν έναν τόνο. Οι τηλεοπτικές επιδείξεις ήταν ακόµα ασυνήθιστες και ακριβές σε εκεί-

νες τις ηµέρες. Ήταν όχι πριν από τη µέση δεκαετία του '70 όταν αρχίσαµε να βλέπουµε την τη-
λεοπτική απεικόνιση  να είναι σε περισσότερη χρήση. (Έπ’ ευκαιρία, έχετε αναρωτηθεί γιατί οι
πρόωρες γλώσσες προγράµµατος όπως η BASIC χρησιµοποιούν την εντολή PRINT για να απει-

κονίσουν την έξοδο δεδοµένων;)

Όταν εκπέµπετε τον κώδικα Μορς, ο ποµπός ανοιγοκλείνει στον ρυθµό τελείας-παύλας για τον
σχηµατισµό ΤΙτ-ΤΑτ.  Κατά την εκποµπή στο τηλέτυπο (RTTY) ο ποµπός εργάζεται συνεχώς,

στέλνοντας εκατέρωθεν δύο συχνότητες γνωστές σαν Mark και Space (µια αναφορά στην χρήση
χαρτοταινιών της τηλεγραφίας όπως υπήρξε παλαιά). Οι πρώτοι πρωτοπόροι βρήκαν ότι ο χει-
ρισµός on-off δεν ήταν κατάλληλος για τα σήµατα τηλετύπων λόγω των στατικών παρασίτων.

Πειραµατίστηκαν µε FSK, Frequency Shift Keying (Διαµόρφωση Μετατοπίσεως Συχνότητας-του
φέροντος) και βρήκαν ότι ήταν πολύ καλύτερα. Με FSK, η συχνότητα του ποµπού κάθε φορά

που µετατοπίζεται προς τα επάνω ένα Mark εκπέµπετε, επανερχόµενη στη χαµηλότερη συχνό-
τητα δηµιουργεί το Space. Συνήθως το ποσό της µετατόπισης για ράδιο-ερασιτεχνική χρήση εί-
ναι 170 Hz αν και πολλοί εµπορικοί τύποι RTTY χρησιµοποιούν άλλες µετατοπίσεις, ειδικότερα

425 Hz και 850 Hz. Πολλά συστήµατα χρησιµοποιούν AFSK (Audio Frequency Shift Keying-
Ακουστική Διαµόρφωση Μετατοπίσεως Συχνότητας-του φέροντος)   Όταν το AFSK µεταδίδεται,

http://www.opc.ncep.noaa.gov/product_description/keyterm.shtml
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 ο ποµπός παράγει τους ακουστικούς τόνους Mark και Space και τους οδηγεί στην είσοδο του
µικροφώνου της συσκευής αποστολής σηµάτων. Το αποτέλεσµα στην λήψη είναι ότι οι ίδιοι τό-

νοι ακούγονται καθ’ όλη την διαδικασία, αν και ο διαβιβάζων σταθµός χρησιµοποίησε FSK ή
AFSK.

Δεν έχει σηµασία αν η εκποµπή είναι  FSK ή AFSK, Ο λαµβάνων  θα αποκωδικοποιεί κανονικά.

Όταν ακούτε ένα σήµα τηλετύπων στον αέρα, πολύ σύντοµα θα αναγνωρίζετε το γνωστό τετέ-
ρισµα του σήµατος από τους τόνους Mark και Space. Στον ερασιτεχνικό σταθµό το µηχάνηµα

TTY συνδέεται συνήθως µε έναν HF δέκτη ή ποµποδέκτη που ο χειριστής συντονίζει έτσι ώστε ο
λαµβανόµενος ήχος είναι ακριβώς ο σωστός τόνος ήχου ή η ακουστική συχνότητα να

προκαλέσει σκανδαλισµό του συντονιστή αποδιαµόρφωσης των Mark και Space.

Εάν ο δέκτης είναι ελαφρώς ασυντόνιστος από την κανονική συχνότητα οι τόνοι ποικίλλουν και
το κείµενο γίνεται αλλοιωµένο ή ακόµα και χαµένο συνολικά. Για να βοηθήσει τον άλλο σταθ-
µό να συντονίσει το δέκτη σωστά, ένας χειριστής RTTY µπορεί να στείλει µια σειρά από εναλ-
λασσόµενους χαρακτήρες ως RYRYRYRYRY. Αυτό το σχέδιο γραµµάτων επιλέκτικε δεδοµένου

ότι παράγει περισσότερες συχνές αλλαγές και σχεδόν συµµετρική εναλλαγή του Mark και
Space, που δίνουν στον λήπτη την καλύτερη πιθανότητα να συντονίσει το δέκτη του προτού να
αρχίσει το "πραγµατικό" µήνυµα. Εντούτοις, ακόµα κι αν το σήµα είναι ακριβώς συντονισµένο,

η πληροφορία  µπορεί να γίνει αλλοιωµένη ή εντελώς χαµένη λόγω της παρεµβoλής (QRM),
της εξασθένισης (QSA), ή του θορύβου (QRN). Συχνά, είναι δυνατό να κατανοήσετε το µήνυµα

ακόµη και µε λήψη µέρος του κειµένου, αυτό δεν σηµαίνει ότι το RTTY είναι ελεύθερο από λάθη.

Πρέπει να επισηµάνω ότι παρόµοια προβλήµατα υπάρχουν και για τις άλλες διαµορφώσεις συ-
µπεριλαµβανοµένου του Packet. Ενώ οι πληροφορίες µπορούν να υστερούν να εισάγουν στις

πλέον εξελιγµένες διαµορφώσεις τη εύρεση λαθών, µερικές όµως έχουν την ικανότητα να ανι-
χνεύουν το λάθος, συγκεκριµένα στο Packet και PACTOR, εξασφαλίζουν ότι ο χειριστής θα λά-
βει είτε τις εξακριβωµένες πληροφορίες είτε τίποτα. Συνήθως όταν "τίποτα ή καθόλου" δηλαδή

δεν λαµβάνεται, οι πληροφορίες θα αναµεταδοθούν αυτόµατα όταν το ραδιόφωνο ξανά-
συντονιστεί, ή τα παράσιτα σταµατήσουν, (κ.λπ...) και τίποτα δεν χάνεται.

Ο κώδικας Baudot είναι ένας κώδικας 5 bit και εκείνοι που είναι εξοικειωµένοι µε την δυαδική
παράσταση ξέρουν ότι ο µέγιστος αριθµός τιµών που µπορούµε να έχουµε µε 5 bit  είναι 32.

Αυτό σηµαίνει ότι κάθε µονάδα της µετάδοσης, δηλαδή ένα κτύπηµα του πλήκτρου,
 µπορεί να περιέχει οποιαδήποτε από 32 διαφορετικά σύµβολα. Εάν ανατρέξετε σε έναν πίνακα

του κώδικα Baudot θα δείτε ότι υπάρχουν 32 σύµβολα  που απαριθµούνται, ένας κώδικας για
κάθε γράµµα της αλφαβήτου συν µερικούς άλλους κώδικες για άλλες λειτουργίες, όπως για το

‘διάστηµα’ ή ‘τέλος γραµµής’ και ‘αρχής εποµένης’. Αλλά, τι θα γίνει εάν θέλουµε να στείλουµε
έναν αριθµό όπως "9" ή ένα ερωτηµατικό ? Αυτοί δεν αναφέρονται σε εκείνο τον πίνακα επειδή

και οι 32 κώδικες χρησιµοποιούνται ήδη.
(Σηµείωση: ‘διάστηµα’= το πλήκτρο του πληκτρολογίου.

‘τέλος γραµµής’ και ‘αρχής εποµένης’= το πλήκτρο Enter)

Με λίγα λόγια, υπάρχουν 26 γράµµατα της αλφαβήτου, συν 10 αριθµούς, συν τα  σηµεία στίξε-
ως, δηλαδή πάνω από 40 σύµβολα ενώ ο κώδικας διαθέτει 32 απαριθµήσεις.

Η λύση είναι µάλλον παρόµοια µε το πληκτρολόγιο γραφοµηχανής ή του Η/Υ, όπου έχουµε το
πλήκτρο Shift και προσθέτει συµπληρωµατικούς κώδικες στο πληκτρολόγιο.

Τα περισσότερα πλήκτρα θα παράγουν ένα διαφορετικό αποτέλεσµα εάν κρατούµε πατηµένο
το πλήκτρο Shift καθώς δακτυλογραφούµε. Λοιπόν, ένας από τους αρχικούς 32 κώδικες είναι

ένας ειδικός κώδικας γνωστός όπως FIGS (Figures= αριθµοί). Η σύµβαση είναι ότι όταν θέλουµε
να στείλουµε έναν αριθµό ή κάποιο άλλο ειδικό χαρακτήρα όπως ένα σηµείο στίξεως, µπορούµε

να κάνουµε αυτό αφού πρώτα εκπέµψουµε έναν κώδικα FIGS.
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Κατόπιν αντί να χρησιµοποιήσουµε τον αρχικό πίνακα των 32 κωδίκων, έχουµε έναν δεύτε-
ρο πίνακα για να χρησιµοποιήσουµε, και αυτός ο δεύτερος πίνακας περιλαµβάνει τους 10 αριθ-

µούς και τα σηµεία στίξεως. Εφ΄οσο τηρούν την συµβατικότητα και ο αποστολέας µπορεί να
στείλει FIGS και να αρχίσει ο δεύτερος πίνακας.

Ο δέκτης θα δει τον κώδικα FIGS και θα ερµηνεύσει όλα τα στοιχεία που προκύπτει από τον
δεύτερο πίνακα. Με ακριβώς 5 bits από τα στοιχεία έχουµε σχεδόν 64 διαφορετικούς κώδικες που

µπορούµε να στείλουµε και να λάβουµε. (Λέω σχεδόν διότι υπάρχει κάποιος διπλασιασµός
στους δύο πίνακες, περιλαµβανοµένου  ενός διαστήµατος και µιας ‘τέλος γραµµής’ αλλά αυτό
δεν είναι σηµαντικό εδώ). Ακόµη και ότι πολλοί κώδικες δεν είναι αρκετοί το να χειριστούν και
τα 26 γράµµατα της αλφαβήτου σε ΚΕΦΑΛΑΙΑ και µικρά γράµµατα, έτσι τα συστήµατα RTTY

λειτουργεί πάντα µε ΚΕΦΑΛΑΙΑ .

Εάν θελήσουµε να δακτυλογραφήσουµε έναν µεγάλο αριθµό (πχ τον "13579") δεν είναι απαραί-
τητο να στείλουµε τα FIGS πριν από κάθε ψηφίο. Στέλνουµε εκείνο τον κώδικα µόνο µια φορά

και ο δέκτης έπειτα θα τα πάρει ΟΛΑ  όσα δακτυλογραφούµε καθώς αυτά ανήκουν στον δεύτε-
ρο πίνακα. Όταν θέλουµε να επανέλθουµε στον κανονικό αλφαβητικό πίνακα των κωδίκων

µπορούµε να στείλουµε έναν άλλο ειδικό κώδικα, αποκαλούµενο LTRS (από to Letters).Κατόπιν
όλα επιστρέφουν στον κανονικό, χρησιµοποιώντας τον αρχικό αλφαβητικό πίνακας των κωδί-
κων. Δεν είναι απαραίτητο να ασχοληθούµε µε αυτούς τους κώδικες FIGS και LTRS. Ο Η/Υ θα

φροντίσει όλα αυτά για µας. Δακτυλογραφούµε συνέχεια και στηριζόµαστε στο σύστηµα για να
παράγει και να στείλει εκείνους τους απαραίτητους κώδικες.

Όπως ανέφερα νωρίτερα, είναι αρκετά δυνατό να χαθούν bits εδώ και εκεί κατά το λήψη ενός
σήµατος RTTY, λόγω της εξασθένισης (QSA/QSB), της παρεµβoλής (QRM), µεταβολής συχνότη-
τας (QRH), ή οτιδήποτε άλλο. Ένα από τα µεγάλα προβλήµατα χαµένων στοιχείων είναι η πι-

θανή απώλεια κώδικας FIGS ή  LTRS!
Πέστε ότι είχαµε στείλει "13579" και έπειτα δακτυλογραφήσαµε "ΕΥΤΥΧΗ ΓΕΝΕΘΛΙΑ". Ο εξο-
πλισµός µας θα στείλει έναν κώδικα LTRS πριν από το πρώτο "Ε" αλλά τι γίνεται εάν ο δέκτης

δεν αντέγραψε τον κώδικα LTRS που στείλαµε;

Μπορείτε να φανταστείτε τι θα συµβεί; Όσο ο δέκτης έχει άγνοια θα συνεχίσει να λαµβάνει σε
κώδικα FIGS τους αριθµούς ή άλλους κώδικες από τον αριθµητικό πίνακα! Έτσι τα "ΕΥΤΥΧΗ

ΓΕΝΕΘΛΙΑ µας" θα γραφτούν και θα φαίνονται σαν "#-006 ?845#$-6". Και κάθε τι που δακτυλο-
γραφούµε έπειτα θα συνεχίζει να φαίνεται εξίσου περίεργα έως ότου συµβεί να στείλουµε έναν

άλλον κωδικό LTRS αργότερα.
Για αυτόν τον λόγο πολλά συστήµατα περιλαµβάνουν µια επιλογή "Un-shift on space". Εάν έχε-
τε ένα TNC Πολλών Τρόπων (Multi Mode) ικανό να χειριστεί RTTY, πιθανώς θα έχετε αυτήν την

επιλογή στο TNC σας. Εάν αυτή η επιλογή είναι ανοικτή (ON) το λαµβάνον σύστηµά σας θα
υπονοήσει έναν κώδικα LTRS κάθε φορά που λαµβάνει ένα διάστηµα (κενό). Έτσι εάν παρου-

σιάζονται κατά την αντιγραφή πολύ αστείοι αριθµοί από ένα ισχυρό, καλά συντονισµένο σήµα,
θέστε την επιλογή ON.

Μπορούµε να ξεπεράσουµε µερικά από αυτά τα προβλήµατα µε τη χρησιµοποίηση ASCII αντί
του κώδικα Baudot.  Με ASCII µπορούµε να έχουµε 128 διαφορετικούς κώδικες έτσι δεν χρειαζό-

µαστε τους κώδικες FIGS/LTRS. Όλοι οι προσωπικοί υπολογιστές έχουν τον ASCII ως εγγενής
"γλώσσα τους" έτσι αυτή είναι  µια εύλογη κατάσταση προς χρήση.  Αν και κανένα µέρος δεν
καθορίζει τα πρότυπα του ASCII, έγινε εκ των πραγµάτων πρότυπο στον κόσµο των υπολογι-

στών, έτσι 128 χαρακτήρες επιπρόσθετοι είναι διαθέσιµοι, αποκαλούµενος συχνά
Εxtended ASCII (Εκτεταµένο Σύνολο ASCII).Αλλά, παρά όλα αυτά τα οφέλη, το Baudot συνεχί-
ζει να κυβερνά τους αιθέρες των Ρ/ερασιτεχνών και των εµπορικών τηλετυπικών εκποµπών.

(Σηµείωση. Εκτεταµένο Σύνολο ASCII=Κάθε σύνολο χαρακτήρων που έχει αποτυπωθεί σε τιµες
ASCII µεταξύ των αριθµών 125 και 255)

Σήµερα, το RTTY είναι ακόµα µία δηµοφιλής διαµόρφωση ειδικά στις ζώνες HF, η εµφάνιση
"Glass Terminal", πρώτα το Dumb Terminal και τώρα ο προσωπικός υπολογιστής, έχουν φέρει

αυτόν την διαµόρφωση όλο και σε περισσότερους ραδιοερασιτέχνες σ’ όλον τον κόσµο.
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Πολλά εξειδικευµένα συστήµατα RTTY αναπτύχθηκαν για τους ενθουσιώδεις ερασιτέχνες

αλλά έχουν παραγκωνιστεί τώρα από τον προσωπικό υπολογιστή µε έναν Πολλών Τρόπων
(Multi Mode) TNC, οι οποίοι χειρίζονται RTTY, και πολλές άλλες διαµορφώσεις. Ο πιο πρόσφα-
τος αυτοµατοποιηµένος εξοπλισµός RTTY, µας επιτρέπει να χρησιµοποιήσουµε τον τρόπο κα-
λύτερα, πιο ήρεµα, περισσότερη αποδοτικά, χρησιµοποιώντας τη λιγότερη δύναµη και κατα-

λαµβάνοντας το λιγότερο χώρο από τις παλαιές TTY µηχανές, αλλά οι περιορισµοί της διαµόρ-
φωσης παραµένουν. (TTY= TeleTYpewriter και RTTY= RadioTeleTYpe)

MixW: Λειτουργία RTTY
Ρυθµίσεις του ποµποδέκτη

Μικροµετρικός συντονισµός:  Εάν ο ποµποδέκτης σας είναι εξοπλισµένος µε το συντονιζόµε-
νο χαρακτηριστικό γνώρισµα "FINE",  πάντα να το χρησιµοποιείτε για RTTY µόλις βρείτε την

δραστηριότητα RTTY. Οι περισσότερες ρυθµίσεις σας µπορούν να γίνουν στο λογισµικό, και όχι
µε το VFO του ποµποδέκτη. Στην διαµόρφωση PSK31 σχεδόν όλος ο συντονισµός γίνεται στο

λογισµικό. Για RTTY, εγώ προτιµώ να συντονίζω µε το VFO. Μερικοί παλαιότεροι ποµποδέκτες
δεν ήταν αρκετά σταθεροί για τη λειτουργία PSK31 και ολισθαίνουν αρκετά από τη συχνότητα,

αλλά λόγω του ευρύτερου εύρους ζώνης, είναι εντάξει  για RTTY.
USB: Ιστορικά οι ράδιο-χειριστές RTTY χρησιµοποιούσαν για την εκποµπή σηµάτων LSB και

170Hz για την µετατόπιση µεταξύ MARK και SPACE, µε το σήµα MARK να είναι σε υψηλότερη
συχνότητα.  Με το MixW η σύµβαση που χρησιµοποιείτε είναι USB για όλες τις διαµορφώσεις,

δεδοµένου ότι το πρόγραµµα θα ρυθµίσει την (λογική) αναστροφή αυτόµατα.

Σηµείωση:  Το MixW ρυθµίζει αυτόµατα τους τόνους MARK και SPACE ανάλογα µε ποία πλευ-
ρική ζώνη εργαζόµαστε. Εάν δεν χρησιµοποιείτε CAT, το MixW πρέπει να ξέρει ποια πλευρική

ζώνη συχνότητας (LSB/USB) είναι η λειτουργία σας για να θέσει το Mark και Space σωστά.
 (Δείτε περί αντιστροφής (inversion) στην Ρύθµιση Παραµέτρων, σελ. 22 &107).

Φιλτράρισµα (Filtering): Το βέλτιστο φιλτράρισµα εξαρτάται από τις επιλογές φιλτραρίσµατος
SSB του ποµποδέκτη σας και τα χαρακτηριστικά απόρριψης του IF. Το ευρύ φιλτράρισµα θα σας

επιτρέψει να εργάζεστε σε µεγαλύτερο φάσµα χωρίς να χρειάζεται ο ποµποδέκτης σας ξανά-
συντονισµό, αλλά µπορεί να προκαλέσει προβλήµατα όταν υπάρχουν ισχυρά παρακείµενα σή-
µατα. Ένα στενό (RTTY ή FSK) φίλτρο µπορεί να βοηθήσει σηµαντικά σε µερικά ραδιόφωνα και
καταστάσεις. Πολλοί ποµποδέκτες, εντούτοις, δεν έχουν στενές επιλογές φιλτραρίσµατος ενώ
λειτουργούν µε SSB τρόπο.  Συµβουλευθείτε το εγχειρίδιο και πειραµατιστείτε για τη βέλτιστη

ρύθµιση, για την διευθέτηση και την κατάστασή σας.
Η ακόλουθη απεικόνιση του καταρράκτη στο MixW δείχνει όταν χρησιµοποιείται

ένα ευρύ ρυθµισµένο φίλτρο στον ποµποδέκτη:

Εδώ υπάρχουν  3  διαφορετικά  RTTY QSO όπου θα µπορούσαµε να αντιγράψουµε µε ένα απλό
κλικ του ποντικιού στο κατά προσέγγισησε 3 KHz φάσµα. Το ισχυρό σήµα στην µέση που έχου-
µε επιλέξει παρέχει την καλύτερη τύπωση. Τα άλλα µπορεί να είναι πάρα πολύ αδύνατα για να

αντιγραφούν 100 τοις εκατό.

Ισχύς (Power): RTTY χρησιµοποιεί ένα ευρύ εύρος ζώνης και έτσι θα απαιτήσει την σχετικά υ-
ψηλή ισχύ. Μην χρησιµοποιήστε ποτέ περισσότερη ισχύ από ότι χρειάζεστε για οποιαδήποτε

δεδοµένη κατάσταση, όπως και να έχει το πράγµα.
(Μην ξεχνάτε, το να ΜΗΝ έχετε καθόλου ALC)
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Ρυθµίσεις MixW (Settings)

Mode (διαµόρφωση): Κλικ στο κουµπί mode της Γραµµής Μενού και επιλέξτε RTTY. Έπειτα κλικ
στο  "Mode Settings" ή κλικ στο τετραγωνίδιο του γραφόµενου Τρόπου (mode) στην Γραµµή Κα-
τάστασης  επιλέγοντας  "Mode Settings". Αυτό θα παρουσιάσει το ακόλουθο πλαίσιο διαλόγου:

Οι TX και RX συχνότητες τίθενται στη θέση του δροµέα σας στο παράθυρο φάσµατος. Κρατώ-
ντας αυτές περίπου 1000 - 1500 Hz, θα κρατήσουν την εκποµπή σας κοντά στο κέντρο της ζώνης

εύρους του καταρράκτη σας.
Η Shift (µετατόπιση) είναι επιλέξιµη (εάν δεν ξέρετε τι θέλετε από το αναδιπλούµενο πλαίσιο,
οποιοσδήποτε αριθµός µπορεί να δακτυλογραφηθεί µέσα). Οι περισσότεροι του RTTY χρησιµο-

ποιούν µια µετατόπιση 170 Hz, πάντως ρυθµίζοντας αυτήν σε 182 Hz βελτιώνει συχνά
την αντιγραφή για κάποια σήµατα.

Οι Baud rate (ταχύτης σήµατος) ρυθµίζονται επίσης . Τις περισσότερες φορές µπορεί να είναι
45.45 Baud, αλλά κι οι άλλες επιλογές είναι χρήσιµες. Θα βρείτε µερικές φορές σταθµούς που
εργάζονται µε διαφορετικά shifts και baud rates.Το σύνολο των Χαρακτήρων (Charset) µπορεί

επίσης να ρυθµιστούν στην γλώσσα που θα χρησιµοποιήσετε. Οι τόνοι Mark και Space µπορούν
να αναστραφούν µε το τσεκάρισµα  "Inverted".

Μέχρι τέσσερα διαφορετικά σύνολα παραµέτρων µπορούν να διαµορφώσουν την λειτουργία
RTTY µε την επιλογή διαφορετικών "Set" ράδιο-κουµπιών (set 1 - 4). Είναι έπειτα δυνατό να κα-

θοριστούν διαφορετικοί λειτουργικοί παράµετροι για κάθε µια θέση, όπως shift, baud rate, σύνο-
λο χαρακτήρων κ.λπ....>, τα όποια κατόπιν θα ισχύουν ενθυµούµενα για αυτό το set. Εύκολα έ-

πειτα αυτά µπορούν να ανακληθούν µε την επιλογή διαφορετικών ράδιο-κουµπιών.

AFC µπορεί να είναι ανοικτό (ON) για να βοηθήσει στον συντονισµό και την παρακολούθηση
των σηµάτων RTTY. Ο συντονισµός RTTY δεν είναι τόσο κρίσιµος όσο οι στενές σε εύρος δια-

µορφώσεις, έτσι το AFC είναι περισσότερο µια επιλογή παρά µια  ανάγκη.
Lock πρέπει να είναι κλειστό (off) έτσι θα εκπέµπετε στην ίδια συχνότητα που λαµβάνετε. Η

εξαίρεση εδώ θα ήταν εάν εργάζεστε µε έναν σταθµό που η εκποµπή του ολισθαίνει και θέλετε
κάθε φορά να βρείτε µια πιο σταθερότερη συχνότητα του σταθµού. Το Lock µπορεί επίσης να

χρησιµοποιηθεί για τον διαχωρισµό (split) της συχνότητας του TX από την RX.

Inverted όταν το τσεκάρουµε θα αναστρέψετε τις θέσεις MARK και SPACE ακουστικές συχνό-
τητες. Εάν είστε συντονισµένοι σε ένα ισχυρό σήµα και αντιγράφονται µόνο τα άχρηστα, κλικ

Mode | Inverted, ή κλικ το κουτάκι στο RTTY settings. Συχνά θα βρείτε τον σταθµό να αρχίζει να
τυπώνει 100% ως επακόλουθο.

Σηµείωση:  Αυτό το χαρακτηριστικό εργάζεται διαφορετικά στο MixW από τα περισσότερα
άλλα ψηφιακά προγράµµατα της κάρτας ήχου, έτσι παρακαλώ διαβάστε και καταλάβετε τις

πληροφορίες περί της αναστροφής (Inverted) στο τµήµα Ρύθµιση Παραµέτρων.

Squelch και Threshold µπορείτε να τα χρησιµοποιήσετε για να ρυθµίσετε τις λειτουργικές σας
προτιµήσεις και απαιτήσεις των σηµάτων λήψεων.
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Charset= επιλογή γλωσσικών χαρακτήρων

Unshift on space= αυτόµατο πέρασµα από αριθµό σε γράµµατα – εάν υπάρχουν – κατά την
διάρκεια εντοπισµού διακένου.

Snap= Αυτόµατο «κλείδωµα» για συντονιστική ακρίβεια στο σήµα στον καταρράκτη.

Λήψη RTTY  (Receiving RTTY)
Η απεικόνιση σηµάτων RTTY είναι δύο παράλληλες γραµµές συνήθως σε απόσταση 170HZ. Συ-

ντονίστε σε ένα σήµα RTTY δείχνοντας ακριβώς στο κέντρο των δύο ιχνών µε το ποντίκι και
κλικ του αριστερού κουµπιού του ποντικιού. Ο δείκτης συντονισµού του RTTY είναι δύο ρόµβοι,
συνδεδεµένοι µαζί µε µία γραµµή χωριζόµενοι από το πλάτος µετατόπισης που έχετε επιλέξει
στον διάλογο επιλογές. Οι ρόµβοι θα κινηθούν µαζί προς τα δυο ίχνη  και θα συντονιστούν για

QSO RTTY. Όταν εργάζοµαι σε RTTY, ειδικά κατά τη διάρκεια της λειτουργίας διαγωνισµού,
προτιµώ να αφήνω τον συντονισµένο δείκτη σε µια θέση κατά προσέγγιση 1500 Hz (ή  στο κέ-
ντρο του παραθύρου φάσµατός) και έπειτα χρησιµοποιώ το VFO του ποµποδέκτη και το "Fine"
για να συντονιστώ στα σήµατα  RTTY.  Διαπιστώνω ότι µπορώ να συντονίσω γρηγορότερα µε

αυτόν τον τρόπο, και να κρατήσω επίσης το QSO κεντροθετηµένο αποτελεσµατικότερα στο εύ-
ρος ζώνης του ποµποδέκτη µου. Το RTTY είναι πολύ ευκολότερο να συντονιστεί

από τις περισσότερες άλλες ψηφιακές διαµορφώσεις.

Εκποµπή RTTY (Transmitting RTTY)
Εκπέµποντας σ’ έναν σταθµό, πρώτα συντονιστείτε όπως υποδεικνύεται ανωτέρω. Δακτυλο-

γραφήστε το εξερχόµενο κείµενό σας στο παράθυρο εκποµπής. Πιέστε το κουµπί TX/RX και το
κείµενο Θα εκπεµφθεί.  Μπορείτε να συνεχίσετε να δακτυλογραφείτε,  και εκείνο το κείµενο θα
είναι επίσης εκπεµπόµενο. Καθώς εκπέµπετε, θα εµφανίζετε επίσης και στο παράθυρο λήψεως.

Για να σταµατήσετε, πιέστε ξανά το TX/RX.
Πιέζοντας ESC θα σταµατήσει η εκποµπή και το MixW επιστρέφει στον τρόπο λήψεως, οι τελευ-
ταίοι χαρακτήρες δεν θα µεταδοθούν. Σηµείωση: RTTY χρησιµοποιεί ένα περιορισµένο σύνολο
χαρακτήρων, χρησιµοποιώντας τα ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΓΡΑΜΜΑΤΑ, το MixW θα µετατρέψει αυτόµατα

τα µικρά γράµµατα σε κεφαλαία.
Επίσης θα παρατηρήσετε ότι δεν υποστηρίζονται όλα τα σηµεία στίξεως, αλλά σχεδόν τα πε-

ρισσότερα από αυτά. Αυτά που υποστηρίζονται είναι: - ( ) $ ! " / : ? .
Όταν εκπέµπετε, ο καταρράκτης παγώνει και θα παραµείνει παγωµένος µέχρι να επιστρέψετε

στην λήψη.
Στην αρχή των 30 µέτρων εκπέµπει 24Ω ο DDK WX.

Κάποιοι άλλοι σταθµοί: http://www.dxzone.com/cgi-bin/dir/jump2.cgi?ID=3272  και
http://www.rtty.com/rtty_list.htm

Εισαγωγή περί RTTY http://www.hertzmail.com/rtty/ttyinfo1.pdf

MixW: Amtor
Εισαγωγή και θεωρία (Amtor Intro and Theory)

_________________________________________________________

Με τις ευχαριστίες στους Tony Lonsdale, VK2DHU
και Norm Sternberg, W2JUP

AMTOR είναι µια εξειδικευµένη µορφή του RTTY. Ο όρος είναι ένα ακρωνύµιο του
Amateur Teleprinting Over Radio (ερασιτεχνική Τηλε-εκτύπωση δια µέσου του ασυρµάτου) και
προέρχεται από το εµπορικό σύστηµα SITOR (SImplex Telex Over Radio) αναπτύχθηκε αρχικά

για την ναυτιλιακή χρήση στην δεκαετία 1970.

http://www.dxzone.com/cgi-bin/dir/jump2.cgi?ID=3272
http://www.rtty.com/rtty_list.htm
http://www.hertzmail.com/rtty/ttyinfo1.pdf
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Προς το τέλος της δεκαετίας του '70, ο Peter Martinez (G3PLX), έκανε διάφορες αλλαγές στο

πρωτόκολλο SITOR, έτσι το έκανε κατάλληλο για ραδιοερασιτεχνική χρήση,  το ονόµασε
AMTOR.

Το AMTOR βελτιώνει το RTTY µε την ενσωµάτωση µιας απλής Τεχνικής Ανίχνευσης Λάθους
(Error Detection technique). Το σύστηµα παραµένει απλό, αλλά το AMTOR αποδίδει καλά, ακόµη

και στις κακές συνθήκες HF. Ενώ µπορεί να υπάρξουν µερικά λάθη στα στοιχεία AMTOR.
Ο ‘Ανιχνευτής Λάθους’ δίνει άριστα αποτελέσµατα για το κανονικό κείµενο συζήτησης εξαιτίας

του υψηλού πλεονασµού στο σαφή γλωσσικό κείµενο.
(Σηµείωση: redundancy=πλεονασµός, στην µετάδοση δεδοµένων, είναι η προσθήκη δυαδικών

ψηφίων ισοτιµίας για ανίχνευση και διόρθωση λάθους. Τα επί πλέον δυαδικά ψηφία είναι πλεο-
νάζοντα µε την έννοια ότι δεν αποτελούν µέρος του περιεχοµένου πληροφορίας

του µηνύµατος.)
Υπάρχουν δύο τρόποι χρήσης στο Amtor: ARQ και FEC. Το MixW υποστηρίζει µόνο τον FEC
τρόπο.
ARQ: Ο τρόπος ARQ είναι ένα σύγχρονο πρωτόκολλο, το οποίο σηµαίνει ότι και οι δύο σταθµοί
είναι συγχρονισµένοι ο ένας στον άλλον. Στον τρόπο ARQ (Automatic Repeat Query-αυτόµατη
επανάληψη ερωτήσεως), µερικές φορές αποκαλούµενο Mode A, τα στοιχεία στέλνεται σε οµά-
δες 3 χαρακτήρων. Αν και κάθε χαρακτήρας είναι µόνο 5 bits (όπως για RTTY), προστίθενται δύο
πρόσθετα bits για έλεγχο, έτσι κάθε χαρακτήρας έχει συνολικά 7 bits. Υπάρχουν πάντα 4 Mark
και 3 Space σε κάθε εκπεµπόµενο χαρακτήρα. Εάν ο λαµβάνων σταθµός παίρνει κάποιον άλλον
συνδυασµό ξέρει ότι έχει εµφανιστεί ένα λάθος. Η επιβάρυνση  του 40 % κρίνεται άξια λόγου
για την ανίχνευση λάθους. Αυτή η τεχνική µπορεί να προσδιορίσει τα περισσότερα λάθη.

Τα πρότυπα απαιτούν λιγότερο από τρία λάθη σε 100.000 χαρακτήρες.

Ο δέκτης αποκρίνεται σε κάθε οµάδα 3-χαρακτήρων, στέλνοντας έναν κώδικα ACK
(Acknowledged- Αναγνώριση) (εάν είναι OK) ή έναν NAK (Negative Acknowledge-Αρνητική

αναγνώριση). Κάθε φορά που παίρνει ο εκπέµπων σταθµός ένα NAK, εκείνη η οµάδα 3 χαρα-
κτήρα στέλνεται πάλι.  Εάν ακροάστε στις ζώνες HF προς αναγνώριση στοιχείων, θα ακούσετε

έναν ήχο τερετίσµατος που προσδιορίζει µια µετάδοση ARQ. Ακόµα και όταν δεν υπάρχουν
πραγµατικές πληροφορίες στην εκποµπή, ο εκπέµπων σταθµός συνεχίζει να στέλνει την ταυ-

τότητα " τερετισµού" για να διατηρήσει τη σύνδεση. (Τερέτισµα= ήχος των εντοµών)
AMTOR υποστηρίζει έναν Τρόπο Ακρόασης που σας επιτρέπει να παρακολουθείτε µια άλλη

συνεδρία ARQ ακόµα κι αν δεν συµµετέχετε στην συνεδρία µε τις συνηθισµένες αναγνωρίσεις.
Φυσικά δεν µπορείτε να συµµετέχετε στην διόρθωση λάθους ή τον συγχρονισµό. Ένα ξεχωριστό

πλεονέκτηµα AMTOR είναι ότι όταν αποτυγχάνει µια σύνδεση AMTOR θα προσπαθήσει να
αποκαταστήσει τον συγχρονισµό µεταξύ των σταθµών στέλνοντας και λαµβάνοντος µέχρι να

ολοκληρωθεί η σύνδεση.

FEC: Στον τρόπο FEC (Forward Error Correcting- Προώθηση διορθώσεως λάθους), µερικές φορές
αποκαλούµενος Mode B, ο εκπέµπων σταθµός στέλνει κάθε χαρακτήρα δύο φορές έτσι αυτός ο

Τρόπος παρέχει ικανότητα εκποµπής σε διάφορους σταθµούς αµέσως.
Ο λαµβάνων σταθµός δεν αναγνωρίζει τα λαµβανόµενα στοιχεία. Εάν ο λαµβάνων σταθµός

ταιριάξει και τις δύο περιπτώσεις του χαρακτήρα, εκείνος ο χαρακτήρας θα τυπωθεί,
διαφορετικά κάποιο σύµβολο λάθους θα τυπωθεί. Αυτός ο τρόπος δεν προβλέπει για τον λαµ-

βάνοντα σταθµό να ζητήσει την αναµετάδοση του ελλείποντος  στοιχείου.
Ο ήχος εκποµπής FEC περισσότερο οµοιάζει µε τα σήµατα  των Baudot RTTY.

Οι δύο σταθµοί πρέπει να κρατηθούν σε φάση ο ένας µε τον άλλον έτσι κάθε µετάδοση FEC
αρχίζει µε µερικά  σύνολα από "phasing pairs-ζεύγη φάσεως" και αυτά στέλνονται σε τακτά χρο-

νικά διαστήµατα ακόµη και εάν δεν υπάρχει καµία πληροφορία στην εκποµπή.
Ο τρόπος FEC είναι καλύτερος από το συνηθισµένο RTTY αλλά ο ανιχνευτής λάθους δεν είναι

τόσο αξιόπιστος όσο αυτός στο ARQ.
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MixW: Λειτουργία Amtor
MixW υποστηρίζει µόνο τον τρόπο FEC για AMTOR, εποµένως οι ρυθµίσεις AMTOR και η

λειτουργία είναι σαν εκείνες για RTTY.

Ρυθµίσεις του ποµποδέκτη
Μικροµετρικός συντονισµός (Fine Tuning): Εάν ο ποµποδέκτης σας είναι εξοπλισµένος µε το
χαρακτηριστικό συντονισµού "FINE", πάντα να το χρησιµοποιείτε προς συντονισµό του AMTOR

µόλις βρείτε µια  δραστηριότητα AMTOR.  Οι περισσότερες ρυθµίσεις µπορούν να γίνουν στο
λογισµικό, παρά στο VFO του ποµποδέκτη. Μερικές παλαιότερες συσκευές δεν είναι αρκετά

σταθερές  για τις διαµορφώσεις µε στενό εύρος, αλλά λόγω του ευρύτερου εύρους ζώνης αυτού
του τρόπου, µπορούν να χρησιµοποιηθούν για AMTOR.

USB: Στο παρελθόν οι χειριστές AMTOR χρησιµοποίησαν για µετάδοση LSB και µια µετατόπιση
σήµατος 170Hz µεταξύ MARK και SPACE, µε το σήµα MARK να είναι υψηλότερο στην συχνότη-
τα.  Με το MixW η συµβατικότητα είναι να χρησιµοποιηθεί USB σε όλες τις διαµορφώσεις, δεδο-
µένου ότι το MixW θα αντιστρέψει αυτόµατα το σήµα σας εάν του έχετε πει ότι είστε σε USB. Για

περισσότερες πληροφορίες δείτε περί αντιστροφής στο τµήµα Ρύθµιση Παραµέτρων.

Filtering: Το φιλτράρισµα εξαρτάται από τις επιλογές φιλτραρίσµατος SSB του ποµποδέκτη
σας και είναι ένα χαρακτηριστικό της απόρριψης του IF (ενδιάµεσης συχνότητας). Ένα ευρύ
φιλτράρισµα θα σας επιτρέψει να απασχολείται ένα µεγαλύτερο µέρος φάσµατος χωρίς να

χρειάζεται να ξανά-συντονίσετε του ποµποδέκτη, αλλά µπορεί επίσης να προκαλέσει προβλή-
µατα όταν υπάρχουν ισχυρά παρακείµενα σήµατα. Ένα στενό (RTTY ή FSK) φίλτρο µπορεί να
βοηθήσει σηµαντικά σε µερικά ραδιόφωνα και καταστάσεις. Πολλοί ποµποδέκτες, εντούτοις,

δεν έχουν επιλογή στενού φίλτρου ενώ  λειτουργούν στις διαµορφώσεις SSB. Συµβουλευθείτε το
εγχειρίδιό σας και πειραµατιστείτε για επιλογή ρυθµίσεων εγκατάστασης και συνθηκών.

MixW Settings Mode (Ρυθµίσεις της διαµόρφωσης): Από την Γραµµή Κατάστασης Κλικ στην
διαµόρφωση και επιλέξτε AMTOR. Κατόπιν κλικ πάλι στο ίδιο και επιλέξτε "Mode Settings".

Θα παρουσιαστεί το ακόλουθο πλαίσιο διαλόγου:

Οι συχνότητες TX και RX δείχνουν την θέση του δροµέα σας στο παράθυρο φάσµατος. Κρατώ-
ντας αυτό περίπου 1500 Hz, θα κρατήσουν τον ποµποδέκτη σας κοντά στο κέντρο εύρους της

ζώνης. Η µετατόπιση (Shift) είναι επιλέξιµη (εάν δεν βλέπετε τι θέλετε στο αναδιπλωµένο
πλαίσιο, οποιοσδήποτε αριθµός µπορεί να δακτυλογραφηθεί µέσα). Τις περισσότερες φορές για

AMTOR χρησιµοποιούµε µια (µετατόπιση) Shift 170 Hz. Μπορείτε να αναστρέψετε το σήµα
MARK και SPACE επιλέγοντας το ‘Inverted’.

AFC πρέπει να είναι ON για να βοηθήσει στην ιχνιλάτηση των σηµάτων AMTOR αλλά δεδοµέ-
νου ότι ο συντονισµός AMTOR δεν είναι κρίσιµος όπως σε µερικές άλλες διαµορφώσεις, το AFC

είναι περισσότερο µια επιλογή παρά µια ανάγκη.

Lock (κλείδωµα) πρέπει να είναι off έτσι θα εκπέµπετε στην ίδια συχνότητα που λαµβάνετε. Η
εξαίρεση εδώ θα ήταν εάν απασχολείστε µε έναν σταθµό όπου ολισθαίνει και προσπαθείτε να

βρείτε µια σταθερότερη συχνότητα  του σταθµού, ή εάν απασχολείστε σε ένα δίχτυο όπου
η TX και RX διαφέρουν.
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Inverted όταν το τσεκάρουµε θα αναστρέψει τις θέσεις συχνοτήτων MARK και SPACE.  Εάν
παρουσιαστεί να είστε συντονισµένοι σε ένα ισχυρό σήµα και η αντιγράφει είναι µόνο άχρηστα,
κάντε κλικ στο  Mode | Inverted, ή κλικ στο AMTOR settings. Ως αποτέλεσµα θα δείτε συχνά το
σταθµό να αρχίσει να τυπώνετε 100%. Σηµείωση:  Αυτό το χαρακτηριστικό γνώρισµα λειτουρ-
γεί διαφορετικά σε MixW από τα περισσότερα άλλα ψηφιακά προγράµµατα καρτών ήχου, έτσι

διαβάστε και καταλάβετε  τις πληροφορίες για το Inversion (Αναστροφή) σελ. 22/107.

ΛΗΨΗ  AMTOR
Σηµείωση : Στην Ελλάδα υπάρχουν τρεις παράκτιοι σταθµοί που εκπέµπουν NAVTEX, δηλαδή
«Δελτία προς τους Ναυτιλλοµένους», εµείς µπορούµε µε AMTOR να τα αποκωδικοποιήσουµε.

Για να κάνουµε λήψη στους 518 KHz: Ποµποδέκτης USB, συντονισµένοι στους 516,3 ή 516,1 KHz.

Επίσης

Το Ηράκλειο όσο και να προσπάθησα δεν το άκουσα, αλλά στους 8423,2 KHz USB εκπέµπει
ο SVO  ώρες 0930z και 2130z. Γεια πιο νέες συχνότητες δείτε:

http://www.nws.noaa.gov/om/marine/rfax.pdf

Τα σήµατα AMTOR παρουσιάζονται ως δύο παράλληλες γραµµές συνήθως 170HZ χώρια. Συ-
ντονίστε σε ένα σήµα AMTOR θέτοντας τον δείκτη του ποντικιού ακριβώς στο κέντρο των δύο

διαδροµών και κλικ µε το αριστερό κουµπί του ποντικιού. Το κείµενο που στέλνεται από το
σταθµό θα εµφανιστεί έπειτα στο  παράθυρο λήψεως. Ο δείκτης συντονισµού του AMTOR είναι
δύο ρόµβοι, οι οποίοι είναι συνδεµένοι µε µια γραµµή και χωρισµένα από το πλάτος µετατόπι-
σης που έχετε επιλέξει στον διάλογο επιλογών. Οι ρόµβοι θα κινηθούν µαζί προς τη διαδροµή
και θα συντονιστούν στο QSO AMTOR. Η ακόλουθη οθόνη παρουσιάζει ένα QSO AMTOR υπό

εξέλιξη:

http://www.nws.noaa.gov/om/marine/rfax.pdf
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Εκποµπή  AMTOR
Για να εκπέµψετε σε έναν σταθµό, πρώτα συντονιστείτε όπως υποδεικνύεται ανωτέρω. Δακτυ-
λογραφήστε το εξερχόµενο κείµενο στο TX παράθυρο. Πιέστε το κουµπί RX /TX  και το κείµενο
στο παράθυρο µετάδοσης θα διαβιβαστεί. Μπορείτε να συνεχίσετε να δακτυλογραφείτε, και ε-
κείνο το κείµενο θα διαβιβαστεί επίσης. Καθώς εκπέµπετε, το κείµενο από το παράθυρο εκπο-
µπής θα εµφανίζετε και στο παράθυρο λήψεως επίσης.  Για να σταµατήσετε την εκποµπή, πιέ-
στε το κουµπί T X /R X ξανά (ή µια από τις άλλες ρυθµίσεις σας ). Πιέζοντας ESC από το πλη-

κτρολόγιο θα σταµατήσει η εκποµπή και το MixW θα επιστρέψει στην λήψη,
οι δε τελευταίοι διάφοροι χαρακτήρες που δακτυλογραφήσατε δεν θα διαβιβαστούν.

Σηµείωση:  AMTOR, όπως RTTY, χρησιµοποιεί ένα περιορισµένο σύνολο χαρακτήρων, χρησι-
µοποιώντας ΜΟΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΓΡΑΜΜΑΤΑ. Το MixW θα µετατρέψει αυτόµατα τα µικρά

γράµµατα σε κεφαλαία.  Επίσης θα παρατηρήσετε ότι δεν υποστηρίζονται όλα τα σηµεία στί-
ξης, αν και τα περισσότερα συµπεριλαµβάνονται. Το AMTOR υποστηρίζει τα ακόλουθα:

- ( ) $ ! " / : ? .

MixW: Packet
Εισαγωγή και θεωρία

Προσαρµοσµένο από τις Δηµοσιεύσεις TAPR  #95-1, 1995
Ιστορία του Packet στα VHF/UHF

(Στις: http://www.ham.gr/sv1rd/index.php  και
http://www.ham.gr/sv1rd/packet/faq1.php#KISS

θα βρείτε πολλές πληροφορίες περί Packet,
όπως και στην http://www.choisser.com/packet/  υπάρχει εισαγωγή και πρακτική).

 και http://www.tapr.org/packetradio.html
Το Packet ράδιο εµφανίσθηκε γύρω στα µέσα του 1960, στις ερασιτεχνικές ζώνες παρουσιάστηκε
πρώτα στα VHF το 1978 µέσω της έρευνας που γινόταν στο Μόντρεαλ του Καναδά, η πρώτη µε-

τάδοση που έγινε ήταν στις 31 Μαΐου. Αυτό ακολουθήθηκε από τοVancouver Amateur Digital
Communication Group (VADCG), µια ανάπτυξη του  Terminal Node Controller (TNC), επίσης

γνωστό ως πλακέτα VADCG, το 1980.
Μετά  ακολούθησε υπό της TAPR, Tucson Amateur Packet Radio, η δηµιουργία του TNC-1 το 1982
και έπειτα TNC-2 το '84-'85. Η επανάσταση του packet radio έγινε όταν η TAPR πώλησε άνω των

χιλίων TNC-2 kits. (kits = έτοιµα εξαρτήµατα προς συναρµολόγηση). Το TNC-2 ήταν αυτό που
απαιτήθηκε για να κάνει αυτόν τον τρόπο να απογειωθεί. Θα µπορούσε να είναι µια άλλη επα-

νάσταση του packet radio όταν ανατροφοδοτήθηκε  από το MixW και τα άλλα νέα λογισµικά
που βασισµένα στην κάρτα ήχου χρησιµοποιούνται ως µέθοδος TNC.

http://www.ham.gr/sv1rd/index.php
http://www.ham.gr/sv1rd/packet/faq1.php%23KISS
http://www.choisser.com/packet/
http://www.tapr.org/packetradio.html
http://www.tapr.org/index.html


148
Γενικώς: Οι πληροφορίες στέλνονται και λαµβάνονται σε οµάδες ονοµαζόµενες ‘Πακέτα’.

Είναι η ακολουθία δυαδικών ψηφίων που συµπεριλαµβάνει δεδοµένα, σήµατα ελέγχου, πλη-
ροφορίες ελέγχου σφαλµάτων, τα οποία µεταδίδονται ως σύνθετη ολότητα.

{Ακολουθία δυαδικών ψηφίων ψηφιακής πληροφορίας ονοµάζεται Frame (Πλαίσιο, Καρέ), ένα
‘Πακέτο’ µπορεί να περιέχει ένα ή περισσότερα Πλαίσια}

Τι είναι, τι µπορώ να κάνω;
Είναι µια µέθοδος αυτοµατοποιηµένης ψηφιακής επικοινωνίας που επιτρέπει σε πολλούς

Ρ/ερασιτέχνες να µοιράζονται  το ίδιο κανάλι µε καταµερισµό χρόνου.
Είναι ένας άλλος τρόπος στην ερασιτεχνική υπηρεσία, το Πακέτο (Packet) παρέχει σε µια οµάδα
ερασιτεχνών έναν τρόπο διασκέδασης και συνάντησης. Εκπληρεί έναν από τους αρχικούς µας

στόχους, δηλαδή " βελτίωση της ραδιοτέχνης ". Αλλά τι µπορείτε να κάνετε;

Σύστηµα PBBS : Ακρωνύµιο της Packet Bulletin Board System (Πίνακα Ανακοινώσεως Συστήµα-
τος Πακέτου). Το PBBS κάνει δύο κυρίως λειτουργίες: εκπέµπει και λαµβάνει προσωπικά µηνύ-
µατα από τους τοπικούς χρήστες (όπως εσάς) επίσης στέλνετε και λαµβάνετε µηνύµατα ή δελ-
τία προοριζόµενα για τους ανθρώπους τοπικά ή για όλον τον κόσµο. Εφόσον το PBBS είναι  µέ-
ρος ενός εθνικού συστήµατος µαζί µε άλλα PBBS, υπάρχει η δυνατότητα να περάστουν πληρο-
φορίες ή µηνύµατα σε άλλους PBBS στην Ελλάδα ή στον κόσµο.
Κατά δεύτερο το PBBS περνά τοπικά και εθνικά δελτία, τα όποια είναι µηνύµατα που προορίζο-
νται να διαβαστούν από τον καθένα.  Κατ' αυτό τον τρόπο, οι ερασιτέχνες µπορούν να διαβά-

σουν τα πιο πρόσφατα µηνύµατα από ΕΕΡ, διάδοση, DX, ARRL, AMSAT, TAPR, και άλλα δελτία
µε ποικίλα θέµατα. Τα µηνύµατα που εκπέµπει είναι ο κύριος σκοπός του  PBBS συστήµατος,

ακόµη το PBBS υποστηρίζει προγράµµα χαρ. κλήσεων (callbook), αναφορές βοηθείας, πρόσβαση
στο Internet, και πολλά άλλα. Δείτε το: ΄PBBS Commands (εντολές)’, είναι ένας κατάλογος αντι-

προσωπευτικών εντολών PBBS

Από πληκτρολόγιο-σε-πληκτρολόγιο: Όπως στις άλλες ερασιτεχνικές διαµορφώσεις του
MixW, µε το packet radio µπορείτε να επικοινωνήσετε µε άλλους ερασιτέχνες άµεσα, χρησιµο-
ποιώντας το πληκτρολόγιο. Με τη χρήση των δικτύων, οι ερασιτέχνες µπορούν να µιλήσουν σε
µια απόσταση πέραν του που µπορούν φθάσουν µε τον σταθµό τους χρησιµοποιώντας το δκτυο.
Η επικοινωνία πληκτρολόγιο-σε-πληκτρολόγιο είναι µια από τις λιγότερες συχνές χρήσεις  των
επικοινωνιών packet, επειδή οι ερασιτέχνες σπανίως βγαίνουν packet συγχρόνως.
Πολλοί χειριστές πακέτων στέλνουν ηλεκτρονικό ταχυδροµείο χρησιµοποιώντας είτε τις προ-
σωπικές ταχυδροµικές θυρίδες είτε ένα τοπικό PBBS,  έτσι, το µήνυµα διαβάζετε όταν ο ερασιτέ-
χνης είναι στον αέρα.

DX Packet Cluster: Ο σταθµός Cluster µας δίδει πληροφορίες ποίος ραδιοερασιτέχνης βρίσκεται
στον αέρα αυτήν την ώρα, την συχνότητα του, τι θέλει κτλ). Πολλές πόλεις έχουν κόµβους ή δί-
κτυα εντοπισµού σταθµών DX γι’αυτόν τον σκοπό. Οι χειριστές HF συνδέονται µε  τους τοπι-

κούς  DX Packet Cluster προκειµένου να λάβουν αναφορές σχετικά µε τα πιο πρόσφατα DX. Αυ-
τός ο τύπος πακέτου προήλθε περίπου από εκείνους τους ενδιαφερόµενους «κυνηγούς» DX.

Πολλοί ερασιτέχνες αρέσκονται να ψάχνουν συχνά στις ζώνες HF για σπάνιους διεθνείς χειρι-
στές προς επαφή. Ένα DX Cluster επιτρέπει σε πολλούς χειριστές HF να συνδεθούν στο ραδιο-
πακέτο ενώ συγχρόνως εργάζονται στις HF και κυνηγούν για DX. Όταν κάποιος βρίσκει έναν
σταθµό DX, στέλνει ένα µήνυµα Πακέτο στον σταθµό DX Cluster, το οποίο έπειτα στέλνει τις

πληροφορίες αυτές σε όλους τους άλλους χειριστές που χρησιµοποιούν Πακέτο DX Cluster. Κατ'
αυτό τον τρόπο,  υπάρχουν διάφοροι σταθµοί που παρακολουθούν την ραδιοζώνη,

αναζητώντας για DX. Το DX Clusters επιτρέπει στον καθένα να εύρει τους σταθµούς DX αµέσως
από ότι ήταν δυνατόν να τους βρει µόνος του.

RACES/ARES/NTS και επικοινωνίες έκτακτης ανάγκης: Το ραδιοπακέτο χρησιµοποιείται πο-
λύ σε υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης. Καίτοι το packet χρησιµοποιείται για να περάσει µηνύµατα
µε ακρίβεια και σε µεγάλη ποσότητα ή για να χειριστεί µηνύµατα σε Σύστηµα Εθνικής Διακί-

νησης, αυτό είναι µια προσφορά  σηµαντικής λειτουργίας. Περισσότερα για:
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ARES (Amateur Radio Emergency Service), RACES (Radio Amateur Civil Emergency Service)

και NTS (National Traffic System) στην http://kv5r.com/articles/ham/ARESintro.asp και
http://www.arrl.org/ares & http://www.arrl.org/ares-races-faq

Μια νέα εφαρµογή αποκαλούµενη APRS (Automatic Packet/Position Reporting System) συνδυα-
ζόµενη µε το GPS (Global Positioning Satellites) και το Packet Radio επιτρέπει σε έναν κύριο

σταθµό να σχεδιάσει στον υπολογιστή τις θέσεις όλων των άλλων σταθµών στον χώρο. Ο σκο-
πός είναι η ακρίβεια των συντεταγµένων θέσεων, εντοπισµού καιρού ή των ερευνητών, χωρίς

να πρέπει να σπαταληθεί ο ραδιο-χρόνος πληροφορώντας τον  σταθµό ελέγχου περί τις θέσεις
των (εκποµπή UI, δείτε πιο κάτω).  Είναι επίσης δυνατό να διανείµει εικόνες Doppler Radar*

µέσω του δικτύου packet. Το µικρό αρχείο καιρικής εικόνας παίρνει λίγα λεπτά να ανακτηθούν
και παρουσιαστούν.

Σηµείωση1: στην Ελλάδα  APRS  υπάρχει στους 144800 MHz, όταν κάνουµε ακρόαση µε το
MixW στη οθόνη µας θα εγγραφεί ως:
15:27  SV1EAG/WIDE2-1>APU25N>UI,C,F0 (1199 baud):
=38 04.04N / 23 35.50E  SV1EAG QRV R3B, R1, RU1 {UIV32N}

ΠΡΟΣΟΧΗ: Με ΜΟΝΟ το MixW να µην εκπέµπουµε APRS στους 144800 MHz, µόνο δυσλει-
τουργία στην συχνότητα θα προξενούµε, για εκποµπή και λήψη είναι το πρόγραµµα UIView
(www.ui-view.org/) µαζί µε το MixW ως TNC. Δείτε το «Χρήση του MixW µε UIView και
κάρτας ήχου» του κεφαλαίου «ΣΗΜΕΙΩΣΗ». Ελληνικούς χάρτες για το UIView µπορείτε να
βρείτε στην: http://www.aprs.gr/.

{Σηµείωση 2: Doppler Radar=  καιρικό ραντάρ είναι ένας τύπος ραντάρ που χρησιµοποιείται για
να εντοπίσει την πτώση, να υπολογίσει την κίνηση, να υπολογίσει τον τύπο των βροχή, χιόνι,
χαλάζι, κ.λπ.., τα σύγχρονα καιρικά ραντάρ είναι συνήθως ραντάρ Doppler, ικανά για να ανι-
χνεύσουν την κίνηση των πτώσεων βροχής, την ένταση της πτώσης. Και τα δύο στοιχεία µπο-
ρούν να αναλυθούν για να καθορίσουν τη δοµή της θύελλας και την δυνατότητά της να
προκαλέσει καταιγίδα}.

Networking: Το κύριο σχέδιο δικτύωσης πακέτου είναι η χρήσης Digipeaters. Οι Digipeaters
(Digital Repeater) εργάζονται  όπως οι επαναλήπτες φωνής, µόνο που αυτοί δέχονται ψηφιακά

πακέτα. Ο Digipeater εξετάζει το πακέτο, και εάν η κλήση είναι στον τοµέα του digipeater, στέλ-
νει εκ νέου το πακέτο.  Digipeaters επιτρέπει την επέκταση των ορίων του ποµπού µε την ανα-

µετάδοση οποιωνδήποτε πακέτων που απευθύνονται στον digipeater. Ένας µέσος σταθµός πα-
κέτων έχει ακτίνα δράσης περίπου 16-50χιλ. Τα δίκτυα πακέτων επιτρέπουν στους ερασιτέχνες
να διευρύνουν τον τοµέα των επικοινωνιών πέραν της γραµµής θέας τους, συνδεόµενοι µε µια
σειρά σταθµών Packet, οι οποίοι µπορεί να χρησιµοποιηθούν για τα µηνύµατα πακέτων τους.

Σαν το σύστηµα τηλεφώνου, τα δίκτυα παρέχουν την µακράν απόσταση υπηρεσία τους έξω από
την τοπική περιοχή.

Satellite Επικοινωνίες: Πολλοί σε τροχιά ερασιτεχνικοί ραδιο-δορυφόροι περιέχουν συστήµατα
Η/Υ εφοδιασµένα µε δυνατότητες Packet. Οι περισσότεροι δορυφόροι πακέτων παρέχουν λει-

τουργίες BBS- όπως µηνύµατα που στέλνονται οπουδήποτε στον κόσµο κατά το 24 ώρο.
Αρκετοί περιέχουν φωτογραφικές μηχανές CCD, οι οποίοι επιτρέπουν στους ερασιτέχνες να μετα-

φορτώσουν τις εικόνες της γης και μερικοί επιτρέπουν στους χρήστες να ανακτήσουν τα στοιχεία από
τα εν πλω πειράματα.  Οι περισσότεροι δορυφόροι χρησιμοποιούν  το πρωτόκολλο AX.25 με το ειδι-

κό λογισμικό που ανέπτυξαν  για την δορυφορική επικοινωνία.

http://kv5r.com/articles/ham/ARESintro.asp
http://www.arrl.org/ares
http://www.arrl.org/ares-races-faq
http://www.ui-view.org/
http://www.aprs.gr/
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MixW: Λειτουργία VHF Packet
_________________________________________________________

Το MixW έχει πολλές επιλογές για την λειτουργία Πακέτων στις περιοχές των HF και VHF.
Για HF βλέπε Λειτουργία HF Packet.

Επίσης υποστηρίζεται το «Ραδιο-Πακέτο» µέσω του πρωτοκόλλου Internet-TCP/IP.
Δείτε το κεφάλαιο: TCP/IP µέσω  AX.25.

( Σηµείωση:TCP/IP=Transmission Control Protocol / Internet Protocol , µέσω του οποίου παρέχεται
ένα υψηλού επιπέδου εύκαµπτο “έξυπνο” δίκτυο Packet).

Το MixW διαθέτει πολλές χρήσιµες παραµέτρους για τον συγχρονισµό, καθώς επίσης έχει  την
δυνατότητα να στείλει beacons (Ραδιοφάροι), και να ενεργήσει ως ένας digipeater.

( Σηµείωση1: beacon = στην διαµόρφωση Packet, η λέξης beacon σηµαίνει ότι το PTT στις άλλες
διαµορφώσεις, ονοµάζεται έτσι λόγω των επιπλέον πληροφοριών που εκπέµπουµε, όπως λόγου

χάρη το στίγµα µας, διαδροµή των digipeater που θα αναµεταδοθεί το σήµα µας, κτλ)

  [Σηµείωση2: digipeater είναι από τις λέξεις digital repeater (ψηφιακός επαναλήπτης). Είναι ένας
σταθµός ραδιο-πακέτου, έχοντας την δυνατότητα να αναγνωρίσει, να συλλέξει ψηφιακά

πλαίσια (Frames) και να ξαναεκπέµψει τις πληροφορίες του Πακέτο. Ένα ισοδύναµο όνοµα του
digipeater είναι Γέφυρα (Bridge)].

Ανοίγουµε την διαµόρφωση Packet, µε την επιλογή Mode | Packet. Έπειτα, ανοίξτε το πλαίσιο
διαλόγου Ρύθµισης επιλέγοντας Mode | Mode settings.

( Σηµείωση= Για να εµφανίσουµε το πλαίσιο διαλόγου Mode settings µπορούµε επίσης να γρά-
ψουµε την µακροεντολή Mode settings σ΄ένα πλήκρο του πληκτρολογίου µας πχ. ‘gray-‘ οπότε

όταν το κτυπάµε να εµφανίζεται ο διάλογος Mode settings. Δείτε περί ‘gray’ σελίδα 46)

Αυτό θα φέρει επάνω το ακόλουθο πλαίσιο διαλόγου AX.25 settings:

 Επιλέξτε VHF 1200  baud Standard (ή ρυθµίστέ ‘το όπου επιθυµείτε να  λειτουργήσετε ) στην
καρτέλα Modem.

Εισάγετε το χαρακτηριστικό κλήσεως σας στη καρτέλα General.
Εάν θέλετε το MixW να ενεργήσει σαν digipeater, εισάγετε το χαρακτηριστικό κλήσεως του
digipeater σας, και τσεκάρετε το τετραγωνίδιο για να ενεργοποιηθεί το digipeater δηλαδή ο

σταθµός µας γίνεται επαναλήπτης.
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(Σημείωση: Στο SSID το κανονικό χαρ. κλήσεως θεωρείται ότι είναι (-0) χωρίς να το γράφουμε)

Σ’ αυτήν την περίπτωση το SSID είναι αυθαίρετο, στο APRS όµως, έχει σηµασία, η οποία
καθορίζει από που ο σταθµός εκπέµπει, σύµφωνα µε τον πίνακα:

Έτσι στον ποµποδέκτη σπιτιού είµαι ο SV8GGL ενώ στο αυτοκίνητο µου είµαι ο SV8GGL-9
Και τώρα που θα αγοράσω αεροπλάνο, η εκποµπή µου θα γίνεται µε το SV8GGL-7

Περί του Emulate KISS TNC on TNC emulation port  δείτε από το κεφάλαιο «ΣΗΜΕΙΩΣΗ» το
«Χρήση του MixW µε UI-View και κάρτας ήχου».

Στην καρτέλα Monitor επιλέγουµε (τσεκάρουµε) όσες αντίστοιχες πληροφορίες των Πλαισίων
(Frames), θέλουµε να εµφανίζονται στο RX παράθυρο του MixW (δηλαδή αφορούν την λήψη).

Λέµε µία εκποµπή ότι είναι Unnumbered όταν είναι χωρίς αριθµό, (αναρίθµητη).
UA= Unnumbered Acknowledge= Βεβαίωση λήψεως.
UI= Unnumbered Information= Οι πληροφορίες αυτές αποστέλλονται χωρίς προηγουµένως

να υπάρχει σύνδεση (SABM) ή επιβεβαίωση (UA).
Η APRS  βασίζεται σε πλαίσια Πακέτων UI.
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UM= Unconnected mode= Διαµόρφωση Packet σε ασύνδετη λειτουργία, δηλαδή δεν

ζητάµε από τον άλλο σταθµό να συνδεθούµε πχ. η APRS
SABM= Set Asynchronous Balanced Mode = Το πλαίσιο αυτό δείχνει ότι οι σταθµοί

«Ενώθηκαν», στην οθόνη γράφεται η λέξη ***Connect.
DM = Disconnected Mode = Όταν ο σταθµός είναι απασχοληµένος ή για άλλη αιτία

δεν µπορεί να γίνει η συνδεση, τότε στην οθόνη γράφεται
η λέξη *** Busy.

FRMR= Εµφανίζεται όταν ο εκπέµπων σταθµός αδυνατεί να προώθηση ένα πλαίσιο
και το λάθος δεν διορθώνεται µε την επανάληψη εκποµπής
του πλαισίου (Frame Reject).

Reject= στην οθόνη εµφανίζεται ως: REJs και αναφέρεται στα «Πλαίσια» εκποµπής/λήψης
που απερρίφθησαν όταν η επικοινωνία µας τελειώσει.

Print time stamp= εγγράφει την ώρα εκποµπής.
Baud rate measurement= εγγράφει την ταχύτητα των Baud.
Show headers of IP/ARP packets= εγγράφει το χαρ. κλήσεως και την ειδική διεύθυνση του

εκπέµποντος σταθµού που έχει στο Ιντερνετ.

(Σηµείωση1: IP = Internet Protocol  / ARP = Address Resolution Protocol – όποιος θέλει πληροφορί-
ες για το ARP, µπορεί στην µηχανή αναζήτησης “Google” να γράψει “understanding ARP table”).

(Σηµείωση2: στο παράθυρο λήψεως του Mixw θα εµφανίζονται και οι ονοµασίες των διαφόρων
Πλαισίων που έχουµε τσεκάρει στην καρτέλα Monitor, αγνοείστέ τις, δεν είναι µέρος του QSO,
δείχνουν µόνο το είδος του πλαισίου, πχ. έχω ενωθεί µε τον J41UAA  και λαβαίνω :

09:08 SV8GGL>J41UAA>SABM,P
Τα SABM,P είναι το είδος των πλαισίων λήψεως, αυτό που έχει σηµασία είναι το σύµβολο (>),
λέγεται Prompt δηλαδή µε προτρέπει να εκπέµψω. Δείτε πιο κάτω).

Μπορείτε να προσαρµόσετε τις παραµέτρους συγχρονισµού των πακέτων σας προκειµένου να
διευκολυνθεί η σύνδεση µε ορισµένους BBS ή άλλες µοναδικές καταστάσεις µε κλικ στην

καρτέλα Parameters.

Οι παράµετροι Persist και Slot Time συνεργάζονται απολύτως καθορίζοντας το πότε θα γίνει η
εκποµπή µας, έτσι βάση αυτών δεν θα υπάρξει σύγκρουση (collision) µεταξυ πακέτων των
σταθµών.
Slot= ονοµάζουµε το  «διάκενο» µεταξύ δύο εκποµπών.
Slot Time= ρυθµίζει την ώρα σε msec* µεταξύ των ’slots’, δηλαδή τον καθορισµένο χρόνο που θα
γίνει η εκποµπή των δεδοµένων µας, (αυτών που έχουµε γράψει προς εκποµπή).
Persist= µετρώντας, θέτει τις πιθανότητες εκποµπής όταν ένα διάκενο (slot) εµφανιστεί.
Idle poll time = αδρανής χρόνος κύλισης
msec*= ένα δευτερόλεπτο (second) έχει 1000 µίλλιδευτερόλεπτα (millisecond γράφεται ως msec),

επιπροσθέτως ένα µίλλιδευτερόλεπτο έχει 1000 µικροδευτερόλεπτα (microsecond
γράφεται ως µsec)
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Γενικώς: Ο σταθµός θέλει να εκπέµψει, το MixW περιµένει να ελευθερωθεί (Slot) η συχνότη-
τα.
Τότε παράγεται ένας τυχαίος αριθµός µεταξυ 0-255. Αν είναι µικρότερος από το Persist, τότε
ενεργοποιείται το PTT (ή Beacon) και εκπέµπει µετά από χρόνο TX Delay όλα τα data που έχουµε
γράψει προς εκποµπή. Διαφορετικά περιµένει επί χρόνο Slot Time και επαναλαµβάνει την
διαδικασία. Εάν ο λαµβάνων σταθµός δεν βεβαιώσει λήψη, το πακέτο ξαναεκπέµπεται σε χρόνο
‘Retry time (sec) και επειδή αυτό δεν µπορεί να επαναλαµβάνεται επ’ άπειρον, θέτουµε τον
αριθµό των προσπαθειών στο Retry limit.

Επίσης για να µπορούν και οι άλλοι να εκπέµψουν τα πακέτα τους πρέπει:
1ον Σε µεγάλη κίνηση (Traffic) θέτουµε το Persist σε µικρό αριθµό και µεγάλο Slot Time.

(ενδεικτικά  Persist= 60, και Slot Time= 20)
2ον Σε µικρή κίνηση (Traffic) θέτουµε το Persist µεγάλο και Slot Time σε µικρό αριθµό, οπότε µε

στο πρώτο διάκενο (Slot) κάνουµε εκποµπή.
Ότι ειπώθηκε στο 1ον και 2ον το ίδιο ισχύει και για τον αριθµό των Max Frame, αντιστοίχως.

Και ολίγες ……συµβουλές: Αν δεν υπάρχει αποκωδικοποίηση του πακέτου από τον σταθµό λή-
ψεως ενώ το σήµα είναι ισχυρό >> Θα πρέπει ο σταθµός που εκπέµπει να αυξήσει το TX Delay
περισσότερο, διότι η εκποµπή Packet διαρκεί ελάχιστο και ο ποµπός δεν προλαβαίνει να ανεβά-
σει την ισχή του, έστω κι αν είναι 5W. Συχνά αυτό συµβαίνει όταν ο ποµπός καλύπτει όλες τις
ραδιοερασιτεχνικές µπάντες.

Αυξήσει το TX Delay πρέπει να γίνει κι όταν στον λαµβάνοντα ή εκπέµποντα σταθµό
παρουσιάζονται πολλά πακέτα REJ (απορριφθέντα).
Το πακέτο που φεύγει από τον Η/Υ είναι ακουστικό ψηφιακό σήµα, εάν δεν το έχουµε ρυθµίσει
µε το ποτενσιόµετρο της κάρτας ήχου ή του «ενδιάµεσου κουτιού που κατασκευάσαµε» στην
σωστή ένταση τότε ο ποµπός θα το ψαλιδίσει, έτσι εκπέµπεται ακαταλαβίστικο κείµενο.
(Αυτό ισχύει για ολες τις διαµορφώσεις).
Αντιθέτως αν το σήµα είναι πολύ αδύναµο, πρέπει να αυξήσουµε την ένταση του ακουστικού
σήµατος ή αν αυτό είναι ΟΚ, την ισχή του ποµπού.
Εάν λαµβάνουµε πολλά RR  (Receive Ready- είµαι έτοιµος για λήψη) τότε αυξάνουµε το
Persist.

Η καρτέλα Beacon/Unproto µπορεί να χρησιµοποιηθεί για να θέσει το κείµενο και
παραµέτρων του Beacon σας.

Protocol= Πρωτόκολλο= στα ψηφιακά σηµαίνει ένα σύνολο από κανόνες, αµοιβαία αποδεκτούς,
που επιτρέπουν σε δύο ψηφιακά συστήµατα να επικοινωνούν µεταξύ τους.

Unproto= Unacknowledged protocol= αναπάντητο πρωτόκολλο, δηλαδή µπορούµε να
εκπέµπουµε Packet χωρίς να χρειάζεται γνωστοποίηση (δηλαδή επιβεβαίωση λήψεως).
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Εφ’ όσον έχουµε έλθει σε simplex επαφή µε τον SV8UM, γράφουµε στο παράθυρο TX του
MixW
ότι θέλουµε να του πούµε και πατάµε το Enter του πληκτρολογίου και εκπέµπουµε:

17:03 SV8GGL>SV8UM>UI,C,F0 ακολουθούµενο από το κείµενο που έχουµε γράψει.
17:03= η ώρα εκποµπής, SV8GG ο εκπέµπων, SV8UM= ο λαµβάνων, UI,C,F0= είδος των πλαισίων

*Επίσης µπορούµε να προγραµµατίσουµε τα κουµπιά Μάκρο σε For this mode µε κείµενα τις
αρεσκείας µας, χωρίς τις µακροεντολές <TX> και <RXANDCLEAR> ή τα χαρ. κλησεως µας, µόνο

την µακροεντολή <CLEARTXWINDOW> θέτουµε για να διαγράφει το TX παράθυρο κι αυτό
διότι  όταν κλικ στο κουµπί Μάκρο αυτόµατα γίνεται εκποµπή όπως:

17:03 SV8GGL>SV8UM>UI,C,F0 µε το κείµενο που έχουµε γράψει στο κουµπί Μάκρο.
Στο παράδειγµα ο εκπέµπων είναι ο SV8GGL και ο λαµβάνων ο SV8UM.

Αντίθετα από το πακέτο HF, ο συντονισµός VHF είναι σχεδόν αυτόµατος, εφ' όσον χρησιµοποι-
είτε ένα συνήθη  VHF/UHF FM ράδιο. Απλά συντονιστείτε στην συχνότητα packet που σας ενδι-

αφέρει. Θα παρατηρήσετε ότι δεν µπορείτε να συντονίσετε το MixW µε κλικ στο φάσµα ή κα-
ταρράκτη όπως κάνετε µε τις άλλες διαµορφώσεις. Αυτό είναι επειδή το MixW υποθέτει, ότι

είστε συντονισµένοι ακριβώς στην συχνότητα (λόγω της φύσης λειτουργίας VHF/UHF FM) και
χρησιµοποιείτε τους τυποποιηµένους ακουστικούς τόνους για την διαµόρφωση packet που έχετε

επιλέξει.
Πρώτα παρακολουθήστε την συχνότητα για να δείτε ότι ο σταθµός ή το PBBS που θέλετε να

συνδεθείτε είναι στη συχνότητα, έπειτα θέστε σε λειτουργία τις εντολές σύνδεσης.
Ανοίξτε το πλαίσιο διαλόγου Σύνδεσης επιλέγοντας Mode | Connect, εµφανίζεται το ακόλουθο
πλαίσιο διαλόγου:  (Μπορείτε επίσης να το εµφανίσετε µε ταυτόχρονη πίεση στα πλήκτρα Ctrl-

Alt-c ).

Εισάγετε το χαρ κλήσεως σας στο πλαίσιο MyCall και το χαρ κλήσεως του σταθµού ή PBBS που
επιθυµείτε στο πλαίσιο Remote. Εάν προγραµµατίζετε να συνδεθείτε µέσω µιας διαδροµής

Digipeater, εισάγετέ το µέσα στο πλαίσιο Digis. Μετά, κλικ στο κουµπί connect και το MixW θα
αρχίσει µια σύνδεση µε το µακρινό σταθµό. Πχ.

Ο ποµποδέκτης 144,950 MHz κλικ στο Connect και όλα γίνονται αυτόµατα:
17:46 SV8GGL>J41UAA>SABM,P
*** TRYING J41UAA...  (προσπάθεια πρώτη)
µετά από 10 δευτερόλεπτα, (λόγω του Retry time= 10s της καρτέλας Parameters,
προσπάθεια δεύτερη, χωρίς να γραφεί τίποτα στο παράθυρο RX, έρχεται η απάντηση)
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ο J41UAA απαντά
 (X)NET/TNC3 V1.38
=>*** CONNECTED.
Στο TX παράθυρο του Mixw γράφω:
bbs  και πατώ Enter του πληκτρολογίου (µε το BBS µπαίνω στο γραµµατοκιβώτιο του J41UAA)
(Σηµείωση= το bbs µπορούσα να το γράψω και ως b ή B, θα είχα το ίδιο αποτέλεσµα)
Απαντά
Welcome to TNC3BOX. Logins: 3
Hello SV8GGL
For input of Your name see command: name
no mails for SV8GGL.
(SV8GGL) SV8GGL de J41UAA>  (µε το > περιµένει να γράψω το όνοµα)

 Γράφω στο TX παράθυρο του Mixw
name : Yioryos  (και πατώ Enter, προσέξτε το κενό εµπρος και µετά από την άνω & κάτω τελεία)
εκπέµπεται
(SV8GGL) SV8GGL de J41UAA>name : Yioryos

Απαντά
OK, Yioryos Your name is now saved
(SV8GGL) SV8GGL de J41UAA>  (µε το > περιµένει να γράψω τι άλλο θέλω)
κλικ Mode> Disconnect και διακόπτεται η επαφή µας
 (SV8GGL) SV8GGL de J41UAA>*** ABORTED.

-------------------------------------------------------------------------
09:43 SV1FZJ>J41UAA>SABM,P          ο SV1FZJ καλεί τον κόµβο J41UAA
*** TRYING J41UAA...
(X)NET/TNC3 V1.38
=>*** CONNECTED.             ο J41UAA απαντά ότι η ένωση έγινε

  B          Στο ΤΧ παράθυρο γράφει το γράµµα Β και πατά Enter (πληκτρολόγιο)
               ο J41UAA απαντά:
Welcome to TNC3BOX. Logins: 1
Hello SV1FZJ
For input of Your name see command: name
no mails for SV1FZJ.
               Στο ΤΧ παράθυρο γράφει S SV8GGL ,  πατά Enter (πληκτρολόγιο) και εκπέµπεται.
(SV1FZJ) SV1FZJ de J41UAA>S SV8GGL   (ο SV1FZJ θέλει να στείλει γράµµα στον SV8GGL)

ο J41UAA απαντά:  Pse enter title of mail
Στο ΤΧ παράθυρο γράφει την λέξη geia και πατά Enter
(SV1FZJ) SV1FZJ de J41UAA>geia

ο J41UAA απαντά:  PSE type mail for SV8GGL. End with ^Z or ***END

Για διευκόλυνση, ο SV1FZJ το κείµενο το είχε γράψει σ’ ένα κουµπί Μάκρο χωρίς άλλη µακροε-
ντολή, κλικ σ’ αυτό το κουµπί και το κείµενο ΤΧ και RX αυτόµατα φεύγει, έτσι:
GEIA SOU GIORGO                            (Σηµείωση: Το σύµβολο  ^Z δεν το δέχεται ο J41UAA
EIMAI 145475 γι’ αυτό να χρησιµοποιείτε ΜΟΝΟ το ***END)
AN THELIS
ELA
NASSOS
***END

ο J41UAA απαντά:  Mail for SV8GGL stored
(SV8GGL) SV1FZJ de J41UAA> (εδώ ο J41UAA µε την προτροπή (>) περιµένει να του πούµε τι

άλλο θέλουµε, έτσι όταν του στείλουµε ‘name : Nassos’, η πρόταση
αυτή θα γραφεί εδώ –δείτε πιο κάτω-).
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Πιο πάνω (στην 10η γραµµή ο J41UAA είχε ζητήσει το όνοµα του, έτσι τώρα γράφει στο ΤΧ:
name : Nassos κλικ Enter (προσέξτε αριστερά και δεξιά των διαλυτικών υπάρχει διάστηµα)
(SV8GGL) SV1FZJ de J41UAA>name : Nassos

ο J41UAA απαντά:  OK, : Nassos Your name is now saved
Ο  SV1FZJ κλικ Mode> Disconnect και διακόπτει την επαφή του
 (SV8GGLS) SV1FZJ de J41UAA>*** ABORTED.
Connection statistics:
Frames sent/rcvd: 10/10, Bytes sent/rcvd:101/354, REJs sent/rcvd: 0/0, T1 timeouts: 0

----------------------------------------------------------------------------------
09:10 SV8GGL>J41UAA>SABM,P
*** TRYING J41UAA...
*** CONNECTED.        (ο SV8GGL ενώνεται µε τον κόµβο)
b  (στο παράθυρο ΤΧ του MixW γράφω το γράµµα b κλικ Enter και ενώνοµαι µε το BBS BOX του

κόµβου), έτσι:
(X)NET/TNC3 V1.38
You have mail. Type 'bbs'. (ενώ εδώ γράφει να γράψω 'bbs', ΔΕΝ ΙΣΧΥΕΙ, αγνοείστε ΄το)
Welcome to TNC3BOX. Logins: 1
Hello : Yioryos, last login was Sun Dec 10 11:26:33 2006
List of SV8GGL:  (Είναι η επικεφαλίδα του γράµµατος που µου έστειλε ο SV1FZJ)
Nr Call Date Time Bytes Title
  1 SV1FZJ 11.12.06   09:20 56 geia
(Τον πίνακα,τον έγραψα εγώ για να ξεχωρίζουν οι καταγραφές του κόµβου)
Για να διαβάσω το µήνυµα, στο παράθυρο ΤΧ του MixW γράφω το γράµµα read και κλικ Enter.

Ετσι:
(SV8GGL) SV8GGL de J41UAA>read
Ο J41UAA εκπέµπει το µήνυµα:
SV8GGL @J41UAA de:SV1FZJ 11.12.06 09:20 UTC      56 Bytes
geia
GEIA SOU GIORGO
EIMAI 145475
AN THELIS
ELA
NASSOS
Κλικ Mode> Disconnect για να διακόψω το QSO µε τον J41UAA. Έτσι:
(SV8GGL) SV8GGL de J41UAA>*** ABORTED.
Connection statistics:
Frames sent/rcvd: 17/16, Bytes sent/rcvd:20/677, REJs sent/rcvd: 1/0, T1 timeouts: 1
09:12 J41UAA>SV8GGL>UA,F
(Αν ήθελα να σβήσει το γράµµα τότε θα έγγραφα: erase κλικ στο Enter και θα έσβηνε).
                                                                                  …………………………………………………………….

Σηµείωση1: Μπορούµε να κλείσουµε ή διακόψουµε την επαφή µας, µε ταυτόχρονη πίεση στα
πλήκτρα Ctrl-Alt-c, θα εµφανιστεί πάλι το πλαίσιο διαλόγου Connect to.. που είναι για να ενω-
θούµε µε τον σταθµό, αλλά τώρα αυτόµατα θα εκπέµψουµε την Disconnect (Διακοπή) και θα
λάβουµε την απάντηση: =>*** ABORTED.  (µαταίωση, ακύρωση της επαφής)

Σηµείωση2: SV8GGL de J43VAA> . Μετά από το χαρ. κλήσεως ο J43VAA έχει το συµβολο ( >) .
Αυτό σηµαίνει ότι περιµένει εντολή από ΄µένα, του τι να κάνει. Το σύµβολο ( >) έχει την έννοια
της προτροπής, της γραµµής εντολών (prompt) στον Η/Υ.
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Έτσι:
link setup (1)...
*** connected to SV1IW
[FBB-7.03-AB1FHMRX$]
{User on Line}
(Linux xfbb7.03)
Connected Stations to BBS
Ch. 2  (433.650) : SV8GGL-0  - Sat 02/12/06 20:07
   via : J41UAA-0
Επειδή είναι η πρώτη φορά QSO µε τον BBS / SV1IW, ζητά διάφορα στοιχεία µου. Η κάθε πρότα-
ση ερχεται µία-µία. Στο παράθυρο TX του MixW γράφω την ανάλογη λέξη και κλικ Enter.

Hello ???, Welcome to SV1IW BBS, in Athens.
This is your first contact with this BBS.
Please write your first-name :YIORYOS
City  (without ZIP-code !)   :AIYINA
Please write your Home BBS   :SV1IW
Please write your ZIP code   :18010
Thank you
Μετά εκπέµπει µία σειρά από τις εντολές που µπορώ να χρησιµοποιήσω.
ENTER COMMAND:(A,B,C,D,F,G,H,I,J1,J2,J3,K,L,M,N,O,P,R,S,T,TH,U,V,W,X,Y,?) >
Μπορούµε να γράψουµε στο παράθυρο TX του MixW, το ? µε το αντίστοιχο γράµµα για να µας
δώσει πληροφορίες περί της εντολής και κλικ Enter

Σηµείωση1 : Όταν ενωθούµε µε τον J41UAA και του εκπέµψουµε το γράµµα Η θα µας δώσει τις
εντολές που δέχεται ως Κόµβος, ενώ όταν µε την εντολή Β ή b εισέλθουµε στο γραµµατοκιβώτιο
του και εκπέµψουµε το γράµµα Η θα µας δώσει τις εντολές που δέχεται ως PBB.
Τις εντολές που δέχεται ο κάθε σταθµού πρέπει να τις προσέχουµε διότι διαφέρουν, πχ. ο SV1IW
αν του εκπέµψουµε το Β ή b (= BYE) θα µας αποδεσµεύσει (ABORTED- µαταίωση της σύνδεσης),
ενώ µε τον J41UAA θα εισέλθουµε στο γραµµατοκιβώτιο του.

Σηµείωση2 : Home BBS  ή call/board = Όταν κάποιος στέλνει γράµµα µέσω τοπικού BBS αρκεί το
χαρ. κλήσεως του παραλήπτη, αυτό έρχεται ως πχ. SV8GGL @J41UAA de:SV1FZJ. Δηλαδή απο-
στολέας ο SV1FZJ, παραλήπτης ο SV8GGL, µέσω του @J41UAA, όταν όµως το στέλνουµε µέσω
ενός άλλου BBS ή ακόµη και σε άλλη χώρα τότε ακολουθούµε ένα σχήµα που ονοµάζεται :
Ιεραρχική Διεύθυνση (hierarchical) έχοντας σκοπό να το παραλάβει ο παραλήπτης, έτσι:
Χαρ. κλήσεως παραλήπτη @ Χαρ. κλήσεως BBS . Πόλις . Χώρα . Ήπειρος
(SV8GGL@SV1IW.ATH.GRC.UR).

Κατά τη λειτουργία packet θα παρατηρήσετε ότι κάθε σταθµός πρέπει να αναγνωρίσει ακριβώς
τα πακέτα του άλλου σταθµού (αυτό συµβαίνει αυτόµατα µέσω του λογισµικού), το οποίο οδη-
γεί σε σύντοµες εκποµπές ενώ ο κάθε σταθµός ανταποκρίνεται. Κατά τη διάρκεια κακών συν-
θηκών στην ζώνη ή στην κατάσταση της διαδροµής, µπορεί να γίνουν διάφορες προσπάθειες

κάθε σταθµού για την ακριβή λήψη του άλλου packet.
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Όταν τελειώσετε µε τη συνδιάλεξη QSO, ή PBBS, πρέπει να αποσυνδεθείτε από τον µακρινό

σταθµό επιλέγοντας Mode | Disconnect, ο οποίος θα στείλει την συµβολοσειρά αποσύνδεσης
στον µακρινό σταθµό και τελείωνε την ένωση και το QSO.

MixW: Λειτουργία HF Packet
_________________________________________________________

Το MixW έχει πολλές επιλογές για την λειτουργία πακέτων , συµπεριλαµβανοµένου ρυθµίσεων
HF και VHF. Το MixW προσφέρει πολλούς ευέλικτους τρόπους  για συγχρονισµό παραµέτρων,
καθώς επίσης και η δυνατότητα να στείλει beacons, και να ενεργεί ως ένας digipeater.

Ανοίξτε την διαµόρφωση Packet επιλέγοντας Mode | Packet, ή κλικ στο τετραγωνίδιο πού ανα-
γράφετε η διαµόρφωση στην Γραµµή Κατάστασης επιλέγοντας Packet. Έπειτα, ανοίξτε το πλαί-
σιο διαλόγου ΑΧ.25 settings επιλέγοντας Packet | Mode settings. Αυτό θα φέρει επάνω το ακό-
λουθο πλαίσιο διαλόγου:

Επιλέξτε την κάρτα: Modem  και από το αναδιπλώµενο µενού, επιλέξτε HF 300 baud.

Για τις άλλες καρτέλες, ότι ειπώθηκε στο κεφάλαιο  λειτουργία VHF Packet ισχύει και εδώ.

Γενικώς όλες οι διαδικασίες πακέτων στα HF χρησιµοποιούν 300 Baud, δεδοµένου ότι οι όροι στο
HF δεν υποστηρίζουν υψηλότερη τιµή baud. Εάν επιθυµείτε να ενεργήσετε ως digipeater, εισά-
γετε το χαρακτηριστικό κλήσεως για  digipeater εδώ (καρτέλα General) και τσεκάρετε το τετρα-

γωνίδιο enable digipeating (αυτό είναι πιο κοινό για VHF packet).
Για τις καρτέλες Parameters, Beacon/Unproto, και Monitor, δείτε λειτουργία VHF Packet . Μπο-
ρείτε να  προσαρµόσετε τις παραµέτρους συγχρονισµού των πακέτων σας, προκειµένου να δι-

ευκολυνθεί η σύνδεση µε ορισµένους BBS ή άλλες ρυθµίσεις κάνοντας κλικ στην καρτέλα
Parameters.

Έπειτα πρέπει να βρείτε έναν σταθµό πακέτων ή έναν PBBS για να συνδέσετε. Το ακόλουθο
στιγµιότυπο οθόνης παρουσιάζει ένα πακέτο QSO όπως εσυντονίστει µέσα στον καταρράκτη:

Συντονιστήτε σ’ ένα σήµα πακέτου µε τον δείκτη του ποντικιού στο κέντρο του σήµατος και
κλικ µε το αριστερό κουµπί του. Όταν χρειαστεί  µικροµετρικός συντονισµός χρησιµοποιήστε τα

πλήκτρα CTRL-Βέλη  του πληκτρολογίου.
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Το κείμενο που στέλνεται στον σταθμό θα εμφανιστεί στο παράθυρο λήψης. Ο δείκτης συντονι-

σμού του πακέτου είναι δύο ρόμβοι που συνδέονται με μία γραμμή. Οι ρόμβοι θα κινηθούν μαζί προς
τη διαδρομή και θα συντονίσουν το πακέτο επαφής.

Μόλις συντονιστείτε και παρακολουθείτε την δραστηριότητα πακέτων πρέπει να συνδεθείτε με τον
σταθμό ή το PBBS που έχετε λάβει προκειμένου να υπάρξει μια συνδιάλεξη QSO ή PBBS.
Για να γίνει αυτό, ανοίξτε το πλαίσιο διαλόγου συνδέσεως, επιλέγοντας Mode | Connect,

Μπορείτε επίσης να το εµφανίσετε µε ταυτόχρονη πίεση στα πλήκτρα Ctrl-Alt-c .
Θα εµφανιστεί το ακόλουθο πλαίσιο διαλόγου:

Εισάγετε το callsign σας στο τετραγωνίδιο MyCall και το callsign του σταθµού ή του PBBS που
επιθυµείτε να συνδεθείτε στο τετραγωνίδιο Remote. Εάν προγραµµατίζετε να συνδέσετε µέσω
µιας διαδροµής Digipeater, εισάγετε την διαδροµή σ’ αυτό στο τετραγωνίδιο Digis.

Σηµείωση:  Το Digis είναι για χρήση στο πακέτο VHF από ότι στις HF.
Έπειτα, κλικ στο κουµπί connect και το MixW θα αρχίσει µια σύνδεση µε το µακρινό σταθµό.

Όπως µπορείτε να δείτε στο ακόλουθο στιγµιότυπο οθόνης, έχω συνδεθεί άµεσα µε τον Ron,
W4ET. (Πραγµατικά, σε αυτήν την περίπτωση ο Ron έκανε την σύνδεση, και ο σταθµός µου αυ-

τόµατα ενώθηκε µε αυτόν χωρίς να κάνω τίποτα):

Μπορούµε δακτυλογραφόντας να έχουµε QSO.  Όταν ενεργούµε έτσι, θα παρατηρήσετε ότι κά-
θε σταθµός πρέπει ακριβώς να αναγνωρίσει τα λαµβανόµενα πακέτα του άλλου σταθµού (αυτό

συµβαίνει αυτόµατα µέσω του λογισµικού)  ειδ’ άλλως το πακέτο θα ξανά-εκπεµφθεί, ενώ ο
σταθµός ανταποκρίνεται. Κατά τη διάρκεια κακών συνθηκών της ζωνης ή της διαδροµής µετα-
δόσεως, µπορεί να γίνουν διάφορες προσπάθειες πριν κάθε σταθµός λάβει τα άλλα πακέτα του

άλλου.
Όταν τελειώσουµε µε το QSO, ή PBBS, πρέπει να αποσυνδεθείτε από τον µακρινό σταθµό επι-

λέγοντας  Mode | Disconnect, έτσι θα σταλεί η σειρά αποσύνδεσης στον µακρινό σταθµό
τελειώνοντας την σύνδεση και το QSO. Αντί του Mode | Disconnect (µπορείτε επίσης να κτυπή-

σετε τα πλήκτρα Ctrl-Alt-c).
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Σηµείωση:  Εάν είστε συνδεδεµένοι µε έναν PBBS, πρέπει πρώτα να καταγράψετε το τέλος
σύνδεσης µε τον BBS, γράφοντας την εντολή Bye και κλικ στο πλήκτρο Enter του πληκτρολογί-
ου, το BBS θέτει σε εφαρµογή τη διαδικασία αποσύνδεσης. Για έναν χαρακτηριστικό κατάλογο

εντολών PBBS  δείτε Εντολές PBBS.

(Για Packet δείτε στις συχνότητες: 3580-3620, 7035-7045, 10142, 14075-14099, 18100-18110,
          21090-21120, 24925-24930, 28050 (120)-28150 (189). Και

Για ΑPRS δείτε στις συχνότητες: 7033,29 – 10149.3O – 14103,30 – 18100.29 – 21101,29 -29248,29).

MixW: PBBS Εντολές
_________________________________________________________

MSYS PACKET BBS ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΝΤΟΛΗΣ
Έκδοση 1.18 (Μόνο το πρώτο γράµµα θα εκκινήσει τις περισσότερες σηµαντικές εντολές:

παράδειγµα, B = Bye. Επίσης για να φύγει µία εντολή  την εγγράφουµε στο παράθυρο TX και
πατάµε το Enter του πληκτρολογίου, Εάν γράψουµε µία εντολή και ακολουθεί χαρ. κλήσεως,
αριθµός, λέξη ή οτιδήποτε άλλο τότε αφήνουµε ένα ΚΕΝΟ µε το πλήκτρο Διάστηµα του
πληκτρολογίου). Προσοχή: το Β στους J41UAA/J43UAA κτλ σηµαίνει να µπούµε στο Mail Box.
Σηµείωση: Οι Εντολές MSYS  χρησιµοποιούνται επίσης σε πολλά άλλα PBBSs.
A Commands                                            (σηµείωση: Command= εντολή)
Abort..................Stop current action          (Περατώνω..................Σταµατώ την τρέχουσα επαφή )
B Commands
Bye.....................Disconnect                       (Αντίο..................... αποσυνδέοµαι)
C Commands
Conference......Multi-user/DX Node          (Συνδιάσκεψη...... Πολλαπλών χρηστών / Κόµβος DX)
D Commands
Download........Download from FILES      (Μεταφορτώνω........ Μεταφόρτωσε από τα ΑΡΧΕΙΑ)
G Commands
Grep..................String search file               (αναζητώ-κείµενο-........Αναζήτηση σειράς στοιχείων

αρχείου)
H Commands
H..................Help                                   (Βοήθεια .......Βοήθεια –ζητούµε βοήθεια από τον σταθµό-)
I Commands
Information......PBBS hardware                  (Πληροφορία......PBBS υλικό Η/Υ)
Info....................Basic Information             (Πληροφορία………. Βασική πληροφορία)
ID.......................Port definitions                 (ID = IDentity= ταυτότης ……… Καθορισµός Θύρας)
J Commands
Just Heard......Log    (σταθµοί που µόλις ακούστηκαν και κατεγράφησαν)
JB......................BBS Stations (σταθµοί BBS)
JD......................Digipeaters
JG.....................Gateways (Πύλη δικτύου)
JK......................K και KA nodes ( κόµβοι)
JM.....................MSYS PBBSs
JN.....................Net/Rom
JT.....................TCP/IP protocol
K Commands
K.....................Kill a message (εντολή να σβηστεί το µήνυµα)
KM....................Kill mine  (να σβηστούν όλα τα δικά µου µήνυµα που έχω διαβάσει)
KT....................Kill traffic  (να σβηστεί η διακίνηση)
K-Nodes........K-Node output  (έξοδος από τον κόµβο)
L Commands       (List = λίστα, κατάλογος, πίνακας, κατάσταση, απαρίθµηση)
List...................Message headers (επικεφαλίδες µηνυµάτων)
L x....................List category x  (κατηγορίας χ)
LC....................List categories  (κατηγοριών)
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LM....................List mine  (µηνύµατα που προορίζονται για εµένα)
LN....................List not read (µηνύµατα που δεν έχουν διαβαστεί- νέα µηνύµατα)
LT....................List traffic (πίνακας κινήσεως, -δείτε τι σηµαίνει QTC, QRU -)
LL....................List last message (κατάγραφή τελευταίου µηνύµατος)
LL #.................List last #  (τελευταίος κατάλογος υπ’ αριθµ. χ)
LO #................List older #=yymmdd (παλαιότερο -yy=year=χρονολογία, mm=month=µήνας,

dd=date=ηµεροµηνία)
LW..................List weather   (καιρός)
L?....................List ? forward (να προωθήσω ;)
L< x...............List fm x=callsign (fm= from=από, callsign= χαρακτηριστικό κλήσεως)
L> x...............List προς x=callsign (κατάλογος των µηνυµάτων που προορίζονται για τον χ.
L@ PBB.....Messages to PBB (κατάλογος µηνυµάτων µέσω –χαρ. κλήσεως του PBB-)
L #...................List since #  (από τότε και έπειτα του υπ’ αριθµ. χ)
LL #.................List last #  (τελευταίος υπ’ αριθµ. χ))
L # #................List από # έως #
L"x".................List µε x=string (σειρά-στοιχείων-ακολουθία)
L$....................List bulletins (δελτίο-ανακοινώσεων-)
M Commands
Message......Message of the day (.Μήνυµα της ηµέρας)
N Commands
Οι εντολές N χρησιµοποιούνται για να δώσετε τις πληροφορίες σας στο BBS, είτε την πρώτη

φορά που θα εγγραφείτε , ή εάν πρέπει να επεξεργαστείτε τις πληροφορίες σας:
Name............First name (Όνοµα ...........το µικρό όνοµα)
N..................Εισαγωγή του ονόµατος µας ή τροποποίηση του ονόµατος
NQ..................QTH=City, (πόλη)
NZ...................Zip code (ταχ. κώδικας)
P Commands
Path................Path to a user (η διαδροµή προς έναν χρήστη)
PF...................Path to a PBBS (η διαδροµή προς έναν σταθµό PBB)
PC...................Request a callsign (αίτηση για χαρακτηριστικό κλήσεως)
R Commands              (Read  = διαβάζω, σε επικοινωνία φωνής: ακούω, πχ. I read you =σ’ ακούω)
R.............Read a message
R x..................Read all category x (να διαβάσω το νούµερο χ µήνυµα)
R@ xxxx.......Read all at xxxx BBS
R> xxxx..........Read all to xxxx
R< xxxx..........Read all from xxxx
RM.................Read Mine (να διαβάσω  όλα τα δικά µου µηνύµατα
RE..................Read for export  (για εξαγωγή)
RH..................Read with headers  (µε επικεφαλίδες, δηλαδή όνοµα, διεύθυνση κτλ)
RN..................Read only text   (µόνο κείµενο)
RP..................W/O mark as read  (σηµαδεύω καθώς διαβάζω)
REPly #......... Αυτόµατη απάντηση στο υπ’ αρθµ. χ
REP # .......... . απάντηση σε διδόµενο µήνυµα Αριθµού.
Οι ακόλουθες παραλλαγές της εντολής R  διαβάζουν τα µηνύµατα:
R # # ............. Διαβάζει τους δεδοµένους αριθµούς µηνυµάτων Ex: R 12734 11521 27185
RM ................. Διαβάζετε όλα τα µηνύµατά σας (Read Mine)
R .................... η κατηγορία διαβάζει τα µηνύµατα σε µια δεδοµένη κατηγορία πχ.: R SALE
R> .....callsign διαβάζει τα msgs προς τον Χ/κλήσεως (msgs= Messages= µηνύµατα)
R< ..................callsign Διαβάζει msgs από τον… (εγγράφουµε το Χ/κλήσεως του σταθµού)
R@ ................callsign Διαβάζει msgs από τον… @εγγράφουµε το όνοµα του BBS Ex: R@ SV1IW
#RS ................ Διαβάζει όλα τα µηνύµατα σε SYSOP (Read System operation)
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S Εντολές
Η εντολή S χρησιµοποιείται για να σταλούν τα µηνύµατα. Αυτή έχει διάφορα µορφότυπα:
(S-κενό- χαρ. κλήσεως πχ  S K8EIW
SP call @ bbscall.haddr Στείλετε ένα Προσωπικό msg πχ: SP K8EIW @ WB8BII.OH.USA.NA
SB κατηγορία @ route (διαδροµή) αποστολή δελτίου ανακοινωσεως πχ: SB NEED @ ALLOH
SR msg# αποστολή απάντησης στο υπ΄αριθµ…. πχ: SR 12723 or SR 12723.
Στο SB εάν η κλήση του χρήστη είναι του ιδίου συστήµατος µπορείτε να παραλείψετε τα:
@ χαρ. κλήσεως τουbbs και την διεύθυνση (@  bbscall.haddr)
ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: SR προσπαθεί το καλύτερό για να καθορίσει που η απάντηση πρέπει να πάει,
αλλά δεν είναι πάντα τέλειο!  Ποτέ µην χρησιµοποιείτε SSID's στο callsigns (πχ: µην χρησιµο-
ποιείτε WA8BXN-2, αλλά WA8BXN)
Η Ιεραρχική διεύθυνση είναι της µορφής. Πολιτείας, Χώρας, Ηπείρου. Άλλες εγγραφές µπορεί
να χρησιµοποιηθούν για ένα ιδιαίτερο BBS, εάν τα ξέρετε,  χρησιµοποιήστε τα. Όταν στέλνετε
προσωπικά µηνύµατα σε απόσταση BBS, αυτό είναι µια καλή ιδέα να βάλετε προορισµό την πό-
λη και το κράτος στον τίτλο.
Όταν δακτυλογραφείτε το µήνυµά σας, το τελειώνετε µε είτε ^Z (***END). Καταστέλλει επίσης
την επόµενη υπαγόρευση εντολής (αλλά το σύστηµα περιµένει µια άλλη εντολή).
Send........... Στέλνετε ένα µήνυµα
^A............... .Ματαίωση του µηνύµατος
CC................ Κοινοποίηση αντιγράφου
SP................ Εντολη για να στείλετε προσωπικό µήνυµα.
ST................ Στέλνετε ένα µήνυµα διαχειριζοµενο µέσω Συστήµατος  Εθνικής Διακίνησης.
SΒ………….Για να στείλετε µία ανακοίνωση προς όλους.
 (Σηµείωση: Για να στήλουµε ένα προσωπικό µήνυµα γράφουµε SP ακολουθούµενη από κενό
διάστηµα, κατόπιν γράφουµε το χαρ. κλήσεως του σταθµού που θέλουµε να πάει το µήνυµα.)

T Εντολές (Command= cmd= Εντολή)
Η εντολή T χρησιµοποιείται για να συνδεθείτε µε sysop. Εάν το sysop είναι παρόν εσείς µπορεί-
τε να εισάγετε µια άµεση συνοµιλία.  Εάν δεν υπάρχει καµία απάντηση από το sysop σε 60 δευ-
τερόλεπτα θα ξαναγυρίσετε στο BBS. Για TCP/IP Telnet οι χρήστες σηµειώνουν: Ο διακοµιστής
87 συνδέεται άµεσα µε το πληκτρολόγιο  χωρίς να περνά στο BBS.
U εντολές
Η εντολή U συντάσσει κατάλογο µε τους τρέχοντας χρήστες από MSYS και τι κάνουν. Η εντολή
UP µπορεί να χρησιµοποιηθεί να φορτώσει αρχεία ASCII.  Πρέπει να εγκριθείτε από SYSOP για
να φορτώσουν τα αρχεία. Αφού χρησιµοποιήσετε την εντολή UP θα ρωτηθείτε το όνοµα αρχείου
για να φορτώσει. Ακολουθήστε τις  υπαγορεύσεις που δίνονται από από την εντολή.
V Εντολές
Η εντολή V δίνει την έκδοση αυτού του λογισµικού.
Version........Version (έκδοση)
W Εντολές
Με την εντολή W (What) ο BBS απαριθµεί τα διαθέσιµα αρχεία που έχει. Το σχήµα: W - x απα-
ριθµεί όλα τα αρχεία µε τα µεγέθη. Ένα όνοµα καταλόγου µπορεί να διευκρινιστεί µε τα ονόµα-
τα αρχείων στους καταλόγους, όπου εµφανίζονται στην απαρίθµηση.
What...........Download list (Μεταφορτώστε την απαρίθµηση –κατάλογο-)
W x..............όπου x=subdir (subdir= subdirectory= υποκατάλογος)
X Εντολές
Η εντολή Χ µπορεί να χρησιµοποιηθεί για να θέσει ποικίλες επιλογές. Εάν κανένα επιχείρηµα
δεν δίνεται, απλά κλείστε (Toggle) το Χ και θα εµφανιστεί νέα ειδική κατάσταση.  Εάν ένας α-
ριθµός δίνεται µετά από το Χ, αυτός είναι ο αριθµός γραµµών στην εµφάνιση  για µια εντολή
πριν ρωτηθείτε More? (περισσότερο;) Για να συνεχίσει να εµφανίζει το τρέχων µήνυµα όταν δεί-
τε το More? πιέστε το πλήκτρο Enter.  Για να διακόψετε το µήνυµα, γράφτε N και πιέστε  Enter.
Αυτή η δυνατότητα έχει προστεθεί για να αποτρέψει ένα µακρή κυλιόµενο µήνυµα που εµφανί-
ζετε στην οθόνη, γρηγορότερα από ότι µπορείτε να το διαβάσετε. Πειραµατιστείτε µε τις διαφο-
ρετικές τιµές έως ότου βρείτε αυτό που σας ευχαριστεί.
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Για να µην χρησιµοποιήσετε αυτήν την δυνατότητα, θέστε τον αριθµό των γραµµών σε µη-
δέν. Παραδείγµατα:
X.........Toggle expert (διακόπτης διθέσιος για ειδική –κατάσταση-)
X 20 (διακοπή µετά από κάθε 20 γραµµές) ή X 0 (να µην σταµατήσει ποτέ)
XF θέστε τρόπο "fast" (γρήγορο): BBS θα βάλει περισσότερες από µια γραµµές ανά πακέτο
XS θέστε τρόπο "slow" (αργό) : BBS θα βάλει µόνο µια γραµµή ανά πακέτο.
Σηµείωση:  Εάν έχετε πολύ καλή διαδροµή στο BBS, χρησιµοποιήστε XF. Εάν έχετε µια φτωχή
διαδροµή στο BBS , χρησιµοποιήστε XS δεδοµένου ότι τα µικρά πακέτα το κάνουν ευκολότερο,
XC............. (toggles) επιλογή αυτόµατης εµφάνισης των κατηγοριών µηνυµάτων όταν είστε ενω-
µένοι στο BBS και χρησιµοποιείτε µη – ειδικό τρόπο.
XR  επιλογή αυτόµατης ερώτησης εάν θέλετε να απαντήσετε σε ένα µηνυµα αφότου το διαβά-
σετε. Αυτό είναι χρήσιµο, εάν παίρνετε πολύ προσωπικό ταχυδροµείο.
XU επιλογή αυτόµατης εµφάνισης από το αδιάβαστο ταχυδροµείο όταν συνδεθείτε.
X #............ Γραµµές ανά σελίδα
Y Εντολές
Yapp........... Κατέβασµα και αποστολή φόρτωσης αρχείου
YW..............YAPP (από) Κατάλογο
YD............... . Μεταφορτώστε (κατεβάζω) ένα αρχείο από το BBS
YU................ Φορτώστε (αποστέλλω) ένα αρχείο
YW .............. Τα διαθέσιµα αρχεία YAPP για κατέβασµα
YD (filename) Μεταφορτώνει το προσδιορισµένο αρχείο χρησιµοποιώντας το πρωτόκολλο YAPP
YU (filename) Αποστέλλω  το προσδιορισµένο όνοµα αρχείου χρησιµοποιώντας το πρωτόκολλο
YAPP
Ανά πάσα στιγµή µπορούµε να ρωτήσουµε τον BBS, λεπτοµέρειες ή πως µπορούµε να χρησιµο-
ποιήσουµε µία συγκεκριµένη εντολή πχ. G (Gateway= Πύλη) και τον ρωτάµε: ?G δηλαδή εάν
µπορουµε να ενωθουµε σε µία άλλη BBS-Πύλη µε τον σταθµό από αυτην που χρησιµοποιουµε;
Εάν απαντήσει θετικά, τότε θα µας δώσει πληροφορίες και για το πώς.

Εδώ θα βρείτε µερικές εντολές για να µπορέσετε και µόνοι σας να δείτε τις πληροφορίες για την
κατάσταση του ΑΧ-25 δικτύου σε πραγµατικό χρόνο. Όπως θα δείτε προς στιγµήν υπάρχουν 3
UHF κόµβοι στην συχνότητα 433.650 και 1 VHF στην Αθήνα στην συχνότητα144.950 που χρησι-
µοποιείται σαν εναλλακτική οδός για όσους θέλουν να συνδεθούν µε το Packet Cluster της Ε.Ε.Ρ.
SZ1SV αλλά δεν το ακούν απ' ευθείας στο 144.875. Με τις πιο κάτω εντολές µπορείτε να έχετε
εικόνα για την απόδοση των link η να δείτε τι ακούει ο κάθε σταθµός, Αν έχετε απορίες η ερω-
τήµατα µπορείτε να στείλετε e-mail στην διεύθυνση digital@raag.org και θα προσπαθήσουµε να
απαντήσουµε σε εύλογο χρόνο.

Σε κάθε µία από τις παρακάτω περιπτώσεις θεωρούµε ότι έχετε συνδεθεί µε έναν από τους τερ-
µατικούς σταθµούς (J41UAA., J43UAD, J44UAA} και είστε στο σηµείο που δέχονται την εντολή
σας (prompt) που είναι το σύµβολο => (Σηµείωση= prompt= προτροπή, γραµµή εντολών.
1ον Στα λειτουργικά συστήµατα τα οποία οδηγούνται µε εντολές ένα ή περισσότερα σύµβολα
που καταδεικνύουν στους χρήστες το σηµείο στο οποίο µπορούν να εισάγουν εντολές
2ον . Κείµενο το οποίο δηλώνει στον χρήστη ότι ένα πρόγραµµα αναµένει την απόκριση του χρή-
στη).
=>bbs (Mail box). Η εντολή bbs αφορά την χρήση του µικρού ενσωµατωµένου ταχυδροµείου

(mailbox, bulletin board system) που έχει ο κάθε κόµβος. Να σηµειωθεί ότι οι κόµβοι δεν
προωθούν τα µηνύµατα, ο αποδέκτης οφείλει να συνδεθεί στον κόµβο που του έχουµε
αφήσει το µήνυµα και να το διαβάσει µόνος του. Πχ

Welcome to TNC3BOX. Logins: 1
Hello Manos, last login was Sat Apr 29 22:56:20 2006
no mails for SV1IW.
(SV11W) SV11W de J41UAA>
Εντολή αποσύνδεσης και στο BBS και από το σύστηµα γενικότερα η εντολή "Q" Quit
(Quit = εγκαταλείπω, αφήνω, αποχωρώ).

mailto:digital:@raag.org
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=>mh  (Heard-List)Η εντολή mh µας δείχνει τους σταθµούς που έχουν ακουστεί από τον
κόµβο,

την ηµεροµηνία και ώρα τελευταίας λήψης και τα byte που έχουν ληφθεί. Πχ
P: call data Time Rx bytes
1:SV1IW 08.09.06 17:22:31 299884
1:J43UAD 08.09.06 17:22:00 775383
1:J44UAA 08.09.06 17:09:27 1698308
1:SZ1SV 08.09.06 16:37:22 832427
0:SV8EUX 08.09.06 16:35:13 7482
0:SV1JG 08.09.06 14:13:25 32939
1:SV1ELF 07.09.06 19:47:03 90
0:SV1SB 07.09.06 18:45:28 2337

=>po  (Port) Η κάτω εντολή po µας δείχνει τα διαθέσιµα ports (πόρτες) µε την ονοµασία τους την
αντίστοιχη ταχύτητα λειτουργίας και άλλες παραµέτρους όπως το txd
το persistence, την κατάσταση dama και τέλος την ταχύτητα χρήσης
(µέσος όρος) σε bίt / secοnd.

po name Interface baud txd per w dup dam duo con bit/s
0 1200 0 SCC1AX25 1200 350 81 7 0 0 0 0 6
1 9600 0 SCC2AX25 9600 250 80 7 0 0 0 3 53

=>stat (Statistics)Η εντολή stat µας δείχνει κατ' αρχήν πόσες µέρες ο κόµβος λειτουργεί χω
ρίς να έχει γίνει reset από όλες τις αιτίες (διακοπή ρεύµατος, software crash κ.τ.λ.) και αµέσως
µετά στατιστικά στοιχεία από εσωτερικές παραµέτρους που αφορούν κόµβους όπως:
µέγιστο - ελάχιστο, αριθµό άλλων κόµβων και την τωρινή κατάσταση. Με τον ίδιο τρόπο δείχνει
χρήστες, προορισµούς, συνδέσεις στα διάφορα επίπεδα του πρωτοκόλλου, κατάσταση της µνή-
µης, ακρίβεια του ρολογιού συγχρονισµού και ταχύτητα σε bit / second .  Uptime (8d 08h)  Πχ

Value Now Min Max
nodes 4 2 4
destinations 1 0 1
users 1 0 10
L7 connects 1 0 17
L4 connects 0 0 12
L2 connects 3 0 7
! free users 29 20 30
! free L7 connects 55 39 56
! free L4 connects 20 8 20
! free L2 connects 17 13 20
! free buffers 184 111 184
! free memory 10016 840 35744
! used memblocks 25 21 43
! process switch (hz) 5756 5584 6035
! timer accuracy 60000 60000 60010
Bit / s (MAC) 72 0 1900
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=>n  (Nodes) Η εντολή n µας δείχνει πόσοι κομβόι συμμετέχουν συνολικά στο δίκτυο και τα ονό-
ματα τους. Με την εντολή C χαρ. κλήσεως κόμβου µπορείτε να συνδεθείτε μαζί  τους. Πχ. C
J41UAA
athnde: J41UAA  tgtnde: J43UAD    pilnde: J44UAA :SZ1SV

=>n j43uad  Η εντολή n j43uad µας δείχνει πόσα βήµατα (hop) µακριά βρίσκεται αυτός ο
συγκεκριµένος κόµβος, πόσα δευτερόλεπτα χρειάζονται για επιτυχή ανταλλαγή πακέ-
του και ποια είναι η ακολουθούµενη διαδροµή.Πχ.

routing tgtnde: J43UAD ν J43UAD
> J43UAD  J43UAD 218/6  9.84s  2 hops
*** route: J41UAA J43UAD* J41UAA

=>link Η εντολή link µας δείχνει στοιχεία από τα εν χρήσει link και χαρακτηριστικά ποιότητας
ζεύξης όπως: rtt (round trip time} ο χρόνος αποστολής και επιβεβαίωσης πακέτου Connect ο χρό-
νος σύνδεσης, tx rx τι όγκος πληροφοριών µετακινήθηκε σε Kbytes, tχq/rxq η ποιότητα επικοι-
νωνίας στον ποµπό και τον δέκτη, rr+%  bit/s ταχύτητα σε bit ανά δευτερόλεπτο. Πχ.

Link to dst Q/T rtt tx connect tx rx txq/rxq rr+% bit/s
1:J44UAA 1 289 160/372 1 21m 07s 1.1K 1.0 K 100/100 81.8 14
1:J43UAD 1 92 113/71 0 8h 21m 22K 25 K 98/96 61.6 13

Για περισσότερες εντολές, όταν ενωθείτε µε τον σταθµό στο παράθυρο TX του MixW γράφτε Η
κλικ Enter (πληκτρολόγιο) ή µε Β µπαίνουµε στο Mail box και πάλι γράφουµε Η κλικ Enter για
τις εντολές του Mail box.

MixW: TCP/IP µέσω AX.25
TCP/IP= Τransmission Control Protocol / Internet Protocol)

Το MixW 2 υποστηρίζει TCP/IP µέσω του AX.25 (τρόπος αυτοδύναµου πακέτου δεδοµένων).
Αυτό σηµαίνει ότι µπορείτε να χρησιµοποιήσετε το λογισµικό των τυποποιηµένων παραθύρων
για να επικοινωνήσετε µε άλλα συστήµατα TCP/IP (UNIX/Linux, AGW Packet Engine, Flexnet,
MixW 2) µέσω ενός ραδιοκαναλιού VHF.
Ρυθµίστε την κάρτα ήχου στην επιλογή sample rate σε 22050 για packet 4800 ή 9600-baud, και
44100 για packet 19200-baud.

Μεταφορτώστε τον οδηγό εικονικού δικτύου, αποσυµπιέζοντας τα αρχεία σ’ ένα ξεχωριστό φά-
κελο και διαβάστε το αρχείο ReadMe.txt για τις οδηγίες εγκατάστασης:

   Windows XP SP2 MixNic6XP.zip   29.10.2004

Windows 98/ME/2000/XP MixNic6.zip  21.01.2002

  Early Windows 98 versions MixNic6Old.zip  21.01.2002

 Windows NT4 MixNic6NT4.zip  28.01.2002

http://www.mixw.net/files/MixNic6XP.zip
http://www.mixw.net/files/MixNic6.zip
http://www.mixw.net/files/MixNic6Old.zip
http://www.mixw.net/files/MixNic6NT4.zip
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(Σηµείωση: για να κατεβάσετε τους οδηγούς: http://www.mixw.net/index.php?j=related
Αυτοί οι οδηγοί έχουν εξεταστεί µε Windows 98 SE 4.10.2183A, Windows 2000 5.00.2195 SP2,

Windows XP 5.1.2600.

Υπάρχουν µερικές οδηγίες για να βοηθήσουν στο να τρέξει το TCP/IP µε το MixW:
· Σιγουρευτείτε ότι ο σταθµός σας "βλέπει" τον άλλο σταθµό (και αντίστροφα) και είναι σε

θέση να διαβιβάσει και να λάβει Πακέτα. Προσπαθήστε να έχετε µια συνηθισµένη
σύνδεση (δηλαδή όχι TCP/IP) µε τον άλλον σταθµό.

· Σιγουρευτείτε ότι ο οδηγός είναι εγκατεστηµένος OK και τα Windows τον βλέπουν. Χρη-
σιµοποιήστε το πρόγραµµα «IPCONFIG.EXE» των Windows για να ελεγχθεί αυτό.

· Οργανώστε κατάλληλα την IP διεύθυνση και την Μάσκα (Μask) υποδικτύου (subnet).
Εάν προγραµµατίζετε να συνδέσετε δύο υπολογιστάς µε MixW, µπορείτε να εισάγετε
αυθαίρετες διευθύνσεις IP. Αλλά η σύνδεση µε ένα υπάρχον δίκτυο πακέτων, απαιτεί
συνήθως χρήση µίας καταχωρηµένη διεύθυνση IP του δικτύου AMPR, η οποία µπορεί να
αποκτηθεί από τον τοπικό συντονιστή AMPR . Δείτε http://www.ampr.org
(Σηµείωση: Μask= Σχηµατισµός χαρακτήρων που χρησιµοποιείται για τη διατήρηση ή
την απαλοιφή τµηµάτων άλλου σχηµατισµού χαρακτήρων)

· Σιγουρευτείτε ότι το MixW µπορεί να δει τον οδηγό: όταν αρχίζετε το MixW, τότε πρέπει
να δείτε  στην Γραµµή Κατάστασης το µήνυµα"MixW virtual network adapter is running"

· Οργανώστε την δροµολόγηση IP χρησιµοποιώντας το πρόγραµµα των Windows
ROUTE.EXE, εάν είναι απαραίτητο.  Εάν έχετε εγκατεστηµένη, µια άλλη κάρτα δικτύου
(ή modem), µπορείτε να καθορίσετε  από τα Windows ποία κάρτα δικτύου θα χρησιµο-
ποιήσετε για να συνδεθείτε µε τον προσδιορισµένο κεντρικό υπολογιστή (server).  Αυτό
είναι ένα πολύ σηµαντικό  µέρος της διευθέτησης.

Για να χρησιµοποιήσετε ένα KISS TNC µε αυτούς τους οδηγούς,
Δοκιµάστε ένα νέο πρόγραµµα µας το Ax25Inet (σ’ αυτήν την περίπτωση το MixW δεν απαιτεί-
ται).
Κατεβάστε το Ax25Inet version 1.3
Αποσυµπιέζοντας τα αρχεία σ’ ένα ξεχωριστό φάκελο, ύστερα τρεξτε το Ax25Inet.exe
(ο εικονικός οδηγός προσαρµοστών δικτύων πρέπει να εγκατασταθεί).
Κανένα αρχείο βοήθειας δεν υπάρχει µέχρι στιγµής (λυπούµαι), αλλά η διασύνδεση και οι ρυθ-
µίσεις πρέπει να είναι ΕΝΤΑΞΕΙ για έναν πεπειραµένο χρήστη KISS TNC.

{Το αρχείο ReadMe.txt για τις οδηγίες εγκατάστασης από το MixNic6XP.zip
Το άφησα Αγγλικά διότι δεν κατάφερα να το εφαρµόσω.
This driver allows using TCP/IP over AX.25 packet radio protocol under Windows XP.

1. Install the driver
2. Configure the virtual network adapter
3. Run MixW 2 in PACKET mode
   (you will see "MixW virtual network adapter is running" in the status bar)
(For 9600 baud packet, choose soundcard samplerate = 22050.)

Windows XP:
===========
Installing MixW virtual network adapter driver
1. Open Control Panel
2. Run "Add Hardware"
3. At "Welcome to Add hardware" screen, click "Next"
5. Wait
4. Select "Yes, I have already connected the hardware and click "Next"
7. Select "Install the hardware that I manually select from a list" and click "Next"
8. From Common Hardware types list, select "Network adapters" and click "Next"
9. Click "Have Disk"

http://www.mixw.net/index.php?j=related
http://www.ampr.org/
http://www.mixw.net/files/Ax25Inet3.zip
http://www.mixw.net/files/MixNic6XP.zip
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10. Click "Browse" and locate the NetMixNicXP.inf file, then click "Open"
11. In "Install From Disk" dialog, click "OK"
12. Select "MixW virtual network adapter for Windows XP" and click "Next"
13. Click "Next"
14. In "Digital Signature Not Found" dialog, click "Continue anyway"
15. Click "Finish"

Configuring
1. Open "Network Connections" from Control Panel
2. Double-click the new "Local area connection" icon, then click "Properties"
3. Uncheck "Client for Microsoft Networks" and "File and Printer Sharing"
4. Check "Show icon on taskbar when connected", if you wish
5. Select "Internet Protocol (TCP/IP)" and click "Properties"
6. Select "Use the folowwing IP address"
7. In "IP address" box, enter your IP address
8. In "Subnet mask" box, enter 255.255.255.0

MixW: Pactor
Εισαγωγή και θεωρία

Πολλές πληροφορίες θα βρείτε στην http://www.aprs.gr/pactor/index1.html
(Ο φίλος µας Αναστάσιος SV1RD έχει µία ιστοσελίδα «γεµάτο» πληροφορίες)

_______________________________________________________
Από τον ιστοχώρο του RICHARD B. GRIFFIN, NB6Z

I. Εισαγωγή
PACTOR, ειδικά σχεδιασµένο για την λειτουργία στα θορυβώδη και κυµαινόµενα (QSB)

κανάλια, βελτιώνοντας τον ηµιαµφίδροµο συγχρονισµό του συστήµατος ARQ συνδυάζοντας
την αξιοπιστία του Packet µε την σταθερότητα χρονικού πλαισίου του AMTOR.

Κύριες εκτιµήσεις σχεδίου  PACTOR περιλαµβάνει όλα τα σηµαντικά χαρακτηριστικά Packet
(2 αµφίδροµων δρόµων επικοινωνίας):

· σταθερή δοµή συγχρονισµού και πλήρης συγχρονισµός για να εξασφαλιστεί η µέγιστη
ταχύτητα

· γρήγορος και αξιόπιστος αλλαγή συστήµατος / γρήγορης µεταγωγής
(changeover / break-in)

· χρειάζεται εύρος ζώνης ολιγότερο από 600 Hz
· 100% συµβατό µε ASCII (αληθινή δυαδική εκποµπή στοιχείων)
· εξαιρετικά χαµηλή πιθανότητα των µη ανιχνευθέντων λαθών (16 bit CRC)
· ανεξάρτητο από τις πολικότητες µετατόπισης
· οι πολλοί χρήστες, δεν επιβαρύνουν το κανάλι περιορισµένης ζώνης
· ανέξοδο υλικό (Z80 µονού-κυκλώµατος)
· υψηλή λειτουργική άνεση (ενσωµατωµένο σύστηµα αποθήκευσης µηνυµάτων, κ.λπ....)
· τρόπος ακούσµατος µε την συσκευή παρακολούθησης (monitor)
· FEC-mode (CQ- µεταδόσεις κ.λπ.)

Σαν καινοτοµία στον ερασιτεχνισµό του RTTY, µερικά πρόσθετα ισχυρά χαρακτηριστικά
γνωρίσµατα έχουν πραγµατοποιηθεί:

· βέλτιστος συνεπής τρόπος, δηλ. ωρολογιακά συστήµατα που κλειδώνονται στα πρότυπα
συχνότητας (πχ. DCF77, TV σήµατα εκτροπής και άλλες ραδιοφωνικές µεταδόσεις υψη-
λής ακριβείας)

· σε απευθείας σύνδεση συµπίεσης στοιχείων (κωδικοποίηση Huffman)
· αυτόµατη αλλαγή ταχύτητας (100/200 baud) χωρίς απώλεια συγχρονισµού
· πλήρως αναγνωρισµένη λήξη συνδέσεων (όχι QRT- που απαιτείται διάλειµµα)
· µνήµη ARQ (ακόµη και µε παράσιτα τα πακέτα µπορούν να αποκατασταθούν)

http://www.aprs.gr/pactor/index1.html
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II. Λεπτοµέρειες συστηµάτων

1. Συγχρονισµός (Timing)
Το βασικό πλαίσιο µετάδοσης Pactor είναι πολύ παρόµοιο µε AMTOR, τα πακέτα περιέχουν
πληροφορίες δεδοµένων αναγνωριζόµενα µε σύντοµα σήµατα ελέγχου που στέλνονται από
τον λαµβάνοντα σταθµό. Τα επίπεδα µετατόπισης ελέγχονται µε κάθε κύκλο προκειµένου
να υποστηριχθεί η µνήµη ARQ. Αφού η πολικότητα της µετατόπισης είναι σαφώς καθορι-
σµένη σε χρόνο συγχρονισµού, οποιαδήποτε συµβατικότητα σχετικά µε 'mark/space' γίνεται
απαρχαιωµένη.
· cycle duration (διάρκεια κύκλου ) : 1.25 sec
· packets (Πακέτα) : 0.96 sec = 192 (96) bits σε 200 (100) baud
· control signals λ: 0.12 sec = 12 bits, κάθε 10 msec πλάτος (1 sec = 1000 msec)
· Control Signal-receive (Σήµα ελέγχου -Λήψη) διάκενο –µεταξύ αυτών- : 0.29 sec
Η αλλαγή της ταχύτητας µετάδοσης αλλάζει µόνο την εσωτερική δοµή πακέτων όλες οι άλ-
λες παράµετροι συγχρονισµού παραµένουν σταθερές.

2. Packets (Πακέτα)
Γενική δοµή πακέτων:
/header/..20 (8) data bytes στα 200 (100) baud../status/CRC/CRC/
header: Αυτή η ψηφιολέξη (byte) επιτρέπει το γρήγορο συγχρονισµό και παραδίδει τις βοη-
θητικές πληροφορίες (µνήµη ARQ, τρόπος ακροάσεως)
data : αυθαίρετες δυαδικές πληροφορίες
status : ψηφιολέξη ελέγχου συστήµατος (2 bit αριθµός packet, TX-mode, break-in αίτηµα,
QRT)
CRC : κυκλικός έλεγχος πλεονασµού 16 bit βασισµένος στο πολυώνυµο της CCITT
X^16+x^12+x^5+1, υπολογισµένος ολόκληρου του πακέτου (εκτός από την επιγραφή)

3. Control Signals (CS) - Σήµατα ελέγχου-
Τέσσερα CS (Σήµατα ελέγχου) χρησιµοποιούνται.  Σαν συµβιβασµό µεταξύ της αξιοπιστίας
και της γρήγορης ανίχνευσης, ένα CS µήκος από 12 bit έχουν επιλεχτεί. CS1: 4D5 CS2: AB2
CS3: 34B CS4: D2C (όλα σε αριθµούς hex, LSB right)
Η αµοιβαία απόσταση Hamming είναι 8 bit, ελαχιστοποιώντας κατά συνέπεια την πιθανό-
τητα ψεύδους CS. Τα CS1/2 και CS3/4 σχηµατίζουν συµµετρικά ζεύγη (bit αντιστρέφει την
σχηµατοµορφή). CS1..3 έχει την ίδια λειτουργία µε τα αντίστοιχα AMTOR, το CS4 χρησιµεύει
για τον έλεγχο αλλαγής ταχύτητας. Σε αντίθεση µε AMTOR, ο CS3 εκπέµπεται ως τµήµα
επικεφαλίδας µίας ειδική µεταβολής packet.
(Σηµ: κώδικας Hamming. Κώδικας δεδοµένων µε ενσωµατωµένη δυνατότητα ελέγχου και
διόρθωσης σφάλµατος ενός δυαδικού ψηφίου και ελέγχου πολλών δυαδικών ψηφίων).

Ο καλών σταθµός ('master') στέλνει ειδικά πακέτα συγχρονισµού: /head (100 bd)/..address
(8 bytes,    100 bd)../..address (8 bytes, 200 bd) Κανονικά, ο δέκτης χρησιµοποιεί µόνο 100-baud-
section που επιτυγχάνει ένα γρήγορο συγχρονισµό. To 200-baud-section εφοδιάζει πρόσθετες
πληροφορίες για την ποιότητα καναλιού: εάν γίνετε λήψη σωστά, το πρώτο CS θα είναι CS4,
διαφορετικά στέλνεται το CS1. Μετά κατά σειρά συγχρονίζεται το CS4 ή CS1, ο καλών σταθ-
µός ('master') θα συνεχίσει να στέλνει τα κανονικά πακέτα στοιχείων σε 200 ή 100 baud,
αντίστοιχα. Οι πρώτοι εκπεµπόµενοι χαρακτήρες περιέχουν τον "αριθµό επιπέδου συστήµα-
τος" (PACTOR software-version), ακολουθούµενος από την διεύθυνση του master (δηλαδή το
χαρακτηριστικό του κλήσεως).

4. Αλλαγή της κατεύθυνσης µετάδοσης
Όµοια µε AMTOR, ο λαµβάνων σταθµός (RX) µπορεί να αλλάξει την κατεύθυνση µετάδο-
σης, όποτε έχει ένα λαµβανόµενο έγκυρο πακέτο. Για αυτόν το λόγο ένα ειδικό αλλαγής-
πακέτου διαβιβάζεται, αρχίζοντας  µε χρονικό πλαίσιο (καρέ) CS. Ο διαβιβάζων σταθµός
(TX) θα µεταπηδήσει στον τρόπο RX αµέσως αφού λάβει το CS3 το οποίο σχηµατίζει πρώτο
τµήµα της αλλαγής-πακέτου.
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Διαβάζει έπειτα το υπόλοιπο από εκείνο το πακέτο και εκπέµπει ένα CS (CS1 και CS3 =
αναγνώριση, CS2 = απόρριψη)  χρονοµετρηµένο στα τελευταία τρία bytes από το σχηµατιζό-
µενο πλαίσιο πακέτου.  Για να αναγκάσει µια παρέµβαση,
το TX θέτει BK-status-bit (αυτό αντιστοιχεί στο AMTOR µε '+ ?').

5. Αλλαγή ταχύτητας
Κατέβασµα της ταχύτητας είναι χρήσιµη µόνο στις κακές συνθήκες ή στα χαµηλά ποσοστά
εισαγωγής στοιχείων (πχ. Χειροκίνητη δακτυλογράφηση), και οι δύο αυτές αναφορές
συµπεριφέρονται ασύµµετρα.
1) Ελάττωσης ταχύτητας
Ο σταθµός λήψεως µπορεί να ζητήσει την ελάττωση ταχύτητας εφόσον έλαβε οποιοδήποτε
ανακριβή πακέτο, στέλνοντας CS4, το οποίο αναγκάζει τον σταθµό εκποµπής να θέσει
100-baud-packets (οποιαδήποτε µη επιβεβαιωµένη πληροφορία των 200 baud επαναλαµβά-
νετε µε αργή ταχύτητα).

2) Αύξησης ταχύτητας
Οποιοδήποτε έγκυρο πακέτο µπορεί να επιβεβαιωθεί µε CS4, αναγκάζοντας τον TX σε αύ-
ξηση ταχύτητας. Σε περίπτωση που το ακόλουθο πακέτο υψηλής ταχύτητας, δεν αναγνωρί-
ζεται µετά από διάφορες δοκιµές, το TX θα εκτελέσει αυτόµατα ελάττωση της ταχύτητας.

6. Λήξη µιας επαφής PACTOR
Η διακοπή ενός ARQ σε µία σύνδεση, οδηγεί αναπόφευκτα στο πρόβληµα ότι οι πληροφορί-
ες πρέπει να διαβιβαστούν χωρίς τελική επιβεβαίωση λήψεως (δεύτερο θεώρηµα WAA).
Το Pactor εφαρµόζει ειδικά πακέτα QRT, που παρέχουν µια ακριβή αλλά και αποτελεσµατι-
κή λύση. Αυτά τα πακέτα περιέχουν ένα ενεργό QRT κατάστασης bit και η RX διεύθυνση µε
byte-αντίστροφης διαταγής (σχέδιο χαµηλής ταχύτητας). Εάν αυτή η διεύθυνση βρεθεί κατά
τη διάρκεια επιφυλακής (stand by) της διαδικασίας συγχρονισµού, το RX ανταποκρίνεται µε
µια µόνη εκποµπή του τελικού CS (η σχέσης συγχρονισµό πριν από την επιφυλακή αποθη-
κεύεται). Αυτή η µέθοδος πάντα εγγυάται ένα καθορισµένο µε σαφήνεια QRT.

7. Συµπίεση δεδοµένων (Data Compression)
Η ανάλυση συχνότητας των χαρακτήρων για τυπικά αγγλικά ή γερµανικά κείµενα δείχνει
ότι το µέσο ποσό ενηµέρωσης ανά χαρακτήρα δεν υπερβαίνει τα 4 bits. Για αυτό τον λόγο, οι
µεταδόσεις κειµένων ASCII φέρνουν συχνά έναν πλεονασµό 50%, το οποίο θα µπορούσε να
αποφευχθεί µε τη χρησιµοποίηση ενός κώδικα µεταβλητού µήκους προσαρµοζόµενο σε κα-
τανοµή του χαρακτήρα. Το δηµοφιλέστερο παράδειγµα ενός τέτοιου κώδικα είναι ο κώδικας
Μορς. Ο τρόπος συµπίεσης στοιχείων PACTOR εφαρµόζει την κωδικοποίηση Huffman µε
σχεδόν τη βέλτιστη αποδοτικότητα, που παράγει το κέρδος ταχύτητας µέχρι 100%. Κάθε πα-
κέτο περιέχει µια συµπιεσµένη σειρά δεδοµένων, τα µήκη των χαρακτήρων του κώδικα ποι-
κίλουν από 2 έως 15 bits.

8. Μνήµη ARQ
Στα συµβατικά συστήµατα ARQ, το TX πρέπει να επαναλάβει ένα πακέτο έως ότου είναι
λαµβανόµενο απολύτως χωρίς λάθη. Είναι εµφανές ότι η πιθανότητα της λήψης ενός πλή-
ρους πακέτου µειώνεται εντυπωσιακά µε τη χαµηλότερη αναλογία S/N(σήµα προς θόρυβο).
Ο µόνος τρόπος να διατηρηθεί η επαφή σε εκείνη την περίπτωση είναι να µικρύνουµε το µή-
κος πακέτων ή/και να εφαρµοστούν οι κώδικες διόρθωσης λάθους που στη συνέχεια θα µει-
ώσουν πολύ τη µέγιστη ταχύτητα κίνησης όταν οι όροι είναι καλοί. Η µέθοδος που επέλεξε η
ερευνητική οµάδα WAA είναι να συνοψιστούν τα αντίστοιχα δείγµατα bit των επόµενων
πακέτων και να εξετάσει εάν η µέση αξία (που µειώνεται σε µια 0/1-απόφαση) περνά το
CRC. Για να διατηρήσουµε τα διαµεριζόµενα λίγα λάθη, τα δείγµατα λαµβάνονται από την
έξοδο FSK - αποδιαµόρφωσης χαµηλού-περάσµατος-φίλτρου µε τη βοήθεια 8-bit AD-
converter(µετατροπέα).
Προσλαµβάνετε ως λευκός (τυχαίος) θόρυβος Gaussian (Σηµείωση:Gaussian noise= ηλεκτρι-
κός θόρυβος από κατανοµή συχνοτήτων που περιγράφεται από καµπύλη τύπου καµπάνας),
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αυτή η µέθοδος συσσώρευσης - επίσης γνωστή ως "µνήµη ARQ" - θα συγκλίνει προφα-
νώς ακόµη και στο WA4EGT, QRA WA2MFY/SYS1: χαµηλή S/N αναλογία. Επιπλέον, δεδοµέ-
νου ότι τα επίπεδα ολίσθησης κλειδώνουν µε κάθε µετάδοση, η σταθερή παρεµβολή σηµά-
των µέσα στη ζώνη λήψεως δεν έχουν επιπτώσεις στην προκύπτουσα µέση αξία. Για να α-
ποτρέψει τη συσσώρευση των παλαιών πακέτων αιτήµατος, η επιγραφή αναστρέφεται µε
κάθε νέο πακέτο πληροφοριών, και εξυπηρετείτε ως ένδειξη RQ (όµοια δοκιµή ).

9.  Ακούγοντας στο Monitor         (Monitor =συσκευή παρακολούθησης)
Αυτός ο τρόπος µοιάζει µε την παρακολούθηση ράδιο-πακέτου: ο δέκτης ανιχνεύει για τα
έγκυρα πακέτα που ανιχνεύονται µε ταίριασµα CRC.  Αυτό η µέθοδος 'brute force' επιλέχτη-
κε προκειµένου να ακολουθήσει µέγιστη ευελιξία, αν και καταναλώνει ένα ικανό ποσό της
διαθεσίµου ικανότητας CPU.   (brute force= είναι η εκποµπή ενός σήµατος µε υπερβολικά µη
απαραίτητη ισχύ)

10. Μεταδόσεις FEC
CQ και οι µεταδόσεις δελτίων υποστηρίζονται µε τη βοήθεια ενός ειδικού µη–πρωτοκόλλου
τρόπου. Packets διαβιβάζεται µε µια ή περισσότερες επαναλήψεις, το δε λαµβανόµενο κενό
CS παραλείπεται. Αφού ο ακουστικός τρόπος δεν απαιτεί συγχρονισµό, ο εκπέµπων σταθ-
µός έχει την µεγάλη ελευθερία να επιλέξει την επανάληψη του ρυθµού και την ταχύτητα
του πακέτου.

11. Practical Aspects
Τα πρώτα προγράµµατα PACTOR έτρεχαν επάνω σε 'διάτρητη µονής όψης πλακέτα Η/Υ
' Z80-. Αυτός ο πρόωρος σε πειράµατα, οδήγησαν στην ανάπτυξη ενός αυτόνοµου "PACTOR
- ελεγκτή" µε τον ενσωµατωµένο Μόντεµ και την ένδειξη συντονισµού. Οι συµβατικοί λει-
τουργούντες τρόποι BAUDOT και AMTOR προστέθηκαν προκειµένου να διατηρηθεί η συµ-
βατότητα και – το τι να είναι περισσότερο ενδιαφέρον - για εύκολες συγκρίσεις. Συµπερα-
σµατικά η τυπική κατάσταση είναι ότι η κίνηση PACTOR µπορεί να τρέξει 4 φορές γρηγορό-
τερα απ'ό,τι µια σύνδεση AMTOR.

(Συχνότητα 14074 έως 14076 KHz USB)

MixW: Λειτουργία Pactor
   Το MixW υποστηρίζει µόνο την λήψη Pactor (µόνο ακρόαση), µέσω της διασύνδεσης

(interface) και κάρτας ήχου. Για να εκπέµψετε  Pactor µε το MixW πρέπει να χρησιµοποιήσετε
TNC (υλικό-hardware). Δείτε στο TNC σας περί ρυθµίσεων και θεµάτων λειτουργίας.
Για λήψη Pactor χωρίς TNC, θέστε την διαµόρφωση Pactor επιλέγοντας Mode | Pactor από το
κύριο µενού, ή κλικ στο τετραγωνίδιο Mode της Γραµµής Κατάστασης επιλέγοντας Pactor.
Το Pactor ηχεί σαν εκρήξεις τετερίσµατος όπως στην µετάδοση πακέτου. Στην ακόλουθη
εικόνα παρουσιάζεται ο καταρράκτης  συντονισµένος σ’ ένα QSO Pactor:

Όπως µπορείτε να δείτε, το πλάτος είναι παρόµοιο µε RTTY, χρησιµοποιεί επίσης ίδιους
ρόµβους όπου ενώνονται µε µια γραµµή όπως για RTTY, MFSK, και Packet.

Εάν έχετε σύνδεση TNC οπότε µπορείτε να εκπέµψετε Pactor πηγαίνετε:
http://www.airmail2000.com/index.htm για να δείτε περί Airmail.

Το Airmail είναι ένα ράδιο πρόγραµµα ταχυδροµείου για µηνύµατα µέσω Pactor στις HF, είτε
µέσω των ερασιτεχνικών ραδιοσυχνοτήτων ή στις θαλάσσιες και εµπορικές υπηρεσίες.

http://www.airmail2000.com/index.htm
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MixW: PSK31

Εισαγωγή και θεωρία

Το PSK31 είναι βασισµένο σε µια ιδέα του SP9VRC και αναπτύχθηκε από τον Peter Martinez,
G3PLX, ο οποίος ανάπτυξε επίσης και το AMTOR. Με βάση το RTTY, το PSK χρησιµοποιείται

ζωντανά QSO από πληκτρολόγιο-σε- πληκτρολόγιο µε 50 WPM (31 Baud) έχοντας "Διαµόρφωση
µετατόπισης φάσης" (Phase Shift Keying) µε τιµές σηµάτων mark και space, αντί της αλλαγής

συχνότητας.                                         (Σηµ WPM= Words Per Minute -λέξεις ανά λεπτό)
Το DSP χρησιµοποιείται για να αλλάξει τη φάση κατά 180 µοίρες κατά την στιγµή που χρειάζε-
ται µία αλλαγή από mark σε space. Το DSP αναλύει από το πρόγραµµα αµέσως, εντοπίζοντας

την Μετατόπιση Φάσεις (Phase Shift).
(Σηµ. DSP= Digital Signal Processing= Επεξεργασία Ψηφιακού Σήµατος).

(mark, space = δείτε σελίδα 20 το σχήµα & 22 και 107 περί Inversion)

Το PSK εργάζεται σε ένα πολύ στενό εύρος ζώνης, το οποίο µειώνει αισθητά το θόρυβο και το
QRM.  Αυτό το στενό σήµα γίνεται επίσης ένας άριστος τρόπος για QRP (χαµηλής ισχύος),

µεταξύ 5 και 10 Watt, όπου µπορεί να γίνουν άριστες διηπειρωτικές επαφές σε πολλές
περιπτώσεις.

Το πρώτο στάδιο του φίλτρου DSP και του σχηµατιζόµενου παλµού κρατά το κυµατοειδές συ-
µπαγή, περίπου 40 Hz σε -3dB και 80 Hz σε -40 dB. Ο σχηµατιζόµενος παλµός χρησιµοποιεί ένα
αυξηµένο συνηµίτονο  σε κεκλιµένο πλάτος κατά τη διάρκεια των µεταβάσεων φάσης και αφή-

νει το πλάτος στην πλήρη αξία (τιµή) κατά τη διάρκεια κάποιας αντιστροφής φάσης.

Το PSK31 χρησιµοποιεί πολύ λιγότερο εύρος ζώνης από τις άλλες ψηφιακές διαµορφώσεις  όπως
φαίνεται εδώ:

                                             Εικόνα RTTY QSO στην απεικόνιση MixW.

                                            Εικόνα του PSK31 QSO στην ίδια απεικόνιση.

Υπάρχουν δύο τρόποι του PSK31: ο BPSK και QPSK
Στην διαµόρφωση QPSK, αντί ακριβώς να διαµορφωθεί (keying) από την αντιστροφή φάσης, ή
180° φάση - µετατόπισης, γίνεται δυνατή µε ένα επιπρόσθετο ζεύγος από 90° και 270°
φάση-µετατόπισης.
( Σηµείωση: Keying = η διαµόρφωση ενός φέροντος κύµατος µε µεταγωγή ON/OFF –
αγωγιµότητα/διακοπή- της συχνότητάς του, µεταξύ δυο διαφορετικών τιµών.)

Εάν σκεφτείτε το BPSK ως αντιστροφή της πολικότητας του σήµατος, τότε το QPSK µπορεί να
θεωρηθεί ως δύο BPSK σήµατα στην ίδια συχνότητα, αλλά είναι 90° εκτός φάσης η µία µε την
άλλη, και µε µόνη µισή ισχύ σε κάθε µια.
Η πρόσθετη ταχύτητα στο QPSK χρησιµοποιείται για τη διόρθωση λάθους. Αυτή εργάζεται
στις περισσότερες καταστάσεις καλά. Ορισµένες θορυβώδεις καταστάσεις, µε αδύνατα σήµατα,
µπορούν να ωφεληθούν από την πλήρη ισχύ απλού σήµατος (single signal-) του τρόπου QPSK.
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(Σηµείωση =single signal=είναι η επιλεκτικότητα, δηλαδή τα σήµατα εµφανιζόµενα µόνο στη
µια πλευρά του παλµού συµβολής, αυξάνοντας την επιλεκτικότητα και µειώνοντας την παρεµ-
βολή στο σήµα λήψεως έτσι πετυχαίνουµε καλλίτερη λήψη).

Επισκεφτείτε την επίσηµη αρχική σελίδα του PSK31: http://aintel.bi.ehu.es/psk31.html

Το MixW έχει το σύνολο των ικανοτήτων BPSK31 και QPSK31, ο Nick δεν χρησιµοποιεί την αρχή
του G3PLX στον κώδικα εφαρµογής.  Αλλά χρησιµοποιεί την δική του αρχή στον κώδικα, ο Nick

έχει διατηρήσει τις οδηγίες του Peter για τη χρήση PSK31 στο εµπορικό λογισµικό.
Οι οµάδα του MixW είναι πολύ ευγνώµων στον Peter για το PSK31, ένα µεγάλο δώρο στον

ραδιο-ερασιτεχνισµό.
Συχνότητες

1838.150
3580.150 and 3545.3 for USA

7035.15 for region 1 and region 3, and 7080.15 for region 2 *
10142.150
14070.150
18100.150
21070.150
24920.150
28120.150

MixW: Λειτουργία του PSK31
_________________________________________________________

                                          Με ευχαριστίες στον RICHARD B. GRIFFIN, NB6Z
PSK31 Βασικά
Λόγω του περιορισµένου εύρους ζώνης του, το PSK31 είναι ίσως ο πιο ζωτικός τρόπος, για την
ενδεδειγµένη κάρτα ήχου προς εκποµπή σηµάτων. Η υπεροδήγηση της ακουστικής εισόδου του
ποµποδέκτη σας θα προκαλέσει υπέρ-διαµόρφωση, δηµιουργώντας πολλαπλάσιες πλευρικές
ζώνες όπου θα παρεµποδίζει παρακείµενα QSO.  Δείτε τα κεφάλαια ‘Ρυθµιση Παραµέτρων’
και ‘Βασική Εγκατάσταση’ για περισσότερες πληροφορίες.

Ρυθµίσεις στον ποµποδέκτη
Fine Tuning (µικροµετρικός συντονισµός): Εάν ο ποµποδέκτης σας είναι εξοπλισµένος µε το
συντονιζόµενο χαρακτηριστικό "FINE", πάντα χρησιµοποιήστε αυτό για το PSK31, αλλά θα
βρείτε ότι οι πλείστες ρυθµίσεις σας γίνονται στο λογισµικό,  και όχι στο VFO του ποµποδέκτη.
Μερικοί παλαιότεροι ποµποδέκτες δεν είναι αρκετά σταθεροί για τη λειτουργία PSK31 οπότε η
συχνότητα θα ολισθαίνει αρκετά..

USB: η τάξη εκποµπής USB είναι η σύµβαση για τη λειτουργία PSK31 σε όλες τις ζώνες. Για
BPSK31 είτε η µια είτε η άλλη πλευρική ζώνη συχνοτήτων µπορεί να χρησιµοποιηθεί, αλλά µε
QPSK31 ο εκπέµπων και ο λαµβάνων πρέπει να χρησιµοποιούν την ίδια πλευρική ζώνη συχνο-
τήτων (δηλαδή ή LSB ή USB), ή ο ένας σταθµός πρέπει να είναι σε Αντιστροφή. Με λίγα λόγια
όταν κάνετε ακρόαση σε QPSK31 και δεν υπάρχει αποκωδικοποίηση τότε κλικ

Mode> Mode Setting και τσεκάρετε το Inverted

Filtering (Φιλτράρισµα): Το βέλτιστο φιλτράρισµα εξαρτάται από τις επιλογές φιλτραρίσµατος
SSB του ποµποδέκτη σας και την χαρακτηριστική απόρριψη του IF (Το ευρύ φιλτράρισµα θα σας
επιτρέψει να εργαστείτε σε µεγαλύτερο φάσµα χωρίς να χρειάζεται να συντονίζετε συνεχώς τον
ποµποδέκτη, αλλά µπορεί επίσης να προκαλέσει προβλήµατα όταν υπάρχουν ισχυρά παρακεί-
µενα σήµατα. Ένα στενό (CW ή FSK) φίλτρο µπορεί να βοηθήσει σηµαντικά µερικές φορές την
κατάσταση.

http://aintel.bi.ehu.es/psk31.html
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Πολλοί ποµποδέκτες, εντούτοις, δεν έχουν επιλογές για στενή ζώνη φίλτρου στις διαµορ-
φώσεις SSB. Συµβουλευθείτε το εγχειρίδιο και πειραµατιστείτε  για την καλλίτερη ρύθµιση της
λειτουργίας και των προϋποθέσεών σας. Η ακόλουθη επίδειξη καταρράκτου παρουσιάζει το
MixW σε πανοραµική παρουσίαση χρησιµοποιώντας έναν ευρύ φίλτρο εγκαταστηµένο στον
ποµποδέκτη.  (Σηµ. IF=Intermediate Frequency=Ενδιάµεση Συχνότητα)

(Σηµείωση: παρατηρώντας τον θόρυβο-σήµα στον καταρράκτη και διαβάζοντας την συχνότητα
από πάνω, µαθαίνουµε τι εύρος ακουστικού φίλτρου έχει ο ποµποδέκτης µας. Πχ. εδώ περίπου
είναι από 300 έως 2850 Hz).

Εδώ υπάρχουν 8 διαφορετικά QSO από QPSK31 που θα µπορούσαµε να αντιγράψουµε µε ένα
απλό κλικ του ποντικιού, σ’ ένα εύρος φάσµατος περίπου 3 KHz.  Μπορείτε ακόµη και να δείτε
το κάτω σηµείο ενός QSO σε MFSK στην δεξιά πλευρά της απεικόνισης.

Power (Ισχύς): Λόγω του στενού εύρους ζώνης, στο PSK31 η εκπεµπόµενη ισχύ πρέπει να περιο-
ριστεί στο ελάχιστο. Το PSK31 είναι ένας υπέροχος τρόπος για λειτουργία QRP.

MixW Settings (Ρυθµίσεις)

Mode= θα τεθεί είτε BPSK31 είτε QPSK31. Οι περισσότερες διαδικασίες PSK31 είναι BPSK31 εκτός
αν οι συνθήκες του QSO θα ωφεληθούν από την περιορισµένη διόρθωση λάθους που
προσφέρεται στον τρόπο QPSK31.
AFC= πρέπει να είναι ΟΝ για να βοηθήσει στην ιχνηλάτηση των σηµάτων PSK31. Εξαίρεση
είναι όταν  ένα ισχυρό παρακείµενο σήµα σας αποµακρύνει  από έναν µε αδύνατο σήµα
 σταθµό όπου εργάζεστε.
Lock=πρέπει να είναι off έτσι θα εκπέµπετε στην ίδια συχνότητα που λαµβάνετε. Η εξαίρεση
εδώ είναι εάν απασχολείστε µε έναν σταθµό όπου η συχνότητά του µετατοπίζεται και θέλετε
συνέχεια να συντονίζεστε στο σταθµό για πιο σταθερότερή συχνότητα, τότε "Lock-κλειδώνεται"
την συχνότητα εκποµπής ή εργάζεστε σε διαδικασία Split.

(Σηµείωση: Split= στην µια συχνότητα  εκπέµπετε ενώ σε άλλη κάνετε λήψη κι όταν λέµε
«διαδικασία Split», ο ποµποδέκτης παραµένει στην αρχική του συχνότητα, ο δε ρόµβος στον
καταρράκτη – µισός κόκκινος, µισός µπλε- διαχωρίζεται, ο µισός µπλε δείχνει την συχνότητα
εκποµπής ενώ ο µισός κόκκινος την λήψη).

Squelch and Threshold= µπορεί να χρησιµοποιηθεί και να ρυθµιστεί για να ταιριάζει µε τις λει-
τουργούσες προτιµήσεις σας ή τις υπάρχουσες συνθήκες. Πχ όταν θέλετε QSO µ’ έναν µε πολύ
χαµηλό σήµα το έχετε κλειστό, µπορεί να εµφανίζονται άσχετα γράµµατα αλλά το QSO σας θα
γίνει.
Inverted= είναι έξω από την λειτουργία BPKS31, και δεν χρησιµοποιείται ποτέ. Εντούτοις µπορεί
να απαιτηθεί να λειτουργήσει στο QPSK31. Εάν υπάρχει δυσκολία στην αντιγραφή ενός σήµα-
τος QPSK31, τότε κλικ στο Mode| Inverted και δείτε εάν αρχίζει να τυπώνει σηµείωση:  Αυτό το
χαρακτηριστικό γνώρισµα λειτουργεί διαφορετικά στο MixW από τα περισσότερα άλλα ψηφια-
κά προγράµµατα καρτών ήχου, διαβάστε παρακαλώ και καταλάβετε τις πληροφορίες για την
αντιστροφή (inversion) στην Ρύθµιση Παραµέτρων  και στο τµήµα εγκατάστασης.

Λήψη PSK31
Τα σήµατα του PSK31 εµφανίζονται ως δύο στενά συνδεδεµένες παράλληλες γραµµές χωρισµέ-
νες κατά διαστήµατα στο παράθυρο του φάσµατος. Συντονίστε σε ένα PSK31 σήµα  µεταφέρο-
ντας τον δείκτη του ποντικιού επάνω του, και κλικ µε το αριστερό κουµπί. Το κείµενο που
στέλνει ο σταθµός θα αρχίσει να εµφανίζεται στο παράθυρο λήψεως.
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Σε αυτήν την καταγραφή οθόνης, η φωτεινή πορτοκαλί λωρίδα µε τον ροµβοειδή δροµέα στη
µέση είναι ένας ισχυρός σταθµός PSK31, αυτός στα αριστερά είναι ένας αδύνατος σταθµός
PSK31 (κιτρινωπές ραβδώσεις), αλλά πιθανώς θα τύπωνε την αναγνώσιµη αντιγραφή, και το
πολύ εξασθενηµένο σήµα  στα δεξιά είναι ένας σταθµός PSK31 που είναι πάρα πολύ αδύνατος
για  να αντιγραφεί και να  υποστηρίξει ένα QSO.
Το PSK31 έχει λιγότερο από 40Hz εύρος ζώνης, έτσι είναι ουσιαστικά αδύνατο να συντονίσουµε
µε το χέρι στη σωστή συχνότητα  µε το VFO του ποµποδέκτη, ή ακόµα και να αγγιχτεί µε το χέρι
επάνω ο συντονισµός επειδή η µεταβολή είναι τόσο µικρή. Εντούτοις, εάν ο ποµποδέκτης σας
είναι εξοπλισµένος για τον συντονισµό µε το " FINE ", πάντα να το χρησιµοποιείτε όταν είστε
στους τρόπους BPSK31 και QPSK31.

(Σηµείωση: Για τον συντονισµό ενός σήµατος στον καταρράκτη, έκτος του ποντικιού, µπορούµε
να χρησιµοποιήσουµε και τα Ctrl +αριστερό ή δεξιό βέλος του πληκτρολογίου, η δε µεταβολή
είναι ±10 Hz στον καταρράκτη)

Εκπέµποντας PSK31
Για να εκπέµψετε σε έναν σταθµό, πρώτα συντονιστείτε όπως υποδεικνύεται ανωτέρω. Γράφτε
το κείµενο που θα στείλετε στο παράθυρο εκποµπής. Πιέστε το κουµπί TX/RX, και το κείµενο
στο παράθυρο µετάδοσης θα διαβιβαστεί. Μπορείτε να συνεχίσετε να δακτυλογραφείτε, και ε-
κείνο το κείµενο θα διαβιβαστεί επίσης. Καθώς εκπέµπεται από το παράθυρο εκποµπής, το κεί-
µενο θα εµφανίζεται και στο παράθυρο λήψεως. Για να σταµατήσετε, πιέστε το κουµπί TX/RX
πάλι, ή πιέζοντας Esc θα σταµατήσει η εκποµπή και το MixW θα επιστρέψει στην λήψη, αλλά οι
τελευταίοι χαρακτήρες που δακτυλογραφήσατε δεν θα σταλούν. Αυτή η διαδικασία µπορεί επί-
σης να αυτοµατοποιηθεί µε τη χρήση των Μακροεντολών στα κουµπιά Μακρο.

Σηµείωση: το PSK31 αξιοποιεί το σύνολο των χαρακτήρων ASCII, έτσι υποστηρίζει την χρήση
µικρών και µεγάλων γραµµάτων όπως και οτιδήποτε σηµείο στίξεως θέλετε. Τα χαρακτηρίστη-
κα κλήσεως (Callsigns) είναι είτε µεγάλα και µικρά, είτε κεφαλαία. Και οι δύο τρόποι είναι απο-
δεχόµενοι, αλλά µια σηµαντική εκτίµηση είναι ότι τα µικρά γράµµατα χρησιµοποιούν λιγότερες
αλλαγές φάσης και έχουν λιγότερες πιθανότητες σε κακές συνθήκες να είναι ΄΄σκουπίδια΄΄.

Εκπέµποντας, ο καταρράκτης θα παγώσει και θα παραµείνει παγωµένος µέχρι να επιστρέψετε
στην λήψη.
Δείτε το βασικό θέµα εγκατάστασης για την ρύθµιση της εντάσεως ήχου στην κάρτα ήχου. Το
PSK31 είναι  εξαιρετικά ευαίσθητο στην ρύθµιση εντάσεων των σηµάτων εισόδου και εξόδου
της κάρτας ήχου.

Σε αυτή την οθόνη του MixW παρουσιάζονται διάφοροι σταθµοί PSK31. Ο σταθµός αριστερά του
QSO, εκπέµπει ένα  αδρανή σήµα (Idling signal)αποτελούµενο από δυο παράλληλες γραµµές.
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(Idling signal = Αδρανή σήµα. Το σήµα PSK31 έχει εύρος περίπου 31 Hz, αποτελούµενο από
δύο τόνους που απέχουν από το κέντρο ±15 Hz, όταν κλικ προς εκποµπή χωρίς να έχουµε γρά-

ψει τίποτα στο παράθυρο ΤΧ, εκπέµπουµε µόνο αυτούς τους δύο τόνους, τότε λέµε ότι εκπέ-
µπουµε «ένα αδρανές σήµα», το οποίο δεν περιέχει τίποτα προς αποκωδικοποίηση).

Επίσης µπορεί να είναι ορατές δύο ή περισσότερες πιο εξασθενηµένες παράλληλες γραµµές σε
κάθε πλευρά των κανονικών παράλληλων γραµµών στο κάτω µέρος αυτού του σήµατος, οι ο-

ποίες είναι ανεπιθύµητες πλευρικές ζώνες συχνοτήτων, που παράγονται µε ελαφρώς υπεροδή-
γηση του ποµποδέκτη. Αυτό δείχνει ότι η ρύθµιση της εντάσεως εξόδου  της κάρτας ήχου του
σταθµού, είναι σε µεγαλύτερη ένταση από την κανονική και παράγει ανεπιθύµητες δευτερεύ-

ουσες κάθετες (αχνά άσπρες) γραµµές (δηλαδή επιπλέον αρµονικές).
Το σήµα που περιβάλλεται µε κύκλο και σηµειώνετε ως "Overmodulated" επίσης έχει τις ευρείες

ανεπιθύµητες πλευρικές ζώνες.
Παρατηρήστε πόσο κοντά αυτές οι πλευρικές ζώνες είναι παρεµποδίζοντας ένα QSO  µε τον

αµέσως δεξιά σταθµό.
Επειδή αυτές οι πλευρικές ζώνες συχνοτήτων είναι µία ένδειξη των ρυθµίσεων µας, καλό είναι

να εκπέµπουµε το αδρανές σήµα (Idling signal) και να ρωτάµε το QSO, πως µας βλέπει,
 τι IMD λήψεως διαβάζει; Περί IMD δείτε στην σελίδα 100 και 101.

[Σηµείωση: Πριν δώσουµε αναφορά περί του τι  IMD λαµβάνουµε, καλό είναι να είµαστε στο
Spectrum (Φάσµα) για να δούµε το S/N (signal/noise) του σήµατος, διότι αν υπάρχει ένα αρκετά
καλό σήµα και το S/N είναι πολύ χαµηλό, τότε και το  IMD θα είναι χαµηλό. Από την άλλη
υπάρχει η πιθανότητα το σήµα να είναι πολύ ισχυρό και το IMD να είναι χαµηλό κι αυτό διότι ο
δέκτης µας ψαλιδίζει το σήµα. Σ’ αυτήν την περίπτωση κατεβάζουµε την ένταση (Gain)
του RF].

 Οι εικόνες 1,2,3,4 είναι από τον KK7UQ στην http://kk7uq.com/html/hamfest.htm επίσης σ’ αυτήν
την ιστοσελίδα θα βρείτε σε εικονογραφηµένη µορφή πολλά για τα ψηφιακά.

http://kk7uq.com/html/hamfest.htm
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Ένα άλλο παράδειγµα.

Εικόνα 1 Ένα αδρανές σήµα PSK31 σε κεντρική συχνότητα 100Hz. Οι δύο τόνοι είναι σε 100
±15.625Hz ή 84.375Hz και 115.625Hz.

Εικόνα 2 λόγω IMD  παρουσιάζονται αρµονικές (2F1 – F2) και (2F2-F1) ή 53.125Hz και 146.875Hz.
Μετρώντας την διαφορά δυναµικού µεταξύ των αρχικών τόνων και των αρµονικών,
βλέπουµε  ότι the IMD είναι –40dB ενώ το κανονικό σήµα είναι  0dB.

Εικόνα 3 εδώ εκτός από τις αρµονικές υπάρχει κι ένα ισχυρότατο παράσιτο, θα ήταν λάθος να
δώσουµε το IMD σ’ ένα τέτοιο σήµα.

Γί’ αυτό είναι σηµαντικό το λαµβανόµενο σήµα να είναι αρκετά πάνω από την στάθµη θορύβου
πριν στείλουµε το IMD. Επίσης η διάδοσης HF να είναι καλή.

Μερικά παραδειγµατα
Προσέξτε τις µπλε οριζόντιες στάθµες του σήµατος, τα dB στο φάσµα εν σχέση µε τα Db του
IMD.
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Στην ιστοσελίδα http://www.psb-info.net/ θα βρείτε µία νέα πρόταση για τις ψηφιακές διαµορ-
φώσεις, την αντικατάσταση του RST. Τα R, S να παραµείνουν και το T (Tone) να αντικατασταθεί

από το Q (Quality), έτσι στα ψηφιακά να δίνουµε RSQ (R=Readability, S=Strength, Q=Quality).
Και αυτό, διότι το T (τόνος) καλύπτει τις ανεπιθύµητες διαµορφώσεις στο  CW από Hum (= βόµ-
βο, βουητό , λόγω ατέλειας ή βλάβης του ανορθωµένου ρεύµατος), Clicks (= ισχυροί κρότοι, εξ

αιτίας σπινθήρων στις  επαφές χειριστηρίου ή ηλεκτρονόµου), Chirps [= τετερίσµατα ( φωνή των
πτηνών) οι παρουσιαζόµενες µεταβολές της συχνότητας του ακουστικού σήµατος λήψεως].

Όπως µε τους περισσότερους άλλους ψηφιακούς τρόπους, είναι δυνατό να ανοιχτούν πολλαπλά
παράθυρα RX και να µεταβαίνετε στο ενεργό παράθυρο (σ΄αυτό που µπορείτε να εκπέµψετε)

µεταξύ αυτών. Για αυτήν και την  γενική λειτουργία-τεχνικές δείτε το τµήµα λειτουργίας.

Περισσότερα περί PSK31 στην ιστοσελίδα: http://aintel.bi.ehu.es/psk31.html
Στην http://www.eu.srars.org/ υπάρχει µία Ευρωπαϊκή λέσχη (club) για PSK31.

Στην http://pskreporter.info/pskmap.html υπάρχει χάρτης QSO εδώ & τώρα. Δυστυχώς δεν συνερ-
γάζεται µε το MixW ακόµη αλλά τον ανοίγεται σαν ιστοσελίδα.
Σ’ ένα κουµπί Μάκρο γράφουµε:

<EXEC:"C:\Program Files\Internet Explorer\iexplore.exe"www.pskreporter.info/pskmap.html>
Όποτε κλικ σ’ αυτό το κουµπί θα έχουµε τον χάρτη.

http://www.psb-info.net/
http://aintel.bi.ehu.es/psk31.html
http://www.eu.srars.org/
http://pskreporter.info/pskmap.html
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MixW: PSK63/125
Λειτουργία

PSK63 & PSK125 Βασικά
Αυτές οι διαµορφώσεις δεν υπάρχουν στο Mode του Μενού, για να τις εργαστούµε γράφουµε σε
κουµπιά Μάκρο µακροεντολές ή από το πλαίσιο BPSK31 Settings όπως περιγράφονται πιο κάτω,

BPSK63, BPSK125, QPSK63 & QPSK125 παρέχονται ως παραλλαγή των BPSK31
&QPSK31, αλλάζοντας το BAUDRATE χρησιµοποιώντας είτε µια Μάκρο εντολή είτε το πλαίσιο
διαλόγου Settings. Προτείνονται δυο Μάκρο, ένα για µετάβαση στο PSK63 ή 125 και ένα για την

επιστροφή στο PSK31.
Το PSK63 λειτουργεί ακριβώς όπως το PSK31, εκτός από το ότι, το σήµα θα είναι δύο φορές ευρύ,
και µπορείτε να εκπέµψετε δύο φορές γρηγορότερα  (εάν µπορείτε να δακτυλογραφήσετε τόσο

γρήγορα). Για τον ίδιο λόγο, το PSK125 θα είναι 4 φορές πιο γρήγορο.

Το MixW θα αναγνωρίσει κατάλληλα την διαµόρφωση στο ηµερολόγιο βασισµένο στον αριθµό
των baud.

Για να αλλάξετε από την µία διαµόρφωση στην άλλη, υπάρχουν δύο τρόποι:
1ον δεξί κλικ σ΄ένα κουµπί µάκρο και από το Subset>Program control επιλέγουµε <MODE:mode>,

σβήνουµε το mode και γράφουµε BPSK31. Από το Subset>RTTY επιλέγουµε
<BAUDRATE:baudrate> σβήνουµε το baudrate και γράφουµε 62.5

Τα ίδια κάνουµε και για τους άλλους τρόπους,έτσι θα έχουµε:

Μακροεντολή στην αλλαγή σε BPSK63: <MODE:BPSK31><BAUDRATE:62.5>
Μακροεντολή στην αλλαγή σε BPSK125: <MODE:BPSK31><BAUDRATE:125>
Μακροεντολή για επιστροφή στο BPSK31: <MODE:BPSK31><BAUDRATE:31.25>

2ον Μπορείτε επίσης να αλλάξετε την τιµή του baud µε την επιλογή Διάλογου BPSK31 Settings,
από Mode> Mode Settings και αλλάζοντας την τιµή του Baudrate

ΣΗΜΕΙΩΣΗ:  Οι PSK63 & 125 καλλίτερα να βρίσκονται πιο πάνω από τις παραδοσιακές PSK31
συχνότητες λειτουργίας, παρά να υπάρχει ενδό-ανάµιξη µε αυτές, δεδοµένου ότι τα PSK63 & 125

απαιτούν περισσότερο εύρος ζώνης. Εάν αλλάξετε από PSK31 σε PSK63/125 κατά τη διάρκεια
ενός QSO διακινδυνεύετε το σήµα σας να επεκταθεί στο σήµα ενός άλλου χρήστη,

το οποίο δεν θα βελτιώσει την εικόνα σας ως ευγενικού και διακριτικού ραδιοερασιτέχνη.
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MixW: MFSK

Εισαγωγή και θεωρία
_________________________________________________________

Υπό Murray Greenman, ZL1BPU

(Συχνότητες 1838/3580/7037/14080/21080/28080 KHz.
Προσοχή οι 14080/21080 είναι & για RTTY)

MFSK Επισκόπηση για τους αρχαρίους
MFSK είναι µια τεχνική στα ψηφιακά δεδοµένα που χρησιµοποιούν πολλαπλάσιους τόνους,
επεκτείνοντας το RTTY από δυο τόνους σε πολλούς τόνους, συνήθως, αλλά όχι πάντα, έναν τό-
νο κάθε φορά.  MFSK σηµαίνει Multi Frequency Shift Keying (Πολλαπλή Ρυθµική Μετατόπιση
Συχνότητας), και δεν πρέπει να συγχέεται µε το MSK (Minimum Shift Keying). Υπάρχουν µερι-
κές διαφορετικές τεχνικές που χρησιµοποιούν, τους ταυτόχρονους (ή παράλληλος) τόνους, δια-
δοχικούς (έναν µετά τον άλλον)  τόνους, ή συνδυασµοί τόνων.
Στο MT-Hell µπορεί να είναι καθένας ταυτόχρονος ή διαδοχικός, ενώ οι τόνοι που χρησιµοποι-
ούνται για την τηλεφωνική σηµατοδότηση DTMF, είναι ταυτόχρονα ζεύγη τόνων, τα δε Piccolo
και Coquelet,  αν και χρησιµοποιούν ζευγάρια τόνου, είναι οριστικά διαδοχικοί.

Οι εκποµπές του MFSK έχουν µοναδικό ήχο, σχεδόν µουσικό, αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο
Piccolo και Coquelet έλαβαν αυτά τα ονόµατά.

Σχετικά η MFSK χρησιµοποιεί διαστήµατα στενού τόνου, έτσι οι αξιοπρόσεκτοι λογισµικοί ρυθ-
µοί επιτυγχάνονται για ένα δεδοµένο πλάτος - 64 bps σε ένα εύρος ζώνης σηµάτων 316 Hz.
Η ακόλουθη εικόνα είναι από φασµατογράφο ενός σήµατος MFSK16 (16 τα φέροντα) µε ένα διά-
στηµα 15,625 Hz και λειτουργία 15,625 baud. Η εκποµπή λειτουργεί σε 62,5 bps (περίπου 80 λέ-
ξεις ανά λεπτό!) και καταλαµβάνει εύρους ζώνης περίπου 316 Hz. Οι δύο µαύρες οριζόντιες
γραµµές στην εικόνα είναι σε 1000 Hz και 1300 Hz, και η οριζόντια κλίµακα είναι περίπου 20
δευτερόλεπτα. Αυτή η µικρή εκποµπή περιέχει περίπου 120 γράµµατα.
Η διαµόρφωση MFSK16 χρησιµοποιείται πάντα µε FEC, έτσι το κείµενο κινείται πραγµατικά  σε
περίπου 42 WPM (31,25 bps). (περί FEC, δείτε: Amtor Εισαγωγή & θεωρία)

(Bps= baud per second-baud ανά λεπτό) (WPM= word per minute-λέξη ανά λεπτό)

Fig. 1. Φασµατοσκόπιο από ένα MFSK16 Σήµα

Πλεονεκτήµατα
Το MFSK έχει διάφορα πλεονεκτήµατα απόδοσης:

1.Υψηλή απόρριψη του παλµού και του ευρυζωνικού θορύβου λόγω του στενού εύρους ζώνης
των δεκτών ανά τόνο

2.Χαµηλό ρυθµό baud για την ευαισθησία και την απόρριψη πολλαπλών διαδροµών -  ρυθµός
λογισµικού bit υψηλότερος από το συµβολικό ρυθµό baud.

3.Σταθερή ισχύς ποµπού.
4.Ανοχή ιονοσφαιρικού αποτελέσµατα όπως Doppler, εξασθένιση και πολλαπλών διαδροµών
5.Αλλά ο σηµαντικότερος από όλους, σε ένα σύστηµα MFSK είναι το λάθος του ρυθµού (rate)

βελτιώνεται όταν  ο αριθµός τόνων αυξάνεται, έτσι µε τουλάχιστον 32 τόνους η απόδοση είναι
ασυναγώνιστη. Ενώ µε τα συστήµατα PSK ισχύει το αντίθετο.
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Μειονεκτήµατα

Να είµαστε δίκαιοι - υπάρχουν µειονεκτήµατα στο MFSK! Τα κύρια µειονεκτήµατα συσχετίζο-
νται µε το στενό διάστηµα και το στενό εύρος ζώνης των ξεχωριστών ανιχνευτών τόνου - η µε-
τατόπιση µπορεί να είναι ένα πρόβληµα και ο ακριβής συντονισµός είναι ουσιώδης. Οι καλοί

συντονιζόµενοι δείκτες και το AFC είναι απαραίτητοι για τις πιο αργές ταχύτητες. Είναι σηµα-
ντικό ο ποµποδέκτης να είναι πολύ σταθερός, και επίσης να έχει πολύ µικρή µετατόπιση συχνό-

τητας µεταξύ της εκποµπής και λήψης  (κατά προτίµηση λιγότερο από 5 Hz).  MFSK χρησιµο-
ποιεί επίσης περισσότερο εύρος ζώνης για µια δεδοµένη ταχύτητα κειµένων από 2FSK ή ενός

συστήµατος PSK για την ίδια λεκτική µονάδα (ένδειξη), είναι εποµένως πιο σθεναρό.

Κωδικοποίηση αλφάβητου
Υπάρχουν πολλοί τρόποι να κωδικοποιηθεί το αλφάβητο από το πληκτρολόγιο για την µετάδο-
ση. Ίσως ο πιο συνήθης κοινός τρόπος τώρα είναι  το ASCII (ITA-5), ή ITA-2 (όπως χρησιµοποιεί-
ται στο τηλέτυπο). Το MFSK16, όπως το PSK31, είναι βασισµένα στο Varicode, το οποίο, αντίθετα
από τα περισσότερα αλφαβητάρια, παρέχει ένα διαφορετικό αριθµό bits στους διαφορετικούς
χαρακτήρες, έτσι ώστε οι συχνότερα χρησιµοποιηµένοι χαρακτήρες έχουν λιγότερα bits, γι’αυτό
στέλνονται και γρηγορότερα.
Ο αριθµός των bits ανά χαρακτήρα αλφάβητου εξαρτάται από τη συχνότητα του χαρακτήρα,
ακριβώς όπως στο Μορς. Παράδειγµα:

Χαρακτήρας Varicode
space 100            (space= διάστηµα )
 a 101100
 e 1100
 E 111011100
 Z 101010110100
Κατά συνέπεια, η απόδοση κωδικοποίησης αλφάβητου εξαρτάται από τον επιλεγµένο κώδικα,
όπως µε ένα Varicode, όπως και το κείµενο που στέλνεται:
Alphabet Bits/Char     (αλφαβητικό Bits ανά χαρακτήρα – character-)
Σηµείωση= Χαρακτήρα ονοµάζουµε κάθε σύµβολο-γράµµα, αριθµό, σηµείο στίξεως κ.α. ITA-5
ASCII 10
 ITA-2 7.5
Varicode ~ 7-8
Η δύναµη του varicode είναι ότι το αλφάβητο είναι ουσιαστικά απείρως επεκτάσιµο.  Παραδείγ-
µατος χάριν, όλοι οι ευρωπαϊκοί τονισµένοι χαρακτήρες καθορίζονται, και άλλοι έχουν προστε-
θεί για λόγους ελέγχου, οι οποίοι είναι εκτός του συνόλου χαρακτήρων. Το MFSK16 varicode δεν
είναι το ίδιο όπως το PSK31 varicode, αν και η τεχνική είναι παρόµοια.  Ένα άλλο σηµαντικό
πλεονέκτηµα χρήσης του varicode είναι ότι η ροή των στοιχείων µπορεί να είναι πολύ περισσό-
τερο γρήγορη στον επανά-συγχρονισµό σε περίπτωση λαθών, από ότι είναι δυνατό µε τα άλλα
συστήµατα, και έτσι ένα ελάχιστο των στοιχείων µπορεί να χαθεί.

Ρυθµοαπόδοση κειµένων  (Text Throughput)
(Σηµείωση: Throughput= ικανότητα διαβίβασης δεδοµένων, Μέτρο ποσότητας έργου που επιτε-
λείται από ένα σύστηµα υπολογιστή µέσα σε ορισµένη χρονική περίοδο.)

Ο χρήστης ενδιαφέρεται για την πραγµατική χρησιµοποιήσιµη της ρυθµο-απόδοσης κειµένων,
η οποία εκφράζεται σε Χαρακτήρες Ανά Δευτερόλεπτο (CPS=Characters Per Second) ή Λέξεις
Ανά Λεπτό (WPM= Words Per Minute). Και τα δύο εξαρτώνται από το χρησιµοποιούµενο αλφά-
βητο, και τον αριθµό λέξεων ανά λεπτό και από τον µέσο όρο του µεγέθους της λέξης. Στα αγ-
γλικά αυτό λαµβάνεται για ευκολία µε πέντε γράµµατα συν ένα γράµµα για το διάστηµα. Έτσι
µπορούµε να πούµε ότι:

Ρυθµοαπόδοση κειµένων (CPS) = Χρήστης Data Rate / Αλφάβητο Bits ανά Character (χαρα-
κτήρα)
Ρυθµοαπόδοση κειµένων (WPM) = CPS x 60 / letters per word (Γράµµατα Ανά Λέξη)
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Παράδειγµα εργασίας
Πέστε ότι χρησιµοποιούµε ένα σύστηµα MFSK µε 16 τόνους (16FSK), λειτουργίας 15,625 baud
µε FEC Rate = 1/2, και ένα ASCII µε χρησιµοποίηση αλφάβητου 10 bits/character. Τότε:
Συµβολικό Rate = 15,625 baud
Channel Data Rate = 15,625 x log216 = 15,625 x 4 = 62,5 bps
Χρήστης Data Rate = 62,5 x 1/2 (FEC RATE) = 31,25 bps
Ρυθµοαπόδοση κειµένων (CPS) = 31,25 / 10 CPS = 3,125 CPS
Ρυθµοαπόδοση κειµένων (WPM) = 31,25 x 60 / (10 x 6) = 31,25 WPM
Αυτό θα πραγµατοποιηθεί σε ένα εύρος ζώνης ελάχιστα περισσότερο από 16 x 15,625 = 250 Hz.

Συγκρίσεις (Comparisons)
Το ερασιτεχνικό RTTY λειτουργεί µε 45,45 baud επιτυγχάνοντας 60 WPM χωρίς διόρθωση λά-
θους, και χρειάζεται περίπου 300 Hz εύρος ζώνης. πακέτο 300 baud  διορθώνει το λάθος, αλλά
δεν ταιριάζει στους όρους σχεδιασµού για HF,  και σπανίως 30 WPM αποδίδουν καλύτερα,
συχνά δε πολύ λιγότερες. Το Packet χρειάζεται 1 kHz εύρος ζώνης. PSK31 λειτουργεί 31.25 baud,
και το QPSK δίνει διόρθωση λάθους κειµένου σε 31.25 WPM περίπου. Έχει το στενότερο εύρος
ζώνης , λιγότερο από 100 Hz.

Εικ. 5. Γραφική παράσταση ρυθµού ακατέργαστων δεδοµένων διαφόρων ψηφιακών τρόπων

Εντιπαράθεση µε την κατά προσέγγιση εύρους ζώνης.
(Versus approximate bandwidth)
Από την άποψη της απόδοσης, των παραδειγµάτων που δίνονται, µόνο η MFSK16 και PSK31 θε-
ωρούνται πρακτικά για QSO DX. Η PSK31 συχνά δεν αποδίδει καλά σε µακριά διαδροµή, και δεν
παρέχει καµία βελτίωση όταν χρησιµοποιείται το FEC, έτσι χρησιµοποιείται συνήθως χωρίς αυ-
τό. Η MFSK στην πράξη είναι ουσιαστικά τόσο ευαίσθητη όσο το PSK31 και είναι απρόσβλητη
από Doppler. Επηρεάζεται επίσης λιγότερο από τις παρεµβολές, και προσφέρει αποτελεσµατικό
FEC. Αυτό έχει σαν αποτέλεσµα να υποστηρίζεται για την εξοµοίωση ιονοσφαιρικών  δοκιµών.

(Σηµείωση.Το φαινόµενα Doppler= υπάρχει φαινοµενική µεταβολή στη συχνότητα σήµατος
όταν η πηγή ήχου & ο παρατηρητής έχουν σχέση κίνησης)

(FEC= Forward Error Correction-Προωθηµένη διόρθωσης λάθους = τεχνική ελέγχου λάθους, ό-
που υπάρχει πλεονασµός στα δεδοµένα του ποµπού έτσι επιτρέπει στον σταθµό λήψεως να δι-
ορθώσει µερικά λάθη).
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MFSK16
Η νέα διαµόρφωση MFSK 16 περιλαµβάνει συνεχείς τόνους φάσης και πολλές άλλες βελτιώσεις,
ειδικά στην  λήψη. Ο τρόπος είναι ελαφρώς βασισµένος στο Piccolo, αλλά διαφέρει σε µερικά
σηµαντικά σηµεία:

· Τα εκπεµπόµενα στοιχεία είναι προσανατολισµένο bit, παρά προσανατολισµένο
χαρακτήρα.

· Το θεµελιώδες σήµα είναι ένα µονό σύµβολο, όχι ένα ζεύγος συµβόλων.
· Η κωδικοποίηση µείωσης λάθους είναι ενσωµατωµένη.
· Διάστηµα τόνου και ο ρυθµός baud είναι διαιρέσεις του 125.
· Οι τόνοι εκποµπής είναι συγχρονισµένη φάση CPFSK.
· Καµία φάση συµβόλων ή άλλες πληροφορίες AM διαβιβάζονται.

1. Το σύστηµα µπορεί εποµένως να διαβιβάσει το κείµενο από τα δυαδικά αρχεία, οποιοδήποτε
αλφάβητο συµπεριλαµβανοµένου varicode, και µπορεί να χρησιµοποιήσει την κωδικοποίηση
λάθους.
2. Οι τόνοι και οι ρυθµοί baud (15,625 Hz, 31,25 Hz κ.λπ...) επιλέγεται για να επιτρέψει κατ’ ευ-
θείαν στην κάρτα ήχου του Η/Υ δειγµατοληψία 8 kHz ποσοστού δείγµατος.
3. Αυτό σηµαίνει ότι ο ποµπός  δεν χρειάζεται να είναι γραµµικός. Χρησιµοποίηση FFT του δέ-
κτη, η διαβιβασθείσα φάση του φέροντος µπορεί να εξαχθεί,  και από αυτό αντλείται το σύµβο-
λο της φάσης.  Αυτή η τεχνική είναι πολύ γρήγορη και αξιόπιστη.
Φυσικά το MFSK16 προσανατολίζεται στον υπολογιστή, παρά σε ηλεκτροµηχανικό σύστηµα,
έτσι είναι εύκολο και ανέξοδο να εγκατασταθεί, και εύκολο να λειτουργήσει, χωρίς συµβιβα-
σµούς στην εκτέλεση.
(FFT =Fast Fourier Transform-ταχύς µετασχηµατιστής Fourier)

· Ακριβής συντονισµός για τη χρήση λειτουργίας ποµποδεκτών τεχνικής "δείχνω και κλικ"
· Δαιδαλώδη κωδικοποίηση FEC (Forward Error Correction) µε παρεµβολή µειώσεως λά-

θους
· FFT (Fast Fourier Transform) φιλτράρισµα και ανίχνευση συµβόλων
· Επανεύρεση του συγχρονιστικού συµβόλου µε τη µέτρηση των µεταβάσεων ή µε την φά-

ση του φέροντος  στον ανιχνευτή FFT συµβόλων
· Δύο ταχύτητες σηµάτων µε τους διαφορετικούς αριθµούς τόνων  (αλλά του ιδίου εύρους

ζώνης)  για να ταιριάξουν στις συνθήκες
Το MFSK Varicode είναι ελαφρώς αποδοτικότερο από άλλα, δεδοµένου ότι µικρότεροι
κώδικες είναι διαθέσιµοι. Αυτό γίνεται επειδή οι συνδυασµοί "000" ..0000 "κ.λπ... δεν
χρειάζεται να είναι δεσµευµένοι για την µη απασχόληση και µπορούν να χρησιµοποιη-
θούν µέσα στη ροή χαρακτήρων bit.   Μόνο ο συνδυασµός "001" είναι απαγορευµένος, δε-
δοµένου ότι αυτό επισηµαίνει το τέλος ενός χαρακτήρα και την έναρξη του επόµενου.

Η ταχύτητα στο απλό γλωσσικό κείµενο είναι σχεδόν 20% γρηγορότερη από ότι χρη σι-
µοποιείται στο G3PLX varicode. Ο µέσος αριθµός bits.ανά χαρακτήρα για το απλό

κείµενο έχει µετρηθεί 7,44 , δίνοντας στο MFSK16 ένα κείµενο Ρυθµοαπόδοσης 42 WPM
µε 31,25 baud ποσοστό στοιχείων χρηστών.

· Σηµείωση: Ο Murray έχει έναν άριστο ιστοχώρο µε πολλές περισσότερες πληροφορίες
για MFSK16 και για άλλες σχετικές διαµορφώσεις. Η ιστοσελίδα του είναι µία µεγάλη
πηγή  για καθέναν ενδιαφερόµενο στην εκµάθηση περισσότερων για αυτόν τον συναρ-
παστικό νέο τρόπο: MFSK, " Ο επίσηµος ιστοχώρος για MFSK» του Murray Greenman,
ZL1BPU, είναι http://www.qsl.net/zl1bpu/MFSK/ .

(Σηµείωση: Εδώ θα µάθουµε πολλούς από τους όρους που ειπώθηκαν πιο πάνω όπως πχ.
Piccolo και Coquelet).

http://www.qsl.net/zl1bpu/MFSK/
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MixW: Λειτουργία MFSK
_________________________________________________________

MFSK16 χρησιµοποιεί περίπου το ίδιο εύρος ζώνης, µε 170Hz µετατόπιση όπως στο RTTY και έ-
τσι η ρύθµιση του ποµποδέκτη για MFSK16 µπορεί να είναι κατά προσέγγιση η ίδια µε εκείνη
που χρησιµοποιείται για την καθιερωµένη µετατόπιση του RTTY.

Ρυθµίσεις του ποµποδέκτη (Transceiver Settings)
Μικροµετρικός συντονισµός (Fine Tuning ) : Εάν ο ποµποδέκτης σας είναι εξοπλισµένος µε
την δυνατότητα συντονισµού "FINE", πάντα να το χρησιµοποιείτε προς συντονισµό για τον ψη-
φιακό τρόπο, εντούτοις, το µεγαλύτερο µέρος των ρυθµίσεων  µπορεί να γίνουν στο λογισµικό,
και όχι µε το VFO του ποµποδέκτη εάν το προτιµάται. Μερικοί παλαιότεροι ποµποδέκτες δεν
είναι αρκετά ευσταθείς για τη λειτουργία MFSK και η συχνότητα τους θα ολισθαίνει αρκετά .

USB: USB είναι η σύµβαση για τη λειτουργία MFSK σε όλες τις ζώνες. Και οι δυο πλευρικές ζώ-
νες συχνοτήτων µπορεί να χρησιµοποιηθούν, αλλά ο αποστολέας και ο δέκτης πρέπει να είναι
στην ίδια πλευρική ζώνη, ή ο ένας σταθµός πρέπει να αναστραφεί (βλ.: περί αντιστροφής στο
θέµα περί Ρυθµίσεων Παραµέτρων σελίδες 22 και 107).

Φιλτράρισµα (Filtering):  Το βέλτιστο φιλτράρισµα εξαρτάται από τις επιλογές φιλτραρίσµατος
SSB του ποµποδέκτη σας και η χαρακτηριστική απόρριψης του IF αυτού. Το ευρύ φιλτράρισµα
θα σας επιτρέψει να εργάζεστε σε  µεγαλύτερο φάσµα χωρίς να χρειάζεται ξανά-συντονισµός
στον ποµποδέκτη σας, αλλά µπορεί επίσης να προκαλέσει προβλήµατα όταν υπάρχουν ισχυρά
παρακείµενα σήµατα.
Ένα στενό (RTTY ή FSK) φίλτρο  µπορεί να βοηθήσει σηµαντικά σε µερικά ραδιόφωνα και κα-
ταστάσεις. Πολλοί ποµποδέκτες δεν έχουν επιλογές στενών φίλτρων λειτουργούντες στους τρό-
πους SSB.

Ρυθµίσεις MixW
Κλικ στο τετραγωνίδιο Mode της Γραµµής Κατάστασης και επιλέξτε MFSK . Μετά, ξανά Κλικ
στο τετραγωνίδιο Mode της Γραµµής Κατάστασης και επιλέξτε "Mode Settings". Θα εµφανιστεί
το ακόλουθο πλαίσιο διαλόγου:

Οι συχνότητες TX και RX τίθενται µε την βοήθεια του δροµέα στο παράθυρο του καταρράκτη,
(πατώντας κλικ στην συχνότητα ή στο σήµα). Διατηρήστε αυτό περίπου 1500 Hz, έτσι ο ποµπο-
δέκτη θα είναι κοντά στο κέντρο της ζώνης φίλτρου του (δείτε σελίδες 107,108,109 περί Align.
(Σηµείωση: οι ποµποδέκτες έχουν ένα εύρος ακουστικής συχνότητας περιπου 300 έως 2300 Hz,
αν πάµε προς εκποµπή στα άκρα του εύρους, υπάρχει η πιθανότητα µερικές συχνότητες να µην
βγουν στον αέρα, δείτε σελίδες 107,108,109 περί µάκρο <ALIGN:fq_in_Hz>).
AFC, = πρέπει πάντα να είναι ON για τη λειτουργία MFSK λόγω της κρίσιµης φύσης του MFSK.

Squelch και το Squelch threshold µπορείτε να το προσαρµόσετε στο όριο να µην εµφανίζονται
άχρηστοι χαρακτήρες αλλά επίσης µπορεί να χάσετε και µερικούς “καλούς”, χρησιµοποιώντας
το Squelch.
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Οι MFSK τόνοι µπορούν επίσης να αναστραφούν επιλέγοντας το τετραγωνίδιο Inverted.
Σηµείωση1: Όταν έχουµε στον καταρράκτη ένα δυνατό σήµα αλλά δεν γίνεται αποκωδικοποί-
ηση τότε κλικ Inverted
Σηµείωση2: Αυτή  η δυνατότητα εργάζεται διαφορετικά στο MixW από τα περισσότερα άλλα
ψηφιακά προγράµµατα καρτών ήχου, διαβάστε παρακαλώ και καταλάβετε τις πληροφορίες για
την αντιστροφή στο Θέµα Ρυθµίσεων Παραµέτρων.

Συντονισµός MFSK
Μπορείτε εύκολα να αναγνωρίσετε τον ήχο MFSK µόλις τον ακούσετε. Ηχεί όπως το RTTY, αλ-
λά µε  πολλαπλάσιους, µουσικούς τόνους. Η ακόλουθη επίδειξη συντονισµού παρουσιάζει ευ-
διάκριτα την σχηµατοµορφή από το MFSK16:

Όπως µπορείτε να δείτε, οι πολλαπλοί τόνοι του MFSK είναι διασκορπισµένοι σε όλο το εύρος
ζώνης του σήµατος, ενώ οι δύο σαφείς Mark και Space τόνοι του σήµατος RTTY είναι στις άκρες
του εύρους ζώνης. Μπορείτε επίσης να δείτε ότι το MFSK16 χρησιµοποιεί λίγο περισσότερο εύ-
ρος ζώνης από το τυποποιηµένο σήµα 170Hz του RTTY.
Για να συντονίσετε ένα MFSK σήµα, χτυπήστε τον δροµέα στη µέση του εύρους, και τον ρυθµί-
ζετε έπειτα σε καθεµία πλευρά µε τη χρησιµοποίηση των πλήκτρων CTRL - βέλη έως ότου αρχί-
σει να λαµβάνετε το κείµενο στο παράθυρο RX, ενώ το AFC θα κλειδώσει επάνω στο σήµα. Λό-
γω της διεµπλοκής  θα διαπιστώσετε ότι παίρνει λίγο περισσότερο χρόνο για να συντονίσετε το
MFSK από ότι στο RTTY ή ακόµα και το PSK. Επίσης θα παρατηρήσετε ότι το κείµενο RX θα έρ-
θει σε δεσµίδες αντί µιας σταθερής ροής.

Εκποµπή :
Για να µεταβείτε από λήψη σε εκποµπή ή αντιθέτως, πιέστε το πλήκτρο Pause/Break, ή κλικ στο
TX/RX της Γραµµής Κατάστασης, ή επιλέξτε Options | RX, ή Options | TX από την Γραµµή
Μενού.
Όπως µε τις άλλες ψηφιακές διαµορφώσεις, είναι δυνατό να ανοιχτούν πολλαπλά παράθυρα
RX και να επιλέγετε µεταξύ τους, το ενεργό παράθυρο (αυτό όπου θα εκπέµπετε).

Για αυτήν και άλλη γενική λειτουργία, ή τεχνικές, δείτε το θέµα Γενική Λειτουργία.

MixW: Αποστολή εικόνας µε MFSK
Αποστέλλοντας εικόνες µε MFSK:

Ενώ εργάζεστε στην διαµόρφωση MFSK είναι δυνατό να µεταπηδήσετε σε εκποµπή εικόνας
στενού εύρους ζώνης και να στείλετε µικρές εικόνες, χωρίς οι χειριστές να αλλάξουν µε το χέρι

τίποτα από την ]MFSK είτε από τον εκπέµποντα ή λαµβάνοντα σταθµό.
Οι εικόνες πρέπει να είναι µικρές,  όχι µεγαλύτερος από 250 x 200 pixels (εικονοστοιχεία).

Η λειτουργία είναι πολύ ευκολότερη εάν η εικόνα έχει τεθεί στον φάκελο MixW, αν και αυτό δεν
απαιτείται.

Ο στέλνοντας σταθµός πρέπει να ενηµερώσει τον λαµβάνοντα σταθµό ότι µια εικόνα πρόκειται
να σταλεί. Κατόπιν ο χειριστής που θα εκπέµψει επιλέγει File | Send Picture και έπειτα επιλέγει

B/W... ή Color.... Από το ακόλουθο πλαίσιο διαλόγου που ανοίγει:
(B/W= Black & White = µαυρόασπρη, Color= έγχρωµη)
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ΣΗΜΕΙΩΣΗ:  B/W ή Color ισχύει µόνο για τη µέθοδο µετάδοσης. Η επιλογή B/W θα οδηγήσει
την εκποµπή να γίνει σε πιο σύντοµο χρονικό διάστηµα από ότι η ίδια εικόνα

εκπεµπόταν χρωµατιστή.
Βρείτε και επιλέξτε την εικόνα που θέλετε να στείλετε (.bmp ή .jpg) και χτυπήστε Open (ανοίγω

ή άνοιγµα)  για να αρχίσει η µετάδοσης της εικόνας.

Το εικόνίδιο  εµφανίζεται στα παράθυρα RX και TX της οθόνης MixW του αποστολέα ενώ η
εικόνα είναι εκπεµπόµενη.
Εάν ένα "Χ" εµφανίζεται πέρα από την εικόνα σηµαίνει ότι MixW δεν κατάφερε  να ανοίξει την
εικόνα εξ αιτίας του τύπου αρχείου ή επειδή το αρχείο είναι χαλασµένο.

Σηµείωση:
Για να ελαττώσουµε τα εικονοστοιχεία (pixels) µίας δικής µας εικόνας που έχουµε και θέλουµε

να εκπέµψουµε, τότε:
Δεξιό κλικ επάνω στην εικόνα, από το ανοιγόµενο µενού επιλέγουµε «Επεξεργασία».

Εµφανίζεται το παράθυρο Microsoft Office picture Manager.
Κλικ στο κουµπί «Επεξεργασία εικόνων…», στα αριστερά και δίπλα από την εικόνα θα παρου-

σιαστεί το πλαίσιο Επεξεργασία εικόνων (εικόνα1)., κλικ στο «Αλλαγή µεγέθους».
Το πλαίσιο Επεξεργασία εικόνων µεταβάλλεται σε πλαίσιο Αλλαγή µεγέθους (εικόνα2).

Από «Προσαρµοσµένο πλάτος (χ) ύψος,  ρυθµίζουµε τα pixels. Κλικ ΟΚ
Κλικ Αρχείο> Αποθήκευση ως… Την αποθηκεύουµε και την θέτουµε στον φάκελο του MixW.

Κλείνοντας το παράθυρο Microsoft Office picture Manager, θα εµφανιστεί η πρόταση:
Υπάρχουν αλλαγές που δεν έχουν αποθηκευτεί, κλικ στο «Χωρίς αποθήκευση» διότι αφορά

την πρωτότυπη εικόνα, εκτός αν την θέλουµε κι αυτην µικρή.

Εικόνα 1
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Εικόνα 2

Στον λαµβάνοντα  σταθµό η ίδια εικόνα θα παρουσιαστεί στο RX παράθυρο, εµφανιζόµενη
στην άνω αριστερή  γωνία της οθόνης.
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Όταν η µετάδοση είναι πλήρης ο λαµβάνων χειριστής µπορεί να χτυπήσει στο εικονίδιο της
Microsoft στην άνω αριστερή γωνία της λαµβανόµενης εικόνας, κατόπιν επιλέξτε Save Picture...,
και έπειτα επιλέξτε µια τοποθεσία για να την σώσετε.

Αµφότεροι οι σταθµοί του MixW θα επιστρέψουν  στον MFSK τρόπο.

Χρησιµοποίηση των Μακροεντολών για να στείλετε εικόνες MFSK.
Υπάρχουν τρεις Μάκρο εντολές που µπορούν να χρησιµοποιηθούν για την αποστολή εικόνας
σε MFSK:

<PIC?N> - το ίδιο όπως επιλέξατε File | Send Picture... | B/W...ανοίγει το πλαίσιο διαλόγου για να
επιλέξετε εικόνα από το αρχείο, στέλνεται σε Black (µαύρο) και White (άσπρο)
<PIC?N%C> - το ίδιο όπως επιλέξατε File | Send Picture... | Color
ανοίγει το πλαίσιο διαλόγου για να επιλέξετε εικόνα από το αρχείο , στέλνεται σε color
<PIC:filename.ext%2000> - στέλνει το αρχείο εικόνας σε Μαύρο-άσπρο υψηλής ευκρίνειας.
(Σηµείωση: Αυτές οι µακροεντολές δεν υπάρχουν στο Subset αλλά όταν τις γράψουµε στο Text,
και κλικ στο αντίστοιχο κουµπί Μάκρο θα εµφανιστεί το πλαίσιο Load bitmap picture προς επι-
λογή της εικόνας. Πχ :

Macro: F12
Label: Info
Text:
Thanks for the Call dear <NAME>
your RST is <RSTS> <RSTS>
my name is <MYNAME> <MYNAME>
QTH is <MYQTH> <MYQTH>
Locator <MYWWLOC> <MYWWLOC>
I send now a picture <PIC?N%C> για έγχρωµη.
I send now a picture <PIC?N> για Μαυρόασπρη.
BTU <CALL> <CALL> de <MYCALL> <MYCALL> PSE QSL<RXANDCLEAR>

Εάν στέλνουµε πάντα την ίδια φωτογραφία, τότε της δίνουµε ένα όνοµα πχ SV8GG-001,
(το 001 είναι αν έχουµε 2ρη, 3τη κτλ φωτογραφία). Έτσι τώρα γράφουµε την µακροεντολή:

I send now a picture <PIC:SV8GG-001.jpg%C>

Το (.jpg) είναι η επέκταση του τι είδους είναι η εικόνα, δηµιουργείται από τα Windows κι αν υ-
πάρχει προσέχουµε να µην σβήσουµε την τελεία και το jpg.
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MixW: THROB

 Εισαγωγή και θεωρία του
_________________________________________________________

Αυτή η σελίδα περιέχει αποσπάσµατα από το συντάκτη του προγράµµατος THROB,  G3PPT,
Η διαµόρφωση THROB είναι ένα πειραµατικό πρόγραµµα που χρησιµοποιεί 9 τόνους και

ανίχνευση FFT.

Fast Fourier Transform επιτρέπει την  απεικόνιση στον καταρράκτη την εµφάνιση σηµάτων που
µπορεί µόλις να ακούγονται και αυτό ώθησε την ιδέα για την χαλιναγώγηση του FFT στην α-
πεικόνιση του καταρράκτη για λόγους επικοινωνίας. Ένα παράδειγµα είναι το Αργό CW µε το

οποίο οι τελείες και οι παύλες αποκωδικοποιούνται οπτικά, ένα άλλο είναι το πολλαπλών –
τόνων Hell µε το οποίο οι διαφορετικοί τόνοι αποτελούν τα σηµεία του Matrix για τους χαρακτή-
ρες και στέλνονται ταυτόχρονα (MT Hell), ή διαδοχικά (SMT Hell). Ο συντάκτης ανάπτυξε ένα
πρόγραµµα αποκαλούµενο SLOWFELD (διαθέσιµο αλλού σε αυτήν την τοποθεσία-ιστού) το

όποια είναι ουσιαστικά µε πολύ αργή ταχύτητα Hellschreiber, µε το οποίο η ένταση σχεδιάζεται
επιλέγοντας FFT bins.  Αυτό είναι πολύ αποτελεσµατικό αλλά πολύ αργό, 2  χαρακτήρες/λεπτό
και όπως όλοι οι µέθοδοι Hell, πάσχουν από το   ελάττωµα ότι ολόκληρος ο χαρακτήρας πρέπει
να σταλεί ως µια " εικόνα " και δεν υπάρχει κανένας  κρυπτογραφηµένο πλεονέκτηµα, παρα-

δείγµατος χάριν 'E' µέσω 'Z'.
Η ερασιτεχνική αδελφότητα έχει µια τεράστια επιλογή των µεθόδων για διπλής κατεύθυνσης
QSO διαδραµατιζόµενες µε κανονικούς όρους όπως PSK31 και Hellschreiber και τις εξελίξεις

τους. Το πρόγραµµα THROB είναι µια προσπάθεια να ωθηθεί το DSP στην περιοχή όπου άλλες
µέθοδοι αποτυγχάνουν λόγω της ευαισθησίας ή τις δυσκολίες διάδοσης   και συγχρόνως

εργασία µε µια λογική ταχύτητα.
Σαν έναρξη, γνωρίστε ότι αυτό είναι σε µια πρώτη κατάσταση της ανάπτυξης και µπορεί να

αλλάξει σε µεγάλο ποσοστό, ή σε τίποτα καθόλου.

Η κάρτα ήχου τρέχει µε 8000Hz και χρησιµοποιεί οµάδες δεδοµένων των 2048, 4096 ή 8192 δειγ-
µατοληψίας 16 bit, για τις τρεις ταχύτητες 4, 2 και 1 baud αντίστοιχα. Ζεύγη ή µονή τόνοι εκτός
παλέτας (πίνακας αναφοράς) από 9 σε 72 ή 144Hz εύρος ζώνης εκπέµπεται και λαµβάνεται δια-
δοχικά, κάθε τόνος όντας 2048 ..4096 ή 8192 δειγµάτων διάρκειας και διαµορφούµενα ως ηµι-
αυξηµένο συνηµίτονο "throb", δεδοµένου ότι τα κύρια και ιχνόµενα τέταρτα των οµάδων είναι
διαµορφωµένο αυξηµένο συνηµίτονο.  Οι µεταλλαγές µονών και ζευγών τόνων από µια παλέτα
9, επιτρέπει να θέσει έναν στοιχειώδη χαρακτήρα για να σταλεί µε έναν µονό παλµό.

Για την λήψη, το 72 ή 144Hz πέρασµα ζώνης (που λαµβάνεται µέσω FFT και του αντίστροφου
φιλτραρισµένου FFT ) τοποθετείται κεντρικά άνω του σήµατος, και έπειτα η παρουσία και η θέ-
σης των τόνων γίνεται η µονάδα του κωδικού µας. Συγχρονισµός της διαδικασίας λήψεως στο
εισερχόµενο "throbs" χρησιµοποιείται, και µπορεί τώρα να τεθεί αυτόµατα.

Το πρόγραµµα είναι µια ανάπτυξη µιας προηγούµενης έκδοσης, η οποία χρησιµοποίησε 5 τό-
νους σε ένα εύρος ζώνης 40Hz µε τους χαρακτήρες που κωδικοποιούνται σε συνδυασµούς τριών
διαδοχικών τόνων. Αυτό ήταν αργό για 7 λέξεις ανά λεπτό και επίσης για την ευαίσθητη πλευ-
ρική ζώνη συχνοτήτων, εντούτοις απέδειξε ότι οι ερασιτέχνες είχαν τον εξοπλισµό και ήταν σε
θέση να τον χρησιµοποιήσουν για να συντονίσουν µέσα σε 3 ή 4 Hz, και µε την βοήθεια του
AFC, να το κρατήσουν. Η τελευταία έκδοση του προγράµµατος έχει τρεις ταχύτητες:  1, 2 και 4
baud, που επιτρέπουν έναν ρυθµό δεδοµένων ..20 και 40 wpm αντιστοίχως, και δεν είναι η πλευ-
ρική ζώνη συχνοτήτων ευαίσθητη δεδοµένου ότι και οι δυνατότητες LSB και USB αποκωδικοποι-
ούνται και εµφανίζονται ξεχωριστά µε την παραδοξολογία να αγνοείται.
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Ο αυτόµατος συγχρονισµός έχει προστεθεί τώρα, µε το οποίο το πρόγραµµα ψάχνει δύο δια-
δοχικό ελάχιστα στη λαµβανόµενη ένταση σηµάτων για τον σωστό συγχρονισµό και έπειτα δι-
ακρίνει την έναρξη της δειγµατοληψίας της αρχής.

Το AFC είναι διαθέσιµο που µπορεί να τα αντεπεξέλθει µε µια ολίσθηση  1Hz σε 5 δ/λεπτα πε-
ρίπου.
Υπάρχουν ακόµα δυνατότητες για τη βελτίωση του µικροµετρικού συντονισµού από το πρό-
γραµµα.

Δεδοµένου ότι αυτή η εργασία άρχισε και έγινε µέρος µιας γενικής κίνησης δοκιµής του τρόπου
MFSK στις ερασιτεχνικές ζώνες, διότι το MFSK είχε παραµεληθεί στο παρελθόν. Ο Murray
(ZL1BPU) έχει διατυπώσει τις δοκιµαστικές προδιαγραφές για µια ερασιτεχνική µορφή Piccolo
και ο Nino (IZ8BLY) µε τον Murray έχουν κάνει τεράστιες προόδους σε αυτήν την κατεύθυνση
µε ένα πρόγραµµα αποκαλούµενο STREAM το οποίο είναι τώρα διαθέσιµο έχοντας και άλλους
τρόπους. Ο Nino ήταν σε θέση να ενσωµατώσει τη διόρθωση λάθους στο πρόγραµµά του. Δεν
µπόρεσα να κάνω αυτό µε τον τρέχοντα αριθµό τόνων µου.
Με τον έναν ή µε τον άλλον τρόπο , φαίνεται να είναι ένας ενδιαφέρων τοµέας της ανάπτυξης
που πρέπει τελικά να παράγει ωφέλεια στον ραδιοερασιτέχνη.

MixW: Λειτουργία του THROB
_________________________________________________________

THROB είναι ένας τρόπος στενής ζώνης, αν και όχι τόσο στενός όσο PSK31. Οι ρυθµίσεις του
ποµποδέκτης σας πρέπει να είναι κατά κύριο λόγο όπως χρησιµοποιήθηκαν στο PSK31. Δείτε τη
λειτουργία PSK31 για να επανεξετάσετε εκείνες τις υποδείξεις.

Ίσως το πρώτο πράγµα που θα παρατηρήσετε όταν συντονίζεστε σε σήµατα THROB να είναι το
διακριτικό φτερούγισµα του ήχου, και το επόµενο πράγµα είναι ότι ο κτύπος είναι πολύ αργός
έναντι των περισσότερων από τους άλλους ψηφιακούς τρόπους.

Επιλέξτε την διαµόρφωση THROB από Mode | THROB, ή µε κλικ στο τετραγωνίδιο Mode της
Γραµµής Κατάστασης και επιλέξτε THROB. Κατόπιν επιλέξτε Mode | Mode settings. Αυτό θα
φέρει επάνω τον ακόλουθο πλαίσιο διαλόγου:

Οι συχνότητες TX και RX παρουσιάζουν την θέση του δροµέα σας που έχει στο παράθυρο φά-
σµατος. Μια ρύθµιση περίπου 1500 Hz συστήνεται, η οποία κρατά τον ποµποδέκτη σας κοντά
στο κέντρο της ζώνης περασµάτων της.  Throb/sec, ο ρυθµός είναι επιλέξιµος (εάν δεν βλέπετε
αυτό που θέλετε στο αναδιπλωµένο πλαίσιο, οποιοσδήποτε αριθµός µπορεί να δακτυλογραφη-
θεί µέσα).,
AFC µπορεί να είναί on για να βοηθήσει στο συντονισµό των σηµάτων THROB.
Inverted όταν κλικ θα αναστρέψει τις θέσεις των συχνοτήτων. Αυτό µπορεί να χρησιµοποιηθεί
εάν εργάζεστε σε πλευρική ζώνη συχνοτήτων (LSB/USB) αντίθετη από τον σταθµό που προ-
σπαθείτε να αντιγράψετε. Εάν εµφανιστεί ότι, ενώ είστε συντονισµένοι σε έναν ισχυρό σήµα
και αντιγράφει µόνο τα “άχρηστα”, προσπαθήστε κάνοντας κλικ Mode | Inverted, ή χτυπώ-
ντας το παράθυρο Throb settings. Ως επακόλουθο µπορεί να δείτε να αρχίζει η τύπωσηχ 100%.
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Δείτε περί αντιστροφή στο θέµα Ρύθµιση Παραµέτρων.
Εδώ είναι ένα στιγµιότυπο οθόνη από ένα σήµα Throb στoν  καταρράκτου:

Όπως µπορείτε να δείτε η Throb χρησιµοποιεί τους δύο ρόµβους µε µία γραµµή µεταξύ τους, και
ότι είναι ουσιαστικά πιο κοντά µεταξύ των από οποιοδήποτε από τις άλλες διαµορφώσεις.

Λήψη Throb
Συντονίστε στο σήµα Throb δείχνοντας στο κέντρο των διαδροµών µε το ποντίκι και κλικ του
αριστερού κουµπιού του ποντικιού. Το κείµενο που στέλνεται από τον σταθµό θα εµφανιστεί
στο παράθυρο λήψεως. Οι ρόµβοι θα κινηθούν µαζί προς τη διαδροµή και θα συντονίσουν στο
QSO Throb.

Εκπέµποντας Throb
Για να εκπέµψετε σ’ έναν σταθµό, πρώτα συντονιστείτε όπως υποδεικνύεται ανωτέρω. Γράφτε
το εξερχόµενο κείµενο στο παράθυρο εκποµπής πιέστε το κουµπί TX/RX, και το κείµενο στο πα-
ράθυρο µετάδοσης θα διαβιβαστεί. Μπορείτε να συνεχίσετε να γράφετε και ‘κείνο το κείµενο θα
διαβιβαστεί επίσης. Δεδοµένου ότι το εκπεµπόµενο κείµενο στο παράθυρο εκποµπής θα γράφε-
ται επίσης και στο παράθυρο λήψεως. Για να σταµατήσετε, πιέστε το κουµπί TX/RX (ή µια από
τις άλλες αναφορές διακοπτών) πάλι. Πιέζοντας το Esc θα σταµατήσει η µετάδοσης και το
MixW θα επιστρέψει σε κατάσταση λήψεως, αλλά οι τελευταίοι διάφοροι χαρακτήρες που
δακτυλογραφήθηκαν δεν θα διαβιβαστούν.

MixW: FSK31
Θεωρία και λειτουργία

_________________________________________________________

Η κύρια διαφορά µεταξύ FSK31 και PSK31 είναι ότι FSK31 αντιπροσωπεύει µία µετατόπιση φά-
σεως 90/270 µοίρες  (DBPSK) αντί του 0/180  ζεύγους, που χρησιµοποιείται στον αρχικό BPSK31
υπό του G3PLX.
FSK31 δεν είναι τόσο ευπαθεί  όσο το PSK31 στην υπερδιαµόρφωση του σήµατος. FSK31 είναι η
λύση του Nick στον καθαρισµό από QRM που προκαλείται από απρόσεκτη υπερδιαµόρφωση
των σηµάτων PSK31. Εδώ είναι µια σύγκριση PSK31 και FSK31 χρησιµοποιώντας ένα εύρος
φάσµατος ύψους -40 db:

PSK31 FSK31

 Clean Signal: Idle 31 31

Random 80 60

Light Distortion: Idle 220 124

Random 220 93

Heavy Distortion: Idle 500+ 160

Random 500+ 93

Random = τυχαία ακολουθία χαρακτήρων.
Idle = αδρανής, κενός, εκποµπή χωρίς κάποιον χαρακτήρα

Η λειτουργία FSK31 είναι ουσιαστικά η ίδια µε τη λειτουργία PSK31
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MixW: MT63
Εισαγωγή και θεωρία

_________________________________________________________

Υπό του Murray Greenman, ZL1BPU
Η MT63 είναι µία προηγµένη διαµόρφωση για το ερασιτεχνικό ραδιόφωνο, βασισµένη στο DSP,
προορισµένο να παρέχει υψηλή απόδοση λειτουργία µε την πληκτρολόγιο-σε-πληκτρολόγιο
συνοµιλία, στις ζώνες HF υπό άσχηµες συνθήκες.  MT63 χρησιµοποιεί έναν αριθµό επαναστα-
τικών ιδεών, και είναι τεχνικά πολύ σύνθετη, δεν είναι περισσότερο δύσκολη στην λειτουργία
από ότι η RTTY, και µπορεί εύκολα να συντονιστεί. Παρέχει επίσης πολύ καλύτερη απόδοση στα
HF από τις περισσότερες άλλες διαµορφώσεις. Η υπηρεσία του MT63, είναι στην επίδοσή του
όταν οι όροι είναι αδύνατοι και ασταθείς.

Απλή περιγραφή
Η κωδικοποίηση των στοιχείων γίνεται µε έναν σύνθετο τρόπο προς εκποµπή (ότι δακτυλογρα-
φείτε στο πληκτρολόγιο) χρησιµοποιόντας  64 διαφορετικούς τόνους.  MT63 αναπτύχθηκε υπό
του Pawel Jalocha (SP9VRC) ,  ήταν σε θέση να περιλάβει ένα µεγάλο ποσό πρόσθετων στοιχείων
στη µετάδοση για κάθε χαρακτήρα, έτσι ώστε ο λαµβάνων δέκτης µπορεί να επιλύσει,  χωρίς
οποιαδήποτε αµφιβολία,  ποιους χαρακτήρες εστάλησαν, ακόµα κι αν το 25% του χαρακτήρα
είναι εξαλειµµένο. Αυτή η τεχνική καλείται Forward Error Correction. (Προώθησης Διορθώσεως
Λάθους).
Άλλη τρόποι που χρησιµοποιούν FEC (πχ. ο τρόπος  AMTOR Β χρησιµοποιεί έναν απλό FEC τε-
χνικής), αλλά ο ΜΤ63  έχει άλλα πλεονεκτήµατα.  Αντίθετα από τους περισσότερους τρόπους
HF όπου ένας χαρακτήρας µπορεί να χαθεί ή να αλλάξει σε κάτι άλλο από µία έκρηξη θορύβου,
MT63 είναι σύµφυτο πολύ γερό, διότι κάθε χαρακτήρας κατανέµεται σε πολλούς τόνους (για να
αποφύγει τα παράσιτα όπως άλλων ραδιοεκποµπών) και σε αρκετά δευτερόλεπτα (για να απο-
φύγει τις εκρήξεις του θορύβου, όπως των αστραπών).
Σε κάθε τόνο, ο ρυθµός µετάδοσης στοιχείων είναι επίσης αρκετά αργός, το οποίο ταιριάζει στη
φύση των ιονοσφαιρικών διαταραχών. Παρά τον αργό ρυθµό στοιχείων, η καλή ταχύτητα κει-
µένων διατηρείται επειδή το κείµενο στέλνεται µε πολλούς τόνους µε µιας. Το σύστηµα  τρέχει
µε ορισµένες διαφορετικές ταχύτητες,  οι οποίες µπορούν να επιλεχτούν για να ταιριάξουν στις
καταστάσεις, πολύ γρηγορότερα από ότι µπορείτε να γράψετε πχ 100 WPM .

Το MT63 ηχεί ασυνήθιστα, (ο ήχος είναι όπως ο θόρυβο βρυχηθµού) αλλά η επίδοσή του είναι
θεαµατική.  Δεν υπάρχει καµία διαδικασία σύνδεσης, όπως µε AMTOR, Packet ή PACTOR. Με-
ρικοί χρήστες υποστηρίζουν ότι µε κακές συνθήκες διάδοσης (υπερβολική εξασθένιση) η δια-
µόρφωση  MT63 εργάζεται καλύτερα από PACTOR II ή Clover. Υπό καλούς όρους τα πλεονε-
κτήµατα απόδοσης είναι λιγότερο προφανή. Τα πλεονεκτήµατα ευκολίας παραµένουν, δεν έχει
σηµασία πόσο καλό είναι το σήµα - ο τρόπος είναι ταιριαγµένος στο δίκτυο και έχει αµεσότητα
στα QSO, δεδοµένου ότι καµία σύνδεση δεν χρειάζεται να καθιερωθεί. Το MT63 είναι περισσότε-
ρο απρόσβλητο στην παρεµβολή όπως η σκόπιµη παρεµβολή παρασίτων από οποιονδήποτε
από τους συµβατικούς τρόπους. Η αλλαγή από την εκποµπή στη λήψη και αντίστροφα είναι πιο
αργή από τις περισσότερες άλλες διαµορφώσεις.

Υπάρχουν µειονεκτήµατα στην MT63. Κατ' αρχάς, η διαµόρφωση έχει µεγάλο εύρος (βλ. κατω-
τέρω) και είναι «αρκετά επιθετική», δηλαδή προκαλεί παρεµβολές στις άλλες διαµορφώσεις,
ενώ η MT63 επηρεάζεται ελάχιστα από τις άλλες διαµορφώσεις. Επίσης, λόγω της καθυστέρη-
σης  µέσω της διόρθωσης λάθους και οι διαδικασίες διεµπλοκής, δεν είναι δυνατόν να υπάρξει
γρήγορη διεκπεραίωση σ’ ένα "στρωτό" QSO. Με άλλα λόγια, η λειτουργία είναι άκοµψη.
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Περί του εύρους αυτής της διαµόρφωσης
Ο τρόπος MT63 είναι αρκετά διαφορετικός από τους παραδοσιακούς ή τους νέους ψηφιακούς
ερασιτεχνικούς τρόπους.  MT63 είναι ευρείας ζώνης και σχετικά αργό, κερδίζοντας την αύξηση
απόδοσης από την εξάπλωση του σήµατος στο χρόνο και στο χώρο, αν και δεν είναι ένας τρόπος
"διάδοσης του φάσµατος". Υπάρχει κάποια διαµάχη που περιβάλει την γενικευµένη χρήση του,
επειδή εµφανίζεται να παράγει σήµατα µε µεγάλο εύρος για ένα δεδοµένο ποσοστό στοιχείων
από τους άλλους τρόπους.
Επιλέξτε τις ώρες λειτουργίας και τις συχνότητές σας µε προσοχή! (Με άλλα λόγια, στα 20 µέ-
τρα, όταν η ζώνη είναι ανοικτή και γεµάτη δεν είναι η κατάλληλη ώρα για QSO µε MT63).

MixW: Λειτουργία του MT63

Για το MT63, πρέπει να συντονίσετε µε το VFO τον ποµποδέκτη σας. Οι συντονιζόµενοι δείκτες
δεν µπορεί να κάνουν αλλαγή µε το ποντίκι. Εντούτοις, η θέση µπορεί να αλλάξει, µε την

επιλογή Mode | Mode Settings, ενώ ήµαστε σε ΜΤ63.  Αυτό εµφανίζει το ακόλουθο
πλαίσιο διαλόγου:

Τα TX και RX start frequency καθορίζουν τη θέση των δεικτών συντονισµού σας στον καταρρά-
κτη. Αυτά   πρέπει να είναι τα ίδια εκτός αν η πρόθεσή σας είναι να λειτουργήσετε ως

"Split-χωρισµός συχνοτήτων  TX/ RX-", ή εάν του ποµποδέκτη σας TX και RX συχνότητες είναι
εκτός ευθυγραµµίσεως η µια µε την άλλη και θέλετε να τις αντισταθµίσετε εδώ.

         Ρυθµίσεις του ποµποδέκτη
Fine Tuning (µικροµετρικός συντονισµός): Εάν ο ποµποδέκτης σας είναι εξοπλισµένος µε την
δυνατότητα συντονισµού  "FINE", πάντα χρησιµοποιήστε αυτό για το ΜΤ63 προς συντονισµό
µόλις βρείτε µια δραστηριότητα ΜΤ63.  Μερικοί παλαιότεροι ποµποδέκτες δεν είναι πραγµατικά
αρκετά σταθεροί για την λειτουργία του PSK31 και θα ολισθήσουν σηµαντικά από την συχνότη-
τα, αλλά για το MT63 λόγω του ευρύτερου πλάτους εκποµπής του, είναι συχνά εντάξει.

Pre-Amp (προ-ενίσχυση): Αυτή µπορεί να είναι on ή off ανάλογα µε τις λειτουργούσες κατα-
στάσεις.  Μπορεί να βοηθήσει όταν εργάζεστε µε αδύνατους σταθµούς σε ορισµένες καταστά-
σεις, αλλά µπορεί επίσης να καταστήσει τα πράγµατα χειρότερα εάν υπάρχουν ισχυρά
παρακείµενα σήµατα άλλων σταθµών.

USB: Σχεδόν όλοι οι χειριστές του MT63 χρησιµοποιούν USB. Σηµείωση: Χρησιµοποιώντας την
δυνατότητα CAT, το MixW αυτόµατα ρυθµίζει τους τόνους ανάλογα µε ποια πλευρική ζώνη συ-
χνοτήτων εργάζεστε. Εάν δεν χρησιµοποιείτε CAT, το MixW πρέπει να ξέρει σε ποια πλευρική
ζώνη συχνοτήτων εργάζεστε για να θέσει την σωστή αναστροφή. (Βλ. πιο κάτω περί αντιστρο-
φής).



193
Filtering (Φιλτράρισµα): Το βέλτιστο φιλτράρισµα εξαρτάται από το φίλτρο SSB του πο-
µποδέκτη και αυτό είναι η χαρακτηριστική απόρριψης του IF, εντούτοις το MT63 έχει γενικά
1000Hz εύρος (MixW επιτρέπει 500Hz και 2000Hz για MT63 ). Αυτό είναι πολύ ευρύτερο από τους
άλλους ψηφιακούς τρόπους, µε η εξαίρεση FAX και SSTV. Γενικά το φίλτρο φωνής SSB θα είναι
η καλύτερη επιλογή για το MT63.

Power (ισχύς): Αυτό εξαρτάται φυσικά από τις καταστάσεις. Το MT63 χρησιµοποιεί ένα πολύ
ευρύτερο εύρος ζώνης από τον τρόπο PSK31, και έτσι θα απαιτήσει την υψηλότερη ισχύ για να
εκπέµψει το ίδιο σήµα στον σταθµό λήψεως. Μην χρησιµοποιήστε ποτέ περισσότερη ισχύ από
ότι χρειάζεστε για οποιαδήποτε δεδοµένη κατάσταση (στα ψηφιακά η εκποµπή πάντα γίνεται
ολιγότερο από το µισό της ισχύος του ποµπού). Μην ξεχνάτε: καθόλου ALC.

Ρυθµίσεις του MixW
Όπως αναφέρεται ανωτέρω, οι συχνότητες έναρξης TX και RX µπορούν να τεθούν για να καθο-
ρίσουν τη θέση του δροµέας σας στον καταρράκτη. Μια θέση µεταξύ 1000Hz - 1500 Hz, θα κρα-
τήσουν τον ποµποδέκτη σας κοντά στο κέντρο της ζώνης του εύρους από το φίλτρο του.

Bandwidth: Το εύρος ζώνης είναι επιλέξιµο επίσης. Οι περισσότεροι χρησιµοποιούν ένα
εύρος 1000Hz.
Squelch and Threshold χρησιµοποιήστέ τα και ρυθµίστέ τα ανάλογα µε τις λειτουργικές σας
προτιµήσεις.
Interleave: Το Interleave πρέπει να ρυθµιστεί σύµφωνα µε το εύρος ζώνης: δοκιµάστε τους ακό-
λουθους συνδυασµούς. Επίσης αν και οι δύο σταθµοί δεν έχουν το ίδιο Interleave δεν µπορεί να
γίνει λήψη.
Περιοχή εύρους ακουστικής ζώνης Interleave/χαρακτήρα
500 Hz 500 - 1000 Hz, Interleave = Long
1000 Hz 500 - 1500 Hz, Interleave = Short
 2000 Hz 500 - 2500 Hz, Interleave = Very Short
(Σηµείωση: Interleave = Διαπλέκω. Διευθετώ µέρη µίας ακολουθίας γεγονότων, έτσι ώστε να ε-
ναλλάσσονται µε µέρη µιας ή πολλών άλλων της ίδιας φύσης και κάθε ακολουθία να διατηρεί
την ταυτότητα της)

Use 8-bit encoding and Escape Char: Ο αρχικός ΜΤ63 υποστηρίζει µόνο την κωδικοποίηση 7 µπιτ,
ο οποίος δεν επιτρέπει την χρήση των διεθνών χαρακτήρων. Η κωδικοποίηση 8 µπιτ επιτρέπει
µια επέκταση στο πρωτόκολλο MT63, όπου κάθε επί πλέον χαρακτήρας (µε κώδικα > 127) αντι-
προσωπεύεται ως δύο 7-bit: το διαφυγών σύµβολο και το σύµβολο κωδικός µείον 128. Για να επι-
τρέψει αυτούς τους χαρακτήρες ελέγξτε την 8-bit κωδικοποίηση και να θέσετε τον διαφυγόντα
χαρακτήρα σε 127 (προκαθορισµένη τιµή). Για αυτό πηγαίνετε: Mode> MT63>Character encoding
και τσεκάρετε το 7-bit using escape Char (127).

Βίντεο ID και επιλογές   (ID=ΙDentity = Ταυτότητα)
Αυτό είναι ένα ασυνήθιστο χαρακτηριστικό που χρησιµοποιείται για να διαβιβάσει µια τηλεο-
πτική ταυτότητα, στην περίπτωση αυτή το χαρ. κλήσεώς σας και το οποίο γίνεται ορατό στον
καταρράκτη. Δείτε SSTV για λεπτοµέρειες της βιντεοταυτότητας.

Inverted (αναστροφή) = όταν επιλεγεί, θα αναστρέψει τους τόνους για να ταιριάξει µε έναν
σταθµό. Εάν εµφανιστεί να είστε συντονισµένοι σε ένα δυνατό σήµα MT63, και αντιγράφει µό-
νο άχρηστα, κάντε κλικ στο Mode | Inverted. Συχνά θα δείτε τον σταθµό να αρχίσει να τυπώνει
100% ως επακόλουθο. Σηµείωση:  Αυτό το χαρακτηριστικό λειτουργεί διαφορετικά στο MixW
από τα άλλα ψηφιακά προγράµµατα καρτών ήχου, διαβάστε και καταλάβετε τις πληροφορίες
για την αντιστροφή στο θέµα Ρύθµιση Παραµέτρων, δείτε σελίδες 22, 107.
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Λήψης  MT63

Συντονίστε το VFO του ποµποδέκτη σας έως ότου το σήµα MT63 εµφανιστεί µέσα στους συντο-
νιζόµενος  δείκτες (ρόµβους) όπως παρουσιάζεται εδώ:

Το κείµενο πρέπει να αποκωδικοποιηθεί και να εµφανιστεί στο παράθυρο RX.  Εάν στο σήµα
MT63 που προσπαθείτε να συντονιστείτε είναι πάρα πολύ ευρύ ή πάρα πολύ στενό, για να ευ-
θυγραµµιστείτε µε τους συντονίζοντας δροµείς σας (είναι οι δύο ρόµβοι ενωµένοι µε την γραµ-

µή), µπορεί να πρέπει να αλλάξετε το εύρος ζώνης σας, όπως περιγράφεται ανωτέρω.
Εκπέμποντας MT63
Για να διαβιβάσετε σε έναν σταθμό, συντονιστείτε όπως υποδεικνύεται ανωτέρω και δακτυλογραφή-
στε το εξερχόμενο κείμενό σας στο παράθυρο ΤΧ. Πιέστε το κουμπί TΧ/RΧ και το κείμενο του πα-
ραθύρου ΤΧ θα διαβιβαστεί. Μπορείτε να συνεχίσετε γράφοντας και εκείνο το κείμενο θα διαβιβα-
στεί. Καθώς εκπέμπετε, το κείμενο θα εμφανίζεται και στο παράθυρο λήψεως επίσης.  Για να σταμα-
τήσετε, πιέστε το κουμπί TΧ/RΧ πάλι. Πατώντας το πλήκτρο ESC θα σταματήσει η εκπομπή και το
MixW θα επιστρέψει στον τρόπο  λήψεως,  οι δε τελευταίοι χαρακτήρες που δακτυλογραφήσατε δεν
θα μεταδοθούν. Περισσότερα για MT63 δείτε: http://www.qsl.net/zl1bpu/

MixW: SSTV

Εισαγωγή και θεωρία (Σηµ: FAX = facsimile = Τηλεοµοιότυπο)

  SSTV είναι τηλεοµοιότυπο, και το τηλεοµοιότυπο είναι µια µέθοδος παραγωγής φωτογραφίας
µίας γραµµής ανά ένα χρόνο. Εφηµερίδες και ενσύρµατος τύπος χρησιµοποιούν το τηλεοµοιό-
τυπο για φωτογραφίες και κείµενα µέσω σύρµατος και ραδίου. Το τηλεοµοιότυπο χρησιµοποιεί

το σύστηµα σάρωσης ανά γραµµή. Περισσότερες γραµµές, άρα περισσότερος χρόνος για να
σταλούν, δηµιουργώντας ευδιάκριτες  και καλύτερες-καθορισµένες εικόνες. Η γραµµική σάρω-
ση είναι µια πολύ παλαιά έννοια. Χρησιµοποιείται στην υπέρυθρη χαρτογράφηση και τη στρα-
τιωτική αναγνώριση. Οι καλλιτέχνες έχουν χρησιµοποιήσει την ιδέα  της αντιγραφής γραφικών

εικόνων ελεύθερου σχεδίου.

Το ερασιτεχνικό ράδιο-βίντεο είναι ένα σύστηµα συµβιβασµού που τρέχει αρκετά γρήγορα
παραγωγής ελκυστικών - µερικές φορές πολύ όµορφες –Φώτο.

Οι εικόνες αργής σάρωσης που χρησιµοποιούνται στον ερασιτεχνισµό µπορούν να σταλούν µε
ποικίλα χρονικά σχήµατα. Οι απλές ασπρόµαυρες φωτογραφίες χαµηλής ευκρίνειας µπορούν

να σταλούν σε 8 1/2 δευτερόλεπτα. Εικόνες καλής ποιότητας σε B/W ή έγχρωµες µπορεί να στα-
λούν σε ένα έως τρία λεπτά. Υπέροχες  έγχρωµες εικόνες µπορεί να σταλούν σε περίπου τέσσε-

ρα λεπτά.

http://www.qsl.net/zl1bpu/
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Η καθιερωµένη ευκρίνεια µιας εικόνας είναι σήµερα 640 πλάτος x 480 ύψος εικονοστοιχείων
 (pixels) µε χρώµα 24-Bit. 24-Bit color (επίσης γνωστό ως True color) είναι σε θέση να αναπαράγει

πάνω απο17 εκατοµµύρια διαφορετικά χρώµατα. Αυτοί είναι η ακριβής παραλλαγή από οκτώ
βασικά χρώµατα όπως το κόκκινο, κίτρινος, πράσινος, µπλε, άσπρος, µαύρος, βαθύ πορφυρό,

και κυανό. Σήµερα εικόνες αργής σαρώσεως χρησιµοποιούν τα µορφότυπα όπως
 Scottie #1 ή Martin #1 είναι εκπληκτικά!

Υπάρχουν πενήντα ή περισσότερα µορφότυπα που δηµιουργούνται από πολλά  διαφορετικά
προγράµµατα.

Η αργή σάρωση είναι πραγµατικά γρηγορότερη από το τηλεοµοιότυπο, αλλά πιο αργή από την
τυποποιηµένη τηλεόραση! Μπορείτε να χρησιµοποιήσετε το µακρύτερο µορφότυπο όπως Scottie
DX ή WRASSE 180 (4-5 λεπτά) και να λάβετε όµορφες εικόνες ακόµη και σε άσχηµες καταστά-

σεις λήψεως.  Μπορεί να έχετε ακούσει SSTV on 14.230-233 ΚHz ή 7040 ΚHz. Μπορείτε να µάθετε
πολλά µε την ακρόαση. Μην επενδύσετε στην αργή σάρωση έως ότου έχετε µάθει κάτι από τους
ανθρώπους που ξέρουν να µιλούν για αυτήν. Οι νεοφερµένοι έχουν πολλές λανθασµένες ιδέες
για αυτήν τήν διαµόρφωση και θα είναι πολύ λίγο προγυµνασµένοι. Οι  Παλαιοί οι οποίοι είναι

κύριοι του αυτοµατισµού µπορούν να βοηθήσουν λίγο.

Που βρίσκεται σήµερα το βίντεο αργής σαρώσεως
Περίπου το 1992-93, καθώς ο προσωπικός υπολογιστής άρχισε να εµφανίζεται στους σταθµούς
των ερασιτεχνών, η αργή σάρωση δεν είναι πλέον µία ακριβή, εµπειριοκρατική, δραστηριότητα.
Πριν από εκείνο τον χρόνο ένας ακριβός µετατροπέας που δηµιουργήθηκε από την επιχείρηση
ROBOT RESEARCH ήταν ο µόνος τρόπος να παραληφθεί και να σταλεί η αργή σάρωση. Μετά
από αρκετά έτη προγραµµάτων PC, που γράφτηκαν από ραδιοερασιτέχνες και συµµετείχαν

επίσης στον προγραµµατισµό, η διαµόρφωση  SSTV αυξήθηκε στο λαϊκότερο καθώς νέα και σε
καλύτερη απόδοση PC έγιναν διαθέσιµα, ειδικά στην ταχύτητα του CPU, έτσι υπάρχει

καλύτερο χρώµα, και ευδιάκριτη ανάλυση.
Για πρόσθετες πληροφορίες SSTV επισκεφτείτε: http://www.kiva.net/~djones/

MixW: Λειτουργία SSTV
_________________________________________________________

Οι πιο κοινές συχνότητες SSTV είναι:
± 3 KHz

Μέτρα MHz
80 3,735
40 7,043
20 14,230-14,233

15 21.340
10 28.680
2 144,500

MixW και SSTV

Ο Nick δεν επιδιώκει το MixW να ανταγωνιστεί τα MMSSTV, ChromaPIX και άλλα προγράµµα-
τα αφιερωµένα στην SSTV. Δεν έχει επεκτείνει τις υπηρεσίες όπως τα πρότυπα ή τα διαγώνια

κείµενα µε γέµισµα της κλίσης, πάντως σας επιτρέπει να κάνετε περιστασιακά QSO. Έχετε την
δυνατότητα να διορθώσετε µε το χέρι την φάση και την κλίση (λοξότητα). Σας επιτρέπει να

γράψετε γρήγορα και να τοποθετήσετε το κείµενο πάνω στις εικόνες εκποµπής. Οι µακροεντο-
λές µπορούν να χρησιµοποιηθούν για εγγραφή των πιο συχνών λέξεων. Αυτός ο τρόπος στο

MixW προορίζεται ως εργαλείο για τους πειραµατιστές, και για εκείνους που θέλουν να κερδί-
σουν χρόνο και όχι στο να αλλάξουν σε διαφορετικό πρόγραµµα για να δουλέψουν  SSTV ..

http://www.kiva.net/%7Edjones/
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Επιλέξτε SSTV από mode της Γραµµής Μενού ή από την Γραµµή Κατάστασης φέρνει επάνω

το ακόλουθο Παράθυρο:

Επιλογή τρόπου διαµόρφωσης  από . Έχουµε τις επιλογές:

Όνοµα M1 M2 S1 S2 SDX R36 R72
Οικογένεια Martin1 Martin2 Scottie1 Scottie2 ScottieDX Robot36 Robot72
Χρόνος σε

δευτερόλεπτα
114 58 110 71 269 36 72

Επίσης τις:
BW = Black & white (Μαυρόασπρη εικόνα) µε τους αντίστοιχους χρόνους 8/12/24/36/43 σε δευτ.
 (Σηµείωση: Συνήθως στην Ευρώπη χρησιµοποιούνται τα: M1/M2, στην Αµερική τα S1/ S2)

Πλήκτρα Επιλογής Καρτών
Οι επιλογές των πλαισίων RX, TX, RX History, και TX history χρησιµοποιούνται  για την επιλο-
γή του τι θα εµφανιστεί στο κυρίως παράθυρο εικόνας, έτσι όταν κάνουµε λήψη έχουµε το
πλαίσιο RX, η λαµβανόµενη εικόνα αποθηκεύεται στο RX History, όταν κλικ στο RX History θα
δούµε τις τελευταίες εικόνες λήψεως. Το πλαίσιο TX history  περιέχει όσες εικόνες έχουµε το-
ποθετήσει εδώ προς εκποµπή όπου µε ένα κλικ σε µία από αυτές µεταφέρεται στο πλαίσιο TX
έτοιµη προς εκποµπή.

Κουµπιά ελέγχου:
RX αρχίζει την λειτουργία λήψεως της εικόνας χρησιµοποιώντας το Mode που έχετε  επιλέξει.
TX θα αρχίσει την εκποµπή της εικόνας που έχετε φορτώσει στο παράθυρο TX χρησιµοποιώ-
ντας το Mode (τρόπο/ διαµόρφωση) που επιλέξατε.
Το Stop θα σταµατήσει τις λειτουργίες RX ή TX.
[<<], [<] = η προς τα αριστερά χειροκίνητη διόρθωση της εικόνας λήψεως.
[>], [>>] = η προς τα δεξιά χειροκίνητη διόρθωση της εικόνας λήψεως.
Color (χρώµα) = η διόρθωση του χρώµατος της εικόνας λήψεως.
§ Με κλικ στο αριστερό µέρος της εικόνας , το ίδιο όπως [<<].
§ Με κλικ στο δεξιό µέρος της εικόνας , το ίδιο όπως [>>].
§ Από MixW 2.18 δεξιό κλικ στην εικόνα λήψεως, η Αγγλική βοήθεια λέει: γρήγορη ρύθµιση

Αντίθεσης και Φωτεινότητας
/, // = η προς τα αριστερά χειροκίνητη διόρθωση Κλίσεως της εικόνας λήψεως.
\ , \\ = η προς τα δεξιά χειροκίνητη διόρθωση Κλίσεως της εικόνας λήψεως.
Slant (κλίση) = Η χειροκίνητη διόρθωση της Κλίσεως της εικόνας λήψεως.
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Διόρθωση της κλίσης και φάσης (slant/phase) της εικόνας RX:

Όπως ειπώθηκε η κλίση (slant) διορθώνεται µε τις πλάγιες καθέτους  /  //  \  \\ .
Για την Φάση, κλικ µε το αριστερό κουµπί του ποντικιού στο περιθώριο της άκρης της εικόνας
και σύροντας µια γραµµή µε τον δείκτη παράλληλα προς τα περιθώρια της εικόνας. Με αυτόν
τον  τρόπο διορθώνετε µόνο η φάση, η κλίση δεν αλλάζει.
>Η κλίση και η φάση µπορούν να διορθωθούν κατά την διάρκεια της λήψεως.
> Κρατώντας τα πλήκτρα Shift+slant  (Σηµείωση: slant είναι η κάθετος / στο πληκτρολόγιο)
σώζετε την τρέχουσα διορθωµένη κλίση και αυτή η αξία θα χρησιµοποιηθεί ενώ εκπέµπετε ή
λαµβάνετε την επόµενη εικόνα.

Με την χρησιµοποίηση των επιλογών της περιοχής Auto, µπορείτε επίσης να επιλέξετε ποιες
αυτόµατες επιλογές θέλετε.

Με τα ακόλουθα κουµπιά έχουµε τις εξής λειτουργίες:

  εµφανίζεται ή εξαφανίζεται, ένα νέο παράθυρο RX αντιγράφοντας την ίδια εικόνα
λήψεως, αυτό µας διευκολύνει πολύ διότι όσο διαρκεί η λήψη, εµείς µπορούµε να ετοιµάζουµε
την επόµενη TX εικόνα στο κυρίως  TX παράθυρο.

 (clear) σβήνει το/ τα παράθυρο λήψεως, αρχίζοντας την λήψη από την αρχή, εφ’ όσον
υπάρχει σήµα.

Για να φορτώσετε µια εικόνα TX κλικ στο εικονίδιο (load picture), ανοίγει το πλαίσιο επιλο-
γής εικόνων   Load bitman Picture και µε κλικ επιλέγουµε την εικόνα,  ύστερα κλικ στο «Άνοιγ-
µα» ή «Open” και η εικόνα µεταφέρεται αυτόµατα στα παράθυρα TX history και TX έτοιµη
προς εκποµπή.
(Σηµείωση: Όταν ανοίγουµε το πλαίσιο  επιλογής εικόνων Load bitman Picture έχουµε το:

 δηλαδή επιλέγουµε εικόνες από τον φάκελο του MixW,
όµως µε το ‘βελάκι’ µπορούµε να ανεύρουµε τις δικές µας εικόνες, όπου κάπου υπάρχουν στον
Η/Υ και τις µεταφέρουµε προς εκποµπή).

Όταν την µεταφέρουµε µπορούµε µε την βοήθεια των , ,  (δείτε πιο κάτω) να
γράψουµε επί αυτής ή και σε άλλες εικόνες ότι θέλουµε πχ CQ, DE, RSV, QRZ, Χαρ. κλήσεως,
QTH κτλ. Αφού την/τις ετοιµάσουµε την αποθηκεύουµε ώστε να την/τις έχουµε έτοιµες για ένα
ολοκληρωµένο QSO.

Για την αποθήκευση µίας έτοιµης εικόνας TX κλικ στο εικονίδιο  (save picture) επιλέγο-
ντας την θέση και το όνοµα του αρχείου στο οποίο θέλουµε να την σώσουµε.

Έχοντας µία εικόνα στο παράθυρο TX, γράφουµε στο Text  τις λέξεις που θέλουµε, αν τώρα
πάµε τον δείκτη του ποντικιού πάνω στην εικόνα, οι λέξεις θα εµφανιστούν εκεί, επιλέγουµε το
σηµείο που θέλουµε να τοποθετηθούν, αριστερό κλικ και οι λέξεις τοποθετήθηκαν εκεί.
(Το κείµενο µπορεί να τοποθετηθεί και κατά την διάρκεια της µετάδοσης αρκεί να µην έχει
σταλεί αυτό το µέρος της εικόνος).

Τις λέξεις που γράφουµε στο Text , µπορούµε να τις διαµορφώσουµε αναλόγως µε:

 (select font) επιλογή γραµµατοσειράς, το στυλ και το µέγεθος των γραµµάτων.

 (font color) επιλογή χρώµατος. Γράφουµε µία λέξη στο Text, κλικ  επιλέγοντας το
χρώµα, πάµε τον δείκτη του ποντικιού στο παράθυρο TX, θα εµφανιστεί η λέξη µε το
χρώµα που επιλέξαµε. Αν τώρα πατήσουµε το πλήκτρο Ctrl θα δούµε να εναλλάσσονται
τα χρώµατα, αφήνουµε το πλήκτρο Ctrl στο χρώµα που θέλουµε και κλικ για επικόλληση

 (font effects) επιλογή αισθητικής τεχνοτροπίας του κειµένου. Οι επιλογές µας από το
εµφανιζόµενο πλαίσιο Text style συµβαδίζουν και αλληλεπιδρούν µε τις επιλογές που έχουµε

κάνει από τα  και  .
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Αφού ρυθµίσετε τα χρώµατα και φυσικά είσαστε στο παράθυρο TX µε εικόνα εκποµπής και
γράµµατα στο Text, θα παρατηρήσετε ότι πάνω αριστερά έχουµε τις επιλογές Text style.
Οι επιλογές είναι 6 και σε κάθε επιλογή ο χρωµατισµός των γραµµάτων αλλάζει.
(Όπως καταλαβαίνετε οι πειραµατισµοί πολλοί, δοκιµάστε και την γραµµατοσειρά BATAVIA)
Τα κουµπιά:

  (undo) Αναιρεί την τελευταία κίνηση είτε στο παράθυρο TX ή RX .

 (paste) επικόλληση, θέτει τα στοιχεία ανταλλαγής από την προσωρινή µνήµη.

(Replay- Επανάληψη). 1ον  Όταν δεν έχουµε τσεκάρει το Header από τις επιλογές Auto, τότε
αναπαράγει την τελευταία ληφθείσα εικόνα στο παράθυρο TX , οπότε µπορούµε να την εκπέµ-
ψουµε πίσω. Συνήθως αυτό γίνεται για να δει το QSO µας τι λάβαµε, πιο κάτω θα αναφερθεί
πως στέλνουµε την δική µας εικόνα µαζί µε αυτήν που λάβαµε αλλά σε πολύ µικρό µέγεθος.

2ον Όταν έχουµε τσεκάρει το Header, τότε στο παράθυρο TX , παρουσιάζεται η εικόνα µας που

έχουµε επιλέξει αλλά και τσεκάρει στο   από το ανοιγόµενο
πλαίσιο διαλόγου  SSTV Settings. Λεπτοµέρειες στην περιγραφή του SSTV Settings.

Από Mode ή SSTV της Γραµµής Κατάστασης, κλικ στο Mode settings…, παρουσιάζεται το:
Πλαίσιο διαλόγου  SSTV Settings

FSK ID = FSK  IDentifier = Στέλνουµε ένα FSK σήµα στο τέλος της εικόνας στο παράθυρο του
λαµβάνοντος σταθµού.

Auto Save path = Αυτόµατη διαδροµή αποθήκευσης των εικόνων λήψεως. Εδώ ορίζουµε την
διαδροµή  προς τον φάκελο όπου θέλουµε να αποθηκευτούν οι εικόνες που λαµβάνουµε.

Open Picture path  = Άνοιγµα του Αρχείου Εικόνας. Ορίζουµε την διαδροµή προς τον φάκελο,
όπου έχουµε αποθηκεύσει τις Εικόνες µας που είναι προς εκποµπή (TX).

Ο κατάλογος αρχείων του MixW, περιέχει έναν φάκελο τον : Auto Save Picture και είναι για να
αποθηκεύσετε εικόνες  RX ή/και TX, επίσης το MixW έχει και εικόνες ζώων προς TX . Για διευκό-
λυνση δική µου –SV8GGL- δηµιούργησα στον κατάλογο αρχείων του MixW δύο φακέλους, τον
έναν ονόµασα  RX και τον άλλον TX. ( πάµε C > Program File > MixW, σ΄ένα κενό σηµείο των
αρχείων του MixW δεξιό κλικ και επιλέγουµε Δηµιουργία > Φάκελος. Τον νέο φάκελο τον µετο-
νοµάζουµε πχ TX. Όλες τις εικόνες λήψεως πάνε στον φάκελο RX, ενώ τα QSO µου µε
αντιγραφεί-επικόλληση τα αποθηκεύω στον Auto Save Picture).



199

Auto Save path Για να ορίσουµε την διαδροµή κλικ στο αντίστοιχο κουµπί , ανοίγει πλαί-
σιο επιλογής :  Αναζήτηση Φακέλου :

Open Picture path = Για να ορίσουµε την διαδροµή κλικ στο αντίστοιχο κουµπί , ανοίγει το
ίδιο πλαίσιο επιλογής Αναζήτησης Φακέλου . Κλικ στον φάκελο που θέλουµε να αποθηκεύσου-
µε τις εικόνες που θα είναι προς TX και η επιλογή µας θα γραφεί αυτοµάτως εδώ.

User header file =  Με κλικ στο κουµπί  ανοίγει πλαίσιο επιλογής εικόνας όπου µπορούµε να
την έχουµε ως «Επικεφαλίδα» στην κυρίως εικόνα µας.

Για να εκπέµψουµε την «Επικεφαλίδα»  µαζί µε την κυρίως εικόνα, πρέπει να έχουµε τσεκάρει
το User header file εδώ και το Header (επικεφαλίδα) από το Auto του κυρίως παραθύρου.
Εάν θέλετε σε κάποιες εικόνες να έχουν επικεφαλίδα αλλά σε άλλες όχι, τότε πριν κάνετε κλικ
στην εικόνα του TX history πατήστε πρώτα το πλήκτρο Ctrl ή shift . Η εικόνα αυτή δεν θα έχει
την επικεφαλίδα.

Έτσι τώρα έχοντας επιλέξει τις διαδροµές των φακέλων µπορούµε να συνοψίσουµε:
Βρίσκουµε διάφορες εικόνες είτε από φωτογραφική µηχανή ή το Ιντερνετ ή αλλού και µε αντι-
γραφή (copy)-επικόλληση (paste) τις τοποθετούµε στον φάκελο που έχουµε επιλέξει για TX

 ή όπως περιγράψαµε πιο πάνω. Όταν κλικ στο  ανοίγει πλαίσιο επιλογής: Load bitmap
picture µε τις εικόνες TX, µε 1 κλικ επί του ονόµατος της θα την δούµε στα δεξιά του πλαισίου
πως είναι, µε 2 κλικ ή κλικ στο Άνοιγµα (open) και η εικόνα αυτόµατα µεταφέρεται στο κυρίως
παράθυρο εκποµπής. Τώρα γράφουµε το κείµενο στο Text, το µεταφέρουµε στην εικόνα και κλικ

στο κουµπί  TX για εκποµπή ή κλικ στο  για αποθήκευση στον  φάκελο που είναι για τις TX
εικόνες.

Έτσι έχουµε έτοιµες επιλογές κι όταν  για εύρεση εικόνας που έχει πχ. το CQ ή
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οτιδήποτε άλλο γραµµένο επί αυτής. Γι’ αυτό κατά την αποθήκευση πρέπει ενδεικτικά να
την ονοµάζουµε, εκτός τούτου όταν την µεταφορτώνουµε από to Load bitmap picture η εικόνα
τοποθετείτε και στο TX history, έτσι είναι έτοιµη προς εκποµπή κι από ‘κει.
Η ακόλουθη οθόνη παρουσιάζει ένα αρχείο  .BMP αυτό έχει επεξεργασία κειµένου χρησιµοποι-
ώντας την πιο πάνω διαδικασία:

Σηµείωση: Το κείµενο που έγγραψε ο φίλος µας K4SET είναι πολύ µεγάλο, διότι αν πάµε τον
δείκτη του ποντικιού στην εικόνα, το κείµενο αυτόµατα µεταφέρεται εκεί και θα σκεπάσει όλη

την εικόνα.

Εδώ είναι ένα συντονισµένο σήµα SSTV στην οθόνη του καταρράκτη:

                               Αυτό παρήγαγε την ακόλουθη εικόνα από τον φίλο Ron, W4ET:
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Ρύθµιση SSTV Χρησιµοποιώντας την Mode WWV από το κυρίως παράθυρο.

(Δείτε το «Ρύθµιση της κάρτας ήχου» του κεφ. Ρύθµιση Παραµέτρων)
Στην κάρτα ήχου έχουµε συχνότητα δειγµατοληψίας (Sample rate) 11025 Hz, στην πράξη  όµως,
πολλές κάρτες διαφέρουν από αυτήν την συχνότητα χρονισµού. Αυτή η διαφορά µετατόπισης
εµφανίζεται στην λήψη  σαν εικόνα µε κλίση, λοξότητα. Το MixW δεν χρειάζεται κάρτα ήχου

ακριβείας, πρέπει όµως να ξέρει αυτήν την µετατόπιση, οπότε οι ανάλογες ρυθµίσεις γίνονται
αυτόµατα. Έτσι:

Η mode > WWV µπορεί να χρησιµοποιηθεί για ρύθµιση της κάρτας ήχου λαµβάνοντας σήµατα
από τους σταθµούς WWV ή RWM. Ο σταθµός RWM εκπέµπει από την Μόσχα, ο  WWV από το
Colorado και την Hawaii (WWVΗ) των ΥΠΑ.
Οι σταθµοί αυτή καλούνται: Standard Time and  Frequencies, παρέχοντας επιστηµονική ακρίβεια
συχνότητας και ώρας. Για περισσότερες πληροφορίες δείτε:
RWM > http://www.irkutsk.com/radio/tis.htm
WWV > http://tf.nist.gov/stations/iform.html

Επειδή στην Ελλάδα δεν ακούγεται ο WWV εµείς θα χρησιµοποιήσουµε τα σήµατα του RWM,
ακούγεται όλο το 24ωρο.Τα σήµατα ώρας ο RWM τα εκπέµπει CW στους 4996, 9996, 14996 KHz.
Συντονίστε τον ποµποδέκτη σας σε USB στους 4994.800, 9994.800, 14994.800 KHz .
Οι προτεινόµενες περίοδοι ώρας είναι : Για κάθε ώρα από +10 έως +30 επίσης από +40 έως 00
Αποτσεκάρετε ΟΛΑ τα τετραγωνίδια  Auto.
Από τις αναδιπλούµενες επιλογές του mode επιλέγουµε WWV.
Συντονίστε το δέκτη σας, έτσι ο δείκτης συντονισµού στον καταρράκτη να είναι στο σήµα του
σταθµού  όπως παρουσιάζεται κατωτέρω.
Στο πλαίσιο RX  θα δείτε  µαύρα και άσπρα σχέδια γραµµών
Ρυθµίστε το slant έως ότου οι άκρες να είναι ευθείες και κάθετες, δηλαδή παράλληλες ως προς
τις πλάγιες πλευρές του πλαισίου RX.  Αυτό πρέπει να φαίνεται όπως κατωτέρω:

Αυτή η εικόνα θα παρουσιαστεί συντονισµένοι στον RWM µεταξύ +20 έως +30 και +50 έως 00
λεπτών για κάθε ώρα του 24ώρου :

http://tf.nist.gov/stations/iform.html%23stdt
http://tf.nist.gov/stations/iform.html%23stdf
http://www.irkutsk.com/radio/tis.htm
http://tf.nist.gov/stations/iform.html


202
 Από +10 έως +20 & από +40 έως +50 λεπτά για κάθε ώρα του 24ώρου, παρουσιάζετε η κάτωθι
λήψη από  RWM :

Ρυθµίστε το slant όπως περιγράφεται ανωτέρω µέχρι η λεπτή κατακόρυφος  γραµµή ( ή η παχιά
γραµµή στην άλλη λήψη) είναι παράλληλη προς τις πλάγιες πλευρές του παραθύρου.
Αυτή η διόρθωση του slant SSTV µπορεί να µεταφερθεί για την διόρθωση του ρυθµού δειγµατο-
ληψίας στην κάρτας  ήχου, επίσης αυτή η διόρθωση ισχύει και για τις άλλες Διαµορφώσεις.

Επιλέξτε τον διάλογο SSTV settings από τo Mode της Γραµµής Μενού. Στο RX slant correction
αυτόµατα εγγράφει ο αριθµός διόρθωσης (σε ‘µένα εγγράφει ο 155 ppm), κλικ στο κουµπί "Go":

Στο RX slant correction ο αριθµός διόρθωσης θα γίνει µηδέν, αλλά ο αριθµός αυτόµατα θα γρα-
φεί στο Clock adjustment, ppm επιλογή RX της κάρτας ήχου (Configure > Sound Devise Settings)

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Οι διαδικασίες που περιγράφονται ανωτέρω θα ρυθµίσουν την κάρτα ήχου για RX.
Μερικές κάρτες ήχου θέλουν ξεχωριστή διόρθωση RX και TX. Για να ελέγξετε την διόρθωση TX,
αρχίστε  µε την ίδια διόρθωση (γράφοντάς την) που έχετε ρυθµίσει στο RX. Κατόπιν στείλετε σε
έναν σταθµό µια εικόνα (πρώτα όµως σιγουρευτείτε ότι ο άλλος σταθµός έχει κάνει διόρθωση
RX).
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Εάν η εκπεµπόµενη εικόνα δεν χρειάζεται διόρθωση από τον λαµβάνοντα σταθµό, η κάρτα
ήχου σας είναι σωστή για TX.
Εάν η εκπεµπόµενη εικόνα χρειάζεται διόρθωση κλίσης, τότε ρωτήστέ τον τι ppm εγγράφει στο
RX slant correction και αν διαφέρει, τότε πηγαίνετε Configure > Sound devise settings  και
αφαιρέστε αυτόν τον αριθµό από τον αριθµό που υπάρχει στο TX . Αν δεν υπάρχει αριθµός,
αρχίστε από αυτόν τον αριθµό, γράφοντάς τον.

Υπάρχει όµως κι άλλος τρόπος για TX slant correction :
1ον Κλείστε τον ποµποδέκτη σας.
2ον Από Configure > Sound device settings… επιβεβαιώστε ότι το Sample Rate είναι 11025 Hz και

τσεκάρετε το Full duplex.
3ον Από Configure > Input volume… αλλάξτε την επιλογή που έχετε από Line-in ή Microphone

σε Wave.
4ον Από το πληκτρολόγιο συγχρόνως πατήστε τα πλήκτρα: Ctrl+Shift+t, εµφανίζεται το  πλαίσιο:

Ο αριθµός µπορεί να είναι θετικός ή αρνητικός αριθµός. Αυτόν τον αλγεβρικό αριθµό  πάντοτε
τον προσθέτω στον αριθµό που έχω βρει από τον RWM  στο RX slant correction. Πχ πιο πάνω
έχω: RX slant correction= +155 και εδώ TX/RX rate, ppm : 79,726664 τον στρογγυλοποιώ σε 80 ppm.
Έτσι έχουµε, περίπτωση α)  +155+(+80)=155+80=+235 πάω Configure > Sound device settings και

Clock adjustment, ppm:  στο TX γράφω τον αριθµό 235, κλικ ΟΚ.
β) RX slant correction= +155 και TX/RX rate : -80. Έχω +155+(-80)= +155-80= +75 γράφω 75 ppm.
γ) RX slant correction= -155 και TX/RX rate : 80. Έχω -155+(+80)= -155+80= -75 γράφω -75 ppm.
δ) RX slant correction= -155 και TX/RX rate : -80. Έχω -155+(-80)= -155-80= -235 γράφω -235 ppm.

Μην ξεχάσετε να επαναφέρετε στην κάρτα ήχου την επιλογή Line-in ή  Microphone .

Σηµείωση: µε την επιλογή Ctrl+Shift+t µπορούµε να συντονίσουµε ποµπό-κεραία, από το να
φωνάζουµε: ΟΟΟΛΑΑΑ….

Από την έκδοση MixW 2.16 υπάρχει ένα νέο πρόγραµµα για την ρύθµιση της κάρτας ήχου.
 Είναι το Check SR , από Έναρξη > MixW> Check SR. Το πρόγραµµα δίδει διόρθωση για RX slant
αλλά και για TX slant, µόνο που πρέπει να έχουµε υποµονή αρκετές ώρες µέχρι οι ενδείξεις να
σταθεροποιηθούν, ύστερα τις εγγράφουµε στην κάρτα ήχου στο Clock adjustment, ppm.
Δείτε και το ‘Ρύθµιση της κάρτας ήχου’ του κεφαλαίου ‘Ρύθµιση Παραµέτρων’ σελίδα 25.
(στην οµάδα συζήτησης του MixW, πολλοί ανάφεραν ότι το άφησαν ολόκληρο το βράδυ)
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Όπως καταλαβαίνετε πρέπει να το αφήσουµε πολλές-πολλές ώρες, µέχρι να
σταθεροποιηθεί τα Difference ppm, στο παράδειγµα των 3 ωρών δεν έχει
σταθεροποιηθεί ακόµη.

Το Χαρ. Κλήσεως µας στον καταρράκτη του σταθµού λήψεως.
Video ID (IDentity = ταυτότητα)

Αυτό είναι ένα ασυνήθιστο χαρακτηριστικό γνώρισµα που χρησιµοποιείται για να διαβιβάσει
µια τηλεοπτική ταυτότητα, η οποία είναι ορατή στον καταρράκτη, όπως φαίνεται κατωτέρω:

Το MixW περιλαµβάνει έναν απλό επεξεργαστή-συντάκτη. Δεδοµένου ότι η ισχύς αυτής της
απεικόνισης µοιράζεται σε όλα τα σηµεία και εκπέµπονται  στον ίδιο χρόνο, µην κάνετε µακριές

οριζόντιες γραµµές. Δοκιµάστε το δείγµα VID butterfly.bmp και mixw.bmp, όπου βρίσκονται
στον φάκελο του MixW, ή κάνετε τον δικό σας. Επιλέξτε πότε θα εκπεµφθεί το  βίντεο σας στην

αρχή ή στο τέλος της εκποµπής σας τσεκάροντας start, end, ή και τα δύο  και κλικ στο κουµπί
Edit, το οποίο θα εµφανίσει το ακόλουθο πλαίσιο διαλόγου:
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(Σηµείωση: Όταν το αποθηκεύετε δώστε του ένα όνοµα πχ. video ID, για να το βρίσκετε
εύκολα όταν το θέλετε).

Δείγµατα επιλογής από τον κατάλογο του MixW όταν κλικ στο κουµπί Load
                  Επιλογή mixw                                                          Επιλογή butterfly

Εδώ ο K4SET σχηµάτισε το πιο πάνω VID, αφού πρώτα φόρτωσε την butterfly.bmp, και ύστερα
κλικ στις ψηφίδες (pixels) προσθέτοντας το χαρακτηριστικό του κλήσεως σ’ αυτό. Έπειτα το
έσωσε (save) σε ένα νέο αρχείο, επιλέγοντας αυτό ως VID του.

Ανίχνευση λαθών SSTV
Σε περίπτωση προβλήµατος ‘πτώσης’ της λήψης ή της εκποµπής οι ακόλουθες  οδηγίες µπορούν
να βοηθήσουν.
 Παίξτε µε την ακολουθία των γραµµών του αρχείου mixw2.ini:
- Τµήµα
[Device 0 Setup]
m_iBufRxNum=48
m_iBufRxSize=256
m_iBufTxNum=48
m_iBufTxSize=256
δηλώνει 48 buffers, 256 bytes κάθε ένα για χρήση στις λειτουργίες ήχου. Εάν χρησιµοποιούµε
στην κάρτα ήχου 11025 sps, το συνολικό µήκος είναι ίσο µε 48*256/11025 ~ 1.1 sec. Δηλαδή λίγο
λιγότεροι από ένα δευτερόλεπτο είναι  δεσµευµένο για τις απροσδόκητες καθυστερήσεις
παραθύρων.
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Μπορούµε να αυξήσουµε το χρόνο  µε τη διεύρυνση των µεγεθών buffer ή την αύξηση του
αριθµού των buffers. Αυξάνοντας το µέγεθος του buffer ,παράλληλα µε τη µείωση
του αριθµού των buffers, µπορεί να µειώσει λίγο το φορτίο συστήµατος:
m_iBufRxNum=24 (buffer= προσωρινή µνήµη πχ. όταν γράφουµε στο παράθυρο Tx αυτό
m_iBufRxSize=512 παραµένει στην προσωρινή µνήµη µέχρι να το εκπέµψουµε
m_iBufTxNum=24       και διαγράψουµε)
m_iBufTxSize=512
- Αλλαγή της εργασίας προτεραιότητας.  Ψάξτε στο ακόλουθο τµήµα MixW2.ini:
[Priority]        (προτεραιότητα )
MainThread=0
Class=32
Αυτές οι τιµές είναι προεπιλεγµένες, καθορίζοντας την τυποποιηµένη προτεραιότητα.
Προσπαθήστε
Class=128 (HIGH PRIORITY) (υψηλή προτεραιότητα)
ή
Class=256 (REALTIME PRIORITY)  (προτεραιότητα πραγµατικού χρόνου)
Αυτό θα βοηθήσει σίγουρα στο πολλαπλών καθηκόντων περιβάλλον (πολυδιεργασίας), και θα
σας αφήσει να εργάζεστε µε άλλα προγράµµατα συγχρόνως, αλλά αυτό µπορεί να κρεµάσει
έναν  αργό Η/Υ.

 (Σηµείωση =Thread = 1ον νήµα. 2ον Όρος που εκφράζει µια οργανωµένη συλλογή ειδήσεων,
συνοµιλιών κ.α. γύρω από συγκεκριµένο θέµα, 3ον πρόκειται για µία διαδικασία που αποτελεί

τµήµα ενός προγράµµατος)

Επίσης µπορείτε να παίξετε µε την αύξηση της κύριας προτεραιότητας ‘νηµάτων’ (Thread):
Main προγράµµατος)=1
ή
MainThread=2
ή
MainThread=15
Εγώ έθεσα
Class=256 (REAL TIME PRIORITY) και MainThread=15 στον δικό µου C366 κάτω από τα
Windοw2000
 και τα δύο SSTV TX και RX εργάζονται υπέροχα ενώ άνοιγα το PhotoShop, συλλέγοντας την
επόµενη αναπροσαρµογή κ.λπ....

Επίσης µπορείτε να παίξετε µε τoυς ακόλουθους αριθµούς [ στο τµήµα SSTV ]  MixW2.ini
Filter Length=4   Μπορεί να αυξηθεί.  Χρησιµοποιώ την αξία 64 στο δικό µου C366.
Αυτή η αξία καθορίζει τον αριθµό των taps που χρησιµοποιούνται για
τα φίλτρα   -FOR filter-      (ο πραγµατικός αριθµός taps είναι το µήκος φίλτρου *2+1).
Dec=5 Decimation rate (Ποσοστό υποδιαίρεσης). Μπορεί να µειωθεί σε 4 ή 3.
 Δεν συνιστώ να το θέσετε λιγότερο από 3.
 (Σηµ. taps = Λήψεις = Από ένα µέγεθος –όπως πηνίο, εύρος φίλτρου κ.α.- - έχει ΛΗΨΕΙΣ όπου
µπορούµε να πάρουµε υποδιαιρέσεις του µεγέθους)
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MixW: Hellschreiber
Εισαγωγή και θεωρία

_________________________________________________________

υπό Murray Greenman, ZL1BPU
http://www.qsl.net/zl1bpu/HELL/Feld.htm

Feld-Hell
Hellschreiber κατοχυρώθηκε το 1929 µε δίπλωµα ευρεσιτεχνίας, και είναι ακόµα σε χρήση σήµε-
ρα, χρησιµοποιώντας το αρχικό σχήµα. Το Hellschreiber ήταν το πρώτο επιτυχές άµεσο σύστηµα
µετάδοσης κειµένων εκτύπωσης, και ήταν πολύ δηµοφιλές σε µία εποχή που οι εκτυπωτές ήταν
σύνθετοι και ακριβοί (ο µηχανισµός λήψης του Hell είχε µόνο δύο κινούµενα µέρη). Πρώτα το
Hellschreiber χρησιµοποιήθηκε για τις υπηρεσίες εδάφους στον Τύπο, οι οποίες συνεχίστηκαν
µέχρι την δεκαετία του '80. Μια στρατιωτική έκδοση χρησιµοποιήθηκε από την γερµανική λε-
γεώνα στην διάρκεια του ισπανικού εµφυλίου πολέµου (1933). Κατά τη διάρκεια του 2ου Παγκ.
Πολέµου, το Hellschreiber χρησιµοποιήθηκε ευρέως από τις φορητές στρατιωτικές επικοινωνίες,
για τις οποίες αποδείχθηκε πολύ κατάλληλο επειδή ο εξοπλισµός ήταν απλός και γερός. Σήµε-
ρα χρησιµοποιούµε για το σύστηµα αυτό τον όρο "Feld-Hell" ή "Field Hell", για να βοηθηθεί η δι-
αφοροποίηση του από τα ελαφρώς διαφορετικά συστήµατα γραµµών τύπου.
Κάθε χαρακτήρας του  Feld-Hell εκπεµπόµενος, απεικονίζεται ως σειρά σηµείων σε µια µήτρα
(matrix), ακριβώς όπως το τύπωµα από (σηµεία) τελίτσες-µήτρας στον εκτυπωτή.  Τα σηµεία
(τελίτσες) στέλνονται ένα ανά χρονική στιγµή, µάλλον όπως στον κώδικα Μορς.
Feld-Hell εκπέµπεται σε διάταξη, όπως: από κάτω προς τα πάνω επάνω κάθε στήλη, έπειτα
επάνω σε κάθε διαδοχική στήλη από αριστερά προς τα δεξιά. Η ακόλουθη εικόνα παρουσιάζει
ένα τµήµα του κειµένου "BCDE", απεικονίζοντας την  διάταξη στην οποία τα στοιχεία των
σηµείων είναι τυπωµένα.  Κάθε ένα από τα διαστιγµένα ορθογώνια αντιπροσωπεύει µια
πιθανή θέση σηµείων, και είναι προσδιορισµένα από την εντόπιση γράµµατος/ αριθµού.
Η διάταξη µετάδοσης εποµένως είναι A1, A2, A3... A7, B1, B2... κ.λπ....

Σε αυτήν την εικόνα, τα διαστιγµένα ορθογώνια απεικονίζουν τις µεµονωµένες θέσεις σηµείων
στη µήτρα. Υπάρχει κενό δηλαδή µη εκπεµπόµενα στοιχεία (pixels) εικόνας στο πάνω και το κά-
τω µέρος σε κάθε χαρακτήρα, και µεταξύ των χαρακτήρων. Αυτά απεικονίζονται ως κενά
άσπρα ορθογώνια. Εξετάζοντας το ανωτέρω διάγραµµα, είναι εύκολο να φανεί ότι η αναλογική
διάρκεια είναι αρκετά χαµηλή (περίπου 22%). Ένας άλλος τρόπος να πούµε αυτό, είναι ότι η µέ-
ση αναλογία κορυφής είναι πολύ υψηλή, η όποια είναι σηµαντική για την καλή αναγνωσιµότη-
τα στο θόρυβο. 150 χαρακτήρες εκπέµπονται κάθε λεπτό. Κάθε χαρακτήρας παίρνει 400ms. Δε-
δοµένου ότι υπάρχουν 49 pixels ανά χαρακτήρα, κάθε ένα pixel έχει διάρκεια 8.163ms. Ο αποτε-
λεσµατικός ρυθµός baud είναι 1/8.163ms = 122.5 baud, και η Ρυθµοαπόδοση είναι 2,5 χαρακτήρες
/ sec, ή περίπου 25 WPM (λέξεις ανά λεπτό)

http://www.qsl.net/zl1bpu/HELL/Feld.htm
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Ο αρχικός εξοπλισµός Feld-Hell, και οι καλύτερες εφαρµογές λογισµικού,  διαβιβάζουν δύο
εικονοστοιχεία (pixels) (δηλαδή κάθε  µισό ύψος, ή µισής διάρκειας), για το κάθε pixel όπως πα-
ρουσιάζεται στο διάγραµµα,  βελτιώνοντας κατά συνέπεια την κατακόρυφο ευκρίνειας. Εάν ε-
ξετάσετε προσεκτικά το ανωτέρω διάγραµµα, µπορείτε να δείτε πώς αυτό έρχεται περίπου χω-
ρίς αύξηση του εύρους ζώνης σηµάτων. Ο Rudolf  Hell σχεδίασε την γραµµατοσειρά, έτσι ένα
µονό µισού-ύψους pixel δεν εκπέµπεται ποτέ. Παραδείγµατος χάριν, η δεξιά πλευρά του "B" επι-
τυγχάνει ευκρίνεια, βελτιώνοντας την ολίσθηση του συγχρονισµού του πλήρης-ύψους pixels
από το µισό ύψος ενός pixel. Τρία µισά-ύψους pixels εκπέµπονται χωρίς διακοπή, έτσι το εύρος
ζώνης δεν είναι αυξανόµενο.

Ένας άλλος σηµαντικός λόγος για τον σχεδιασµό του περιορισµένου εύρους ζώνης, παρέχοντας
καθορισµένους µε σαφήνεια χαρακτήρες, ήταν ότι αυτή η τεχνική εξασφάλιζε ότι οι παλµοί
στον ποµπό δεν θα ήταν ποτέ λιγότερο από 8ms. Οι πιο σύντοµοι παλµοί (µισό-pixel) θα µπο-
ρούσαν να διαστρεβλωθούν σοβαρά από ένα αργό rise-time του ποµπού, και κατά συνέπεια, θα
προκαλέσουν ένα υπερβολικό εύρος ζώνης ή να αποτύχουν να ενεργοποιήσουν τον µηχανισµό
υλικού για το τύπωµα από τον δέκτη.
(Σηµείωση1: Rise-time= ο χρόνος µετάβασης µεταξύ του κλεισίµατος του PTT (για TX) και της
πλήρους ισχύς του ποµπού, επίσης ο χρόνος ανύψωσης του µετώπου ενός παλµού πχ. Από 0 σε
10 βολτ)
{(Σηµείωση2: ms = millisecond= χιλιοστό του δευτερολέπτου. 1 δευτ.= 1000 msec και

1 msec= 1000 µsec (microsec-µικροδευτερόλεπτα, διεθνής γραφή µsec)}.

Κατά την εµπόλεµη περίοδο, η µηχανή Feld-Hell είχε έξοδο ακουστικού τόνου 900 Hz, σταλµένο
µέσω µιας τηλεφωνικής γραµµής ή µέσω ενός διαµορφωτή-ποµπού, π.χ ενός ποµπό MCW.
Ήταν δυνατόν σε  µερικά µοντέλα να διαχωρίσουν τις επαφές χειριστηρίου µε άµεση διαµόρ-
φωση του ποµπού  αποστολής σηµάτων CW ή MCW. Κάθε  pixel µιας µήτρας-σηµείων, ο χαρα-
κτήρας εκπεµπόταν σαν ένα σταθερό σχέδιο όπως µία τελεία του CW.  Όταν υπήρχε κενό ση-
µείο,  τίποτα δεν εκπεµπόταν.
Feld-Hell είναι στην πραγµατικότητα ένας απλός τρόπος facsimile (ή FAX= τηλεοµοιότυπο).
Το πρόωρο σύστηµα Τύπου,  F-Hell ήταν απαράλλακτο εκτός από το ότι έτρεχε µε 245 baud (5
χαρακτήρες /sec). Μία εκδοχή ασύγχρονου σήµατος, το GL-Hell, (χρήσης για τις µηχανές γραµ-
µών εδάφους)  χρησιµοποίησε µία σταθερή οµάδα έναρξης από pixels στα αριστερά σε κάθε χα-
ρακτήρα,  όποιος παρείχε τον χαρακτήρα βασισµένο στον συγχρονισµό,  αλλά αυτή η µέθοδος
δεν έχει πλεονέκτηµα για τους ερασιτέχνες.
Ένα άριστο άρθρο που περιγράφει την µέθοδο της παραδοσιακής µηχανικής για εκποµπή και
λήψη του Feld-Hell, παρουσιάστει µέσα σε ερασιτεχνικό περιοδικό Δεκέµβριος 1979. Ένα άρθρο
που περιγράφει γραµµατοσειρές Hell, περιέχοντας και άλλες χρήσιµες πληροφορίες ήταν τυ-
πωµένο στο Radcomm, Απρίλιος 1981. Η πραγµατική µηχανή που περιγράφηκε πρόσφατα από
τον G5XB, εκείνο το άρθρο είναι τώρα απόκτηµα του Ian G4AKD. Η µηχανή A2 της Siemens εν
καιρώ πολέµου, περιγράφεται επίσης λεπτοµερώς στις σελίδες ιστορίας του Feld-Hell.
Για περισσότερες πληροφορίες συµπεριλαµβανοµένης µιας περίληψης των  διαφορετικών σχη-
µάτων Hell, δείτε: http://www.qsl.net/zl1bpu/

ΑΠΟΔΟΣΗ
Feld-Hell αποδίδει πολύ καλά όταν η διαδροµή  διαδόσεως είναι αρκούντως σταθερή (λίγη εξα-
σθένιση)  και το επίπεδο του σήµατος είναι ίσο µε τον µέσο όρο του θόρυβο ή καλύτερο. Εάν
χρησιµοποιείται για την λήψη την gray-scale, η απόδοση στο χαµηλά σήµατα προς θόρυβο θα
είναι πολύ καλύτερη. Ο Feld-Hell είναι εύλογα απρόσβλητος στις παρεµβολές, αλλά µπορεί να
επηρεαστεί άσχηµα η φέρουσα συχνότητα.
(Σηµείωση: Gray-scale= κλίµακα αναφοράς χρησιµοποιούµενη στην ασπρόµαυρη τηλ/ση και
στην εµφάνιση εικόνων. Αποτελούµενη από καθορισµένες στάθµες φωτεινότητας σε ουδέτερο
χρώµα)
Στην http://www.youtube.com/watch?v=yR-EmyEBVqA&feature=channel υπάρχει βίντεο What the
HELL?   Υπό του K7AGE

http://www.qsl.net/zl1bpu/
http://www.youtube.com/watch?v=yR-EmyEBVqA&feature=channel
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MixW: Λειτουργία του Hellschreiber

Πολλές πληροφορίες υπάρχουν (συχνότητες κ.α.) στην : http://sites.google.com/site/feldhellclub/

Hellschreiber είναι µία µοναδική διαµόρφωση. Μερικοί θα υποστήριζαν ότι δεν είναι καθόλου
µία ψηφιακή διαµόρφωση. Ακόµα και για εµάς, επειδή όµως χρησιµοποιούµε τις ψηφιακές τε-
χνικές για να λειτουργήσουµε την Hellschreiber, θα την καλέσουµε ψηφιακή διαµόρφωση. Έχει
περισσότερους από κλικαρισµένους , ή τερετισµένους ήχους από τις άλλες πιο πρόσφατες ψη-
φιακές διαµορφώσεις. Η λήψη κειµένου στην Hellschreiber οµοιάζει περισσότερο στη λήψη εικό-
νας FAX. Οι χαρακτήρες λήψεως και εκποµπής είναι πραγµατικά εικόνες χαρακτήρων.
(Σηµείωση1=κλικαρισµένος= ήχος όταν πατάµε ένα πλήκτρο ….

2=τερέτισµα =ήχος των εντόµων)
Hellschreiber είναι µία άλλη διαµόρφωση στενής ζώνης, όπως PSK31, και θα ωφεληθεί από τις
ίδιες ρυθµίσεις του ποµποδέκτη. Επανεξετάστε αυτές τις ρυθµίσεις βλέποντας το θέµα λειτουρ-
γίας PSK31.

Πρώτα επιλέξτε τον τρόπο Hellschreiber, επιλέγοντας Mode | Hellschreiber, ή κλικ στο τετραγω-
νίδιο Mode της Γραµµής Κατάστασης επιλέγοντας Hellschreiber. Έπειτα εµφανίστε τις ρυθµί-
σεις του τρόπου, επιλέγοντας Mode | Mode settings. Αυτό θα παρουσιάσει το ακόλουθο πλαίσιο
διαλόγου:

Οι συχνότητες TX και RX παρουσιάζουν την θέση του δροµέα σας στο παράθυρο φάσµατος. Η
καλύτερη συχνότητα είναι γύρω 1500 Hz, η οποία κρατά τον ποµποδέκτη κοντά στο κέντρο της
ζώνης ακουστικού εύρους συχνοτήτων.

Filter (Φίλτρο): Έχετε ένα επιλέξιµο λογισµικό για πλάτος φίλτρου DSP µεταξύ 100 και 250Hz.
Αλλάζοντας αυτή την ρύθµιση µπορεί να βελτιώσετε την λήψη σας κατά τη διάρκεια διαφορετι-
κών καταστάσεων. Μια  ρύθµιση 200Hz φαίνεται να εργάζεται καλά παντού.

RX scale (κλίµακα): Η ρύθµιση της κλίµακας RX scale στο x2, µπορεί µεν να σας βοηθήσει να
αποκρυπτογραφήσετε και να διαβάσετε χαρακτήρες σε κάποιες δύσκολες καταστάσεις, αλλά
δεν θα είστε σε θέση να δείτε όλο το κείµενο σε κάθε οθόνη. Κάντε χρήση του x1, εκτός αν έχετε
πρόβληµα βλέποντας το κείµενο µε αυτήν την ευκρίνεια. (RX scale=ZOOM στον καταρράκτη).

Font Selection (Επιλογή γραµµατοσειράς); Μπορείτε να προ-επιλέξετε µέχρι 4 διαφορετικές
γραµµατοσειρές, κλικ στο κουµπί δίπλα στο font # και έπειτα κλικ στο παράθυρο δειγµάτων των
font (Click here to change the font = Κλικ εδώ για να αλλάξετε τα γράµµατα).

Αυτά τα γράµµατα είναι για εκποµπή, όχι για λήψη. Θα κάνετε λήψη αυτών των γραµµάτων
που έχει επιλέξει ο εκπέµποντας σταθµός.
Εδώ είναι ένα στιγµιότυπο οθόνης από ένα  QSO Hellschreiber:

http://sites.google.com/site/feldhellclub/
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Όπως µπορείτε να δείτε ο Hellschreiber χρησιµοποιεί έναν δείκτη µονού ρόµβου όπως στην χρή-
ση του  PSK31, και το πλάτος εύρους είναι πολύ στενό. Το λαµβανόµενο κείµενο εµφανίζεται σε
διπλές ή τριπλές γραµµές.  Μπορείτε να δείτε περισσότερο κείµενο στην οθόνη σας µε την α-
φαίρεση του ηµερολογίου και των άλλων Γραµµών Εργαλείων από την οθόνη.
Λήψη Hellschreiber
Συντονίστε στο σήµα Hellschreiber δείχνοντας το κέντρο του σήµατος µε το ποντίκι και κλικ το
αριστερό κουµπί του. Το κείµενο που στέλνεται από τον σταθµό θα εµφανιστεί έπειτα στα πα-
ράθυρο λήψεως σας.
Εκπέµποντας Hellschreiber
Για να διαβιβάσετε σε έναν σταθµό, πρώτα συντονιστείτε όπως υποδεικνύεται ανωτέρω. Γράφτε
το εξερχόµενο κείµενο στο παράθυρο TX . Kλικ στο κουµπί TX/RX, και το κείµενο στο παράθυρο
µετάδοσης θα είναι εκπεµπόµενο. Μπορείτε να συνεχίσετε να δακτυλογραφείτε, και εκείνο το
κείµενο θα διαβιβαστεί επίσης. Δεδοµένου ότι διαβιβάζεται, το κείµενο στο παράθυρο µετάδο-
σης θα εµφανιστεί επίσης στο παράθυρο της λήψεως. Για να σταµατήσετε την εκποµπή, πιέστε
το κουµπί TX/RX πάλι. Πιέζοντας ESC θα σταµατήσετε την εκποµπή και επιστροφή στον τρόπο
λήψεως του MixW, αλλά οι τελευταίοι διάφοροι χαρακτήρες που εγγράψατε δεν θα µεταδοθούν.

SSB, FM, AM
Δεν υπάρχουν πρόσθετα χαρακτηριστικά γνωρίσµατα  διεργασιών στις διαµορφώσεις SSB, FM
και AM. Η συχνότητα και η διαµόρφωση θα παρουσιαστούν µέσα από τις συνδέσεις της
λειτουργίας [CAT], εφ’ όσον έχουµε ορίσει αυτόν τον τρόπο σύνδεσης. Εντούτοις, σε περιπτώ-
σεις διαγωνισµού (Contest) µπορούµε µε την βοήθεια ηχητικών αρχείων (.wav files) να αυτοµα-
τοποιήσουµε τις συνδιαλέξεις των QSO µας, µε προεγγραφές αυτών.

Για την δηµιουργία ενός ηχητικού αρχείου πχ. CQ, έχουµε τις επιλογές:
1η =  κλικ File > Sound > Start recording και αρχίζουµε την εγγραφή, πχ:

CQ contest CQ contest this is Sierra Victor Eight Golf Golf Lima CQ contest
         Για να σταµατήσουµε την εγγραφή κλικ File > Sound > Stop recording.
2η = για την ευκολία µας, µπορούµε τα Start recording και Stop recording να τα ορίσουµε σε δύο

κουµπιά Μάκρο, προς τούτο δεξιό κλικ σ΄ένα κουµπί Μάκρο. Από Subset>Program control
µεταφέρουµε στο Text την µακροεντολή <STARTRECORD> .
Σ’ ένα άλλο κουµπί µεταφέρουµε στο Text την µακροεντολή <STOPRECORD>. Και για
τα δύο κουµπιά επιλέγουµε την For this mode, στο δε Label µπορούµε να
εγγράψουµε REC και STP REC.

3ον = Κατά την λήψη µπορούµε: Κλικ στο <STARTRECORD> και να ηχογραφήσουµε το QSO µας,
ύστερα κλικ στο <STOPRECORD>.Θα παρουσιαστεί πλαίσιο για αποθήκευσης σε (.wav)
του QSO.
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Σηµείωση: Μπορούµε αυτόµατα να αποθηκεύσουµε την ηχογράφησή µας όταν από το
Subset>Program control επιλέξουµε την µακροεντολή <STARTRECORD:filename>.
Σ’ αυτήν την περίπτωση σβήνουµε το filename και εγγράφουµε το όνοµα του αρχείου
όπου αυτόµατα θα δηµιουργηθεί από το MixW. Στο  παράδειγµα την λέξη test αλλά τώ-
ρα µαζί µε µία τελεία (.) και την λέξη wav , πχ. <STARTRECORD:test.wav> το δε Label
µπορούµε να το ονοµάσουµε REC F, για να ξεχωρίζουµε από το άλλο REC.
Αυτό που πρέπει να προσέξουµε είναι ότι, όταν κάνουµε δεύτερη εγγραφή µε το κουµπί
Μάκρο REC F, πρέπει να αλλάξουµε το όνοµα του αρχείου οπότε το MixW να δηµιουρ-
γήσει άλλο αρχείο (.wav).

3η = Εγγραφή µε την βοήθεια των Windows ή ενός άλλου προγράµµατος που διαθέτετε:
Εδώ θα αναφερθεί µέσω Windows ΧΡ.
κλικ Έναρξη> Όλα τα προγράµµατα> βοηθήµατα> διασκέδαση> Ηχογράφηση ανοίγει το:

Μπορούµε να γράψουµε µέχρι ένα λεπτό, αν θέλουµε πιο πολύ χρόνο κατεβάζουµε το δωρεάν
πρόγραµµα <Audacity> από την http://audacity.sourceforge.net/

Σηµείωση: Αυτό που πρέπει να προσέξουµε είναι η φωνητική ένταση της ηχογράφησης.
Στην 3η περίπτωση έχουµε και µία οπτική ένδειξη του ήχου µας. Άλλη µία ρύθµιση ηχογραφι-
σεως που µπορεί να γίνει, είναι: Έναρξη> Πίνακας ελέγχου> Ήχοι, οµιλία και συσκευές ήχου>
Ήχοι και συσκευές αναπαραγωγής> επιλογή της κάρτας «Φωνή» και κλικ στο
<Δοκιµή υλικού> όπου ανοίγει οδηγός για την δοκιµή  ηχογραφήσεως και  αναπαραγωγή της
ηχογράφησης.
Μια φορά ας κάνουµε 2-3 διαφορετικές σε ένταση ηχογραφήσεις και να ρωτήσουµε έναν φίλο
για την καλλίτερη.
Επίσης στις ψηφιακές διαµορφώσεις έχει ειπωθεί ότι στην εκποµπή η ισχύς πρέπει να είναι η
µισή της ολικής του ποµπού µας και να µην έχουµε <καθόλου ALC>. Εδώ όµως έχουµε SSB,
έτσι ο ποµπός έχει όλες τις ρυθµίσεις κανονικά, όπως σε SSB χωρίς το MixW.

Προς εκποµπή: Για να εκπέµψουµε, δεξί κλικ σ’ ένα κουµπί Μάκρο, πάµε: Edit user macro
 θέτουµε For this mode και από subset> Program control, ευρίσκουµε την <WAVE:filename> και
την µεταφέρουµε στο Text, σβήνουµε το filename και γράφουµε (το όνοµα αρχείου).wav Πχ.
ηχογραφήσαµε  και ονοµάσαµε το αρχείο CQ, τότε στο Text γράφουµε την µακροεντολή
<TX><WAVE:CQ.wav><RX>.
Στην περίπτωση του CQ, ισχύουν  και οι <ASAUTOCQ>, <ACQDELAY:seconds>.
Δείτε επίσης περί <WAVE:filename> στο κεφάλαιο  «Μακροεντολές».

http://audacity.sourceforge.net/
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(Σηµείωση: Μόνες τους οι µακροεντολές <TX> και <RX> δεν ισχύουν, αντί γι’ αυτές

γράφουµε σε δύο κουµπιά τις <PTT:ON> και <PTT:OFF> αντιστοίχως).

Echolink
Σ’ ένα κουµπί Μάκρο γράφουµε την µακροεντολή <DTMF:abcd>, σβήνουµε τα abcd και γρά-
φουµε τον κωδικό του κόµβου (node) που θέλουµε να ενωθούµε πχ. R2 Δολιανά έχει τον κωδικό
216308 έτσι έχουµε την µακροεντολή <DTMF:216308>, σ΄ένα άλλο πλήκτρο γράφουµε την µα-
κροεντολή <DTMF:#> (# δηλαδή την δίεση) ώστε πατώντάς ‘το να διακόψουµε την επαφή µας.
Συχνότητες και κωδικούς των κόµβων µπορούµε να τις βρούµε στην http://www.targ.gr/  και
κλικ στο Εcholink/Συντοµεύσεις. Μερικές είναι εδώ:
ή http://www.qsl.net/sv1grb/grecholink_eng.htm

Σταθµός Συχνότητα Υπότονος Κωδικός
Αθηνών 431100 88,5 70401
Δολιανά R2 216308
Σέρρες 144975 88,5 278903

(Σηµείωση1: DTMF = Dual Tone Multi Frequency = Διπλός τόνος πολλαπλής συχνότητος).
(µάλλον για τον R2 Δολιανά δεν ισχύει πλέον)

Olivia, Contestia, RTTYM
Εισαγωγή στην διαµόρφωση Olivia

Αρχικά η  Ολίβια σχεδιάστηκε και εφαρµόστηκε από τον Pawel Jalocha, SP9VRC. Μπορείτε να
δείτε την ανάπτυξη και τα χαρακτηριστικά της Olivia στην ιστοσελίδα:

http://homepage.sunrise.ch/mysunrise/jalocha/mfsk.html
Τις προδιαγραφές και το σύστηµα µετάδοσης της Olivia  στην:

http://homepage.sunrise.ch/mysunrise/jalocha/mfsk_spec.html

Εφαρµογή της Olivia στο MixW.
Από την έκδοση MixW 2.16 υπάρχει η δυνατότητα για την «εξωτερική υποστήριξη plugin ". Αυτό
επιτρέπει σε νέες διαµορφώσεις να προστίθενται στο MixW, χωρίς τροποποίηση στο κύριο
πρόγραµµα MixW. Η Ολίβια είναι ο πρώτος τρόπος που εφαρµόστει η διαδικασία plugin.
Ελέγξτε από Mode αν έχετε την διαµόρφωση Olivia, αν όχι πηγαίνετε στην :

http://mixw.net/downloads.htm κατεβάστε το αρχείο ModeOlivia, και ανοίκτέ ‘το (unzip) στον
κατάλογο του MixW.

Η λειτουργία της διαµόρφωσης Ολίβια στο MixW.
Η Olivia είναι µια έκδοση MFSK, και στο MixW οι λειτουργικές διαδικασίες είναι οι ίδιες όπως
για MFSK µε εξαίρεση ορισµένες ρυθµίσεις που µπορούν να τεθούν από το πλαίσιο διαλόγου
Olivia | Mode Settings... Αφού αποσυµπιέσουµε (unzip) το αρχείο ModeOlivia.dll στον φάκελο
του MixW, µε  το καινούριο ξεκίνηµα του MixW, στο Mode θα υπάρχει και η διαµόρφωση  Olivia.
Κλικ Mode> Olivia | Mode Settings, θα δείτε το ακόλουθο πλαίσιο διαλόγου:
(Σηµείωση: MFSK = Multi-Frequency Shift Keying= ρυθμική μετατόπιση πολλαπλών συχνοτήτων)

http://www.targ.gr/
http://www.qsl.net/sv1grb/grecholink_eng.htm
http://homepage.sunrise.ch/mysunrise/jalocha/mfsk.html
http://homepage.sunrise.ch/mysunrise/jalocha/mfsk_spec.html
http://mixw.net/downloads.htm
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Οπωσδήποτε τσεκάρετε το "Allow manual tuning" αυτό σας επιτρέπει µε ένα κλικ στον καταρ-
ράκτη να αλλάζετε την συχνότητα, ειδάλλως θα πρέπει να γραφεί χειροκίνητα στα
TX start frequency και RX start frequency.

"Number of tones" Μπορείτε να επιλέξετε 8 διαφορετικούς τόνους ακουστικού σήµατος
µεταξύ 2 και 256,

"Bandwidth, Hz" Μπορείτε να επιλέξετε 5 διαφορετικά εύρη συχνοτήτων µεταξύ 125 έως 2000
Στην πράξη,  οι κανονικά χρησιµοποιηµένοι συνδυασµοί είναι:

               500 Hz, 8 Tones / 500 Hz, 16 Tones / 1000 Hz, 16 Tones / 1000 Hz, 32 Tones
“Frequency margin” Περιθώριο συχνότητας από ±31 Hz έως ±171 Hz
Επειδή το εύρος ζώνης είναι µεγάλο, πρέπει να προσέχουµε για QRM σε άλλους σταθµούς.

Όπως µε όλες τις ψηφιακές διαµορφώσεις, µετά από λίγη εµπειρία ο χρήστης θα είναι σε θέση
να προσδιορίζει τα διάφορα οπτικά σχήµατα στον καταρράκτη. Πχ.

Βρίσκοντας και συντονίζοντας σ΄ένα σήµα Olivia.

Αυτό εγγράφει τον Απρίλιο του 2006, ακόµη παραµένει πολλή διαφωνία περί του που και πώς η
Ολίβια πρέπει να χρησιµοποιηθεί. Οι πρόωρες (προ του MixW) εκδόσεις της Ολίβια τέθηκαν ως
στόχος να λειτουργήσουν µόνο µε σταθερές ακουστικές συχνότητες και πολλοί χρήστες συνεχί-
ζουν να χρησιµοποιούν αυτές τις σταθερές ακουστικές συχνότητες. Εντούτοις, µε το MixW,
η Ολίβια µπορεί να χρησιµοποιηθεί όπως κι οι άλλες διαµορφώσεις τύπου MFSK. Έτσι µε κλικ
στην επιθυµητή κεντρική συχνότητα του σήµατος στον καταρράκτη, µπορούµε να µεταφέρουµε
την εκποµπή/λήψη σε όποια ακουστική συχνότητα επιθυµούµε.
Ο καλύτερος συνδυασµός για κλήση CQ είναι πιθανώς οι 500 Hz, 8 τόνοι.  Να είστε  προσεκτικοί
όταν χρησιµοποιείτε το πλάτος 1000 Hz, ιδιαίτερα όταν αλλάζετε από 500 Hz, σε 1000 Hz, ότι δεν
προκαλείτε παρεµβολή σε άλλους χρήστες.
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Για να αλλάξετε τα: Number of tones" και "Bandwidth, Hz"
1ον Από Mode κλικ Mode Setting και εµφανίζεται το παράθυρο Mode Setting.
2ον Μπορούµε να γράψουµε σ’ ένα κουµπί Μάκρο την µακροεντολή <MODESETTINGS>

Οπότε µε κλικ επί αυτού θα έχουµε το ίδιο αποτέλεσµα.
3ον Μπορούµε να χρησιµοποιήσουµε τις µακροεντολές <SET TONES:n> και <SET BW:n>.
4ον Στις αρχές Ιανουαρίου ’07 ο Peter K1PGV παρουσίασε ένα επιπρόσθετο πρόγραµµα

για διευκόλυνση µας το MixWBuddy.exe. Πηγαίνετε http://www.k1pgv.com/MixWBuddy.html
διαβάστε τις οδηγίες, διότι εκτός από το MixWBuddy.exe χρειάζεται και το πρόγραµµα
της Microsoft το .NET Framework. Ο Peter K1PGV σας παραπέµπει στην Microsoft,
ειδάλλως πιέστε Ctrl+κλικ εδώ:

http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?familyid=10CC340B-F857-4A14-83F5-
25634C3BF043&displaylang=en

Το .NET Framework εγκαθίσταται αυτόµατα σαν µέρος των Windows.

Το MixWBuddy.exe αποσυµπιέζεται στέλνοντάς το στον κατάλογο του MixW.
Στο Text ενός κουµπιού Μάκρο φέρνετε την µακροεντολή <EXEC:command>, σβήνετε το
command και γράφετε C:\Program Files\MixW\MixWBuddy.exe έτσι έχετε την
µακροεντολή <EXEC:C:\Program Files\MixW\MixWBuddy.exe>
Στο Label γράφτε Buddy ή ότι άλλο θέλετε για να σας θυµίζει το κατωθι πλαίσιο όταν
κάνετε κλικ στο κουµπί πχ. Buddy.

Ένας άλλος τρόπος είναι να το προσθέσουµε σαν επιπρόσθετη Mode. Από Mode| Addi-
tional mode settings και Additional mode. Δείτε το κεφάλαιο <Επιπρόσθετα> περί DX Atlas
Ότι κάναµε για το DX Atlas να γίνει επιπρόσθετη Mode, το ίδιο θα κάνουµε για
MixWBuddy.

Επίσης στο ανοιγώµενο πλαίσιο MixWBuddy εκτός από τις αυτόµατες αλλαγές της
Olivia, µπορούµε να πάµε και σ’ άλλες Διαµορφώσεις ή να γράψουµε επιπλέον µακροε-
ντολές.

Σηµαντική σηµείωση: για την διαµόρφωση Olivia:
1) Είναι κρίσιµο να ρυθµίσετε την κάρτα σας ήχου σε ποσοστό sample rate + - 100 PPM, διαφορε-
τικά  θα χάσετε τη δυνατότητα να αποκωδικοποιήσετε άλλους σταθµούς, όπως και οι άλλοι
εσάς. Περί ρυθµίσεως της κάρτας ήχου δείτε το αντίστοιχο κεφάλαιο της  SSTV.

Μακροεντολές για την Olivia
  <SET TONES:n> - όπου (n) γράφτε τον αριθµό των τόνων
  <SET BW:n> - όπου (n) γράφτε το εύρος (bandwidth) σε Hz
  <GET SN> - παίρνουµε την αναλογία S/N
  <GET OFFSET> - παίρνουµε την µετατόπιση της συχνότητας
  <GET RATE> - παίρνουµε την διαφορά του sample rate

http://www.k1pgv.com/MixWBuddy.html
http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?familyid=10CC340B-F857-4A14-83F5-25634C3BF043&displaylang=en
http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?familyid=10CC340B-F857-4A14-83F5-25634C3BF043&amp;displaylang=en
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Οι συχνότητες που χρησιµοποιούνται για την Ολίβια φαίνεται να είναι:

Standard Frequency and Parameters
KHz   Tone Hz
7038,5 16/32 500/1000
10138.5 16/32 500/1000
14108,5 32 1000

Call Frequency
14107,5 32 1000
14106,5 32 1000
14076,5 8/16 250/500

Εναλλακτικό DX Channel
14090,5 8 250

Narrow Band - Frequency
21129,5 32 1000

Για πιο αναλυτικό πίνακα συχνοτήτων αλλά και άλλες πληροφορίες δείτε:
http://hflink.com/olivia/olivia.html#freqs επίσης στην διεύθυνση http://www.oliviamodesclub.net/

θα βρείτε πάρα πολλές πληροφορίες για ότι  αφορά την Olivia.
Η διαδικασία plugin ισχυει και για τις διαµορφώσεις CONTESTIA ΚΑΙ RTTYM, καταβάζουµε το

http://mixw.net/beta/Modes.zip από http://www.mixw.de/ ή
http://www.g3vfp.org/download.html ή http://mysite.verizon.net/jaffejim/downloads.htm

και το αποσυµπιέζουµε (unzip) στον κατάλογο του MixW.

Η διαµορφώσεις CONTESTIA ΚΑΙ RTTYM έχουν τις ίδιες ρυθµίσεις όπως η OLIVIA.

Περίληψη των χαρακτηριστικών OLIVIA, CONTESTIA ΚΑΙ RTTYM

*OLIVIA είναι µία MFSK διαµόρφωση, σχεδιασµένη για QRP και QRM λόγω ενός µεγάλου
εύρους ζώνης µετάδοσης (µέχρι 1000 Hz). Είναι ευαίσθητη και πολύ σθεναρή αλλά όχι
πολύ γρήγορη. Αυτός ο τρόπος είναι ιδανικός για QRP QSO σε καταστάσεις QRM.

*CONTESTIA είναι λίγο λιγότερο ευαίσθητη από την Ολίβια (+ 1,5 dB ελάχιστο S/N).
Είναι επίσης λιγότερο σθεναρή  λόγω ενός µικρότερου µεγέθους block, αλλά είναι δύο
φορές γρηγορότερη µε ελάττωση το σύνολο των χαρακτήρων.

(Σηµείωση: block = οµάδα. Σε γλώσσες προγραµµατισµού, σύνθετη εντολή της οποίας τα όρια
συµπίπτουν µε εµβέλεια τουλάχιστον µιας των δηλώσεων που περιέχονται στην εντολή αυτή)

*RTTYM είναι λιγότερο ευαίσθητη από την Ολίβια (+ 3 dB ελάχιστο S/N). Είναι επίσης
λιγότερο σθεναρή λόγω ενός µικρού µεγέθους block και λόγω του προβλήµατος RTTY,
δηλαδή της τυχαίας µετατόπισης από τα γράµµατα στους αριθµούς και αντιστρόφως,
για ένα λάθος. Αλλά είναι σχεδόν τέσσερις φορές γρηγορότερη (µε το σύνολο RTTY χα-
ρακτήρων). Αυτός ο τρόπος έχει ενδιαφέρων για το πολύ γρήγορο QSO.

Q15X25

Το Q15X25  σχεδιάστηκε από τον Pawel Jalocha SP9VRC, είναι ένα πρωτόκολλο επικοινωνιών για
την αποστολή στοιχείων µέσω του ραδιοποµπού, είναι µια µορφή Packet. Οι µεταδόσεις είναι
ανοικτές (δηλαδή δεν χρειάζεται να ενωθούµε µε κάποιο σταθµό όπως γίνεται στα VHF) όπου
µπορούν να παραληφθούν και να αποκωδικοποιηθούν από τον καθένα µε παρόµοιο εξοπλισµό.
Πολλές πληροφορίες µπορούµε να πάρουµε από την οµάδα συζήτησης της yahoo στην :

http://tech.groups.yahoo.com/group/Q15X25/

http://hflink.com/olivia/olivia.html%23freqs
http://www.oliviamodesclub.net/
http://mixw.net/beta/Modes.zip
http://www.mixw.de/
http://www.g3vfp.org/download.html
http://mysite.verizon.net/jaffejim/downloads.htm
http://tech.groups.yahoo.com/group/Q15X25/
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Σε χρήση συχνότητες (USB) είναι: 3585 kHz, 7035 kHz, 14109/115 kHz, 18117 kHz, 21133 kHz.

(κεντράροντας τον καταρράκτη του MixW 1350 Hz υψηλότερο)
Το Q15x25 είναι επιπρόσθετο (add-on), πάµε http://www.mixw.net/index.php?j=downloads
και κατευάζουµε το q15x25dll6.zip, το αποσυµπιέζουµε στον φάκελο του MixW.
Ανοίγουµε το MixW σε διαµόρφωση Packet, κλικ στην διαµόρφωση και επιλέγουµε MODE
SETTINGS, από την κάρτα Modem και από το αναδιπλώµενο µενού θέτουµε την Q15x25
(που πλέον υπάρχει εκεί) συµπληρώνουµε τα:

Bitrate: 2300, Interleave: 16, Tun len: 32, Sync len: 32, FEC Type: (15,5), Rx tune len: 16
Rx sync len: 16

από την General τσεκάρουµε το  "Emulate KISS TNC on TNC emulation port" κλικ "OK".
Το Sample rate της κάρτας ήχου το γράφουµε 22050, από Configure > Sound Card Settings.
Σηµείωση: Να µην ξεχάσουµε να επαναφέρουµε το Sample rate της κάρτας ήχου σε 11025 για
όλες τις άλλες διαµορφώσεις, συµπεριλαµβανοµένου Packet σε VHF και HF .

Παράρτηµα

MixW: Λειτουργία διαγωνισµού -αγώνος- (Contest)
Το MixW προσφέρει εκτενή υποστήριξη για την λειτουργία διαγωνισµού, συµπεριλαµβανοµέ-
νων των ειδικών Μακροεντολών, καθώς επίσης και ειδικές δυνατότητες ηµερολογίου. Το οποίο
µπορεί να διαµορφωθεί για συγκεκριµένους διαγωνισµούς, και αυτές οι ρυθµίσεις µπορούν να
αποθηκευτούν για µελλοντική χρήση.

Γενικές συστάσεις προετοιµασίας για τον αγώνα.

* Εξοικείωση µε τους κανόνες της συµµετοχής στον συγκεκριµένο διαγωνισµό.

* Ειδικά απαραίτητα αρχεία DLL για πολλούς διαγωνισµούς, τα οποία είναι διαθέσιµα στον
ιστοχώρο του Nick. Μπορείτε να φορτώσετε και να τα εγκαταστήσετε στον υποκατάλογο
plugins , αυτά τα DLL θα παρακολουθούν τις στατιστικές σας για εκείνον τον διαγωνι-
σµό, καθώς επίσης το MixW αυτόµατα θα υπολογίσει  τα αποτελέσµατά για τον
συνυπολογισµό όπου θα τα υποβάλει στο ηλεκτρονικό ηµερολόγιο.
Από http://www.mixw.net/index.php?j=contests κατεβάζουµε το αντίστοιχο συµπιεσµένο
(Zip) αρχείο στατιστικής. Πχ το StatsBartgRttySprint1.zip , το Stats σηµαίνει Statistics,
ο διαγωνισµός ονοµάζεται BartgRttySprint και τον αποσυµπιέζουµε στον φάκελο
plugins του MixW. Αν έχουµε εγκαταστήσει το MixW στο Program Files τότε τον αποσυ-
µπιέζουµε (Extract) στην διεύθυνση C:\Program Files\MixW\Plugins.
(Σηµείωση: Αν θέλουµε να δούµε ποια αρχεία στατιστικής ήδη έχουµε στον
φάκελο plugins, τότε κλικ View> Statistics> Settings….)

*Επίσης στον κατάλογο του MixW υπάρχει το αρχείο cty.dat (Contest country file) το οποίο
περιέχει τα ονόµατα χωρών, αρχικά χαρ. κλήσεών των, CQ zones, ITU zones, τις γεωγρα-
φικές συντεταγµένες και την διαφορά ώρας από GMT. Το αρχείο cty.dat βοηθά στον κα-
θορισµό του πολλαπλασιαστή διαγωνισµού για κάθε χώρα από το callsign κτλ. Για την
ενηµέρωση του αρχείου πάµε στην: http://www.country-files.com/cty/ , κατεβάζουµε το
αρχείο που είναι για το MixW και το αποσυµπιέζουµε στον κατάλογο του MixW, αν
ερωτηθούµε: Υπάρχει ήδη, αντικατάσταση; Κλικ Ναι.
Σηµειωτέον το αρχείο από  www ενηµερώνεται αρκετές φορές ετησίως.

*Ετοιµάζουµε τις Μακροεντολές των κουµπιών Μάκρο για το Contest. Δείτε πάρα κάτω.

*Από View> Log bar επιλέγουµε Contest layout, αν και το ηµερολόγιο θα αλλάξει αυτόµατα
 όταν ορίσουµε τις  παραµέτρους του διαγωνισµού όπως θα δούµε πιο κάτω.

http://www.mixw.net/index.php?j=downloads
http://www.mixw.net/files/q15x25dll6.zip
http://www.mixw.net/index.php?j=contests
http://www.mixw.net/files/StatsBartgRttySprint1.zip
http://www.country-files.com/cty/
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Στην ιστοσελίδα http://www.hornucopia.com/contestcal/ µπορούµε να µάθουµε τα Contest
που θα λάβουν χώρα εβδοµαδιαίως ή για όλον τον χρόνο.
Ενώ στην http://users.otenet.gr/~sv1dpi/gr/articles/contestrules.html εκτός από τα προγράµµα-
τα υπάρχουν και οι κανόνες των διαγωνισµών στα Ελληνικά.
Επίσης δείτε την : http://www.ng3k.com/Contest/index.html

Κλικ View | Contest Mode, παρουσιάζεται το πλαίσιο List of contests:

Συµπλήρωση του πλαισίου Contest Setting
Your call= Γράφουµε το χαρ. κλήσεως που θα χρησιµοποιήσουµε στον διαγωνισµό. Αν κατά την

διάρκεια του διαγωνισµού είµαστε σε διαφορετικό τόπο, ίσως χρειαστεί να αλλάξουµε το
στίγµα µας από Configure> Persona Data… και το Locator µας.

Start = Εγγραφή της ηµεροµηνίας και ώρας αρχής του Contest.
End = Εγγραφή της ηµεροµηνίας και ώρας λήψης του Contest.
NR Sent= Εισάγουµε τον αριθµό που θέλουµε το MixW να µετρά τα QSO, στην στήλη Exch_Sent,

σε τριψήφια µορφή Πχ  001. Εκτός αν τσεκάρουµε το AutoInc.
AutoInc = Όταν τσεκαριστεί, τότε το MixW αυτόµατα µετρά τα QSO, αρχίζοντας από 001 και

θέτοντάς ΄το στην στήλη Exch_Sent του ενεργούς ηµερολογίου Contest layout.
Σημείωση: Όταν δεν έχουμε ενεργοποίηση το Exch_Sent, τότε σε κάθε νέο QSO
εµφανίζεται παράθυρο για αναγραφή του αύξοντος αριθµού από εµάς.

Statistics= κλικ στο , εµφανίζεται το πλαίσιο επιλογής:

Σηµείωση: Εάν δεν έχουµε το συγκεκριµένο αρχείο (contest DLL) για τον διαγωνισµό πάµε στον
ιστοχώρο http://www.mixw.net/index.php?j=contests  επιλέγουµε αυτό που θέλουµε και τον
αποσυµπιέζουµε στο αρχείο Plugins που είναι στον φάκελο του MixW.

Name = Εγγράφουµε το όνοµα του Contest. Μπορούµε µε αντιγραφή-επικόλληση από το
Statistics να το µεταφέρουµε εδώ. Επίσης το όνοµα θα εµφανίζεται και ως τίτλος στο
κυρίως παραθύρου του MixW όταν ο τρόπος contest είναι ενεργός.

Auto Grab = Αυτή η δυνατότητα επιτρέπει την αυτόµατη “αρπάγη” του number (αύξοντα
αριθµό) , time (ώρας) (όπως για BARTG contest) και states (κράτη)/counties (χώρες)/
cantons (καντόνια)/ κτλ…από τα στοιχεία λήψεως που µας στέλνει το QSO µας, όπου
αυτόµατα θα αναγραφούν στην στήλη ExchRcv του ενεργού ηµερολογίου.

http://www.hornucopia.com/contestcal/
http://users.otenet.gr/%7Esv1dpi/gr/articles/contestrules.html
http://www.ng3k.com/Contest/index.html
http://www.mixw.net/index.php?j=contests
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Number = Όταν τσεκαριστεί, υπάρχουν οι επιλογές: serial number ή της ITU zone ή CQ

zone.
Η επιλογή εξαρτάται το τι θέλουµε να γραφεί στην στήλη Exch_Recv του ηµερολογίου.

Time = Όταν τσεκαριστεί, το MixW δείχνει την ώρα αποτυπώνοντάς την σαν 2317 ή 23:17 ή
2317Ζ ή 23:17Ζ, και θέτει αυτά στο Note (σηµειωµατάριο) του ηµερολογίου.
(Αυτό λειτουργεί µόνο εάν ο χρόνος δεν είναι πολύ διαφορετικός από την τοπική ώρα του
Η/Υ από το GMT.)

Domain = Αφορά τις διοικητικές περιοχές, διαµερίσµατα, επαρχίες κτλ µίας χώρας.

(Σηµείωση: Πολλά contest µίας χώρας, ζητά από τους δικούς της σταθµούς ή στους ξέ-
νους σταθµούς που εκπέµπουν από το έδαφός της, το Διοικητικό Διαµέρισµα των QSO
τους, ο οποίος είναι ένας παράγων πολλαπλασιασµού του διαγωνισµού)
Μου φαίνεται τα αντίστοιχα δικά µας είναι: SV1, SV2, SV3 κτλ. (;)

Domain listed in = Το MixW περιέχει σε αρχεία .dom τις διοικητικές περιοχές µερικών

Χωρών. Κλικ στο  και ανοίγει το πλαίσιο επιλογής:

Με κλικ επιλέγουµε το αντίστοιχο αρχείο .dom, κλικ στο Άνοιγµα και εγγράφεται στο:

εδώ επιλέγει το ‘Russian contest’

Τώρα όταν έχουµε τσεκαρισµένο το Domain στο Auto Grab, αµφότεροι ο αύξων αριθµός
λήψεως και το Διοικητικό Διαµέρισµα θα εγγραφούν στην στήλη ExchRcv του ηµερολογίου.

Ένα αρχείο .dom πχ. το RUSSIAN. DOM περιέχει έναν κατάλογο Russian oblasts για αυτόµατη
“αρπαγή”: (Σηµείωση: oblasts= έτσι ονοµάζονται τα Διοικητικά Διαµερίσµατα της Ρωσίας)
------------- έναρξη του αρχείου -------------
Ab = AB
Ad = AD
Al = AL
.....
(102 γραµµές µε τους ορισµούς oblast)
------------- τέλος του αρχείου --- ----------
Τα αρχεία .DOM χρησιµοποιούν ένα απλό σχήµα στοιχείων συµβατό µε το λογισµικό N6TR:
Κάθε γραµµή αποτελείται από το αριστερό µέρος,  το σηµάδι ίσον,  και το δεξιό µέρος.
Οι γραµµές χωρίς το σηµάδι ίσον, αγνοούνται ως σχόλιο.
Το αριστερό µέρος είναι  το όνοµα του Διοικητικού Διαµερίσµατος (domain ή oblast ή provinces),
Το δεξιό µέρος είναι ένας κατάλογος λέξεων προς “αρπαγή’’από το MixW.
Δείγµατα:
Ab = AB
Cd = EF, GH
Ij = JKL, MNO, PQ, R
Αν υπάρχει ανάγκη, µπορούµε να δηµιουργήσουµε αρχείο .DOM για έναν συγκεκριµένο διαγω-
νισµό. Πχ. Τον Μάρτιο (2008) η Ισπανία είχε Contest σε PSK και ζητά από τους Ισπανούς συν
τους ξένους που θα εκπέµπουν από το έδαφός της τα: RST+Province (Επαρχία/Διοικητικό Διαµέ-
ρισµα), γι’ αυτό το σκοπό δίδει και τον κωδικό των επαρχιών:
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(Σηµείωση: η Ισπανία είναι ένα παράδειγµα, αν τότε πηγαίναµε σε ‘κείνο τον ιστοχώρο θα
βλέπαµε ότι στην παράγραφο Domain lists υπήρχε για κάθε επαρχεία κι ο κωδικός της). Πχ.

Επαρχίες Σηµειώσεις Αρχείο .dom
A-Alicante
BU-Burgos
C-Coruna
CR-Ciudad Real
 M-Madrid
κτλ…….

Πάµε στον κατάλογο του MixW και βρίσκουµε ένα
αρχείο .dom
Δεξιό κλικ επί αυτού, κλικ στο Αντιγραφή,
σ’ ένα κενό µέρος κλικ Επικόλληση.
Ανοίγουµε το νέο αρχείο, διαγράφοντας ότι Περιέχει.
Γράφουµε τα νέα στοιχεία όπως είναι στην δεξιά.
Μετά κλικ Αρχείο>Αποθήκευση, γράφοντας το όνοµα του
Αρχείου πχ Spain

COUNTRY = EA
A = A
BU = BU
C = C
CR = CR
M = M
κτλ…….

Dupe checking = Duplication checking= Έλεγχος περιττής επαναλήψεως ενός QSO.
Κι αν είναι απαραίτητο τσεκάρουµε:

Regardless of band = άσχετα µε την ζώνη επικοινωνίας
Regardless of mode = άσχετα µε την διαµόρφωση που χρησιµοποιούµε.
Merge macros = Το τσεκάρουµε όταν θέλουµε να χρησιµοποιήσουµε τις µακροεντολές που

έχουµε γράψει στο Default for all modes, όπου οι µακροεντολές θα συγχωνευθούν µε τις
µακροεντολές για τον τρέχοντα τρόπο

Macros = Πρέπει να δηµιουργήσουµε Μακροεντολές για το Contest, κατόπιν να τις αποθη κεύ-
σουµε σε αρχείο (.mc) µε µία ονοµασία πχ. Contest.mc ή ContestCW.mc (Η διαδικασία

περιγράφεται στο κεφάλαιο: Ρύθµιση των Παραµέτρων Macros). Κλικ στο  και
ανοίγει πλαίσιο επιλογής «Όνοµα Αρχείο .mc» . Επιλέγουµε το αντίστοιχο αρχείο και
κλικ στο Άνοιγµα. Τα αρχείο µεταφέρεται εδώ και κατ΄επέκταση στα κουµπιά Μάκρο.

Πιο κάτω υπάρχουν παραδείγµατα Μακροεντολών για Contest.

Notes = Εγγράφουµε διάφορα στοιχεία για το Contest, όπως τι κεραία χρησιµοποιήσαµε, πόσα
Watt, τις δραστηριότητες των συµµετεχόντων, κτλ.

 = Κλικ στο Save όταν θέλουµε να διατηρήσουµε τις επιλογές/εγγραφές που κάναµε
εδώ δηλαδή στο πλαίσιο Contest settngs, για µελλοντικό ίδιο Contest ή κάποιο άλλο
ανάλογο, οπότε κλικ στο  για να φορτώσουµε αυτά που Save.

Επιτέλους κλικ

Εµφανίζεται το πλαίσιο List of contests,  κι ενώ στην αρχή ήταν , τώρα
περιέχει και την ονοµασία του contest που ρυθµίσαµε στο πλαίσιο Contest settngs.
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Add new… = κλικ, όταν θέλουµε να διαµορφώσουµε/ρυθµίσουµε ένα άλλο Contest στο
πλαίσιο  Contest settings και δεν το έχουµε στο πλαίσιο List of contests.

Επί πλέον :
Statistics (Στατιστικές)
Με κλικ View | Statistics > Show contest statistics, θα σας επιτραπεί να δείτε τις στατιστικές
δεδοµένων καθώς απασχολείστε στον διαγωνισµό µε το ακόλουθο πλαίσιο:

Είναι ευχάριστο να βλέπετε την πρόοδό σας εδώ, καθώς απασχολείστε στον διαγωνισµό.  Μπο-
ρείτε επίσης να δείτε το πλαίσιο Συνοπτικής Καταγραφής  Στατιστικής (Brief Log Statistics ) για
µια πιο λεπτοµερή άποψη της προόδου σας µε την επιλογή View | Statistics | Brief log statistics,
θα εµφανιστεί το ακόλουθο πλαίσιο της προόδου σας:

Σηµείωση: Για να επαναφέρουµε το MixW στον κανονικό ρυθµό (επικεφαλίδα, ηµερολόγιο):
Κλικ View> Contest mode> επιλογή µε κλικ στο No contest , κλικ στο κουµπί Select και
ύστερα στο Close.

Διαµόρφωση των Μακροεντολών διαγωνισµού (Configuring the contest Macros)

Υπάρχουν αρκετά ειδικά Μάκρο, όπου µπορεί να χρησιµοποιηθούν στον τρόπο contest:
<NRS> - ο σταλµένος αριθµός ανταλλαγής (στήλη ηµερολογίου Exch_Sent)
<NRR> - ο λαµβανόµενος αριθµός ανταλλαγής (στήλη ηµερολογίου Exch_Recv)
<CTIME> - χρόνος διαγωνισµού σε µορφή ΩΩΛΛ  όπως "2317" (σε ώρες και λεπτά)

(Σηµείωση: την µορφή αυτήν µπορεί να ζητά ο διαγωνισµός όπως για BARTG contest)
<ONQSOBEFORE:macro> - εάν είχαµε προηγουµένως ένα QSO µε τον ίδιο φίλο, λέµε να τρέξει η

καθορισµένη µακροεντολή. Δηλαδή σβήνουµε την λέξη ’macro’ και γράφουµε το αντί-
στοιχο F(χ) πλήκτρο όπου περιέχει µακροεντολές προς εκποµπή. Δείτε την άλλη σελίδα.

Προς αποφυγή του ίδιου QSO για να µην γραφεί δύο φορες στο ηµερολόγιο έχουµε:
τελευταίο QSO που είχαµε µαζί: <QSOBEFOREDATE> ηµεροµηνία
τελευταίο QSO που είχαµε µαζί: <QSOBEFORETIME> = ώρα
τελευταίο QSO που είχαµε µαζί: <QSOBEFOREBAND> = µπάντα
τελευταίο QSO που είχαµε µαζί: <QSOBEFOREMODE> = διαµόρφωση
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<FIXSTARTTIME> - Είµαστε σε “Pileup” και το πρώτο QSO το κάνουµε µετά από µία ώρα
αλλά η ώρα τρέχει, βάζοντας αυτή την µακροεντολή και η ώρα διορθώνεται.

Επίσης εάν ο σταθµός ζητά επανάληψη του <NRS>, για να µην γραφεί στο ηµερολόγιο µας σαν
νέο QSO, σ’ ένα κουµπί Μάκρο έχουµε τις µακροεντολές:

<TX><PREVCALL><PREVNRS><PREVNRS> QSL? DE <MYCALL><CLEARTXWINDOW>

Εδώ είναι µερικά  παραδείγµατα Μακροεντολών διαγωνισµού. Επίσης ο τρόπος Contest σας επι-
τρέπει να ελέγξετε για προηγούµενα QSO, κατά τη διάρκεια του τρέχοντος διαγωνισµού.
Εάν ένας σταθµός σας καλεί αλλά προηγουµένως είχετε εργαστεί µαζί του σε αυτό το contest,
αυτή η µακροεντολή του λέει ότι έχετε ξανά-εργαστεί πριν, και αυτό το QSO σβήνεται από το
ηµερολόγιο. Πχ.

Macro: F9
Label: QSOb4  (Σηµείωση: b4 = before = προηγουµένως, πριν)
Text: QSO before! <CLEARQSO><RXANDCLEAR>
Τώρα, όταν πιέζετε F9, ο άλλος σταθµός βλέπει το µήνυµα "QSO before", και έτσι η νέα
πληροφορία του QSO σβήνεται από το ηµερολόγιο.

<ONQSOBEFORE:macro> µπορεί να χρησιµοποιηθεί για να αυτοµατοποιηθεί η διαδικασία
(πχ. µέσα στη µακροεντολή όταν απαντάµε στον άλλον σταθµό):
Χωρίς αυτοµατοποίηση:
Macro: F5
Label: Answer                   (Answer= απάντηση)
Text: <TX><CALL> de <MYCALL> 599 <NRS> <NRS> <RXANDCLEAR>
Αυτός στην οθόνη του θα δει " AB1CDE de UU9JDR 599 001 001 ".
Με την αυτοµατοποίηση:
Macro: F5
Label: Answer
Text: <TX><CALL> de <MYCALL> <ONQSOBEFORE:F9> 599 <NRS> <NRS> <RXANDCLEAR>

Σε αυτήν την περίπτωση εάν δεν έχετε απασχοληθεί µε αυτόν τον  σταθµό πριν, τότε θα δει το
ανωτέρω κείµενο. Εάν όµως έχετε εργαστεί προηγουµένως, τότε θα δει " AB1CDE de UU9JDR
QSO before! " και τίποτα άλλο, Διότι το Μάκρο F9  µε το <RXANDCLEAR> στο τέλος του και το
"599 001 001" δεν θα σταλεί.
Μπορείτε να διαµορφώσετε τις µακροεντολές για έναν συγκεκριµένο contest,
αλλά πρώτα πρέπει να σώσετε τις υπάρχουσες µακροεντολές για να αποφύγετε να τις χάσετε
και να µετανιώσετε αργότερα (ρωτήστε µε πώς ξέρω για αυτό!).  Έπειτα, κλικ στο Save, και σώ-
στε την υπάρχουσα οµάδα ως βασική. (Μπορείτε να πηδήσετε αυτό το βήµα εάν έχετε σώσει
ήδη βασικές µακροεντολές).

(Σηµείωση: εδώ οι K4SET και K6IX θέλουν να πουν ότι : Όταν διαµορφώνουµε µακροεντολές µε
δεξιό κλικ στα κουµπιά µάκρο χωρίς να έχουµε δηµιουργήσει και
αποθήκευση σε αρχείο .mc υπάρχει η πιθανότητα να τις χάσουµε. Δείτε τα κεφάλαιο «Ρύθµιση
Παραµέτρων Μάκρο» για το πώς δηµιουργούµε αρχείο .mc αρχείο)

Το MixW έχει προεπιλεγµένες Μακροεντολές για τον διαγωνισµό στο αρχείο "contest.mc".
Έτσι:
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Κλικ Configure | Macros for this contest και εµφανίζεται το πλαίσιο διαλόγου:

Current Contest macros (Μάκρος για τον τρέχοντα διαγωνισµό)
Τώρα κατά τα γνωστά (δείτε Ρύθµιση Παραµέτρων Μάκρο) µπορούµε να επεξεργαστούµε τις
µακροεντολές

Μπορείτε να αλλάξετε τις µακροεντολές, δεδοµένου ότι τις θέλετε για αυτόν τον ιδιαίτερο δια-
γωνισµό µε δύο-κλικ στην γραµµή (Μάκρο) σε αυτό το πλαίσιο, για την επεξεργασία χρησιµο-

ποιήστε το πλαίσιο Edit Macro
Εδώ είναι ένα προτεινόµενο παράδειγµα των συγκεκριµένων Μακροεντολών διαγωνισµού

για CCCC contest.
Το πρώτο σύνολο είναι για κλήση CQ σε έναν διαγωνισµό:

CQ: (Για να καλέσει CQ σε CCC contest)
<CLEAR><TX>CQ CQ CCC Test

CQ CQ Test de <MYCALL> <MYCALL> k<CR><LF><RX>

AutoCQ: (Ορίζει AutoCQ στην ανωτέρω µακροεντολή για αυτόν τον διαγωνισµό)
< ASAUTOCQ><CLEAR><TX>CQ CQ CCC Test

CQ CQ Test de <MYCALL> <MYCALL> k<CR><LF><RX>

QRZ: (Ζητάτε µια επανάληψη της κλήσης όταν δεν έχετε αντιγράψει τον σταθµό που καλεί)
<CLEAR><TX>QRZ? AGN PSE DE <MYCALL> k<CR><LF><RX>

ANSWER: (Για να απαντήσετε σε µια κλήση µε την αναφορά σας)
<TX><CALL> de <MYCALL> Hello, UR <RSTS>-<NRS>-<NRS> k<CR><LF><RX>

REPEAT: (Στο να επαναλάβετε την αναφορά σας)
<TX><CALL> AGN UR <RSTS>-<NRS>-<NRS> k<CR><LF><RX>

CFM: (Επιβεβαίωση και ύστερα κλήση µε QRZ, συν  σώζετε το QSO στο ηµερολόγιο)
<TX><CALL> QSL 73 de <MYCALL> QRZ? k <CR><LF><SAVEQSO><RX>

NOCFM: (Για να ξαναζητήσετε την αναφορά του)
<TX><CALL> PSE AGN UR REPORT de <MYCALL> k <CR><LF><RX>

Αυτές οι δύο µακροεντολές είναι για την απάντηση σε ένα contest:
CALL S/P: (Για να καλέσετε τον τρέχοντα σταθµό µε <CALL>)

<TX><CALL> de <MYCALL> <MYCALL> k <CR><LF><RX>

CFM S/P: (Για να επιβεβαιώσετε,  δίνετε την αναφορά σας,  και σώζετε το QSO)
<TX><CALL> de <MYCALL> TNX, QSL, UR <RSTS>-<NRS>-<NRS> 73 de <MYCALL> k

<CR><LF><SAVEQSO><RX>
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Στην http://www.mixw.net/index.php?j=contests και στην παράγραφο «The samples of Nick's
 ( UT2UZ) macros for some contests are here» ο Nick έχει αρχεία (.mc) για πολλές διαµορφώσεις
σε contests. Μερικά αρχεία είναι κενά από µακροεντολές αλλά µπορούµε να τα συµπληρώσουµε
εµείς.

Για περισσότερη κατανόηση αντιγράφω από την Ρωσική βοήθεια τον πίνακα µακροεντολών
για contests:

(Σηµείωση: στο αριθµητικό πληκτρολόγιο δεν κτηπάµε το 0 αλλα το Ins, είναι στο ίδιο πλήκτρο)

Σηµείωση: Αντικαταστήστε το <RSTS> µε 599 εάν θέλετε να δίνετε χωρίς καθυστέρηση την
αναφορά  σας για κάθε QSO, και προτιµάτε να δίνετε πάντα το 599.

Αυτά όλα µπορούν να αλλάξουν και να εργαστούν σχεδόν σε οποιοδήποτε διαγωνισµό.  Όταν
τελειώσετε την επεξεργασία µε τις µακροεντολές για αυτό το contest, σώστε αυτά σε ένα νέο
Μάκρο-αρχείο, έτσι µπορείτε να τα χρησιµοποιήσετε την επόµενη φορά, κάντε κλικ στο Save,

αναγράφοντας ως τίτλο κάτι σχετικό µε αυτό το contest.

ΕΚΠΟΜΠΗ (RUN), ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ (SEARCH) ΚΑΙ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΣ (POUNCE),
µε το ΕΥΦΥΕΣ Μάκρο <INT>

 - (SP)= Search and Pounce : (Αναζήτηση και εντοπισµός). Αναζητούµε µέσω των ζωνών και
εντοπίζουµε σταθµούς που καλούν CQ ή QRZ.

 - Run: (τρέχω, σε ιδιωµατική µορφή =εκπέµπω). Παραµένουµε σε µία συχνότητα εκπέµποντας
CQ ή QRZ, περιµένοντας τους άλλους χειριστές να ανταποκριθούν.

- <SP1> είναι για να τεθεί σε λειτουργία η µακροεντολή <INT> για Αναζήτηση και Εντοπισµό.
- <SP0> είναι για να τεθεί σε λειτουργία η µακροεντολή <INT> για εκποµπή (Run)
- <INT> είναι για να τεθεί (αυτόµατα) οι προκαθορισµένες µακροεντολές όταν πιέζουµε το

πλήκτρο Enter του πληκτρολογίου.

Ο σκοπός αυτών των µακροεντολών είναι να µπορείτε να χρησιµοποιήσετε το πλήκτρο Enter
του πληκτρολογίου. Αντί να πιέσετε ένα κουµπί µάκρο  για κάθε µήνυµα εκποµπής, έτσι µπο-
ρείτε να πιέσετε το Enter και το MixW θα στείλει το σωστό µήνυµα σύµφωνα στο σηµείο που
βρίσκεσθε µε το QSO σας.

Για όλη αυτήν την εργασία, το MixW πρέπει να ξέρει εάν είστε σε run ή S&P.  Η µακροεντολή
<SP:0 > λέει στο πρόγραµµα ότι εκπέµπετε CQ ή QRZ (είστε run), ενώ η µακροεντολή < SP:1 > λέ-
ει ότι είστε S&P δηλαδή σε ακρόαση (SP).
Η µακροεντολή  <INT> ενεργοποιείται θέτοντάς την στην  µακροεντολή < OnCR >, έτσι ώστε
κάθε φορά που πιέζεται το πλήκτρο Enter του πληκτρολογίου, εκτελεί µία από τις µακροεντολές
<INTxxx >. Υπάρχουν αρκετές από αυτές (INTCQ, INTGA, INTQB4, INTQRZ, INTDE, INTQSL,
INTQRL, INTAGNCALL, INTAGNNR), έτσι µπορείτε να προγραµµατίσετε ώστε να υπάρχει το
ακριβές µήνυµα, που θέλετε, για κάθε κατάσταση.
Για να δηµιουργήσουµε αυτές πάµε: Configure> Macros for this Contest> Add new… και έχουµε
το πλαίσιο  “Edit user macro”.

http://www.mixw.net/index.php?j=contests
http://www.mixw.net/files/MACROS.ZIP
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Αυτές τις µακροεντολές µου τις έστειλε ο ΟΜ, Richard VE3KI/VE3IAY .

Macro  name Label Text
OnCR * <INT>
INTCQ CQ <TX> <SP:0> CQ TEST DE <MYCALL> <MYCALL> CQ <RXANDCLEAR>
INTDE DE <TX> <SP:1> DE <MYCALL> <MYCALL> <CURSOR:9> <RXANDCLEAR>
INTGA GA <TX> <CALL> <GA> <RSTS> <NRS> <NRS> <CALL> <CURSOR:9> <RXANDCLEAR>
INTQSL QSL <TX> TU <RSTS> <NRS> <NRS> <SAVEQSO> <CURSOR:5> <RXANDCLEAR>
INTQRZ QRZ <TX> TU DE <MYCALL> QRZ? <CURSOR:5> <SAVEQSO> <RXANDCLEAR>
INTQB4 B4 <TX> <CALL> <GA> <RSTS> <NRS> <NRS> <CALL> <CURSOR:9>
INTQRL? QRL? <TX> QRL? DE <MYCALL> <CURSOR:5> <RXANDCLEAR>
INTAGNCALL  AGNC <TX> CALL AGN PSE? CALL? <RXANDCLEAR>
INTAGNNR AGNN <TX> NR AGN PSE? NR? <RXANDCLEAR>

Προσοχή, Η µακροεντολή  INT ενεργοποιείται µόνο όταν ο δροµέας είναι στο ηµερολόγιο.
Κλικ στο αντίστοιχο κελί της στήλη του ηµερολογίου όπου υπάρχει πχ. το χαρ. κλήσεως  του
άλλου σταθµού και πιέστε Enter. Η µακροεντολή INT θα λειτουργήσει καλύτερα εάν θέσετε:
όνοµα Macro OnClickAny και Text < CURSOR:5 >
Όταν ο δροµέας είναι στο παράθυρο TX, πιέστε Enter, τότε στην µνήµη τίθεται η εντολή  CR/LF.

Σηµείωση:
1η  Το ηµερολόγιο έχει 10 στήλες, µετρούµε από την στήλη Mode που είναι η στήλη (1) µεχρι την

Notes στήλη (10), έτσι το Μάκρο <CURSOR:9> σηµαινει ότι ο δείκτης του ποντικιού να εί-
ναι στην στήλη 9, δήλαδή στην στήλη Exch_Recv. Ενώ  <CURSOR:5>  ο δείκτης είναι στην
Call.

2η Η µακροεντολή <CRLF> αποτελείται από δύο µακροεντολες την <CR> (Carriage Retur n) που
σήµαινει «αλλαγή γραµµής ή τέλος γραµµής», ενώ η <LF> (Line Feed) που σήµαινει
«από την αρχή της γραµµης» δηλαδή ενεργεί όπως το πλήκτρο Enter του πληκτρολογίου.

3η B4 = Before= το στέλνουµε όταν έχουµε ξαναεπικοινωνήσει µε αυτόν τον σταθµό.

Σηµειώσεις από τον Richard VE3KI/VE3IAY

Υποθέστε ότι στέλνετε CQ. Πρώτα, πιέστε το πλήκτρο Enter, το CQ σας θα σταλεί. Εάν κάποιος
απαντήσει στο CQ και βάλετε το χαρ. κλήσεως του στην αντίστοιχη στήλη κλήσεως (Call) στο
ηµερολόγιο, πιέζοντας το πλήκτρο Enter  θα στείλετε τον αύξοντα αριθµό που είναι στην στήλη
Exch_sent (Exchange sent= αποστολή ανταλλαγής). Εάν έχετε ήδη ξαναέλθει σε επαφή µε τον
σταθµό, µπορείτε να στείλετε ένα µήνυµα B4 γι’ αυτό το QSO

Εάν έχετε στείλει τον αύξοντα αριθµό του QSO σας αλλά δεν έχει αντιγραφεί ο αριθµός που
σας έστειλε στην στήλη Exch_Recv (Exchange Receive= ανταλλαγή λήψεως), την επόµενη φορά
πιέζοντας το πλήκτρο Enter και στέλνετε ένα µήνυµα ζητώντας να επαναλάβει τον  αριθµό.
Αφότου έχετε αντιγράψει τον αριθµό στην στήλη Exch_Recv ηµερολογίου, πιέζετε το πλήκτρο
Enter και το QSO εγγράφεται στο ηµερολόγιο και στέλνει ένα µήνυµα QRZ? Αναζητώντας νέο
QSO.
Τώρα υποθέστε ότι αντί του «τρεξίµατος» (running), είστε ο σταθµός απαντώντας σε CQ
(αποκαλούµενος σταθµός S&P (Search and Pounce) δηλαδή αναζήτησης και εντοπισµού. Όταν
το χαρ. κλήσεως του σταθµού που εκπέµπει CQ είναι στο παράθυρο, πιέστε Enter και θα στείλε-
τε το  χαρ. κλήσεως σας (εκτός αν είχατε απασχοληθεί πιο πριν µε αυτόν τον σταθµό οπότε  δεν
θα φύγει τίποτα, έτσι αποφεύγεται την διπλοεγγραφή του). Αφότου σας στέλνει την ανταλλαγή
(Exchange) την βάζετε στην στήλη  Exch_Recv του ηµερολογίου σας, πιέστε Enter και του στέλ-
νετε την δική σας ανταλλαγή σας όπου και καταγράφεται το QSO.
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Εάν πιέσετε Enter όταν δεν υπάρχει κανένα χαρ. κλήσεως στην στήλη Call του ηµερολογίου,
το πρόγραµµα υποθέτει ότι έχετε βρει µια καθαρή  συχνότητα και ότι θέλετε να αρχίσετε το CQ,
έτσι στέλνει ένα µήνυµα QRL.
(Σηµείωση: exchange = ανταλλαγή= είναι η ανταλλαγή του σειριακού αριθµού λήψεως των
σταθµών ή οτιδήποτε ανταλλάσσεται βάση των κανόνων του Contest)

Τέλος του Contest
Ο χορηγός του διαγωνισµού συνήθως ζητά να αποστείλουµε το ηµερολόγιο µας σε µορφή

Cabrillo, προς τούτο: Κλικ File> Search in logfile ή κλικ στο  και έχουµε το πλαίσιο:

Στο εµφανιζόµενο πλαίσιο Search result παρουσιάζονται µόνο τα QSO µας από το Contest.
Εδώ ισχύουν ότι έχει γραφεί στο κεφάλαιο «Εγγραφή Ηµερολογίου και QSL-κάρτες». δηλαδή
µε κλικ σε ένα QSO και κλικ στο κουµπί Edit να διορθώσουµε, συµπληρώσουµε, ή µε κλικ στο
Delete σβήνουµε τα διπλά QSO εάν υπάρχουν, κτλ.
Για να µετατρέψουµε το ηµερολόγιο σε µορφή Cabrillo (ή Text, CSV, Adif):
1ον Επιλέγουµε όλο το ηµερολόγιο. Πάµε στην πρώτη γραµµή εγγραφής του ηµερολογίου και

πατώντας το πλήκτρο Shift του πληκτρολογίου, αριστερό κλικ επί αυτής.
2ον Κλικ στο κουµπί Cabrillo. Συµπληρώνουµε σύµφωνα µε τους κανόνες  του διαγωνισµού το

παρουσιαζόµενο πλαίσιο CABRILLO EXPORT και κλικ στο ΟΚ.

3ΟΝ Παρουσιάζεται το πλαίσιο   δίνουµε ένα όνοµα στο
αρχείο, αφήνοντας τον όρο ( .cbr ) . Κλικ στο ΟΚ και το αρχείο αποθηκεύεται στον
κατάλογο του MixW. Τα αρχείο αυτό µπορούµε να το ανοίξουµε µε το Σηµειωµατάριο
ή το WordPad ή NotePad. (Σηµείωση: cbr = Cabrillo)

Ακρωνύµια
CQWW = CQ World Wide
DXCC = DX Century Club (έχει διάφορα βραβεία πχ QSO 100 χώρες)
DXPN = DXpedition
WAE = Work All Europe
WAC = Worked All Continents
WAS = Worked All States
WAZ = Worked All Zones
WPX =  World PrefiX

Σηµείωση1: Στην http://ka7u.us/mixwlog.htm o KA7U περιγράφει πως ρυθµίζουµε το ηµερολόγιο
του MixW για το  Contest.
Σηµείωση2: Εάν πάρετε µέρος σε WAE RTTY υπάρχει το πρόγραµµα mQTC του DL6SFR το
οποίο συνεργάζεται µε MixW. Δεν θέλει εγκατάσταση. Πρώτα ρυθµίζουµε το MixW για το
Contest και ύστερα ανοίγουµε το mQTC. Το QTC µας έχει µορφή εγγραφής: <1000/SV8GGL/25>.
Σηµαίνει: ο SV8GGL εργάστηκε στις 1000 UTC ώρα και έστειλε τον αύξοντα αριθµό 25. Για να το
κατεβάσετε πηγαίνετε στην:
http://drcg.de/index.php?option=com_docman&task=doc_details&gid=62&Itemid=61&lang=en

http://ka7u.us/mixwlog.htm
http://drcg.de/index.php?option=com_docman&task=doc_details&gid=62&Itemid=61&lang=en
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Χρήσης των ψηφιακών διαµορφώσεων στις ζώνες HF

Γενικό σχέδιο ζωνών HF για ψηφιακά
Υπάρχει λίγη συναίνεση, σε ποιες υποζώνες συχνοτήτων οι ψηφιακές διαµορφώσεις είναι απο-
δεκτές. Η εισροή των νέων ψηφιακών διαµορφώσεων και των χειριστών δεν είναι ευπρόσδεκτοι
από µερικούς. Παρακαλώ κάνετε κάθε προσπάθεια για να αποφύγετε παρεµβολές µε τις
άλλες διαµορφώσεις.

Για να δείτε τα επίσηµα σχέδια ζωνών και για τις τρεις περιοχές IARU, δείτε:
http://www.iaru-r2.org/hf_e.htm
Οδηγός συχνοτήτων από την ITU (International Telecommunication Union) στην:
http://life.itu.int/radioclub/rr/rindex.htm
Επίσης στην: http://www.iaru.org/ είναι η ιστοσελίδα της International Amateur Radio Union.

Προκειµένου να συµβαδίσετε µε µερικές από τις τρέχουσες ιδέες θα µπορούσατε να ενωθείτε µε
email στο: http://groups.yahoo.com/group/DigiMode_HF_Band_Plans/

Κοινές λειτουργούσες συχνότητες για συγκεκριµένες ψηφιακές διαµορφώσεις
Συγκεκριµένες συχνότητες για τους ψηφιακούς τρόπους αλλαγής κατά τη διάρκεια του χρόνου.
Υπάρχουν πολλοί κατάλογοι στο WWW, τους οποίους µπορείτε να βρείτε µε έρευνα για το σχέ-
διο ζωνών των ψηφιακών διαµορφώσεων για τους ράδιο-ερασιτέχνες.
Εδώ είναι δύο που συνήθως είναι ενηµερωµένοι:

Γενικώς έχουµε
Για την Περιοχή 1 της IARU, οι ψηφιακές µεταδόσεις πρέπει να είναι στα

ακόλουθα τµήµατα ζωνών.

Meter Mhz X Meter Mhz
 10 28.070 - 28.190 X 20 14.070 - 14.099
12 24.915 - 24.929 X 30 10.140 - 10.150
15 21.070 - 21.110

21.120 - 21.149
X
X

40 7.035 - 7.040

17 18.095 - 18.109 X 80 3.580 - 3.600

MixW: The Eye of a Needle (TEOAN)

______________ (οπή της βελόνας)___________________________________________

υπό Denis Nechitailov, UU9JDR
Από MixW 2.12 και οι πιο πρόσφατες εκδόσεις προσφέρουν ένα µοναδικό χαρακτηριστικό

γνώρισµα της σύνδεσης ενός PC µε πρόγραµµα TEOAN και MixW, το RigExpert συνδεµένο µε
έναν ποµποδέκτη και µε µια τοπική περιοχή δικτύου.

(Σηµείωση: Η RigExpert είναι µία ενδιάµεση συσκευή σύνδεσης USB, µεταξύ Η/Υ και
ποµποδέκτη, δείτε http://www.rigexpert.com/index?s=main&f=main&l=ru

Κατόπιν, τρέξτε το MixW σε έναν άλλον υπολογιστή σε ένα δίκτυο (ή µέσω µεγάλης ταχύτητας
σύνδεσης internet) γίνεται τότε δυνατόν να λειτουργήσετε τους ψηφιακούς τρόπους χρησιµο-
ποιώντας εκείνο τον µακρινό ποµποδέκτη.

http://www.iaru-r2.org/hf_e.htm
http://life.itu.int/radioclub/rr/rindex.htm
http://www.iaru.org/
http://groups.yahoo.com/group/DigiMode_HF_Band_Plans/
http://www.rigexpert.com/index?s=main&f=main&l=ru
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Αριστερή πλευρά: Η/Υ (όνοµα δικτύου: dn-acer) τρέχει το λογισµικό του MixW
Δεξιά πλευρά: Η/Υ (όνοµα δικτύου : dn-compaq) τρέχει το TEOAN µε σύνδεση MixW RigExpert.

(Σηµείωση: τα όνοµα δικτύου είναι παράδειγµα)

Το πρόγραµµα TEOAN βρίσκεται στον κατάλογο του MixW.  Αντιγράψτε το
TEOAN.EXE από τον Η/Υ µε το MixW και εγκαταστήσατέ τον στον άλλον Η/Υ
(δηµιουργώντας έναν ξεχωριστό αρχείο).

Στο πρόγραµµα TEOAN,  θέστε τον εικονικό (virtual) αριθµό θύρας COM για MixW RigExpert
και έναν αριθµό θύρας TCP  (η προεπιλεγµένη αξία είναι OK στις περισσότερες περιπτώσεις).

Για αυτό:
Σε ένα κουµπί Μάκρο πάµε την µακροεντολή  <EXEC:command>, σβήνουµε το command και
γράφουµε <EXEC:Teoan.exe> µε Label (ετικέτα) Teoan. Κλικ στο κουµπί Μάκρο Teoan, και έχουµε
το πλαίσιο:
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                     TCP/IP settings                                           MixW RigExpert settings

Παρακαλώ σιγουρευτείτε ότι η ταχύτητα της θύρας  CAT έχει τεθεί  κατάλληλα.  Δείτε τον διά-
λογο TRCVR CAT/PTT από Γραµµή Μενού στο Configure.
Σηµείωση: η ροή ήχου δεν συµπιέζεται, έτσι καµία απώλεια ποιότητας δεν αναµένεται, αλλά
από την άλλη ο ρυθµός των δεδοµένων είναι µεγάλος, µέχρι 0.4 Mbit/sec (RX ή TX) ή 0.8 Mbit/sec
για TX σε πλήρη αµφίδροµο τρόπο. Συνήθως 10 Mbit LAN είναι αρκετά καλά για αυτήν την
εφαρµογή, αλλά η ένωση µε ένα αργό modem δεν θα είναι σε θέση να χειριστεί ένα τέτοιο
µεγάλο ρεύµα των δεδοµένων.

Γενική περιγραφή
Αποµεµακρυσµένος Έλεγχος

(Σηµείωση: Αν δεν διαθέτετε την συσκευή RigExpert, µπορείτε να πειραµατιστείτε µε:
1ον Ο Η/Υ όπου θα έχει το πρόγραµµα του MixW:

Κλικ Έναρξη > Πίνακας Ελέγχου > Λογαριασµοί χρηστών > ‘ξανά’ Λογαριασµοί χρηστών
>  κλικ στο όνοµα του Χρήστη και στο εµφανιζόµενο πλαίσιο, κλικ στο «Δηµιουργία
κωδικού πρόσβασης και :
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Στην συνέχεια πάµε στην http://www.lawrencegoetz.com/programs/ipinfo/ ή στην Google γρά-
φουµε την «find IP». Οπότε παίρνουµε το IP του Η/Υ µας.
(IP= είναι η Internet Protocol address, είναι ένας αριθµός µοναδικώς για τον Η/Υ µας).

2ον Στον άλλο Η/Υ, όπου θα χειριστούµε το MixW του 1ου Η/Υ. Κλικ Έναρξη > Όλα τα
Προγράµµατα >Βοηθήµατα > Επικοινωνίες > Σύνδεση αποµακρυσµένης επιφάνεια ερ-
γασίας και εµφανίζεται το πλαίσιο 1 :

Ένας άλλος τρόπος είναι να χρησιµοποιήσουµε το δωρεάν πρόγραµµα :
1ον το PuTTY = ένωση δύο υπολογιστών µέσω Ιντερνέτ. Προς τούτο πάµε:
http://www.chiark.greenend.org.uk/~sgtatham/putty/download.html και κατεβάζουµε το
putty.exe ή το putty.zip το οποίο έχει και την βοήθειά του. Θα χρειαστεί να την πρωτοδιαβάσου-
µε γιατί θα πρέπει να δηµιουργήσουµε µία νέα πόρτα κτλ.
2ον   το UltraVNC από http://www.uvnc.com/download/index.html µε τα ίδια προτερήµατα.
3ον Ένα πολύ καλό δωρεάν πρόγραµµα είναι το TeamViewer το οποίο κατεβάζουµε από:
http://www.teamviewer.com/download/index.aspx  δεν θέλει εγκατάσταση αρκεί όταν µε τα 2
αριστερά κλικ το τρέξουµε και επιλέξουµε το <RUN>, το παράθυρο που ανοίγει έχει την µορφή:

http://www.lawrencegoetz.com/programs/ipinfo/
http://www.chiark.greenend.org.uk/%7Esgtatham/putty/download.html
http://the.earth.li/%7Esgtatham/putty/latest/x86/putty.exe
http://the.earth.li/%7Esgtatham/putty/latest/x86/putty.zip
http://www.uvnc.com/download/index.html
http://www.teamviewer.com/download/index.aspx
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4ον Στην https://secure.logmein.com/products/free/ υπάρχει επίσης το δωρεάν πρόγραµµα
LogMeIn.
Όλα αυτά τα προγράµµατα είναι για να µπαίνουµε στον άλλον Η/Υ, για φωνή χρησιµοποιούµε
το γνωστό µας <Skype>

Επίσης στην http://www.amqrp.org/kits/nue-psk31/index.html#TO%20ORDER
υπάρχει συσκευή σε εξαρτήµατα για PSK χωρίς την χρήση Η/Υ.

MixW: Ρύθµιση και λειτουργία µε TNC
µε τις ευχαριστίες στον RICHARD B. GRIFFIN, NB6Z

 Η λειτουργία TNC ολοκληρώνεται στο MixW µε την παροχή συνδέσεως επικοινωνιών
(χρησιµοποιώντας µία σειριακή θύρα) µεταξύ του Η/Υ µε το MixW και του TNC. Ο Η/Υ ενεργεί
ως " τερµατικό " για να στείλει εντολές στο TNC και να παρουσιάσει τους χαρακτήρες που
στέλνονται από το TNC.
Με αυτήν την ρύθµιση το TNC θα χρησιµοποιηθεί στον τρόπο
"εντολής-(command)" και όχι στον τρόπο "κεντρικού- (host) ", όπως θα γινόταν εάν το πρόγραµ-
µα  ήταν για "κεντρικό Η/Υ-(host)" όπως εάν χρησιµοποιούν το XPWin ή KaGold.

Στον τρόπο "εντολής-(command)" χρησιµοποιούνται κατάλληλες εντολές ώστε να ανταποκρί-
νονται µε το TNC που χρησιµοποιείται.
Η δοµή των εντολών για το TNC σας, πρέπει να είναι διαθέσιµες στο εγχειρίδιο λειτουργίας του
TNC που έχετε, προσφερόµενες από τον κατασκευαστή του.

Για να ρυθµίσετε τη λειτουργία του MixW για TNC, πρώτα επιλέξτε
Configuration | TNC Settings, θα εµφανιστεί  το ακόλουθο πλαίσιο διαλόγου:

https://secure.logmein.com/products/free/
http://www.amqrp.org/kits/nue-psk31/index.html%23TO%20ORDER
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Θέστε αυτές τις παραµέτρους στις ίδιες τιµές που χρησιµοποιήσατε προηγουµένως στο TNC σας
ή αναφερθείτε στο εγχειρίδιο λειτουργίας του TNC για πληροφορίες εγκατάστασης της
θύρας-com.  Έχετε την επιλογή "echo-(αντίγραφο)" όπου όλες οι εντολές γυρίζουν πίσω (εγγρά-
φονται) στην οθόνη του MixW. Κανονικά θα αφήσετε το echo ατσεκάριστα.

Έπειτα, επιλέξτε Mode | TNC mode settings, παρουσιάζεται ο ακόλουθος διάλογος:

Στην πρώτη γραµµή UNDEFINED (απροσδιόριστο, ασαφή) του καταλόγου,
αντικαταστείτε τη λέξη UNDEFINED µε το όνοµα της διαµόρφωσης (mode) του TNC,όπως θα
θέλετε να παρουσιάζεται στο ηµερολόγιο.
Στην στήλη Description (Περιγραφή) εισάγετε πληροφορίες για να προσδιορίσετε περαιτέρω τον
τρόπο (στο παράδειγµα είναι το όνοµα του TNC).
Κατόπιν στην στήλη "Macros for TNC modes" εισάγετε το όνοµα αρχείου (να τελειώνει σε .mc)
το οποίο θα χρησιµοποιήσετε για να σώσετε τα Μάκρο για αυτήν την διαµόρφωση. Το κουµπί
µε το (...) µπορεί επίσης να χρησιµοποιηθεί για να βρείτε ένα αρχείο .mc από τον κατάλογο του
MixW, εάν έχετε δηµιουργήσει ένα τέτοιο αρχείο. Κατόπιν χτυπήστε OK.
[υπενθύµιση: τα αρχεία .mc είναι αυτά που περιέχουν της µακροεντολές µας σε µορφή:
(όνοµα διαµόρφωσης) .mc].

Τώρα µπορείτε να αρχίσετε µια επικοινωνία µε το  TNC επιλέγοντας:
Mode | TNC modes | <the mode from your TNC modes>
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Εάν έχετε τσεκάρει το Configure | Merge macros, οι προεπιλεγµένες µακροεντολές  θα παρου-
σιάσουν ακόµα τα κουµπιά Μάκρο που είναι για όλες τις διαµορφώσεις, τώρα µπορείτε να
καθορίσετε ή να επαναπροσδιορίσετε τα συγκεκριµένα κουµπιά Μάκρο σας, για την διαµόρφω-
ση που είστε στο TNC.

Ένα πολύ απλό παράδειγµα, µπορείτε να δηµιουργήσετε ένα κουµπί Μάκρο για να αρχίσετε το
TNC σε τρόπο "command" (δηλαδή ‘Εντολών) για το KAM <CTRL-C>X και έπειτα γράφτε την
εντολή άµεσα στο παράθυρο TX και ενεργοποιήστε αυτό µε χτύπηµα στο πλήκτρο ENTER. Για
να γίνει αυτό, πρώτα δεξιό κλικ στο κουµπί που θέλετε να χρησιµοποιήσετε.
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Παραδείγµατος χάριν, εάν κάνετε δεξιό κλικ στο F4, θα δείτε αυτό το πλαίσιο διαλόγου:

Μπορείτε να µετατρέψετε αυτήν την µακροεντολή που χρησιµοποιείται, για την λειτουργία του
TNC αλλάζοντας  την ετικέτας σε "TNC Start", αλλάξτε το "Default for all modes" σε "For this
mode", και αντικαταστήστε το περιεχόµενο του παραθύρου text (κείµενο) µε: <CTRL-C>X, όταν
τελειώσετε κλικ OK.  Τώρα µπορείτε να κάνετε κλικ στο κουµπί Μάκρο "TNC Start" έτσι θέτετε
την συσκευή KAM σε τρόπο εντολών (command) και έπειτα αρχίζετε να δακτυλογραφείτε τις
εντολές TNC άµεσα στο παράθυρο TX.

Όταν θέλετε να αφήσετε τον τρόπο TNC επιλέξτε Mode | επιλέξτε µία άλλη διαµόρφωση  και
το κουµπί F4  θα επιστέψετε στην προηγούµενη κατάσταση.
Προφανώς δεν θα θέλατε να λειτουργήσετε τo TNC σας µε αυτόν τον τρόπο για πάρα πολύ, έ-
τσι τώρα µπορείτε να επαναπροσδιορίσετε άλλα Μάκρο-κουµπιά για τις διάφορες λειτουργίες
του TNC και τις ενέργειες που θέλετε να χρησιµοποιήσετε.

Δύο πολύ σηµαντικές Μακροεντολές για τη διαµόρφωσή του TNC είναι το OnStartMode και το
OnEndMode τα οποία θα επιτρέψουν αυτόµατα να ρυθµίσουν το TNC όταν έχει επιλεγεί ο τρό-
πος του TNC και αφήνει το TNC στην κατάλληλη κατάσταση όταν βγείτε από την λειτουργία
του TNC. Γεγονός η  Μακροεντολή όπως OnStartMode δεν µπορείτε να την επεξεργαστείτε µε
δεξιό κλικ, µέθοδος που περιγράφεται ανωτέρω, δεδοµένου ότι δεν παρουσιάζετε σε ένα κουµπί.
Για να προσθέσει τις µακροεντολές γεγονότων σε ένα αρχείο Μάκρο επιλέξτε
Configure | Macros for this mode, αναζητήστε για το αρχείο που θέλετε να τροποποιήσετε, και
έπειτα κλικ στο κουµπί Edit.

Ένα αρχείο δειγµάτων Μάκρο για KAM TNC αποκαλούµενο pactor-kam.mc παρέχεται στο πρό-
γραµµα του MixW. Μπορείτε να χρησιµοποιήσετε αυτό το αρχείο για να λειτουργήσετε την δια-
µόρφωση Pactor µε ένα KAM TNC και το αντίγραφο / τροποποιεί αυτό για άλλες διαµορφώσεις
µε  KAM TNC όπως G-tor και Amtor. Εάν έχετε TNC ενός άλλου κατασκευαστή,  πρέπει να χρη-
σιµοποιήσετε αυτό το αρχείο ως πρότυπο για να δηµιουργήσετε τα Μάκρο αρχεία µε εντολές
που διευκρινίζονται από το TNC του κατασκευαστή.
(Σηµείωση: µε την λέξη «αντίγραφο» ο NB6Z θέλει να πει: δεξιό κλικ στο αρχείο και κλικ στην
λέξη «Αντιγραφή», δεξιό κλικ σε ένα κενό σηµείο και κλικ στην «Επικόλληση» . Στο νέο αρχείο
σβήνουµε αυτά που δεν χρειάζονται και γράφουµε αυτά που θέλουµε  για την νέα διαµόρφωση,
µην ξεχάσετε να κάνετε Αποθήκευση στο νέο αρχείο .mc).
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MixW: Script Commands
Οι εντολές δέσµης ενεργειών γράφονται µια ανά γραµµή. Μια γραµµή αρχίζοντας µε µια άνω
τελεία θεωρείται σχόλιο. Μη έγκυρες εντολές παραλείπονται Οι ακόλουθες πληροφορίες
λαµβάνονται από τον ιστοχώρο του Nick.

Οι ακόλουθες εντολές δέσµης ενεργειών είναι διαθέσιµες στο MixW:
στείλετε "string to send"
- Η σειρά µπορεί να περιλάβει τους χαρακτήρες ελέγχου,
παραδείγµατος χάριν, "^C"

timeout n
- Η ακόλουθη αναµονή για τις εντολές διαλείµµατος σε ν δευτερόλεπτα
περιµένετε για "string to wait for"
- Περιµένετε αυτήν την σειρά πριν συνεχίσετε (^C, etc. επέτρεψε)

sleep n
- ν  Δευτερόλεπτα σιγής (ύπνου)

Pause
- Διακοπή και περίµενε τον χειριστή να πιέσει το κουµπί "Continue"

Close                                                                                                                                                                     -
Τέλος το χειρόγραφο και κλείσε το παράθυρο χειρογράφων

τρέξε την µακροεντολή «macroname"
- Τρέξτε αυτήν την µακροεντολή
(παράδειγµα: runmacro "FQ:14071")

στείλε τη µακροεντολή "macroname"
- Εισαγωγή της Μακροεντολή ως κείµενο (παράδειγµα: sendmacro "MYCALL)

Μακροεντολές που χρησιµοποιούνται µε αρχεία εντολών
<SCRIPT:filename>  -  Εκτέλεση της εγγραφής από ένα (συγκεκριµένο) αρχείο
<ASSCRIPT>  -  Μεταχείριση του υπολοίπου αυτής της µακροεντολής ως δέσµης ενεργειών
<TNCSCRIPT:filename>   -  Τρέξτε την δέσµη ενεργειών στο δεύτερο TNC
<TELNETSCRIPT>  -  Τρέξτε το αρχείο δέσµης ενεργειών στο παράθυρο Telnet

Σηµείωση: script = εγγραφή, σενάριο, χειρόγραφο κείµενο, Δέσµη ενεργειών, αρχείο εντολών,
Πρόγραµµα αποτελούµενο από µια σειρά εντολών εκτελούµενες από µια
εφαρµογή ή λειτουργικό σύστηµα. Αποθηκεύονται σε αρχείο κειµένου,
δηλαδή από Έναρξη | Όλα τα προγράµµατα | Σηµειωµατάριο ή WordPad.
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MixW: Ανίχνευση Βλαβών
Το MixW δεν εκπέµπει.

· Το χαρακτηριστικό κλήσεως σας, πρέπει να εισαχθεί στο Configure | Personal Data.
· Η επιλογή TX/RX µέσω VOX, RTS/DTR, ή CAT πρέπει να διαµορφωθεί κατάλληλα.
· Το "DSP Filters" πρέπει να τεθεί στο "none" από Configure | Soundcard Settings.

Δεν µπορώ να βγω από την επιλογή "Lock".
· Στο CW: Πηγαίνετε Configure | TRCVR CAT/PTT και κλικ "CW out via soundcard".
· Στο RTTY: Πηγαίνετε Configure | TRCVR CAT/PTT  και κλικ "AFSK in place of FSK".

Έχω συνολικά ‘σαλατοποιήσει’ τα σχεδιάγραµµα στην οθόνη µου.
· Στο φάκελο εγκαταστάσεως του MixW σας, µετονοµάστε το αρχείο MixW2.ini σε

OldMixW2.ini.
· Ξαναξεκινήστε το MixW και η διαµόρφωση της οθόνη σας θα τεθεί πίσω στο αρχικό

σχήµα.
· Όταν ρυθµίζετε το σχεδιάγραµµα της οθόνης θέστε το σχέδιο όπως σας αρέσει, να είστε

βέβαιος ότι το αρχείο  MixW2.ini θα το στηρίξει.

Για πολύ αργούς υπολογιστές:
· Κλείστε τον συντονισµένο δείκτη επιλέγοντας View | Tuning indicator (πρέπει να απο-

τσεκαριστεί).
· Θέστε την ταχύτητα φάσµατος (spectrum speed) στο slow (από Configure | Soundcard set-

tings).
·  Θέστε τον (ρυθµό δειγµατοληψίας) sample rate στα 8000 (από Configure | Soundcard set-

tings).
· Θέστε το DSP filter (φίλτρο DSP) στο none (από Configure | Soundcard settings).
· Μειώστε το ύψος του καταρράκτη.  (Χρησιµοποιήστε τον δροµέα)
o Γυρίστε off την γραµµή του average spectrum (µέσος όρος του φάσµατος) (εάν δεν έχετε

θέσει waterfall)  από View | Spectrum | Average curve | None.

Ο καταρράκτης φαίνεται να κινείται πάρα πολύ αργά:
Θέστε την ταχύτητα φάσµατος (Configure | Souncard settings) σε µια υψηλότερη τιµή
(το x4 είναι OK).

Η συσκευή διασυνδέσεως προς CAT δεν λειτουργεί:
Αναφερθείτε στο εγχειρίδιο της διασυνδέσεως και θέσατε τα RST και DTR κατάλληλα
(Configure | TRCVR CAT/PTT, και κλικ στο κουµπί Details). Διάφορες Διασυνδέσεις απαιτούν
RST=Always On ή/και DTR=Always On. Με αυτές τις Διασυνδέσεις, ο έλεγχος ροής υλικού µέσω
της Διασύνδεσης δεν λειτουργεί και πρέπει να αποτσεκαριστεί.

Είναι πολύ δύσκολο να συντονίσω σε σήµατα MFSK16:
Δεξιό κλικ στο παράθυρο καταρράκτη και θέσατε το Zoom στο x2 ή x3.

Ονόµατα και QTH από µη-US σταθµούς δεν φορτώνονται αυτόµατα από το CD-ROM του
Radio Amateur Callbook (RAC):
P.O. Box 2013, Lakewood, NJ 08701, USA – στείλτε τους µια επιστολή ρωτώντας γιατί δεν έκαναν
την καταγραφή κατάλληλη και για µη-USA! Αλλά για τώρα, µε το MixW µπορείτε να χρησιµο-
ποιήσετε την µέθοδο αντιγραφής µε  µεταφορά και απόθεση (drag-and-drop) το όνοµα και QTH
από το παράθυρο του Callbook.
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Πώς να θέσω την διαδροµή των βάσεων δεδοµένων του callbook µέσα στον Διάλογο
ρυθµίσεως του Callbook;
Εάν D: είναι ο οδηγός του γράµµατος στο CD-ROM,
- για QRZ CD-ROM, γράψετε D:\allbk\
- για του Buckmaster HAMCALL, γράψετε D:\am0\
- για Radio Amateur Callbook (RAC), γράψετε D:\ RAC
HAMCALL και RAC callbooks χρειάζονται αρχεία DLL στο MixW καταλόγου (HAMCAL32.DLL
και RACCD32A.DLL τα οποία υπάρχουν στον κατάλογο του).
(Σηµείωση: αντί για D:\ µπορεί να είναι C:\ εφ’ όσον το πρόγραµµα το φορτώσαµε στον σκληρό
δίσκο)
Υπάρχει η µακροεντολή  <RESYNC> για MT63;
Προσπαθήστε να χρησιµοποιήσετε την <REPLAY> ή <REPLAY:seconds>. Αυτή θα ξανασυγχρο-
νίσει τον δέκτη και θα επαναλάβει τον παρελθόντα ήχο χωρίς να χάσει οποιανδήποτε πληρο-
φορία.

Είναι δυνατόν να εξάγω επιλεγµένα QSO; Βεβαίως,
- επιλέξτε τα QSO που θέλετε µε το ποντίκι ή τα πλήκτρα των δροµέων (τα πλήκτρα Ctrl και
Shift θα βοηθήσουν),
- εξαγωγή  (ή υπολογίστε τις στατιστικές)  [export or calculate statistics].

Είναι δυνατόν να εργαστώ PSK έχοντας µία άλλη διαµόρφωση στο δεύτερο παράθυρο
Λήψεως;
Ναι,  δεξί-κλικ σε ένα δεύτερο RX παράθυρο καναλιού, κλικ Mode... και επιλέγεις µία νέα
διαµόρφωση για αυτό το παράθυρο.

Για πρόσθετη βοήθεια και συζήτηση σχετικά µε τη χρησιµοποίηση του MixW παρακαλώ
εγγραφειτε στην οµάδα συζήτησης ηλεκτρονικού ταχυδροµείου του MixW στην ακόλουθη
σύνδεση: http://www.yahoogroups.com/group/mixw/

>>>>>Έχει αναφερθεί ότι οι τηλεοράσεις πλάσµατος προκαλούν παράσητα στον καταράκτη.

Αναµένουµε τις εκθέσεις σφάλµατος (bug) στην http://www.mixw.net/index.php?j=feedback
Αλλά παρακαλώ µην στείλετε σύντοµες περιγραφές χωρίς αναλυτικές πληροφορίες σχετικά µε
την βλάβη.

·     Περιγράψατε το πρόβληµα και την ακολουθία εντολών επανάληψης της  βλάβης.
(αφού αρχίσετε το MixW2)

·  (Περιγράψτε το PC σας (Τύπος επεξεργαστών και ταχύτητα, τηλεοπτική κάρτα, ποσό ε-
γκατεστηµένης µνήµης,  το µοντέλο κάρτας ήχου, ελεύθερος χώρος HDD, κ.λπ....).

· Εάν το πρόγραµµα παρουσίασε ότι διόρθωσε τις πληροφορίες (διευθύνσεις,  κατάλογοι
κ.λπ....), παρακαλώ γράψτε ότι µπορεί να είναι σχετικό.

· Σε κάθε περίπτωση στείλατε το MixW2.ini σας, το οποίο µπορεί να βρεθεί µέσα στον
φάκελλο  του MixW.

http://www.yahoogroups.com/group/mixw/
http://www.mixw.net/index.php?j=feedback
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Χρήσης του MixW µε άλλα προγράµµατα
Υπό Denis Nechitailov, UU9JDR

Σηµείωση1: Όλα τα επιπρόσθετα προγράµµατα µε προέκταση (.exe) µπορούµε να τα εισάγουµε
στο MixW σαν έναν άλλον τρόπο από < Mode | Additional modes setting>, ακολουθόντας την
ίδια µέθοδο όπως γράφεται πιο κάτω για DxAtlas ή QRZ.com.

Το MixW παρέχει την διασύνδεση DDE για να περάσει τα στοιχεία σε ένα άλλο πρόγραµµα.
Δείτε το αρχείο MixW DDE test.doc από την διεύθυνση του MixW για τον κατάλογο διαθέσιµων

στοιχείων προς µεταφορά.

Σηµείωση 2: DDE=Dynamic Data Exchange =Δυναµική Ανταλλαγή Δεδοµένων. Είναι σύνολο
συµβάσεων που επιτρέπουν την σύνδεση ενός εγγράφου που δηµιουργήθηκε στο (Α) πρόγραµ-
µα µε κάποιο άλλο έγγραφο που δηµιουργήθηκε στο (Β) πρόγραµµα. Ο σκοπός της σύνδεσης
αυτής είναι η αυτόµατη µετάβαση δεδοµένων από το ένα έγγραφο στο άλλο. Το πρόγραµµα
που παρέχει τα δεδοµένα ονοµάζεται: Πρόγραµµα-Διακοµιστή (server) ενώ το άλλο:
Πρόγραµµα- Πελάτη (client).

Χρησιµοποίηση του DDE για τις κάρτες εκτύπωσης QSL.
 (Δείτε σελίδα 120, <Χρησιµοποιώντας το πρόγραµµα MixW δηµιουργίας κάρτας QSL για

εκτύπωση>)
Δείτε το αρχείο MixW QSL card test.doc από τoν κατάλογο του MixW. Αυτό το αρχείο παρουσιά-
ζει ένα δείγµα QSL κάρτας. Ονόµατα, QTH και άλλα στοιχεία ενηµερώνονται αυτόµατα στο έγ-
γραφο της Microsoft Word όταν τα αλλάζετε σε MixW.  Κανονικά, το τρέχον QSO παρουσιάζε-
ται. Για να τυπώσετε έναν προηγούµενο QSO, να το επιλέξετε από τον κατάλογο αναζήτησης
στο διάλογο  Search.

Τρία αρχεία απαιτούνται για τις κάρτες εκτύπωσης QSL. Είναι:
MixW DDE test.doc
MixW QSL card test.doc
StarOffice MixW DDE test.sdw

Εάν οποιαδήποτε από αυτά τα αρχεία δεν είναι στο φάκελλο προγράµµατος MixW, να τα µετα-
φορτώστε ως εξής:

Φορτώστε το αρχείο δοκιµής Microsoft Word DDE:
www.mixw.net/files/MixW%20DDE%20test.doc
και το MixW DDE test.doc όπως και την κάρτα δειγµάτων QSL:
www.mixw.net/files/MixW%20QSL%20card%20test.doc
Φορτώστε τις σηµειώσεις Sun Star Office:
www.mixw.net/files/StarOffice%20MixW%20DDE%20test.sdw
Δείτε το «Χρησιµοποιώντας το πρόγραµµα MixW για να δηµιουργηθεί µία κάρτα QSL
για τύπωµα ή για ηλ. Ταχυδροµείο» σελίδα 114 του κεφαλαίου Εγγραφή Ηµερολογίου
 και QSL-κάρτας.
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MixW: Χρησιµοποίηση του MixW µε DXAtlas

υπό Finn Helmuth Pedersen, OZ6LI (µε πολλές συµπληρώσεις)

Θα πρέπει να κάνετε µερικές προετοιµασίες για MixW και DxAtlas για να εργαστούν από κοι-
νού: Πηγαίνετε στον ιστοχώρο του MixW στην http://groups.yahoo.com/group/mixw/files/
και κατεβάστε το MIX2DXATLAS.EXE ή κατ’ ευθείαν στην www.mixw.net/files/Mix2DxAtlas1.zip

Το πρόγραµµα DxAtlas θα το βρείτε στην http://www.dxatlas.com/
(το πρόγραµµα DxAtlas πρέπει να το αγοράσουµε).
Μετά την φόρτωση του αρχείου, εγκαταστήσατε στη συνηθισµένη / προτεινόµενη διεύθυνση.
Φυσικά τα ονόµατα διευθύνσεων θα εξαρτηθούν από τις δικές σας πραγµατικές διαδροµές.

Κατά πρώτον, είναι να ενεργοποιηθεί αρχικά το πρόγραµµα DxAtlas µέσα από MixW. Κατά
δεύτερον,  να αφυπνίσετε το πρόγραµµα µεταφοράς δεδοµένων DDE Mix2DxAtlas.
Τώρα είστε έτοιµοι να χρησιµοποιήσετε τα οφέλη του µεγάλου ψηφιακού προγράµµατος
(MixW2)  "συζευγµένο" µε το µεγάλο DX Atlas.

Ακολουθήστε αυτήν την ακολουθία:
1ον Αποσυµπιέστε τον Mix2DxAtlas1.zip στον κατάλογο του  MixW, όπου συνήθως

(σαν προεπιλογή) είναι στην διεύθυνση C:\Program Files\MixW
2ον Το πρόγραµµα  DXAtlas (σαν προεπιλογή) εγκαθίσταται στην διεύθυνση

C:\Program Files\Afreet\DXAtlas [Σηµείωση: επειδή είναι συµπιεσµένο (Ζip), πρώτα
αποσυµπιέστε το σ΄ένα πρόχειρο φάκελο και ανοίξτε για εγκατάσταση το setup.exe .

3ον  Το τρίτο βήµα είναι να δηµιουργηθεί µια µακροεντολή µέσα στο MixW:
δεξί κλικ σ’ ένα κενό κουµπί-Μάκρο από το Subset> Program control βρίσκετε το
<EXEC:command> και το µεταφέρετε στο Text,

Σβήνετε την λέξη command και γράφετε το: Mix2DxAtlas οπότε έχουµε την Μακροεντολή
<EXEC:Mix2DxAtlas >, στην δε Label γράφετε την λέξη Atlas. Κλικ ΟΚ. Τώρα όποτε κλικ σ’ αυτό
και εφ’ όσον έχουµε µία επαφή εµφανίζονται στην οθόνη τα:

Η Αγγλική βοήθεια του MixW λέει: στο κουµπί Μάκρο να γράψουµε τις µακροεντολές:
<EXEC:C:\Program Files\Afreet\DX Atlas\DXAtlas.exe>

<EXEC:C:\Program Files\MixW\Mix2DxAtlas.exe>
Παρατήρησα όµως, ότι µε την µακροεντολή <EXEC:Mix2DxAtlas> το σύστηµα ανταποκρίθει
πλήρως.

http://groups.yahoo.com/group/mixw/files/
http://f1.grp.yahoofs.com/v1/MMHfTBUIMlj7WfmrmHcUPEJRjtqwM-LcUj-SiZ8PQ7GnmvhovL0eIKlb5rbfZqEC6W5GVXrQjJzumeFyQbJ5XyHI-tGcp6wC4w/MIX2DXATLAS.EXE
http://www.mixw.net/files/Mix2DxAtlas1.zip
http://www.dxatlas.com/
http://www.mixw.net/files/Mix2DxAtlas1.zip
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1) Άνοιγµα του MixW ως συνήθως.
2) Κλικ στο πρόσφατα δηµιουργηµένο κουµπί σας Μάκρο "Atlas".
3) Το DxAtlas φορτώνει τώρα, καθώς επίσης και το ρουτίνα Mix2DxAtlas.exe
4) Μετά από µερικά δ/λεπτά ένα µικρότερο παράθυρο DxAtlas θα εµφανιστεί στην οθόνη.
5) Διευρύνετε τον Atlas σε ολόκληρη την οθόνη.
6) Για να γυρίσετε πίσω στην οθόνη του MixW , κλικ στην Πεταλούδα-Mix της Γραµµής Έναρξης
. Κλικ πότε στο ένα πότε στο άλλο επιλέγετε MixW ή DxAtlas για παρατήρηση στην οθόνη.

(Σηµείωση: ρουτίνα = routine = Ένα πρόγραµµα καλούµενο από άλλο πρόγραµµα, που µπορεί
να έχει γενική ή συχνή χρήση)

Καθηµερινή εργασία µε DxAtlas και MixW:
Χρησιµοποιήστε το MixW όπως συνήθως.  Επιλέξτε έναν σταθµό στον καταρράκτη όταν εµφα-
νιστεί στο παράθυρο RX, κλικ στο callsign. Τα στοιχεία του σταθµού θα µεταφερθούν αυτόµατα
στο DxAtlas, θα δείτε τον "DX" σταθµό  σωστά τοποθετηµένο στον παγκόσµιο χάρτη. Φυσικά ο
σταθµός τοποθετείται στη µέση µιας περιοχής προθεµάτων. Αλλά εάν, παραδείγµατος χάριν,
έχετε αντιγράψει το Callbook CD στο σκληρό σας δίσκο,  στοιχεία γεωγραφικού πλάτους και
γεωγραφικού µήκους του σταθµού (και αν υπάρχουν στο callbook) θα µεταφερθoύν επίσης στο
DxAtlas ακριβώς, ειδάλλως υπολογίζονται στο περίπου από το χαρακτηριστικό κλήσεως του.
Παρατηρήστε την εικόνα του DX Atlas, ο κόκκινος κύκλος είναι το στίγµα µου, ο µπλε το QSO
µου, (LU6EDC/Αργεντινή)

Επιπρόσθετα
(Ο DL7NB έχει αποσύρει το Mix2Map από την ιστοσελίδα του, αν κάποιος το θέλει, µπορώ να

του το στείλω)
Από την http://www.dl7nb.de/div/MixW/  µπορείτε να κατεβάσετε δύο ‘επιπρόσθετα’ (add-on).

1ον  το Mix2Map πρέπει να έχουµε στον Υ/Η το  πρόγραµµα Earth Google, το οποίο
µπορούµε να το  κατεβάσουµε από http://earth.google.com/ . Το Mix2Map είναι
συµπιεσµένο και το εξάγουµε στον φάκελο του MixW. Μετά σ’ ένα κουµπί Μάκρο
γράφουµε την µακροεντολή <EXEC:Mix2Map.exe>. Όταν έχουµε ένα QSO, κλικ
σ’ αυτό το κουµπί και:

2ον το Mix2DxAtlas  Το  αποσυµπιέζουµε στον φάκελο του MixW, περιέχει ‘επιπρόσθετα’
(add-on) για: Earth Google, DxAtlas, HamCap. Ότι ειπώθηκε πιο πάνω  για το DxAtlas
ισχύει και εδώ. Το HamCap είναι ένα ελεύθερο πρόγραµµα διάδοσης ηλεκτροµαγνητικών
κυµάτων από την http://www.dxatlas.com/

3 ον Το Mix2DxAtlas.exe µπορούµε να το προσθέσουµε σαν έναν άλλον τρόπο πχ.
Mode | Additional modes setting και…..

http://www.dl7nb.de/div/MixW/Mix2Map.zip
http://www.dl7nb.de/div/MixW/
http://www.dl7nb.de/div/MixW/Mix2Map.zip
http://earth.google.com/
http://www.dl7nb.de/div/MixW/Mix2Map.zip
http://www.dl7nb.de/div/MixW/Mix2Map.zip
http://www.dl7nb.de/div/MixW/Mix2DxAtlas.zip
http://www.dxatlas.com/
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Κλικ ΟΚ, ξανά Mode | Additional modes | DxAtlas

Θα έχουµε αυτό το παράθυρο και κάθε Χ/Κ που θα γράφεται στο ηµερολόγιο αυτόµατα θα περ-
νούν τα στοιχεία του QSO µας εδώ. Δυστυχώς για τον φίλο µου Αντώνη το QTH του το έβγαλε
κάπου στην Λευκάδα  γι’ αυτό πρέπει πλέον στον σύλλογο εκτός από τηλέφωνο να δίνουµε
στίγµα κτλ.
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Με αυτό τον τρόπο µπορούµε να περάσουµε προγράµµατα συνεργασίας µε MixW.
Δείτε πιο κάτω για QRZ.com

(Σηµείωση: Συνήθως στα ψηφιακά ανταλλάσουµε τα «LOCator» µας. Στην ιστοσελίδα :
http://www.keplerian.com/  υπάρχει το "New Improved" WinGrid Ver4.1 (wingrid.exe) είναι ένα
δωρεάν πρόγραµµα όπου αν γράψουµε το LOCator  αυτόµατα θα µας δώσει το γεωγραφικό
στίγµα ή το αντίθετο. Το κατεβάζουµε και το αποσυµπιέζουµε Unzip) στον φάκελο του  MixW,
ύστερα σ’ ένα κουµπί Μάκρο φέρνουµε την µακροεντολή <EXEC:command>, σβήνουµε το
command και γράφουµε <EXEC:wingrid.exe> µαζί της γράφουµε και την <EXEC:Mix2Map.exe>.
Έτσι: κλικ στο αντιγραφή του LOC από το QSO µας, κλικ  στο πλήκτρο Μάκρο που  έχουµε τις
<EXEC:Mix2Map.exe> και <EXEC:wingrid.exe>, κλικ στο κουµπί Google earth, το οποίο το κατεβά-
ζουµε στην γραµµή έναρξης, στο wingrid επικολλούµε το LOC, κλικ αντιγραφή στο στίγµα που
δίδει, ανεβάζουµε το Google earth και επικολλούµε το στίγµα και πάµε στο σπίτι του QSO µας).

Για να θέσουµε το QTH µας στο Google Earth.
Πάµε: http://www.qslnet.de/member/hb9tlk/hamweb.html

Κλικ Submit και έχουµε το µήνυµα <OK, SV8GGL 23.4281 37.7485 added>.

http://www.keplerian.com/
http://www.keplerian.com/software/WinGrid.zip
http://www.qslnet.de/member/hb9tlk/hamweb.html
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Για να δούµε το QTH µας στο Google Earth ή κι άλλους ΟΜς, ανοίγουµε το Google Earth από

το
Μενού κλικ <Προσθήκη> | Σύνδεση Δικτύου, ανοίγει παράθυρο

Στο όνοµα έγραψα  σαν τίτλο HAM στον <Σύνδεσµο> τον διαδικτυακό σύνδεσµο:
http://www.qslnet.de/member/hb9tlk/hammap.kmz κλικ ΟΚ.

Τώρα πλέον δεξιά του χάρτη υπάρχει η επιλογή HAM, κλικ επάνω της ανοίγουν τα Χ/Κλήσεως,
κάπου εκεί είµαστε και ‘µεις, κλικ στο δικό µας Χ/Κλήσεως και πάµε στο QTH µας.

Αν θέλουµε να ανοίξουµε το Google Earth µε το MixW σε κουµπί Μάκρο γράφουµε την :
<EXEC:C:\Program Files\Google\Google Earth\client\googleearth.exe>

Χρήση του Mixw µε το DXLab (Suite)

Από http://www.dxlabsuite.com/download.htm κατεβάζουµε το MixW DXLab Gateway και το
αποσυµπιέζουµε στον φάκελο του MixW. Ανοίγουµε το MixW και σ’ ένα κουµπί Μάκρο
γράφουµε την µακροεντολή <EXEC:C:\Program Files\MixW\Mix2Dxlabs.exe>. Αν κλικ σ’ αυτό
το κουµπί παρουσιάζεται πλαίσιο µε δύο καρτέλες προς επιλογή. Στην πρώτη Main  εγγράφο-
νται αυτόµατα όλα τα στοιχεία από το MixW, δηλαδή  τα στοιχεία του QSO µας, η συχνότητα, η
ηµεροµηνία κτλ. Στην δεύτερη Setup ,τσεκάροντας ενεργοποιούµε αυτά που θέλουµε, όπως πιο
πρόγραµµα θα ελέγχει τον ποµποδέκτη µας, το MixW ή το Commander. Επίσης ποια προγράµ-
µατα του DXLab Suite θέλουµε να τα γεφυρώσουµε µε το MixW. Εκτός από τα Commander,
DXKeeper, DXView, Pathfinder, µπορούµε και το Spotcollector µε κάποια µετατροπή. Γι’ αυτήν
διαβάστε την βοήθεια του Mix2Dxlab.

http://www.qslnet.de/member/hb9tlk/hammap.kmz
http://www.dxlabsuite.com/download.htm
http://www.dxlabsuite.com/MixW_Bridge/index.htm
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Όταν συµπληρώσουµε τις καρτέλες, σβήνουµε από το κουµπί Μάκρο την µακροεντολή
<EXEC:C:\Program Files\MixW\Mix2Dxlabs.exe>, και σε αντίστοιχα κουµπιά Μάκρο γράφουµε
τις ακόλουθες µακροεντολές αναλόγως ποία προγράµµατα θέλουµε από το DXLab Suite.

Πρόγραµµα µακροεντολή
DXKeeper <EXEC:C:\Program Files\MixW\Mix2Dxlabs.exe>

<EXEC:C:\Program Files\DXLab Suite\DXKeeper559.exe>

DXView <EXEC:C:\Program Files\MixW\Mix2Dxlabs.exe>
<EXEC:C:\Program Files\DXLab Suite\DXView278.exe>

Pathfinder <EXEC:C:\Program Files\MixW\Mix2Dxlabs.exe>
<EXEC:C:\Program Files\DXLab Suite\Pathfinder442.exe>

SpotCollector <EXEC:C:\Program Files\MixW\Mix2Dxlabs.exe>
<EXEC:C:\Program Files\DXLab Suite\SpotCollector395.exe>

Σηµείωση: Για το Commander έγραψα διάφορες µακροεντολές χωρίς να τα καταφέρω.
Μια φόρα πάντα πρέπει να υπάρχει η <EXEC:C:\Program Files\MixW\Mix2Dxlabs.exe>
γιατί είναι η γέφυρα µεταξύ MixW και DXLab Suite. Οι αριθµοί µετά το πρόγραµµα
δηλώνουν τον αριθµό της έκδοσής των, εσείς µπορεί να έχετε άλλη έκδοση.

MixWLogger32

Όσοι έχουν το Logger32 µπορούν να περάσουν τα στοιχεία του QSO τους από το MixW στο ηµε-
ρολόγιο του Logger32. Ο Victor (RA3BB) έγγραψε ένα πρόγραµµα (DDE) για αυτόν τον σκοπό.

Από http://www.digitalrus.ru/

1ον κατεβάστε το MixWLogger.exe και (όπως είναι τοποθετήστέ το στον φάκελο του MixW (συ-
νήθως είναι στο Program File)..

2ον ανοίξτε το Logger32 και απενεργοποιήστε την θύρα COM (θύρα επικοινωνίας µεταξύ  Logger
και ποµποδέκτη αυτή είναι από Alpha 87A> Config, κλικ Close port, θα δείχνει Open
port). Σιγουρευτείτε ότι από Setup>Radio δείχνει Close port. Κατεβάστέ το στην
Γραµµή Έναρξης.

3ον  ανοίξτε το MixW και σ’ ένα κουµπί Μάκρο γράφτε την <EXEC:MixWLogger.exe>. Κλικ στο
κουµπί αυτό και εµφανίζεται η Εικόνα 1. Κατεβάστέ την στην Γραµµή Έναρξης.

Τώρα όποιο QSO κάνετε µε το MixW κατ’ ευθείαν περνά στην Εικόνα 1 και στην Εικόνα 2, όπου
και καταγράφονται στο ηµερολόγιο του Logger32. Πχ. QSO µε τον  SV1FZJ,

http://www.digitalrus.ru/
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Όταν ανοίξουµε το Logger32 που το έχουµε στην γραµµή <έναρξη> θα εµφανιστεί η εικόνα 2:

2ον Επίσης από την ίδια ιστοσελίδα κατεβάζουµε το MixW Extended Window και όπως είναι το
τοποθετούµε στον φάκελο του MixW. Ύστερα σε αντίστοιχο κουµπί Μάκρο γράφουµε την  µα-
κροεντολή: <EXEC:C:\Program Files\MixW\MixW_Extended.exe>, όταν κλικ σ’ αυτό το κουµπί θα
εµφανίζεται το κάτωθι πλαίσιο επιλογών:

Υπενθυµίζω ότι τις αλλαγές των διαµορφώσεων µπορούµε να τις έχουµε και µε την µακροε-
ντολή:  <MODE:mode> σβήνουµε το mode και γράφουµε την διαµόρφωση που θέλουµε

πχ.<MODE:CW>
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3ον  στο κεφάλαιο περί Olivia περιγράφεται το επιπρόσθετο MixWBuddy.exe όπου µπορούµε
να πάµε και σ’ άλλες Διαµορφώσεις ή να γράψουµε επιπλέον µακροεντολές.

Χρησιµοποίηση του DDE για να περάσετε τα στοιχεία QSO σε εξωτερικό
ηµερολόγιο.

1) Εδώ είναι µια εφαρµογή δειγµάτων για να περαστούν τα στοιχεία του λογισµικού
DXBase 2002. (σηµείωση, τελευταία έκδοση 2007)
Από http://www.dxbase.com φορτώνουµε  και εγκαθιστούµε το DXBase (εκτός από το
ηµερολόγιο, είναι πρόγραµµα για πολλαπλές εφαρµογές)
Φορτώστε τον κώδικα της Visual Basic και το αρχείο EXE από:
http://mixw.net/files/Mix2DxBase4.zip.
(Όλα τα αρχεία της Visual Basic EXE χρειάζονται 6 DLLs Visual Basic για να τρέξει στο σύστηµά
σας.)

Κλικ στο κουµπί Send! για να σταλούν τα στοιχεία στο DXBase.
Ή, δηµιουργήστε τη µακροεντολή πληκτρολογίου (παραδείγµατος χάριν, για πλήκτρο F2):
Macro: F2
Label: Save
Text: <QSOCMDDDE:WRITE><QSOCMDDDE:>
Κατόπιν χρήση  F2  για να πάρεις το ίδιο αποτέλεσµα.
Το MixW επίσης αυτόµατα παράγει <QSOCMDDDE:Send> όταν πιέσετε το κουµπί Save QSO, και
<QSOCMDDDE:Remove> όταν πιέζετε το κουµπί Remove QSO.

2) CQ LOG software CQ Log είναι ένα ισχυρό πρόγραµµα αναγραφών QSO από τον RA3DCT
(http://www.cqlog.com). Η διαδικασία οργάνωσης είναι αρκετά εύκολη: Από το αναδιπλώµενο
µενού, επιλέγουµε MixW της καρτέλας External Program από τον διάλογο επιλογών Log Setup.

Το CQ Log παίρνει αµέσως όλα τα στοιχεία που έχουµε εισάγει στο ηµερολόγιο του MixW.
Επίσης χειρίζεται τα κουµπιά Save και Remove.

http://www.dxbase.com/
http://mixw.net/files/Mix2DxBase4.zip
http://www.cqlog.com/
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Εύρεση του χαρ. κλήσεως µέσω CD ή εγκατεστηµένου προγράµµατος

Από Configure | Callbook… και ανοίγει το πλαίσιο διαλόγου:

Εύρεση του χαρ. κλήσεως µέσω του Ίντερνετ

ΓΕΝΙΚΑ

Από τις αρχές του 2009 η ιστοσελίδα www.qrz.com άλλαξε τρόπο ευρέσεως του <CALL>.
Εδηµιούργησε δύο τύπους, ο ένας είναι επί πληρωµή ($29.95 τον χρόνο) όπου και µας δίδει όλα
τα στοιχεία του QSO µας, ο άλλος είναι δωρεάν και δίδει µόνο <ΟΝΟΜΑ> και <QTH> (όνοµα
χώρας). Μέσω του   MixW µπορούµε να αναζητήσουµε τα στοιχεία του QSO µας αρκεί να έχου-
µε κάνει εγγραφή στην www.qrz.com . Τα στοιχεία αυτά σε µερικές περιπτώσεις αυτόµατα εγ-
γράφονται στις αντίστοιχες στήλες του MixW. Υπάρχουν διάφοροι τρόποι για να συλλέξουµε τα
στοιχεία αυτά:

1ος τρόπος: Όταν έχουµε ένα χαρ. κλήσεως στον τοµέα της στήλης Call, µπορούµε σ΄ένα
πλήκτρο Μάκρο να γράψουµε στο Text την µακροεντολή :

  <EXEC:"C:\Program Files\Internet Explorer\iexplore.exe"http://www.qrz.com/db/<CALL>>

Η µακροεντολή πρέπει να γραφεί ΑΚΡΙΒΩΣ όπως είναι, έτσι θα ανοίξει το Internet Explorer στην
σελίδα του <CALL>> από www.qrz.com . Εννοείται ότι το Internet Explorer το έχουµε εγκατα-
στήσει στο Program Files, ειδάλλως γράφουµε την διεύθυνση που το έχουµε.
Η αντίστοιχη µακροεντολή για Mozilla Firefox δεν ανταποκρίνεται.

Το ίδιο αποτέλεσµα θα έχουµε µε την µακροεντολή:
<EXEC:rundll32.exe url.dll,FileProtocolHandler http://www.qrz.com/db/<CALL>>

(Δεν γεµίζει τα αντίστοιχα κελιά, µόνο αντιγραφή/επικόλληση)

http://www.qrz.com/
http://www.qrz.com/


247
2ος τρόπος: Από http://www.qrz.com/XML/index.html κατεβάζουµε το
QRZXMLReferenceC.zip  εάν είµαστε συνδροµητές ($29.95 τον χρόνο) στην qrz.com ή το
QRZXMLReferenceB.zip (Visual Basic) εάν έχουµε κάνει µόνο εγγραφή και το εγκαθιστούµε στον
Η/Υ. Μ’ αυτό, δεν χρειάζεται να πάµε στην www.qrz.com, απλώς γράφουµε το Χ/Κ και κλικ
Search.

3ος τρόπος: Ο Howard, KH6TY προτείνει µία αναζήτηση στο Internet για το τρέχον χαρακτηρι-
στικό κλήσεως. Από την http://mysite.verizon.net/jaffejim/downloads.htm µεταφορτώστε το αρ-
χείο MixWeblookup (ver 4.zip) και το αποσυµπιέζουµε στον φάκελο του MixW.
Αυτό το πρόγραµµα ανοίγει αυτόµατα τις διαφορετικές σελίδες του callbook ανάλογα σε ποία
χώρα ανήκει το χαρακτηριστικό κλήσεως του ιδιοκτήτη.
Για τις καναδικές κλήσεις, ανοίγει τη σελίδα αναζήτησης www.rac.ca. Για τις ρωσικές κλήσεις,
το www.octavia.com. Για οποιεσδήποτε άλλες κλήσεις, το www.qrz.com.

Από το Μενού κλικ: Options επιλέγουµε Auto search Callbook, από Configure> Callbook… επιλέ-
γουµε QRZ ή Mix custom DLL  αν έχουµε και το επιπρόσθετο του K1PGV (δείτε σελίδα 246 γιατί
καλό είναι να έχουµε και τα δύο),
στο δε Database path γράφουµε τα όνοµα/συνθηµατική λέξη που έχουµε από την QRZ.com.ΟΚ

ή

Προσοχή: Στο Database path πρέπει να γράψουµε ακριβώς όπως το βλέπετε εδώ, δηλαδή:
QRZ:"όνοµα χρήστη/συνθηµατική λέξη" σαν µία λέξη, τα (:) (/) και (") είναι υποχρεωτικά.

http://www.qrz.com/XML/index.html
http://www.qrz.com/XML/QRZXMLReferenceC.zip
http://www.qrz.com/XML/QRZXMLReferenceB.zip
http://www.qrz.com/
http://mysite.verizon.net/jaffejim/downloads.htm
http://fmcpconservancy.org/mixweblookup4.zip
http://www.rac.ca/
http://www.octavia.com/
http://www.qrz.com/
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Για να αρχίσει η αναζήτηση, εισάγετε το Χαρακτηριστικό Κλήσεως στο κελί της στήλης Call
του ηµερολογίου στο MixW, ύστερα κλικ View> Callbook dialog> Search, ή σ΄ ένα κουµπί  Μάκρο

γράφουµε την µακροεντολή: Πχ. Label: Search (όνοµα του Μάκρο):
Text: <EXEC:MixWebLookup><QSOCMDDDE:>

>>>>>Ενδιαφέρον
Αλλά υπάρχει κι ένας άλλος τρόπος για το MixWebLookup χωρίς µακροεντολή.
Πάµε Mode|Addional modes settings… και στο ανοιγόµενο πλαίσιο γράφουµε:

Για να ενεργοποιήσουµε το πρόγραµµα, ανοίγουµε το MixW,
κλικ Mode | Additional Modes | QRZ  και το Weblookup ενεργοποιείται.
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Το κατεβάζουµε κάτω στην γραµµή <Έναρξης>, από  ‘κει και πέρα  όταν  ένα χαρακτηριστικό
κλήσεως  εγγραφεί στο  ηµερολόγιο αυτόµατα  γράφεται και στο Weblookup.

3) Online Callbook DLL for MixW
Από το 2007  ο Peter G. Viscarola (K1PGV) δίδει δωρεάν ένα επιπρόσθετο πρόγραµµα για το
MixW, µπορείτε να το κατεβάσετε  από τον ιστότοπο: http://www.k1pgv.com/downloads ,τον
αποσυµπιέζουµε στον φάκελο του MixW, µε την ονοµασία mixcallbook.dll. Ανοίγουµε το MixW
και  από Configure | Callbook… στο Callbook type επιλέξτε MixW custom DLL, στο Database
path, γράφουµε τα QRZ:"όνοµα χρήστη/συνθηµατική λέξη".

Ύστερα από Options τσεκάρετε το  Auto search in callbook. Είµαστε έτοιµοι.

Μόλις τοποθετήσουµε το χαρ. κλήσεως στο κελί της στήλης Call και πιέσουµε το πλήκτρο Tab
του πληκτρολογίου αυτόµατα µέσω του www.qrz.com, εγγράφονται το Name και QTH (χώρα)
συµπληρώνοντας τα αντίστοιχα κελιά. Επίσης προαιρετικά ελέγχει για να δει εάν ο σταθµός

είναι γνωστός χρήστης LoTW, και σηµειώνει αυτό µε την τοποθέτηση ένα [L] στον τοµέα Notes.
Επίσης στο QTH δεν θέλουµε την χώρα αλλά την πόλη του QSO µας, αυτό γίνεται µόνο

µε σβήσιµο και αντιγραφή από το παράθυρο RX µε επικόλληση στην στήλη .
Σηµείωση 1: Αντί για το πλήκτρο Tab  σ’ ένα κουµπί Μάκρο γράφουµε την µακροεντολή <TAB>.
Σηµείωση 2: LoTW = Logbook of The World της ARRL, περισσότερα http://www.arrl.org/lotw/
Σηµείωση 3: Εάν είµαστε συνδροµητές του www.qrz.com τότε στο ηµερολόγιο θα εγγραφούν

όλα τα στοιχεία.
Μπορούµε σ’ ένα κουµπί Μάκρο να γράψουµε τις µακροεντολές:

<QSOCMDDDE:LOOKUP><QSOCMDDDE:>, όταν κλικ εµφανίζεται:

http://www.k1pgv.com/cbdll.html
http://www.k1pgv.com/downloads
http://www.qrz.com/
http://www.arrl.org/lotw/
http://www.qrz.com/
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Custom Callbooks

(Σηµείωση: Callbooks= κατάλογος χαρακτηριστικών Κλήσεων. Custom= στον Η/Υ σηµαίνει:
κατά παραγγελία= Στοιχείο συστήµατος υπολογιστή που παράγεται για να καλύψει συγκεκρι-
µένη ανάγκη). Χρησιµοποιώντας εξωτερικό οδηγό DLL, είναι τώρα δυνατό να χρησιµοποιήσετε
callbooks, τα οποία δεν υποστηρίζονται άµεσα από το MixW.

Γράφοντας οδηγούς για callbook στη γλώσσα C.
Φορτώστε τον πηγαίο κώδικα C++ και το αρχείο DLL: http://mixw.net/files/MixCallBook1.zip.
(Παλαιό αρχείο το δοκίµασα αλλά δεν είχα αποτέλεσµα)

Θέτουµε το αρχείο MixCallBook.dll στον κατάλογο του MixW. Κατόπιν κλικ στο Configure >
Callbook ανοίγει το πλαίσιο  διαλόγου Callbook Settings και επιλέγουµε "MixW custom DLL" στο
Callbook type. Στο database path εισάγετε την διεύθυνση διαδροµής του αρχείου. (δεν απαιτείται

σε αυτό το δείγµα).

Αυτό το δείγµα DLL δεν περιέχει µια πραγµατική βάση δεδοµένων και δίδει τα στοιχεία µόνο
για τον UU9JDR (yes, megalomania). Αλλά θα µπορούσε να επεκταθεί εύκολα για να υποστηρί-

ξει ένα πραγµατικό αρχείο βάσεων δεδοµένων. Δείτε το περιεχόµενο του αρχείου C++ για τις
λεπτοµέρειες.

Γράφοντας οδηγούς για callbook µε την Visual Basic.
Χρησιµοποιώντας µια "γέφυρα" DLL που γράφεται στη γλώσσα C, είναι δυνατό να χρησιµοποι-

ηθεί Visual Basic ActiveX DLL σαν οδηγό για callbook. .

Φορτώστε την C++ και τον πηγαίο κώδικα Visual Basic και DLL:
http://mixw.net/files/MixActiveXCb1.zip.

Αποσυµπιέστε και τα δύο DLLS (MixActiveXCallBook.dll και MixCallBook.dll) από την µορφή
ZIP στον κατάλογο του MixW, κατόπιν καταχωρήσατε το ActiveX DLL δακτυλογραφώντας την

πρόταση regsvr32 MixActiveXCallBook.dll

Τώρα επιλέξτε "MixW custom DLL" σαν Callbook γράφοντας στον διάλογο του Callbook Settings
για την ενεργοποίηση  της "γέφυρας" (bridge) το DLL.

Αυτό το δείγµα Visual Basic ActiveX DLL ανοίγει τα παράθυρα MsgBox ανταποκρινόµενο στην
έναρξη λειτουργίας του DLL, σταµατά, αναζητώντας το χαρακτηριστικό κλήσεως.

Επίσης σε απάντηση δίδει τα στοιχεία της αναζήτησης για UU9JDR.

http://mixw.net/files/MixCallBook1.zip
http://mixw.net/files/MixActiveXCb1.zip
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Δεν χρειάζεται να τροποποιήσετε  το MixActiveXCallBook.dll γραµµένο στην γλώσσα C.

Προσθέστε τον κώδικά σας σε τρεις λειτουργίες της Visual Basic για να υποστηρίξει τα δεδοµένα
σας στο callbook,  αυτό είναι  εύκολο: Private Sub  Initialize()

' Προσθέστε εδώ τον κώδικας σας για την έναρξη λειτουργίας (initializing)
...

End Sub
Private Sub Class Terminate (τερµατίζω- περατώνω)

' Add your terminating code here
...

End Sub

Κοινή λειτουργία αναζητήσεως χαρ. κλήσεως [η διαδροµή γράφεται ως µία σειρά (String), το
Χαρακτηριστικό Κλήσεως ως µία σειρά, (ByRef Info As String- πληροφορία παραποµπής ως

σειρά)] εφ΄ όσον προσθέσετε τον κώδικα αναζήτησή σας εδώ.
...

End Sub
Δείτε το δείγµα προγράµµατος Visual Basic από τον κατάλογοVB  του αρχείου ZIP για τις

λεπτοµέρειες.

( Σηµείωση : String= σειρά, σειρά στοιχείων, γραµµική ακολουθία στοιχείων σύνολο.
Initialize= αρχικοποιώ, ρυθµίζω το σύστηµα του Η/Υ για έναρξη λειτουργίας,

δίνω αρχική τιµή σε µία µεταβλητή)

Χρησιµοποιώντας το DDE και επιλέξτε/περιστρέψατε τις κεραίες σας.
Φορτώστε τον http://mixw.net/files/MixAntSw1.zip. και αποσυµπιέστέ τον, στον κατάλογο του

MixW:

Υποθέστε ότι έχετε δύο κάθετα δίπολα για τα 80m (Βορράς/νότος και ανατολή/δύση), µια κα-
τευθυντική πολλαπλών ζωνών για 20,15, και 10m και µια µακριά κεραία σύρµατος για τις άλλες

ζώνες.
Αυτό το πρόγραµµα δεικνύει τη δυνατότητα της αυτόµατης επιλογής µεταξύ όλων των τριών

κεραιών και περιστροφής της κατευθυντικής.

Κλικ στο κουµπί  Switch! Το κουµπί θα επιλέξει τις κεραίες ανάλογα µε την τρέχουσα συχνότη-
τα (τα δίπολα των 80m, επίσης εξαρτώνται από το Αζιµούθιο).

Κλικ στο Rotate! για να περιστρέψει την κατευθυντική σας στον σταθµό.

Σ’ ένα κουµπί Μάκρο : Από  <EXEC:command> γράφτε την µακροεντολή <EXEC:MixAntSw.exe>
Label= Ant, όποτε κλικ στο κουµπί Μάκρο Ant θα έχετε στην οθόνη το πλαίσιο MixAntSw.

Επίσης µπορείτε:
Για να αρχίσετε την επιλογή και την περιστροφή από το παράθυρο του MixW, δηµιουργήστε δύο

µακροεντολές πληκτρολογίων (π.χ.  F3 και F4):

http://mixw.net/files/MixAntSw1.zip
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Macro: F3
Label: Switch
Text: <CATCMDDDE:SWITCH><CATCMDDDE:>
Macro: F4
Label: Rotate
Text: <CATCMDDDE:ROTATE><CATCMDDDE:>
Τώρα το F3 θα επιλέγει τις κεραίες, και το F4 θα περιστρέφει την κατευθυντική.
Τσεκάρετε τα "Auto switch" και "Auto rotate" για να αρχίσει αµέσως η επιλογή και η περιστροφή
όταν η συχνότητα ή η κατεύθυνση αλλάζει.

Συχνότερες Υποβαλλόµενες Ερωτήσεις
FAQ [Frequency Asking Questions]

-------------------------------------------------------------------------------------------
Κάνω αλλαγές στο MixW αλλά όταν το ξανανοίξω οι αλλαγές επανήλθαν στην
προεπιλογή (default) κατάσταση.
- Στο φάκελο του MixW υπάρχει το αρχείο MixW2.ini (είναι δίπλα στην πεταλούδα), δεξιό κλικ
επί αυτού κλικ στο <Ιδιότητες>, στο κάτω µέρος αποτσεκάρατε το <Μόνο για ανάγνωση> κλικ
ΟΚ.

Έχω ένα γκρίζο πλαίσιο πάρα πολύ µεγάλο κάτω από την Γραµµή Εργαλείων...
- Για να απαλλαγούµε  από την προσκόλληση του γκρι στην Γραµµή Εργαλείων, σύρατε έξω
από την προσκόλληση τα: Cat bar, Tuning indicator, World map, µε διπλό αριστερό κλικ του πο-
ντικιού σ’ ένα κενό σηµείο των, ή ένα κλικ και θα παρουσιαστεί ένα πλαίσιο γύρο του, τότε το
σύρουµε έξω από το γκρι ή κλικ + πάτηµα του πλήκτρου Ctrl ή Shift . Όταν τα αποκολλήσουµε
το γκρίζο πλαίσιο εξαφανίζεται, και: Πχ.

Για τους πολύ αργούς υπολογιστές:
- Κλείστε (αποτσεκάρετε) το tuning indicator ( από το µενού View),
- Θέστε την ταχύτητα του φάσµατος πιο αργά (Δείτε ρυθµίσεις soundcard),
- Θέστε ρυθµό δειγµατοληψίας (sample rate) στα 8000 (Δείτε ρυθµίσεις soundcard),
- Θέστε το  φίλτρο DSP σε none (Δείτε ρυθµίσεις soundcard),
- Μειώστε το ύψος του καταρράκτη,
- Εάν δεν είστε σε Waterfall (καταρράκτη). Κλείστε (σε none) το average curve του Spectrum  .

Ο καταρράκτης φαίνεται να κινείται πάρα πολύ αργό...
- Θέστε την ταχύτητα του φάσµατος (Δείτε ρυθµίσεις soundcard) σε υψηλότερη τιµή (x4 είναι
εντάξει).

Η διασύνδεση CAT (CAT interface) δεν εργάζεται:
- Αναφερθείτε στο εγχειρίδιο της διασύνδεσης και του ποµποδέκτη σας. Θέστε τα RST και DTR
ρυθµίστέ ‘τα κατάλληλα (διάλογος CAT/RCP, λεπτοµέρειες της Θύρας DB9,  µην ξεχάσετε να
θέσετε τα RS232 baudrate, κ.λπ....). Αρκετές διασυνδέσεις  χρειάζονται RST=Always On ή
DTR=Always On. Παρακαλώ ελέγξτε τις ρυθµίσεις CAT προσεκτικά!
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Πώς να θέσετε την διαδροµή βάσεων δεδοµένων του callbook όταν το έχουµε σε CD
µέσα στον Διάλογο Callbook Settings?
 Εάν D: είναι το γράµµα κίνησης του CD-ROM,  (C:\ αν το έχουµε εγκαταστήσει)
- για QRZ CD-ROM, γράφτε D:\callbk\
- για Buckmaster's HAMCALL, γράφτε D:\ham0\
- για Radio Amateur Callbook (RAC), γράφτε D:\ RAC\
HAMCALL και RAC callbooks απαιτεί αρχεία DLL στο κατάλογο του MixW  (HAMCAL32.DLL
και RACCD32A.DLL).   (Σηµείωση: εάν έχετε φορτώσει το CD -ROM στον σκληρό δίσκο, τότε
όπου  D:\ γράψετε C:\ )

Είναι πιθανή η εξαγωγή επιλεγµένων QSO;
-Βεβαίως, δείτε  το κεφάλαιο «Εγγραφή  Ηµερολογίου & QSL- κάρτας»

Είναι δυνατόν να εργαζόµαστε PSK έχοντας µία άλλη διαµόρφωση σε ένα δεύτερο
παράθυρο λήψεως;
Ναι, Ctrl + κλικ στο δεύτερο σήµα ή κλικ στο τρίτο (κτλ...) σήµα και επιλέξτε το Νέο Rx Παράθυ-
ρο. Δεξιό κλικ στο RX Παράθυρο και από το αναδιωµενο µενου κλικ στο Mode και επιλέγουµε
την άλλη διαµόρφωση. Για αλλαγή των ρυθµίσεων αυτής της διαµόρφωσης κλικ στο Settings.
Επίσης µπορείτε να αλλάξετε την RX συχνότητα στον καταρράκτη µε Ctrl + σύρουµε σε µία
άλλη συχνότητα.

Είναι δυνατόν να στείλω από το MixW2 έναν τόνο 1750Hz για να ανοίξει ένας επαναλή-
πτης?
Ναι, κρατήστε πατηµένο το Shift και κλικ TX.

Πώς µπορώ να ρυθµίσω την κάρτα µε τα σήµατα του WWV στο SSTV;
Πηγαίνετε σελίδα 201

Πώς να θέσω ένα ηχητικό σήµα στην λήψη µιας απάντησης σε ένα AUTOCQ µου, και να
κλείσει το AUTOCQ;
Χρησιµοποίησε τις µακροεντολές "ALARM" και "OnAlarm". Πχ:
<ASAUTOCQ><ALARM:(de)>CQ CQ de <MYCALL> <MYCALL> k<RX>
Μπορείτε να αντικαταστήσετε το "de" µε το χαρ. κλήσεώς σας ή οτιδήποτε άλλο το οποίο µόλις
εγγραφεί στο παράθυρο RX θα ηχησει το µεγαφωνακι του Υ/Η. Δηλαδή µπορείτε να δηµιουρ-
γήσετε µια µακροεντολή αποκαλούµενη "OnAlarm" και να κάνει περισσότερα πράγµατα από
ότι το  "de".

Βρίσκω ότι δεν µπορώ να κάνω αλλαγή στο logfile µέσω επεξεργασίας του προγράµµατος.
Παρουσιάζει αλλαγές που γίνονται αλλά δεν τις καταγράφει. Επιλέγω "yes" και βγαίνω
από το πρόγραµµα, έπειτα επιστρέφω, αλλά επανέρχονται πίσω στις αρχικές πληροφορίες.
Γιατί;
Με δεξιό κλικ στο αρχείο MixW2.log, επιλέξτε Ιδιότητες (properties).  Εάν είναι τσεκαρισµένο το
"read only", αποτσεκάρισέ το.

Δεν µπορώ να έχω πρόσβαση στο logfile! Γιατί;
Μπορούν να υπάρξουν δύο λάθη:
- MixW2.log είναι αντιγραµµένο από το CD και έχει "Read Only" flag set. βγάλτε την σηµαία.
- Ανοίξατε MixW2.log ως Rx log. Κλείστε το αρχείο Rx log και επιλέξτε ένα άλλο όνοµα για Rx
log.

Πώς µπορώ να διορθώσω την κλίση (slant) στον τρόπο SSTV;
Η διόρθωση κλίσεως στο MixW µπορεί να γίνει µε πολύ εύκολο τρόπο: ακριβώς "σύρετε" µια
γραµµή κατά µήκος των κεκλιµένων ορίων και εκείνη η κλίση φεύγει.
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Αλλά δεδοµένου ότι υπάρχουν πολλά προγράµµατα που δεν µπορούν να διορθώσουν την
κλίση ή η διόρθωση κλίσης δεν είναι πολύ εύκολη, συστήνεται η ρύθµιση ως: Η ρύθµιση RX
είναι πολύ απλή, και ως πρώτο βήµα µπορείτε να θέσετε την τιµή διορθώσεως TX ίση µε την α-
ξία του RX.

Συνήθως οι διορθώσεις του ρυθµού δειγµατοληψίας (όπου υπολογιζονται σε ppm-
-Pulse Per Million) για RX και TX είναι ίσες, αλλά τι γίνεται εάν δεν είναι;
Είναι εύκολο να ρυθµίσετε το sample rate του TX (ρυθµό δειγµατοληψίας εκποµπής). Κατά την
διάρκεια ενός QSO µε το MixW2, ζητήστε από τον άλλο σταθµό να σας ‘πει την τιµή της διόρ-
θωσης κλίσεως που έβαλε κάνοντας λήψη της εκποµπής σας και αφαιρέστε αυτήν από την
τρέχουσα TX τιµή που έχετε βάλει.
(Σηµείωση: 1) εννοειται ότι ο άλλος σταθµός έχει ρυθµίσει την λήψη του, ειδαλλως είναι δωρο
άδωρο. 2) όταν ρυθµίσουµε το RX µας και πριν κλικ στο GO όπου θα δώσουµε την ίδια τιµή και
στο  TX, σηµειωνουµε κάπου την τιµή, γιατι όταν κλικ στο GO η έδειξη µηδενίζεται και έτσι δεν
θα γνωρίζουµε τι τιµή να αφαιρεσουµε. Δειτε και το κεφάλαιο «Ρύθµιση SSTV χρησιµοποιώντας
τον WWV)
Στα windows 2000/XP µπορούµε να τρέξουµε δύο αντίγραφα MixW χρησιµοποιώντας την ίδια
κάρτα ήχου. Έτσι, υποθέτοντας ότι και στα δύο αντίγραφα έχετε ρυθµίσει τα RX µε την  λήψη
του RWM  (WWV) ή οποιασδήποτε άλλης διαδικασίας, µπορείτε να χρησιµοποιήσετε το ένα
αντίγραφο για να ρυθµίσετε το άλλο: Το δεύτερο αντίτυπο του MixW διαδραµατίζει τον ρόλο
του µακρινού σταθµού.
Αλλά, τέτοια διαδικασία απαιτεί περισσότερη ισχύ από τον Η/Υ.

Είναι δυνατό να τρέξουν δύο αντίτυπα του MixW; Το ένα αντίτυπο από το αριστερό ακου-
στικό κανάλι, και το άλλο από το δεξιό ακουστικό κανάλι.
Όχι. δύο αντίτυπα του MixW χρειάζονται δύο κάρτες ήχου να είναι εγκατεστηµένες.

Πώς µπορώ να αρχίσω ένα άλλο πρόγραµµα ακριβώς µε το άνοιγµα MixW;  Μπορεί να γί-
νει αυτό µε το αρχείο MixW ini? Θέλω να αρχίσω αυτόµατα µε QuickMix.exe όταν καλώ
MixW. Μπορεί να τρέξει πριν ή µετά. Ναι, έχω µια µακροεντολή, αλλά θέλω αυτό να γίνε-
ται αυτόµατα.
Κάνετε αυτά:
- Επιλέξτε  Configure - Default macros - Edit
- Add new (Προσθέστε νέο) - Επιλέγοντας "OnStartMixW" στη µακροεντολή combo box
(Σηµ. combo box= είναι οι αναδυόµενες επιλογές του πλαισίου Macro του παραθύρου Edit user
macro)
- Γράψε <EXEC:QuickMix.exe> στο παράθυρο κειµένου
- OK – Κλείστε µε - OK
Φυσικά, µπορειτε να χρησιµοποιήσετε το "Edit" αντί του "Add new" στο δεύτερο στάδιο εάν έχε-
τε ήδη γραψει στην γραµµή µία µακροεντολή και θέλετε να την συµπληρωσετε ή να την αντι-
καταστησετε. Δείτε και το κεφάλαιο MixW: Μακροεντολές | Περαιτέρω εξήγηση στη χρήση
µερικές από τις ειδικές Μάκρο εντολές  του MixW  : περί <EXEC:command>

Κατά πόσον το MixW χρησιµοποιεί το µητρώο των Windows? Και πώς να διαγράψω το
πρόγραµµα MixW από τον Η/Υ;
Το MixW δεν χρησιµοποιεί το µητρώο των Windows, έτσι µπορείτε να εγκαταστήσετε διάφορα
αντίγραφα MixW σε ένα ενιαίο PC.  [Σηµείωση: registry= µητρώο (των Windows)]
Η διαγραφή του φακέλου MixW αφαιρεί εντελώς το MixW από το PC, αλλά βεβαιωθείτε ότι
έχετε σώσει τα QSOs σας κάπου πριν την διαγραφή.  Τα QSOs αποθηκεύονται µέσα στο
MixW2.log, επίσης σώστε τα: MixwReg1.dll περιέχει το κλειδι όταν το αγοράσατε, MixMacros.ini
και τα αρχεία.mc που περιέχουν τις ρυθµίσείς και τις µακροεντολές σας.
Οι αναπροσαρµογές ή οι νέες εκδόσεις µπορούν να εγκατασταθούν πάνω από το παλαιό
αντίγραφο το ηµερολόγιο και οι ρυθµίσεις σας δεν θα χαθούν.
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Στο χαµηλό όριο της απεικόνισης του καταρράκτη έχω µια µηδενική ακουστική συ-
χνότητα µε δύο κίτρινες γραµµές πολύ κοντά η µία µε την άλλη. Ακριβώς όπως είναι το
idling (αδρανής) σε PSK31. Σε περίπου 360 Hz υπάρχει µία µονή κίτρινη γραµµή. Επιλέγω
USB ή LSB αλλά είναι ακόµα εκεί.

Οι περισσότερες από τις κάρτες ήχου παράγουν έναν θόρυβο κάτω από 100 Hz. Για τα 360 Hz
της κίτρινης γραµµής µπορεί να παραχθεί από οποιοδήποτε µηχάνηµα όπως τον ανεµιστήρα,
τον µετατροπέα συνεχούς ρεύµατος κ.λπ....

Το MixW παρουσιάζει µία δυναµική περιοχή µέχρι 80 db στον καταρράκτη, έτσι, ακόµη και οι
µικροί θόρυβοι είναι ορατοί. Μπορείτε να µειώσετε την ορατή περιοχή µε αλλαγή χρώµατος από
την παλέτα του καταρράκτη, κάνετε πρώτα δύο ή τρεις γραµµές Μαύρες.

Πώς µπορώ να χρησιµοποιήσω το mixw και ui-view µε την ΚΑΡΤΑ ΗΧΟΥ µου?
(Σηµείωση: Δείτε το «Χρήσης του mixw µε ui-view> στο κεφάλαιο «ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ»)
MixW 2.xx εξοµοιώνεται (emulate) µε KISS TNC προσδίδοντας µία θύρα-COM. Πηγαίνετε στις
επιλογές Configure, TNC emulation (εξοµοίωσης), και επιλέξτε την port (θύρα) που θα χρησιµο-
ποιήσετε ως KISS TNC. Ας υποθέσουµε ότι είναι η COM2 για το παράδειγµά µας. Τώρα έχουµε
την ακόλουθο ρύθµιση :
TRCVR - Soundcard - MixW - COM2

Η COM2 πρέπει να συνδεθεί µε καλώδιο σε έναν άλλο υπολογιστή  ή σε µία άλλη θύρα-COM
του ιδίου Η/Υ, και να χρησιµοποιειθει µε οποιοδήποτε πρόγραµµα το οποίο εργάζεται µε KISS
modem.
Παραδείγµατος χάριν:
TRCVR - Soundcard - MixW - COM2 - COM3 - UI-View.

Αυτή η λύση απαιτεί δύο φυσικές (πραγµατηκες) θύρες-COM. Δεδοµένου ότι αυτές οι θύρες-
COM δεν κάνουν τίποτα άλλο εκτός από την µεταφορά πληροφοριων µεταξύ των προγραµµά-
των, µπορούµε να χρησιµοποιήσουµε τις εικονικές (virtual) θύρες-COM.

Κάπου στο Διαδίκτυο µπορεί να βρείτε έναν οδηγό για ψεύδο-θύρα-COM, παραδείγµατος χάριν
τέτοια- θύρα-COM χρησιµοποιούµε µέσω της ενώσεως µε το Διαδικτύου (Internet).

Η οργάνωση του υλικού µας είναι η ακόλουθη:
 TRCVR - Soundcard - MixW - Emulated COM5 - Internet - Emulated COM6 - UI-View.
-(TRCVR –Κάρτας ήχου- MixW-εξοµοίωση COM5-Διαδίκτυο- εξοµοίωση COM6- UI-View).
Οι Com5 και Com6 δεν είναι φυσικές θύρες και ορίζονται στον ίδιον Η/Υ ή σε δύο Η/Υ όπου
συνδέονται µέσω TCP/IP.

Στο MixW υπάρχει εφαρµογή ενός οδηγού που αντιπροσωπεύει µια σύζευξη (emulated tied) των
θυρών-COM. Εµφανίζεται ως "MixW serial port bridge"(Γέφυρα MixW σειριακής θύρας) στα
Windows µε διαχείριση συσκευών µετά από την εγκατάσταση. Μπορείτε να τον κατεβάσετε:
http://www.mixw.net/index.php?j=related ή http://developer.berlios.de/projects/n8vbvcomdriver/

Η δική µου,  UT2UZ, οργάνωση:
TRCVR - Soundcard - MixW - COM9 - MixW serial port bridge - COM8 - UI-View.

(Σηµείωση: emulation=  εξοµοίωση= τεχνική µέσω της οποίας ένα πρόγγραµµα µιµείται την λει-
τουργία ενός άλλου προγράµµατος. Virtual= εικονικό= διαδικασία προσέγγισης της πραγµατι-
κότητας µε φαινοµενικά και όχι πραγµατικά µέσα

http://www.mixw.net/index.php?j=related
http://developer.berlios.de/projects/n8vbvcomdriver/
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Δεν µπορώ ρυθµίσω την επιλογή του PTT, έτσι πρέπει να την θέτω κάθε φορά που φορ-
τώνεται το πρόγραµµα για να λειτουργήσει.
Από τον κατάλογο του MixW, δεξιό κλικ στο αρχείο MixW2.ini επιλέξτε «Ιδιότητες», ελέγξτε και
αποτσεκάρετε το «Μόνο για Ανάγνωση» (ReadOnly».
Το τσεκάρισµα µπορεί να συµβεί µετά από αντιγράφει των αρχείων από CD-*ROM.

Όταν µόνο ακροώµαι/διαβάζω , η συχνότητα είναι σταθερή, αλλά κατά την λήψη ακριβώς
µετά την εκποµπή µου το διάβασµα είναι αλλοιωµένο και ο δείκτης πρέπει να ρυθµιστεί
µερικά Χερτς χαµηλότερα (περίπου, το µισό από το πλάτος του σήµατος). Αυτό επαναλαµ-
βάνεται µετά από κάθε TX-RX που κάνω. Αυτό δεν συµβαίνει µε το Zakanaka!

Το Zakanaka χρησιµοποιεί ρυθµό δειγµατοληψίας (sample rate) 8000, το MixW ως προεπιλογή
χρησιµοποιεί  11025. Αυτό µπορεί να προκαλέσει διαφορετική συµπεριφορά οδηγού όπως σε µια
από τις κάρτες ήχου µου (UT2UZ):
Ο ρυθµός δειγµατοληψίας του TX διαφέρει από τον ρυθµό δειγµατοληψίας RX εάν ζητείται
11025 ενώ ο πραγµατικός ρυθµός είναι  ίσος µε 8000  ρυθµό δειγµατοληψίας.
Μπορείτε να βρείτε την αιτία µε τη µέτρηση της αξίας του άλµατος TX / RX για διαφορετικές
συχνότητες ήχου.

Εάν η αξία άλµατος διαφέρει από σηµείο σε σηµείο και είναι ανάλογη προς την συχνότητα ή-
χου, για παράδειγµα  15 Hz άλµα για 1000 Hz ή συχνότητα 30 Hz για 2000 Hz συχνότητα ήχου,
αυτό σηµαίνει ότι υπάρχει σφάλµα στην συναλλαγή µε τον οδηγό της κάρτας ήχου. Εάν η αξία
άλµατος δεν εξαρτάται της συχνότητας ήχου - αυτό σηµαίνει ότι η µετατόπιση RX-TX πηγάζει
από τον TRCVR. Είχα τέτοια επίδραση µε τον παλαιό µου IC-735, όπου και τον τοποθέτησα στην
άκρη (η θερµοκρασία του TX άλλαζε την συχνότητα του XFO.
(Σηµ XFO= Crystal Frequency Oscillator ).

Πού µπορώ να βρω τις συγκεκριµένες µακροεντολές: "OnStartMixW", "OnEndMixW",
"OnOpen....",    "OnClose...", "Gray..." κλπ...?

Από Μενού κλικ Configure -> Default macros..., Edit.., Add new...
Τώρα επιλέξτε την απαραίτητη εντολή Macro από τις αναδιπλούµενες επιλογές του πλαισίου
Macro του παραθύρου Edit user macro . Στο Text εισάγετέ τις µακροεντολές που θέλετε.

Τι να κάνω για να έχω µια πιο σύντοµη καθυστέρηση µεταξύ TX και RX στον τρόπο FSK;

Ίσως δεν είναι µια πραγµατική καθυστέρηση αλλά µία ενδεικτική καθυστέρηση µεταξύ του
ορατού τέλους της µετάδοσης στην οθόνη και του τέλους του ήχου εξόδου.
Στο MixW η προεπιλογή της προσωρινής µνήµης (buffer) του ήχου είναι ~1 δευτερόλεπτα.
Μία µεγαλύτερη αιτία καθυστέρησης είναι η µεταγωγή µεταξύ του ήχου εισόδου και εξόδου εάν
η κάρτα ήχου σας δεν υποστηρίζει την πλήρη αµφίδροµη διαδροµή (duplex).
Μπορείτε να παίξετε µε την προσωρινή µνήµη του ήχου αλλάζοντας το µήκους κάθε µίας προ-
σωρινής µνήµης (buffer)   ή/και µεταβάλλοντας  τους αριθµούς από τα buffers. Σηµειώστε ότι
οι πάρα πολύ µικρές τιµές µπορούν να προκαλέσουν διακοπή του ήχου.
Αυτές οι τιµές µπορούν να βρεθούν µέσα στο MixW2.ini
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m_iBufRxNum=48
m_iBufRxSize=256
 m_iBufTxNum=48
m_iBufTxSize=256
48 buffers, 256 samples εκάστη, 1/11025 sec ανά sample.  ( Sample= δείγµατολειψια)
Μην ξεχάστε να κλεισετε το MixW πριν επεξεργαστείτε το MixW2.ini.
(Σηµείωση: buffer =1ον προσωρινή µνήµη του Η/Υ, πχ. όταν έχουµε ένα κείµενο στο  παράθυρο
TX αυτό παραµένει στην προσωρινή µνήµη µέχρι να διαγραφεί-  2ον Η ενδιάµεση βαθµίδα όπου
ενώνει δύο σηµεία µε ανόµοια πχ σήµατα, στάθµες, αντιστάσεις.
3ον Αποµονωτής, ουδέτερη ζώνη)

Έχω βρει ότι όταν το φάσµα τρέχει µε ταχύτητα 4x και πάνω, φαίνεται να γεµίζει τον επε-
ξεργαστή µου και το πρόγραµµα να ακινητοποιείται προοδευτικά.  (P III 730 Mhz w/ 256 k
RAM) Θα επιθυµούσα να δω την λεπτοµέρεια για 8X. Κάνω κάτι λάθος;

Τα γρήγορα σχέδια απαιτούν δύο πράγµατα: γρήγορο επεξεργαστή και γρήγορα 2D βίντεο -
προσαρµοστή. Είναι κρίµα , αλλά µερικές σύγχρονες βίντεο-κάρτες έχουν σφάλµα στον κώδικα
ενός προγράµµατος και λειτουργούν πολύ αργά για τις απλές 2D εικόνες ενώ για επίδοση 3D
είναι πολύ καλές. Προσπαθήστε να µετάγετε την χρωµατική ευκρίνεια και µειώστε το µέγεθος
του καταρράκτη. Παραδείγµατος χάριν:  παλαιός Celeron-366 µε  S3 LC-2X video card παίρνει
~90% από τη ισχύ του επεξεργαστή απεικονίζει ~50x750 pixel στον καταρράκτη 8x.
[Σηµείωση: = 3D = 3 Dimensions = (-2D- πλάτος, ύψος) + βάθος] (το σήµα (~) σηµαινει περίπου)

Όταν εκτέλεσα την µεταφόρτωση του αρχείο, όλα ήταν καλά µέχρι ένα παράθυρο αναδύ-
θηκε επάνω κατά τη διάρκεια της εγκατάστασης που έγγραφε,
"Error starting program The CREATEMIXW2SHORTCUTS.EXE το αρχείο συνδέεται µε την
απώλεια της εξαγωγής του SHELL32DLLSHGetSpecialFolderPathA"
Μετά από αυτήν την ειδοποίηση,  ένα άλλο παράθυρο παρουσιάζεται, "Error Executing the
Specified Program D:\Program Files\MixW2\CreateMixW2Shortcuts.Exe"

Αυτό είναι γνωστό σφάλµα (bug) το όποιο εµφανίζεται κατά την εγκατάσταση MixW 2.02 σε
παλαιό σύστηµα Win95. Ακριβώς αγνοήστε το λάθος, το MixW2 εκτελέσιµο θα εγκατασταθεί
σωστά,  αλλά η συντοµογραφία του MixW στην επιφάνεια εργασίας πρέπει να την δηµιουργή-
σετε µε το χέρι εάν απαιτηθεί. (Σηµ. bug= σφάλµα στον κώδικα προγράµµατος)
Σηµείωση :
1ον MixW µε Windows Vista
Από την οµάδα του MixW εγγράφει ότι υπάρχει πρόβληµα στο MixW µε το νέο λειτουργικό.
Κατ’ αρχήν το MixW εγκαθίσταται στο: C:\Programs\Compatibility Files\ MixW και εάν υπάρ-
χει πρόβληµα πηγαίνετε στo : Control Panel > User Accounts > και αποτσεκάρετε το

«User Account Control».
2ον Αν έχουµε κάποιο πρόβληµα στο MixW και δεν µπορούµε να το διορθώσουµε,

· Από τον φάκελο του MixW µεταφέρουµε το αρχείο mixw2.ini  πχ στην επιφάνεια
εργασίας, κλείνουµε τον φάκελο και ανοίγουµε κανονικά το MixW. Το πρόγραµ-
µα θα δηµιουργήσει ένα νέο αρχείο mixw2.ini . Αν µε το νέο mixw2.ini το πρόβλη-
µα λυθεί κάνουµε σύγκριση και µεταφέρουµε τις κατάλληλες εγγραφές. Πχ.
Κάποιος ανάφερε ότι είχε πρόβληµα µε το SSTV, µε το νέο mixw2.ini κανένα πρό-
βληµα έτσι πήρε τις δύο εγγραφές που ήταν κάτω από το [SSTV] και τις επικόλ-
λησε στο παλαιό mixw2.ini , όπου και το µετέφερε στην θέση του.

· Αν οι αλλαγές που κάνουµε στο κανονικό πρόγραµµα δεν αποθηκεύονται, δεξιό
κλικ στο αρχείο mixw2.ini  κλικ στο «Ιδιότητες» και αποτσεκάρουµε το «Μόνο για
ανάγνωση», αν είναι αποτσεκαρισµένο, το τσεκάρουµε και τα κλείνουµε όλα. Ξα-
νά στο «Ιδιότητες» και το αποτσεκάρουµε. Μην ξεχάσετε και στις δύο περιπτώσεις
κλικ στα «Εφαρµογή/ΟΚ».
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ΣΗΜΕΙΩΣΗ

Χρήσης του MixW µε UI-View και κάρτας ήχου

Emulation = εξοµοίωση. Η µίµηση ολόκληρου ή µέρους ενός συστήµατος από άλλο που πραγ-
µατοποιείται κυρίως από υλικό, έτσι ώστε το σύστηµα µιµητής δέχεται τα ίδια δεδοµένα, εκτελεί

τα ίδια προγράµµατα και επιτυγχάνει τα ίδια αποτελέσµατα όπως το υπό µίµηση σύστηµα.
Στην προκειµένη περίπτωση έχουµε:

Από την http://www.mixw.net/index.php?j=related και στο TNC emulationTNC  κατεβάστε το
ComEmulDrv3.zip ή http://developer.berlios.de/projects/n8vbvcomdriver/

Εξάγετε (Extract) το ComEmulDrv3 σε µία δισκέτα (µε την δισκέτα νοµίζω ότι είναι πιο εύκολη η
εγκατάσταση) ή δηµιουργηστε έναν φάκελο στην επιφάνια εργασίας και Εξάγετε (Extract) το
ComEmulDrv3 σε αυτόν.
Από: Έναρξη > Πίνακας Ελέγχου, εάν δεν έχετε την Κλασική µορφή των Windows, κλικ στο
« Αλλαγή σε Κλασική Προβολή» και ανοίγουµε το αρχείο «Προσθήκη υλικού»,

παρουσιάζεται η εικόνα 1

http://www.mixw.net/index.php?j=related
http://www.mixw.net/files/ComEmulDrv3.zip
http://developer.berlios.de/projects/n8vbvcomdriver/
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Κλικ «Επόµενο», γίνεται αναζήτηση υλικού και έχουµε την εικόνα 2 επιλέγουµε το
«Ναι, έχω ήδη συνδέσει το υλικό», κλικ Επόµενο.

Από την Εικόνα 4 επιλέγουµε «Εγκατάσταση του υλικού επιλογής µου από µία λίστα»,
και κλικ Επόµενο.
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Εικόνα 5 = Επιλέγουµε την «Σειριακοί προσαρµογείς Multiport», κλικ Επόµενο.

Εικόνα 6 = κλικ «Από δισκέτα», κλικ Επόµενο.
Εικόνα 7 = Εδώ πρέπει να ξέρουµε το µηχάνηµα της δισκέτας πως αναγνωρίζεται από τον Υ/Η
µας,
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Πχ συνήθως ο σκληρός δίσκος έχει το (C:/)  ενώ η δισκέτα έχει το (Α:/). Αν έχει το (Α:/)
το αφήνουµε όπως είναι και κλικ στο «Αναζήτηση».

Εάν το ComEmulDrv3 το έχουµε εξάγει (Extract) σ’ έναν δηµιουργηθέντα φάκελο τον αναζη-
τουµε και κλικ «Ανοιγµα».

Με την βοήθεια των Πατρώων των Ελλήνων το βρίσκει και κλικ τέλος.

ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ εξοµοιωτών θυρών

Δεξιό κλικ στον «ο Υπολογιστής µου», κλικ «Διαχείριση», παρουσιάζεται η εικόνα 8 και
επιλέγουµε το  «Διαχείριση συσκευών» (αριστερή στήλη) και κλικ στο «Σειριακοί Προσαρµο-
γείς Multiport» (δεξιά στήλη) και δύο κλικ στο «MixW serial port bridge». (εικόνα 8)

ΕΙΚΟΝΑ 8

Δύο κλικ στο MixW serial port bridge και έχουµε την εικόνα 9

Επιλογή της κάρτας > Properties και επιλέγουµε για Pair #1 την First emulated port για το MixW
και την Second emulated port για το UI-View, αυτό που πρέπει να προσέξουµε είναι να µην
βάλουµε τις ιδιες COM(x) που ήδη χρησιµοποιούµε, το δε UI-View δέχεται COM από 1 έως 8.
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Σηµείωση: Τις ρυθµίσεις που έχουµε στο MixW από Configure > TRCVR CAT/PTT και εργαζόµα-
στε ‘µια χαρά’ σε όλες τις διαµορφώσεις, ΔΕΝ τις πειράζουµε καθόλου, τις αφήνουµε ως έχουν.

ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ MixW
Ανοίγουµε το MixW, πάµε Configure> TNC emulation :

Κλείνουµε το MixW και ανοίγουµε το UI View
ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ UI View

UI View > Setup > Comms Setup

Έχουµε το πλαίσιο KISS Setup
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ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ APRS στα VHF και HF
VHF = ποµποδέκτης FM, 144800 MHz, ανοίγουµε το MixW σε διαµόρφωση Packet,

παρουσιάζουµε το πλαίσιο Mode settings από Mode και στην:
*καρτέλα Modem επιλέγουµε VHF 1200 baud (Standard, 1200/2000 Hz).
*Στην καρτέλα General τσεκάρουµε το Emulate KISS TNC on TNC emulation port.

Κατεβάζουµε το MixW στην Γραµµή Έναρξης.
Ανοίγουµε το UI-View και εφ’ όσον έχουµε κάνει τις προηγούµενες ρυθµίσεις, σε λίγο θα
εκπέµψουµε τα στοιχεία που έχουµε γράψει στο UI-View > Setup > Station Set up και ο
χάρτης σιγά-σιγά θα γεµίζει από τα χαρ. κλήσεως των σταθµών.

HF = Ποµποδέκτης σε SSB. Ανοίγουµε το MixW σε διαµόρφωση Packet, παρουσιάζουµε το
Mode settings και στην
*καρτέλα Modem επιλέγουµε HF 300 baud (200 Hz shift).
*Στην καρτέλα General τσεκάρουµε το Emulate KISS TNC on TNC emulation port.

Κατεβάζουµε το MixW στην Γραµµή Έναρξης και ανοίγουµε το UI-View όπως FM.

Σηµείωση: Από http://www.mixw.co.uk/aprs/aprs.htm  και http://www.mapability.com/ei8ic/
βρίσκουµε χάρτες για όλων τον κόσµο.

Όταν τους κατεβάσουµε τους αποσυµπιέζουµε στον φάκελο του UI-View
C:\Program Files\Peak Systems\UI-View32\MAPS (αυτή είναι η δική µου διεύθυνση
εγκαταστάσεως του UI-View, η δική σας µπορεί να διαφέρει).

Αυτό που πρέπει να σηµειώσουµε είναι η ονοµασία του χάρτη κατά την αποσυµπίεση
ώστε από το  UI-View3 >Map > Load Map να τον βρούµε εύκολα. Αν αυτούς τους χάρτες
τους θέλουµε σε ξεχωριστό φάκελο, τότε πρώτα πάµε στον φάκελο του UI-View32, δηµι-
ουργούµε έναν άλλον, τον ονοµάζουµε πχ. world και έτσι η αποσυµπίεση θα γίνει:
C:\Program Files\Peak Systems\UI-View32\ world.

Στην http://users.otenet.gr/~sv1dpi/gr/articles/contestrules.html ο φίλος Κώστας περιγράφη:
<Σετάρισµα του UIview για APRS>

http://www.mixw.co.uk/aprs/aprs.htm
http://www.mapability.com/ei8ic/
http://users.otenet.gr/%7Esv1dpi/gr/articles/contestrules.html
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Επίσης στην ιστοσελίδα http://www.db0anf.de/app/aprs/listings/prefix-SV θα διαβάσουµε
όλους τους SV / APRS σταθµούς των 2 τελευταίων ετών. Όταν κλικ στο Χαρ. Κλήσεως ενός

σταθµού και ύστερα κλικ στο Google map (πάνω αριστερά) θα δούµε σε χάρτη το σπίτι αυτού
του σταθµού και µάλιστα µε Ελληνικά γράµµατα.

UI-View32/MixW/ΤΧ-Καιρού
Αν θέλουµε µε το UI-View32/MixW να εκπέµπουµε µετεωρολογικό δελτίο χωρίς να έχουµε
σταθµό, τότε από http://www.singerscreations.com/WeatherWatcherLive/Download.asp
κατεβάζουµε το Weather Watcher και το εγκαθιστούµε.
Από Έναρξη | Όλα τα προγράµµατα | Βοηθήµατα | WordPad ή Σηµειωµατάριο το οποίο αφού
ανοίξει το κατεβάζουµε στην γραµµή Έναρξης για να το ξανά-ανοίξουµε µετά.
Ανοίγουµε το Weather Watcher, κλικ στην καρτέλα OPTIONS κλικ Stations για επιλογή σταθ-
µού από τον οποίον θα παίρνουµε τα δελτία καιρού. Εγώ µένω στην Αίγινα, δεν έχει σταθµό,
έτσι έγραψα Pireus Greek. Παρουσιάστηκαν σε χάρτη και εγγράφως πολλοί σταθµοί, στην αρχή
λόγω απόστασης επέλεξα Peristeria Salaminas, αλλά στην πράξη δεν µου έκανε, έτσι επέλεξα
τον Elefsis, Greece (Air Force Base), επιλέγουµε µε (ν)το Automatically update weather.
Κλικ στο Data Export, επιλέγουµε µε (ν) το Enable Export, το κείµενο που είναι στο Export Tem-
plate θα ‘’ζωηρέψει’’, περίπου θα έχει την µορφή:
<HTML>
Location: [STATION]<BR />
Condition: [CONDITION]<BR />
Temperature: [TEMP]<BR />
Feels Like: [FEELS]<BR />
Dew Point: [DEW]<BR />
Humidity: [HUMIDITY]<BR />
Wind: [WIND]<BR />
Barometer: [BAROMETER]<BR />
Sunrise: [SUNRISE AMPM]<BR />
Sunset: [SUNSET AMPM]<BR />
<BR />
[UPDATED]
</HTML>

ΣΒΗΝΟΥΜΕ ΟΛΑ ΤΑ ΑΧΡΗΣΤΑ, ΔΗΛΑΔΗ:  <HTML>, <BR />, [UPDATED] και από τα άλλα ότι
δεν θέλουµε να εκπέµψουµε πχ. Sunset: [SUNSET AMPM]. Έτσι στο τέλος θα µείνουν τα:
Condition: [CONDITION]
Temperature: [TEMP]
Dew Point: [DEW]
Humidity: [HUMIDITY]
Wind: [WIND]
Barometer: [BAROMETER]
Sunrise: [SUNRISE AMPM]
Sunset: [SUNSET AMPM] (Σηµείωση: µετά τις διαγραφές τα θέτουµε σε µία κατακόρυφο σειρά).

Τα οποία τα επιλέγουµε και µε δεξιό κλικ Αντιγραφή, Ανοίγουµε το WordPad, δεξιό κλικ εκεί
που γράφουµε το κείµενο, κλικ Επικόλληση. ‘’Αρχείο | Αποθήκευση ως’’ και από το αναδυόµενο
παράθυρο βρίσκουµε τον φάκελο του MixW. Με το βελάκι στο ‘’Αποθήκευση ως’’ επιλέγουµε το
(.txt) ή Όλα τα αρχεία ή Έγγραφο κειµένου (είναι αναλόγως τι Windows έχουµε). Στο όνοµα
αρχείου γράφουµε WX.txt ή Weather.txt ή οτιδήποτε άλλο θέλουµε, το (.txt) είναι απαραίτητο.
Επιστρέφουµε στο Weather Watcher και κλικ στο APPLY, Ύστερα κλικ στα διάφορα µενού για να
επιλέξουµε ότι θέλουµε πχ Km ή Mls, C°ή F°κτλ.

http://www.db0anf.de/app/aprs/listings/prefix-SV
http://www.singerscreations.com/WeatherWatcherLive/Download.asp
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Για το MixW: Στο  text πλήκτρου Μάκρο φέρνουµε την µακροεντολή  <FILE:filename>
σβήνουµε το filename και γράφουµε WX.txt έτσι γίνεται <TX><FILE:WX.txt><RX>, κλικ σ’ αυτό το
κουµπί θα έχουµε για ΤΧ τα:
Condition: Mostly Cloudy
Temperature: 13°C
Feels Like: 12.8°C
Dew Point: 7.8°C
Humidity: 71%
Wind: 4.83 km/h
Barometer: 1013.9 mb
Sunrise: 07:36:59
Sunset: 17:08:34

Για το UI-View32: Στο πλαίσιο Station Setup µε το βελάκι του Symbol φέρνουµε το WX Station
κλικ στο WX, ανοίγει το πλαίσιο WX Station Setup, κλικ στο Browse για αναζήτηση του αρχείου
WX.txt όπου είναι στον φάκελο του MixW.

Σηµείωση1: Για το πρόγραµµα Weather Watcher υπάρχει οµάδα συζήτησης στην:
http://www.singerscreations.com/Forum/

Σηµείωση2: Το πρόγραµµα Weather Watcher  είναι επί πληρωµή, αν διαθέτουµε Mozilla
µπορούµε να κατεβάσουµε το δωρεάν επιπρόσθετο (add-ons) από
https://addons.mozilla.org/el/firefox/search/?q=weather%20watcher επιλέγουµε τον πλησιέστερο
µέτεο-σταθµό οπότε ανοίγοντας τον  Mozilla στην κάτω δεξιά ‘γραµµή’ θα έχουµε τα στοιχεία
του καιρού µας.
Υπενθυµίζω: Σηµείωση για WX: Αν δεν έχουµε WX σταθµό, τότε χρησιµοποιούµε την Μάκρο
<WX?>. Εάν µέσα στο προς TX κείµενο υπάρχει και η <WX?>, πριν την εκποµπή εµφανίζεται
πλαίσιο για να γράψουµε αν είναι sunny, την θερµοκρασία. Πχ. QTH <MYQTH> WX <WX?>
BTU.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Πολλές φορές αναφέρεται να δείτε κάποιες διευθύνσεις στο Ιντερνετ, αν αυτές τις θέλετε στα
Ελληνικά τότε: Βάζετε στα αγαπηµένα του Internet Explorer ή Mozilla Firefox ή ότι άλλο

εσείς έχετε τις κάτωθι µεταφραστικές ιστοσελίδες:

http://tools.search.yahoo.com/language/?fr=srch_more  και http://www.babelfish.altavista.com/

Κατόπιν πηγαίνετε στην ιστοσελίδα που θέλετε να µεταφράσετε «κάνετε µπλε» την διεύθυνση,
δεξιό κλικ, επιλέγετε «αντιγραφή», από τα αγαπηµένα επιλέγετε µία από τις δύο πιο πάνω
Διευθύνσεις, αφού πάτε σ’ αυτήν, βρίσκετε το µεταφραστικό µέρος της, δεξιό κλικ και

επικόλληση.
 Προσοχή να µην θέσετε το http:// διότι αυτό υπάρχει. Επίσης στην

http://www.otenet.gr/otenet/info/systran/  µπορείτε να θέσετε Αγγλικό κείµενο για µετάφραση
στα Ελληνικά.

73 και Καλά QSO/DX
01/05/2010

ΤΕΛΟΣ

http://www.singerscreations.com/Forum/
https://addons.mozilla.org/el/firefox/search/?q=weather%20watcher
http://tools.search.yahoo.com/language/?fr=srch_more
http://www.babelfish.altavista.com/
http://www.otenet.gr/otenet/info/systran/
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