ΚΑΝΟΝΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΑΝΑΜΕΤΑΔΟΤΗ
RU-752(RU-754) και SV4J
73s de SV4LAX Γιώργος
●

Ακούστε πριν από τη μετάδοση.

●

Μη χρησιμοποιείτε τη λέξη «Διακοπή» για να διακόψετε μια συζήτηση, εκτός αν υπάρχει έκτακτη
ανάγκη. Αντ 'αυτού, δώστε διακριτικό σας μεταξύ μεταδόσεων. Αν δεν υπάρχει αναγνώριση μετά
από δύο προσπάθειες, μην συνεχίσετε να παρεμβαίνετε.

●

Αν υπάρχουν άνθρωποι που συνομιλούν ( QSO), είναι αγένεια να τους διακόψετε εκτός αν τους
γνωρίζετε ή έχετε κάτι χρήσιμο να προσθέσετε στη συνομιλία. Είναι το ισοδύναμο του προσεγγίζετε
κάποιον στο δρόμο και να διακόπτετε μια συνομιλία.

●

Πάντοτε να περιμένετε να ακουστεί η «ουρά» του αναμεταδότη πριν ξεκινήσετε τη μετάδοση. Η
«ουρά» του αναμεταδότη είναι ένας ήχος που στέλνει ο αναμεταδότης μετά τη μετάδοση κάποιου,
και η οποία επαναφέρει το χρονόμετρο και δίνει τη δυνατότητα σε άλλους χειριστές να γνωρίζουν
ότι μπορούν να εκπέμψουν

Οι χειριστές θα πρέπει να αφήνουν ένα κενό περίπου 4 δευτερολέπτων ώστε να επιτρέπεται από τους
σταθμούς να διακόπτουν μια συνομιλία και να επιτρέπουν στο σύστημα να επαναφέρει όλες τις συνδέσεις,
δίνει επίσης την ευκαιρία στους χρήστες D-STAR Dongle ή ECHOLINK να έχουν πρόσβαση στο σύστημα.
●

Υπάρχει ένα χρονόμετρο το οποίο θα θέσει τον επαναλήπτη εκτός λειτουργίας εάν μιλάτε για
παραπάνω από 3 λεπτά, γι 'αυτό κρατήστε τις μεταδόσεις σας σύντομες.

●

Δεν είναι απαραίτητο να πείτε "over" ή "Πίσω σε σένα" η ουρά του αναμεταδότη θα επιτρέψει σε
όλους να ξέρουν ότι έχετε τελειώσει την μετάδοσή σας. Ωστόσο, είναι μια καλή εξάσκηση όταν το
παραδίδετε σε κάποιον άλλο και υπάρχουν περισσότερα από ένα πρόσωπα ή όταν εργάζεστε σε
ομάδα QSO.

●

Δεν μπορείτε να αποκτήσετε μια αναφορά σχετικά με την ισχύ του σήματος από ένα αναμεταδότη,
εκτός και αν ζητάτε επιβεβαίωση για την ποιότητα του ήχου σας, ο άλλος σταθμός δεν λαμβάνει
σήμα σας. Λαμβάνει το σήμα του επαναλήπτη.

●

Να μην μιλάτε άσχημα χρησιμοποιώντας βωμολοχίες ή άλλες αισχρότητες και ποτέ μην συζητάτε
για απρεπή ζητήματα, που έρχονται ενάντια στο ραδιοερασιτεχνικό ιδεώδες και την ηθική, γιατί
ποτέ δεν ξέρετε ποιος μπορεί να ακούει, όπως παράδειγμα ένας γονέας που θέλει να εισάγει το παιδί
του στον ραδιοερασιτεχνισμό.

●

Κοινές συντομογραφίες και “ορολογίες ραδιοερασιτεχνών":

> 73 “Τις καλύτερες ευχές μου”
> 88 “Φιλάκια”

> Χ-Ι ή ΧΙ ΧΙ - Kαταδεικνύει γέλιο ή σαρκασμό. Προέρχεται από τους χειριστές Μορς, οι οποίοι στέλνουν
το hihihi διότι ακούγεται σαν “γέλιο”.
●

Δεν είναι απαραίτητη η χρήση φωνητικού αλφαβήτου (Alfa Bravo Charlie) εκτός και αν κάποιος
συγκεκριμένα επισημαίνει ότι έχει πρόβλημα στη λήψη ή όταν ο σταθμός λαμβάνει ένα ασθενές και
ασταθές σήμα.

●

Μιλήστε σε απλά ελληνικά. Η χρήση των κωδίκων Q έχει κατά κάποιο τρόπο παρεισφρήσει στην
τηλεφωνική μετάδοση ωστόσο δεν υπάρχει πρόβλημα να ζητηθεί από κάποιον η τοποθεσία του και
όχι "QTH", ή να πούμε ότι πάμε για ύπνο αντί να ανακοινώσουμε θα πάμε "QRT".

●

Όταν ολοκληρώσετε τη χρήση του αναμεταδότη δώστε το διακριτικό σας και πείτε "τέλος".

●

Μην παραλείπετε να δίνετε το σήμα του διακριτικού σας σύμφωνα με τις απαιτήσεις της άδειάς σας
(χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει τα 10 λεπτά). Δεν είναι απαραίτητο να πείτε ", προς
αναγνώριση" όταν δίνετε το διακριτικό σας και να θυμάστε ότι ο πομποδέκτης σας θα πρέπει να έχει
διαμορφωθεί, έτσι ώστε να εμφανίζεται το σήμα τους διακριτικού σας στους άλλους χρήστες, σε
περίπτωση που χρησιμοποιείτε D-STAR.

●

Δεν είναι απαραίτητες οι επίσημες ανταλλαγές των διακριτικών σας μετά το τέλος κάθε διαβίβασης
μιας συνομιλίας. Όταν το κάνετε, θυμηθείτε ότι το διακριτικό σας έρχεται ΤΕΛΕΥΤΑΙΟ.

●

Μην ξεχνάτε το simplex! Αν διαπιστώσετε ότι μπορείτε να ακούσετε κάποιον στην είσοδο του
αναμεταδότη και επιθυμείτε να έχετε μια μεγάλη συνομιλία σκεφτείτε το ενδεχόμενο να επιλέξετε
μια συχνότητα simplex για να προχωρήσετε στην συνομιλία σας. Μπορεί να υπάρχουν άλλοι
ραδιοερασιτέχνες οι οποίοι μπορεί να έχουν μεγάλη απόσταση μεταξύ τους ή κάποιος με HT που
θέλει να χρησιμοποιήσει τον αναμεταδότη. Αν συνομιλείτε σε D-STAR, ίσως θα ηταν καλό να
αποσυνδεθείτε από το reflector, ούτως ώστε να μη μεταδίδετε φόρτο στο σύστημα.
Ολοκληρώνοντας τη συνομιλία σας, μην ξεχάσετε να επανασυνδέσετε το σύστημα, αν και υπάρχει
πρόβλεψη για αυτόματη επανασύνδεση, σε δεδομένα χρονικά διαστήματα

●

Μην κάνετε διακρίσεις σε βάρος άλλων κατόχων Άδειας, ανεξάρτητα από το επίπεδο της άδειας
τους. Αν ένας νέος χρήστης έχει προβλήματα με την πρόσβαση, προσφέρετε την βοήθειά σας και
την υποστήριξή σας σε αυτόν, και να θυμάστε ότι όλοι ξεκινήσαμε από κάπου.

●

Σε καμία περίπτωση δεν θα πρέπει να περνούν ρατσιστικά ή προσβλητικά σχόλια. Τέτοιου είδους
συμπεριφορά δεν θα γίνεται αποδεκτή στον αναμεταδότη. Η ποικιλομορφία είναι καλή και
ενθαρρύνεται μέσα στην κοινότητα. Υπάρχει κίνηση στο διαδίκτυο από χρήστες ανά τον κόσμο με
πολλές και διαφορετικές κουλτούρες.

