DX Кодекс на поведение

Как може да помогнеш за по-етично поведение

Не е тайна, че поведението на радиолюбителите в ефира,
особено в пайлапи, непрекъснато се влошава през последните
няколко години. Неприятното, невежливо, неучтиво поведение
на немалко наши съмишленици намалява удоволствието от
нашето хоби.

Винаги, както полагаме усилия да подобрим техническите
си умения, трябва да се стремим и да поддържаме
възможно най-висшата етика в операторската си дейност.
Този Кодекс е напомняне за най-високите идеали, на които
всички ние сме способни.

А не трябва да е така. Неучтивото поведение води до обратни
резултати и просто е несъвместимо с целта на нашето хоби – да
изпитваме удоволствие.

Приканваме всеки от вас, вашата организация, вашия DX
клуб и вашите приятели да се присъедините и
популяризирате тези усилия.

DX Кодекс на поведение
Аз ще слушам, ще слушам и още веднъж ще слушам, преди да
повикам.
Аз ще повикам, само ако уверено чувам DX станцията.
Няма да се доверя на DX клъстера и ще бъда напълно сигурен в
повиквателния знак на DX станцията, преди да я повикам.
Няма да смущавам DX станцията, нито някого, който я вика, и

никога няма да извършвам настройка на предавателя на DX
честотата или около нея.
Ще чакам DX станцията да завърши връзката си, преди да я
повикам.
Винаги ще предавам пълния си повиквателен знак.
Ще повикам и след това ще слушам достатъчно време. Няма да
викам непрекъснато.
Няма да предавам, когато
повиквателен знак, не моя.

DX

операторът

повиква

друг

Няма да предавам, когато DX операторът пита за повиквателен
знак, който не прилича на моя.
Няма да предавам, когато DX станцията изисква връзка с
географски район, различен от моя.
Когато DX операторът ме повика, няма да повтарям своя
повиквателен знак, освен ако имам подозрения, че е приет
неправилно.
Ще бъда благодарен, ако и когато успея да направя връзка.

Ще уважавам другите радиолюбители и ще се държа така, че да
заслужа тяхното уважение.
За подробно разяснение на всяка от горните точки кликнете тук.

За да влезнете в главната страница, за да видите допълнителна информация, както и този Кодекс на други езици,

КЛИКНЕТЕ ТУК

Подробни разяснения
# 1. Аз ще слушам, ще слушам и още веднъж ще слушам, преди да повикам.
Това изглежда очевидно, но е най-важното нещо, което трябва да правите. Внимателното слушане, вместо „хукването” към
предавателя ще вкарат DX-а във вашия дневник. Трябва да слушате, за да установите дали DX-ът работи на разнесени
честоти, и ако е така, къде да слушате. След това трябва да слушате повикващите станции с цел да определите какво точно
иска DX-ът. Например той може да работи в горния или долния край на честотния обхват на пайлапа и вие трябва да
намерите точната честота, за да го повикате. А може би е време да попитате себе си: „Наистина ли сега е моментът, когато
трябва да изработя такъв DX? Може ли да почакам, докато пайлапът поутихне?”

# 2. Аз ще повикам, само ако уверено чувам DX станцията.
Трябва да слушате внимателно, за да прецените колко добре приемате DX станцията, за да бъдете сигурни, че ще чуете,
когато ви отговори и няма да причините смущения, предавайки в грешен момент. Изключително досадно за всяка DX
станция е да повтаря повиквателния знак на някой, който не я чува, а само прави непрекъснат QRM.

# 3. Няма да се доверя на DX клъстера и ще бъда напълно сигурен в повиквателния знак на DX станцията, преди да я
повикам.
Клъстерите често дават неверни повиквателни знаци. Преди да изработите станцията, трябва да чуете повиквателния й знак
в ефира – не вярвайте безпределно на оповестителите. DX операторът трябва да предава собствения си повиквателния знак
през определени периоди. За съжаление не всички оператори правят това!

# 4. Няма да смущавам DX станцията, нито някого, който я вика, и никога няма да извършвам настройка на
предавателя на DX честотата или около нея.
За съжаление това касае мнозинството оператори със слаба операторска практика. Но всички ние сме наблюдавани на
честотата от „полицаи” – хора, които веднага ще скочат, за да обяснят, че „DX-ът слуша на по-висока честота”, често
придружено с ненужна обида. Правилото е съвсем просто – никога, абсолютно никога не предавайте на DX честотата по
каквато и да е причина.

# 5. Ще чакам DX станцията да завърши връзката си, преди да я повикам.
Ако предавате преди QSO-то да е завършило, много вероятно ще попречите на обмена на информация, удължавайки QSOто и забавяйки нормалното му протичане. Може да изглежда учтиво да се вмъкнете, когато контактът очевидно завършва,
но много DX станции не одобряват това, защото, действайки така, може да нарушите шаблона на работа, присъщ на всяка
DX станция, а точно той помага да установите момента, в който трябва да започнете да предавате.
.

# 6. Винаги ще предавам пълния си повиквателен знак.
Това е задължително и на CW, и на SSB, защото непълният повиквателен знак води до повторно предаване, удължавайки
чакането на пайлапа. Ако операторът отговори на частичен повиквателен знак, това може да означава, че така ви е записал в
дневника. Затова винаги предавайте вашия пълен повиквателен знак.

# 7. Ще повикам и след това ще слушам достатъчно време. Няма да викам непрекъснато.
Непрекъснатото викане е егоистично и арогантно. С компютър или автоматичен ключ с памет непрекъснатото викане е
лесно. За съжаление това ви лишава от време за слушане и проследяване какво става на честотата. В допълнение това рязко
повишава QRM фона, правейки труден живота, както на DX станцията, така и на всички останали.

# 8. Няма да предавам, когато DX операторът повиква друг повиквателен знак, не моя.
Макар, че това интуитивно е елементарно, на практика се случва ежеминутно. Ако е ясно, че станцията не повиква вас, не
предавайте.

# 9. Няма да предавам, когато DX операторът пита за повиквателен знак, който не прилича на моя.
В живота извън радиолюбителството да отговорите, когато въпросът е към някой друг, ще се оцени като невъзпитание. Как
да разберете, че станцията повиква вас? Може би DX операторът предава частично вашия повиквателен знак? „Това за мен
ли беше? Ето верният момент!” Да, моментът може да изглежда верен, но той може да е също „верен” за много други
станции. Ако DX-ът наистина повиква вас и не чува никакъв отговор, той ще ви повика отново. Тогава ще отговорите. Само
една буква от вашия повиквателен знак, обаче, НЕ е достатъчна. Отговор на повикване, което не е било за вас, само
повишава QRM фона и драстично увеличава времетраенето на връзките.

# 10. Няма да предавам, когато DX станцията изисква връзка с географски район, различен от моя.
Трябва да признаете и приемете, че когато операторът повиква специфичен географски район (например NA – Северна
Америка, AS – Азия), не трябва да го повиквате, докато не промени инструкциите си. Дори когато неговият избор прилича
на нелогичен за момента, трябва да изпълнявате неговите инструкции. DX операторът е този, който решава. Едно важно
уточнение – ако DX операторът работи с някакъв район, да кажем Северна Америка, но пропусне да съобщи това между
връзките, не започвайте да го викате моментално. Викайте, само ако е напълно ясно, че операторът е променил
инструкциите си. Противното ще е неучтиво и само ще забави процеса.

# 11. Когато DX операторът ме повика, няма да повтарям своя повиквателен знак, освен ако имам подозрения, че е
приет неправилно.
Ако повторите повиквателния си знак DX станцията може да помисли, че първоначално е приела вашия повиквателен знак
погрешно. Тогава може да започне да слуша ненужно внимателно и това отново ще забави процеса. DX операторът
нормално ще запише това, което е приел като ваш повиквателен знак, ако не го предавате по-нататък.

# 12. Ще бъда благодарен, ако и когато успея да направя връзка.
Трябва да сте горд от постигнатото, когато сте работили с много далечна страна. Но преди да започнете да се наслаждавате
на постижението си, помислете за помощта, която сте получили от вашите партньори, например г-н Icom, г-н Alpha, г-н
Acom. Ако вашето его продължава да ви кара да приписвате постижението само на себе си, опитайте отново. Но този път
изключете крайното стъпало и включете предавателя директно към дипола. Ако този път минете през пайлапа, тогава вие,

като оператор, може да си припишете цялата заслуга.
Вие също трябва да признаете, че не бихте направили връзката без достатъчно умения на отсрещния оператор, който без
съмнение прави жертви, за да бъде за вас на това място. Така че, бъдете благодарни за цялата помощ, която получавате.

# 13. Ще уважавам другите радиолюбители и ще се държа така, че да заслужа тяхното уважение.
Уважението е да се отнасяте добре с другите. DX-ингът е голяма конкуренция. Ако не работите с уважение, ще си спечелите
лоша репутация. DX-ингът ще бъде най-голямо удоволствие за всеки поотделно, ако ние всички се държим учтиво, с
взаимно уважение и даже скромно и смирено.

Кликнете тук, за да се върнете

Как може да подобрите DX етиката

Молба за помощ. Този уебсайт беше създаден във формат html 3.0 без предимствата на съвременните програми за
създаване на уебсайтове. Той изглежда повече в стил 1999 отколкото да създава усещане за 2010 година. Ако сте
талантлив програмист, който би желал доброволно да ни помогне да осъвременим вида на този сайт, моля
изпратете e-mail. Благодарим.
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Дисциплината на любителските обхвати се влошава, но
това не е особена новина за който и да е DX-ер. Даже
Поддръжници
IARU взе под внимание това и публикува резолюция,
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ползващи радиолюбителските обхвати." Прочетете
Пълната резолюция тук.

DXпедиции

Публикацията на DX-Етика през март 2010 в списание
Успешни случки
QST разпали нови опити по целия свят за убеждаване на
радиолюбителите да работят по начин, съответстващ на
тази Резолюция. Точно затова международна група DX- Линк до нас
ери изработи този DX Кодекс на поведение. След
представянето му, радиолюбители от всички
Power Point - ново
континенти се присъединиха към тези усилия. Вие също
може изиграете важна роля в разпространението на тези

За участниците в DXпедиции
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идеи. Това е един проект, за който наистина може да
бъде казано: "Ние всички сме заинтересовани и за
всички нас ще има полза".
DX Кодексът на поведение не е нещо специално ново.
Много други, особено ON4WW и ON4UN в техните
публикации (виж линка по-долу), дискутират подробно
поведението на операторите. G3SXW предложи
интересен анализ на поведението в пайлап в The DX
Magazine. Друг интересен коментар дойде от YO4PX в
неговата публикация To Err is Human.
В допълнение, отлични „дреболии” за добро поведение
бяха публикувани от ZL2IFB и N4AA в техните
уебсайтове. Също, заслужава си да влезете в страницата
на AA0MZ SO YOU WANT TO BE A DXer.
Прочетете и Working DX should be fun - shouldn't it? една нова публикация в RadCom, която обяснява много
добре Кодекса.
Много са казвали, че борбата с неучтивото поведение е
загубена кауза, но ние не сме съгласни с това. Ако
някой хвърли камък в езерото, лекото вълнение затихва
бързо. Но ако десетки хиляди хвърлят малко камъче в
езерото, вълните ще бъдат огромни. Ние бихме желали
всеки активен късовълнов оператор по света да
подкрепи висшите стандарти на поведение, знаейки, че
десетки хиляди други ще подкрепят него.
Неучтивата работа в ефира представлява просто
пренебрежение на висшите морални стандарти на
нашето хоби. Нещо повече, такива действия са
непроизводителни и просто несъвместими с целите на
нашето хоби – да изпитваме УДОВОЛСТВИЕ. И ако
считате, че вие сте потърпевшите, помислете за тежкото
положение и на оператора отсреща. За една хубава
илюстрация на горното кликнете тук.
Бъдете горди с вашите способности, но се отнасяйте с
разбиране към новите радиолюбители, които още нямат

вашите умения и апаратура. Те заслужават същото
внимание, което сте получавали, когато сте били млади.
Нека правим всичко, което можем, да насърчаваме
етичната работа в ефира и учтивото поведение в DX
братството, така че да увеличим удоволствието на
всички участници. Всеки, имащ способността да
генерира сигнал, който DX станцията ще чуе, трябва да
има и възможността да установи връзка без да е смазан
от неучтиви радиолюбители.
В усилието да възстанови по-джентълменско поведение,
DX Кодексът на поведение иска от вас да се стремите
към най-висшите етични стандарти. Голям брой DX
клубове и национални радиолюбителски организации
вече са подкрепили Кодекса и са се обърнали към
членовете си да го приемат като личен Кодекс.

Ние ви молим да го подкрепите също
Кликнете на линка отгоре, за да се включите.
Популяризирайте го сред своите приятели и другите
членове на клуба.

Нашата цел е всеки лицензиран
радиолюбител да подкрепи този
Кодекс.

.

Убедително ви съветваме да изтеглите и прочетете ценната книга „Етика и процедури при работа на
радиолюбителя” на ON4UN и ON4WW, вече преведена на 23 езика и още няколко в процес на превод. Може да
изтеглите книгата на български (или друг) език като кликнете Download the book. В началната страница кликнете
върху VERSIONS.
Една отлична кратка версия, наречена „Практика на оператора” от ON4WW е достъпна на 19 езика. Кликнете тук.
Първият известен на нас Кодекс е създаден през 1928 г. от W9EEA. Вижте „Кодексът на любителя (Убеждение)."
За тези с чувство за хумор – вижте веселата версия на DX правилата, като кликнете тук
Велик пример за тези, които искат да учат кода на Морз или да подобрят уменията си, е ZEN AND THE ART OF
RADIOTELEGRAPHY от Carlo, IK0YGJ. DX Кодексът на поведение е включен на страница 64. Включено е и огромно
количество информация за кода на Морз, което ще бъде наслада за всеки CW оператор.
За друго непочтено DX поведение вижте в Dawg X-Ray Club
Ако искате да окачите на стената над вашата апаратура DX Кодекса на поведение, може да го вземете оттук и го
разпечатите. Съответно, за pdf версията на DX Кодекса на поведение (на английски), кликнете тук.

DX Кодекс на поведение

Как това да се сравни с комфорта във Вашия дом?

Вашата стая по-приятелски ли се отнася
към Вас от тази?
Фотографии от 2009 Mellish Reef DXpedition

Помислете за операторите на DXпедицията
Ако не обичате пайлапите, помислете за оператора от другата
страна
Приемете за момент, че сте пропътували 8,000 мили, за да се
озовете на този малък, изолиран пустинен остров. След цяла
седмица морска болест, пристигате с апаратурата си на тази

Установяването на QSO-та се оказва
изключително тежка задача, точно
поради безобразното поведение на
някои, жадни за радиовръзка.
След две седмици това, което е било

тясна пясъчна ивица, която някой си е квалифицирал да бъде
отделна DX територия.
След много работа палатката е разпъната и укрепена и започвате
да вмествате в нея апаратура и лични вещи. Вдигате антените,
подсигурявате ги срещу вятър 70 km/час, за който знаете, че
може да се появи, и накрая сте в ефира. Представете си какво
чувате.
Още щом бъдете забелязани, чувате ВЪЛНА ОТ ЗВУЦИ! Не
можете да „измъкнете” дори един повиквателен знак! Даже полошо, някои открито се държат като глупаци. Това прави
работата на оператора на DXпедицията от трудна по-трудна и
определено не носеща удоволствие.

замислено да бъде удоволствие, се
превръща в РАБОТА, от която просто ви
се ще да се махнете.
Но, все пак, някои работят по начина, по
който трябва, и всичко става по-лесно
за всеки, но особено за човека на плажа.
Нали искате той да изпита удоволствие,
така че след това да пожелае нещо още
по-екзотично, например нова още подалечна територия?
Дайте му малко спокойствие, дайте на
нас спокойствие. Ние също ще ви
отвърнем със спокойствие.

Заради тях, моля, зачитайте DX Кодекса на поведение.
Запишете се

Списък на DX-ерите, които зачитат Кодекса

Обратно

на предишната страница

DXпедиции, които спазват Кодекса

Запишете се като поддръжник

Ако искате да кажете на другите, че зачитате

DX Кодекса на поведение,
моля, въведете по-долу повиквателния си знак и e-mail адреса си.
Ние с удоволствие ще ги обявим в уебсайта
Ако от вашия уебсайт организирате линк към нас или към QRZ.COM, уведомете ме и аз
ще организирам обратен линк към вашия уебсайт.

Повиквателен знак:
Е-mail адрес:
Уебсайт адрес:
Send

Методът по-горе ни препредава вашето съобщение. Много радиолюбители, обаче, напоследък
използват уеб-базиран e-mail. Ако сте един от тях, просто ми изпратете информацията директно
като текст, кликвайки тук.

Забележка: ние ще съхраним вашия e-mail адрес без да го разпространяваме и ще го ползваме
единствено, за да ви изпращаме съобщения, свързани с проекта ”DX Кодекс на поведение”. Ако
предпочитате да не получавате никакви съобщения от нас, просто не попълвайте полетата.

Кликнете тук, за да идете в страницата
Кликнете тук, за да се върнете в

ПОДДРЪЖНИЦИ

ГЛАВНАТА СТРАНИЦА

DX Кодекс на поведение

Следните оператори съобщиха, че са приели и зачитат Кодекса.
ПОДЧЕРТАНИТЕ повиквателни знаци имат линк към нас от своите страници в QRZ.COM
Кликване върху повиквателния знак ще ви отведе в техните страници.
3D2A

5X1XA

9A3Y

9G5XA

9W2CBL

A35A

A35KL

AF3Y

AF6AP

AG6V

AI3Q

BG7NFM

CT1AXS

CT4GO

CT4RK

DF2JP

DH2FAF

DJ0QN

DJ0RD

DK1II

DK3RF

DK3WN

DK5JI

DK5WL

DK7VW

DL1ECG

DL1ZM

DL2HRF

DL3JPN

DL7MAE

DL7RAG

DU1IVT

DV1KC

EA1CS

EA1DR

EA1WX

EA4KD

EA6GK

EA7HHV

EI4BZ

Ei4GXB

EI6FR

EI8EM

EI8EM

EI9JA

EY8MM

F1CGN

F1VNR

F5BPL

F5VKT

FO8RZ

FP/KV1J

G0EXZ

G0ORC

G0TMX

G0VTI

G1CWP

G3LZQ

G3NKC

G3PJT

G3PNJ

G3RWF

G3SWH

G3SXW

G3WGV

G3XAQ

G3YBY

G3ZYY

G4IFB

G4SMB

G4VXE

G6NHU

G8MCA

GM3ZBE

HA5AO

HA5UK

HB9DDO

HB9DHG

HB9IQB

HL4XM

HS0/EA8BKA

I2YSB

IK0YVV

IK0YVV

IK1MDF

IK2SGL

IK5SRF

IK8LOV

IN3ZNR

IW1QN

IZ4AKS

IZ7KHR

IZ8EPX

IZ8ESX

JA1PTO

JR1NHD

JT1CD

K0EX

K0HB

K0JUH

K0TG

K0XB

K1HTN

K1RV

K1UR

K2CAN

K2DBK

K2SDX

K2WAZ

K3DCW

K3GT

K3QDV

K3QDV

K4DXR

K4KCS

K4RRF

K4UJ

K4VOV

K6FAF

K6HP

K6YUI

K6ZIZ

K7FE

K7IA

K7NIK

K8TS

K8YYY

K9KK

K9TY

KB8YYA

KC7OKV

KC9IWW

KD0IQR

KD1MA

KD5R

KD8NQL

KE7LOQ

KI4YZI

KI6KFB

KI6NIC

KI7MT

KJ4BET

KJ4QIR

KJ4UQL

KK3Q

KN7S

KS4CM

KV1E

KV1J

KV1P

KV8Q

KW0U

LA5HE

LA7XK

LA8XM

LU1YT

LU5ANL

M0AXP

M0BVE

M0GHQ

M0LDY

M0OXO

M0XLT

MM0LBX

MM0SGQ

MM0XDB

MM0XXW

MM1X

N0ATV

N2IS

N2MZZ

N2YO

N4NSS

N4PF

N5BI

N5FG

N5TXR

N5YCN

N6HC

N6HI

N7GOC

N7MAL

N7MAL

N7NG

N7RD

N7RD

N8BHL

N8DE

N8NN

N8ZSA

N9JPS

N9LJX

NF8J

NS9I

NU4B

NV0N

OH2BF

OH2FFY

OK1RR

OM2XW

ON4ATW

ON4UN

ON4WW

ON4YZ

OX3XR

PA0ZAV

PA3C

PA3GVI

PE2KM

PJ4LS

RA3TT

S51NM

S52CC

S79K

SA3ANZ

SA6BNV

SI5Y

SJ5E

SM2EKM

SM3BDZ

SM3CER

SM3DMP

SM3EVR

SM3RAB

SM4OTI

SM4YPT

SM5BMD

SM5COP

SM5CZQ

SM5MEK

SM6CNN

SM6GZ

SM7ZDC

SP2DX

SP2DX

SP5DRH

SP5EWY

SP9HZX

ST2AR

TF3DC

UA4CIF

UA4CIF

UA4HEJ

VE3RM

VE3ZRB

VK2HKW

VK2HV

VK2RD

VK2UW

VK2VE

VK3AHT

VK3HJ

VK3UR

VK3ZPF

VK4AN

VK6APK

VK6HG

VU2CDP

VU2DSI

VU2GMN

VU2PTT

W0PE

W1JT

W1MAT

W3ABT

W3SE

W4FOA

W5ACB

W5IAY

W5SG

W5SL

W6SJ

W7MWL

W7VS

W8BX

W8ERV

W8LEW

W8OP

W8RIT

W9PN

W9SZ

WA1AR

WA2SI

WA3FRP

WA4OYX

WA5FLV

WA6TFZ

WA8KSS

WB2IVJ

WB4IUY

WB6PSY

WD5EAE

WF2O

WH0Q

WH0W

WP3A

WS1L

XE2K

YB1KAR

YC0YTL

YJ0HA

YL2PN

YO2BPZ

YO2MJZ

YO3/4X1AD

YO3APJ

YO3FWC

YO3HKW

YO4PX

YO4RDW

YO5AMF

YO6BHN

YO6EX

YO8RIJ

YO8SXX

YT1WA

YU7PG

ZL1AAO

ZL1AGY

ZL1ATB

ZL1BBO

ZL1CDX

ZL2AGY

ZL2IFB

ZL3NB

ZL4NR

ZL4AS

ZM2M

ZM4G

ZM4T

ZS1BOB

ZS1FH

ZS1REC

Нови (след 12 декември 2010)
VU2ALI

SM0O

SM3AYF

VU2XLZ

M1FDZ

G2C

VU2GMN

DU3/G4CWA

PJ41S

W5NA

WA8JOC

M0URX

EI7DAR

W8MHW

VO1HX

K1LLR

9W2TGT

EI0W

SP9HZX

G0HXQ

SP2FAP

W9SSB

N9DD

VK8NSB

IK2SRF

SV1IW

XE1EK

N4PF

KB1TMA

OX3XR

VE5CEM

W7VO

K8YYY

VK3AHT

DJ7JC

HA5KG

ПОДЧЕРТАНИТЕ повиквателни знаци имат линк към нас от своите страници в QRZ.COM
Ако искате вашият повиквателен знак да бъде включен в този списък, попълнете формата
тук.
Ако от вашия уебсайт организирате линк към нас или към QRZ.COM, уведомете ме и
аз ще организирам обратен линк към вашия уебсайт.
Ако имате въпроси или коментари, изпратете ни e-mail.
За списъка на клубовете, DX-рите и DXпедициите, които очакват от вас да се включите в
Кодекса, кликнете тук.

КЛИКНЕТЕ,

ЗА ДА СЕ ВЪРНЕТЕ

DX Кодекс на поведение

Следните клубове са декларирали своята подкрепа и са поискали от своите членове да
подкрепят Кодекса.
Ако желаете и вашият клуб да бъде включен в този списък, моля, изпратете ни email.
Изпратете ни логото на вашия клуб, за да бъде включено в този списък. Кликването
върху всяко лого ще ви отведе в уебсайта на съответния клуб.

Välkommen till Uppsala Radioklubb

Ако желаете да включите този Кодекс във вашия уебсайт, можем да ви помогнем.
Кликнете тук за инструкции.

КЛИКНЕТЕ,

ЗА ДА СЕ ВЪРНЕТЕ

Поддръжници от DXпедиции
DX
Ние сме радостни, че изписаните по-долу DXпедиции са декларирали подкрепата си на DX
Кодекса на поведение. Вие със сигурност искате да работите с тях и това ще се реализира много
по-вероятно, ако последвате тяхната молба да работите в съответствие с добрата практика,
описана в този Кодекс. Кликнете върху бутоните, за да посетите техните уебсайтове.

ZS8M

Marion Island, сега и завинаги.

CY0
9G5XA
T6PSE
T30?
T32C
DX0DX
VK9C/G6AY
CN2LWL

Sable Island, Пренасрочена за март 2011
Ghana, март 2011

Afganistan, май 2011

West Kiribati, 1 – 17 март, 2011
Kiritimati (Christmas Island), септември и октомври 2011
Spratly Is., 6 януари – 1 февруари 2011
Cocos Keeling Island, 22 февруари – 5 март 2011

Herne Is, AF-068, 1 – 5 февруари 2011

Имат нужда от

подкрепа.
Ако желаете и вашата DXпедиция да бъде добавена в този списък, моля, изпратете ни e-mail.
Ако желаете да включите този Кодекс във вашия уебсайт, можем да ви помогнем. Кликнете тук за
инструкции.

КЛИКНЕТЕ,

ЗА ДА СЕ ВЪРНЕТЕ

Архив - предишни DXпедиции, които спазваха DX Кодекса на поведение

5V7TT Togo, октомври 2010
PJ6ASaba/St. Eustatius, 10 октомври 2010 вижте техните коментари тук
PJ4B, PJ4D and PJ4W Bonaire, 10 октомври 2010

H40KJ & H40BQ Temotu, 5 – 18 октомври 2010
FP/KV1J Miquelo, 27 октомври – 3 ноември 2010
A25HQ Botswana, 21 октомври – 4 ноември 2010
YJ0HA Vanautu Efate Island, OC-035, 1 – 15 ноември 2010

Пътуването отменено

5X0CW Uganda, 27 октомври – 3 ноември 2010
PZ5T Surinam, 23 ноември – 1 декември 2010
9Q50ON D.R. Congo, 3 – 13 декември 2010
5X1XA Uganda, ноември 2010
ZK2A Niue, 20 ноември – 3 декември 2010
VK9NNNorfolk Island, 5 – 19 декември 2010

ZL8X

Kermadec Island, 18 ноември 2010

Успешни случки
Беше само преди месец, когато уебсайтовете на някои DXпедиции бяха свързани с уебсайта на DX Кодекса на
поведение, с което желаещите да направят QSO с тях бяха запознати със стандартите, които трябва да
съблюдават. Първите от тези DXпедиции вече са обратно по домовете си и разопаковат багажа.
С чувство на голямо удоволствие посрещнахме топлите думи по-долу от членовете на тези DXпедиции.

PJ6A

Мисля да споделя с вас спомените си от работата от PJ6A.
Считам, че постигнахте разликата! Изработих около 80% европейци, 95% на CW. Установих, че
пайлапите са учтиви и се държат възпитано. Когато отговарях на повикване, беше изключително рядко
друга станция да се намеси. Ако бях приел частично повиквателния знак и примерно предадех:
"SP6GD? 5NN", честотата оставаше съвсем пуста и само въпросният SP6 отговаряше.
Разбира се, понякога имаше и такива които предаваха в такъв момент, но техният брой беше толкова
незначителен, че считам, че тези хора просто не бяха влезли в синхрон.
Така че, не мога да се оплача от общото поведение по време на моята работа и както казах, изглежда, че
постигнахте разликата.
Благодавя ви! 73,
Ralph, K0IR

5V7TT
Целият отбор изпита удоволствие в Того.
Тази година, за разлика от предишни DXпедиции, забелязахме много добри операторски умения от
всички DX-ри по света. Разбира се, от време на време, някой повикващ правеше QRM, но това бяха
изолирани случаи, които е нормално да ги има.
Целият отбор доброволно направи реклама на DX Кодекса на поведение - ние го поставихме най-отпред
на нашата уеб страница. Честно казано не знаем, дали нашият опит ни помогна да избягваме QRM-а
или поведението на повечето се дължеше на DX Кодекса.
Впрочем, нашето намерение е да оставим DX Кодекса на поведение на първата страница на уебсайта
ни, защото считаме, че това е добър начин да подсигурим успеха на всяка DXпедиция!
73's – Silvano, I2YSB

FO8RZ
Много често работя с американски и японски станции. Тези две големи общности са и голяма стена за

останалия свят.
САЩ е голяма стена за Западна Европа и същото е Япония за Източна Европа.
Когато оттук чуя европейска станция, моля САЩ и Япония за QRX и те всички го правят.
Честотата остава чиста и изработвам Европа лесно. Благодаря им.
Веднъж опитвах QSO на SSB с DX от Африка, не си спомням точно кой. Някои американски станции
ме чуха да го викам в пайлапа. Едно от тях направи QSO с този DX и му съобщи, че FO8RZ го вика. В
този момент всички спряха да викат и аз можах да го изработя. Това беше истински радиолюбителски
дух. Благодаря.
Най-добри 73 и поздравления за този много, много, много хубав DX Кодекс.
Phil

Когато се завърнете от вашата DXпедиция,
надяваме се, че ще ни дадете честна оценка на
вашите преживявания

КЛИКНЕТЕ,

ЗА ДА СЕ ВЪРНЕТЕ

КАК ДА ПОКАЖЕТЕ НА ДРУГИТЕ, ЧЕ DX
КОДЕКСЪТ НА ПОВЕДЕНИЕ НЕ ВИ Е
БЕЗРАЗЛИЧЕН
Малкото същество по-долу е нашият талисман Hiram. Ако имате собствен уебсайт, можете да го свържете с
този сайт. Просто запишете картинката на вашия хард диск, може би в папката My Pictures. След това,
използвайки програмата за редактиране на вашия уебсайт, качете образа на избрана от вас страница. Накрая

организирайте хиперлинк обратно към www.dx-code.org
Вие много вероятно имате страница в QRZ.COM, идеално място да поставите този образ. Или просто кажете
на другите, че зачитате Кодекса и вмъкнете линк към този уебсайт. Някои радиолюбители вмъкват този линк,
други качват на своя уебсайт целия текст на този Кодекс. Вие изберете кое от двете.
Нещо повече, чувствайте се свободен да модифицирате текста, да въведете допълнителни уточнения, с които
желаете да кажете на другите, че зачитате Кодекса и че не ви е безразлично поведението на по-младите
колеги.
Когато организирате линк към нас, моля, уведомете ни с
Уверете се, че не сте пропуснали URL-а на вашия уебсайт.

и ние ще ви включим в нашия списък.

Може да изкопирате всеки от тези образи, да го включите във вашия уебсайт, а чрез него
да организирате и линк към нас.

DX Кодекс на поведение
Нашият талисман HIRAM

Ние подкрепяме от сърце
DX Кодекса на поведение
Кликнете, за да посетите сайта!

Абонирайте се за DX Кодекса на поведение

Каквото и да изберете, моля, направете го достатъчно голямо, за да привлича
вниманието, хората да бъдат мотивирани да кликват върху него и да идват в нашата
страница.

За да видите списъка на операторите, които са декларирали, че зачитат този Кодекс, кликнете
тук.
КЛИКНЕТЕ ТУК,
КЛИКНЕТЕ ТУК,

ЗА ДА СЕ ВЪРНЕТЕ

ЗА ДА ИДЕТЕ В ГЛАВНАТА СТРАНИЦА

DX Кодекс на поведение
Power Point
Нашата цел тук е да имате на разположение слайдшоу, което като оператор да разгледате, но преди всичко да го занесете
на подходяща среща в клуба и да го демонстрирате пред другите клубни членове.
В днешни дни всеки клуб има компютър и прожектор. Може да го изтеглите; предполагаме, че имате Power Point.
.
Ако нямате добра аудио система във вашия клуб, използвате скрипта (текста) по-долу. Този скрипт може да се ползва, за
да обяснява слайдшоуто. Можете да направите и собствен скрипт, подходящ за публиката.
Можете да пуснете слайдшоуто и от ИНТЕРНЕТ. Но включете външни аудиоколонки, за да не разчитате на нежните
компютърни високоговорители.
Пуснете или изтеглете DXPOWER.PPT оттук
вероятно превеждайки ги на друг език.

Може да използвате Power Point, за да редактирате слайдовете, най-

Пуснете или изтеглете DXPOWER.PPS оттук
Кликнете OPEN. Когато се появи първата снимка, кликнете десен бутон върху екрана, а след това кликнете на FULL
SCREEN. Тогава остава само да стартирате шоуто. Ще слушате и аудио разказа.

Аудио файлрове могат да бъдат вкарани в програмата. Понякога, обаче, някои файлове не могат да се чуят. Опитайте
първо PPS файла.
Ако не чуете звук, уверете се, че вашето аудио е ВКЛЮЧЕНО и чувате звуци от други програми. Ако все още не можете
да чуете нищо, кликнете тук
за да свалите ZIP файла, който съдържа всички аудио пътеки. Декодирайте ги и ги
вмъкнете в същата директория като PPT или PPS програми. След това пуснете шоуто.
.
Скрипта свалете от тук
За нас също е интересно да чуем честната ви оценка дали тази програма се приема с нужния ефект от хората. Ако я
покажете на среща в клуба, уведомете ни дали е била добре приета.
Кликнете тук, ако ви е нужна помощ.

КЛИКНЕТЕ,

ЗА ДА СЕ ВЪРНЕТЕ

DX Кодекс за DXпедиции
DX
Въведение
Този Кодекс за DXпедиции има за цел да помогне за повишаване на удоволствието на всички участници. В
качеството си на DX оператори вие изпълнявате главната роля в пайлапите, вие сте отговорниците. Да се
занимавате с недисциплинирани и неучтиви оператори, които са забравили какво е това етично поведение, НЕ е
удоволствие. Така че, има смисъл да подготвите план как най-добре да се овладява такава ситуация и този план
да бъде предварително трениран.

Добрият DX оператор в единия край и вежливото поведение в другия край на QSO-то могат значително да
увеличат броя на регистрираните радиовръзки. Доказано и демонстрирано е, че пайлапите могат да бъдат под
реален контрол, ако DX операторът следва определени правила. За щастие някои от най-добрите оператори са
споделяли с нас полезния си опит. Моля, прочетете тези съвети.
Важно е също да кажете на хилядите радиолюбители, които искат QSO, че очаквате от тях да работят етично в
съответствие с DX Кодекса на поведение. Ако вашата DXпедиция има уебсайт или дори само страница в
QRZ.com, помислете за подготвянето на такова съобщение там.
Защо пък не да включите нашия талисман с линк към тази страница. Можете да бъдете съзидателни, както вие
поискате. А може да включите и Кодекса във вашата страница – просто го изкопирайте там, така, както ви е
удобно. А за по-нататъшна помощ, кликнете тук.
Пример как може да изглежда гореказаното ще намерите
тук.
Надяваме се, също, да ни съобщите, че сте направили линк към нас, а ние ще оповестим вашата DXпедиция и
нейния уебсайт в този сайт. Нещо по-важно, ние се надяваме, че тази инициатива ще изиграе своята
положителна роля и ще помогне на вашето пълно наслаждение.

ЗАБЕЛЕЖКА: Тази страница е организирана като списък на съдържанието. С кликване на всяка тема се отваря
документ, където има детайлно обяснение на темата (бел. прев. някои документи са на английски език). Някои
секции имат линк към трети страници с още повече подробности, както и линк към други източници, които могат
да бъдат от полза. Наслаждавайте се!
Кликнете на всяка тема за подробна информация.

Направете домашната си работа
Дръжте DX обществото информирано
Проверявайте честотите на предавателя и приемника преди да започнете
Вие сте началниците, вие ръководите
Обявявайте повиквателния си знак често
Работете на разнесени честоти
Установете и поддържайте ритъм
Работете и записвайте и повторните връзки, по-бързо е
Предавайте QSY/QRT информация преди да напуснете пайлапа
Установете ”приятелство” с пайлапа
Избягвайте да работите според цифрата в повиквателния знак, по континенти може
Повтаряйте коригираните повиквателни знаци, така че всеки да бъде сигурен, че е

записан вярно
Бъдете модел в главната роля
Ето какво разбираме като подробна информация

В края на някои секции кликнете на
бел. прев.)
Кликнете тук,

и ще видите връзката с допълнителния материал (на английски език,

за да се върнете в началото на страницата.

Направете домашната си работа
Едисон е изрекъл тези знаменити думи: "Гениалността е един процент вдъхновение и деветдесет и девет
процента пот”. В DXпедициите успехът е деветдесет процента пот.
Преди да тръгнете, прочетете "DXpeditioning Basics ” от N7NG.Тази свободно достъпна публикация е
задължително четиво за всеки участник в DXпедиция. Друг добър източник е "DX-peditioning Behind the
Scenes" от Neville Cheadle, G3NUG и Steve Telenius-Lowe, G4JVG. Можете да си го поръчате директно от
авторите, като кликнете върху заглавието.
Изучете прохождението преди да тръгнете. Има три „най-населени” центъра в света: Европа, Северна Америка и
Азия. Където и да сте два от тях изглеждат лесни за връзки. Третият е много по-труден от вашето
местоположение, така че той става ваша особена цел. Трябва да сте сигурни, че можете да работите с тази цел
по всяко време, на всеки обхват, който е отпушен.
Тренирайте техниката на QSO-та си. Избирайте слаби станции. Организирайте тренировки за по-неопитните
оператори както на CW, така и на SSB.

Дръжте DX обществото информирано
DX обществото цени добре организираните уебсайтове, някои от които са даже като произведения на изкуството.
Ако ще работите относително кратко време и нямате план за уебсайт с „всички услуги” в него, най-малко открийте
страница в QRZ.com, където да съобщите местоположението си, периода на работа, както и QSL информация.
Даже с богат уебсайт, страница в QRZ.com с линк към вашия уебсайт ще ви направи по-лесни за намиране.

Проверявайте честотите на предавателя и приемника преди да започнете
Винаги проверявайте за чиста TX честота и намерете чист RX отрязък преди да започнете. Като участник в
DXпедиция трябва да разполагате с надеждни средства за контрол на използваните честоти. Ако сте обявили
честотите предварително, стремете се да се придържате към тях. Прохождението, обаче, може да изисква
промяна. Трябва да подберете място за пайлапа, далече от най-натоварената част от обхвата.

Вие сте началниците, вие ръководите
С цел пайлапът да бъде под контрол, трябва да работите по начин, който да осигури контрола. Лесно е да
загубите контрол над пайлапа и ако направите това, то ще е ваша грешка. Поддържайте добър „механизъм” на
QSO-та. Използвайте един и същи шаблон във всяко QSO. Изберете повиквателен знак от пайлапа и останете с
него до задоволителен QSO резултат. Ако се окаже невъзможно да завършите QSO-то, покажете, че го искате
отново. НИКОГА не подхващайте друг повиквателен знак, преди да сте показали, че искате това QSO, което значи
и да не предавате QRZ, CQ, и т.н..
Дайте ясни инструкции на пайлапа и винаги се придържайте към тях. Например, ако сте приели частично някакъв
повиквателен знак и питате за останалата част, никога не обръщайте внимание на други станции, преди да сте
завършили връзката с този оператор. Ако сте направили повикване “NO EU”, НЕ работете с какъвто и да е
европеец. Игнорирайте грубите. Ако нарушите вашите собствени правила, веднага ще предизвикате хаос. Дръжте
се като ръководители, но никога не крещете, нито изнасяйте лекции на тълпата.

Обявявайте повиквателния си знак често, (почти) във всяко QSO
Трябва да предавате повиквателния си знак достатъчно често, така че никой да не пита. Ако не го предавате
достатъчно често, някои кореспонденти ще запишат в дневника си повиквателния знак, който последно са видяли
в DX клъстера (верен или грешен), а някои ще почнат да искат от вас да го съобщите. Това губи време, прекъсва
потока и активира винаги присъстващите на честотата „полицаи”. Повиквателният знак във всяко QSO – това не е
твърде често.
Ако сте ощастливени с реален повиквателен знак, например като този: SV9/ON4ZZZZ/P, да го споменавате във
всяко QSO вече е наистина много, но бъдете винаги нащрек. Ако чуете някой да пита “QRZ” или “Кой е DX-ът?” на
честотата, на която предавате, значи са ви чакали твърде дълго без да узнаят повиквателния ви знак.

Работете на разнесени честоти
Ако приемем, че сте отишли на някоя наистина рядка територия, обезателно трябва да отчетете, че без пайлап
няма да се разминете. Не чакайте да се натрупа голяма група повикващи. Веднага преминете на разнесени
честоти. В момента, в който ви отразят в DX клъстера, целият свят ще ви "възседне”, за което трябва да сте

готови.

Установете и поддържайте ритъм
Стандартизирайте доколкото е възможно предаваните реплики. Например, предавайте QSL или TU в края на
всяко QSO и поддържайте постоянно този репертоар, за да помогнете на викащите да се синхронизират с вашите
действия. Последното решително намалява броя на повикващите в неподходящ момент. Това е една добре
установена практика за контрол над пайлапа. Тя дава на повикващите солидни сведения да преценят кога може и
кога не трябва да викатl.

Работете и записвайте и повторните връзки, по-бързо е
Работете и записвайте и повторните връзки - по-бързо е, отколкото да обяснявате, че вече имате връзка. А
повторното повикване е може би, защото кореспондентът не е сигурен в предишното QSO. Използвайте уебсайта
си, за да дадете яснота за поведението си към повторните връзки, например: “Моля, работете с нас само веднъж
на обхват/клас на излъчване, за да дадете и на други шанс да имат нова страна.”

Предавайте QSY/QRT информация, преди да напуснете пайлапа
Когато сте пред напускане на пайлапа, кажете какво ще правите. Обявете, че ще направите QSY на друг
обхват/клас на излъчване, като най-добре дадете новата TX честота. Ако преминавате в QRT за кратко време,
предайте QSL информацията си и адреса на уебсайта. Не казвайте “QRX 5”, освен ако определено ще бъдете
готов да се върнете до 5 минути, тъй като това просто ненужно ще „замърси” обхвата.
Ако не знаете колко време ще отсъствате от обхвата, по-добре е да кажете “QRT”, но при условие, че имате
намерение да се върнете, когато бъдете готови. Когато сте изморени, забавете темпото и положете
допълнителни грижи за акуратността. Ако продължите да правите много грешки, дайте си почивка, а може би и
кратък сън, което ще ви върне в нормалния ритъм.

Установете “приятелство” с пайлапа
Това още се нарича разговорен стил на работа с пайлапа. То е може би една стъпка над приятелското
отношение, но в никакъв случай не поучаващо поведение. То помага да се владее пайлапа. Вместо да се
опълчите срещу група зли кучета, вие създавате облекчения за повикващите и им давате увереност, че със

сигурност имате желанието да направите връзка с всеки от тях. Този стил на работа, обаче, е несъвместим с
лошата операторска практика на част от пайлапа.
Запомнете също така, че много от операторите не са често появяващи се на CW. Те желаят QSO също като
другите, но много от тях не могат да приемат, да кажем, 20 думи в минута. Операторите на DXпедиции понякога
свистят с 40 думи в минута. Така че, привикнете, когато някой ви вика с 20 думи в минута, да му отговорите със
скорост, която може лесно да приеме.Така ще се сдобиете с още един голям приятел
Също запомнете, че много оператори ползват 100 вата и антена обикновена жица. След като „големите оръдия”
са направили своите QSO-та, работете и с тези момчета, защото те са гръбнакът на радиолюбителското
общество.

Избягвайте да работите според цифрата в повиквателния знак, по континенти
може
Когато е възможно, старайте се да избягвате работа според цифрата в повиквателния знак, опитвайте се да не
делите пайлапа по този признак. Много рядко връзки само с определена цифра ще дадат резултат. Но какъвто и
метод да изберете, информирайте пайлапа след всяко QSO. В зависимост от прохождението, старайте се да
работите с цял континент или няколко континента, или обратното – да не работите с даден континент.
Не нарушавайте вашите правила, като примерно сте искали само Европа, а изработите Северна Америка.

Повтаряйте коригираните повиквателни знаци, така че всеки да бъде сигурен, че е
записан вярно
Валидно QSO е когато двете станции са приели съдържанието му и са го записали вярно. Нереалистично е да се
мисли, че ще приемете от първи път всички повиквателни знаци със 100% успеваемост. На CW не предавайте
“въпросителна,” като например “ABC?”, ако отговаряте на частично приет повиквателен знак. Много
(недисциплинирани) участници в пайлапа приемат въпросителната като знак, че трябва да започнат отново да
предават, въпреки, че частичният повиквателен знак по нищо не съвпада с техния повиквателен знак.
Когато отговорите на частично приет повиквателен знак, например с “ABC 5nn” и W5ABC отговори: “W5ABC
W5ABC 5nn TU,” най-точното е да му предадете “W5ABC QSL TU”. По този начин W5ABC ще знае, че вече е във
вашия дневник и не е нужно да повиква отново.
Ако допуснете грешка в някой повиквателен знак, операторът може да продължи да ви вика. Повторете неговия
повиквателен знак или го изработете отново, използвайки “TU”, “QSL”, “CFM” или “Записах ви”, за да го уверите,
че връзката е осъществена. Това е още по-важно, ако не поддържате онлайн дневник.

Бъдете модел в главната роля
Като участник в DXпедиция, вие помагате в установяването на етични операторски стандарти за други, бъдещи
DXпедиции. Бъдете професионалист и вежлив през цялото време. Запомнете, вие сте на световната сцена,
посланик на радиолюбителството. С властта идва и отговорността.
Не работете само с най-силните повикващи. Напрегнете се да „извадите” и слабите сигнали, специално след
първите няколко дни на експедицията. Те могат да са DX-и или QRP-та, или просто хора със 100 вата и жица за
антена, типични домашни станции, които наистина ще оценят QSO-то. Това е знак за изключителност на
участниците в DXпедицията.
Като се приберете в къщи, помислете за преживяното и напишете няколко реда за DXпедицията до познати. А ако
имате идеи с какво да помогнете на DX Кодекса, моля контактувайте с авторите. Ще ги приемем с удоволствие.

Заключение
Много хора са работили по този материал. Това е кратко изложение на тяхната работа, представена тук като
подбор от техния опит и преживявания по време на DXпедиции.
Накрая, ако участниците в DXпедиции са по-добре подготвени, държат на доброто поведение към тези, които ги
повикват, и ако тези, последните остават верни на DX Кодекса на поведение, всеки ще изпита много удоволствие.
А това си струва!

----------------------------------------------------Ако желаете уебсайтът на вашата DXпедиция да бъде включен в нашия уебсайт, моля,
изпратете ни e-mail с информация.

КЛИКНЕТЕ,
Превод от английски

ЗА ДА СЕ ВЪРНЕТЕ

Панайот Данев, LZ1US

