قواعد  CQWW 2022لفئة المستكشف
تم إنشاء فئة المستكشف  EXPLORERالجديدة للسماح للهواة بالمشاركة في مسابقة CQ WW
أثناء التجربة اإلبتكارية مع المحطات المتصلة باإلنترنت وغيرها من التقنيات الجديدة .الهدف من هذه
الفئة هو تشجيع االبتكار في استراتيجيات التشغيل وتصميم المحطة والتكيف التكنولوجي.
تنطبق القواعد األساسية لمسابقة  CQWW DXفيما يتعلق بفترة المسابقة وعمليات التبادل
والتسجيل .باإلضافة إلى القواعد الحالية  ،تشمل فئة المستكشف ما يلي:
 .1الهدف :تهدف فئة المستكشف إلى تشجيع االبتكار في استراتيجيات التشغيل وتصميم
المحطة والتكيف التكنولوجي.
 .2فئات الدخول (عالية الطاقة فقط حيث يجب أال تتجاوز الطاقة اإلجمالية 1500
واط):
أ) مشغل واحد ،حيث يعمل أحد هواة الراديو المرخص لهم كمشغل تحكم  ،يؤدي أو
يشرف على جميع وظائف التشغيل والتسجيل.
ب) متعدد المشغلين ،حيث يؤدي العديد من المشغلين أو يشرفون على جميع
وظائف التشغيل والتسجيلُ .يسمح ألعضاء فريق متعدد المشغلين بالعمل من
مواقع مختلفة.
 .3المساعدة في التنبيه لإلتصال والتماس اإلتصالُ :يسمح باستخدام مساعدة
التنبيه لإلتصال باستخدام حزم الراديو أو اإلنترنت أو األجهزة المحلية أو البعيدة من نوع
 Skimmerوغرف الدردشة عبر اإلنترنت والبث المباشر على وسائل التواصل االجتماعي وما
إلى ذلك في كل من فئات المشغل الواحد ومتعددة المشغلين .ال ُيسمح باالكتشاف
الذاتي أو طلب أن يتم رصدك .يجب أن تتم جميع االتصاالت عبر الهواء.
 .4المواقع :قد تستخدم جميع المشاركات مواقع إرسال و  /أو استقبال متعددة .يجب أن
تكون جميع مواقع اإلرسال في بلد واحد ومنطقة  CQواحدة .قد توجد مواقع االستقبال عن
بعد في أي مكان.
 .5عمليات اإلرسال :يجب أن تستخدم جميع االتصاالت التي تم إجراؤها بواسطة
المشاركة  Explorerنفس إشارة النداءُ .يسمح بإرسال إشارة واحدة على نطاق معين في
أي وقت بغض النظر عن الموقع .يجب أال يتجاوز الحد األقصى لعرض النطاق الترددي
لإلشارة النطاق الترددي العادي لصوت  SSBواحد (لعطلة نهاية األسبوع  )SSBأو إشارة CW
(لعطلة نهاية األسبوع  .)CWهذا و تحظر اإلشارات متعددة الموجات الحاملة أو متعددة
اإلرسال التي تشغل قنوات متعددة في نطاق واحد .كما ال يجوز شغل ترددين على نطاق
ً
متشابكا .على سبيل المثال  ،ال يجوز "تشغيل" المحطات على ترددات
واحد  ،حتى لو كان
متعددة على نفس النطاق لتشبيك  CQsالخاصة بهم.
 .6مشغل (مشغلي) التحكم :من مسؤولية مشغل (مشغلي) التحكم البشري التأكد
من اتخاذ االحتياطات العادية قبل اإلرسال  ،مثل االستماع لتحديد ما إذا كان التردد خالياً
قبل إرسال  .CQهذا أمر بالغ األهمية في استخدام محطات "الروبوت" اآللي .أي محطة
ُيكتشف أنها تتسبب في حدوث تداخل من خالل عدم االمتثال لهذه القاعدة ستكون عرضة
لالستبعاد وقد يتم استبعاد مشغل التحكم من دخول مسابقة  CQWW DXفي العام
المقبل .يجب أن تتوافق جميع العمليات البعيدة عبر الحدود مع اللوائح المعمول بها في
البلد الذي يوجد فيه موقع (مواقع) اإلرسال.
 .7تقديم السجل :يجب تقديم السجالت عن طريق التحميل على  .cqww.comيجب أن
تكون السجالت بشكل  Cabrilloوتتضمن السطر.CATEGORY-STATION: EXPLORER :
 .8الجوائز :سيحصل كل من الفائز في فئتي المشغل الفردي ومتعدد المشغلين على
لوحة .باإلضافة إلى ذلك  ،قد تتلقى المشاركات التي تظهر قدرًا كبيرًا من االبتكار لوحات
خاصة وف ًقا لتقدير لجنة مسابقة .CQWW
 .9نتائج النادي :المشاركات في هذه الفئة غير مؤهلة للمساهمة بنتائج  CQWWالخاصة
بهم في أحد األندية في مسابقة النادي.

