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                    Uproszczony  sposób 
                korzystania z programu  Ham CAP.

1. Przygotowanie programu.
   1.1  Umieszczamy w komputerze 2 załączone * pliki:
            a. skrót internetowy do DR1A/Propagation,
            b. folder/katalog  Ham CAP dla SP3PL.
   1.2. Ustalamy bieżące wartości:

                          SSN (Sun Spot Number) – liczba plam Słońca,
                 Kp wskażnik geomagnetyczny – aktywność magnetyczna Ziemi.       
          np. z witryny DR1A skrótemz pkt. 1.1.a   lub z wyszukiwarki.
       1.3  Otwieramy aplikację Ham CAP (lewym dwuklikiem na ikonkę z mapką  
              świata Ham CAP VE3NEA, lub (wygodniej) wykonanym do niej skrótem.
                                    
      1.4  Wybieramy zakładkę „ustawienia” [Settings]. Tam dokonujemy
              (jednorazowo)  wzgl. tylko sprawdzamy:

 współrzędne geograficzne naszej stacji  [Home], dla Polski można 
          zaokrąglić nawet do 50 N  i  20 E  (ustawienie N, E klikaniem na 
          te pola).
 Wstawiamy zaznaczenia w okienkach:

 Plot MUF
 Mark Best Hour
 Show Sun
 Plot Pat
 Pseudo
 High

1.5  Wybieramy zakładkę „parametry” [Params], w niej ustawiamy:
 bieżącą liczbę plam Słońca  SSN.
 bieżący współczynnik geomagnetyczny  Kp. 
 zaznaczamy pole Use Kp.
 wstawiamy aktualnie używaną moc (doprowadzoną do anteny, 
              w przybliżeniu moc output)  Power.
 zaznaczamy wybraną trasę „Short” lub „Long”  Path.
 ustawiamy odpowiedni miesiąc i rok. 

1.6. Wybieramy zakładkę  „anteny”  [Ant].
        Dobieramy (na poszczególnych pasmach) anteny ybliżone do używanych 
        przez nas anten nadawczych [Tx Antennas] z uwzględnieniem ich 
        wysokości mad ziemią. Podobnie ustawiamy anteny odbiorcze 
        (u korespondenta)  [Rx Antennas]  ajczęściej stosując domniemamie lub
         szacunkowe pasrasmetry.   
1.7 Zasadniczo program mamy przygotowany do stosowania. Jeśli jednak
           przewidujemy podczas jego stosowania  częste i szybkie zmiany godzin
           lub pasm np. w zawodach, wygodnym jest jego rozwinięcie co opisano
            na końcu opracowania.
 pliki programu Ham CAP można pobrać w klubie u SP9ADU, 
potrzebny pendrive z miejscem ok. 40 MB.
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 Stosowanie programu.

2.1.   W otwartej zakładce „mapa” [Map]  ustawiamy pasmo i czas UTC (np. bieżące).
          Powinna zostać pokazana propagacja (kolorami), czasem trzeba chwilę odczekać.

2.2.   W zakładce „parametry” [Params] powinny zostać wstawione współrzędne
          korespondenta [DX QTH].  Niektóre wersje programu obliczają je i wstawiają 
          automatycznie – po wpisaniu znaku korespondenta (lub tylko prefikesu kraju)
          w pole znaku [DX Call ]. Jeśli nie – współrzędne korespondenta można odczytać
          w zakładce „mapa” [Map]. Na pokazanej tam mapie wskazujemy kursorem 
          położenie korespondenta, a jego współrzędne ukażą się wówczas u dołu okna.  

 2.3   Informacje propagacyjne pokazywane są w 2 oknach:

 2.3.1.      W zakładce „wykres” [ CHART ] otrzymamy dobowy przebieg MUF  trasy
                do korespondenta ze wskazaniami (żółte prostokąty) optymslnych godzin na 
                 poszczególnych pasmach. Po wskazaniu kursorem dowolnego punktu okna 
                 otrzymamy u dołu okna szczegółowe informacje: czas UTC, częstotliwość 
                 MHz, SNR dB, kąt elewacji anteny dla danej trasy, rodzaj propasgacji, MUF
                  trasy w MHz.  

2.3.2.       W zakładce „ mapa” [Map] pokazana zostanie kolorami slyszalność  dla
                 ustawionych wcześniej parametrów (moc, anteny), dla obszaru całej Ziemi. 

                    kolor czerwony     - bardzo dobra słyszalność   S9 plus,
                    kolor żółty             - dobra słyszalność              S8, S9. 
                    kolor zielony        -  dość dobra słyszalność      S7.  
                    kolor niebieski      -  możliwa słyszalność         S4 do S6.
                    kolor granatowy   -  słaba słyszalność               S2, S3. 
                    kolor sza ry          -  brak słyszalności                S1 i niżej. 

                  Szczegóły propagacyjne trasy do wskazanego kursorem punktu Ziemi
               (może to być nasz korespondent, jeśli kursor umieścimy w punkcie kores-
               pondenta oznaczonym niebieskim kółkiem na końcu pokazanej czerwoną
               linią trasy łączności) pokazywane są u dołu okna. Pokazywana tam sły-
               szalność  sygnał/szum SNR (dB) wymaga przeliczenia na bardziej miaro-
               dajny wskażnik (S+N)/ R (dB) i ew. na stopnie skali „S”.    



                                    
                                         -  3  -
S
                             PROPAGACJA  KF.                                Str. 3/6

                          Uproszczony  sposób 
                   korzystania z programu  Ham CAP cd.

 Uwagi dodatkowe.

            Ptzy zmianie czasu UTC lub pasma prognozy pkt. 2.1,  1.7  program potrzenuje
 chwili czasu  (kilka – kilkadziesiąt sekund) dla sporządzenia „nowej” prognozy. Jest to
 trochę uciążliwe np. podczas szybkiej pracy w zawodach.  Proces sporządzania prognozy

   wskazuje zmiana liczb pokazywanych w lewym dolnym rogu okna, zaś jego zakończenie

   wskaże pojawienie się tam symbolu V.
  Można uniknąć takich „przestojów” sporyądzając krótko przed zawodami prognozę
 „dla wszystkich godzin wybranego pasma” (przy pracy jednppasmowej)  lub „dla
 wszystkich pasm i wszystkich godzin” (prezy pracy wielopasmowej.

   Prawoklikiem myszki w pole mapy otwieramy małe okno wyboru z 4-ma pozycjami.
Wtbieramy tam  „Pre-Compute Maps....”
       Otrzymamy kolejne okienko wyboru, w którym zaznaczamy wobór przydatnych 
nam opcji:

 All Hours                     - prognoza dla całej doby,.
 All Bands                     - prognoza dla wszysrkich pasm,  
 Short and Long Path  - prognoza dla obu tras: bezpośredniej i dłuższej.  

Naciśnięcie „St\art”  rozpoczyna sporządzanie prognozy, jej tworzenie  pokazywać
będzie pasek postępu. Sporządzenie prognozy trwa dość długo, zwłaszcza jeśli
zadysponujemy zarówno wszystkie pasma jak i wszystkie godziny,

   Domyślnie otworzy się czarno-biała mapa pasma 14 MHz, ale po odczekaniu
chwili będziemy już mieli propagację „kolorami” praz możlieość zmian  UTC lub/i
pasm. 
      Przy takiej operacji tworzenia prognoz, przy zmianach pokazywane one będą 
natychmiast bez irytujących przestojów.

     Niezaznaczenie pola „All Bands”  spowoduje utworzenie prognozy tylko dla
pasma bieżąco wybranego w oknie „mapa” [Map].

     Utworone w dowolny sposob prognozy propagacji zapamiętywane są aż do
bieżącego zamknięcisa programu Ham CAP.
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4. Pomocnicza tabela przeliczeń słyszalności.

Słyszalność podawaną w S/N,  przy słabych sygnałach warto przeliczyć na bardzirj 

miarodajną wartość  (S+N)/N oraz ew dalej na skalę „S”, co obrazuje poniższa tabela.

   
 S/N  dB (S+N) / N dB     „S”  słyszalność     Kolor       linia

Powyżej  42  Powyżej  42     9++   doskonała   czerwony  +!+!+!+
         38 – 42
       33 – 37
       28 -  32

         42.
         36.
         30.

     9+.
     9. 
     8.

  Bardzo
     dobra.

  
    żółty.

 
++++++

       23 -  27        26,     7.   dobra    zielony ----------
      18. - 22.
       13 -  17.
         7 -  12.

       18.
          12.
           7.

    . 6
     .5
     .4

wystarczająca   błękitny - - - - - - -

         4 -  .6
         1 -  .3

        3.
      ok. 1. 

     .3
     .2

    możliwa granatowy  …..........

         0. 
         0.    

     ok. 0,25 
 poniźej 0.15

    .1
     .0

     brak   szary    brak

        
      

                                                                       Opracował
                                                                        SP9ADU
                                                                Andrzej T. Pelczar  KTOp#1.
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                  Załącznik  1.
                    Przykład wielopasmowej całodobowej prognozy propagacji 
                          do wybranej stacji (kraju).

     Przykład prognozy propagacji do wybranej stacji/kraju  - prognoza całodobowa, wielopasmowa.
     Sporz.adzona w przeddzień rozpoczęcia pracy dx-pedycji K1N  przy SSN=112, K=4.. 
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   Załącznik  2.

                    Przykład  obrazu bieżącej propagacji pokazywanej przez DR1A.
               Propagacja na poszczególnych pasmach pokazywana jest w postaci map pasma.
               2015 DEC    R=47,  K=2.  Godz. 04:47 UTC. Kolory jak w Ham CAP. 
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