
N6TR-i programmi seadistamine ES Open HF Championship tarvis 

 

Vaja on kolme faili: 

a) ES Openi conf (spetsiifiline confi-fail, mis „tõlgib“ antud võistluse programmile sobivaks) 

b) INITIAL .EX – kutsungid kordajate arvestamiseks (vt all) 

c) EESTI.DOM – ES prefiksite loetelu. 

Kopeeri kõik need kolm faili TR-i peakataloogi. Editeerida tuleb neist kahte faili – INITIAL.EX-i ja conf-i 

faili. Selleks on järgmised juhised. 

INITIAL.EX – kujutab endast lihtsalt võimalike ES-kutsungite loetelu (saab lugeda ja editeerida nt 

Notepad-iga). Kuna see täieneb ja muutub ajas, siis ei pruugi antud fail sisaldada kõiki hetkel reaalselt 

esineda võivaid ES-jaamu – võid neid kutsungipiirkondade kaupa vabalt ise sinna sama metoodikaga 

juurde lisada!  

Antud faili ülesanne on tagada kordaja arvestamine – töötades mingi ES-jaamaga ilmub juhul, kui see 

jaam esineb antud failis, vastav prefiks (nt ES3) ise sidenumbri/raporti reale, Sinu ülesanne on selle 

järele üle tühiku lisada vastuvõetud korrespondendi sidenumber. Juhul kui antud prefiks on 

kordajaks, arvestab TRLog selle Sulle ka kordajaks. Kui ES-prefiksit sidenumbri rea algusesse ei 

ilmunud, siis juhul, kui tegemist ei ole Sinu kutsungipiirkonna ES-ga, sisesta ise sinna lahtrisse 

korrespondendi prefiks. Kokku näeb sideinfo rida välja nt: ES3 tühik 006. Märkus: antud rida võib 

välja näha ka tagurpidi, st enne sidenumber ja selle järel prefiks, programm saab ka sellest aru! 

Tähelepanu – kuna enda kutsungipiirkond kordajaks EI OLE, siis tuleb Sul oma piirkonna KÕIK 

KUTSUNGID sellest failist kustutada (nt kui oled ES2-piirkonnas, siis kustuta kõik ES2-ga kutsungid!) ja 

nimetada antud fail ümber nii, et laiendi .EX asemel oleks Sinu enda piirkonna ES-prefiks (nt ES2-st 

võistleja nimetab faili INITIAL.ES2). See faili nimi on oluline conf-i failile, kuna conf antud faili kasutab 

ja sellele viitab (vt ka all), seega, on tähtis, et conf-i failis oleks viide õigele INITIAL-failile.  

NB! Õige kordaja arvestamiseks veendu, et Sa ei sisesta kogemata oma enda piirkonna prefiksit 

sideinfo reale (õige INITIAL-faili puhul programm seda ka ei paku), sest sel juhul arvestab programm 

selle ikkagi kordajaks. Niisiis – sisesta prefiks ise VAID JUHUL, kui Sinu korrespondent on Sinust 

erinevas piirkonnas ja programm prefiksit ise reale ette ei paku.  

Küll tuleb antud teema lõpetuseks öelda, et kui midagi Sul siiski ka valesti läks ja Sa kas ei märkinud 

mõnda prefiksit ise või vastupidi, märkisid liiga palju, ei ole sellest lõpptulemuse arvestamise 

seisukohalt mingit vahet – logide kontrollimisel leitakse üles kõik märkimata jäänud kordajad või siis, 

võetakse üleliigsed maha...  

 

Nüüd conf-i faili editeerimisest. Selleks on samuti sobiv Notepad. Read, mis algavad semikooloniga (;) 

kujutavad endast märkusi, mida programm ei täida käskudena, seega tasuks kõik need märkused 

antud failis üle vaadata. Mõned neist on ka lihtsalt selgitused, et mida nt alljärgnev käskude blokk 

teeb.  



ESOPENES.CFG faili muutmine: 

1. Muuda esimeses reas MY CALL enda kutsungiks (nt MY CALL = ES5QX) 

2. Muuda INITIAL EXCHANGE FILENAME oma kutsungipiirkonnale vastavaks (vt märkus, kus vaja 

muuta X faili laiendis vastavaks ES-numbriks – selle faili olete varem siis juba valmis teinud – vt 

üleval!) 

3. Muuda Raadio juhtimise settingud vastavalt oma setup'ile (pill, pordid jne) 

4. Muuda menüüdes samuti MY CALL ära oma kutsungiks, on töötamisel parem vaadata... 

5. Võid muuta ka CW messageid vastavalt oma soovidele, ent vajadust ei ole, peaksid olema ka 

sellisena igati sobivad.  

NB! Antud confis ei ole kirjeldatud SSB tööd ja selle võimalikke automaatsõnumeid, mis ei tähenda, 

et sellega ei saa teha SSB-d – saab, kuid mitte voice keyeri režiimis TRLog programmi vahendusel! 

Testis töötamisel: 

Programm tuletab Sulle esimese kolme perioodi lõpul meelde, et vajuta CTRL-K ning puhasta DUPE 

SHEET, kirjutades "YES" (mitte "Y" aga just nimelt "YES"). Siis saad alanud perioodil kõikide 

jaamadega uuesti töötada.  

TRLog nimetab Sinu logifaili sama nimega (aga dat-laiendiga), milline oli conf-i faili nimi – seega antud 

juhul tehakse logi nimega ESOPENES.DAT. Nimeta see enne kohtunikele saatmist ümber nii, et selles 

kindlasti sisalduks Sinu kutsung (nt nii: ES2MC.LOG). Kui Sa ei saa Cabrillo tegemisega hakkama, võid 

saata ka antud logifaili, samuti tee siis nt Summary sheet, nimeta see nt „Kutsung.SUM“-iks.  

Edukat TRLog-i kasutamist! 

 

ES5QX-i kunagist juhendit täiendanud, 

Arvo, ES2MC 


