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1.  W S T Ę P. 

 
   Pierwsze komputery i programy komputerowe KF, UKF pojawiły się wraz z 
rozwojem komputerów osobistych (PC). Szybko okazały się one niezwykle 
przydatne w wielu  zakresach pracy krótkofalarskiej.  

• I tak np. znacznie usprawniły pracę emisją RTTY zastępując używane 
do tej pory hałaśliwe mechaniczne teletypy, umożliwiły pracę zupełnie 
nowymi wysokowydajnymi emisjami cyfrowymi jak np. PSK. 
Również przesyłanie obrazów (SSTV) stało się zdecydowanie 
prostsze.  

• Prowadząc zapis logu stacyjnego w postaci cyfrowej odpowiednim 
programem logującym, mamy dodatkowo szybki i łatwy  wgląd w stan 
wysłanych i otrzymanych kart QSL, w nasze osiągnięcia  operatorskie 
np. stany DXCC, WAZ, WPX, WAS. Itp., w ewidencję wysłanych i 
otrzymanych kart QSL (ew. monity, QSL managerowie, itp.) Niektóre 
z programów logu stacyjnego umożliwiają wprost druk kart QSL lub 
nadruk danych o łączności na posiadane papierowe QSL. Prosto i 
łatwo (a przede wszystkim bezpłatnie) można wysyłać i otrzymywać 
elektroniczne karty QSL tzw. eQSL. 

• Prowadząc  w zawodach zapis w komputerze programem logującym 
mamy szereg dodatkowych możliwości, jak np. kontrolę duplikatów, 
śledzenie wyniku, półautomatyczne nadawanie tekstów CW czy 
plików fonicznych WAV, itp. 

• I szereg innych. 
 
   Wszystko to stało się dostępne operatorom radiostacji amatorskich wobec 
malejących cen komputerów osobistych (PC), zwłaszcza komputerów 
używanych. Amatorzy gier komputerowych wymieniają posiadane sprawne 
modele o skromniejszych parametrach na nowsze szybsze modele. 
    Dobry, sprawny komputer z programem operacyjnym Windows-95 czy 
Windowes-98, w zupełności wystarczający do naszych potrzeb,  można już 
nabyć w cenie rzędu 200,- PLN. Szybki komputer nie jest nam niezbędny.  
 
   Laicy uważają, że komputer zastosowany do radiostacji amatorskiej sam 
nawiązuje łączności, a operator siedzi popijając kawę lub piwo i tylko 
przygląda się pracy. Jest to tak samo mylne wyobrażenie, jak to – że w dużym 
przedsiębiorstwie czy urzędzie - wszelkie decyzje podejmuje sekretarka, a 
dyrektor tylko siedzi, popija koniak i pali cygara. 
   Owszem – dobra wykwalifikowana sekretarka jest niezbędną i nieocenioną 
pomocą dla przygotowania dyrektorowi wszelkich potrzebnych  dla podjęcia 
decyzji materiałów – ale ostateczne decyzje podejmuje dyrektor, jest za nie 
odpowiedzialny ponieważ skutkują  one wynikami pracy instytucji. 
 
  Podobnie w krótkofalarstwie – dobry program komputerowy dostarcza 
informacji  potrzebnych operatorowi  radiostacji, by podjęta przez niego 
decyzja przynosiła jak najlepszy rezultat (wynik w zawodach, spełnienie 
warunków dyplomu. itp.). 
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1.  W S T Ę P  cd. 

 
                                 Komputer jako pomocnik krótkofalowca. 

 
   Generalnie, przy pracy KF czy UKF, komputer jest niezastąpioną  pomocą 
(sekretarką) w kilku zakresach pracy: 

• logowanie łączności i kompletowanie osiągnięć dyplomowych typu 
DXCC, WAZ, WPX, WAS, itp. 

• praca w zawodach, 
• praca emisjami cyfrowymi, 
• informowanie o propagacji aktualnej i przyszłej. 

 
 
   Czy komputer jest w ogóle potrzebny  w pracy krótkofalarskiej? 
 
   Doświadczeni krótkofalowcy – z długim stażem pracy – zwykle 
odpowiadają: 
        „NIE – nie jest potrzebny. Pracuję już wiele lat na KF bez komputera i 
nie jest mi potrzebny dodatkowy balast w postaci obsługi komputera”. 
 
   Oczywiście – komputer nie jest niezbędny , ALE : 
Wyobraźmy sobie, że chcemy przedostać się  z centrum Krakowa do  
podmiejskiej miejscowości np. Wieliczki. Czy jest nam w tym celu niezbędny 
samochód, bądź autobus, czy kolej, rower lub inny środek lokomocji? 
   Oczywiście NIE , bo możemy iść pieszo. ALE  potrwa to znacznie dłużej  
oraz kosztować nas będzie to znaczny wysiłek. 
 
   Podobnie jest z używaniem komputera w krótkofalarstwie. Bez pomocy 
komputera praca kosztować nas będzie więcej wysiłku i pochłonie więcej 
czasu (niezwykle cennego np. w zawodach czy w polowaniu na DX-a), a 
ponadto odcięci od  b. ważnych bieżących informacji o pracujących aktualnie 
rzadkich stacjach (znak, częstotliwość). 
 
   Pamiętać jednak trzeba, że komputer nie wykona sam za nas potrzebnych 
czynności  (wyszukanie potrzebnego korespondenta, nawiązanie i 
przeprowadzenie łączności, odbiór CW czy FONII, itp.), ale jest tylko 
bezcennym pomocnikiem w wykonaniu szybko i sprawnie szeregu 
pomocniczych czynności jak np. : 

• sprawdzenie, czy łączność z daną stacją w zawodach już była, czy nie, 
• nadanie wybranego przez nas tekstu CW czy pliku fonicznego,  
• w zawodach wstawienie właściwego numeru kolejnego łączności bądź 

stałego symbolu (strefa, województwo, moc, itp.) 
• w zawodach obliczanie aktualnego wyniku sumarycznego i z 

rozbiciem na poszczególne pasma, co pomaga w wyborze najlepszej 
taktyki pracy (decyzje odnośnie zmiany pasma, emisji, metody pracy), 

• pokazanie, jakie ciekawe stacje aktualnie są czynne i na jakich 
częstotliwościach pracują,  

• pokazanie aktualnej propagacji na poszczególnych pasmach oraz 
sprawdzenie przyszłej propagacji (np. dla wyboru godziny skedu). 
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1.  W S T Ę P  cd. 
• W zawodach obliczany jest aktualny wynik zarówno łączny, jak i na 

poszczególnych pasmach, co pomaga w wybraniu właściwej taktyki 
(decyzji o zmianie pasma, emisji, metody pracy, itp.). 

• Poprowadzenie kompletnego zapisu pracy w postaci logu stacyjnego 
czy logu zawodów, 

• Sporządzenie pliku logu w formacie wymaganym przez organizatora 
(CABRILLO), 

• „Wypisanie” papierowych kart QSL lub nawet ich wydrukowanie,  
• Sporządzenie i wysłanie elektronicznych kart QSL  eQSL 
• I szereg innych czynności.. 

Uwaga. Przy pracy emisjami cyfrowymi typu RTTY, PSK, SSTV, itp. 
komputer jest absolutnie konieczny, gdyż bez niego w ogóle nie można 
odbierać ani nadawać (choć niektóre nowsze droższe typy transceiverów 
pozwalają na pracę bez komputera – rozbudowane radio wykonuje szereg 
czynności przewidzianych zasadniczo dla komputera. ). 
   Pamiętajmy jednak, że: 
     Komputer nie zastąpi operatora w odbiorze telegrafii ręcznej (Morse’a) 
czy fonii – umożliwi jedynie wygodny zapis odebranej przez operatora 
informacji. 
   Są coprawda programy do odbioru telegrafii ręcznej Morse’a, ale pozostają 
daleko w tyle poza umiejętnościami odbioru doświadczonego operatora-
telegrafisty.  „Umią odbierać” znaki Morse’a jedynie  w idealnych  
warunkach, to jest przy absolutnym braku zakłóceń (rzadkie na pasmach KF) 
oraz przy idealnym-wzorcowym nadawaniu korespondenta (z komputera). 
         Wszelkie mity o możliwości samodzielnej pracy typu komputer mojej 
stacji z komputerem stacji korespondenta należy miedzy bajki włożyć. Są to 
mity rozpowszechniane przez operatorów nie mających praktyki operatorskiej 
na pasmach.  
   Uwaga:  Nieco inaczej wygląda sprawa pracy przy emisjach cyfrowych (np. 
RTTY, BPSK, itp.), ale i tu kluczowe decyzje nadal pozostają w rękach 
operatora: 

• Wybór częstotliwości pracy i związany z tym wybór 
korespondenta, 

• Wybór metody pracy  (metoda „CQ”/”Running” względnie 
metoda „SZiW”/ „S&P”. 

• Dokonanie w odpowiednim momencie przełączeń „O-N” i „N-O” 
• Wybór tekstu potrzebnego w danej chwili do nadania. 
• Ogólna kontrola logowania i kompletności/poprawności zapisów 

w logu, 
• Podejmowanie w trakcie pracy kluczowych decyzji np. o zmianie 

pasma, zmianie metody pracy RUN/S&P. 
• Korzystanie z pokazywanych przez komputer SPOTÓW. 

I jeszcze jedna  istotna uwaga: Dla podstawowych czynności komputera, jak np. 
prowadzenie logu stacyjnego, logu zawodów itp. nie jest potrzebne połączenie 
internetowe. Natomiast,  by otrzymywać/wymieniać informacje zewnętrzne jak np. 
SPOT-y, inf. o aktywności Słońca, eQSL, itp. niezbędne jest połączenie komputera 
stacyjnego z internetem. Sposób takiego połączenia zależy od lokalnego dostawcy 
usług internetowych, z którym należy się skontaktować. 
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2. PROGRAMY LOGU STACYJNEGO.  

 
                             2.1. Log SP3INJ. 
 

   Początkującym  krótkofalowcom  oraz tym, którzy interesują się głównie 
lacznosciami krajowymi  np. w pasmach 80m i 2m zaleciłbym korzystanie z 
bezpłatnego programu logu stacyjnego autorstwa SP3INJ (do pobrania na Jego 
stronie). Program ten zawiera większość potrzebnych podstawowych funkcji, 
np. oprócz logowania łączności  również druk nalepek na QSL, selekcje 
łączności wg wybranej metody, prowadzenie kilku logów np. osobno na znaki 
okolicznościowe, itp. 

   Nie spotkałem się ze szczegółowym opisem programu, ale w razie 
potrzeby z pewnością udzielić może informacji np. SP3PL korzystający od 
wielu lat z tego programu i znający go „na wylot”. 

 
                 2.2.  Log „DX 4 WINDOWS”.      
 
Ten program logu stacyjnego  (płatny) uznawany jest za „Nr 1 na świecie”. 

Przeznaczony on jest dla zaawansowanych DX-manów zbierających kraje  do 
DXCC, strefy do WAZ, prefiksy do WPX, itp. 

   Program można pobrać i wypróbować w ograniczonej darmowej wersji 
DEMO, a gdy chcemy używać go na stale, po dokonaniu opłaty otrzymamy tzw. 
„klucz licencyjny”. Po jego wprowadzeniu będziemy już mogli korzystać ze 
wszystkich funkcji programu.  

   Istnieje kompletna instrukcja programu (w jez. angielskim) „User Guide 
DX4WIN”. Dla własnych potrzeb wykonałem jej tłumaczenie (dla wersji 5), 
postaram się udostępnić ja na którejś z witryn krótkofalarskich. 

Wśród szeregu dodatkowych opcji programu mamy m.in. 
• Możliwość korzystania ze SPOTÓW, 
• Możliwość nadawania  znaków Morse’a z klawiatury i z buforów 

tekstowych, 
• Możliwość odbioru i nadawania PSK, 
• Prowadzenie ewidencji DXCC (krajów zrobionych, potwierdzonych, 

zweryfikowanych). 
• Możliwość zgłaszania do weryfikacji DXCC łączności z LOTW. 

 
    2.3.  Inne logi stacyjne.  .  
 

   Istnieje szereg innych programów dla prowadzenia logu stacyjnego. Warto 
wspomnieć tu  o : 

                           2.3.1.  Portable log LA0FX. 
Ten uproszczony program logu jest szczególnie przydatny przy pracy 

terenowej KF lub UKF przy posługiwaniu się laptopem. Program (darmowy) 
pobrać można  z witryny LA0FX (sk). 
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2. PROGRAMY LOGU STACYJNEGO cd. 
 

                             2.3. Inne logi stacyjne cd. 
 

   Ponadto do logowania łączności  można dorywczo zastosować niektóre 
programy logujące zawodów, posiadające  taką opcję.  Zalogowane za ich 
pomocą łączności przenosimy później do głównego logu stacyjnego np. plikiem 
ADIF.  

I tak np. w programie „N1MM Logger” istnieją w tym celu opcje: 
• „DX Log” dla logowania wszelkich łączności, 
• „Satellite Log” dla logowania łączności satelitarnych. 

 
   Spotkałem się również  z przykładami logowania łączności podczas 
ekspedycji dx-owych  programem „Win-Test”. 
   Szczegóły sposobu otworzenia właściwego pliku logu i sposobu 
logowania opisane są w opisach ww. programów. 
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3. PROGRAMY  INFORMACYJNE  i  POMOCNICZE.  
 
 

                             3.1. Propagacja. 
 

   Istnieje szereg programów dających orientację o bieżącej propagacji na 
różnych pasmach, jak i o spodziewanej przyszłej propagacji (np. opis w 
opracowaniu „Propagacja KF” SP9ADU). 

 
                  3.1.1. Propagacja w „DX Spider” 
 
Korzystając z DX-cluster pracującego w formacie „SPIDER” możemy 

otrzymywać informacje o propagacji bieżącej oraz prognozę na najbliższe 
godziny (do 24 godz.) – patrz opracowanie „DX Spider” SP9ADU. 
Otrzymujemy dane o słyszalności wybranego korespondenta lub kraju na 
poszczególnych pasmach KF i w paśmie 50 MHz.  Połączenie z wybranym 
węzłem sieci DXSpider Cluster utrzymywać możemy samodzielnie, lub w 
ramach programu logującego „N1MM Logger” czy „Win-Test”. 

 
Szczegóły procedury otrzymywania informacji propagacyjnych za pomocą 

DX Spider podane są w ww. opisie „DX Spider” SP9ADU. 
 
                  3.1.2.  Propagacja w „Ham-CAP”. 
 
Ten rozbudowany darmowy program podaje szczegółowe  informacje 

propagacyjne  w pasmach KF, zarówno o propagacji bieżącej jak i o przyszłej 
propagacji na dowolnie wybrany dzień\miesiąc, pod warunkiem wprowadzenia  
co najmniej wartości aktywności Słońca (SSN liczby plam Słońca), a lepiej 
również i współczynnika aktywności magnetycznej ziemskiej „K ”. 

Program ten można używać samodzielnie, lub w ramach programu 
logującego „Win-Test”. 

 
Zwykle wg tego programu sporządzana jest prognoza słyszalności na 

poszczególnych pasmach spodziewanej ekspedycji DX, czy np. ustalenie godzin 
słyszalności potrzebnych w zawodach mnożników., lub godzin słyszalności 
dużych skupisk zawodników (USA, Japonia, itp.) 

 
Szczegółowy opis programu, jego pobierania, instalacji i stosowania znaleźć 

można m.in. w opracowaniu „Ham CAP” SP9ADU.  
 
                  2.1.3.  Inne sposoby otrzymywania inf. propagacyjnych.. 
 
Aktualny stan propagacji na wyższych pasmach KF zobaczyć można 

bezpośrednio w postaci mapy propagacji podobnej jak w Ham CAP,  na 
witrynie DR1A w zakładce „DX-Propagation”, tam też znaleźć można aktualne 
wartości SSN i Kp. 
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3. PROGRAMY  INFORMACYJNE  i  POMOCNICZE  cd.  
 
 

                             3.2. SPOT-y. 
 

    System spotowania to ogólnoświatowa sieć węzłów sieci  „DX-Cluster” 
zawierająca informacje o pracujących interesujących stacjach (znaki, 
częstotliwości). Informacje te wprowadzają sami użytkownicy sieci, są one 
przechowywane w węzłach  i udostępniane zainteresowanym użytkownikom 
„na życzenie”. 

 W systemie DX-Spider węzły są ze sobą połączone linkami, toteż 
wystarczy połączyć się z jednym dowolnym węzłem sieci, by otrzymywać 
informacje SPOT-owe z całego świata.  

Z węzła pracującego w formacie SPIDER można pobierać wszystkie 
informacje (wszystkie napływające do węzła SPOT-y), względnie otrzymywać 
tylko interesujący nas rodzaj SPOT-ów poprzez nadanie odpowiedniej komendy 
lub ustawienie „własnego” filtru SPOT-ów (wybór wg pasma, emisji, kraju, 
strefy, znaku, itp.). Możliwości filtrowania SPOT-ów  jest bardzo wiele 
(filtrować można dosłownie wszystko). 

Szczegółowy opis pracy sieci DX-Spider oraz sposobów filtrowania znaleźć 
można w Internecie, np. w : 

• The DXSpider User Manual v 1.51 G0VGS, 
• The DXSpider Command Reference, 
• The DXSpider User Filtering Primer W3BG. 

 
SPOT-y można pobierać bezpośrednio, przy połączeniu internetowym z 
węzłem sieci, będą one wówczas wyświetlane na ekranie,  
lub też w ramach programu logującego zawodów czy w ramach programu 
logu stacyjnego, wówczas pokazywane są one dodatkowo na tzw. „mapie 
pasma” to jest w dodatkowym oknie w położeniu zgodnym z częstotliwością 
danego SPOT-u.   
 
                     3.3. RÓŻNE. 
 
            3.3.1. Generator CABRILLO SP7DQR. 
 
Doskonały darmowy pogram opracowany przez Marka SP7DQR 

przeznaczony dla krótkofalowców  „starej daty” logujących w zawodach nadal 
w logach papierowych.  

Ponieważ obecnie organizatorzy zawodów wymagają nadsyłania 
dzienników pracy w formacie CABRILLO, należy po zawodach z „papierowego 
logu” utworzyć cyfrowy plik CABRILLO.  Temu właśnie służy „Cabrillo 
generator”. 
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3. PROGRAMY  INFORMACYJNE  i  POMOCNICZE  cd.  
 
                     3.3. RÓŻNE cd. 
 
            3.3.2. Wypełnianie\druk papierowych kart QSL. 
 
Jeśli intensywnie pracujemy w zawodach, nawiązując w nich często ponad 

tysiąc łączności, problemem staje się żmudne i pracochłonne zajęcie 
wypisywania papierowych kart QSL  

Tę czynność również można „skomputeryzować”.. 
Generalnie stosowane jest kilka metod: 
(1)   -  drukujemy całą kartę QSL wraz z wpisanymi w nią danymi o                       

.                łączności,  
(2)   -  drukujemy tzw. „nalepki” zawierające dane o  przeprowadzonej  
           łączności, następnie doklejamy je do własnej QSL, 
(3)   -  wykonujemy nadruk danych o łączności na odwrotnej czystej  
           stronie odpowiednio cienkiej karty QSL.  
Czynności te wykonywane są albo w ramach programu logu stacyjnego 

(jeśli program taką opcję posiada – np. DX4Win), lub za pomocą zewnętrznego 
programu drukowania kart, do którego  dane o przeprowadzonych łącznościach 
przenoszone są zwykle plikiem ADIF.   

Log SP3INJ umożliwia wydrukowanie nalepek. 
Log DX4Win umożliwia bądź drukowanie nalepek, bądź nadruk na  
       odwrocie karty QSL. 
Log w Mix-W umożliwia drukowanie wypełnionych kart QSL 
Nie opisuję innych programów druku kart QSL czy nalepek – nie mając 

jeszcze doświadczeń w tym zakresie. 
                          
            3.3.3. Informacje krótkofalarskie. 
Szereg istotnych informacji krótkofalarskich znaleźć można na witrynach 

WWW organizacji krótkofalarskich oraz organizatorów zawodów – warto tam 
zaglądać. 

Szereg istotnych informacji zamieszczanych jest na prywatnych stronach 
znanych krótkofalowców jak np. NG3K, WM7D, WT4I czy chociażby SP3PL. 

Informacje o propagacji i aktywności Słońca znajdziemy u: 
         DR1A 
         Propagation by N6RT 
         Solar Terestial Activity Report 
Zaś informacje o zawodych u: 
         SM3CER Contest Service, 
         WA7BNM Contest Calendar, 
         DL2NBY Ham Radio Contest Calendar, 
         CQ-Annual Contest Calendar, 
         Contest Calendar ARRL.  
Informacje o QSL managerach znaleźć można m. in w: 

            QSL Manager – QSL info on line – IK3QAR.it 
            QSL Manager – QRZ.com 
             qslinfo.de    
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3. PROGRAMY  INFORMACYJNE  i  POMOCNICZE  cd.  

 
                     3.3. RÓŻNE cd. 
            3.3.4. Elektroniczne karty QSL tyw. „eQSL”.  
Niezależnie od stosowania papierowych kart QSL, warto korzystać z 

darmowego systemu elektronicznych kart QSL  eQSL. Szczegółowy opis  
rejestracji, sporządzenia wzoru karty i praktycznego stosowania znaleźć można 
w szeregu opracowań na ten temat, m.in. w „System eQSL” SP9ADU. 

Korzystanie z wymiany eQSL w ramach podstawowego poziomu 
(brązowego) jest bezpłatne, za umiarkowaną opłatą otrzymujemy wyższy 
stopień członkostwa (srebrny lub złoty) dający m.in. możliwość korzystania  z 
obszernego katalogu gotowych wzorów eQSL, zamieszczenia własnego wzoru 
karty, itp.  Opłata ta, jak również dobrowolne inne wpłaty – służą pokryciu 
kosztów utrzymywania  systemu (serwer, archiwum QSL z ponad 411 
milionami eQSL). 

Ramowo stosowanie eQSL opisać można w punktach: 
• Rejestrujemy się w systemie ustalając sobie własne hasło (loginem 

jest znak naszej stacji), 
• Komponujemy wzór naszej eQSL dobierając z pokazanych pożądany 

wzór karty, a następnie wprowadzamy potrzebny tekst (znak, imię i 
nazwisko, QTH, adres, strefy WAZ i ITU, itp. W dodatkowe 4 linijki 
możemy wprowadzić dalsze przydatne informacji, jak skrót powiatu, 
członkostwa w klubach, itp. Przy wyższych stopniach członkostwa 
możemy wprowadzić cały własny obraz QSL w pliku jpg. 

• „Wysyłamy” e-QSL wpisując w odpowiednie rubryki dane o 
łącznościach. Po zatwierdzeniu wpisu tak sporządzona e-QSL 
pozostaje na serwerze systemu i w każdej chwili może być pobrana 
przez zainteresowanego korespondenta. 

• Karty e-QSL można również wpisywać „zbiorowo” wykonanym 
wcześniej plikiem ADIF. Wówczas „wypisanie” nawet, kilku tysięcy 
kart (np. po zawodach) nie trwa dłużej, niż kilka minut. 

• „Pobieramy” eQSL wejściem (po załogowaniu) do „inBox” gdzie  
pokazane są nieprzeglądnięte jeszcze karty, czyli praktycznie 
ostatnio otrzymane.  Tam poszczególne karty można przeglądać oraz 
„załatwiać”  czyli potwierdzać w przypadku zgodności z logiem 
stacyjnym lub odrzucać (reject) w przypadku niezgodności. Ale 
uwaga – przeglądnięta eQSL bez względu na jej „załatwienie” lub 
nie  jest automatycznie przenoszona do archiwum. „Pobieranie” kart 
jest czysto umowne – gdyż karta nadal pozostaje na serwerze jak 
wszystkie eQSL, a my tylko dostajemy wgląd do niej. Aktualnie na 
serwerze jest już ponad 411 milionów eQSL z ponad 200 krajów.  

• „Wypisywanie” / „wysyłanie” e-QSL opisane jest m.in. w instrukcji 
„eQSL” SP9ADU. „Wypisaną” e-QSL można przeglądnąć, odszukać 
ją należy wg znaku korespondenta w  „OutBox” Jeśli karta ta nie 
została jeszcze „pobrana przez naszego korespondenta (nie ma 
szarego tła), możemy w niej dokonać ew. poprawek. 

• Można również potwierdzać nasłuchy wg otrzymanych  SWL-eQSL, 
• Po zakończeniu sesji pracy należy koniecznie wylogować się. 

Otrzymane eQSL mogą służyć do wystąpienia o szereg e-dyplomów jak np. 
eDXCC, eWAZ, eWPX, eWAS, itp. 
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4. PROGRAMY  DO  PRACY  EMISJAMI  CYFROWYMI (DIGI).  

 

Istnieje szereg programów umożliwiających pracę emisjami cyfrowymi 
(głównie są to  RTTY, PSK, SSTV – choć jest też szereg innych emisji 
nawet tak „egzotycznych” i „archiwalnych” jak np. HELL Shreiber, itp.) 

Tu opisuję (fragmentarycznie) tylko bezpłatny program „Mix-W” , gdyż 
nim pracowałem i mam tu pewne doświadczenia. Może koledzy pracujący 
innymi programami podzielą się swoimi doświadczeniami ? 

  
4.1. PROGRAM  Mix –W. 
 
  Jest to uniwersalny wieloemisyjny program krótkofalarski napisany przez  

UT2UZ i UU9JDR. Ambicją autorów było zebranie w jednym programie 
wszystkich potrzebnych operatorowi radiostacji „komputerowych pomocy”. 

Zatem obejmuje on pracę wszystkimi emisjami CW-AM-FM-SSB-DIGI, 
prowadzenie logu stacyjnego , druk papierowych kart QSL, pracę w zawodach, 
połączenie x DX Cluster i szereg innych opcji (m.in. magnetofon cyfrowy dla 
zapisu odbioru). Program jest stale uzupełniany  i unowocześniany z 
uwzględnianiem napływających od użytkowników sugestii. Istnieje opis 
programu w języku polskim, opracowany przez SP8SW.  

Na stacji klubowej SP9KRT używałem go do pracy w zawodach RTTY i 
BPSK, jak również do prowadzenia codziennych łączności (zarówno 
„towarzyskich” jak i dx) . Dzięki posiadaniu obszernego zestawu buforów 
tekstowych nadawanie przy emisjach DIGI jest znacznie ułatwione/uproszczone 
(przy odpowiednim zaprogramowaniu tych buforów tekstowych). 

. Szczegóły pobierania i konfiguracji programu znaleźć można w ww. 
wspomnianym opracowaniu SP8SW oraz w opisie „Program Mix-W” SP9ADU. 
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       .5.  PROGRAMY  DO  PRACY W ZAWODACH.. 

 

Z pośród  całej gamy programów dla pracy w zawodach (zwykle 
równorzędnych) warte podkreślenia są: 

 

• „N1MM Logger”, 

• „Win-Test”, 

• Russian DX Contest”. (RDXC by UA1AAF). 

 

 
             5.1. Program logujący zawodów   „N1MM Logger”. 
 
 
  Ten bezpłatny program jest ciągle poprawiany i rozbudowywany, aktualnie 

jest to wersja V13 programu. Tym niemniej wielu krótkofalowców używa z 
powodzeniem starszej wersji programu V7, gdyż funkcjonuje ona przy starszych 
programach operacyjnych komputera jak Windows-95 czy 96, a ponadto jest dla 
niej szczegółowy opis (na witrynie SP3PL) pokazujący również sposób 
połączenia radia z komputerem m. in. dla półautomatycznej pracy trybem 
„EZW”. 

 
Logger ten zawiera m.n. możliwość zaprogramowania w buforach zarówno 

tekstów CW jak i plików fonicznych WAV, o umożliwia „cichą pracę” w 
warunkach domowych. Posiada również opcję półautomatycznego trybu 
„EZW ” (ESM), gdy wszystkie relacje nadawane są za pomocą naciskania tylko 
jednego klawisza ENTER. 

 
Program ten mogę polecić do stosowania zarówno początkującym w 

zawodach jak i wyczynowcom walczącym o czołowe lokaty na świecie. 
Program można stosować nie tylko w zawodach nim objętym, ale istnieje 
możliwość skonfigurowania go do dalszych, innych zawodów np. naszych 
wewnątrz-krajowych, co opisane jest w „Uzupełnieniu” na witrynie SP3PL. 

 
 
             5.2  Program logu zawodów  SP7DQR. 
 
 
Jest to prosty i dobry program logujący zawodów, posiadający wszystkie 

potrzebne główne opcje. Jest opis programu, a myślę, że również jest możliwy 
ew. kontakt z autorem.  Program szczególnie godny polecenia tym operatorom, 
którzy ograniczają się do pracy w zawodach krajowych. 
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       .5.  PROGRAMY  DO  PRACY W ZAWODACH.. 

 
             5.3. Program logujący zawodów   „Win-Test” (wyczynowy). 
 
 
  Szczytowe osiągnięcie w zakresie programów logujących zawodów, 

szczególnie przydatny dla czołowych zespołów operatorskich pracujących w 
kategorii MULTI-MULTI. Posiada szereg dodatkowych opcji, jak np. 
możliwość przekazywania korespondenta na inne stanowisko/pasmo (celem 
uzyskania potrzebnego mnożnika), system umawiania i sygnalizacji SKED-ów, 
śledzenie propagacji bieżącej  i prognozowanie przyszłej na innych pasmach czy 
dla umówienia SKED-u, itp. 

Opis programu na witrynie autorskiej nie jest zbyt przydatny „operatorsko”, 
natomiast opis zawarty na WIKI jest pod tym kątem znacznie lepszy, bo 
sporządzony przez czołowych operatorów stosujących ten program. 

Dla własnych potrzeb(SP9ADU) sporządziłem sobie instrukcję stosowania 
programu, zawartą w 3 częściach: 

• Win – Test część A  „Przed zawodami”. 
• Win -  Test część B „W zawodach” (niezbędnik operatora), 
• Win -  Test część C „Po zawodach”. 

 
                      5.4. Różne inne programy zawodów. 
 
Szereg poprzednio stosowanych programów logujących zawodów 

zasadniczo przeszło już do historii, ponieważ: 
� Albo nie są już dalej uaktualniane, jak np. popularny kiedyś program 

CT K1EA,  
� Albo zawody te weszły obecnie w skład  większych, kompleksowych 

zestawów zawodów..Dotyczy to np. serii programów LA0FX: 
                SAC, 
                PACC, 
                OK./OM DXC, 
                „krajowe”, 
                 SP-K 
                         I inne. 
    Oczywiście nic nie stoi na przeszkodzie w dalszym używaniu tych 
programów, pamiętając jednak o ich „nieaktualności”. 
    Podobnie wygląda sprawa cenionego programu RDXC autorstwa 
UA1AAF. Obecnie zawody te objęte są min loggerem N1MM, ale sam 
program warto pobrać i zainstalować, gdyż zawiera on m.in. unikalną 
funkcję trenażera, pozwalającą na trening pracy w zawodach  i podniesienie 
umiejętności operatorskich („na sucho”)   
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Załącznik 1 : witryna DR1A, zakładka „DX Propagation“. 
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