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                 2.  WSTĘP.

Niniejszy  opis  jest  fragmentem  większej  części  –  podręcznika  programu  logującego 
N1MM Logger plus – wobec tego nie są tu opisane wszystkie czynności wstępne związane z 
pobieraniem  i  zapisaniem  w  PC  programu,  jego  konfiguracją,  otworzeniem  i 
skonfigurowaniem logu na potrzebne zawody, itp. 

Ograniczyłem  się  do  części  ściśle  operatorskiej,  obejmującej  czynności  operatora 
zasiadającego  na  stanowisku  operatorskim.  Opis  oparty  jest  na  przykładzie  pracy  stacji 
SP9PKZ. 

Zakładam,  że  są  zainstalowane  i  poprawnie  działają  interfejsy:  telegraficzny  CW  oraz 
foniczny (dla SSB, FM, RTTY, PSK). 

Opis jest aktualny dla otwartych 2 osobnych baz:
                        SPDX.s3db
                        SPDXrtty.s3db 
W pierwszej z tych dwóch baz mamy otwarty i skonfigurowany wstępnie log dla zawodów 

SPDXContest  (dla  CW i  SSB),  w drugiej  dla  osobnych zawodów  SPDXrtty. Taki  układ 
pozwala  zachować  na  przyszłość  szereg  ustawień  np.  układ  buforów  tekstowych  czy 
fonicznych, itp. 

Umożliwia to łatwe i szybkie otwieranie kolejnych logów na tego rodzaju zawody, np. za 
rok  dla  następnych  zawodów,  czy teraz  otworzenie  osobnej  wersji  „treningowej”,  czy też 
wersji do pracy pod innym znakiem. Itp.

Opisuję kolejno zawody SSB i CW mając już w nich pewne doświadczenia. Drugą część – 
zawody RTTY – opiszę po zebraniu doświadczeń, gdyż jeszcze w nich programem N1MM 
Logger+ nie  pracowałem.  Na  RTTY  pracowałem  poprzednio  programem  „MixW'  oraz 
programem „N1MM Logger V7” (opis na witrynie SP3PL w „Uzupełnieniu 2”). 

                                    73!
  
                                                                                       Andrzej „ANDY”  SP9ADU.
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                                3.   PRZED ZAWODAMI.  

                        3.1.   Otworzenie logu.

Przygotowywując się do zawodów musimy założyć odpowiedni na te zawody log. Zwykle 
otwiera się całkiem  nowy log (od początku), co opisane dalej w pkt.  3.1.3. 

Może zaistnieć sytuacja, że potrzebny log założyliśmy już wcześniej (co zalecane), 
wówczas musimy taki istniejący już log przywołać, co opisane w pkt. 3.1.2. 

Ja (sp9adu) przyjąłem zasadę otwierania osobnych baz na każdy z rodzajów zawodów, co 
znacznie ułatwia zakładanie następnych logów na takie same zawody, np. w następnych 
latach,a także umożliwia łatwe otworzenie osobnego logu „ćwiczebnego” dla praktycznych 
ćwiczeń w danego typu zawodach, itp.  Dla wszystkich logów danej bazy zachowywane jest 
szereg ustawień, np. teksty buforów telegraficznych czy pliki głosowe buforów fonicznych. 
Raz porządnie zredagowane pozostaną nam „na stałe” i np. za rok nie musimy trudzić się ich 
ponownym redagowaniem. 

            3.1.1.  Otworzenie/założenie bazy dla SP-DX-Contest.

 Jeśli bazę dla SP-DX-C już kiedyś założyliśmy, przywołujemy/otwieramy ją z menu 
         okna logowania:
                                      File--> Open Database............... 
         W otwartym oknie „Open Existing Databases” odszukujemy i zaznaczamy 1xL 
         potrzebną nam bazę (SPDX.s3db), następnie klikamy „Otwórz”.
         Mamy otwarte na ekranie okno tej istniejącej bazy dla SP-DX-Contest.

 Jeśli bazy dla SP-DX-C jeszcze nigdy nie zakładaliśmy, zakładamy ją teraz
         wybierając z menu okna logowania:
                                      File-->”New Database.........”
         W otwartym oknie „Create New Database” wpisujemy nazwę pliku nowej bazy, 
          w tym przypadku SPDX (program doda rozszerzenie .s3db)
          klikamy „Zapisz” i mamy otwarte na ekranie okno tej nowej bazy dla SP-DX-C
          o nazwie SPDX.s3db
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                                3.   PRZED ZAWODAMI.  

                        3.1.   Otworzenie logu cd.

            3.1.2.  Otworzenie istniejącego już (w znanej bazie) logu.

 Otwieramy bazę, w której znajduje się założony już wcześniej log (pkt. 3.1.1.). 
         W omawianym przykładzie z menu okna logowania wybieramy:
                     File → Open DATABASE
                                                
          W otwartym oknie „Open Existing Databases” odszukujemy i zaznaczamy 1xL 
         potrzebną nam bazę (SPDX.s3db), następnie klikamy „Otwórz”.
         Mamy otwarte na ekranie okno tej istniejącej bazy dla SP-DX-Contest.

 W otwartym oknie bazy SPDX.s3db wyszukujemy (wg daty) i zaznaczamy
         potrzebny log.

 Sprawdzamy i ew. uaktualniamy poszczególne pozycje w zakładkach „Contest” i 
        „Associated Files” (wg pkt. 3.1.3).

 Zatwierdzamy OK.

                   Inny sposób otworzenia istniejącego logu.

 Po otworzeniu potrzebnej bazy jw. (tu SPDX.s3db), z menu okna logowania 
         wybieramy kolejno:
                             File → Open log in Database SPDX.s3db

 W otwartym oknie danej bazy (tu SPDX.s3db) – w tabeli mamy wykaz istniejących
         już w tej bazie ,logów. Wyszukujemy wg daty potrzebny log i zaznaczamy go 1xL

 Sprawdzamy i ew. uaktualniamy poszczególne pozycje w zakładkach „Contest” i
         „Associated Files” (wg pkt. 3.1.3).

 Zatwierdzamy OK

 Mamy otwarty potrzebny log, warto jednak sprawdzić (słuchowo) i ew. uaktualnić
         bufory w tych otwartych zawodach (F1 do F12 dla „metody CQ”[Run] oraz
         F1 do F12 dla metody „SZiW” [S&P]).
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                                3.   PRZED ZAWODAMI.  

                        3.1.   Otworzenie logu cd.

            3.1.3.  Otworzenie nowego logu.

 Logi dla zawodów SP-DX-Contest otwieramy oczywiście w bazie SPDX.s3db.
        Jeśli taką bazę mamy już założoną, otwieramy ją jak to opisane w pkt. 3.1.1.
        Jeśli bazy dla SP-DX-C jeszcze nie mamy, zakładamy ją jak to opisane w pkt. 3.1.1. 

 W otwartej tablicy bazy SPDX.s3db, w pozycji „Log Type” wybieramy z rozwijanej 
         w dół listy potrzebne nam zawody „SPDX” klikając ich nazwę.

 W zakładce „Contest”   ustawiamy poszczególne pozycje z rozwijanych w dół list: 
            W pozycji „Sent Exchange” wpisujemy tylko nadawaną przez nas stałą wymianę,
                                                             czyli w tym przypadku skrót województwa M, 
            W pozycji „Operators” wpisujemy znaki operatorów rozdzielane spacjami?
                                                      przecinkami?.  Jeśli wybierzemy opcję uzupełniania
                                                      znaków operatorów z logu [Update Ops from Log],
                                                      operatorzy muszą logować się (Ctrl-O) każdorazowo
                                                      przed rozpoczęciem dyżuru (co skądinąd jest bardzo 
                                                      wskazane).
           W pozycji „Soapbox”      możemy wpisać nasze uwagi o zawodach, o warunkach
                                                      propagacji, o używanym sprzęcie, itp. Uwagi te można
                                                      wpisać po zawodach ponownie otwierając log pkt. 3.1.2
                                                     
 W zakładce „Associated Files”    można dobrać inny zestaw buforów (z dostępnych 
                                                              uprzednio zapisanych) klikając „Change” , osobno
                                                              dla CW z okna „CW Function Key Filename”, a
                                                              osobno dla Fonii i osobno dla DIGI, z podobnych
                                                              okien.
                                                              Ponadto można dobrać bardziej aktualny plik SCP,
                                                              w pozycji Master scp. Filename.

                                      ZATWIERDZAMY   OK.
otwierając  potrzebny log  ze  stanem łączności  ZERO.  Warto  tu  sprawdzić  „słuchowo” 

poprawność otwartych buforów CW lub/i SSB.

     Uwaga:          Przy zawodach MS i MM należy każdorazowo logować się jako operator,
                        komendą klawiaturową Ctrl-->O , wpisując swój znak lub „ksywkę”
                        operatorską pod jaką zapisany jest nasz podfolder WAV z zapisanymi
                        zwrotami głosowymi. Wówczas program będzie na fonii nadawał    
                        naszym głosem.
                        Znak bieżąco zalogowanego operatora pokazywany jest na pasku
                        tytułowym okna logowania.                    
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                    3.    PRZED ZAWODAMI cd.  

                 3.2.   Połączenie z DX-Spider Cluster.

 Otwieramy okno mapy pasma [Bandmap] i okno TELNET, z menu okna logowania 
         z zakładki „window”.
 Ustawiamy metodę pracy „SZiW”[S&P] ręcznie myszką lub komendą klawiaturową
         Alt-U wstawiając zaznaczenie w pole „S&P”.
 Załączamy tryb półautomatyczny „EZW” [„ESM”] komendą klawiaturową Ctrl-M
        Powinien kolorem żółtym świecić klawisz F4.
 W oknie TELNET wybraniem zakładki „Clusters” otwieramy listę dostępnych 
         internetowo węzłów DX-Cluster, rozwijając listę w pozycji „Edit List”. 
 Z listy wybieramy węzeł pracujący w formacie „SPIDER” (np. GB7MBC, HA6DX,
         PI4CC, SR4DXC, itp.).
 W otwartej zakładce wybranego węzła zaznaczamy 4 pozycje: 
              o -  Automatically Logon,
              o – Format for DXSpider Cluster,
              o – Logon with   ( wpisać własny znak),
              o – Show Telnet Buttons.
 Jeśli chcemy natychmiast połączyć się z wybranym węzłem (warto sprawdzić 
        połączenie i zalogowanie), naciskamy „Connect to ...”
 W bieżącej pracy połączenie z wybranym/ustawionym węzłem i zalogowanie
         następować będzie automatycznie z chwilą otworzenia okna TELNET. 
 Potwierdzeniem poprawnego połączenia się i zalogowania jest otrzymanie strony
         powitalno-informacyjnej wraz z pierwszą partią SPOT-ów. 
 Na razie korzystać możemy z węzła tylko biernie, tj. otrzymując informacje.. Warto
         zarejestrować się, by móc informacje wysyłać (np. spotować korespondentów).
         Procedura rejestracji (prosta) opisana jest np. w [1].  
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                    3.    PRZED ZAWODAMI cd.  

       3.3.   SPORZĄDZENIE PROGNOZY PROPAGACJI.

        Nie jest to konieczne, ale umożliwia właściwe planowanie pracy w zawodach, dzięki 
  czemu znacznie poprawiamy wynik. 
      Warto przed tymi zawodami (jak przed każdymi) sporządzić prognozę propagacji na 

najbliższe 24 godziny, co można wykonać przy pomocy programów opartych na VOA CAP, 
takich jak np. „Ham CAP VE3NEA” [9], [10], czy „VOA CAP Propagation Planner 
OH6BG” [WWW]. „Na bieżąco” najwygodniej pobierać informacje o propagacji do 
wybranego kraju z węzła DXSpider Cluster [1]. 

             3.3.1.  Prognoza propagacji z DXSpider Cluster.

       Z węzła DXSpider Cluster możemy w każdej chwili (w trakcie zawodów też) pobrać 
   informacje o propagacji na pasmach KF  do kraju wskazanego znakiem lub tylko 
   prefiksem. Otrzymamy informację o propagacji bieżącej i jej prognozę na najbliższą 
   przyszłość (do 24 godzin). Szczegóły znaleźć można we wspomnianym już opracowaniu
   [1] „Korzystanie z programu DX-Spider” SP9ADU W1.02 2013SEP, dostępnym na
   witrynie MSK OT10PZK., oraz w przygotowywanym opracowaniu „Propagacja KF” 
   SP9ADU W3.01 2018DEC. Pkt. 8.4  str. 15-17.  [11]. 

     .3.3.1.1.  Opis propagacji pobierany z węzła DXSpider Cluster.
Szczegółowy  opis  znaleźć  można  w  [1],  konieczne  posiadanie Internetu [WWW]  w 

stacyjnym  PC  celem utrzymywania  połączenia  z  węzlem DX  Spider  Cluster  (pkt.  3.2  ). 
Można otrzymać informacje o propagacji – na wszystkich pasmach KF – do kraju wybranego 
prefiksem lub znakiem stacji, o propagacji aktualnej i przyszłej (domyślnie na najbliższe 2 
godziny, ale odpowiednia komenda pokaże dalsze godziny do 24 h).

Dotego celu służy komenda:
         Show/muf <prefix> <ilość godzin>
    Np. komendą:    SH/MUF   w2   24  otrzymamy informację o propagacji do W2 na 

najbliższe  24  godziny,  napasmach od  1,8 do  50 MHz,  w postacji  słyszalności  w skali  S, 
przykład  w [1] pkt 8, str. 15-17.                    
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                    3.    PRZED ZAWODAMI cd.  

       3.3.   SPORZĄDZENIE PROGNOZY PROPAGACJI cd.

  .3.3.2.  Program “Ham CAP  VE3NEA”.     (nie jest niezbędny WWW).
Opis znaleźć można m.in. w [9] i [10] oraz w dostępnym w Internecie [2]doskonałym 

wprowadzeniu N3TL “Score More in Your Next Contest with Ham CAP” (tłumaczenie w 
przygotowaniu – sp9adu).

Program można pobrać z Internetu (m.in. konieczne pobranie dodatkowego podprogramu 
itshbc),  lub  –  co  wygodniej  –  skopiować całość  z  komputera  stacyjnego SP9PKZ,  gdzie 
występuje jako “Ham CAP dla SP3PL” (30,3 MB).

Dla sporządzenia prognozy konieczna jest znajomość bieżącej aktywności Słońca, ilości 
plam SSN (Sun Spot Number), podawanej czasem jako “liczba Wolfa R”. Dobrze jest znać 
też stan aktywności magnetycznej ziemskiej  (geomagnetycznej) Kp,  choć w uproszczeniu 
można ten parametr pominąć. Obydwa w/w parametry dostępne są m.in. na witrynie DR1A w 
zakładce dx-propagation oraz na witrynie Spaceweather.com. 

Programem tym otrzymamy obraz propagacji (słyszalność w skali “S”) z naszej stacji do 
wszystkich miejsc Ziemi, na wszystkich pasmach KF, na najbliższe 24 godziny, zarówno trasą 
SP  jak  i  trasą  LP  (dla  ustawionych  parametrów  stacyjnych  jak  moc  i  anteny  obu 
korespondentów).  Z  wykresu  “chart”  odczytać  można  optymalne  godziny  łączności  do 
wskazanego kursorem punktu Ziemi na poszczególnych pasmach. 

.3.3.3.  Program “VOA CAP Propagation Planner OH6BG”.
Program planowania propagacji oparty na Ham CAP. Niezbędne jest połączenie WWW, 

gdyż obliczenia dokonywane są na serwerze. Zainteresowany prognozą propagacji operator 
wysyła „dane wyjściowe” otrzymując gotową prognozę.  Opis  programu znaleźć można w 
WWW. 
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                    3.    PRZED ZAWODAMI cd.  
       3.4.   PRZYGOTOWANIE BUFORÓW.
       3.4.1. Przygotowanie buforów głosowych. 
   Przed zawodami (i  to  sporo przed)  musimy nagrać i  „dopracować” potrzebne pliki 

głosowe (tj. m.in. wyrównać poziom nagrań, usunąć „martwe odcinki” przed i po tekście, ew. 
skorygować wysokie i niskie tony, itp.). 

Pliki  te  –  z  prawidłowymi  nazwami  –  powinny  być  umieszczone  w  folderze  WAV 
głównego  katalogu  programu  N1MM  LOGGERplus.  Jeśli  przewidujemy  pracę  kilku 
operatorów, każdy z nich musi nagrać własny komplet i umieścić go w pod-folderze z nazwą 
z jaką loguje się on jako operator (własny znak lub „ksywka” operatorska). 

Autorzy  programu  zasadniczo  zalecają  nagrywanie  plików  głosowych  w  programie 
„N1MMLogger+”  (patrz  [3]), ale jeśli już nagrywamy osobno, to najlepiej w dostępnej w 
WindowsXP nagrywarce  ….................................  Nagrywanie  innymi  programami  może 
spowodować pewne komplikacje dla programu.

     
       .3.4.1.1.  Nagranie potrzebnych plików głosowych.
                  (dla stacji SP9PKZ do zawodów SP-DX-C ssb).
 Nagrywamy 2 grupy plików:
 Letters: do nadawania znaków korespondentów i numerów kolejnych łączności.
                - literowanie „Alfa, Bravo......,Zulu”
                - cyfry arabskie "Zero, One,......,Nine"
                - znak łamania „/” (slash).
 WAV: potrzebne w zawodach zwroty („okrzyki bojowe”), z których w zawodach 
                     SPDXssb niezbędne będą co najmniej ( układzie SP9ADU):
   Nazwa pliku                                Zawartość
CQtest_SP9PKZ.wav         CQ Contest, CQ Contest. SP9PKZ, SP9PKZ. Contest! 
59M.wav                                  Five Nine Mike
R59M.wav                               Roger, roger. Five Nine Mike.
R_SK_SP9PKZtest.wav         Roger, roger. SP9PKZ. Contest!
R_SK_SP9PKZ.wav               Roger, roger. SP9PKZ.
SP9PKZ.wav                           Sierra Papa Nine Papa Kilo Zulu.
QRZ_SP9PKZ.wav                QRZ? QRZ? SP9PKZ. Again please!
B4_SP9PKZ.wav                    Sorry, QSO before. SP9PKZ.
Again.wav                                Again, again please!
Repeat.wav                              Repeat, repeat please!
Q_nr.wav                             Repeat number please! 
Q_call_SP9PKZ.wav              What is your call-sign? SP9PKZ.
QRL_QSY.wav                        Sorry, this frequency is in use, please QSY! Thank you.
de_SP9PKZ.wav                      Calling you SP9PKZ, SP9PKZ, over.
    Jeśli przewidujemy pracę również i pod innym znakiem, trzeba dograć np. dla SN100L:
SN100L.wav                             Sierra November One Zero Zero Lima
CQtest_SN100L.wav               CQ Contest, CQ Contest. SN100L, SN100L. Contest!
R_SK_SN100Ltest.wav           Roger, roger. SN100L. Contest!
R_SK_SN100L.wav                 Roger, roger, SN100L.
Q_call_SN100L.wav                What is your call-sign? SN100L.
de_SN100L.wav                       Calling you SN100L, SN100L, over.
QRZ_SN100L.wav                   QRZ? QRZ? SN100L. Again please!
B4_SN100L.wav                       Sorry, QSO before. SN100L.                  itp.
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                                                        A. SSB. 
     3.  PRZED ZAWODAMI cd.
       3.4.1. Przygotowanie buforów głosowych cd.
              (dla SP9PKZ, SN100L,......itp). 
                        Układ buforów fonicznych.

 .3.4.1.1.   Pierwsza dwunastka do pracy „metodą CQ” [Run].

Bufor Napis na 
klawiszu

Wstawiony plik   Zawartość głosowa

 F1. CQtest WAV\{OPERATOR}\CQtest_{MYCALL}.wav CQ Contest, CQ Contest,
SP9PKZ, SP9PKZ. Contest!

 F2.  59 M WAV\{OPERATOR}\59M.wav Five, Nine,Mike.

 F3. R SKtest WAV\{OPERATOR}\R_SK_{MYCALL}test. wav Roger, roger.SP9PKZ.Contest!

 F4. {MYCALL} WAV\{OPERATOR}\{MYCALL}.wav   SP9PKZ 

 F5.  His  ! Program nada znak korespondenta

 F6. Rep.exch WAV\{OPERATOR}\59M_59M.wav Five Nine Mike, Five Nine Mike

 F7. QRZ? WAV\{OPERATOR}\QRZ_{MYCALL}.wav QRZ? QRZ? SP9PKZ .Again please!

 F8. Agn WAV\{OPERATOR}\Again. wav  Again, again please!

 F9.  ? WAV\{OPERATOR}\Repeat.wav  Repeat, repeat please!

 F10.  Nr? WAV\{OPERATOR}\Q_nr.wav  Repeat number please!

 F11. QRL QSY WAV\{OPERATOR}\QRL_QSY.wav Sorry, this frequency is in use, 
please QSY, thank you!

 F12.  Call? WAV\{OPERATOR}\Q_call_{MYCALL}.wav What is your call-sign?Repeat 
call please!

Zestaw  buforów dla SP-DX-C ssb zapisany (po 2-giej dwunastce) jako:
                           
                                        SPDXssb.mc
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                                                        A. SSB. 
     3.  PRZED ZAWODAMI cd.
       3.4.1. Przygotowanie buforów głosowych cd.
              (dla SP9PKZ, SN100L,......itp).
                       Układ buforów fonicznych cd.

 3.4.1.2… Druga dwunastka do pracy metodą „SZiW” [  S&P  ].  

Bufor Napis na 
klawiszu

Wstawiony plik   Zawartość głosowa

 F1. S&&P CQ WAV\
{OPERATOR}\CQtest_{MYCALL}.wav

CQ Contest, CQ Contest,
SP9PKZ, SP9PKZ. Contest!

 F2.  R59M WAV\{OPERATOR}\R59M.wav Roger, Roger Five, Nine, Mike..

 F3. R SK WAV\{OPERATOR}\R_SK_{MYCALL}. wav Roger, Roger.Good luck.SP9PKZ.

 F4. {MYCALL} WAV\{OPERATOR}\{MYCALL}.wav   Sierra Papa Nine Papa Zulu Kilo 

 F5.  His Call  ! Program nada znak korespondenta

 F6. Zaw.pełne ! WAV\{OPERATOR}\DE_{MYCALL}.wav (znak koresp.) Calling you SP9PKZ, over

 F7. Rep.exch WAV\{OPERATOR}\59M_59M.wav 59M  59M!

 F8. Agn WAV\{OPERATOR}\Again. wav  Again, again please!

 F9.  ? WAV\{OPERATOR}\Repeat.wav  Repeat, repeat please!

 F10.  Nr? WAV\{OPERATOR}\Q_nr.wav  Repeat number please!

 F11. de{MYCALL} WAV\{OPERATOR}\de_{MYCALL}.wav Calling you SP9PKZ, SP9PKZ. over!

 F12.  Call? WAV\{OPERATOR}\Q_call_{MYCALL}.wav What is your call-sign? Repeat call 
please!

Zestaw „uniwersalny” buforów dla SPDXssb zapisany jako:
                           
                                        SPDXssb.mc

Układ można stosować w tej bazie przy pracy innej stacji,  (pod innym znakiem), 
pamiętając o zmianie znaku w konfiguracji stacji i ew. zmianie nadawanego skrótu 
województwa w konfiguracji zawodów.  Jednakże niezbędne będzie wówczas nagranie 
dodatkowych plików fonicznych wg pkt. 3.4.1.1. wszędzie tam, gdzie występuje znak własnej 
stacji lub nadawany skrót (innego) województwa. 
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     3.  PRZED ZAWODAMI cd.
 3.4.   PRZYGOTOWANIE BUFORÓW cd.
 3.4.2. Przygotowanie buforów tekstowych dla CW.
                        Dla SP9PKZ w SP-DX-Contest cw.
   Przygotowanie buforów tekstowych dla CW. 
  W ramach przygotowania do pracy CW  należy posiadać odpowiednio skonfigurowane 

bufory telegraficzne CW.
 Oczywiście można zastosować oryginalny układ dostarczony wraz z programem 

N1MM+, ale czasem wygodniej jest sporządzić odrębny układ buforów dla danych zawodów 
(będzie on obowiązujący dla wszystkich zawodów w danej bazie, choć można go w 
dowolnym momencie modyfikować/zmienić). 

Ponieważ jestem przyzwyczajony (adu) do stosowanego „własnego” okładu buforów, 
sporządziłem sobie taki układ również i dla zawodów SPDXCcw.

Mamy do dyspozycji 24 bufory CW:
 12 buforów dla "metody CQ" [Run],
 12 buforów dla metody "SziW" ["ESM"]. 
    Pierwsza dwunastka do pracy "metodą CQ" [Run]. 

 Bufor  Napis na klawiszu             Tekst w buforze
 F1  TEST   TEST TEST DE  *  *  <<TEST>>
 F2  59M   <<<<{SENTRSTCUT}>>>> M 
 F3  SK test   R TU  *  <<TEST>>
 F4  SP9PKZ   * 
 F5  His Call   ! 
 F6  Rep.exch   <<<{SENTRSTCUT}>>> M  M
 F7  QRZ?   QRZ? DE * * AGN K
 F8  AGN   ??AGN DE * KN
 F9   ?   ? 
 F10  Nr?   ?NR?? AGN NR DE * KN
 F11  QRL QSY   SRI QRL pse QSY TU
 F12  Call?   ?CALL?? AGN CALL DE * KN
 Nadawane teksty zawsze można "skrócić" przerywając nadawanie <ESCAPE>
 Zrezygnowałem z buforu QSO B4 (dawny F6). W przypadku gdy zawoła nas stacja 

z którą łączność już była, lepiej nie  stosować takiego buforu i nie wdawać się w dyskusję czy 
łączność była, czy nie (strata czasu), lecz przeprowadzić "normalną" łączność (tak będzie 
szybciej). Być może zostaliśmy zawołani, bo poprzednio korespondent nie odebrał wymiany 
lub źle odebrał nas znak. Jeśli zatem powtórzymy łączność nie stracimy punktów (a czasem i 
mnożnika) za poprzednią łączność.

         "Duplikaty" w logu nie są karane – wbrew temu, co sądzi jeszcze dotąd wielu 
operatorów (to nawyk z epoki logów papierowych), nie należy ich usuwać!!. Program 
oceniający nasz log wybierze "lepszą" łączność z tych 2 łączności. 
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    3.  PRZED ZAWODAMI cd.
 3.4.   PRZYGOTOWANIE BUFORÓW cd.
 3.4.2. Przygotowanie buforów tekstowych dla CW cd.
                        Dla SP9PKZ w SP-DX-Contest cw.

                 Przygotowanie buforów tekstowych dla CW cd.  

     Program oczywiście wstawia właściwe teksty w nawiasach klamrowych oraz przy 
symbolach specjalnych jak * (gwiazdka) i !(wykrzyknik):

    {MYCALL}      zastąpione zostanie znakiem z konfiguracji stacji np. SP9PKZ
    {exch}                zastąpione zostanie nadawaną wymianą   np. M
        *                     program wstawia własny znak z konfig. stacji np. SP9PKZ
        !                      program wstawia znak koresp. wpisany w oknie logowania. 
 
   Druga dwunastka do pracy metodą "  SZiW  " [  S&P  ].  

 Bufor  Napis na klawiszu   Tekst w buforze
 F1  QRL? CQ  QRL? De *
 F2  R599{exch}   R<<<<{SENTRSTCUT}>>>> {exch}
 F3  R SK   R TU * [
 F4  {MYCALL}   *
 F5  His Call   !
 F6  Zaw.pełne   ! DE * * K
 F7   Rept.exch   <<<{SENTRSTCUT}>>> {exch} {exch}
 F8   Agn    ??AGN DE * KN) 
 F9   ?   ?
 F10   Nr?   ?NR?? AGN NR DE * KN
 F11   De {MYCALL}   DE * * K
 F12   Call?   ?CALL?? AGN CALL DE * KN

Utworzony zestaw tekstów zapisany jest jako
                     SPDXcw.mc
Układ będzie automatycznie zastosowany do wszystkich zawodów otwieranych w danej 

bazie. Zawsze można ew.  przejść na inny układ poprzez "Export" w w/w oknie. 
Uwaga: Należy koniecznie pamiętać, by dla danych zawodów wstawiony był w 

konfiguracji poprawny, aktualnie używany znak (np. SP9PKZ czy okolicznościowy SN100L, 
itp). Również należy sprawdzić poprawność wstawionej wymiany nadawanej tj. skrótu 
województwa. W omawianym przykładzie powinna to być pojedyncza litera M.
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    4.  W  ZAWODACH.
 4.1.   PRACA  CW.

4.1.1. Podstawowe informacje o trybie półautomat. „EZW” [ESM].

Półautomatyczny  tryb  pracy  –  opracowany  przez  N6TR  dla  jego  „TR-Logger” 
wprowadzony został  do programu logującego „N jesd1MM Logger” i to zarówno dla pracy 
CW jak również i dla SSB oraz RTTY.

Tryb  ten  jest  niezwykle  pożytecznym dla  operatorów udogodnieniem,  zwłaszcza  przy 
pracy w dłuższych np. 48-godzinnych zawodach. Znacznie zmniejsza on zmęczenie operatora 
i poprawia bezbłędność połączeń (rytmiczne i czytelne nadawanie jest znacznie łatwiejsze do 
odbioru dla korespondenta, zwłaszcza w trudnych warunkach). 

    Tryb półautomatyczny „EZW” [ESM] w uproszczeniu polega na:
Nadawanie: Operator wykonuje wszystkie nadawania naciskaniem tylko klawisza 
                      <ENTER>. Program sam ustala, co na danym etapie łączności należy 
                      nadać i nadaje to.   
   Odbiór:     Do operatora należy:
                        o -  odebranie i wpisanie znaku korespondenta,  
                        o  - odebranie i wpisanie wymiany od korespondenta ( w SPDXC numeru
                              kolejnego łączności),
                        o  - naciskanie we właściwych momentach klawisza <ENTER>.              

Udogodnienie  dla  operatora  jest  tak  znaczące,  że  kto  raz  spróbował  pracy  trybem 
półautomatycznym „EZW”, ten nie wyobrażą sobie już pracy bez niego. 

Ponieważ  wszystkie  nadawania  wykonujemy  naciskaniem  klawisza  <ENTER>, 
pozwoliłem sobie nazwać ten tryb jako  „Enter Załatwia Wszystko”,  w  skrócie  „EZW”. 
W opisach anglojęzycznych używana jest nazwa „Enter Send Message”  „ESM”.              
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         4. W ZAWODACH  (CW).
      4.1.   PRACA  CW cd.

         Praca CW stacji SP9PKZ w SPDXCcw trybem „EZW”.. 
      Procedurę pracy i kolejność nadawań (dla „stylu SP9ADU”) pokazują poniższe tabele 

– osobno dla „metody CQ” [Run] stosownej np. przez stanowisko „running”, a osobno dla 
metody „SZiW” stosowanej np. przy wyszukiwaniu mnożników czy przez stanowisko 
mnożnikowe. 

       4.1.2.  Praca CW „metodą CQ”  [Run].
 ustawiamy  wybraną częstotliwość i emisję w Radio,
 jeśli nie mamy CAT, podobnie ustawiamy w logu w PC,
 ustawiamy „metodę CQ” [Run] myszką lub komendą klawiaturową Alt-U,
 załączamy tryb EZW [ESM] komendą klawiaturową Ctrl-M
            (powinien kolorem żółtym świecić  klawisz F1)

            ENTER-------------->ENTER---------------------------------->ENTER
                              wpis znaku                  wpis/kontrola wymiany odebranej

 L
p.

      Czynność operatora             Program nada   Korespondent nada 

 1. Naciśnięcie <ENTER>  TEST TEST DE SP9PKZ 
SP9PKZ TEST

  --------------------

2 Odebranie i wpisanie znaku 
stacji wołającej

 -------------------------------         W1KM 

 3. Naciśnięcie <ENTER>  W1KM 5NN M   ------------------------

 4. Odebranie i wpisanie 
wymiany od korespondenta 
(numeru kolejnego 
łączności)

 ---------------------------------      R 5NN 012

 5. Naciśnięcie <ENTER>    R  TU  SP9PKZ  TEST 
(i zalogowanie łączności) 

--------------------    

                     i dalej od pkt. 2 lub od pkt. 1 jeśli nikt nie zawołał. 

Uwaga1: W razie problemów z odbiorem korzystamy z buforów dodatkowych np:
                 F8 Agn      F9 ?      F7 QRZ?      F12 Call?,        F10 nr?

Uwaga2: Jeśli korespondent nie odebrał, powtarzamy mu potrzebny fragment:
                 F4  SP9PKZ          INSERT       W1KM 5NN15 
                 F2 5NN15             INSERT F2  W1KM 5NN15 5NN15
                 F6  5NN 15 15      F5 F6             W1KM 5NN 15 15 



                                                       -16   -                                                       SPDX w N1MMplus  W1.01
                                                                                                                                                                        SP9ADU    2019 JAN 
                                                   N1MMplus                                      
4.  W ZAWODACH (CW) cd.
  4.1.   PRACA  CW cd.
    4.1.3.  Praca CW metodą "SZiW"  ["S&P"].

 Włączamy wybrane pasmo i emisję CW (np. zaznaczeniem pasma w kolumnie CW),
 Załączamy metodę „SZiW” zaznaczeniem w okrągłym polu „S&P” myszką lub
         komendą klawiaturową Alt-U,
 Załączamy tryb „EZW” [ESM] komendą klawiaturową Ctrl-M . 
          (powinien żółtym kolorem świecić klawisz F4).

               ENTER -----------------------------→ENTER
 wpis znaku                  wpis wymiany odebranej                       sprawdzenie odbioru 

 Lp.        Czynność operatora            Program nada Korespondent nada
 1.  Wyszukanie* korespondenta, 

wpis znaku i kontrola koloru 
 -------------------------------  TEST DE VK2AR

     VK2AR TEST
 2. Naciśnięcie <ENTER>              SP9PKZ  ---------------------------
 3. Odebranie i wpisanie wymiany 

do korespondenta
 ------------------------------  SP9PKZ 5NN 010

 4. Naciśnięcie <ENTER>            R 5NN M
    (i zalogowanie łączności)

 --------------------------

 5.  Sprawdzenie odebrania przez 
korespondenta

  ------------------------------  R TU VK2AR TEST

                        
    
 Wyszukanie*   (Lp. 1) poprzez nasłuch na paśmie lub ze SPOT-ów DXCluster. 
 Kolory wpisanego znaku:  
             SZARY            łączność niepunktowana, np. duplikat – usunąć Alt-W.
             NIEBIESKI     nowa stacja, ale nie nowy mnożnik.
             CZERWONY  nowa stacja i nowy mnożnik – zrobić !
             ZIELONY        nowa stacja i nowy podwójny mnożnik – zrobić koniecznie!
 Jeśli korespondent nie odpowiedział na zawołanie, powtórnego zawołania
        nie możemy dokonać kolejnym naciśnięciem <ENTER>, ale dostępne są 3 sposoby 

zawołania:
            zawołanie pełne         F6   VK2AR DE SP9PKZ SP9PKZ K
            zawołanie skrócone   F11                DE SP9PKZ SP9PKZ K
            zawołanie krótkie      F4                       SP9PKZ
 W razie problemów z odbiorem korzystamy z buforów dodatkowych:
           F8 Again       F9 ?       F12 Call?         F10   Nr?
 Jeśli korespondent nie odebrał, powtarzamy potrzebny fragment:
      F4 SP9PKZ           F2 R5NN M                     INSERT        VK2AR R5NN M   
      F7 5NN M M   F5 F7 VK2AR 5NN M M    INSERT F2   VK2AR R5NNM R5NNM
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4.  W  ZAWODACH cd.    
           
  4.2.   PRACA  SSB (trybem EZW)

A4.  2.1.  Praca SSB stacji SP9PKZ   „metodą CQ” [Run].   

 Włączamy emisję SSB (odpowiednio USB lub LSB) np. wybraniem potrzebnego
         pasma w kolumnie PH, lub wpisem”SSB” w pole znaku, <ENTER>,
 Ustawiamy potrzebną częstotliwość w Radio, przy braku CAT również i w 
         logu PC (wystarczy tylko wyznaczenie pasma fonicznego, np. 14200). 
 Załączamy metodę „CQ” [„Run”] np.  kom. klawiaturową Alt-U, lub ręcznie myszką 
         w okienko „Run”,
 Załączamy tryb „EZW” [ESM] komendą klawiaturową Ctrl-M . 
          (powinien żółtym kolorem świecić klawisz F1).

      ENTER ---------------→ENTER-------------------------->ENTER
                           wpis znaku                        wpis wymiany odebranej              

 Lp.        Czynność operatora            Program nada Korespondent nada
 1.  Naciśnięcie  <ENTER> CQ Contest, CQ Contest

SP9PKZ, SP9PKZ. Contest!
 ------------------------

 2. Odebranie i wpis znaku  --------------------------------------   PY5ZHP
 3. Naciśnięcie  <ENTER>  PY5ZHP 59 M  ------------------------ 

4  Odebranie i wpisanie numeru 
kolejnego  korespondenta 

 --------------------------------------   Roger 59 007  

 5.  Naciśnięcie  <ENTER>  Roger, roger.SP9PKZ. Contest!
 (i zalogowanie łączności). 

 ------------------------

        I dalej od pkt 2, lub od pkt 1 jeśli nikt nie zawołał. 

„
 W razie problemów z odbiorem korzystamy z buforów dodatkowych:
           F8  Again,         F12 Call?,          F10  Nr?
           F9  Repeat         F7  QRZ?  
             
 Jeśli korespondent nie odebrał i prosi o powtórzenie:
        F2  59 M,              INSERT        PY5ZHP 59 M,    
        F4  SP9PKZ         INSERT F2   PY5ZHP 59 M 59 M
        F6  59 M 59 M     F5 F6             PY5ZHP 59 M 59 M



                                                - 18  -                                                 CQWW   N1MMplus W1.01
                                                                                                                                                                        SP9ADU    2019 JAN 
                                        N1MMplus w SPDXC 
                                     
4.  W  ZAWODACH cd.   
           
    4.2.   PRACA  SSB (trybem EZW)cd.
A4.2.2.  Praca SSB stacji SP9PKZ   metodą „SZiW”. 
 Włączamy pasmo i emisję SSB (odpowiednio USB lub LSB) np. wybraniem
         potrzebnego pasma w kolumnie PH, lub wpisem w pole znaku <ENTER>,
 Załączamy metodę „SZiW” [„S&P”] np.  kom. klawiaturową Alt-U, lub ręcznie
        myszką w okienku „SZiW”,
 Załączamy tryb „EZW” [ESM] komendą klawiaturową Ctrl-M . 
          (powinien żółtym kolorem świecić klawisz F4).

                   ENTER ---------------------→ENTER
    wpis znaku                     wpis/kontrola                            sprawdzenie odebrania
                                           odebranej strefy                         przez korespondenta 

Lp. Czynność operatora Program nada Korespondent nada
1. *Wyszukanie* korespondenta, wpis 

znaku, kontrola koloru wpisu
- - - - - - - - - - - - - - - - - - CQ Contest, CQ Contest, 

DA0HQ,DA0HQ.Contest!
2. Naciśnięcie <ENTER>   SP9PKZ - - - - - - - - - - - - - - -
3. Odebranie i wpisanie/kontrola

Strefy korespondenta
- - - - - - - - - - - - - - - - - -  SP9PKZ  59021

4. Naciśnięcie <ENTER> Roger, roger. 59 M
(i zalogowanie łączności)

- - - - - - - - - - - - - - -
5. Sprawdzenie odebrania

przez korespondenta.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - Roger,roger. DA0HQ 

Contest!
                                 i dalej od punktu 1.

• *Wyszukanie* Lp.1.   poprzez nasłuch na paśmie lub ze SPOT-ów DX Cluster,
• Kolor   wpisanego znaku:

              SZARY     łączność niepunktowana np. duplikat – usunąć Alt-W
              NIEBIESKI  nowa stacja, ale nie nowy mnożnik,
              CZERWONY  nowa stacja i nowy mnożnik – zrobić koniecznie!
              ZIELONY        nowa stacja i nowy podwójny mnożnik – zrobić za wszelką cenę!

• Problemy z odbiorem    - korzystamy z buforów dodatkowych:
                                    F8 Again         F12 Call?
                                    F9 Repeat       F10 Nr? 

• Korespondent nie odebrał    - powtarzamy wskazany fragment:
                       F4  SP9PKZ         F2 59 M       INSERT        DA0HQ 59 M
                       F7  59 M 59 M                          INSERT F2  DA0HQ 59 M 59 M 
                       F5 F6  DA0HQ 59 M 59 M
• Jeśli korespondent nie odpowiedzial na zawolanie Lp.2.  , ponownego zawolania nie 

możemy dokonać następnym naciśnięciem <ENTER>, ale dostępne są 3 sposoby
            Zawołanie pełne        F6  (znak koresp.) calling you SP9PKZ, SP9PKZ, over.
            Zawołanie skrócone  F11                       calling you SP9PKZ, SP9PKZ, over.
            Zawołanie krótkie     F4                                            SP9PKZ.
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                4.3. Korzystanie z  DXSpider Cluster (  konieczny WWW  ).  
                     4.3.1. Informacje ogólne.

Doświadczonego  operatora  nie  trzeba  przekonywać,  jak  wielką  pomocą  w zawodach 
(oraz jak poprawia wynik) jest wspomaganie się SPOT-ami otrzymywanymi z DX-Cluster. 
Takie wspomaganie jest w pełni dozwolone w kategoriach MULTI-OP i MULTI-MULTI, a 
także w kategorii z 1 operatorem SINGLE-OP w specjalnej „podkategorii” „ASSISTED” 
(ze  wspomaganiem).System  DX-Cluster  dostarcza  operatorowi  radiostacji  amatorskiej 
szeregu cennych informacji  m.in.  o pracujących aktualnie stacjach,  propagacji  bieżącej  i 
przyszłej, o QSL managerach, itp. Szczegółowy opie znaleźć można m.in. w [1]. 

4.3.2. Czynności przygotowawcze.
Opisane w pkt 3.2 str. 6 niniejszego opracowania oraz w [1] pkt. 3.1. str. 3-4. 

Przypominając w skrócie:
• Otwieramy okna mapy pasma [Bandmap] i TELNET,z menu okna logowania, 
• Ustawiamy metodę pracy "SZiW" [Run] i tryb półautomatyczny "EZW" [ESM] 
• Z chwilą otwarcia okna TELNET automatycznie łączymy się z wybranym 

wcześniej węzłem, co potwierdzi otrzymanie z węzla strony powitalno-
informacyjnej  (w oknie TELNET).

• W razie potrzeby włączamy filtrację SPOT-ow odpowiednimi oznaczeniami  w 
zakładce "Bands/Modes" 

               4.3.3. Pobieranie SPOT-ów.  .
• Może być automatyczne  – z chwilą otworzenia okna TELNET otrzymamy partię 

ostatnich SPOT-ów (zwykle 10), a następne będziemy otrzymywać w tym oknie na 
bieżąco, w miarę ich naplywania do węzla.  

• Naciśnięciem SH/DX w oknie TELNET otrzymamy ostatnią partię SPOT-ów ze 
wszystkich pasm.[1] pkt.13 str. 26-28.

• Naciśnięciem SH/DX w oknie mapy pasma otrzymamy ostatnią partię SPOT-ów 
właśnie z tego pasma. 

• Można odpowiednią komendą zażadać dowolnej partii SPOT-ów np z wybranego 
pasma, z wybranego kraju, czy wręcz SPOT-ów o wybranej stacji – nadając 
odpowiednią komendę (patrz [1] pkt. 14 str. 29-30), np:

                               SH/DX XX0YY         pokaż SPOTY o stacji XX0YY.
                               SH/DXCC ZL           pokaż SPOTY o stacjach z Nowej Zelandii.
                               SH/DX 0n 10m         pokaż SPOTY o stacjach z pasma 10m.
                   Wykaz i opis komend znaleźć można w WWW"
                               "DX Spider Command Reference"
                   Niektóre ważniejsze komendy pokazane są w [1] pkt. 13 str. 26-28.
                      Komendy wpisujemy w pole "TYPE" i nadajemy naciśnięciem <ENTER>
                      Uwaga:  SPOT-y pokazywane są w oknie TELNET oraz w oknie mapy pasma
                                     ( pasma aktualnie ustawionego w oknie logowania), dlatego należy mieć 
                                       otwarte te okna  przy korzystaniu ze SPOT-ów.                   

      
WAŻNE: Pamiętajmy,  by  na  zakończenie  całości  współpracy  z  węzłem  koniecznie 

wylogować się nadaniem komendy “BYE” (naciśnięciem klawisza “BYE” lub wpisaniem w 
pole “Type”:                       BYE     <ENTER>
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      4.3. Korzystanie z  DXSpider Cluster (  konieczny WWW  ) cd.  

           4.3.4. Przeprowadzenie łączności ze SPOT-em.

  Klikamy wybrany SPOT na mapie pasma  2 x lewym klawiszem myszki. Znak 
          SPOT-u zostanie wstawiony w pole znaku okna logowania.
                Jeśli mamy CAT: 
             Radio zostani amy CAT:
             Radio musimy ustawić/przestroić ręcznie (częstotliwość, emisja).
             Częstotliwość można odczytać na mapie pasma po wskazaniu SPOT-a kursorem,
             lub w „poszerzonym” oknie TELNET. 
           Uwaga: w obu w/w wymienionych przypadkach jest to „częstotliwość spotowana”,
              mogąca różnić się od rzeczywistej o kilkadziesiąt-kilkaset Hz, w zależności od
              „jakości” radia stacji spotującej. Należy zatem „ręcznie” dostroić się dokładniej
              do słyszanego SPOT-u, przy okazji sprawdzając jego znak (też nie zawsze 
             dokładnie zgłoszony). 
   W odpowiednim momencie wołamy SPOT-a naciśnięciem <ENTER>, jesteśmy
           przecież w trybie półautomatycznym „EZW” [ESM] i prowqadzimy łączność jak
           to opisane w pkt. 4.1 (SSB), czy 6.2 (CW).

               4.3.5. Rozłączenie z DX Cluster. 

     Ważne: Pamiętajmy, by na zakończenie całości współpracy z węzłem koniecznie
                   wylogować się nadaniem komendy BYE (naciśnięciem klawisza „BYE” 
                   w oknie TELNET, lub wpisaniem  BYE w pole TYPE i naciśnięcie 
                   <ENTER>. 
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