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1.  WSTĘP. 
 
 
Przed ubiegłorocznymi zawodami IARU HF otrzymałem szereg telefonów oraz  e-maili  

(a nawet i podczas zawodów) od polskich uczestników zawodów (również i od operatorów 
SN0HQ) z prośbami o wyjaśnienia i pomoc w prawidłowym ustawieniu nowego dla nich 
programu logującego zawodów N1MM Logger+. 

Zwykle były to problemy typu “to nie działa”, “jak to ustawić, by działało”, “jak pracować 
buforami na SSB”, itp. 

Nie było możliwości udzielenia skrótowej bezpośredniej odpowiedzi telefonicznie, ani 
nawet poprez e-mail, ze względu na złożoność zagadnienia. Odesłanie do oryginalnego 
podręcznika w WWW też nie rozwiązywało problemu buforow fonicznych, gdyż nawet tam 
nie jest to dokładnie opisane. 

Dlatego też po zawodach zebrałem zgłoszone problemy grupując je w 3 działach, 
przygotowałem i publikuję niniejszą  “zbiorową odpowiedź”. 

 
Zgłoszone problemy zebrałem w 3 grupy spraw: 
 

1. Praca trybem półautomatycznym “EZW” [“ESM”], CW i S SB. 
2. Konfiguracja buforów, zwłaszcza dla SSB. 
3. Sposób korzystania ze SPOT-ów w DXCluster (Spider). 
 

Dodatkowo powstała jeszcze jedna grupa zagadnień, coprawda nie wywodząca się z 
programu N1MM LOGGERplus, ale bardzo operatorom przydatna do planowania pracy tym 
programem: 

 
4. Problemy obrazowania propagacji KF, zarówno bieżacej jak i spodziewanej w  
                                                                          w najbliższej przyszłości.  
 

Te 4 powyższe grupy problemów omówione zostaną kolejno w osobnych opracowaniach 
(w załączeniu) z nadzieją, że będą udostępnione PT Operatorom na którejś z witryn 
krótkofalarskich poruszających problemy operatorskie ( np. MSK PZK Kraków, SP3PL, czy 
SN0HQ). 

Przygotowane mam również prelekcje z pokazami, ułatwiajace zrozumienie 
występujących  przy N1MM LOGGER+  “zawiłości”. 

Szczegółowy opis i objaśnienia znaleźć można w dostępnym na witrynie N1MM 
podręczniku [1] N1MM Logger+  Documentation. Podręcznik jest stale aktualizowany, 
ostatnią wersję mam z lutego 2019 r. 

 
W razie napotkania przez PT Operatorów  problemów z używaniem progrsmu, chętnie 

służę pomocą (telefonicznie lub e-mailowo). Nie wykluczam też porad osobistych w klubie 
SP9PKZ czy innym, a nawet przeprowadzenia pokazu działania programu. 
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2.  WSTĘP. 
 
 
Pracując w zawoach powinniśmy równo i czytelnie nadawać, aby ułatwić poprawny 

odbiór naszemu korespondentowi (wśród zakłóceńi zaników). Jeśli pracujemy SO w 
dłuższych (np. 48-godzinnych) zawodach, w drugiej części możemy już mieć problemy z 
nadawaniem, wynikłe ze zmęczenia.  

Jeśli nadajemy “ręcznie” na kluczu telegraficznym, zaczynają się problemy z rytmicznym 
nadawaniem, pojawiają się pomyłki wymagające poprawiania, itp.  

Na fonii –jeśłi nie mamy opanowanego języka (zwykle angielskiego) w stopniu 
przynajmniej dobrym – nasze nadawania (akcent) również mogą budzić zastrzeżenia i 
problemy z odbiorem u korespondentów. 

 
W takich przypadkach dużą pomocą dla operatora jest możliwość nadawania z buforów 

F1-F12 wcześniej wpisanych tam tekstów (czy zwrotów głosowych). Przed zawodami 
wstawiamy do buforów potrzebne teksty (cw) i potrzebne w zawodach zwroty głosowe (dla 
SSB). Podczas zawodów – naciskając odpowiedni klawisz – nadajemy z buforu zapisany tam 
wcześniej tekst (CW) względnie zwrot foniczny (SSB). 

 
• Przy prawidłowo skonfigurowanych buforach można iść jeszcze krok dalej: 

- zamiast naciskać kolejno klawisze z buforów F1-F12, możemy wszystkie nadawania 
  wykonywać naciskaniem tylko jednego klawisza <ENTER>. Jest to tak zwany tryb 
   półautomatyczny “EZW” [“ESM”], opisany szczegółowo dalej w poz. 31_2 “Praca  
   trybem półautomatycznym “EZW” [ESM].   

• Dodatkowo – jeśli pracujemy w zawodach wymagających nadawania numerów 
kolejnych łączności (np. WAE, WPX) – program wstawia w odpowiednim miejscu 
właściwy numer kolejny i nadaje go, zarówno na CW jak i na SSB.  

• Włączając tryb półautomatyczny “EZW ” [ ESM], możemy nadawać nie tylko zawartość 
jednego wybranego buforu, ale automatycznie cały zestaw potrzebnych w danym 
momencie buforów (np. znak korespondenta + raport + wymiana).  

         
          Taka praca wymagaprawidłowego zaprogramowania/skonfigurowania buforów, co jest 
tematem niniejszego opracowania.  
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3. ZASADY KONFIGURACJI BUFORÓW.  
 

•  Osobno konfigurujemy “pierwszą dwunastkę” F1-F12 dla pracy “metodą CQ” [Run],   
        a osobno “drugą dwunastkę” F1-F12 dla pracy metodą “SZiW” [S&P]. 

• Do pracy  telegrafią wpisujemy wprost potrzbny tekst z użyciem liter, cyfr, ew. znaków 
przestankowych oraz stosownych MAKRO. 

• Do pracy fonią wpisujemy gotowe pliki WAV  (wcześniej nagrane) oraz ew. MAKRO. 
• Jeśli przewidujemy pracę kilku operatorów (np. SN0HQ), nie ma potrzeby konfiguracji 

osobnych zsestawów buforów dla każdego operatora, ale nuszą oni nagrać własne 
pliki foniczne o prawidłowych nazwach, by program “mówił” właściwym głosem. 

• Wskazanym jest zamieszczenie na klawiszu każdego z buforów krótkiej nazwy 
określającej jego zawartość (6-7 znaków). 

• Program automatycznie załącza zestaw buforów dla wybranej (w oknie logowania) 
metody pracy: 

             Przy wybraniu “metody CQ” [Run]   - “pierwsza 12-ka” F1-F12 
                      -“-      -“-     metody “SziW” [S&P] – “druga 12-ka” F1-F12. 
 
WAŻNE:  Niektóre bufory przypisane są do określonej funkcji, wobec czego ich zawartość 
                  musi odpowiadać danej funkcji. Pozostałe bufory są “swobodne” i można w nie 
                  wpisywać dowolną zawartość przydatną operatorowi. 

I tak przy “metodzie CQ” [ Run]: 
 
F1    - bufor wywołania do zawodów, 
F2    -  bufor nadawanego raportu + wymiany, 
F3    -  bufor zakończenia łączności (m.in. loguje łączność), 
F4    -  bufor własnego znaku (używanego w tych zawodach), 
F5    -  bufor znaku korespondenta, 
F8    -  bufor “proszę powtórzyć”. 
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4.KONFIGURACJA BUFORÓW TELEGRAFICZNYCH.  
 

  Na ogół nie sprawia ona operatorom problemów.  Mamy do zaprogramowania 24 bufory:   
12 buforów dla “metody CQ” i 12 dla metody SziW. Po otworzeniu tablicy buforów 
prawoklikiem myszki na pole buforów (przy dowolnym paśmie, ale koniecznie przy ustawionej 
emisji CW), wypełniamy kolejno zawartości 3 kolumn: 

 Kolumna I    - oznaczenia buforów F1 ...F12, 
 Kolumna II  -  zwięzla nazwas buforu (maks 7 symboli), 
 Kolumna III -   tekst do nadania, wielkość czcionek dowolna, można wpisywać makro:   
                            *  lub  [MYCALL]   własny znak stosowany w danych zawodach 
                                                               (ustawienie znaku: Config ���� Station data), 
                             !                                 znak korespondenta z okna logowania, 
                            {exch}                         wymiana nadawana w danych zawodach 
                                                                (z File����Open log����Sent Exchange), 
                             #                                 numer kolejny łączności (jeśli stosowany), 
                             ]                                  SK 
                             <                                 przyspieszenie nadawania o 2 WPM, 
                             >                                 opóźnienie nadawania o 2 WPM.   
Po zaprogramowaniu F1-F12 dla “pierwszej 12-ki” [Run Messages], mamy blok 

“S&PMessages” i programujemy teksty F1-F12 “drugiej 12-ki” do pracy metodą “SziW” 
[S&P]. 

Zredagowane teksty będą “przypisane” do wszystkich zawodów otwieranych w danej bazie 
(choć oczywiście można je zmieniać). 

 
Po zaprogramowaniu całości warto dodatkowo zapisać dany zestaw buforów – prawoklikiem 

na pole buforów w oknie logowania otwieramy okno “CW Message Editor”, a z jego menu 
wybieramy: 

                        File���� Save these Messages 
W otwartym teraz oknie “Save As Filename Entry” wpisujemy nazwę zestawu buforów 
       na przykład:  IARU HFcw.mc    (rozszerzenie mc program doda sam).  
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4.KONFIGURACJA BUFORÓW TELEGRAFICZNYCH.  
 

4.1.  PRZYKŁADY TEKSTÓW BUFORÓW CW.  
 
4.1.1. Zestaw buforów dla IARU HFcw, “układ SP9ADU”  
           “Pierwsza 12-ka” dla pracy “metodą CQ” [Run]. 
 
Bufor Napis na klawiszu                    Tekst w buforze  
F1. CQ test  TEST TEST DE * * <<TEST>> 
F2. 599{exch} <<<<{SENTRSTCUT}>>>> {exch} 
F3. R SK test  R TU * <<TEST>> 
F4. {MYCALL}    * 
F5. His Call    ! 
F6. Rep.exch <<<<{SENTRSTCUT}>>>> {exch} {exch} 
F7. QRZ? QRZ? DE * * AGN K 
F8. Again ??AGN DE * KN 
F9. ?  ? 
F10. Zone?  ?ZONE?? AGN ZONE DE * KN 
F11. QRL QSY SRI QRL pse QSY TU 
F12. Call? ?CALL?? AGN CALL DE * KN 

 
• Nadawane teksty zawsze można skrócić, przerywając ich nadawanie <ESCAPE>. 
• Zrezygnowałem z buforu “QSO B4” (dawny F6). W przypadku, gdy zawoła nas 

stacja z którą łaczność już była, lepiej nie stosować takiego buforu i nie wdawać się w 
dyskusję, cy łączność była, czy nie (strata czasu), lecz przeprowadzić “normalną” 
łączność (tak będzie szybciej). Być może zostaliśmy zawołani, bo poprzednio 
korespondent źle odebrał nasz znak, lub nie odebrał wymiany. Jeśli zatem 
powtórzymy łączność, nie stracimy punktów (a czasem i cennego mnożnika) za 
łączność z daną stacją.”Duplikaty” w logu nie są karane – wbrew temu, co sądzi 
jeszcze dotąd wielu operqtorów (to nawyk z epoki logów papierowych), nie należy 
ich usuwać!!!  Program oceniający nasz log wybierze “lepszą” z tych 2 łączności.  

• Z menu okna logowania wybierany: 
              Config����Conf Ports����Function Keys����zaznaczamy “Work dupes when running”  
            W tym samym oknie można wybrać (warto) 

• Send cut numbers, 
• Use CW contest word spacing, 
• Send corrected call before end of QSO, 
• Send leading zeros in serial numbers.  

W w/w zakładce “Function Keys” można wybrać sposób skróconego nadawania niektórych 
cyfr, w pozycji “Cut Number Style (if enabled)”, z rozwijanej w dół listy, np: 
           T12345678NT  (TN)    lub podobny, wg uznania operatora. W tym przypadku zera 
będą nadawane jako T, zaś dziewiątki  jako N. 
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4.KONFIGURACJA BUFORÓW TELEGRAFICZNYCH.  
 

4.1.  PRZYKŁADY TEKSTÓW BUFORÓW CW cd.  
 
4.1.2. Zestaw buforów dla IARU HFcw, “układ SP9ADU”  
           “Druga 12-ka” dla pracy metodą “SZiW” [S&P].  
 

Bufor Napis na klawiszu Tekst w buforze 
F1. QRL?CQ QRL? 
F2. R599{exch} R<<<<{SENTRSTCUT}>>>> {exch} 
F3. R SK R TU * ] 
F4. {MYCALL} * 
F5.  His Call  ! 
F6. Rep.exch <<<<{SENTRSTCUT}>>>> {exch} {exch} 
F7. Zaw.pełne ! de * * K 
F8. Again ??AGN de * KN 
F9.  ?  ? 
F10. Zone? ?ZONE?? AGN ZONE de * KN 
F11. de{MYCALL}  DE * * K 
F12.  Call?  ?CALL?? AGN CALL de * KN 

 
• Nadawane teksty zawsze można skrócić, przerywając ich nadawanie <ESCAPE> 
• Uruchomienie buforu F1, poza nadaniem w/w tekstu, powoduje zmianę metody pracy na 

“metodę CQ” [ Run]. Opcjonalnie można wstawić też funkcję miany wówczas częstotliwości 
na ostatnio używaną na tym paśmie “częstotliwość CQ” (wygodne przy pracy w kategorii 
SO). 

• Zredagowany układ buforów będzie obowiązywał we wszystkich zawodach otwieranych w 
danej bazie [database], choć oczywiście można go modyfikować/zmieniać. Układy warto 
zapisywać, jak to pokazano na str. 4.  
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5.KONFIGURACJA BUFORÓW FONICZNYCH.  
Na przykładzie SN0HQ w IARU HF, przy “układzie SP9ADU”. 
 

5.1.  PRZYGOTOWANIE PLIKÓW GŁOSOWYCH.  
 
5.1.1. Nagranie potrzebnych plików. 
 

Przed zawodami (i to sporo przed), zanim przystąpimy do redagowania buforów głosowych, 
musimy mieć nagrane (i dopracowane) potrzebne pliki foniczne (głosowe) z prawidłowymi 
nazwami. Pliki te powinny być umieszczone w folderze WAV  głównego katalogu programu. 

 
Jeśli przewidywana jest praca kilku operatorów (jak np. w SN0HQ), każdy z nich powinien 

nagrać komplet własnych plików i umieścić je we “własnym” podfolferze folderu WAV; 
podfolder z własnym znakiem pod jakim operator loguje się w logu zawodów 

 
   Będą to 2 grupy plików głosowych: 

• Pliki do nadawania znaków korespondentów (a w niektórych zawodach również do 
nadawania numerów kolejnych łączności): 

- literowanie “Alfa, Bravo,.......Zulu”, 
- cyfry arabskie “Zero, One, Two.......Nine” 
- znak łamania “slash” 
Pliki te należy zebrać w dodatkowym podfolderze “Letters” 

•  Zwroty głosowe, potrzebne w zawodach (“okrzyki bojowe”), z których dla stacji 
SN0HQ w zawodach IARU HF niezbędne będą conajmniej: 

 
Nazwa pliku Zawartość głosowa 
CQtest_SN0HQ.wav CQ Contest, CQ Contest. SN0HQ, SN0HQ.Contest! 
59PZK.wav Five Nine, Papa Zulu Kilo. 
R59PZK.wav Roger, roger. Five Nine Papa Zulu Kilo 
R_SK_SN0HQtest.wav Roger, roger. SN0HQ Contest! 
R_SK_SN0HQ.wav Roger, roger.Good luck. SN0HQ 
SN0HQ.wav Sierra November Zero Hotel Queen 
QRZ_SN0HQ.wav QRZ? QRZ? SN0HQ. Again please! 
Again.wav Again. Again please! 
Repeat.wav Repeat, repeat please! 
Q_zone_SN0HQ.wav What is your zone? Repeat zone please! SN0HQ 
Q_zone.wav Repeat zone please! 
Q_call_SN0HQ.wav What is your call? Repeat call please! SN0HQ 
Q_Call.wav What is your call? Repeat call please! 
59PZK_PZK.wav Five Nine Papa Zulu Kilo, Papa Zulu Kilo 
de_SN0HQ.wav Calling you SN0HQ, SN0HQ over. 
QRL_QSY.wav Sorry, this frequency is in use, please QSY! Thank you! 
Q_QRL.wav Is this frequency occupied? 
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5.KONFIGURACJA BUFORÓW  FONICZNYCH cd.  
Na przykładzie SN0HQ w IARU HF, przy “układzie SP9ADU”. 
 

5.2.  REDAKCJA ZAWARTO ŚCI BUFORÓW GŁOSOWYCH.  
 
Mając nagrane pliki wg pkt. 5.1.1. i otwarty log SN0HQ dla IARU HF z wybraną emisją SSB 

(USB lub LSB),  przystępujemy do konfiguracji / redagowania poszczególnych 24 buforów  
(12 dla “metody CQ” [Run] i dalszych 12 dla metody “SZiW” [ S&P]). Po skonfigurowaniu 
zostaną one zapisane w danej bazie [database] i będą “obowiązujące” dla wszystkich zawodów 
tej bazy. Jeśli zatem np. za rok otworzymy w tej bazie [database] log na kolejne zawody IARU 
HF, będziemy mieli gotowy zestaw buforów.  

 
     5.2.1.  Pierwsza dwunastka dla pracy “metodą CQ” [Run] (kolor niebieski).  
 (Tabelę buforów otwieramy prawoklikiem na pole buforów w oknie logowania.) 
Bufor Napis na 

 klawiszu 
Wstawiony plik Zawartość głosowa 

F1. CQ test WAV\{OPERATOR}\CQtest_{MYCALL}.wav CQ Contest, CQ C ontest, 
SN0HQ, SN0HQ. Contest! 

F2. 59{exch} WAV\{OPERATOR}\59{exch}.wav FiveNinePapaZulu Kilo 
F3. R SK test WAV\{OPERATOR}\R_SK_{MYCALL}test.wav Roger,roger.SN 0HQ Contest! 

F4. {MYCALL} WAV\{OPERATOR}\{MYCALL}.wav SN0HQ 

F5. His Call  ! Znak korespondenta 

F6. Rept.exch WAV\{OPERATOR}\59PZK_PZK.wav 59 Papa Zulu Kilo, PZK 
F7. QRZ? WAV\{OPERATOR}\QRZ_{MYCALL}.wav QRZ?QRZ? SN0HQ Agai n  

F8. Again WAV\{OPERATOR}\Again.wav Again. Again please! 

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

F10. Zone? WAV\{OPERATOR}\Q_zone.wav Repeat zone 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.wav What is yoyr call? Repeat call 

please! 
 
Dla innych niż IARU HF zawodów układ będzie nieco inny, np. w buforze F10 w miejsce 

“Zone” może być “nr?” czy “state?”, “prov?”, itp. 
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5.KONFIGURACJA BUFORÓW FONICZNYCH cd.  
Na przykładzie SN0HQ w IARU HF, przy “układzie SP9ADU”. 
 

5.2.  REDAKCJA ZAWARTO ŚCI BUFORÓW GŁOSOWYCH cd.  
 
 
     5.2.2.  Druga dwunastka dla pracy metodą “SZiW” [S&P] (kolor zielony).  
 (Tabelę buforów otwieramy prawoklikiem na pole buforów w oknie logowania.) 
  
Bufor Napis na 

klawiszu 
Wstawiony plik Zawartość głosowa 

F1. QRL?CQ WAV\{OPERATOR}\Q_QRL.wav Is this frequency occupied? 

F2. R59{exch} WAV\{OPERATOR}\R59{exch}.wav Roger,roger. FiveNine Papa Zulu Kilo 

F3. R SK WAV\{OPERATOR}\R_SK_{MYCALL}.wav Roger,roger.Good l uck. SN0HQ 

F4. {MYCALL} WAV\{OPERATOR}\{MYCALL}.wav Sierra Novembe r Zero Hotel Queen 

F5. His Call  ! Znak korespondenta 

F6. Rept.exch WAV\{OPERATOR}\59PZK_PZK.wav Five Nine Papa Zulu Ki lo, PZK. 

F7. Zaw.pełne ! WAV\{OPERATOT}\de_{MYCALL}.wav (koresp.) calling you SN0HQ SN0HQ over 

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

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

F10. Zone? WAV\{OPERATOR}\Q_zone.wav Repeat zone please!  

F11. De{MYCALL} WAV\{OPERATOR}\de_{MYCALL}.wav Calling you SN0HQ, SN0HQ, over 

F12. Call? WAV\{OPERATOR}\Q_Call.wav What is your call? Repeat call please! 

 
 
Po zaprogramowaniu całości warto dodatkowo zapisać dany zestaw buforów – prawoklikiem 

na pole buforów w oknie logowania otwieramy okno “SSB Message Editor”, a z jego menu 
wybieramy: 

                        File���� Save these Messages 
W otwartym teraz oknie “Save As Filename Entry” wpisujemy nazwę zestawu buforów 
       na przykład:  IARU HFssb.mc    (rozszerzenie mc program doda sam).  
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                         1.0.1.   Spis zawartości. 
 

1.  Spis zawartości.…………………………..………………str. 1. 
 
2. Wstęp……………….……………………………..…str. 2. 
 
3.  Zasady konfiguracji buforów………………………..…str. 3-8. 
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    3.2.   Konfiguracja buforów fonicznych……………………str. 6-8 
          3.2.1.  Przygotowanie programu dla fonii………………str. 6. 
              3.2.1.1.  Przygotowanie plików dźwiękowych………str. 6. 
              3.2.1.2.  Konfiguracja zawartości buforów głosowych …str.7-8. 
                       3.2.1.2.1. „Pierwsza dwunastka” do „metody CQ” [Run]……str. 7. 
                          3.2.1.2.2. „Druga dwunastka” do metody „SZiW” {S&P] ……str. 8.  
4.  W zawodach ………………………………………..……str. 9-13.   
   4.1. Praca SSB trybem półautomatycznym „EZW” [ESM]… ….str. 9-11.   
        4.1.1.Praca SSB „metodą CQ”[ Run]………….…..……..str.  9-11.    
        4.1.2. Praca SSB metodą „SZiW” [S&P] ..………..…..……str. 10-11.  
   4.2.  Praca CW trybem półautomatycznym „EZW” [ESM] ........str. 12-13. 
         4.2.1. Praca CW „metodą CQ” [Run]………………………str. 12. 
         4.2.2. Prca CW metodą „SZiW” [S&P] …………………….str. 13.   
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2.  WSTĘP. 
 
 
Półautomatyczny tryb pracy EZW [ESM]  wprowadzony do N1MM Logger począwszy od 

wersji V7 (tryb ten jest oryginalnego autorstwa N6TR zastosowany po raz pierwszy w jego 
“N6TR Logger”) jest niezwykle cennym udogodnieniem zarówno dla operatora nadającego 
jak też i dla odbierającego korespondenta (łatwiejszy odbiór czytelnego nadawania).  

 
Jego zsady – w skrócie – (od strrony stosującego go operatora), to: 
 
Odbiór   - nie różni się od innych programów logujących zawodów, czyli należy odebrać  
                  i zapisać znak korespondenta oraz nadaną przez niego wymianę.  
                 (w niektórych zawodach ze stałą wymianą jak np. CQWWDXC czy IARU HF, 
                  trzeba odebrać, sprawdzić i ew. poprawić “podpowiedzianą” wymian ę). 
 
Nadawanie – wszystkie nadawania wykonujemy naciśnięciem tylko klawisza <ENTER>. 
                       Program “wie” co na danym etapie łączności należy nadać i nadaje to  
                       (zarówno na telegrafii jak i na fonii).  
 
Warunkiem poprawnej pracy jest właściwe skonfigurowanie zawartości 24 buforów:       

F1 – F12: osobno 12-tu dla “metody CQ” [Run]  (tzw. “pierwsza dwunastka”), a osobno 12-
tu dla metody pracy “SZiW” [S&P] tzw. “druga dwunastka”. 

 
Konfiguracja buforów sprawia pewne kłopoty początkującym operatorom, toteż opisałem 

ją szczegółowo, osobno dla telegrafii i osobno dla fonii, w części 41_1. 
 
I jeszcze jedna uwaga końcowa: 
     Niniejsze opracowanie bazuje na układzie tekstów (procedurze pracy w zawodach) 

ułożonych i stosowanych przezemnie (tzw. “układ SP9ADU”). Nie wątpię, że wielu 
operatorów ma lepsze własne układy – nic nie stoi na przeszkodzie w ich zastosowaniu w 
opisywanym Loggerze.  

 
         

 
                                                 73!    “ANDY”  SP9ADU             
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4. ZASADY KONFIGURACJI BUFORÓW.  
                  (opisane szczegółowo w części 41_1 ).  

•  Zarówno na telegrafii jak i na fonii osobno konfigurujemy bufory “pierwszej 
dwunastki” F1 – F12 dla pracy “metodą CQ” [Run] , a osobno bufory “drugiej 
dwunastki” F1 – F12 do pracy metodą “Szukaj i Wołaj”  [S&P]. 

• Do pracy  telegrafią wpisujemy wprost potrzebny tekst do nadawania z użyciem liter, 
cyfr, ew. znaków przestankowych oraz stosownych MAKRO. 

• Dla pracy fonią do buforów należy wpisywać nazwy plików fonicznych WAV 
(wcześniej nagranych i wstawionych do folderu WAV głównego katalogu programu, 
osobno dla każdego operatora),  oraz ew. MAKRO. 

• W zawartościach buforów można stosować (i stosuje się) MAKRA zastępujące 
fragmenty do nadania, jak np.  

                    {MY CALL}  lub  *         własny znak w danych zawodach, 
                          !                                  znak korespondenta, 
                            ]                                SK  (na CW), 
                     {exch}                             wymiana nadawan w danych zawodach, 
                        <                                 powiększenie tempa CW o 2 WPM , 
                    >                           zmniejszenie tempa CW o 2 WPM.  

• Należy pamiętać, że niektóre bufory mają przypisaną ściśle okreśłoną funkcję – wpisana 
w nie zawartość musi odpowiadać tej funkcji. 

                     Np. przy “metodzie CQ” [Run]: 
 
                   F1     bufor wywołania do zawodów, 
                F2      bufor raportu i nadawanej wymiany,  
                F3    bufor zakończenia łączności, 
                F4   bufor własnego znaku, 
                F5  bufor znaku korespondenta,  
                F8  bufor “nie odebrałem - proszę powtórzyć. 
 
          W pozostałe bufory możemy wstawić dowolne inne treści (na telegrafii teksty, na fonii pliki 
WAV) przydatne nam w danych zawodach.  
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3. ZASADY KONFIGURACJI BUFORÓW cd.  
 

3.1.KONFIGURACJA BUFORÓW TELEGRAFICZNYCH.  
(opisana szczegółowo w części 41_1) 

  Oprócz “zwykłych” czynności konfiguracyjnych, należy zredagować teksty w 24 buforach 
CW – mamy bowiem do dyspozycji: 

    12 buforów dla “metody CQ” [Run]  F1-F12 “pierwszej dwunastki”, 
    12 buforów dla metody “SZiW” [S&P] F1-F12 “drugiej dwunastki”. 
 
“Układ SP9ADU” tekstów buforów CW dla zawodów IARU HF: 
       “Pierwsza dwunastka” do pracy “metodą CQ” [ Run]   
Bufor Napis na klawiszu Tekst w buforze 
F1 CQ test TEST TEST DE  *  *  <<TEST>> 
F2 599[exch] <<<<{SENTRSTCUT}>>>> {exch} 
F3 R SK test R TU * <<TEST>> 
F4 {MYCALL} * 
F5 His Call ! 
F6 Rep.exch <<<<{SENTRSTCUT}>>>> {exch} {exch} 
F7 QRZ? QRZ? DE * * AGN K 
F8 AGN ??AGN DE * KN 
F9 ?  ? 
F10 Zone? ?ZONE?? AGN ZONE 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”  (dawniej F6). W przypadku, gdy zawoła nas stacja, z 

którą łaczność już była, lepiej nie stosować takiego buforu i nie wdawać się w dyskusję 
czy łączność była, czy nie (strata casu), leczprzeprowadzić “normalną” ł ączność (tak 
będzie szybciej). Być może zostaliśmy zawołani, bo poprzednio korespondent nie odebrał 
wymiany lub żle odebrał nasz znak (więc dla niego nie jest to duplikat). 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” ł ączność z tych 2 łączności.  

• Z menu okna logowania wybieramy: 
                  Config����Conf Ports����Function Keys����zaznaczamy “Work dupes when running” 
W tym samym oknie można wybrać dalsze opcje (warto!) 

• Send cut numbers, 
• Use CW contest word spacing, 
• Send corrected call before end of QSO, 
• Send leading  zeros in serial numbers.   
 
 
 



 
 
                                               - 5 -              
                                                                                                                    N1MM+problemy  SN0HQ 
                                                                                                                                                                      SP9ADU 2019MAY 

 
 

3.1..KONFIGURACJA BUFORÓW TELEGRAFICZNYCH cd.  
 
           “Druga 12-ka” dla 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. Rep.exch <<<<{SENTRSTCUT}>>>> {exch} {exch} 
F7. Zaw.pełne ! de * * KN 
F8. Again ??AGN DE * KN 
F9. ?  ? 
F10. Zone?  ?ZONE?? AGN ZONE DE * KN 
F11. de {MYCALL} DE * * K 
F12. Call? ?CALL?? AGN CALL DE * KN 

 
• Nadawane teksty zawsze można skrócić, przerywając ich nadawanie <ESCAPE>. 
• Z menu okna logowania wybieramy: 

              Config����Conf Ports����Function Keys����zaznaczamy przydatne opcje  
            W tym oknie można wybrać (warto) 

• Send cut numbers, 
• Use CW contest word spacing, 
• Send corrected call before end of QSO, 
• Send leading zeros in serial numbers.  

W w/w zakładce “Function Keys” można wybrać sposób skróconego nadawania niektórych 
cyfr, w pozycji “Cut Number Style (if enabled)”, z rozwijanej w dół listy, np: 
           T12345678NT  (TN)    lub podobny, wg uznania operatora. W tym przypadku zera 
będą nadawane jako T, zaś dziewiątki  jako N. 

• Należy wcześniej koniecznie sprawdzić, czy dla danych zawodów ustawiony jest 
poprawny, aktualny znak ( w Config�Station Data), oraz, czy wstawiona jest 
poprawna wymiana nadawana (exch), np. numer strefy 28, czy w przypadku SN0HQ 
powinno to być PZK , w konfiguracji danych zawodów. 

• Zredagowany układ buforów będzie obowiązywał dla wszystkich zawodow 
otwieranych w danej bazie. Dlatego wygodnie jest utworzenie osobnej bazy [database] 
dla IARU HF. Wówczas otwierając za rok nowe zawodu IARU HF w tej bazie, 
automatycznie będziemy mieli właściwe bufory. Niezależnie od tego, układ możemy 
zapisać jako IARUHFcw  w oknie CW Message Editor, wybierając z jego menu: 
File����Save These Messages to a Different Function Key.MC File Name 
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3.2.KONFIGURACJA BUFORÓW FONICZNYCH.  
 

3.2.1.  PRZYGOTOWANIE PROGRAMU DLA FONII.  
Na przykładzie SN0HQ w IARU HF, przy “układzie SP9ADU”. 

3.2.1.1. Nagranie potrzebnych plików. 
 

Przed zawodami (i to sporo przed), zanim przystąpimy do redagowania buforów głosowych, 
musimy mieć nagrane (i dopracowane) potrzebne pliki foniczne (głosowe) z prawidłowymi 
nazwami. Pliki te powinny być umieszczone w folderze WAV  głównego katalogu programu. 

 
Jeśli przewidywana jest praca kilku operatorów (jak np. w SN0HQ), każdy z nich powinien 

nagrać komplet własnych plików i umieścić je we “własnym” podfolferze folderu WAV; 
podfolder z własnym znakiem pod jakim operator loguje się w logu zawodów 

 
   Będą to 2 grupy plików głosowych: 

• Pliki do nadawania znaków korespondentów (a w niektórych zawodach również do 
nadawania numerów kolejnych łączności): 

- literowanie “Alfa, Bravo,.......Zulu”, 
- cyfry arabskie “Zero, One, Two.......Nine” 
- znak łamania “slash” 
Pliki te należy zebrać w dodatkowym podfolderze “Letters” 

•  Zwroty głosowe, potrzebne w zawodach (“okrzyki bojowe”), z których dla stacji 
SN0HQ w zawodach IARU HF niezbędne będą conajmniej: 

 
Nazwa pliku Zawartość głosowa 
CQtest_SN0HQ.wav CQ Contest, CQ Contest. SN0HQ, SN0HQ.Contest! 
59PZK.wav Five Nine, Papa Zulu Kilo. 
R59PZK.wav Roger, roger. Five Nine Papa Zulu Kilo 
R_SK_SN0HQtest.wav Roger, roger. SN0HQ Contest! 
R_SK_SN0HQ.wav Roger, roger.Good luck. SN0HQ 
SN0HQ.wav Sierra November Zero Hotel Queen 
QRZ_SN0HQ.wav QRZ? QRZ? SN0HQ. Again please! 
Again.wav Again. Again please! 
Repeat.wav Repeat, repeat please! 
Q_zone_SN0HQ.wav What is your zone? Repeat zone please! SN0HQ 
Q_zone.wav Repeat zone please! 
Q_call_SN0HQ.wav What is your call? Repeat call please! SN0HQ 
Q_Call.wav What is your call? Repeat call please! 
59PZK_PZK.wav Five Nine Papa Zulu Kilo, Papa Zulu Kilo 
de_SN0HQ.wav Calling you SN0HQ, SN0HQ over. 
QRL_QSY.wav Sorry, this frequency is in use, please QSY! Thank you! 
Q_QRL.wav Is this frequency occupied? 
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3.2. KONFIGURACJA BUFORÓW FONICZNYCH cd.  
Na przykładzie SN0HQ w IARU HF, przy “układzie SP9ADU”. 
 

3.2.1.2.  REDAKCJA ZAWARTOŚCI BUFORÓW GŁOSOWYCH.  
 
Mając nagrane pliki wg pkt. 5.1.1. i otwarty log SN0HQ dla IARU HF z wybraną emisją SSB 

(USB lub LSB),  przystępujemy do konfiguracji / redagowania poszczególnych 24 buforów  
(12 dla “metody CQ” [Run] i dalszych 12 dla metody “SZiW” [ S&P]). Po skonfigurowaniu 
zostaną one zapisane w danej bazie [database] i będą “obowiązujące” dla wszystkich zawodów 
tej bazy. Jeśli zatem np. za rok otworzymy w tej bazie [database] log na kolejne zawody IARU 
HF, będziemy mieli gotowy zestaw buforów.  

 
     3.2.1.2.1   Pierwsza dwunastka dla pracy “metodą CQ” [Run] (kolor niebieski).  
 (Tabelę buforów otwieramy prawoklikiem na pole buforów w oknie logowania.) 
Bufor Napis na 

 klawiszu 
Wstawiony plik Zawartość głosowa 

F1. CQ test WAV\{OPERATOR}\CQtest_{MYCALL}.wav CQ Contest, CQ C ontest, 
SN0HQ, SN0HQ. Contest! 

F2. 59{exch} WAV\{OPERATOR}\59{exch}.wav FiveNinePapaZulu Kilo 
F3. R SK test WAV\{OPERATOR}\R_SK_{MYCALL}test.wav Roger,roger.SN 0HQ Contest! 

F4. {MYCALL} WAV\{OPERATOR}\{MYCALL}.wav SN0HQ 

F5. His Call  ! Znak korespondenta 

F6. Rept.exch WAV\{OPERATOR}\59PZK_PZK.wav 59 Papa Zulu Kilo, PZK 
F7. QRZ? WAV\{OPERATOR}\QRZ_{MYCALL}.wav QRZ?QRZ? SN0HQ Agai n  

F8. Again WAV\{OPERATOR}\Again.wav Again. Again please! 

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

F10. Zone? WAV\{OPERATOR}\Q_zone.wav Repeat zone 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.wav What is yoyr call? Repeat call 

please! 
 
Dla innych niż IARU HF zawodów układ będzie nieco inny, np. w buforze F10 w miejsce 

“Zone” może być “nr?” czy “state?”, “prov?”, itp. 
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3.2. KONFIGURACJA BUFORÓW FONICZNYCH cd.  
Na przykładzie SN0HQ w IARU HF, przy “układzie SP9ADU”. 
 

3.2.1.2.   REDAKCJA ZAWARTOŚCI BUFORÓW GŁOSOWYCH cd.  
 
 
     3.2.1.2.2.   Druga dwunastka dla pracy metodą “SZiW” [S&P] (kolor zielony).  
 (Tabelę buforów otwieramy prawoklikiem na pole buforów w oknie logowania.) 
  
Bufor Napis na 

klawiszu 
Wstawiony plik Zawartość głosowa 

F1. QRL?CQ WAV\{OPERATOR}\Q_QRL.wav Is this frequency occupied? 

F2. R59{exch} WAV\{OPERATOR}\R59{exch}.wav Roger,roger. FiveNine Papa Zulu Kilo 

F3. R SK WAV\{OPERATOR}\R_SK_{MYCALL}.wav Roger,roger.Good l uck. SN0HQ 

F4. {MYCALL} WAV\{OPERATOR}\{MYCALL}.wav Sierra Novembe r Zero Hotel Queen 

F5. His Call  ! Znak korespondenta 

F6. Rept.exch WAV\{OPERATOR}\59PZK_PZK.wav Five Nine Papa Zulu Ki lo, PZK. 

F7. Zaw.pełne ! WAV\{OPERATOR}\de_{MYCALL}.wav (koresp.) calling you SN0HQ SN0HQ over 

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

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

F10. Zone? WAV\{OPERATOR}\Q_zone.wav Repeat zone please!  

F11. De{MYCALL} WAV\{OPERATOR}\de_{MYCALL}.wav Calling you SN0HQ, SN0HQ, over 

F12. Call? WAV\{OPERATOR}\Q_Call.wav What is your call? Repeat call please! 

 
 
Po zaprogramowaniu całości warto dodatkowo zapisać dany zestaw buforów – prawoklikiem 

na pole buforów w oknie logowania otwieramy okno “SSB Message Editor”, a z jego menu 
wybieramy: 

                        File���� Save these Messages 
W otwartym teraz oknie “Save As Filename Entry” wpisujemy nazwę zestawu buforów 
       na przykład:  IARU HFssb.mc    (rozszerzenie mc program doda sam).  
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                  4. W ZAWODACH. 
 
  4.1. PRACA  SSB  TRYBEM  PÓŁAUTOMATYCZNYM “EZW” [ ESM]. 
 
    4.1.1.  Praca  SSB  “metodą CQ”  [Run].  
 

• Ustawiamy w RADIO wybraną częstotliwość i emisję SSB.  
• Jeśli mamy sterowanie CAT, częstotliwość i emisja ustawią się automatycznie w logu  

                PC. Jeśli nie mamy CAT, w logu PC musimy ustawić je oddzielnie, np. wpisami  
                w pole znakui <ENTER> (osobno częstotliwość a osobno emisję), lub przynajmniej  
                zaznaczeniem właściwego pasma  w kolumnie PH.  

• Załączamy “metodę CQ” [Run]  ręcznie myszką w okienku “Run”, lub komendą  
klawiaturową Alt-U.  

• Załączamy tryb półautomatyczny “EZW” [ESM]  komendą klawiaturową Ctrl-M.  
                       (powinien być zaznaczony żółtym kolorem klawisz buforu F1).  
 
               ENTER----------------���� ENTER---------------------------------------���� ENTER 
                             wpis znaku                     wpis/kontrola wymiany odebranej 
 

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

SN0HQ, SN0HQ. Contest! 
------------------------- 

2. Odebranie i wpisanie znaku ----------------------------   PY5ZHP 
3. Naciśnięcie <ENTER>   PY5ZHP 59PZK ------------------------- 
4. Odebranie i wpisanie numeru 

Strefy korespondenta. 
----------------------------   59 15 

5. Naciśnięcie <ENTER> Roger, roger.SN0HQ Contest! 
(i zalogowanie łączności) 

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

    I dalej od pkt. 2; jeśli nikt nie zawołał, od pkt. 1.  
W razie problemów z odbiorem korzystamy z buforów dodatkowych: 

                 F8  Again        F12  Call ?      F10   Zone?     
               F9  Repeat      F7    QRZ? 
 
  Jeśli korespondent nie odebrał i prosi o powtórzenie: 
                 F4   SN0HQ 
               F6   59 PZK                  lub    F5F6   PY5ZHP 59PZK PZK   
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                  4. W ZAWODACH. 
 
  4.1. PRACA  SSB  TRYBEM  PÓŁAUTOMATYCZNYM “EZW” [ ESM]. 
 
    4.1.2.  Praca  SSB  metodą “SZiW”  [S&P].  
     
   Metodę “SZiW” stosuje się zazwyczaj przy wyszukiwaniu i robieniu mnożników, bądź to 

poprzez przesłuchianie pasma, bądź z pomocą DX-Cluster. Również stacja “Run” w sytuacji, 
gdy na nadawane “CQ” nie zyskuje zawołań – może przejść na metodę “SZiW” wyszukując 
sobie korespondentów (niekoniecznie muszą to być nowe mnożniki).   

  Typowe “stanowisko mnożnikowe” SN0HQ w IARU HF ssb pracuje zwykle następująco: 
• Ustawiona zostaje emisja SSB i wskazane pasmo w RADIO i w logu PC np. 

wybraniem odpowiedniej pozycji w kolumnie PH okna logowania, 
Uwaga:  jeśli mamy CAT, będzie zapisywana w logu PC dokładna częstotliwość 
każdej łączności – w braku CAT wystarczy w logu PC ustawiać tylko pasmo (zwykle 
początek pasma np. 14200 dla 20m SSB). 

• Wybrana zostaje metoda “SZiW” [S&P]  zaznaczeniem w polu S&P myszką lub 
komendą klawiaturową Alt-U.  

• Załączony zostaje tryb półautomatyczny “EZW” [ESM]  komendą klawiaturową 
Ctrl-M.    (powinien być zaznaczony żółtym kolorem klawisz buforu F4).  

 

                                ENTER-------------------���� ENTER 
           Wpis znaku                wpis odebranego                         sprawdzenie oedbrania   
                                              numeru strefy                              przez korespondenta 
 

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

Kontrola koloru wpisu 
---------------------- CQ Contest, CQ Contest 

DA0HQ DA0HQ Contest! 
2. Naciśnięcie <ENTER>   SN0HQ --------------------------------- 

3. Odebranie i wpisanie nr-u strefy 
korespondenta, lub skrótu 
organizacyjnego. 

----------------------   SN0HQ  59 DARC 

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

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

5. Sprawdzenie odebrania 
przez korespondenta 

-------------------------- Roger, Roger. 
     DA0HQ Contest! 

  i dalej od pkt. 1. 
Wyszukanie* )Lp.1.) poprzez nasłuch na paśmie lub z DX-Cluster. 
Kolor wpisanego znaku: 
       SZARY               łączność niepunktowana, np. duolikat – skasować Alt-W 
      NIEBIESKI     nowa stacja, ale nie nowy mnożnik. 
      CZERWONY  nowa stacja i nowy mnożnik – zrobić koniecznie! 
      ZIELONY        nowa stacja i nowy podwójny mnożnik (np w CQWW) 
                                                                                      zrobić za wszelką cenę! 
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                  4. W ZAWODACH cd. 
 
  4.1. PRACA  SSB  TRYBEM  PÓŁAUTOMATYCZNYM “EZW” [ ESM]. 
 
    4.1.2.  Praca  SSB  metodą “SZiW”  [S&P] cd.  
 
   Problemy z odbiorem – korzystamy z buforów dodatkowych: 
            F8   Again           F10 Zone? 
          F9    Repeat        F12  Cll? 
   Korespondent nie odebrał  - powtarzamy wskazany fragment: 
 
            F4    SN0HQ 
          F6    59PZK PZK               lub     F5 F6   DA0HQ 59 PZK PZK 
 
    WAŻNE!  Jeśli korespondent nie odpowiedział na zawołanie Lp.2. ponownego  
                      zawołania nie możemy dokonać kolejnym naciśnięciem <ENTER>,  
                          ale dostępne są 3 sposoby zawołania: 
 
             zawołanie pełne       F7    DA0HQ calling you SN0HQ, SN0HQ over, 
             zawołanie skrócone F11                 calling you SN0HQ, SN0HQ over, 
             zawołanie krótkie    F4                                      SN0HQ   
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                  4. W ZAWODACH cd. 
 
  4.2. PRACA  CW  TRYBEM  PÓŁAUTOMATYCZNYM “EZW” [E SM]. 
 
    4.2.1.  Praca  CW  “metodą CQ”  [Run].  
 

• Ustawiamy w RADIO wybraną częstotliwość i emisję CW.  
Jeśli nie mamy CAT, częstotliwość i emisję musimy oddzielnie ustawić w logu PC, 
Np. wpisami w pole znaku i <ENTER> (osobno częstotliwość, a osobno emisję), lub 
zaznaczeniem właściwego pasma w kolumnie CW okna logowania.  

• Włączamy “metodę CQ” [Run] w polu  “run”  myszką lub komendą klawiaturową 
Alt-U.  

• Włączamy tryb półautomatyczny “EZW” [ESM]  komendą klawiaturową Ctrl-M  
                 (powinien być zaznaczony żółtym kolorem klawisz buforu F1).  
 
               ENTER------------���� ENTER -----------------���� ENTER 
                               wpis znaku                           wpis/kontrola  
                                                                          wymiany odebranej  
 
          

Lp. Czynność operatora Program nada Korespondent nada  
1. Naciśnięcie <ENTER> TEST TEST DE 

SN0HQ SN0HQ TEST 
------------------------------ 

2. Odebranie i wpisanie znaku -----------------------------       VK2AR 
3. Naciśnięcie <ENTER>   VK2AR 5NNPZK ------------------------------ 

4. Odebraniei wpisanie 
numeru strefy korespondenta 

-----------------------------    R 5NN 59 

5. Naciśnięcie <ENTER>   R TU  SN0HQ  TEST 
(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  Zone? 
       F9     ?               F7   QRZ?  
 
Jeśli korespondent nie odebrał i prosi o powtórzenie: 
 
         F4   SN0HQ 
        F6   5NNPZK PZK            lub       F5 F6    VK2AR 5NNPZK PZK 
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                  4. W ZAWODACH cd. 
 
  4.2. PRACA  CW  TRYBEM  PÓŁAUTOMATYCZNYM “EZW” [E SM]. 
 
    4.2.2.  Praca  CW  metodą “SZiW” {S&P].  

• Ustawiamy w RADIO wybrane pasmo i emisję CW. 
Jeśli nie mamy CAT, pasmo i emisję musimy osobno ustawić w logu PC, np. 
zaznczeniem właściwego pasma w kolumnie CW okna logowania.  

• Wybieramy metodę pracy “SZiW” [S&P]  ustawieniem zaznaczenia w okienku 
“S&P” myszką lub komendą klawiaturową Alt-U.  

• Załaczamy tryb półautomatyczny “EZW” [ESM]  komendą klawiaturową Ctrl-M  
                 (powinien być zaznaczony kolorem żółtym klawisz buforu F4).  
 
                            ENTER-------------------------------����ENTER 
         wpis znaku                 wpis/kontrola odebranej strefy                     sprawdzenie odebrania 
                                                                                                                    przez korespondenta 

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

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

              VK2AR TEST 
2. Naciśnięcie <ENTER>       SN0HQ --------------------------------- 

3. Odebranie i wpisanie wymiany 
od korespondenta 

--------------------- SN0HQ 5NN59 

4. Naciśnięcie <ENTER>  R 5NNPZK 
(i zalogowanie) 

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

5. Sprawdzenie odebrania 
przez korespondenta 

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

     I dalej od pkt. 1.  
• wyszukanie* (Lp.1) poprzez nasłuch na paśmie lub ze SPOT-ów DX-Cluster. 
• 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 koniecznie! 
                    ZIELONY       - nowa stacja i nowy podwójny mnożnik np. w CQWW 
                                                                                        zrobić za wszelką cenę!  

•  Problemy z odbiorem – korzystamy z buforów dodatkowych: 
                    F8   Agn        F10   Zone? 
                    F9     ?           F12   Call?     

• Korespondent nie odebrał  i prosi o powtórzenie wskazanego fragmentu: 
                    F4    SN0HQ 
                    F6    5NNPZK PZK     lub  F5 F6   VK2AR 5NNPZK PZK 
WAŻNE:Jeśli korespondent nie odpowiedział na zawołanie (Lp.2.), ponownego zawołania 
          nie możemy dokonać następnym naciśnięceim <ENTER>, ale mamy 3 inne sposoby: 
                Zawołanie pełne       F7       VK2AR de SN0HQ SN0HQ K 
                Zawołanie skrócone F11                    de SN0HQ SN0HQ K 

                Zawołanie krótkie    F4                           SN0HQ  
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                         1.0.1.   Spis zawartości. 
 

         1. Spis zawartości…………………………….….str. 1.  
         2. Wstęp……………………………..………….str. 2. 
          3.  Czynności wstępne………………………………..str. 3. 
          4.  Pobieranie SPOT-ów……………………………...str. 3-4. 
          5.  Przeprowadzanie łączności ze SPOT-em…………str. 4.   
         
 
    [ 1 ]  Poz. 3B “SN0HQ Praca w zawodach IARU HF programm logującym 
                            N1MM LOGGERplus” W2.01 SP9ADU 2019NOV. 
 
    [ 2 ]                 “Korzystanie z programu DX-Spider” W1.02 SP9ADU 2013SEP.  
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2.  WSTĘP. 
 
 
Opis korzystania z DX-Cluster zawarty w wersji W1.01 z 2017NOV opracowania 

“SN0HQ praca w zawodach IARU HF programem logującym N1MMLogger” dotyczył 
poprzednich wersji N1MM Logger, a dla  N1MM  LOGGER plus jest nieaktualny.  

Konieczne zmiany wprowadziłem w wersji W2.01 w/w opracowania przewidzianej dla 
N1MMLogger+, a tutaj przypominam je PT Operatorom. 

 
Doświadczonego operatora nie trzeba przekonywać, jak wielką pomocą w zawodach (oraz 

jak poprawia wynik!) jest wspomaganie się SPOT-ami otrzymywanymi z DXCluster – a takie 
wspomaganie jest w pełni dozwolone m.in. w kategoriach MULTI-OP  i MULTI-MULTI. 
Korzysta z niego głównie stanowisko “mnożnikowe”, SPOT-y pokazywane są na mapie 
pasma kolorami, dzięki czemu łatwo rozpoznać nowe (potrzebne) mnożniki. 

Wykorzystywanie SPOT-ów podczas pracy w sieci (takiej jak np. SN0HQ) przebiega nieco 
inaczej, niż przy indywidualnej pracy, co uwzględniam w opisie.  

 
Różne węzły DX-Cluster pracują jeszcze w rozmaitych formatach, ale zachodzi stopniowo 

unifikacja i przestrajanie na format DXSpider. Format ten posiada bowiem szereg zalet dla 
operatorów, stąd staje się dominujący. Są to m.in.: 

• Węzły formatu DXSpider pracują w sieci, wystarczy zatem połączenie z jednym 
dowolnym węzłem tego formatu, aby otrzymywać SPOT-y z całego świata. 

• Większość węzłów posiada połączenie internetowe  (TELNET) , co eliminuje 
niezbyt wygodny w zawodach PACKET – otrzymujemy SPOT-y bezpośrednio na 
stacyjny PC podłączony do internetu.  

• Operator może w każdej chwili jednorazowo zażądać potrzebnej partii SPOT-ów, 
np. określonej strefy WAZ czy ITU, okrelonego kraju, czy nawet wprost 
potrzebnej stacji. 

• Na węźle można założyć  (aż do odwołania) własny “prywatny” filtr, by 
otrzymywać tylko wybrany “rodzaj” SPOT-ów. 

• Oprócz SPOTów pobierać możemy inne przydatne informacje, np propagacyjne 
dla umawiania sked-ów, informacje o ekspedycjach i QSL managerach, itp. – patrz 
[2]. 
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3. CZYNNOŚCI  WSTĘPNE. 
 
Przy pracy w sieci w gestii głównego komputera MASTER pozostaje wybór węzła, 

połączenie się z nim i zalogowanie. Operatorzy na poszczególnych stanowiskach nie 
wykonują tych czynności. 

Powinni natomiast w swoich stacyjnych PC: 
• Otworzyć (z menu okna logowania) okna: 

               TELNET  - do komunikacji z węzłem poprzez MASTER, 
                Bandmap – mapę pasma, na której pokazywane będą kolorami SPOT-y. 

•  Przewidując łączności ze SPOT-ami warto ustawić metodę pracy SZiW [S&P]  
myszką lub komendą klawiaturową  Alt-U , oraz półautomatyczny tryb pracy 
komendą klawiaturową  Ctrl-M.  

• W oknie TELNET  ustawić należy “Format for DXSpider” (w zakładce Clusters). 
 
Potwierdzeniem poprawnej łączności z węzłem (via MASTER) może być np. otrzymanie 
strony powitalno-informacyjnej oraz bieżące otrzymywanie SPOT-ów. Sprawdzenia 
można też dokonać wysyłając którąś z prostszych komend, np SH/DX – powinniśmy 
zobaczyć partię ostatnich SPOT-ów (zwykle 10 lub inną ustawioną ilość). Komendę tę 
można wysłać z okna TELNET naciśnięciem właściwego pola. 
 

4. POBIERANIE SPOT-ów. 
 

• Z chwilą połączenia się z węzłem, SPOT-y otrzymywać będziemy automatycznie 
w oknie TELNET : 

� ze stroną powitalną otrzymamy ostatnią partię (zazwyczaj 10 SPOT-ów), 
� dalsze SPOT-y napływać będą pojedynczo, w miarę ich otrzymywania 

przez węzeł. 
 SPOT-y o częstotliwościach zgodnych z aktualnie ustawionym w oknie logowania 

pasmem, wpisywane zostają również i na mapę tego pasma, w pozycjach odpowiadających w 
przybliżeniu ich częstotliwościom, kolorami określającymi ich “wartość”. Po wskazaniu ich 
tam kursorem (nie kliknięciu!) ukażą się dodatkowe informacje: 

- częstotliwość SPOT-u (spotowana!), 

- “wiek” SPOT-u w minutach, 

- znak “spottera” (stacji, która przysłała SPOT), 

- Ew. inne dalsze informacje o SPOCIE. 
 

Informacje te można również zobaczyć w “poszerzonym” oknie TELNET. 
 
 
• W każdej chwili można zażądać (odpowiednią komendą) jednorazowego 

przysłania potrzebnych nam aktualnie SPOT-ów, np. z wybranej strefy WAZ lub 
ITU, z wybranego kraju, a nawet o wybranej stacji [4] pkt 7 str 11-12 i pkt14 str.29 
np: 

                  SH/DX on 10m      pokaż ostatnią partię SPOT-ów z pasma 10m, 
                  SH/DX VK                 -“-        -“-        -“-       -“-      stacji z Australii,  
                  SH/DX K1N               -“-        -“-        -“-       -“-      stacji K1N 
                                                itp.  
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 4. POBIERANIE SPOT-ów cd. 
 

•  Można zażądać otrzymywania (aż do odwołania) tylko wybranego rodzaju  SPOT-
ów poprzez ustawienie na węźle SPIDER własnego filtru – patrz [2] pkt 13 
str. 26-28. 

 

   5. PRZEPROWADZENIE ŁĄCZNOŚCI ZE SPOT-em. 
 

• Klikamy wybrany na mapie paasma SPOT 2xlewym klawiszem myski. Znak 
SPOT-u zostanie wstawiony w okno logowania. 

               Jeśli mamy CAT: 
                  Radio zostanie ustawione na częstotliwość SPOT-u. 
               Jeśli nie mamy CAT:  
       Radio musimy ustawić/przestroić ręcznie (częstotliwość, emisja). Częstotliwość  
       stacji SPOT-owanej można odczytać na mapie pasma po wskazaniu SPOT-u 
       kursorem (wcześniej), lub w “poszerzonym” oknie TELNET.  
Uwaga: W obu w/w 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 prowadzimy dalej 
                 łączność tym trybem (w uproszczony sposób).  
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