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1. WSTĘP. 
 
 

Niniejsze opracowanie ma być pomocne operatorowi rozpoczynającemu stosowanie 
w zawodach programu logującego – w tym przypadku programu: 

 
                     „N1MM LOGGER plus” 
 
Opisuje ono (ramowo) przygotowanie i pracę w prostszych zawodach CW – jako 

przykład wybrałem popularne zawody „OK/OM Contest”. 
Dla kilku ważniejszych zawodów publikuję osobno w cyklu „Pomocnik 

krótkofalowca” – bardziej dokładne opisy obejmujące szczegóły specyfiki danych 
zawodów: 

           [ 4 ]   Poz.11B    CQ World Wide DX Contest. 
 [ 5 ]   Poz.15.      SP DX Contest.  
          [ 6 ]   Poz.8.        WAE DX Contest. 
 [ 8 ]   Poz.3B      IARU HF Contest.  
 [ 9 ]   Poz.41.     Problemy pracy programem N1MMplus. 
                                             
                                                                         oraz sukcesywnie dalsze.  

 
Mam nadzieję, że będą one udostępnione zainteresowanym operatorom na witrynie 

któregoś z klubów krótkofalarskich, np. Krakowskiego OT PZK.  
 
Niniejsze opracowanie nie obejmuje szczegółów czynności związanych z 

pobraniem, zapisaniem i wstępną konfiguracją programu – przypominając je tylko 
ramowo w punktach 4, 5 i 6. Szczegóły znaleźć można w  [2] i  [3]  w rozdziałach 1.0 
do 1.9.  

W razie napotkania przez PT Operatorów problemów z używaniem programu, 
chętnie służę pomocą telefonicznie lub lepiej osobiście (wraz z pokazem)  w SP9PKR 
OT10 PZK Kraków, Basztowa 15 m 17, wtorki po 18-tej, gdzie można również 
skopiować (legalnie!) potrzebne pliki programu i jego opisy.  

 
Ograniczyłem się tutaj do części ściśle operatorskiej, obejmującej czynności 

operatora zasiadającego na stanowisku operatorskim. Opis oparty jest na przykładzie 
pracy stacji  SP9PKR  w zawodach  „OK/OM Contest” . 

  
 
                                 73 i powodzenia w zawodach! 
 
                                                            Andrzej „ANDY” SP9ADU. 
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  3. OGÓLNE INFORMACJE o „N1MM LOGGER+ . 

 
Opublikowana w 2018 r. nowa wersja programu N1MM Logger zatytułowana 
                       „ N1MM Logger plus „ 
zawiera szereg dalszych udogodnień dla operatora i warto ją zastosować. 
Są to m.in.: 
             - usprawniony odbiór QTC w WAE, 
             - tworzenie pliku CABRILLO w najnowszej wersji, 
             - wiele nowych zawodów, 
                           itd. 
Wersji „N1MMLOGGERplus” nie można uzyskać poprzez uaktualnienie dotychczas 

posiadanej którejś z poprzednich wersji programu jak V7-V11 czy Classic, ani też 
poprzez skopiowanie z innego komputera czy ze strony WWW.  Musimy ją pobrać „od 
początku”, co opisane jest m.in. w [2] i [3[ w rozdz. 1.0 do 1.9. 

 
           4. POBIERANIE PROGRAMU (skrót). 

                  Szczegółowy opis w  [2] i [3] w rozdziale 1.2.  
 

 Z witryny „N1MM LOGGER plus” pobieramy 2 najnowsze instalatory: 
 
Pełny instalator programu            N1MM Logger+ Full Installer [numer wersji].exe 
Instalator uaktualnienia                N1MM Logger+ Update  [numer wersji].exe 
 
      Numer wersji jest w formie:       x.yy.zzzz         gdzie: 
            x      -  jest numerem większej zmiany (wstępnie 0, obecnie 1), 
            yy    -  jest numerem kolejnej większej wersji (znacznie zmienionej wersji), 
            zzzz – jest numerem mniejszej wersji (nieznacznie zmienionej wersji). 
 
  W powoływanym „Manual” była to wersja 0.18.3241, natomiast aktualnie mamy 

wersję  1.0.8322.0  
 Użytecznym może  być pobranie również odpowiedniego pliku „Call History”,  

jeśli planujemy pracę w zawodach, w których korespondenci nadają stałą 
wymianę np. 

                 Skrót stanu USA                  w ARRL Int. DX Contest,  
                 Skrót dystryktu                     w OK/OM Contest, 
                 Skrót kantonu                        w HELVETIA, 
                 DOK                                      w WAG, 
                 Nr departamentu                    w REF                         itp.  
 

Wówczas włączywszy ten plik do konfiguracji zawodów (przy otwieraniu logu w 
zakładce „Associated Files” w pozycji „Call History Filename”) –program będzie 
„podpowiadał” właściwy skrót dla odbioru po wpisaniu znaku ( i ew. spacji). Należy 
wówczas również zaznaczyć pozycję „Call History Lookup” w rozwinięciu pozycji 
„Config” okna logowania.  
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  5. INSTALACJA PROGRAMU (skrót). 
Opis w [2] i [3] pkt. 1.3.  
 

Program instaluje się domyślnie w 2 miejscach (!) – i tak należy dotrzymywać: 
 Pliki programu instalują się w „Program Files”, 
 Pliki użytkownika i pliki modyfikowalne programem w „My Documents”. 

Wykonujemy „Pełną instalację” [Full Instal] za pomocą pobranego w pkt. 4 instalatora 
kierując się opisem podanym w rozdziale 1.3  [2], [3] oraz podawanymi przez instalator 
komendami. Zalecane jest wcześniejsze zamknięcie innych programów, jak również 
utrzymywanie połączenia internetowego (WWW) podczas instalacji programu, gdyż 
„dobiera” on sobie potrzebne pliki z witryny N1MM.  

  Po zakończeniu instalacji należy zrestartować komputer, co zresztą nakaże sam 
instalator.  

  Potrzebne będzie później zainstalowanie najnowszego uaktualnienia programu, co 
opisane jest w pkt. 7.  

 

  6. WSTĘPNA KONFIGURACJA PROGRAMU . 
   Skrót – opis w rozdziale. 1.4. [2] i [3]. 
Przy pierwszym otworzeniu programu, po wykonaniu pkt.5, program zaproponuje 

otworzenie nowej „database”. Wybieramy opcję: 
          „Create New N1MMLogger+database” 
Program zaproponuje nazwę tej „database” jako „ham.3db”, można pozostawić lub 

zmienić.  
Na koniec program otworzy okno dialogowe edycji informacji stacyjnych [Edit Station 

Information]. Okno należy wypełnić nie pozostawiając ewentualnych wpisów 
przykładowych – absolutnym minimum jest wpisanie własnego znaku [Call] oraz sekcji 
ARRL [ARRL Section]. W tym ostatnim polu wpisujemy DX.  

W polu znaku [Call] wpisujemy znak używany w bieżących zawodach, będzie on 
zamieszczony w każdej linii pliku CABRILLO, a również wstawiany do buforów 
użyciem makro [MYCALL]  oraz * (gwiazdka).  

Jeśli zatem chcemy zmienić ten znak (np. na specjalny), lub wpisać/zmienić inne dane w 
tym oknie, mamy do tego okna zawsze dostęp z menu okna logowania poprzez: 

                      Config Change Your Station Data 
Otworzy to w/w okno „Edit Station Information” str. 25 i 27 w  [2] i [3]. 
Jeśli chcemy, by program podawał prawidłowe kierunki anteny oraz odległości, należy 

wpisać własny  WW QTH lokator [Grid Square].  Program przeliczy go na 
odpowiednie wartości szerokości i długości geograficznej  i vice versa – po wpisaniu 
szerokości i długości geograficznej,  program obliczy właściwy lokator [2] str. 27. 

 
Pola nazwiska wzgl. nazwy klubu oraz adresu (pocztowego – nie stacji!) (u góry okna) 

należy staranie wypełnić, gdyż wstawiane będą one do nagłówka pliku CABRILLO. 
Przykład w [2] pkt. 1.3 i 1.4  str. 25 i 27.   

Warto w pliku CABRILLO podać również własny adres e-mail, gdyż coraz częściej 
dyplomy za zawody wysyłane są w pliku PDF do samodzielnego wydrukowania 
(ekonomia). Warto również po zawodach zaglądać na stronę organizatora, gdyż tam 
oprócz wyników może być wstawiony (PDF) do pobrania dyplom dla nas.  
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         7. UAKTUALNIANIE PROGRAMU (skrót). 
 

Po wykonaniu czynności z pkt. 5 i 6 podobnie instalujemy najnowsze uaktualnienie (za 
pomocą drugiego instalatora [Latest Update] pobranego w pkt. 4.) Instalujemy tylko to 
„najnowsze uaktualnienie” – nie trzeba instalować wszystkich poprzednich uaktualnień, 
gdyż są one kumulatywne – zatem wystarczy tylko ostatnie. 

Uwaga: Jeśli w międzyczasie zmieni się numer wersji Loggera, poprzednie 
uaktualnienie nie będzie już przyjęte – należy pobrać nowy instalator programu (to jest tej 
nowej zmienionej wersji) i zainstalować program ponownie „od początku” (nie usuwając 
poprzedniej wersji – program ją „nadpisze”).   

 
Po zakończeniu instalacji należy restartować komputer, co zresztą zaproponuje sam 

program. 
   Uaktualnień dokonujemy również każdorazowo po ukazaniu się instalatora nowego 

uaktualnienia (i pobraniu go).  
 
 
 
 

 
    

. 
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         8. POŁĄCZENIA INTERFEJSOWE. (skrót). 
                                  Rozdział 1.5.  [2] i [3]. 
 
 

Można pracować bez połączeń interfejsowych Radio-PC, używając program tylko do 
logowania.  

Jednakże korzystanie z połączeń interfejsowy Radio–PC daje operatorowi znaczące 
korzyści. Stacyjny komputer PC łączymy z radiem dwoma rodzajami interfejsów:  

A. interfejs „cyfrowy” (CAT) do sterowania radiem przez PC (i vice versa), dla 
       wszystkich emisji,  
B. interfejsy do nadawania z PC: 
          B1 – interfejs CW dla nadawania telegrafią Morse’a, 
          B2 -  interfejs AUDIO dla nadawania emisjami cyfrowymi (RTTY, PSK) i 
                   fonią (SSB, FM). . 
 
Interfejsy powyższe nie są absolutnie konieczne, można pracować programem 
wykonując „ręcznie” potrzebne ustawienia czy/i przełączania, ale pochłania to 
drogocenny w zawodach czas oraz może spowodować poważne błędy w logowaniu 
wskutek nieuwagi czy zmęczenia operatora.  
   Operator wówczas dodatkowo obciążony jest nadawaniem głosem czy telegrafią 
kluczem ręcznym. 
 

8.1. Praca bez interfejsu CAT. 
[2] rozdz. 1.5 str. 35 do 38, [3] rozdz. 1.5  
 

Przy braku CAT możliwa jest pełna praca programem, choć szereg czynności oraz 
przełączeń musimy wykonywać ręcznie (i pamiętać o wykonaniu ich w odpowiednim 
momencie!). 

Ustawienie częstotliwości   - niezależnie od ustawienia częstotliwości w Radio,  
                                               musimy ręcznie ustawić częstotliwość w logu PC, 
                                               (często wystarczy tylko ustawienie pasma poprzez 
                                               wpisanie częstotliwości jego początku np. 14000 
                                                dla CW, czy 14200 dla SSB).Wpisujemy częstotl. 
                                                (w kHz!) w pole znaku okna logowania i naciskamy 
                                                 <ENTER>. 
Ustawienie emisji                -  niezależnie od ustawienia emisji w Radio, ustawiamy  
                                                emisję w logu PC wpisując jej skrót w pole znaku okna 
                                                logowania i naciskając <ENTER>. Rozpoznawalne  
                                                emisje:  CW  RTTY  PSK  SSB.  
                                         Wprowadzając SSB program sam ustawi USB lub LSB 
                                                 w zależności od ustawionej częstotliwości.  
 
  Ustawiona częstotliwość i emisja pokazywane są na pasku tytułowym okna 
logowania. 
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         8. POŁĄCZENIA INTERFEJSOWE cd. 
                                  Rozdział 1.5.  [2] i [13]. 
 
           8.2. Interfejs sterowania CAT. 
        Opis zawarty jest w rozdz. 1.5.2. dokumentacji  [2] , [3].  
 

Uzyskujemy automatyczne sterowania Radio-PC (częstotliwością i emisją), wygodną 
współpracę ze SPOT-ami, itp. – ale połączenie CAT możliwe jest tylko dla wybranych 
typów urządzeń – komputerowo sterowane radia wg wykazu w [2] rozdz. 2.2 str. 363.  

 
            8.3. Interfejs audio (dla fonii i DIGI). 
         Opis problemu znaleźć można w [2],  rozdz. 1.5.3.1 str. 39. i [3]. 
Ze swej strony (SP9ADU) mogę polecić prosty a jednocześnie doskonale pracujący 
układ SP3PL – opis w [18] pkt. 9.3.3 str. 34.  
Uwaga: w dokumentacji [2] w rozdziale 1.5.3.1.1 str. 39-40 opisana jest możliwość  
              pracy fonicznej SSB w ogóle bez interfejsu! 
 
            8.4. Interfejsy CW i PTT. 
 
Interfejs CW może być najprostszego rodzaju np. na 1 tranzystorze i 1 oporniku, jak 

pokazane w [2] pkt. 1.5.3.2 str. 52.  Osobiście polecam interfejs na optocupler, co 
pokazane jest np. w [18] na obrazku na str. 29 („duży” wtyk DB9). W stacji SP9PKR 
mamy taki interfejs wykonania SP9GKM zmieszczony nawet w „małym” wtyku DB5.  
Taki interfejs poprawia izolację PC-Radio.  

 
           8.5. Konfiguracja połączeń Radio-PC. 
                                     Interfejs CW. 
Sposób skonfigurowania połączenia CW Radia z PC opisany jest w [2] w rozdziale 

1.5.3.2. Wykorzystujemy wolny port szeregowy w PC np. COM1    
                                     Podłączenie do PC. 
Po wybraniu wolnego COM z rozwijanej w dół listy, wstawiamy zaznaczenie (Check) w 

pole „CW/Other” tego portu – wówczas odpowiadający mu przycisk SET zostanie 
udostępniony (nie będzie już „szary”). Po kliknięciu na niego otworzy się okno dialogowe 
tego portu (np. COM1), gdzie wykonujemy ustawienia jak to pokazane w [2] pkt. 1.5.3.2. 
str. 51.  

                                     Podłączenie do Radia. . 
 
Łączymy interfejs B1 przewodem ekranowanym z gniazdem kluczowania w Radio.  
Uwaga: do Radia należy przyłączyć równolegle z posiadanym kluczem ręcznym  
              (potrzebny rozdzielacz). Błędem jest przyłączanie „zamiast”.  
 
                                     Interfejs PTT. 
Połączenie PTT wykonujemy podobnym interfejsem. Najczęściej połączenie PTT nie 

jest potrzebne, jeśli Radio posiada możliwość pracy BK (QSK) lub nawet tylko systemem 
semi-bk (VOX). 
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         8. POŁĄCZENIA INTERFEJSOWE cd. 

 
           8.5. Konfiguracja połączeń Radio-PC cd. 
 
                            Interfejs AUDIO. 
     Interfejs AUDIO najlepiej przyłączyć na wejście radia „linia”.. Można ewentualnie 

przyłączyć na wejście mikrofonowe, ale może być konieczny tłumik oraz odłączanie 
mikrofonu. 

 
                            Interfejs CAT. 
 
 
                         (do napisania) 
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         9. USTAWIENIA ZAWODÓW. 

                                   
Szczegółowe opisy ustawień dla poszczególnych zawodów znajdują się w 

opracowaniach wydanych dla ważniejszych zawodów w zbiorze „Pomocnik  
radiooperatora – amatora krótkofalowca”. 

           Dotychczas ukazały się m.in.: 
 
[7]   Poz. 1B   „Odbiór QTC w WAE DX Contest CW”       SP9ADU W1.01 2019AUG. 
[8]  Poz 3B  „SN0HQ” praca w IARU HF progr. N1MM+” SP9ADU W2.01 2019MAY 
[4]  Poz. 11B „CQ WW DX Contest  w progr. N1MM+”     SP9ADU W1.01 2018 OCT. 
[5]  Poz.  15  „SP DX Contest w progr. N1MM+”                SP9ADU  W1.01 2019 JAN.  
[6]  Poz.    8  „WAE DX Contest w progr. N1MM+”          SP9ADU  W1.01 2019 AUG 
Bież. Poz.   43  „Praca CW w programie N1MM+”             SP9ADU  W.101 2019 MAY 
 
Ramowo ustawienia dla poszczególnych zawodów opisane są w [2] i [3] w rozdziale 

1.6.1. Tu opisuję jako przykład zawody OK./OM Contest CW.  
 

         10. PRZED ZAWODAMI. 
 
 10.1. OTWORZENIE / PRZYWOŁANIE BAZY DLA ZAWODÓW. 
    Z przyjętej przeze mnie zasady osobnych baz, wynika otwieranie logu w bazie 

odpowiadającej danym zawodom. Potrzebna jest zatem w tym przypadku baza  
OKOM.s3db 

10.1.1.  Jeśli takiej bazy jeszcze nie mamy. 
  Z menu okna logowania wybieramy kolejno: 
           File  New Database                                 [2] str. 57,  [3]. 
W otwartym oknie „Create New Database” wpisujemy nazwę nowej bazy (tu OKOM), 

program sam doda rozszerzenie .s3db   (jw. str. 58). 
 
10.1.2.  Jeśli potrzebną dla nowego logu bazę już mamy:  (była poprzednio założona): 

               File  Open Database…… 
     Wybieramy w oknie potrzebną bazę, zaznaczamy ją i otwieramy. 
 

10.2. OTWORZENIE POTRZEBNEGO LOGU. 
 Po otworzeniu potrzebnej bazy 10.1 (tu OKOM.s3db), z menu okna logowania 

wybieramy kolejno: 
                          File  New Log In Database OKOM.s3db 

 W otwartej tablicy bazy (tu OKOM.s3db), w pozycji „Log Type” wybieramy w 
rozwijanej w dół liście zawodów potrzebne nam zawody (w przykładzie 
OKOMDX), zaznaczając ich nazwę 1xL. Otworzy się strona konfiguracji tych 
wybranych zawodów. 

 Wypełniamy kolejno poszczególne pozycje w zakładkach „Contest” oraz 
„Associated Files”.  
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          10. PRZED ZAWODAMI cd. 
 

      10.2. OTWORZENIE POTRZEBNEGO LOGU cd. 
 

 W zakładce „Contest” wpisujemy lub wstawiamy z rozwijanych w dół list 
poszczególne pozycje, m.in.: 

          o W pozycji „Sent Exchange” wpisujemy tylko nadawaną przez nas wymianę, 
              bez raportu (!) – ponieważ w przykładowych zawodach ma być to kolejny  
              numer łączności, zatem wstawiamy tu 001 lub symbol #. Wpisana tu wymiana 
              będzie wstawiana do pliku CABRILLO oraz do buforów F1 – F12 w makro 
              {exch} [2] str. 59-61 [3].  

                             W innych zawodach wpisujemy nadawaną wymianę określoną w  
                       regulaminie zawodów, np.: 

15 - numer strefy wg CQ (WAZ), 
                                        M   - skrót województwa w SPDX      
                                        28   - numer strefy wg ITU                     itp.  

        o W pozycji „Operators” wpisujemy znaki operatorów (przy pracy MULTI) 
rozdzielone (spacjami?, przecinkami?). Jeśli ew. wybierzemy opcję uzupełniania 
znaków operatorów z logu [Update Ops from Log], operatorzy muszą logować się 
(Ctrl-O) każdorazowo przed rozpoczęciem własnego dyżuru (co skądinąd jest bardzo 
wskazane).  
       o W pozycji „Soapbox” możemy wpisać uwagi o zawodach, o warunkach 
propagacji, o użytym sprzęcie, itp. Uwagi te można wpisać po zawodach otwierając 
ponownie log wg pkt. 10.3. 

 
 W zakładce „Associated Files”  

 
     0 -  można dobrać inny zestaw buforów (z dostępnych, już poprzednio zapisanych)  
           klikając „Change”, osobno dla CW (z okna „CW Function Filename”), a osobno 
          dla Fonii i osobno dla DIGI.  
     0 – można dobrać bardziej aktualny plik SCP z pozycji „Master scp.Filename”.  
     0 – w pozycji „Call History Filename” można wstawić posiadany plik Call History  
           zawodów, umożliwiający „podpowiadanie” odbieranej wymiany np. przy  
           zawodach takich jak OK./OM, REF, PACC, WAG, ARRL INT.DXC itp.(pkt.4) 
 
Zatwierdzamy i zamykamy okno klikając OK. i ew. <ENTER>.  Mamy już otwarty 

potrzebny log, ale warto jeszcze sprawdzić poprawność ustawień wg. pkt. 10.4 
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          10. PRZED ZAWODAMI cd. 
 

      10.3. PRZYWOŁANIE ISTNIEJĄCEGO JUŻ LOGU. 
 

  Otwieramy bazę, w której znajdziemy potrzebny log pkt 10.1. 
 W otwartej bazie wyszukujemy w wykazie otwartych logów nasz potrzebny log 

(wg nazwy i daty założenia). Zaznaczamy go 1xL.  
 Sprawdzamy i ew. uaktualniamy konfigurację zawodów – podobnie jak przy 

otwieraniu nowego logu pkt. 10.2. 
                                            ZATWIERDZAMY  „OK.” 
 

      10.4. KONTROLNE SPRAWDZENIA KOŃCOWE. 
              W obu przypadkach 10.2 i 10.3 warto sprawdzić: 
 

10.4.1. Sprawdzenie ustawionego znaku. 
  Czy otworzyliśmy log dla właściwego znaku tj. stosowanego w tych zawodach  
(a niekoniecznie głównego znaku stacji). 
                    Z menu okna logowania wybieramy: 
          Config  Change Your Station Data …….. 
Sprawdzamy i ew. korygujemy znak. 

 
10.4.2. Sprawdzenie ustawionej wymiany. 
Wg pkt. 10.2 sprawdzamy prawidłowość wstawionej wymiany „Sent Exchange” 

 
10.4.3. Sprawdzenie ustawienia buforów. 

            Sprawdzamy (najlepiej „słuchowo”)  poprawność zastosowanych buforów .  
      W razie potrzeby można je skorygować, lub przywołać inny istniejący już układ  
       z zakładki „Associated Files” pkt. 10.2.;  Może zajść konieczność sporządzenia  
       całkiem nowego układu buforów, co jest nieco czasochłonne – warto więc zająć 
       się  tym sporo przed zawodami.  
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          10. PRZED ZAWODAMI cd. 
 

      10.5.  KONFIGURACJA BUFORÓW. 
          Opisana jest tu szczegółowo dla zawodów OK./OM – dla innych zawodów we 

wspomnianych już opracowaniach [4] [5] [6] [8] . 
                                Zasady ogólne. 

                 Bufory „pierwszej dwunastki”  F1-F12 są dla „metody CQ”  [Run]. 
                 Bufory „drugiej dwunastki”      F1-F12 są dla metody  „SZiW” [S&P]. 
 

Prawoklikiem na pole buforów w oknie logowania otwieramy „Message Editor”. 
Przy telegrafii  wpisujemy teksty do nadawania stosując litery, cyfry, znaki 

przestankowe i makro [2] pkt. 3.2.1 str. 54, przykład OK./OM w pkt. 10.5.1.  
Przy fonii np. SSB nie wpisujemy tekstów, ale wstawiamy wcześniej nagrane pliki 

WAV [2] str.46, [13]. Szczegółowszy opis w [4] [5] [8] [9].  
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 nagranymi wcześniej naszym głosem zwrotami. 
Wówczas program na fonii będzie nadawał naszym głosem. Znak bieżąco zalogowanego 
operatora pokazywany jest na pasku tytułowym okna logowania (w kat. MULTI).  

 
      10.5.1. Przygotowanie buforów tekstowych CW. 
 
W ramach przygotowania do pracy w zawodach CW należy sporządzić/posiadać 

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

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

 
Ponieważ jestem przyzwyczajony (sp9adu) do stosowania „własnego” układu buforów, 

sporządziłem sobie taki układ również i dla zawodów OK./OM Contest.  Podobny 
(zbliżony) układ można zastosować w szeregu „prostych” zawodach CW.    

  
       Mamy do dyspozycji 24 bufory CW: 

 12 buforów dla pracy „metodą CQ” [Run], 
 12 buforów dla pracy metodą  „SZiW” [S&P].  
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          10. PRZED ZAWODAMI cd. 
 

      10.5.  KONFIGURACJA BUFORÓW cd. 
 
      10.5.1. Przygotowanie buforów tekstowych CW cd. 
 

                         „Pierwsza dwunastka” dla pracy „metodą CQ” [Run]. 
                                      (przykład z OK./OM Contest).  
 
Bufor Napis na klawiszu Tekst w buforze 
F1 CQ TEST TEST TEST DE * * <<TEST>> 
F2 599 {ech} <<<<{SENTRSTCUT}>>>> {EXCH} 
F3 R SK test R TU * <<TEST>> 
F4 {MYCALL}  * 
F5 His Call  ! 
F6 Rep.exch <<<{SENTRSTCUT}>>> {ech} {ech} 
F7 QRZ? QRZ? DE * * AGN K 
F8 AGN ??AGN DE *  KN 
F9  ?  ? 
F10 Distr? ?DISTR?? AGN DISTR DE * KN 
F11 QRL SRI QRL pse QSY TU 
F12 Call? ?CALL?? AGN CALL DE * KN 

 
 

 Nadawane teksty zawsze można „skrócić” przerywając nadawanie <ESCAPE> 
 Nazwa i tekst buforu F10 wynikają z regulaminu danych zawodów, a więc może to 

być prośba o powtórzenie  Nr? Zone? State?  Age?  Prov? DOK? Obl? Pow? itp.  
 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 korespondent nie 
ma nas w logu (np. poprzednio zle odebrał znak), lub nie odebrał wymiany. Jeśli 
zatem powtórzymy łączność, to nie stracimy punktów (a czasem i cennego mnożnika) 
za poprzednią łączność. Należy jednak zaznaczyć opcję „Work dupes when running” z 
menu okna logowania:  

                   ConfigurerConfig Ports,…..-->Function KeysWork dupes when running 
„Duplikaty” w logu nie są karane – wbrew temu, co sądzi dotąd jeszcze 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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          10. PRZED ZAWODAMI cd. 
 

      10.5.  KONFIGURACJA BUFORÓW cd. 
 
      10.5.1. Przygotowanie buforów tekstowych CW cd. 
 

                         „Druga dwunastka” dla pracy metodą „SZiW” [S&P]. 
                                      (przykład z OK./OM Contest).  
 
Bufor Napis na klawiszu Tekst w buforze 
F1 QRL? CQ QRL? 
F2 R599 {ech} R<<<<{SENTRSTCUT}>>>> {EXCH} 
F3 R SK  R TU * ] 
F4 {MYCALL}  * 
F5 His Call  ! 
F6 Rep.exch <<<{SENTRSTCUT}>>> {ech} {ech} 
F7 Zaw.pełne ! de * * K 
F8 AGN ??AGN DE *  KN 
F9  ?  ? 
F10 Distr? ?DISTR?? AGN DISTR DE * KN 
F11 De {MYCALL} DE * * K 
F12 Call? ?CALL?? AGN CALL DE * KN 

 
 

 Nadawane teksty zawsze można „skrócić” przerywając nadawanie <ESCAPE> 
 Nazwa i tekst buforu F10 wynikają z regulaminu danych zawodów, a więc może to 

być prośba o powtórzenie  Nr? Zone?  State?  Age?  Prov? DOK? Obl? Pow? itp.  
 
     Utworzony zestaw buforów zapisujemy jako: 
                                          OKOMcw.mc 
            Zestaw taki zapisujemy z okna  Message Editor : 
 
                      File - Save these Messages to a Different Function Key.MC File Name---- 
                                             -- ……..(zapisać pod odpowiednią nazwą np. OKOMcw, 
                                                                rozszerzenie  .mc program doda sam.). 
 
     Układ będzie automatycznie zastosowany do wszystkich zawodów otwieranych w danej 
bazie. Zawsze można układ zmienić/modyfikować lub przywołać inny układ z poprzednio już 
zapisanych. 
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          10. PRZED ZAWODAMI cd. 
 

      10.6.  KONFIGURACJA POŁĄCZENIA z DXSpider Cluster. 
 Opis DX-Spider Cluster znaleźć można m.in. w [1] na witrynie krakowskiego OT PZK 

w zakładce „materiały do pobrania”SP9ADU, również w [8] i [9].   
       Ramowo 

 Z menu okna logowania, z pozycji „window” otwieramy 2 okna: 
               Band map  -  okno mapy pasma, 
                Telnet        -  okno komunikacji z węzłem.  

 Ustawiamy metodę pracy „SZiW” [S&P] ręcznie myszką lub komendą 
klawiaturową Alt-U.  

 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 węzłów TELNET wybieramy węzeł pracujący w formacie SPIDER    
(np. GB7MBC, HA6DX, OE1XHQ, PI4CC, SR4DXC, YL7DXC, itp.) – lista 
węzłów np. w [1] pkt. 10.2. 

 W otwartej zakładce wybranego węzła zaznaczamy 4 pozycje: 
                     O  -  Automatically Logon, 
                     O -  Format for DXSpider Cluster, 
                     O -  Logon with (wpisujemy własny znak), 
                     O -  Show Telnet Buttons.  

 Jeśli chcemy natychmiast połączyć się z wybranym węzłem (warto sprawdzić 
łączenie i zalogowanie), naciskamy 

                                           „Connect to ….” 
 Potwierdzeniem poprawnego połączenia się i zalogowania jest otrzymanie strony 

powitalno-informacyjnej wraz z pierwszą partią SPOT-ów (w oknie TELNET).  
 

 W bieżącej pracy połączenie z w/w wybranym/ustawionym węzłem i 
zalogowanie następować będą automatycznie z chwilą otworzenia okna 
TELNET. 

 Na razie korzystać możemy z węzła tylko biernie (pobierając SPOT-y i inne 
informacje). Warto zarejestrować się, by móc również informacje wysyłać (np. 
spotować kolegów). Procedura rejestracji (prosta) opisana jest np. w [1]. 

 W razie potrzeby w zakładce „Bands/Modes” zaznaczamy wybrane pasma i 
emisje celem filtracji SPOT-ów. Jeśli nie dokonamy żadnych ustawień, 
będziemy otrzymywać SPOT-y wszystkich emisji ze wszystkich pasm.  

 Ewentualną dalszą dokładniejszą filtrację SPOT-ów można wykonywać 
ustawieniem na węźle DXSpider własnego „prywatnego” filtru, co opisano w [1] 
pkt 13 str. 26-28.  

                Np. w zawodach WAG , gdzie interesują nas tylko SPOT-y o stacjach z  
            Niemiec, przykładowy filtr byłby: 
                        Reject/spot0 not in contest Hf 
                        Akcept/spot0 call dxcc DL 
  Praktyczne korzystanie ze SPOT-ów opisane jest w pkt. 11.4.  
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          10. PRZED ZAWODAMI cd. 
 

      10.7  SPORZĄDZENIE OBRAZU PROPAGACJI KF. 
 Choć możemy w każdej chwili pobierać informację o bieżącej propagacji KF wg pkt. 

10.7.1 (np. linkiem do strony DR1A zakładka  DX-Propagation), to jednak warto przed 
zawodami sporządzić prognozę przyszłej propagacji na najbliższe 24 czy 48 godzin.  

 
Nie jest to konieczne, ale umożliwia właściwe zaplanowanie pracy (szczególnie w 

zawodach wielopasmowych), wytypowanie przerw na odpoczynek – dzięki temu możemy 
znacznie poprawić wynik w zawodach. 

 
10.7.1. Obraz bieżącej propagacji KF. 
 

10.7.1.1. Z witryny DR1A. (konieczny Internet).  
 

Obraz bieżącej światowej propagacji na wyższych pasmach KF pokazywany jest na 
witrynie stacji kontestowej DR1A w zakładce „DX-Propagation”  (link bezp. do tej 
zakładki jest do pobrania z komputera SP9PKR).  

Słyszalność pokazywana jest kolorami wg kodowania Ham CAP VE3NEA (tabela w 
pkt. 10.7.2.1 i w [1], jak również do pobrania w SP9PKR).  Niestety nie wiem dla jakiej 
mocy ta prognoza jest sporządzana (400W ?), ani dla jakich anten korespondentów, ale 
jednak daje ona ogólny obraz propagacji zarówno aktualnej, jak i nawet całodobowej, 
gdyż można „przesuwać” godzinę UTC śledząc zmiany całodobowe.  

 
 

10.7.1.2. Z węzła DXSpider Cluster. (konieczny Internet).  
 

Mając połączenie internetowe z węzłem DX-Cluster pracującym w formacie 
SPIDER, bądź w ramach programu logującego N1MMLogger+, bądź w 
samodzielnym połączeniu – można w każdej chwili  ( czasie zawodów też, nie 
przerywając pracy) pobrać informację o propagacji na pasmach KF do kraju 
wskazanego znakiem lub tylko prefiksem (np. znakiem bieżącego korespondenta z 
logu zawodów). 

Otrzymamy info o propagacji bieżącej i jej prognozę na najbliższą przyszłość 
(domyślnie na  2-godziny, ale można rozszerzyć do 24 h.), w postaci słyszalności w 
skali „S” [1] pkt. 8.4 str 15-17 . 

Do tego celu służy komenda: 
    Show/muf <prefiks> <ilość godzin> 
Np. komendą  SH/MUF W2 24 otrzymamy informację o propagacji do W2 w 

postaci słyszalności w skali „S” na najbliższe 24 godziny na pasmach od 1,8 do 50 
MHz. Przykład w [1] pkt. 8, str. 15-17. 

 
10.7.2.          Prognoza przyszłej propagacji KF .  
Uproszczony obraz przyszłej propagacji otrzymać można .in. z DR1A pkt. 
10.7.1.1. czy z DXSpider pkt. 10.7.1.2.. 
   Dokładniejsze informacje otrzymać można np. za pomocą aplikacji opartych 
na Ham CAP.  
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          10. PRZED ZAWODAMI cd. 
 

10.7  SPORZĄDZENIE OBRAZU PROPAGACJI KF cd. 
 

10.7.2.         Prognoza przyszłej propagacji KF cd .  
 

10.7.2.1.  „Ham CAP VE3NEA”. 
 

Dla ogólnego zapoznania się z programem prognozowania propagacji KF „Ham 
CAP VE3NEA” warto przeczytać [13].  

Pełniejszy opis znaleźć można m.in. w [14]  [15]  [16]. 
 
Znając bieżące wartości SSN (Sun Spot Number – liczba plam Słońca) i 

ewentualnie również  Kp (wskaźnik bieżącej aktywności magnetycznej Ziemi tzw 
„geomagnetyczny”), można porządzić obraz światowej propagacji KF – bieżącej i 
spodziewanej do 24 h (czyli całodobowej).   

Potrzebne wartości SSN i Kp można pobrać m.in. : 
 Z witryny DR1A z zakładki „dx-propagation” 
 Z witryny „Spaceweather.com  
 klikając pola  „ze słoneczkiem” i „z magnesem” w zakładce „parametry” 

[Params] okna aplikacji Ham CAP VE3NEA.  
 

Programem tym otrzymamy obraz propagacji (słyszalność skali „S” kolorami  oraz 
wartości S/N)  trasy z naszej stacji do wszystkich miejsc Ziemi, zarówno SP jak i LP, 
dla ustawionych parametrów stacyjnych jak moc i anteny obu korespondentów. 

 
Uproszczona tablica kodowania kolorami słyszalności w Ham CAP VE3NEA.  
 
 

KOLOR   Słyszalność          „S”                 S/N  dB 
  czerwony    doskonała      S9 plus    ponad  42 dB 
  żółty   bardzo dobra      S8 – S9         28 – 42 dB 
  zielony      dobra          S7         23 – 27 dB 
  błękitny   wystarczająca      S4 – S6           7 – 22 dB 
  granatowy    możliwa      S2 – S3            1 – 6  dB 
  szary      brak       S0 – S1        poniżej  1 dB 

 
 
Zmieniając godziny i pasma otrzymamy całodobowy obraz propagacji 

jonosferycznej (bez uwzględniania ew. propagacji Es). W zakładce CHART możemy 
oszacować godziny słyszalności wybranego korespondenta na poszczególnych pasmach, 
a nawet zobaczyć godziny najlepszej słyszalności na poszczególnych pasmach. 

 
Wartości S/N lepiej przeliczyć na (S+N)/N  i skalę „S” np. wg tablicy pokazanej w 

[…]  pkt…….  str. ……, lub wg w/w tablicy  z bieżącego punktu 10.7.2.1 
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          10. PRZED ZAWODAMI cd. 
 

10.7  SPORZĄDZENIE OBRAZU PROPAGACJI KF cd. 
 

10.7.2. Prognoza przyszłej propagacji KF cd .  
 

10.7.2.2.  „VOA CAP Propagation Planner OH6RG” (Internet). 
 

Program planowania propagacji oparty na VOA/Ham CAP. Niezbędne jest 
połączenie WWW, gdyż obliczenia wykonywane są na serwerze. Zainteresowany 
operator wysyła „dane wejściowe” otrzymując „surową” prognozę. Po przepracowaniu 
jej otrzymuje się szczegółową prognozę do kilkudziesięciu rejonów Ziemi. Opis znaleźć 
można na WWW.  

 

          11. PRACA W  ZAWODACH. 
                   Praca CW na przykładzie OK./OM Contest. 
 

11.1. Podstawowe informacje o trybie półautomatycznym „EZW” [ESM]. 
Półautomatyczny tryb pracy – opracowany przez N6TR dla jego „TR-Logger” 

wprowadzony został do programu logującego „N1MM Logger” i to zarówno dla pracy 
CW jak również dla SSB oraz RTTY. 

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

     Tryb półautomatyczny „EZW” [ESM]  w uproszczeniu polega na:  
Odbiór:      Do operatora należy: 
                    0  -  odebranie i wpisanie znaku korespondenta, 
                    0  -  odebranie i wpisanie wymiany od korespondenta 
                                              ( w OK/OM dystryktu, w SPDXC numeru kol, itp.) 
Nadawanie:   Operator wykonuje nadawania naciskając we właściwych momentach  
                        tylko klawisz  <ENTER>.  Program sam ustala, co na danym etapie  
                         łączności należy nadać i nadaje to (plus ewentualnie wykonuje  
                         potrzebną czynność np.zalogowanie łączności.).  
 
Udogodnienie dla  operatora jest tak znaczące, że kto raz spróbował pracy trybem 

„EZW” [ESM], ten nie wyobraża już sobie 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”  w skrócie  „ESM”.  
 
Tryb EZW pokażę dalej na przykładzie pracy stacji SP9PKR w zawodach OK/OM 

Contest CW.   
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             11. PRACA W  ZAWODACH. 
                   Praca CW na przykładzie OK./OM Contest. 
 

11.2.  Praca CW trybem półautomatycznym „EZW” [ESM]. 
 

Procedurę pracy i kolejność nadawań (dla „stylu SP9ADU”) pokazują poniższe 
tabele – osobno dla „metody CQ” [Run] stosowanej np. przez stanowisko „running”, a 
osobno dla metody „SZiW” [S&P] stosowanej np. przy wyszukiwaniu mnożników 
(głównie przez stanowisko „mnożnikowe”, ale i przez stanowisko „running” do ew. 
wyszukiwania dostępnych korespondentów.).  

 
      11.2.1.  Praca CW „metodą CQ” [Run]. 

 Ustawiamy wybraną częstotliwość i emisję (CW) w Radio, 
 Jeśli nie mamy CAT, podobnie ustawiamy w logu PC (wystarczy ustawić 

początek pasma np. 3500, 14000, itp).  
 Ustawiamy „metodę CQ” [Run] w okrągłym polu „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 wymiany odebranej 
 

Lp. Czynność operatora Program nada Korespondent nada 
1. Naciśnięcie <ENTER> TEST TEST DE SP9PKR 

SP9PKR TEST  
- - - - - - - - - - - - - - - 

2.     
 

Odebranie i wpisanie znaku 
stacji wołającej 

- - - - - - - - - - - - - - - - OK1KZ 

3.     Naciśnięcie <ENTER> OK1KZ 599032 - - - - - - - - - - - - - - - 
4.     Odebranie i wpisanie wymiany 

od korespondenta                        
- - - - - - - - - - - - - - - -  R 599 APH 

5. Naciśnięcie <ENTER> R TU SP9PKR TEST 
(i zalogowanie łączności) 

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

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

Uwaga 1: W razie problemów z odbiorem korzystamy z buforów dodatkowych np.: 
                   F8  AGN    F9  ?    F7 QRZ?     F12 Call?     F10 Distr? 
Uwaga 2:  Jeśli korespondent nie odebrał, powtarzamy mu wskazany fragment: 
                   F4  SP9PKR              F6 599 032 032 
                   F2  599032            F5 F6  OK1KZ 599 032 032 

                        lub ew   INSERT    OK1KZ 599032.   
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             11. PRACA W  ZAWODACH. 
                   Praca CW na przykładzie OK./OM Contest. 
 

      11.2.2.  Praca CW metodą „SZiW” [S&P]. 
 Ustawiamy wybrane pasmo  i emisję (CW) w Radio, 
 Jeśli nie mamy CAT, podobnie ustawiamy w logu PC (wystarczy ustawić 

początek wybranego pasma np. na CW 3500, 14000, itp).  
 Ustawiamy metodę „SZiW” [S&P] w okrągłym polu „S&P” myszką lub 

komendą klawiaturową Alt-U.  
 Załączamy tryb EZW [ESM] komendą klawiaturową Ctrl-M 

                 (powinien kolorem żółtym 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 TEST DE OM3IAG 

             OM3IAG TEST  

2.     
 

Naciśnięcie <ENTER>    SP9PKR - - - - - - - - - - - - - - - - 

3.     Odebranie i wpisanie wymiany 
od korespondenta 

- - - - - - - - - - - - - - - - SP9PKR 5NN ZIL 

4.     Naciśnięcie <ENTER>                               R 5NN 035 
(i zalogowanie łączności) 

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

5. Sprawdzenie odebrania 
przez korespondenta 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -   R TU OM3IAG TEST 

I dalej od pkt 1. 
 
 Wyszukanie* Lp 1.: poprzez nasłuch na paśmie lub ze SPOT-ów z DXCluster 
 Kolory wpisanego znaku: 

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

 Jeśli korespondent nie odpowiedział na zawołanie, powtórnego zawołania  
            nie możemy dokonać  kolejnym naciśnięciem <ENTER>, ale dostępne są 
            3 sposoby zawołania: 
                   Zawołanie pełne          F7  OM3IAG DE SP9PKR SP9PKR K 
                   Zawołanie skrócone    F11                 DE SP9PKR SP9PKR K 
                   Zawołanie krótkie       F4                         SP9PKR  

 W razie problemów z odbiorem korzystamy z buforów dodatkowych: 
                 F8  Again     F9 ?      F12  Call?      F10  Distr ? 

 Jeśli korespondent nie odebrał, powtarzamy mu wskazany fragment:  
 

                   F4  SP9PKR                 F6 599 035 035 
                   F2  R599035             F5F6  OM3IAG 599 035 035 

                INSERT  OM3IAG R5NN035 
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             11. PRACA W  ZAWODACH. 
                   . 
 

11.3.  Praca SSB trybem półautomatycznym „EZW” [ESM]. 
Problemy pracy SSB (jak nagranie potrzebnych plików WAV, konfiguracja 

buforów, itp.) opisane są szczegółowo w osobnych opracowaniach [20], [4], [5], [8],[9]. 
Tutaj pokażę tylko (dla porównania z CW), jak wygląda praca SSB w SP-DX-Contest 
trybem półautomatycznym, przy prawidłowej konfiguracji programu (przykład dla SP-
DX-Contest SSB).  

   Praca SSB „metodą CQ” [Run] trybem półautomatycznym „EZW” [ESM].    
,  
      11.2.1.  Praca SSB „metodą CQ” [Run]. 

 Ustawiamy wybraną częstotliwość i emisję {SSB} w Radio, 
 Jeśli nie mamy CAT, podobnie ustawiamy w logu PC (wystarczy ustawić 

początek pasma SSB np. 14200, 21200,  itp).  
 Ustawiamy „metodę CQ” [Run] w okrągłym polu „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 wymiany odebranej 
 

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

SP9PKR, SP9PKR. Contest!  
- - - - - - - - - - - - - - - 

2.     
 

Odebranie i wpisanie znaku 
stacji wołającej 

- - - - - - - - - - - - - - - - PY5ZHP 

3.     Naciśnięcie <ENTER> PY5ZHP 59Mike - - - - - - - - - - - - - - - 
4.     Odebranie i wpisanie wymiany 

od korespondenta                        
- - - - - - - - - - - - - - - -  Roger 59 005 

5. Naciśnięcie <ENTER> Roger, Roger. SP9PKR Contest! 
(i zalogowanie łączności) 

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

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

Uwaga 1: W razie problemów z odbiorem korzystamy z buforów dodatkowych np.: 
                   F8  AGN    F9 Repeat  ?    F7 QRZ?     F12 Call?     F10 Number? 
Uwaga 2:  Jeśli korespondent nie odebrał, powtarzamy mu wskazany fragment: 
                   F4  SP9PKR              F6                   59Mike 59Mike 
                   F2  59 M               F5 F6  PY5ZHP 59Mike 59Mike 
                  lub  INSERT        PY5ZHP 59Mike 
                  lub  INSERT F2  PY5ZHP 59Mike 59Mike 
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             11. PRACA W  ZAWODACH. 
                   . 
 

11.3.  Praca SSB trybem półautomatycznym „EZW” [ESM]. 
Problemy pracy SSB (jak nagranie potrzebnych plików WAV, konfiguracja 

buforów, itp.) opisane są szczegółowo w osobnych opracowaniach [20], [4], [5], [8],[9]. 
Tutaj pokażę tylko (dla porównania z CW), jak wygląda praca SSB w SP-DX-Contest 
trybem półautomatycznym, przy prawidłowej konfiguracji programu (przykład dla SP-
DX-Contest SSB).  

   Praca SSB metodą SZiW” [S&P] trybem półautomatycznym „EZW” [ESM].       
 

 Ustawiamy wybrane pasmo i emisję w Radio.  
 Jeśli nie mamy CAT, podobnie ustawiamy w logu PC.  
 Ustawiamy metodę „SZiW” [S&P] myszką lub komendą klaw. Alt-U. 
 Załączamy tryb „EZW” [ESM] Komedą klawiaturową Carl-M. 

                   (powinien kolorem żółtym świecić klawisz buforu F4). 
 ,  
       
 
     ENTER----------------------- ENTER 

 wpis znaku        wpis wymiany odebranej         sprawdzenie odbioru przez korespond.. 
 

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

wpis znaku, kontrola koloru. 
 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  CQContest, CQ Contest 

K1CC K1CC. Contest! 

2.     
 

 Naciśnięcie <ENTER>  SP9PKR - - - - - - - - - - - - - - 

3.     Odebranie i wpisanie wymiany 
od korespondenta                        

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  SP9PKR 59 021 

4.      Naciśnięcie <ENTER                      Roger, Roger. 59 Mike 
(i zalogowanie łączności). 

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

5. Sprawdzenie odebrania 
przez korespondenta 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Roger, Roger. 
     K1CC Contest! 

I dalej od pkt 1.  
 

Uwaga 1: W razie problemów z odbiorem korzystamy z buforów dodatkowych np.: 
                   F8  AGN    F9 Repeat  ?    F12 Call?     F10 Number? 
Uwaga 2:  Jeśli korespondent nie odebrał, powtarzamy mu wskazany fragment: 
                   F4  SP9PKR              F6              59Mike 59Mike 
                   F2  59 M               F5 F6  K1CC 59Mike 59Mike 
 
                  lub  INSERT        K1CC Roger 59Mike 
                  lub  INSERT F2  K1CC  Roger 59Mike  59Mike 
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             11. PRACA W  ZAWODACH. 
                   Praca CW na przykładzie OK./OM Contest. 
 

      11.4   KORZYSTANIE Z DXSpider CLUSTER. 
 

      11.4.1.  Informacje ogólne.  
 
Doświadczonego operatora nie trzeba przekonywać, jak wielką pomocą (i jak 

poprawia wynik) jest wspomaganie się SPOT-ami otrzymywanymi z węzła DX-Cluster 
(najlepiej z węzła pracującego w formacie SPIDER). 

Takie wspomaganie jest w pełni dozwolone w zawodach 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 (w formacie SPIDER) dostarcza operatorowi radiostacji 

amatorskiej szereg cennych informacji, m.in.: 
 O pracujących aktualnie stacjach ( tzw. SPOT-y), 
 O propagacji bieżącej i przyszłej, 
 O QSL managerach, 
 O ekspedycjach dx,          itp.  

   Szczegóły znaleźć można w [1].  
 

11.4.2. Czynności przygotowawcze  (w ramach N1MM Logger+). 
 

Opisane w pkt. 10.6 niniejszego opracowania, jak i w [1] pkt 3.1  str 3-4.  
 
                                     Przypominając w skrócie:  

 Ustawiamy metodę pracy „SZiW” [S&P} oraz tryb półaut. „EZW” [ESM]. 
 Otwieramy z „window” z menu okna logowania: 

                       O  -  okno mapy pasma [Band map], 
                       O  -  okno TELNET komunikacji z węzłem.  

 Z listy „Edit List” wybieramy węzeł pracujący w formacie SPIDER  
(np. GB7MBC, HA6DX, PI4CC, itp. [1], 

 W zakładce węzła zaznaczamy wszystkie 4 pozycje, 
 Sprawdzamy poprawność połączenia i logowania naciśnięciem 

                                  „ Connect to …..” 
 W bieżącej pracy połączenie z wybranym/ustawionym węzłem i zalogowanie 

następować będzie automatycznie z chwilą otworzenia okna TELNET. 
 W razie potrzeby można ustawić filtrację otrzymywanych SPOT-ów w 

zakładce Bands/Modes lub/i filtrem ustawionym wprost na węźle [1]. 
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             11. PRACA W  ZAWODACH cd. 
                   Praca CW na przykładzie OK./OM Contest. 
 

      11.4   KORZYSTANIE Z DXSpider CLUSTER cd. 
 

11.4.3. Pobieranie SPOT-ów. 
 

 Przy połączeniu z węzłem (automatycznym przy otwarciu okna TELNET)  
            otrzymamy w oknie TELNET pierwszą partię SPOT-ów z wszystkich pasm  
            (zwykle 10). 

 Dalsze SPOT-y napływać będą automatycznie, sukcesywnie w miarę ich  
            otrzymywania przez węzły sieci „Spdker”.  
 
Uwaga: SPOT-y z pasma zgodnego z pasmem w oknie logowania, ukazywać się będą  
              również w oknie mapy pasma [Bandmap], w pozycjach w przybliżeniu 
              odpowiadających ich częstotliwościom, kolorami określającymi „wagę” 
              SPOT-u (patrz pkt 11.2.2.).  Po wskazaniu (nie kliknięciu!) SPOT-u na mapie 
              ukażą się dodatkowe informacje: 
                    -  dokładna częstotliwość (spotowana! ), 
                    -  „wiek” SPOT-u w minutach, 
                    -   znak stacji, która nadesłała SPOT, 
                    -   ew. dalsze uwagi.  
              Informacje te zobaczyć można również w „poszerzonym” oknie TELNET.  
 

 W każdej chwili można pobrać dalsze SPOT-y: 
                O – naciśnięciem SH/DX w oknie TELNET otrzymamy partię ostatnich  
                      spotów z różnych pasm, 

    O -  naciśnięciem SH/DX w oknie mapy pasma otrzymamy partię ostatnich 
         SPOT-ów właśnie z tego pasma. 
   O -  nadaniem odpowiedniej komendy [1], [11], [12] można zażądać  
         wybranych SPOT-ów, przykłady: 
 
SH/DX on 10m    -  pokaż SPOT-y z pasma 10m, 
SH/DXCC ZL     -  pokaż SPOT-y o stacjach z N. Zelandii, 
SH/DX XX0YY   -  pokaż SPOT-y o stacji XX0YY, 
                            itp. – szczegóły w [1], [12]. 
 

Komendy wpisujemy w pole „Type” okna TELNET, nadajemy naciśnięciem 
klawisza <ENTER>. 

 
Niektóre ważniejsze komendy pokazane są w [1] pkt 13, str. 26-28.  
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      11.4   KORZYSTANIE Z DXSpider CLUSTER cd. 
 

11.4.4. Przeprowadzenie łączności ze SPOT-em. 
 
 Klikamy na mapie pasma 2xL  klawiszem myszki wybrany SPOT. Znak 

SPOT-u zostanie wstawiony w pole znaku okna logowania. 
                           Jeśli mamy CAT: 
            RADIO zostanie ustawione na częstotliwość SPOT-u, antena skierowana na  
            niego SP lub LP (w zależności od ustawienia).  
                           Jeśli nie mamy CAT.   
            RADIO musimy ustawić/przestroić ręcznie na częstotliwość/emisję SPOT-u.  
            Częstotliwość można odczytać przy wcześniejszym (pkt 11.4.3) wskazaniu 
            SPOT-u kursorem na mapie pasma, lub w „poszerzonym” oknie TELNET.  
            Antenę ustawiamy „ręcznie”.  
 
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 łączność jak to opisane w pkt. 11.2.2.  

 
11.4.5. Rozłączenie. 

 
Koniecznie należy pamiętać, by na zakończenie współpracy z węzłem wylogować 

się nadaniem komendy „BYE” 
      - naciśnięciem pola/klawisza  „Bye” 
      - lub wpisaniem takiej komendy w pole „Type” o nadanie jej <ENTER>. 
 
Węzeł potwierdzi poprawne rozłączenie.  
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      12.1   Zabezpieczenie danych. 
 

W pierwszym rzędzie należy zabezpieczyć się przed utratą logu zawodów. Może 
nastąpić awaria komputera – lub (wszyscy jesteśmy ludźmi i popełniamy błędy), a więc   
trzeba zrobić wszystko, by zabezpieczyć się przed utratą danych, np. poprzez wykonanie 
bezpiecznej kopii zapasowej. Taki [backup] można wykonać np. przy pomocy 
darmowego programu Synckbak SE zapisując kopię w osobnej bezpiecznej lokalizacji, 
np. na pendrive. 

W przypadku katastroficznej utraty logu, można go odzyskać, co opisano w [3] i [2] 
w rozdziale 1.8 pkt. 1.8.3.1.  

 
                    

12.2. Przeliczenie wyniku. 
 

Warto dokonać przeliczenia końcowego wyniku (zmiany dokonywane w 
zalogowanych łącznościach niekoniecznie zostały uwzględnione w punktacji). 
Wybieramy z menu okna logowania: 

 Tools-Rescore Current Contest.  
Wielu użytkowników również zapisuje plik okna „Score Sumary” (przydatny dla 

zestawień wyników zawodów), wybierając z menu okna logowania: 
File-Export-Print Score Sumary to File…….. 

Domyślnie taki plik jest wstawiany do „Export Files”  w „N1MMLogger+” (My Doc) 
 

12.3.Sporządzenie pliku logu w formacie CABRILLO. 
Stopniowo przyjęły się wymagania regulaminów nadsyłania logów zawodów w 

formacie „CABRILLO”, aktualnie jest to  format  3.0, sporządzany w najnowszej 
wersji programu N1MMLogger+. 

 
Procedura sporządzania pliku CABRILLO, w punktach wygląda następująco: 
 Należy upewnić się, czy nasze informacje stacyjne (m.in. znak, adres 
         pocztowy, adres e-mail, itd. są poprawne (z menu okna logowania wybieramy 
        Config-Change Your Station Data) 
 Czy wstawiliśmy prawidłową informację w pole „Sent Exchange” przy 
         konfiguracji zawodów (pkt. 8).  
 Teraz z menu okna logowania wybieramy: 

                        File-- Generale Cabrillo File 
               I dalej jak w [2] i [3] pkt. 1.8.3.5.  
 

Plik CABRILLO będzie sporządzony pod nazwą <TWÓJ ZNAK>.log  na przykład 
SP9PKR.log Spotyka się czasem również nazwę typu <TWÓJ ZNAK>.cbr. 

Plik ten domyślnie  będzie wstawiony w podfolder „Export Files” w katalogu  
N1MMLogger+ (My Doc).  
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      12.4   Sporządeznie pliku logu w formacie ADIF. 
 

Na tym etapie pracy nad logiem wykonujemy również kopię logu w formacie ADIF. 
Będzie ona nam potrzebna dla szeregu czynności, m.in.: 

 Przepisania łączności z zawodów do logu stacyjnego, prowadzonego 
„cyfrowo”, jak np. DX4Win, Logger32, SP3INJ Log, itp.  (chcemy 
przecież mieć w logu stacyjnym „wszystko”, dla statystyk krajów, stref, dla 
dyplomów, itp. – nieprawdaż?  

 Przeniesienia łączności z zawodów do logu światowego LOTW,  
 Rozesłania darmowych elektronicznych kart QSL tzw. eQSL, 
 Przeniesienia danych o łącznościach do programu drukującego papierowe 

karty QSL, lub nalepki na karty, lub wykonującego nadruki na posiadane 
papierowe QSL (na odwrotnej czystej stronie), 

 I prawdopodobnie jeszcze do szeregu innych celów.  
Z menu okna logowania wybieramy kolejno: 
      File-Export-Export ADIF to file-Export ADIF to file……….. 
Tu  program otworzy okno „Export Files” dla zapisania naszego pliku ADIF. 
Dostęp do tego okna mamy zawsze z   Moje dok\N1MM+. 
 
W naszym PC (SP9PKR) jest to C:\Doc and Sett\Test\Moje dok\N1MM+ 

                    
12.5  Przeniesienie łączności do logu stacyjnego. 
 

Procedura zależy od rodzaju posiadanego logu i zazwyczaj opisana jest w 
instrukcji danego logu. Przepisanie łączności z zawodów (często tysiąc lub kilka 
tysięcy) wykonanym plikiem ADIF jest zwykle bardzo prostą czynnością i zajmuje 
najwyżej pojedyncze minuty. 

 
12.6 Wysłanie elektronicznych kart QSL (eQSL). 
 
Za pomocą pliku ADIF jest równie prostą operacją, jak opisane wyżej przepisanie 

łączności do logu. Szczegóły można znaleźć w opisie działania witryny „E-QSL.com”. 
 
 
12.7   Przesłanie łączności do światowego logu LOTW. 
 
Wykonujemy również w/w plikiem ADIF. Kto z Szanownych Operatorów mógłby 

sporządzić choćby ramową instrukcję korzystania z LOTW? 
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12.8   Przesłanie wyniku do „3830”. 

Ludzką rzeczą jest, że zaraz po zakończeniu zawodów, natychmiast, chcemy 
wiedzieć, jak wypadła w zawodach „konkurencja” i jak wygląda nasz wynik w stosunku 
do światowej czołówki – a wyniki będą ogłoszone za pół roku (w najlepszym przypadku 
– hi). Aby szybciej zobaczyć nieoficjalne tj. zgłaszane wyniki – przyjął się zwyczaj 
zgłaszania ich bezpośrednio po zawodach.  

Początkowo zbierano je po zawodach na SSB na częstotliwości 3.830 kHz (pasmo 
foniczne w USA), obecnie zbierane są one internetowo na witrynie nazwanej właśnie 
„3830”. Link dla zgłaszania tam wyniku znajdziemy w menu okna logowania w 
zakładce „Help”. Przeglądając witrynę „3830” i znajdujące się tam formularze 
zorientujemy się o procedurze. Do zgłoszenia wyniku bieżących zawodów służy 
formularz otwierany z  „Submittal Forms Current Contest” gdzie wybieramy bieżące 
zawody, zaś zgłoszone już wyniki pokazywane są  na „Summarries of Current Contest i 
Recent Contest.  

Wart zgłaszać tam wyniki wszystkich swoich zawodów, gdyż w ten sposób 
będziemy mieli tam również i własne pełne archiwum osiągnięć w zawodach. I to nie 
tylko na własnej stacji, ale również i na innych stacjach, na których byliśmy zgłoszonym 
operatorem.  

 
 
12.9. Wysłanie logu CABRILLO do organizatora zawodów. 

Wysłanie dziennika pracy w zawodach – w postaci pliku CABRILLO – jest 
najważniejszym punktem naszej pracy w zawodach. Oczywiście, że jest to nasz 
obowiązek – przecież po to pracowaliśmy w zawodach. I chodzi tu nie tylko o fakt, że 
nie wysyłając logu narażamy na straty punktowe naszych korespondentów, ale w ten 
sposób wystawiamy sobie zdecydowanie ujemną opinię w światku krótkofalarskim. 
Narażamy nie tylko nasz znak, ale w ogóle prefiks SP będący tutaj symbolem naszej 
Ojczyzny. W krańcowym przypadku możemy nawet być odsunięci od pracy w danych 
zawodach na rok lub dłużej.  

Jest powszechnie znanym faktem, że wytrawni „contestmani” świadomie unikają 
łączności ze znakami słynącymi z nie nadsyłania logów (a też kart QSL!). Kiedyś nie 
wysyłanie logów „usprawiedliwiano” znacznymi kosztami pocztowymi grubych 
papierowych logów wysyłanych na odległy kontynent, często z konieczności (termin), 
pocztą lotniczą.  

Teraz log „cyfrowy” CABRILLO wysyłamy Internetem WWW, a za domowy 
WWW praktycznie płacimy tyle samo czy log wyślemy, czy nie.  Spotykane są czasem 
tłumaczenia „nie wysyłam logu, bo nie mam własnego adresu e-mail, a nie mam takiego 
adresu, bo nie mam INTERNET-u” (sic!). Przecież posiadanie adresu poczty 
elektronicznej nie jest warunkowane posiadaniem domowego INTERNET-u – gdyż 
pocztę e-mail możemy z własnego adresu wysłać z klubu, od kolegi mającego dostęp do 
WWW, czy nawet z internetowej „kafejki”. Log nawet można wysłać z poczty naszego 
kolegi czy klubu – jedyna różnica to fakt, że potwierdzenie logu czy też uwagi o logu 
zostaną przesłane na ten adres kolegi.   
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    12.9. Wysłanie logu CABRILLO do organizatora zawodów cd. 
 
 Plik logu w sporządzonym formacie CABRILLO wysyłamy na wiarygodny adres 

e-mail (np. pobrany ze starannie prowadzonych witryn jak SM3CER, UA9QCQ, 
WA7BNP. Nie mam zaufania do adresów podawanych w prasie KF (dość często są 
błędne – straciłem już kilka dobrych wyników).  

Log wysyłamy jako załącznik do pliku, który to plik może pozostać pusty, gdyż i tak 
nie jest czytany (odbiera automat „ROBOT”). Porządni organizatorzy zawodów 
potwierdzają otrzymanie logu – automat ROBOT przysyła potwierdzenie wraz z ew. 
uwagami o logu jeśli coś nie jest OK. Należy wówczas log poprawić i wysłać ponownie 
–czasem trzeba to czynić szereg razy „aż do skutku” – zaliczona zawsze zostaje ostatnia 
z nadesłanych wersji.  Niektórzy organizatorzy potwierdzają otrzymanie logu 
zamieszczając na swojej witrynie znaki otrzymanych logów (czasem nawet ze 
zgłoszonymi wynikami).  

Organizatorzy niektórych zawodów wprowadzają „udogodnienie” dla stacji nie 
posiadających poczty elektronicznej: log zamiast przesyłać e-mailem, można wprost 
wprowadzić na stronie organizatora (procedura nie jest jeszcze zunifikowana i należy 
stosować się do wskazówek na danej stronie WWW).     
 

    12.10. Wysłanie logu CABRILLO do prowadzącego listę „master scp”. 
 
Przydatne w zawodach pliki  Check Partial File  (master scp.) sporządzane są na 

podstawie nadsyłanych do prowadzącego je logów CABRILLO uczestników zawodów. 
Warto więc wspomóc tego kolegę dosyłając mu nasz log. Informacji adresowej szukać 
trzeba w N1MM Logger przy sporządzaniu logu za zawody. Ja wysyłam pod adresem 
logs@supercheckpartial.com (inny adres: supercheckpartial@gmail.com.), otrzymując 
każdorazowo potwierdzenie odbioru i podziękowanie od Stu K6TU. Strona scp to: 

http:/www.supercheckpartial.com  
 
 12.11. Sporządzenie papierowych kart QSL. 
Logger N1MM+ koncentruje się na problemach operatorskich pracy w zawodach, a 

więc nie obejmuje problemów druku papierowych QSL. Karty takie należy drukować 
zewnętrznym programem logującym, lub w ramach niektórych logów stacyjnych jak np. 
DX4WIN czy Mix-W lub osobnymi programami drukującymi jak np Quick QSL  
OE4HDS. 

 
12.12. Archiwizacja zawodów. 
Warto prowadzić porządne archiwum zawodów, gdyż z niego możemy czerpać 

informacje przygotowywując się do podobnych zawodów w kolejnym roku.  
 
12.12.1. Archiwum CABRILLO. 
Tu przenosimy „załatwione” pliki CABRILLO danych zawodów, co jednocześnie 
potwierdza skuteczne wysłanie do organizatora. Dobrze jest tu dołączyć 
potwierdzenie ROBOT-a,  lub zaznaczyć w inny sposób dostarczenie logu (np. 
potwierdzenie „ręczne” z sekretariatu zawodów, czy zamieszczenie w wykazie 
otrzymanych logów, itp.). 
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   12.12. Archiwizacja zawodów cd. 
 
12.12.2. Archiwum  ADIF. 
 
Tu przenosi się pliki ADIF po ich „załatwieniu” tj. po: 

 przepisaniu łączności do logu stacyjnego, 
 wysłaniu e-QSL. 

Wielu operatorów przenosi tu pliki ADIF dopiero, gdy jeszcze wysłane zostały 
papierowe QSL oraz przesłany został log do LOTW.  
 
12.12.3.  Archiwum  regulaminów zawodów. 
   Tu zapisujemy posiadane regulaminy zawodów z poprzednich lat, najlepiej 
oryginalne ze stron organizatora.  
 
12.12.4. Archiwum  wyników zawodów. 
  Zapisujemy tu pobrane wyniki zawodów. Ja wpisuję zarówno pełne wyniki ze 
strony organizatora (zwykle w PDF), jak i prowadzę w EXCEL-u zestawienie 
wyników w poszczególnych zawodach (zgłoszonych/zaliczonych) – co pozwala na 
porównania „rok do roku”.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
  

  


