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OPERACIJSKI SISTEM 
 
- Windows 95/98/ME/NT4/2000/XP/7; 
- Po podatkih F8BQQ-ja deluje tudi v Linux okolju pod WINE. 
 
NAMESTITEV 
 
Zaženi datoteko Setup.exe in sledi navodilom na računalniškem zaslonu. 
 
ODSTRANITEV Z RAČUNALNIKA 
 
V Windows Control Panel klikni na Add/Remove Programs, poišči Morse Runner v 
seznamu nameščenih programov in klikni Remove. 
 
NASTAVITVE PROGRAMA 
 
Station – nastavitve »postaje« 

 
Call – tu vpiši svoj klicni znak. 
 
QSK – ponazarja QSK delo. Omogoči, če tak način 
podpira tvoja postaja ali če želiš preveriti kaj zamujaš, 
če QSK dela ne uporabljaš. 
 



CW Speed – določi hitrost oddaje v WPM. Postaje te bodo klicale približno z isto 
hitrostjo, kot oddajaš (op. ne vedno!). 
 
CW Pitch – ton CW monitorja v Hz. 
 
RX Bandwidth – širina CW filtra v Hz. 
 
Band Conditions – pogoji na bandu 
 

Avtor je želel čimbolj verno ponazoriti dejanske pogoje 
na bandu, zato je dodal nekaj efektov narejenih na 
osnovi matematičnih modelov dogajanj v ionosferi. 
Prav tako  bodo nekatere postaje prikazale slabo 
operatersko prakso – ponovno zaradi želje po čim 

boljši ponazoritvi realnega dogajanja na bandu. Te efekte je možno po želji 
vključevati in izključevati. 
 
QRM – občasno se pojavijo motnje drugih postaj, ki kličejo CQ na isti frekvenci. 
 
QRN – elektrostatične motnje (pokanje, šum, …). 
 
QSB – moč sprejetih signalov se s časom spreminja. 
 
Flutter – nekatere postaje bodo imele »Aurora« zvok. 
 
LIDS – nekatere postaje bodo klicale ravno takrat, ko delaš drugo postajo, pri oddaji 
raportov bodo naredile napako, napačno sprejmejo tvoj raport, oddajo drugačen RST 
od 599 in podobno. 
 
Activity – »živahnost« na bandu. Določiš, koliko postaj te bo v povprečju poklicalo, 
ko boš poklical CQ. 
 
TEKMOVANJE 
 
Simulacijo tekmovanja lahko opravite v štirih možnih načinih. 
 

 
 
Pile-Up: po CQ klicu te pokliče različno število postaj. Primerno za trening sprejema. 
 
Single Calls: nova postaja te pokliče takoj, ko končaš z vpisom prejšnje zveze. 
Primerno za trening čim hitrejšega iskanja pravih tipk na tipkovnici računalnika.  
 



WPX Compteition: Podobno kot Pile-Up način, a večine parametrov ni možno 
spreminjati. Spreminjaš lahko le hitrost oddaje in aktivnost banda (Band activity). 
 
HST Competition: nastavitve so v skladu z zahtevami IARU High Speed Telegraphy 
tekmovanja. 
 
Tekmovanje pričneš tako, da nastaviš trajanje v minutah in izbereš ustrezen način v 
(Pile-Up ali Single Cals) v meniju. V Pile-Ip in WPX Competition načinu pritisni F1 da 
pokličeš CQ. 
 
FUNKCIJSKE TIPKE 
 
F1-F8 – odda se eno od prednastavljenih sporočil – podobno kot pri »pravem« 
tekmovalnem programu. Pomen »Fx« tipk je prikazan pod polji za vpis podatkov. 
 
\ – isto kot F1. 
 
Esc – prekine oddajo. 
 
Alt-W, Ctrl-W, F11 – izbriše vpis(e) v poljih za vnos zveze. 
 
Alt-Enter, Shift-Enter, Ctrl-Enter – shrani QSO. 
 
<Space> - samodejno dokončaj vnos, preskakuj med polji. 
 
<Tab>, Shift-<Tab> - pojdi na naslednje/predhodno polje. 
  
»;« (podpičje), <Ins> - je isto kot F5 + F2. 
 
  »+« (plus), ».« (pika), »,« (vejica) – je isto kot F3 + shrani QSO. 
 
  <Enter> - odda sporočila v odvisnosti od podatkov v poljih (ESM) način. 
 
Puščici Gor/Dol – kontrola RIT. 
 
Kombinacija Ctrl-Gor/Ctrl-Dol – spreminjanje širine CW filtra. 
 
PgUp/PgDn, Ctrl-F10/Ctrl-F9, Alt-F10/Alt-F9 – spreminjanje hitrosti oddajanja v 
korakih po 5 WPM.  
 
Za osnovno obvladovanje Morse Runner programa je to vse. Sedaj potrebujete le še 
nekaj vaje.  
 
Kdor želi izvedeti kaj več (npr. o posegih v MorseRunner.ini datoteko), si lahko 
pogleda v Readmi.txt datoteki, ki se nahaja na istem mestu kot sam program.  
 
Veliko zabave in veselja pri treniranju in uspehov v virtualnem in realnem 
tekmovanju! 
 
Za konec pa še osnovna razlaga pravil WPX tekmovanja … 



PRAVILA WPX TEKMOVANJA 
 

 
 
Raport sestavlja RST in zaporedna številka zveze.  
 
Rezultat je zmnožek točk (število veljavnih zvez) in števila množilcev (število različnih 
prefiksov). 
 
V spodnjem desnem oknu vidite trenuten rezultat - tako »surov« (Raw) izračunan na 
osnovi vaših vpisov, kot tudi »potrjen« (Verified), ki je izračunan po primerjavi tvojega 
dnevnika z dnevniki postaj, ki jih delaš. Histogram prikazuje število narejenih zvez v 5 
minutnem časovnem intervalu (Rate). 
 
V dnevniku so označene napake v vpisanih zvezah na sledeč način: 
 
DUP – dvojna zveza. 
 
NIL – zveze ni v LOG-u druge postaje. Do tega pride ob napačno sprejetem 
(vpisanem) znaku ali v primeru, ko si pozabil potrditi popravljen znak. 
 
RST – napačno vpisan oz. sprejet RST. 
 
NR – napačno vpisana zaporedna številka zveze. 
 


