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                   Jak  za ít  s  N1MM

Základním p edpokladem plnohodnotné funkce programu je propojení CAT a klí ování
CW radia  s PC a pro digimódy je  audiovstupu a výstupu radia se zvukovkou v PC.

i prvním spu ní se otev e obrazovka, ve které se zadávají osobní data. Ta jsou pou itá v záhlaví
Cabrillo souboru. Zem pisné sou adnice slou í k výpo tu vzdálenosti a sm ru. Vstupní pole State
slou í US stanicím k zadání zkratky jejich státu, ne k zadání zkratky vlastního státu.

Pak se otev e vstupní okno, které je srdcem celého programu Nejprve je t eba konfigurovat hardware.
Vychází se z menu Config a první polo ka tohoto menu je Configurer Port, Telnet, atd  P i otev ení
polo ky Configurer se automaticky jako první otevírá okno konfigurace Hardware.
Zde je pot eba p adit jednotlivým port m za ízení, která budou t mito porty ovládána.
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Levý sloupec zobrazuje ísla seriových port , ve druhém sloupci zleva se volí radio. Vy aduje-li radio
podrobn í nastavení, lze to ud lat po kliknutí na Set. Radio se vybere v seznamu u p íslu ného portu.
Vedle sloupce Radio je sloupec zatrhávacích box Digital. Zatr ením se tento port p id lí interfejsu
pro ovládání PTT a FSK u digitálních mód  (PSK a RTTY). Na dal ím portu m e být TNC pro
spojení s packet clusterem (pokud není Telnet) – zatr ení ve sloupci Packet. CW klí ování m e být

ipojeno na COM nebo LPT port. P azení pin  LPT portu je pevn  dané a odpovídá p azení pin
v jiných závodních programech nap  N6TR nebo OK1DUO.

Jedno z oken Details, v tomto p ípad
up esn ní radia. Nastavuje se rychlost,
parita, datové a stopbity.  Proto e m j
CAT interfejs je napájený p ímo ze
seriového portu, jsou signály DTR a RTS
nastaveny Always On. U ICOM  se je
nastavuje hex adresa radia, ta se zjistí
v manuálu k radiu nebo v menu.

Zde je také vid t, e u TRX  Kenwood
nelze nastavit tzv polling interval
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Dal í z oken Details ukazuje nastavení portu LPT1 pro CW klí ování. Nastavit se dá jen adresa portu.

V tomto okn  se up es ují  n které detaily innosti programu, nap  vysílání nevýznamných nul, nap
001, p ípadn  náhradní znak  místo nuly nap . T - TT1 apod.
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Okno nastavení digitálních mód . Proto e program umí pracovat se dv ma okny digitálních interfejs
najednou, jsou v okn  i dva sloupce – pro  DI1 a DI2. Jeden interfejs m e být p es zvukovou kartu,
nej ast ji program MMTTY a druhý nap . RTTY modem Kamtronics, PK232 a pod. Zatrhává  se jen
velikost okna a MMTTY always on Top (v dycky naho e). U RTTY se je  volí zp sob klí ování
FSK nebo AFSK. Pro MMTTY se dole nastaví cesta k MMTTY. Doporu uji MMTTY nainstalovat

kde jinde a do adresá e N1MM p ekopírovat jen soubory MMTTY.EXE, USERPARA.INI a
MMTTY.INI. Pokud nebudete program MMTTY pou ívat, zbytek jeho instalace sma te.
    A  potud se nastavují v echny parametry pouze jednou – poprvé.

                               Rozlo ení obrazovky
Co by mohlo být na hlavním panelu:
Pro provoz CW sta í rozli ení obrazovky 800 x 600 bod , pro RTTY nebo PSK nejmén  1024 x 728.

CW       V první ad  jedno nebo dv  okna Bandmap  (VFO A  a   VFO B)
Okno deníku – toto okno má dv ásti. ást, kde se zobrazuje X posledních spojení a ást, kde se
zobrazí p edchozí spojení se zna kou v poli CALL ve vstupním okn  deníku. Po et QSO X je dán
velikostí okna, pom r obou oken se dá nastavit uchopením d lícího pruhu my í a posouváním.
Dále Entry window vstupní okno deníku, které je úst edním oknem celého programu.
Potom okno Available Mults & QSOs, ve kterém je zobrazen po et mo ných a neud laných násobi
na ka dém pásmu, v etn  zna ek a kmito . Jsou tam i tla ítka k p epínání pásem.
V okn Score jsou zobrazeny po ty ud laných QSO, násobi  a dosa ených bod  podle pásem.
Okno Info slou í k propojení více pracovi  do sít , ale dá se vyu ít ke sledování ratingu a
porovnávání sou asných hodnot t eba s hodnotami z lo ského ro níku (pokud je k disposici p íslu ný
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deník). Je  tam m e být okno DX clusteru, ale proto e spoty s p íslu ného pásma padají p ímo do
Bandmapy,  je to zbyte né.  Stanice se dají spotovat p ímo ze vstupního okna.

RTTY – PSK U t chto mód  p ibývá nejrozm rn í okno a to je okno Digitálního interfejsu.
Toto okno se d lí na dv ásti. První – p ijímací a vysílací panel, panel  makrotla ítek a druhé – panel
Digital engine, pro RTTY je to MMTTY a pro PSK je to MMVARI.

                                       P ed závodem.
V helpu, v oddíle Reference, v kapitole Contest Setup Instructions nebo Supported Contests si
najd te p íslu ný závod. Krom  podmínek závodu tam jsou dva d le ité údaje, první se jmenuje Log
type a druhý Sent Exchange. Jsou tam také uvedeny n které specifikace v obsluze nebo chování
programu. Ukázka je ze závodu WAERTTY, jeho  informace jsou dlouhé n kolik stran, proto e
závod má slo ité (ale krásné) podmínky. Zde je jen za átek….

Nejprve je nutno otev ít databázi závod . První (základní) databáze je automaticky otev ená hned p i
instalaci programu a a  do otev ení jiné se p i spu ní programu automaticky otevírá stále stejná –
jmenuje se HAM.MDB. Do jedné databáze je mo no ulo it více závod , ani  by se vzájemn
míchaly. Manuál doporu uje pro velké závody (CQWW, ARRL  a pod) otevírat pro ka dý závod
samostatnou databázi. Volba a zakládání databází vychází z menu File.

Dal ím krokem je otev ení deníku pro závod ve vybrané databázi. V menu File jsou první dv  polo ky
ur eny k výb ru deníku. První polo kou se otevírá nový deník, druhou polo kou se otevírá ji  d íve
definovaný závod. To umo uje “ jet“ i n kolik závod  sou asn  a otev ít si v dy ten správný deník.

Deník se dá otev ít i d íve,  nap . kv li treninku provozu a logování. P ed závodem tréninková QSO
bu  vyma te nebo zru te celý deník a otev ete ho znovu.

Start a new log for a contest      =  zahájit závod s novým deníkem
       Pokud vyberete tuto mo nost, m ete v rolovacím seznamu vybrat deník pro závod, zji ný v
       helpu (WAERTTY). Rolovací okno nabídne v echny závody. Po výb ru závodu se vyplní default
       polo ky v zálo ce Contest a tyto hodnoty je pot eba doplnit a up esnit. V poli Sent Exchange se

neudává report. Po adové íslo se zadává jako 001 nebo #, zóna jako íslo (15 nebo 28).
       Dole je vstupní pole pro komentá  k závodu.

      V zálo ce Associate Files jsou definice  pomocných soubor , nap Master.DTA a pod.

V tomto ráme ku m  není jasný údaj Overlay Category….
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Open existing log for a contest  =  otev ít existující deník (pokra ovat v d íve zapo atém závod )

               Okno je jinak stejné jako p edchozí, pro úsporu místa jsem pou il vý ez.
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Obvykle se pou ívá p i soub né práci ve více závodech (u mne typicky WAEDC RTTY a
OKOMDX). V tomto p ípad  rolovací menu nabídne jen závody, které ji  byly definovány.

Závody, které v aktuálním roce u  prob hly nebo jich  jsem se nakonec nez astnil, je mo no zru it
výb rem závodu a stisknutím klávesy DEL.

                                   Nastavení maker
Da ím krokem je nastavení maker . Makra jsou spou na bu  my í z ENTRY Window nebo okna
Digitálního interfejsu nebo tisknutím F-kláves. Pro ka dý mód je k dispozici zvlá tní skupina maker,
která je automaticky aktivována podle zvoleného módu.

Na rozdíl od star ích verzí programu  m e být ve vstupním okn  ulo eno 12 maker pro Running
mode tj. provoz na výzvu a druhých 12 maker pro mód Search and Pounce tj. vyhledávání. U
star ích verzí to bylo pouze 8 a 8.

Prvních 12 je na výzvu a druhých 12 pro vyhledávání. Nebude-li druhých 12 maker pln  obsazených,
program pou ije obsahy maker z první sady. Setup maker se vyvolá po kliknutí pravým na n kterém
butonu. Editovat se m e po kliknutí v p íslu ném ádku nebo kliknutím na polí ko ve sloupci úpln
vlevo. Editovaný ádek je ozna en symbolem tu ky. Nový ádek se vlo í po kliknutí na symbol
hv zdi ky v levém sloupci.

V makrech lze pou ít zkratku “ * “ pro vlastní zna ku (místo MYCALL)  a zkratku “ ! “ pro zna ku
protistanice. Znak “ # “  (dvojk ek) interpretuje aktuální íslo spojení. V levém sloupci je nápis na
tla ítku a v pravém sloupci je vysílaný text a makrop íkazy.
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U SSB maker se definují Wav soubory, ve kterých jsou p íslu né texty namluveny.

Makra pro digitální módy. Na spodku ka dého okna je tla ítko OK, kterým se ulo í zm ny. Kv li
úspo e místa zde nejsou zobrazena.
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                                       Okno deníku

Okno deníku se otev e v dy ve správném tvaru pro vybraný závod. ku okna mám pevn  stanovenou
a v závodech, kde je mén  údaj , z stane ást okna prázdná. Spodní ást  okna je ur ena pro p edchozí
spojení se stanicí, její  zna ka je ve vstupním okn .  V titulním prou ku tohoto okna je aktuální datum
a as, název závodu a název otev ené databáze.

Dal ím oknem je okno Score. V n m je neustálý p ehled o
po tu spojení, po tu násobi  a bodovém stavu.

Okno se automaticky konfiguruje podle vybraného závodu.

Toto je okno z WAEDC RTTY

     Okno Bandmap                                                   Okno Info
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Okno BandMap má n kolik funkcí – digitální stupnice, p epína  mód , vypína  RIT a XIT a mo ná
je  dal í, ale hlavn  slou í k ukládání zna ek ze spot , pokud byl spot z aktuálního pásma. Ka dý

íchozí spot se ulo í do bandmapy p esn  na sv j kmito et. Pak na n j sta í kliknout a radio se
eladí na kmito et spotované stanice. A nejen to. Jako spot se ulo í i zna ka a kmito et stanice, její

zna ka byla v poli Call ve vstupním okn  a volání nebylo úsp né. Pozd ji sta í na tento spot kliknout
a rádio se naladí zp t na tuto stanici a pokusy o ud lání mohou pokra ovat. Na levé stran   svislé
stupnice jsou údaje kmito tu a troj helníková zna ka momentálního nalad ní. Na pravé stran  se
ukládají zna ky stanic, i ud laných ( edou barvou)

Tla ítko SH/DX po le do clusteru p íkaz pro zobrazení posledních spot , tla ítko Wide epíná
v radiu úzký a iroký filtr. Kliknutí na nápisu módu cyklicky p epíná módy v radiu, kliknutí na zkratky
RIT a XIT zapíná a vypíná odpovídající funkce v radiu a údaj vlevo od RIT ukazuje hodnotu odlad ní
RITu, ikdy  není aktivní. Po kliknutí pravým v okn  BandMap se otev e menu r zných funkcí.
Otá ením kole ka my i (je-li kurzor v okn  bandmap) se m ní m ítko stupnice.

Okno Info lze vyu ít pro sledování ratingu, kontrolovat leto ní rating s lo ským, komunikaci mezi
pracovi ti p i závodech v kategorii Multi-Multi a získání podrobn ích informacích o práv  d laných
stanicích.

Okno Available Mults and QSOs. V tomto okn  se
ukládají  neud lané násobi e nebo QSO i s kmito tem.

Okno se dá vyu ít i pro p epínání pásem kliknutím na
íslu ný buton. Okno má jist  je  dal í funkce…


