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N1MM Logger - Navodila za hitri začetek
Namen navodil je omogočiti novim uporabnikom kar najhitrejši prvič zagnati programa N1MM Logger. To je
začetni zagon brez uporabe zunanjih vmesnikov. Šele kasneje bomo dodali kontrolo postaje. Ostali vmesniki
(kot npr. CW, PTT in oddajanje zvoka) so zajeti v kasnejših poglavjih, skupaj z opisi načina dela. Nisem se
želel spuščati v digitalne načine dela, saj so v nekaterih pogledih podobni, sicer pa različni, ker uporabljajo
MMTTY, MMVARI ali podatkovni terminal za dekodiranje digitalnega sprejema.
Posebna zahvale gre Bobu, K0RC za njegov prispevek pri tej verziji navodil. Prečistil je originalno besedilo ob
začetni namestitvi N1MM in odkril nekaj napak in pomanjkljivost, ki so (upam) v nadaljevanju odpravljene.
Preden začnemo, naj najprej omenim odličen Google iskalnik vgrajen v N1MM Logger. Našli ga boste v Help
meniju v Entry [Vnosnem] oknu (glej nadaljevanje). Išče po ključnih besedah med več kot 300 stranmi
priročnika, ravno tako kot Google išče po Internetu. Morda boste morali malo prilagoditi vaše iskanje zaradi
terminološkega ujemanja, kar se bo v vaše veselje tudi obrestovalo. S to možnostjo boste imeli stalno
dosegljivo zadnjo verzijo priročnika in v minuti ali dveh boste skoraj zagotovo našli iskano, ne da bi ga naložili
na računalnik – zelo priporočam!
1. poglavje – Začnimo
Nastavitve
Predpostavljam, da ste sledili navodilom za nalaganje programa na WEB strani (http://www.n1mm.com/),
najprej namestili verzijo 7.0.0 in nato posodobili z zadnjo verzijo. Ravno tako predpostavljam, da ste ob
osnovni inštalaciji naložili tudi Help datoteke, priročnik in dlportio datoteko, če jo vaš operacijski sistem
potrebuje (Windows XP, Windows 2K, in Windows NT).
Ko ste naredili vse navedeno zgoraj, ste pripravljeni za prvi zagon. Pri prvem zagonu se bo najprej pojavilo
sledeče opozorilo [Nalagam datoteko z državami, kar bo zakasnilo start programa za 1-5 minut po zaprtju
sporočilnega okna]:

Kliknite na OK. Prikazal se bo »splash« zaslon:
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Nato se bo avtomatsko odprlo okno s podatki o postaji:

Ker še niste predhodno zagnali programa, se bodo prikazali podatki od Toma, N1MM. Zamenjajte jih s svojimi
v enakem formatu, kar je zelo pomembno za pravilno delovanje programa.
Potem boste videli modro okence z namigom [Tip] s sporočilom. Bodite pozorni – na primer: prepričajte se, da
je računalniška ura nastavljena na lokalni čas in NE na GMT. N1MM Logger bo sam poskrbel za pretvorbo.
Naj vas ne skrbi naslov SMTP strežnika, razen, če ga ne veste na pamet – uporabite ga samo za javljanje
napak. Ko končate z vpisom kliknite na OK. Sledi okence, ki izgleda kot javljanje napake:

Ne jemljite tega opozorila preresno – nanaša se na predvajanje avdio datotek, nekaj kar še dolgo ne boste
potrebovali. Kliknite OK.
Naslednje boste zagledali Entry [Vnosno] okno v zgornjem levem kotu zaslona:
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Najprej se spoznajmo z izrazoslovjem. Zgornji modri del se imenuje Title Bar [Imenska vrstica]. Prikazuje
trenutno frekvenco, način dela (če je bil izbran) in izbrano postajo (običajno Radio A). Preden začnete z delom
morate vnesti frekvenco in način dela. To morate storiti vedno, ko zamenjate obseg ali/in način dela. To storite
enostavno z vpisom frekvence v kHz (3500, 7000, itd) v Call-Sign polje (na skrajni levi) in pritiskom na tipko
[Enter]. Sledi vpis načina dela (CW, USB, LSB) in ponovno [Enter].
Pod imensko vrstico se nahaja standardni Windows meni, na katerega se bomo v kratkem vrnili. Pod meniji so
vnosna polja, kamor vnašate podatke o zvezi. Skrajno levo je polje za Call-Sign [Pozivni znak]. V to polje
vpisujete pozivni znak postaje s katero delate.
Ostala vnosna polja imajo nadpisana imena. Ta so glede na velikost okna lahko zamaknjena, vendar si vedno
sledijo v istem vrstnem redu kot vnosna polja. Število polj in pripadajoči napisi se spreminjajo glede na
posebnosti tekmovanja in zahtevane izmenjave raportov. Zgornji primer okna se uporablja v IARU tekmovanju,
kjer se zahteva pozivni znak, poslan in sprejet raport in IARU cono {verjetno ITU op.p.} za vsako vpisano
zvezo.
Za sedaj preskočite potrditveno okence »Running« [CQ delo], kot tudi ostale gumbe. Z njim kontrolirate najbolj
pomembno značilnost N1MM Logger programa – razlikovanje med Run [CQ način] in S&P - Search and
Pounce [Pobiranje] načinom dela. Vsak način zagotavlja drugačen odziv programa, a nas to ne bo zanimalo
vse dotlej, dokler ne pridemo do oddajanja shranjenih CW in fonijskih sporočil, kar je zajeto v 4. poglavju. Tudi
ostali gumbi v Enrty [Vnosnem] oknu se nanašajo na ta in ostale napredne načine dela.
Če želite prihraniti prostor na ekranu lahko zmanjšate velikost Entry [Vnosnega] okna, tako da z miško
potegnete spodnji desni kot ali spodnji rob navzgor.

Še dve uporabni značilnosti sta v Entry [Vnosnem] oknu. Okence v spodnjem levem kotu, ki se imenuje Status
Line [Statusna vrstica], zagotavlja mnogo uporabnih informacij o stanju programa. Na primer, če vnesete
pozivni znak se bo v statusni vrstici prikazalo ime države. Če povečate Entry [Vnosno] okno malo večje kot je
minimum se vam bo prikazala še vrstica z razdaljo in smerjo antene, tako kot spodaj:

Desno od statusne vrstice je okence s podatkom o trenutnim stanjem zvez in množilcev – do podatka pridemo
brez potrebe, da bi odprli druga okna. Še bolj desno od teh podatkov je trenutni rezultat v tekmovanju.
Če pritisnete levo poševnico (\), bo program odprl še drugo skoraj identično Entry [Vnosno] okno. Edina razlika
je »B« v Imenski vrstici namesto »A«, kot v prvem vnosnem oknu. Seveda ima to okno lahko različno
frekvenco in način dela. Če slučajno po pomoti odprete drugo vnosno okno enostavno kliknite na rdeč X in
okno se bo zaprlo.
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Večina modernih postaj ima dva VFO-ja, oziroma glavni VFO in pomožni VFO. V določenih primerih (npr. 40 m
SSB delo) želite sprejemati na eni frekvenci in oddajati na drugi, zelo oddaljeni, frekvenci. Ker se še nismo
spoznali s kontrolo postaje (to bo v 2. poglavju) ni primerno, da gremo v podrobnosti. Poleg tega različne
postaje (ali znamke postaj) različno kontrolirajo dvojne VFO-je. Če uporabljate dve postaji istočasno (SO2R),
je drugo vnosno okno dodeljeno drugi postaji.
V primeru, da želite onemogočiti prikaz drugega vnosnega okna med tem, ko je postaja povezan preko
vmesnika, izberite Config [Nastavitveni] meni in izberite Configure Ports, Telnet Address, Other [Nastavitev
kom. vrat, Telnet naslovov, ostalo]

Odpre se precej zastrašujoče okno:
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Prezrite vse drugo in izberite vaš način dela med sledečimi možnostmi »SO1V«, »SO2V« in SO2R«. SO2V je
osnovni način dela in pomeni »En operator 2 VFO-ja«, ki predpostavlja, da želite občasno uporabiti drugi VFO
za »split« način dela. Izberite SO1V, če želite onemogočiti nekontrolirano odpiranje drugega vnosnega okna
pri nehotenem pritisku na »\« tipko. SO2R pomeni »En operator dve postaji«. Da onemogočite drugo postajo
ali VFO-jevo vnosno okno izberite »SO1V«. Kliknite OK.
Pod vnosnimi polji v vnosnem oknu sta dve obarvani piki – zelena označuje katero vnosno okno (če
uporabljate dva VFO-ja) ima vnosno ali sprejemno prioriteto. To pomeni kam se bodo vpisale informacije, ki
jih bomo vtipkali na tipkovnici in tudi katera postaja oz. VFO bo oddal sporočilo, ko bomo pritisnili funkcijsko
tipko na tipkovnici. Utripajoči Windows kurzor označuje isto stvar, prav tako tudi sprememba barve imenske
vrstice in okvirja vnosnega okna. Rdeča pika označuje oddajno prioriteto, ki dejansko nima velike uporabne
vrednosti, saj označuje postajo (ali VFO), ki je oddal zadnje sporočilo. Več o postopkih okoli 2-postaji/2-VFO
kasneje.

Še nekaj besed o pisavah (črkovnih fontih). Osnovni Windows izbor je Sans-Serif, ki ne razlikuje najbolje med
»o-jem« in »ničlo«. Če kliknete na View [Pogled] v menijski vrstici boste videli »Set Font« [Nastavi pisavo], kot
eno od možnosti. S klikom se bo prikazal spisek možnih črkovnih fontov, kot je prikazano spodaj:

Sam se izbral Monaco, ki se sicer uporablja pri Macintosh-u, saj omogoča jasno razlikovanje med 0/O in I/1.
Poleg tega je Monaco font pri poudarjenem izpisu samo malo večji od nepoudarjenega izpisa, kar je ugodno v
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posameznih oknih. Podoben izbor lahko naredite tudi v Log [Dnevnik] in Check [Kontrolnem] oknu, z desnim
klikom se odpre odgovarjajoči podmeni. Lahko se malo pozabavate z velikostjo oken in karakteristiko fontov
(Bold /Regular, ali velikostjo črk, da ustrezajo velikosti vnosnih polj – to še posebej velja za raport »59« in
»599«.
Sedaj smo pripravljeni za nastavitev tekmovanja. Program sam ustvari bazo podatkov z imenom ham.mdb –
sami pa lahko kreirate poljubno število baz podatkov in jih poljubno poimenujete. Sam uporabljam ham.mdb,
toda programski direktorij se imenuje MM Beta (zaradi zgodovinskih razlogov). Nekateri raje kreirajo bazo
podatkov za vsako tekmovanje, medtem ko drugi spet kreirajo za določeno časovno obdobje npr. enega leta.
Če želite kreirati bazo podatkov npr. »2007.mdb«, kliknite na Files [Datoteke], pokazal se bo nov meni, kliknite
na »New Database« [Nova baza podatkov]:

Odprlo se bo standardno okno za kreiranje datotek v vašem programskem direktoriju.
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Poimenujte vašo novo bazo podatkov in kliknite Save [Shrani]. S tem boste prešli na uporabo nove baze
podatkov.
Vrnite se na meni File [Datoteke]. Tokrat kliknite na »New Log in Database: C:\Program Files\N1MM
Logger\ham.mdb« {Oznaka diska, direktorijev in baze bo pri vas verjetno drugačna! op.p.}. Odprlo se bo novo
pogovorno okno:

Najprej kliknite na puščico v Log Type [Tip dnevnika] polju. Prikazal se bo spisek z okrajšanimi imeni
tekmovanj. Tekmovanje lahko izberete s pomočjo miške ali odtipkate prvo črko imena tekmovanja, kar vas bo
privedlo v bližino želenega tekmovanja. Ko najdete želeno tekmovanje ga označite in ponovno kliknite na Log
Type polje in spisek tekmovanj se bo zaprl.
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Vpišite datum začetka tekmovanja v prikazani obliki, ki se uporabi za izračun skupnega časa v tekmovanju,
prav tako pa tudi za lažje iskanje tekmovanj z istim imenom.
Nadaljujte z vpisovanjem naslednjih polj, ki označujejo kategorijo v kateri želite tekmovati. V vseh primerih se
vam odpre spisek z možnostmi, ki so vam na razpolago. »Overlay category« se nanaša na tekmovanje kot je
WPX, ki ima razrede in kategorije kot so Rookie ali »tri-bander plus wires«. V večini primerih boste vpisali
»N/A« [Ne upoštevaj].
Sledi najpomembnejši del pogovornega okna, to je polje Sent Exchanhe [Poslan raport].

Za večino tekmovanj program sam določi, kaj mora biti vpisano – kot npr. CQWW tekmovanje, kjer se
uporabljajo CQ cone; program je že sam vpisal cono 5 {za Slovenijo vpiše 15 op.p.}. Opozorjeni boste, da ne
vpisujete RST-ja. Če izberete tekmovanje, ki uporablja serijske številke, kot WPX in NA Sprint, potem morate
vpisati »001« v začetku Sent Exchange polja. Torej bi bil moj Sent Exchange v WPX 001. Pomembna izjema
je ARRL Seepstakes. Serijska številka je združena samo za to tekmovanje, tako da bo moj Sent Exchange za
SS izgledal; B 54 WV. Več o Sent Exchange in podprtih tekmovanjih si lahko preberete v priročniku. {Za
EUHFC tu vpišite dvomestno letnico vaše licence! op.p.}.
Z vpisom Sent Exchange polja ste za sedaj opravili s tem oknom. Kliknite OK ali pritisnite [Enter] tipko na
tipkovnici. Sedaj ste že skoraj pripravljeni za začetek dela v tekmovanju. Potrebno bo le še odpreti nekaj oken.
Vrnite se v menijsko vrstico v vnosnem oknu in kliknite na »Window« [Okna]. Odprl se bo pod meni, kot
prikazano spodaj:
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Najprej kliknite na oznako »Log« [Dnevnik]. Odprlo se bo Log okno, kot je prikazano spodaj:

V imenski vrstici lahko opazite trenutni datum, točen čas, ime tekmovanja in uporabljeno bazo podatkov.
Zveze, ki jih vpisujete, se pojavijo v dnevniku. Za primer je vpisana le ena zveza. Zadnja vpisana zveza je
vedno označena (obarvana vrstica). Vsak stolpec ima napisano ime, ki ostaja vedno vidno. CQWW
tekmovanje ima dve vrsti množilcev, tako da dnevnik prikazuje stolpec »Mult« za države in »Mult2« za CQ
cone. Besedica »yes« pomeni, da je to prvi tak množilec na tem frekvenčnem področju. Če kliknete na ime
katerega koli stolpca se bo celoten dnevnik razvrstil po tej lastnosti – na primer, če kliknete na ime »Mult«, se
bo dnevnik razvrstil tako, da bodo prikazane v ospredju prve zveze za vsak množilec (v tem primeru za novo
državo). S klikom na TS (TimeStamp – časovna označba) se boste vrnili na kronološko razvrstitev dnevnika.
Če dvakrat kliknete na ime stolpca, npr. na »Call« se bo zamenjal vrstni red razvrstitve iz rastoče v padajočo,
tako da boste imeli na vrhu zveze z znaki na Z, na dnu pa z A. Isto velja tudi za ime TS (TimeStamps), ko
zapuščate Log okno želite, da so zveze razvrščene naraščajoče tako, da se vsaka na novo vpisana zveza
prikaže na dnu spiska.
Log okno je razdeljeno na dve podokni – zgornje, nad temno sivo črto, je običajen dnevnik, pod to črto pa se
prikažejo predhodne zveze s postajo, katere klicni znak se nahaja v vnosnem oknu. Velikost Log okna lahko
spreminjate poljubno, lahko pa tudi premaknete ločilno črto in naredite podokno predhodnih zvez večje. Tako
imate lahko hitro in enostavno na razpolago vse informacije o predhodnih zvez in lahko odgovorite nekomu, ki
vas vpraša: »Katero serijsko številko si mi dal včeraj?«
Log okno je spremenljivo po velikosti (kot vsa okna v N1MM Logger-ju), prav tako lahko spreminjamo širino
posameznih stolpcev. Za spremembo velikosti okna z miško premaknemo spodnji desni kot okna, za
spremembo širine posameznih stolpcev povlečemo z miško ločilno črto levo ali desno. Za premik celotnega
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okna kliknemo na imensko vrstico in ga povlečemo na želeno mesto. Kot smo že omenili prej, za spremembo
črkovnega fonta kliknemo z desno tipko na okno in spremenimo font, kot smo to naredili v vnosnem oknu.
Še eno pomembno okno – Check [Kontrolno] okno. Odprete ga na podoben način, kot ste to storili z Log
oknom. Ravno tako nastavite črkovne fonte (z desnim klikom izberemo v meniju). V oknu se pokažejo rezultati
kontrole pozivnega znaka vpisanega v vnosnem oknu z znaki v dnevniku, kot tudi kontrole v bazi znakov
(master list), ki se nahajajo v master.dta ali Super Check Partilal datoteki. Master.dta datoteka je inštalirana ob
prvem zagonu programa, način posodobljenja je opisan v priročniku.

Ko odtipkate pozivni znak v vnosno okno, se v Check oknu prikaže ujemanje z znaki v dnevniku, kar se
pokaže v prvi vrstici okna, kot je prikazano spodaj:

Program vas bo opozoril, če ste že delali isto postajo na trenutnem obsegu (ali v celem tekmovanju, kot je to v
SS tekmovanju). Dve vrstici niže so prikazana možna ujemanja z znaki v master bazi podatkov.
Če ste sprejeli znak kot W1AWB, in ko boste vnesli »B« se bo Check okno spremenilo kot je prikazano spodaj:

Znak postaje izpisan v modri barvi pomeni, da delana postaja ne bo nov množilec ampak samo veljavna
zveza. Barvno označevanje velja za celoten program. Ker se je znak pojavil v drugi vrstici pomeni, da se
ujema z znakom zapisanim v bazi znakov in ne v vašem logu (če ste postajo delali npr. na drugem obsegu se
bo znak pojavil v modri barvi v prvi vrstici).
Naj bo o Check oknu za sedaj dovolj. To je dejansko edino dodatno okno, ki ga zares potrebujete za delo v
tekmovanju z N1MM Logger programom. Sedite in začnite z delom.
Predpostavili smo delo v CQWW SSB tekmovanju. V tem primeru bo vnosno okno videti tako:
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Ker delamo v SSB delu tekmovanja, sem v polje za pozivni znak vpisal USB in pritisnil [Enter]. Pustil sem
privzeto nastavitev za frekvenco (20m fone). Če želim iti na drug obseg, moram v isto polje vnesti frekvenco v
kHz za ta obseg (npr. 21300) in pritisniti [Enter]. Na ta način bom spremenil obseg.
Ko sem končal sem v polje za pozivni znak pričel z vpisom klicnega znaka postaje. Še preden sem pogledal v
Check okno sem opazil, da se je pozivni znak obarval zeleno. To pomeni dvoje: gre za novo zvezo in hkrati
dvojni množilec (v tem primeru za novo državo Martinique in 8 CQ cono). V spodnjem delu okna se prikaže
smer antene, ime države, cona in kontinent (od katerega je odvisno število točk za posamezno zvezo). Če
sem 8. CQ cono že delal, bo znak obarvan rdeče - to pomeni, da je delana nova država. V primeru, da sta bili
predhodno že delani tako država kot cona, ne pa tudi postaja, se bo znak obarval modro. Ob dvojni zvezi se
bo znak obarval sivo, pojavilo pa se bo tudi opozorilo »Dupe« [Dvojna zveza] desno od vnosnih polj.
Torej, vi ga pokličete in on vam odgovori. V tem trenutku pritisnete »Space« [Preslednica], izpišejo se raporti,
kursor se premakne v Zone polje. N1MM Logger uporablja preslednico za »pametno« tipko. Z njo preskočite
polja, ki jih verjetno ne boste spreminjali in se zaustavite na polju, ki ga boste morda spremenili. Pri tem je
Zone polje označeno, kar pomeni, da ga po potrebi lahko spremenite – npr. če bi bil FM5BH v 9 coni (čeprav
ni), odtipkate »9« in »8« bo zamenjana.

Predpostavimo, da naletite na »pametnjakoviča«, ki vam da raport »57«. Ni problema – dvakrat pritisnite tipko
[Tab] in kursor se bo zaustavil na drugi številki RS raporta, pripravljen, da ga spremenite. S pritiskom tipk [Tab]
in [Shift]+[Tab] se tako kot pod Windows-i premikamo za eno polje naprej ali nazaj. Zgled je prikazan spodaj:
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Če želite spremeniti pozivni znak se s preslednico hitro premaknite na polje s pozivnim znakom in ga uredite.
Ko ste prepričani, da ste vnesli vse pravilno in zaključili zvezo pritisnite tipko [Enter] in zveza bo vpisana v
dnevnik.
Vsakemu se lahko zgodi, da se zatipka. Program preveri če so vneseni vsi potrebni podatki in če so pravilnega
formata. Npr. zaradi debeli prstov ste se zatipkali pri številki cone »89« tako, da vam program ne dovoli vpisa
zveze v dnevnik. To vas lahko dekoncentrira – pojavi se sporočilo o napaki v statusni vrstici, kot je prikazano
spodaj (Missing/Invalid Zone):

Ko program blokira vpis zveze, se s preslednico premaknite v polje z napako in ga popravite. Sledi pritisk na
tipko [Enter] za vpis zveze v dnevnik. Če nikakor ne morete ugotoviti kaj je narobe (npr. ARRL sekcija v
Sweepstakes), lahko preskočite kontrolo in vpišete zvezo »z napačnimi podatki« v dnevnik s pritiskom na
kombinacijo tipk [Ctrl]+[Alt]+[Enter]. V primeru, če želite vpisati zabeležko odprite Note okno. V njega vpišite
kar želite in pritisnite tipko [Enter], ali pa samo pritisnite tipko [Enter] za preskok vpisa in lahko nadaljujete delo
v tekmovanju.
V primeru, da ste napačno sprejeli pozivni znak oz. korespondent dejansko ni odgovoril vam, ste v dnevnik
vnesli napako. Za izbris celotne zveze odtipkajte [Ctrl]+D. Program vas bo vprašal ali resnično želite
premakniti zvezo v Deleted QSOs datoteko. Če to res želite pritisnite [Enter] sicer odtipkajte N za ne.
Za hitro urejanje (popravljanje) zadnje zveze, pritisnite [Ctrl]+Q in program se bo premaknil v QuickEdit [Hitro
urejanje] način.
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Nad poljem za vpis klicnega znaka boste opazili napis QuickEdit, hkrati se ozadje vnosnih polj obarva modro.
Med polji se premikate kot prej in naredite popravke. Nato pritisnite [Enter] in popravljena zveza se bo shranila
v dnevniku. Pritisk na [Esc] vas vrne v normalen način dela brez upoštevanja sprememb. Pazite, da ne boste
pustili programa v QuickEdit načinu in vpisali naslednjo zvezo, sicer boste zgubili dve zvezi hkrati!
Ko boste v dnevnik vpisali več zvez boste opazili, da se je znak zadnje predhodne zveze pojavil v prostoru na
poljem za pozivni znak. To področje imenujemo Call-Frame [Znakovni okvir] in bo zelo pomemben šele potem,
ko boste imeli postajo preko vmesnika priklopljeno na računalnik. V tem trenutku nam služi le kot opomnik
kakšen je bil znak predhodne zveze.
Zapomnite si, da morate vsakič, ko želite zamenjati področje, vpisati v polje za klicni znak frekvenco na
tem področju v kHz, isto velja tudi pri zamenjavi načina dela. Npr. če ste preklopili na 40m CW, morate
vpisati 7000 in nato ločeno še CW, preden začnete vpisovati zveze na tem obsegu.
Tako, vpisali ste cel kup zvez in tekmovanje se je zaključilo. Sedaj bo potrebno poslati vaš dnevnik. Dandanes
skoraj vsa tekmovanja sprejemajo dnevnike v Cabrillo formatu, ki ga podpira tudi N1MM Logger (preverite
pravila za morebitne izjeme). Za izvoz vašega dnevnika pojdite v File meni v vnosnem oknu in izberite »Export
Cabrillo to file« [Izvozi Cabrillo v datoteko].

Program najprej preveri ali je Sent Exchange [Poslan raport] pravilen:
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Če je v redu, kliknite na OK ali pritisnite [Enter]. Nato se bo odprlo standardno Windows okno »Save-as«
[Shrani kot…]. Običajno program ponudi direktorij, v katerem je nameščen N1MM Logger. Zaradi praktičnih
razlogov se sam običajno odločim za Desktop [Namizje]:

Cabrillo datoteko lahko poljubno poimenujete (priporočljivo je [Call sign].log), kliknite na Save [Shrani] in vaša
Cabrillo datoteka se bo shranila.
Z Notepad ali podobnim programom odprite Cabrillo datoteko in preverite ali so informacije in zaglavje v
skladu z navodili tekmovanja. N1MM Logger skuša slediti spremembami Cabrillo formata, vendar nihče ni
popoln, zato si prihranite težave in raje dvakrat preverite. Najbolj čudne so tekmovalne kategorije. Še posebno
morate biti pazljivi pri določanju Sent Exchange polja ob začetni nastavitvi tekmovanja – običajna napaka je
vpis RST v področje za Sent Exchange.
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Tako, prišli smo do konca 1. poglavja. Ne oklevajte uporabljati Google Help pripomočka (»Search Help
uporablja Google (Internet)«) za vpogled v podrobnejše informacije o posameznih temah. Pripomoček
resnično dobro deluje za podrobnejši vpogled katerega koli od oken ali podrobnosti pri delovanju programa. V
naslednjem poglavju ga boste še bolj potrebovali saj vezano na področje vmesnikov za posamezne postaje,
kjer boste potrebovali več podrobnosti kot vam jih lahko ponudim tu.
2. poglavje – Osnovni vmesnik za kontrolo postaje
Ne glede na to v kakšnem načinu dela želite delati: foniji, CW ali digitalnih načinih, je najbolj uporaben in
pomemben vmesnik med vašim računalnikom, N1MM Logger-jem in vašo postajo. Na srečo imajo sodobne
postaje vgrajena RS-232 serijska vrata, ki omogočajo nadzor postaje z računalnikom.
Najprej preverite v priročniku, če je vaša postaja navedena v poglavju Supported Radios [Podprte postaje].
Predpostavljamo, da ste vašo postajo tam našli. Preverite, če morda obstajajo posebne nastavitve ali druge
posebnosti, na katere morate biti pozorni in si jih zabeležite.
Mnogi moderni prenosniki in vse več namiznih računalnikov nima RS-232 serijskih vrat, niti LPT paralelnih vrat
– oboje nadomeščajo USB vrata. Zato si morate priskrbeti USB v RS-232 pretvornik in namestiti gonilnik zanj,
saj N1MM podpira tud tak način kontrole vaše postaje.
Ko ste zaključili s priključitvijo vmesnika med računalnik in postajo, zaženite N1MM Logger in odprite meni
Config [Konfiguracija] v vnosnem oknu. Izberite Configure Ports, Telnet Address, Other [Nastavitve vrat, Telnet
naslovov, Drugo]. Za sedaj prezrite vse ostalo.
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Odpre se dokaj »zastrašujoče« pogovorno okno. Vendar ne skrbite, vodili vas bomo preko delov, ki jih
trenutno potrebujete.

V primeru, da je to vaša prvo srečanje z N1MM je najbolje, da izberete SO1V, ki omogoča kontrolo enega
VFO-ja (VFO A) v vaši postaji. Če ste že izkušen tekmovalec in obvladate delo na ločenih frekvencah (split) -
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npr. delo z DX postajami na 40m SSB - boste izbrali SO2V. S tem omogočite N1MM, da istočasno nadzoruje
VFO A in VFO B v vaši postaji. Če spadate med napredne tekmovalce, kateri hkrati uporabljajo DVE postaji
(eno za delo v CQ načinu, drugo pa za pobiranje množilcev), boste izbrali SO2R.
Določite katera serijska vrata se uporabljajo za povezavo računalnika in postaje (v primeru USB pretvornika
ugotovite, katera navidezna serijska vrata so se kreirala). Kliknite na puščico pod napisom Radio in izberite
vaš tip postaje. V prikazanem primeru predpostavljam COM3 in Yaesu postajo. Skoraj vse Kenwood postaje
uporabljajo enotno konfiguracijo, med tem ko se konfiguracije za Yaesu in Icom postaje razlikujejo od modela
do modela – podrobnosti preverite v priročniku v poglavju »Supported Radios«. Icom postaje potrebujejo še
Radio Address (Hex Code) – preverite priročnik za podrobnejše informacije.
Kliknite na gumb »Set« v isti vrstici kot izbrana vrata (COM3).

Pojavi se novo pogovorno okno s podrobnostmi o povezavi. Običajno N1MM Logger namesto vas sam izbere
parametre v prvih dveh vrsticah. Za vsak slučaj lahko nastavitve preverite v priročniku vaše postaje.
Radio/VFO number mora biti 1, tako da bo glavni VFO prikazan glavnem (prvem) vnosnem oknu. Ostale
podrobnosti nas za sedaj ne zanimajo. Kliknite OK in se vrnete na predhodno pogovorno okno, še enkrat
kliknite OK in vrnete se v vnosno okno.
Če je vse v redu (saj ste vključili postajo, a?), veliko pogovorno okno izgine in ponovno se pojavi vnosno okno.
V imenski vrstici vnosnega okna se pojavi frekvenca postaje in način dela. Čudež. Označba »+0.00« pomeni,
da je RIT vključen in nastavljen na nič (brez odmika).

Sedaj, ko imate na voljo kontrolo postaje, lahko storite veliko uporabnih stvari. Najbolj pomembno pa je to, da
vam ne bo več potrebno skrbeti, če ste po nesreči vpisali zvezo z napačnim obsegom ali načinom dela. Z
uporabo vmesnika za postajo je smiselno uporabiti tudi okna Bandmap [Panoramsko]. Kliknite na Window in
izberite Bandmap. Pokazal se bo Bandmap [Panoramsko] okno v povezavi z vnosnim oknom.

http://www.pvrc.org/n4zr/quick.htm

17 od 39

N1MM Logger Quick

2.1.2008

V zgornjem primeru sem panoramsko okno napolnil s spoti preko Packet Clustra tako, da bi si lažje
predstavljali, kako se prikažejo spoti. Podrobnosti na vrhu okna so nekako samo pojasnjene. S klikom na
gumb SH/DX pošljemo zahtevo Clustru (za katerega še ne veste kako ga nastavite). Gumb »Wide« preklaplja
filtre v vaši postaji, kar pa je potrebno predhodno nastaviti (postopek je pojasnjen v priročniku). V vsakem
primeru, s klikom na gumb preklopimo v prikazani način. Rdeč RIT pomeni da je RIT vključen, in številka na
levi označuje velikost zamika. Črn XIT označuje, da je XIT izključen. Vključite XIT in pobarval se bo rdeče.
Barvno kodiranje spotov v Bandmap oknu je enako kot v vnosnem oknu tako, da vsak od rdeče izpisanih
znakov predstavlja nov množilec v tekmovanju. Če nastavite miško preko spota vam bo program sporočil še
več podatkov o njemu, kot je prikazano spodaj:

Podatek “–635 min” nam pove, pred koliko časa je bil spot poslan. Seveda ne želimo, da so spoti prikazani
tako dolgo časa, malo kasneje vam bom objasnil kako počistite spote po določenem času.
V glavnih tekmovanjih so določeni deli obsegov zelo zasedeni s spoti. S pritiskom na tipko [+] na numerični
tipkovnici razširimo obseg in s tem razširimo tudi spote, kot je prikazano zgoraj.
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S pritiskom na numerično tipko [-] se obseg ponovno skrči. Isto lahko dosežemo tudi s koleščkom na miški, če
ga ima.
Naslednja uporabna stvar v Bandmap oknu. Če enkrat kliknemo na spot, se postaja avtomatsko postavila na
frekvenco tega spota. Če kliknete na frekvenčno skalo (kjerkoli v širini črtic, ki označujejo frekvenco), se bo
postaja postavila na to frekvenco. Obstojajo tudi tipkovne bližnjice za premik postaje med spoti in po
frekvenčnem obsegu, ki se jih lahko ogledate v poglavju Key Assignment v priročniku in se seznanite s
podrobnostmi.
Ko kliknete na spot se zgodi še nekaj – pozivni znak postaje se pojavi v Call-Frame-u v vhodnem oknu, kot je
prikazano spodaj. To je narejeno tako zaradi tega, da v primeru, ko postaja na frekvenci ni OK1XJ, lahko
vnesemo pravi pozivni znak postaje. To se resnično dogaja s packet spoti.

Predpostavimo,da je znak pravilen. V tem primeru pokličete postajo in ko vam odgovori pritisnete Space
[Preslednico]. Zgodi se sledeče – pozivni znak se prenese v polje za pozivni znak, ko vpišemo še raport lahko
vpišemo zvezo v dnevnik s pritiskom na tipko [Enter].
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Še nekaj se zgodi na Bandmap-u. Ko končate zvezo in se premaknete iz frekvence se barva spota spremeni v
sivo tako, da takoj opazite, če ste to postajo že delali in ne izgubljate časa, ko se zopet vrnete na isto
frekvenco.

Za izključitev te posebnosti kliknite na Config, pojavi se meni in kliknite na dve vrstici (glej spodaj). Odkljukati
morate obe vrstici, zato ker se sivi spoti smatrajo, da z njimi ni možna ponovna zveza in bi izginili, če ne
odkljukamo »Show non-workable spots«. Če niste naredili zveze s postajo in ste premaknili frekvenco, se bo
znak postaje pojavil v odgovarjajoči barvi v Bandmap-u in označil, če je novi množilec ali samo veljavna
zveza; tako boste vedeli in ga naredili kasneje, če bo še na frekvenci.

Tudi, če ne boste uporabljali packet spotov je Bandmap okno zelo uporabno. Pri pobiranju po obsegu se
pozivni znak delane postaje zapiše sivo v Bandmap tako, da lahko kasneje takoj vidimo, če smo postajo že
delali.
Morda bi si želeli hitreje premikati po Bandmap oknu, hitreje doseči še ne delane spote ali samo tiste, ki so
množici. Najbolje je, če si ogledate poglavje s to tematiko v priročniku. N1MM Logger omogoča uporabo
»vročih« tipk s čimer v večji meri ali v celoti omejuje uporabo miške med tekmovanjem. V priročniku je
poglavje »Key Assignment«, ki opisuje vse možne kombinacije tipk. Npr. pod naslovom Radio/Bandmap Key
Assignment najdemo spisek:
Skok na spot Obvestilo: Če delate v tekmovanju samo v enem načinu (CW ali SSB), se način dela med
skoki ne bo spremenil.
Ctrl+Don Arrow – Skoči na naslednji spot višji po frekvenci
Ctrl+Up Arrow – Skoči na naslednji spot nižji po frekvenci
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Alt+Ctrl+Down Arrow – Skoči na naslednji spot višje po frekvenci, ki je množilec
Alt+Ctrl+Up Arrow - Skoči na naslednji spot nižje po frekvenci, ki je množilec
Poskusite in se prepričajte – pri polnem Bandmap oknu in z uporabo »vročih« tipk je možno narediti več kot
100 zvez na uro v načinu pobiranja – nekaj, kar se zdi skoraj neverjetno.
Končali smo z predstavitvijo Bandmap okna, pri tem naj vas opozorim še na naslednje. Ko boste raziskovali
program v vsakem novem oknu kliknite z desno tipko na miški (razen v vnosnem oknu) in preverite, kakšne
možnosti vam ponuja novo okno. Podrobnosti so pojasnjene v poglavju priročnika, ki obravnava posamezno
okno.
Če to storite z Bandmap oknom, se vam pri desnem kliku pojavi meni. Najbolj uporaben je »Packet Spot
Timeout« [Časovna omejitev spotov]. Kliknite nanj in nastavite časovno omejitev v minutah. Nastavitev velja za
samo-spote in spote prejete preko Clustra, ki bodo po nastavljenem času izginili.

»Reset Radios« [Resetiranje postaj] je potrebno v primeru, ko izgubimo kontrolo nad postajo. S klikom
program resetira povezavo s postajo.
V priročniku boste našli podrobnejša pojasnila o menijih, vendar bodi dovolj za sedaj.

http://www.pvrc.org/n4zr/quick.htm

21 od 39

N1MM Logger Quick

2.1.2008

To je vse kar potrebujete za delo v tekmovanju z N1MM Logger-jem in kontrolo postaje – Entry [Vnosno],
Check [Kontrolno], Log [Dnevniško] in Bandmap [Panoramsko] okno. Seveda je še milijon možnost, ki jih
morda želite poskusiti, kot npr. pošiljanje shranjenih poročil, vendar naj končam vsaj za sedaj.
3. poglavje – Vmesnik za fonijo, CW in PTT
Kontrola postaje preko serijskih vrat ni edina možnost, ki jo ponuja N1MM Logger. Še pred začetkom
računalniške kontrole postaj, so nekateri avtorji programov razvili nekatere standardne vmesnike za CW in
PTT preko serijskih ali LPT (tiskalniških) vrat.
Nekoliko kasneje se je pričela uporaba računalniških zvočnih kartic v povezavi s računalniškimi programi za
vodenje tekmovalnih dnevnikov. Glede na to, da so ta navodila namenjena predvsem tekmovalcem
začetnikom predpostavljam, da želite najprej slišati nekaj o tem. V zadnjih letih se je pokazalo največ
problemov ravno okoli oddaje avdio signalov, saj tako kažejo številna vprašanja na reflektorju.
Naslednja diskusija je skoraj dobesedno prepisana iz zapisov o reševanju avdio problematike, ki jih je zapisal
Dave Robbins, K1TTT. Če najdete kakšno napako, sem kriv jaz in ne on.
Preden začnete se prepričajte, da ste prenehali z uporabo Windows Media Player, RealPlayer, Audacity ali
kakšnega drugega avdio programa za snemanje/reprodukcijo. Zaženite N1MM Logger in odprite
Configure|Ports, Other tab.

.
Izberite zavihek Avdio. Izberite možnost 1 – »zero or single sound card« [brez ali ena zvočna kartica] iz
padajočega menija. V spisku »Select device« [Izberite enoto] izberite Default [Osnovno]:
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S klikom na OK shranite nastavitve in zaprite N1MM Logger.
Vključite mikrofon direktno v mikrofonski vhod na zvočni kartici. Priključite slušalke na izhod za zvočnike.
Odprite Windows Volume Control [Kontrola glasnosti pod Windowsi]. Prikaže se okno z več drsniki – tako, kot
je prikazano spodaj:

Postavit drsnike na sredino in odstranite označbe pri vseh Mute [Utišanje] kvadratkih. V primeru, da ni
prikazan Microphone, boste morali v Options|Properties [Možnosti|Lastnosti] in tam odkljukati kvadratek pred
Microphone, kar velja tudi za ostale zvočne izvore.
V Options|Properties kliknite na gumb Recording [Snemanje] in se prepričajte, če je označen kvadratek pred
Microphone na spisku:
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Kliknite OK. Prepričajte se, da je mikrofonski drsnik na sredini ter da je označen Select kvadratek. Če
uporabljate običajni amaterski mikrofon, kot npr. Heil, kliknite na gumb Advance[Napredno] in izberite
Microphone Booste kvadratek, ki omogoči 20 dB predojačanja.

Ko govorite v mikrofon se morate slišati v slušalkah. Če se ne slišite potem je nekaj narobe z nastavitvami,
hardverom ali gonilniki. Poskusite predvajati obstoječo .wav datoteko s pomočjo Windows Control Panel's
Sound. Preverite nastavitev glasnosti in utišanja, preverite če je mikrofon priključen v pravo vtičnico, poskusite
z drugim mikrofonom ali slušalkami. Naj vam pomaga vaš 8 let star otrok. NE NADALJUJTE DOKLER SE NE
BOSTE SLIŠALI V SLUŠALKAH!
Odprite Windows-ov Sound Record, ki ga običajno najdete pod Accessories v listi programov. NE OPRITE
Audacity programa ali zvočnih orodij, ki ste jih dobili z zvočno kartico ali drugih orodij za delo z zvočnimi zapisi.
Nakateri predvajajo s svojimi nastavitvami mešalnikov, kar pa ne želimo.
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Kliknite na gumb Record {z rdečo piko-op.p.} in spregovorite nekaj besed v mikrofon. Videti morate zeleno
črto, ki valovi sočasno z vašim govorom. Kliknite na Stop { z malim pravokotnikom – op.p. }. Kliknite na gumb
Play { s trikotnikom – op.p.} in slišali boste kaj ste rekli. Če ne slišite nič, potem je nekaj narobe z hardverom
ali gonilniki. Preverite nastavitve za snemanje, nastavite glasnost, preverite ali je mikrofon izbran kot zvočni
izvor, zopet pokličite vašega 8 letnika. NE NADALJUJTE DOKLER NE USPETE SNEMATI IN PREDVAJATI
SPOROČIL. Če ne deluje pod Windows Sound Recorder-jem, potem tudi pod N1MM ne bo delovalo, saj je
N1MM precej bolj kompliciran in je težje odkriti napako.
Zaprite Windows Sound Recorder in zaženite N1MM Logger. Nastavite vašo postajo na SSB način dela in
preverite ali je v imenski vrstici vnosnega okna napis USB ali LSB (če nimate vključene povezave med postajo
in računalnikom, odtipkajte način dela v vnosno polje za pozivni znak in pritisnite [Enter]).
Z desno tipko kliknite na katerikoli sporočilni gumb v vnosnem oknu. Prikazala se bo tabela:

Imena datotek v tabeli so osnovna imena, ki so naložena ob prvem zagonu N1MM. Lahko se razlikujejo od
tistih, ki jih imate na svojem računalniku – odvisno od tega, kdaj ste prvič inštalirali N1MM.
Najlažje si predstavljate tako, da vrstice 1-12 prestavljajo 12 funkcijskih tipk v »Run« [CQ] načinu, med tem ko
vrstice 13-24 predstavljajo funkcijske tipke v S&P »Search and Pounce« [Pobiranje] načinu. O razlogu zakaj
obstojita dve skupini tipk nekoliko kasneje. V tem trenutku se osredotočimo na programiranje Run F1
funkcijske tipke. Če kliknete na prvo okence pod napisom Button Caption [Napis na gumbu], boste opazili, da
se je ikona »svinčnik« premaknilo v to vrstico, kursor pa se pojavi v tem okencu. Sedaj lahko uredite napis na
gumbu po vaši želji. Pritisnite [Tab] tipko in kursor se bo premaknil v .WAV file stolpec. V zgornjem primeru
predpostavljam, da imate \WAV poddirektorij v N1MM programskem direktoriju in da želite poimenovati CQ
datoteka tako kot imam sam.
Še zadnja stvar – če ima vaša SSB funkcijska tipka v 13. vrstici (S&P F1) kaj zapisanega, uporabite Edit
funkcijo in izbrišite to vrstico, saj nas bo to trenutno samo motila.
Kliknite OK za shranitev nastavljenega.
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Opozorilo – Dokler nimate zapisanih podatkov v obeh okencih v vsaki vrstic se kursor ne bo premaknil v
naslednjo vrstico. Lahko opazite, da izgleda tako, kot bi pod F5 prekršili to pravilo, ker je v tej vrstici prazno
okence. V resnici sem postavil v to okence presledek, tako da je pravilu zadoščeno.
Sedaj opazujte vnosno okno in pritisnite Ctrl+Shift+F1. Lahko opazite:

Vse kar boste rekli v tem trenutku bo posneto v CQ.WAV datoteko. Ponovno pritisnite Ctrl+Shift+F1 in
snemanje se bo zaustavilo. Poglejte sporočilo na istem mestu:

Pritisnite F1 in v slušalkah bi morali slišati to, kar ste pravkar posneli. Če ne slišite, preverite poročilo o napaki
v statusni vrstici. Najbolj pogost problem pri predvajanju je v tem, da je datoteka posneta z drugim programom,
ki uporablja kompresijo ali druge parametre, ki niso podprti z N1MM Logger-jem. Naslednja možnost napake je
v tem, da program išče ime datoteke, ki je različno od tistega, ki je zapisano v tabeli za določanje tipk. Zaradi
obeh razlogov vam priporočamo uporabo Ctrl+Shift+Fx načina snemanja znotraj N1MM Logger-ja, dokler se
dobro ne seznanite z avdio posnetki.
Sedaj, ko vam vse pravilno deluje, posnemite vsaj nekaj prvih funkcijskih tipk. Najbolje je, da sledite vrstnem
redu, kot je prikazan v zgornjem primeru, vsaj za F1-F8, zaradi ESM (Enter Sends Messages) [Tipka Enter
pošlje sporočila] načina dela, kjer je pomemben vrstni red. Potrebovali boste tudi vmesnik med Line Out
konektorjem na vaši zvočni kartici in mikrofonskim konektorjem na vaši postaji. Običajno je to lahko 10:1
napetostni delilnik (nivo signala na Line Out je precej večji kot ga lahko mikrofonski vhod prenese) in izolacijski
transformatorji (da preprečimo 50 Hz brum na mikrofonskem vhodu postaje ali zvočne kartice). Lahko
uporabite tudi komercialni vmesnik (npr. RigBlaster) predviden za digitalne načine dela, ki uporabljajo AFSK.
V nadaljevanju je prikazana enostavna shema vmesnika.
Sedaj imate vse kar potrebujete za predvajanje glasovnih sporočil. Če ste zadovoljni z uporabo VOX za
preklop vaše postaje na oddajo in vas CW ne zanima, potem preskočite na 4. poglavje (uporaba shranjenih
sporočil). Če želite, da N1MM logger nadzoruje PTT v vaši postaji, potem potrebujete PTT vmesnik. Dober
razlog je vključevanje releja v vašem linearnem ojačevalniku, s tem da se rele vključi preden postaja pošlje RF
signal.
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CW in PTT vmesnik
Najprej nastavimo N1MM Logger. Odprite Config meni in izberite Ports, other pogovorno okno. V pogovornem
okno se bodo pokazala COM vrata 1-8 in LPT 1-3, ne glede na to, če so prava ali virtualna vrata. V našem
primeru izberimo COM1 za CW/PTT vrata. Odkljukajte CW/PTT kvadratek in opazili boste, da gumb Set ni več
sive barve. Kliknite nanj in odpre se pogovorno okno za ta vrata.
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DTR pin lahko konfigurirate za CW ali PTT. Kliknite na puščico, ki kaže navzdol in pokaže se spisek možnosti.

Označite tistega, ki ga potrebujete glede na vaš vmesnik. Sedaj storite isto za RTS pin:

Opazili boste, da so lahko izbire različne. Komercialni vmesniki v glavnem ne uporabljajo RTS za CW, med
tem ko sam uporabljam RTS za PTT. Če si boste sami zgradili svoj vmesnik, pazite da boste pravega vtaknili v
konektor za taster.
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Nastavite Radio/VFO nr na 1. Nastavitev PTT Delay [Zakasnitev] zaščiti rele v ojačevalniku, s tem da zagotovi,
da se kontakti releja sklenejo prej, preden program začne oddajati CW. Začetna vrednost je nastavljena na
30ms, kar odgovarja tudi, če nimate ojačevalnika.
Sprejmite predlagano adreso vaših COM1 vrat. V primeru, da uporabljate nestandardne nastavitve, bo adreso
potrebno popraviti. Če uporabljate USB navidezna vrata, ta nastavitev ni pomembna.
Zelo enostaven vmesnik deluje dobro v CW ali PTT funkciji z vsako moderno postajo. Komercialna ponudba je
zelo velika, spodaj pa je prikazana rešitev z deli iz Radio Shack-a.

CW sporočila
V meniju Tools
[Orodja] izberite Change CW/SSB/Digital Message Buttons [Spremeni gumbe za
CW/SSB/Digitalna sporočila]

Prikaže se pogovorno okno:
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Glede na to, kdaj ste prvič zagnali N1MM Logger, se lahko v tabeli nahajajo različna sporočila. Nič zato,
kliknite Edit [Uredi] in zbrišite vrstice tako, da dobite prazno tabelo kot je prikazano zgoraj.
Kot ste že opazili pri glasovnih sporočilih, je urejevalnik baze podatkov za tabelo malo čuden. Oglejmo si
proceduro za F1. Kliknite v prvo okence pod »Button Caption«, poleg ljubke risbice svinčnika. Vnesite ime
tipke (npr. F1) in pritisnite [Tab] tipko. Namesto, da bi skočil v naslednje okence, program samo označi to kar
ste pravkar vnesli. S tem vam je omogočeno, da vnesete morebitne spremembe. Ponovno pritisnite [Tab] tipko
in kursor se bo končno premaknil v prvo okence pod »CW Message« [CW sporočila]. Vnesite sporočilo, ki ga
želite pogosto oddajati (npr. CQ), kot je prikazano spodaj:

OK, kaj pa je sedaj ta zvezdica (*), ki se nahaja med obema »TEST«? To je prvi in zelo uporabni makro, ki
označuje vaš pozivni znak. Obstojata dve vrsti makrov, tekstovni makro in postopkovni makro – tekstovni
makro nadomešča tekstovni niz v sporočilu, postopkovni makro pa izvede določeno programsko operacijo.
Oba sta pogosto v kombinaciji z običajnim tekstom v sporočilu, kot je prikazano zgoraj. Ko pritisnite funkcijsko
tipko ali kliknete na ekranu na gumb F1, bo program oddal CQ TEST N4ZR N4ZR TEST (pri tem je zamenjal
zvezdico (*) z mojim znakom).
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V priročniku lahko najdete tabelo z različnimi makri v poglavju Macros. Nadaljujmo! Pritisnite dvakrat [Tab]
tipko, spodaj je prikazano kaj se zgodi:

Ikona s svinčnikom se je premaknila v drugo vrstico, prav tako pa tudi kursor. Po dogovoru je F2 uporabljen za
izmenjavo raportov v tekmovanju, torej vpišimo to:

{EXCH} je tekstovni makro, ki vstavi Sent Exchange [Poslan raport] v vaši nastavitvi tekmovanja. Recimo, da
želimo nastaviti raport, ki vsebuje RST, vaše ime in vašo državo. Ko nastavljam tekmovanje vpišem PETE
WV v Sent Exchange. Ob pritisku ali kliku na F2 bo program oddal 5NN PETE WV.
Še nekaj stvari – morda mislite vpisati 5NN in Sent Exchange – končno vsi dajejo 599, a? Vendar ne storite
tega, ker boste imeli težave s Cabrillo dnevnikom. Odpovejte se nameri, da bi vpisali 5NN (ali 599, če
vztrajate) kjerkoli zato da bi ga oddali. Makro je zapisan v obliki {WORD}, kjer je »word« dejansko makro.
Zaviti oklepaji so potrebni zato,da program ve, da je čas da nekaj zamenja ali stori.
Dve sporočil sta za sedaj dovolj, kliknite OK in se vrnite v vnosno okno.
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Če želite spremeniti vsebino sporočilnih gumbov, kliknite z desnim miškinim gumbom na področje s
sporočilnimi gumbi in ponovno se bo pokazala tabela.
Sedaj imate priključen vmesnik in lahko začnete z oddajo CW sporočil. To lahko storite s pritiskom na
funkcijsko tipko F1 ali s klikom na gumb F1 v vnosnem oknu. Oba načina bosta preklopila postajo iz sprejema
na oddajo (predpostavljam, da imate PTT povezan – seveda lahko uporabite tudi VOX ali break-in, poslano bo
sporočilo in po koncu sporočila bosta preklopila ponovno na sprejem.
Hitrost oddajanja telegrafije lahko spremenimo na dva načina – s klikom na puščici ob okencu, kjer je izpisana
trenutna hitrost (na zgornji sliki je prikazano »30«) ali pa s pritiskom tipke [Page Up] ali [Page Down]. Hitrost se
spreminja v korakih po 2 besedi na minuto (WPM) {cca. 10 črk/min-op.p.). Če pritisnete napačen gumb, ni
problema – pritisnite tipko [Esc] za takojšno prekinitev oddaje sporočila.
Ročno oddajo CW najlažje naredite s paralelnim priklopom elektronskega tasterja z računalniškim CW
izhodom. Lahko pa tudi pritisnete [Ctrl + K] in pojavilo se bo CW okno:

Vnesite tekst, ki želite oddati in pritisnite tipko [Enter]. Takoj ko začnete tipkati tekst na tastaturi začne program
oddajati; tipkate lahko vnaprej, program bo končal z oddajo preden se okno zapre.
4. poglavje – Uporaba shranjenih sporočil v tekmovanjih
Sedaj prihaja tisto pravo. Postajo ste povezali preko vmesnika s programom, tako da N1MM ve na katerem
obsegu in načinu dela se nahajate. Lahko pošiljate shranjena glasovna sporočila, kot tudi CW sporočila in
nadzorujete PTT preklop.
Sedaj je čas, da zaženemo vse te zvonove in piščali. To lahko storimo na več načinov - odvisno od tega koliko
avtomatizma želimo v tekmovanju. Podrobnosti so enake za fonijska ali CW sporočila. Oglejmo si možnosti.
Najprej z desnim klikom na sporočilne gumbe odprite tabelo glasovnih sporočil med tem, ko je postaja na USB
ali LSB.
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Če še nimate posnetih vseh teh sporočil, uporabite Ctrl+Shift+Fx postopek in jih posnemite, ko končate kliknite
OK. Sedaj odprite CW sporočilno tabelo.

Naložite CW sporočila tako, da bodo smiselno odgovarjala fonijskemu spisku za funkcijske tipke od 1-8. V
nadaljevanju je prikazano, kako naj zgleda tabela ko končate.
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Obstojajo 4 glavni načini, kako uporabljate shranjena sporočila. Seznam je narejen v naraščajočem zaporedju
na osnovi hitrosti in priročnosti.
Ena tipka naenkrat - pritisnite funkcijsko tipko s sporočilom, ki ga želite oddati. Uporabite preslednico za
premik kursorja. Ko ste vpisali vse podatke pritisnite tipko [Enter] in zveza se bo vpisala v dnevnik. Na ta način
bo tipična Run (CQ) zveza izgledala nekako tako:
- F1 (CQ)
- Postaja odgovori – vnesete pozivni znak v polje za pozivni znak,
- izgovorite njegov znak ali pritisnite F5 da oddate njegov znak v CW,
- Pritisnete F2 da oddate raport (shranjeno glasovno sporočilo ali CW).
- Pritisnete preslednico in premaknete kursor v polje za raport,
- vpišete sprejet raport in
- pritisnete F3, da oddate potrditev,
- pritisnete tipko [Enter] in vpišete zvezo v dnevnik.
Semi-CT stil – Vnesite pozivni znak postaje, ki vas kliče. Pritisnite tipko [Ins], da oddate njegov znak in raport
(CW) ali izgovorite njegov znak in nato pritisnite tipko [Ins]. Ko ste sprejeli njegov raport, pritisnite F3 (TU) in
pritisnite [Enter] za vpis zveze v dnevnik. Če vi pokličete drugo postajo (Search and Pounce ali S&P), morate
najprej pritisniti F4, s tem oddate svoj znak, ko vam postaja odgovori nadaljujete kot je navedeno zgoraj.
Zgodnji N1MM stil - Vnesite pozivni znak postaje, ki vas kliče. Pritisnite tipko [;], da oddate njegov znak in
vaš raport. Vpišite njegov raport in pritisnite tipko [']. Program bo oddal F3 (TU) sporočilo in vpisal zvezo v
dnevnik. Pri S&P [Pobiranju] najprej pritisnite tipko F4, nato [;], in potem ['].
Na ta dva načina prihranimo nekaj pritiskov na tipke, vendar obstoja še lažji način. Pred desetletjem je N6TR
razvil idejo in naredil TR Log »modal« [pogojen]. Zamisel je ta, da se mora program obnašati različno glede na
to v katerem načinu delamo, Run ali S&P. Na ta način mu je uspelo poenostaviti in skrajšati sosledje pritiskov
na tipke za kompletiranje zveze.
N1MM Logger-je sedaj nadgradil N6TR iznajdbo in jo poimenoval Enter Sends Messages [Tipka enter
oddaja sporočila] ali krajše ESM.
Najprej moramo ta način vključiti. Oprite Config meni v vnosnem okno in izberite ESM
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Sedaj zaprite meni in vnesite znak v vnosnem okni. Predpostavljamo, da delate v S&P [Pobiranje] načinu.

V čem je razlika? Poglejte gumb F4. Označen je v modri barvi, kar pomeni, da bo ob pritisku na tipko [Enter]
oddano sporočilo F4 (to kar želite - vaš znak). S pritiskom na tipko [Enter] bo oddan vaš znak, kursor pa bo
ostal v polju za pozivni znak, F4 je še vedno označen. Če vam ne bo odgovoril prvič, pritisnite tipko [Enter]
ponovno. Če vam odgovori, pritisnite tipko [Space] in glejte!
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Kursor se je premaknil v polje za sprejeti raport, hkrati je gumb F2 označen modro. To pomeni, da boste ob
naslednjem pritisku na tipko [Enter] oddali sporočilo F2 in vpisal zvezo v dnevnik.
Tako namesto 8 korakov skrajšamo proces pri pobiranju na 3 ali 4 korake.
- Vnesite pozivni znak
- Pritisnite tipko [Enter]
(po potrebi) Če vam ni odgovoril, pritisnite [Enter] ponovno, ko je čas za to;
- če vam odgovori, pritisnite preslednico in vpišite njegov raport.
- Ponovno pritisnite tipko [Enter] za oddajo raporta in vpis zveze v dnevnik.
Sedaj predpostavimo, da delamo v CQ načinu. Najprej moramo to povedati programu. Odkljukamo kvadratek
poleg besede »Running« z miško ali s pritiskom na [Alt]+U. Sedaj vnosno okno zgleda nekoliko spremenjeno:
modro je označen F1, zato ker je CQ prva stvar v CQ načinu dela. Pritisnite [Enter] in program bo oddal F1.

Nekdo vam odgovori. Vtipkajte njegov pozivni znak in okno se bo spremenilo.
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Označeni gumbi pomenijo, da bodo oddani pri pritisku na tipko [Enter]. Program bo najprej oddal F5 [njegov
znak] in nato F2 [raport] (na CW-ju, na foniji morate najprej izgovoriti njegov znak in nato pritisniti [Enter], da
oddate raport).
Ko to storite, se okno ponovno spremeni:

Označeni gumbi za sporočila vam povedo, da ste sprejeli veljaven raport (v našem primeru je program sam
določil s pomočjo pozivnega znaka), naslednji pritisk na tipko [Enter] bo oddal F3 sporočilo in vpisal zvezo v
dnevnik.
Torej, vtipkate pozivni znak, 3 krat pritisnete tipko [Enter] in imate vpisano zvezo. Precej spretno!
Sedaj predpostavimo, da ste tako kot jaz z debelimi prsti vpisali raport tako, da se pojavi neumnost v
Exchange polju (tako, kot je prikazano spodaj). V tem primeru vas bo program opozoril:

Če pritisnete tipko [Enter] ob nepravilnem raportu, bo program oddal F8 in zahteval ponovitev. Če opazite
napako in jo popravite, se bo okno ponovno spremenilo in prikazalo »F3 in Log it« označeno modro. Pritisnite
tipko [Enter], program bo oddal F3 sporočilo in vpisal zvezo v dnevnik.
Ko boste enkrat začeli uporabljati ESM, vam napovedujem, da se ne boste vrnili na star način.
Še dve podrobnosti in smo končali s tem poglavjem. Odprite Config meni, in odprite »Configure Ports, Telnet
Address, Other« pomeni. Kliknite na zavihek Function Keys:
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V levem stolpcu boste opazili, da sem označil »Send Corrected Call« [Pošlji popravljen znak]. V CQ načinu
omogoča sledenje če ste popravili pozivni znak v polju za pozivni znak. Npr. sprejeli ste samo »DL6A« in
vpisali ostalo kasneje. Sprejeli ste DL6ABC, ko pritisnete tipko [Enter], da bi oddali F3 (TU sporočilo), v CW
program odda »DL6ABC TU…«. V foniji morate sami potrditi popravek.
V desnem stolpcu je tretji kvadratek z vrha nerodno poimenovan »ESM only sends your call once in S&P, then
ready to copy received exchange.« [ESM način samo enkrat odda vaš znak pri pobiranju, potem je pripravljen
na sprejem raporta]. Skrajšano to imenujemo »Big Gun Switch« [Stikalo velikih topov]. Če praktično vedno v
prvo dobite odgovor na prvi poziv, lahko prihranite pritisk na preslednico s tem, da se kursor avtomatsko
premakne v polje za raport po prvem pozivu. Če morate vaše pozive ponavljati, potem ga nikar ne označite.
Če ga imate vseeno označenega in morate ponovno poklicati postajo, pritisnite F4 tipko, ne glede kje je
kursor.
Opozorilo – ne spreminjajte razporeditve tipk (pod rdečim napisom), razen, če niste popolnoma
prepričani kaj delate- sicer lahko doživite popolno zmedo pri ESM delu.
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