Návod na instalaci závodního deníku N1MM
Závodní deník N1MM je volně stažitelný program pro evidenci QSO
uskutečněných v závodech. Závody jsou v deníku již předinstalovány, většinou stačí
vybrat závod, vyplnit počáteční údaje, např. zda se jedná o osamělého závodníka či
o kategorii s více operátory nebo údaje o použitém výkonu. Pak již stačí zapisovat
QSO a většinu údajů, jako čas nebo pořadové číslo spojení, si deník zavede sám.
Závod je možno pak jednoduše exportovat do formátu cabrillo, který požaduje
většina týmů, které se zabývají vyhodnocením závodů. Po odeslání souboru se
závodním deníkem prostřednictvím emailu většinou přijde odpověď s potvrzením o
přijetí Vašeho deníku nebo žádost o doplnění údajů atp. Toto je nejjednodušší
činnost, ke které je možno závodní deník N1MM využít. Pokud si opatříte interface
pro komunikaci mezi TRX a PC, který je popsán v jiné kapitole včetně schématu a
desky plošných spojů, můžete za pomoci deníku N1MM pohodlně vysílat
automatickou výzvu a to jak CW tak i FONE. Po odezvě na Vaše CQ volání zapíšete
pouze přijatou značku protistanice, přijatý kód a jedním kliknutím myši (nebo
stlačením určité klávesy F1 až F12) odešlete odpověď. Pomocí deníku N1MM
můžete také volně přepínat jednotlivá pásma a tato pásma prolaďovat. Do deníku je
pak zaznamenána přesná frekvence uskutečněného spojení.
Chcete-li deník použít, je nutné si nejprve opatřit od kolegů HAMů instalační
soubory deníku N1MM nebo si tyto soubory stáhnout z internetu. Jedná se o dva
soubory, postup stažení, instalace, propojení s TRX, atp. je popsán v následujících
řádcích.
První část instalace programu N1MM
Pro stažení programu je třeba do internetového vyhledávače zadat www.n1mm.com
a udeřit do klávesy enter. Poté se objeví obrazovka viz obr.1.

obr. 1 Úvodní obrazovka
Na liště programu N1MM klikněte na záložku Files. Z rozbalené nabídky vyberte
první možnost Base Install viz obr. 1

obr. 2 Stažení souborů
Na svém disku si nejprve vytvořte novou složku pro stažení souboru v obláčku, např.
C:\N1MM. Pak klikněte na soubor N1MM-FullInstaller.exe viz obr. 2. Po uložení
souboru do Vámi vyznačené složky spusťe instalaci programu N1MM dvojitým
kliknutí na stažený soubor.Nyní jste vyzváni k instalaci viz obr. 3.

obr. 3 Instalace M-Fullinstaller
Potvrďte Next...

obr. 4 Potvrzení údajů

Dále program požaduje potvrzení o přečtení textu v zobrazeném okně viz. obr 4.
Zadejte opět Next.
Na následujícím obrázku (obr. 5) můžete zvolit jaké komponenty programu nechcete
nainstalovat. Doporučuji určitě naistalovat program N1MM v první položce :o) Zbytek
je na Vaší volbě, pokud naistalujete vše, vůbec to neškodí. Po volbě zadejte Next.

obr. 5 Volba položek
Dále jste vyzvání k zadání cesty pro instalaci souboru viz obr. 6. Doporučuji
ponechat původní nastavení, zde je instalována většina programů, a zadejte Next.

obr. 6 Volba cesty pro instalaci
Nyní vyčkejte než se program naistaluje... chvilku to trvá, závisí na konfiguraci
Vašeho počítače viz obr.7.

obr. 7 Instalace programu

... než dopijete černý kafe... uvařit si ho musíte sami, takovej je svět :o) … je program
naistalován viz obr. 8. Nyní klikněte Ok.

obr. 8 Ukončení instalace programu N1MM
Program Vás nyní vyzve k instalaci ovladačů potřebných pro správnou činnost
programu v součinnosti PC a TRX, viz obr. 9. Klikněte Install.

obr. 9 Instalace ovladačů (driver install)
... chvilku strpení než se ovladače naistalují... klikněte EXIT a jste vyzváni k resetu
Vašeho PC. Nezbývá než kliknout na Finish, viz obr. 12., pro dokončení instalace a
dojít k plotně uvařit další kafe než proběhne celý proces restartu PC.

obr. 10 Dokončení instalace programu N1MM a ovladačů

Po restartu Vašeho PC nemáme však vyhráno. Kdo by si myslel, že je nyní správný
okamžik pro odzkoušení programu "co von to vlastně vokazuje" se mýlí. Je lepší
dosrknout uvařený kafe a pozvolna se pustit do druhé fáze instalace programu
N1MM.
Druhá část instalace programu N1MM
Pokusíte-li se radostně kliknout na ikonu programu N1MM vytvořenou během
instalace na ploše budete zklamáni následující informací…

Obr. 11 Info o nutnosti instalace další části N1MM
Klidně klikněte na Show Download Page. Ve vašem prohlížeči se otevře následující
stránka…

Obr. 12 Instalace N1MM

Klikněte pro stažení programu na download např. Version 10.4.0 (na obr. 12
download obláčku) Cestu pro stažení můžete opět nastavit na C:\N1MM. Po stažení
instalačního programu 2x klikněte na soubor N1MM-newexeV10.4.0 a sledujte opět
pokyny instalačního průvodce.Program Vás přivítá, tak jak je vidět na obr. 13. Pro
pokračování v instalaci klikněte na Next...

obr. 13 Uvítací obrazovka
Nyní jste požádáni o přečtení informací o programu N1MM obr. 14... kliknout Next...

obr. 14 Přečtení info o programu
Potvrďte zadanou cestu pro instalaci deníku N1MM kliknutím na Install obr. 15. ...

obr. 15 Cesta pro instalaci programu

... nestojí to za to, jít si vařit další kafe, instalace (update) je provedena bleskově.
Nyní stačí potvrdit pouze OK, viz obr 16.

obr. 16 Dokončení Update
Pokud jste se proklikali až k následujícímu obrázku obr. 17 máte vyhráno. Zatím však
pouze co se instalace týče. Je to ještě kousek cesty k plnohodnotnému ovládání
programu, ale stojí za to vydržet. Obsluha deníku N1MM není složitá a po osvojení
základního ovládání Vám bude dobrým pomocníkem na pásmu. Pro dokončení
instalace klikněte na Finish, viz obr 17.

obr. 17 Konec instalace
Po úspěšném dokončení instalace můžete poprvé spustit program N1MM. Po
instalaci se na ploše, pokud jste nezadali ve volbách jinak, objeví ikony z obrázku
obr. 18. Pro start programu použijte ikonu na ploše N1MM logger (první z leva).

obr. 18 Ikony na ploše

Na spodní liště pro rychlé spuštění programů ve Windows naleznete také ikonu pro
spuštění programu N1MM. Stačí pouze jednou kliknout a program je spuštěn.
Program také můžete spustit známým složitějším postupem Start -> programy ->
atd.. Já používám nejraději ikonku na spodní liště, poněvadž jsem přirozeně líný a
dvojí kliknutí na ikonu umístěnou v šíleném chaosu na ploše je nad mé síly.
První spuštění programu N1MM
Jistě nikoho nepřekvapí, že první spuštění není "jen tak". Jako u každé činnosti, která
je prováděna poprvé, nás čeká úskalí i při prvotním seznámení se s programem
N1MM. Je nutné nastavit položky, které program potřebuje pro svoji činnost.
Potěšující je, že tyto položky zadáte pouze jednou při prvním spuštění a pak už Vás
s nimi nikdy program nebude otravovat. A dokonce tyto vylouděné info pak s
úspěchem používá při exportu závodního deníku, aniž by je bylo nutno znovu
zadávat. A to se již vyplatí. Co nás tedy čeká při prvním spuštění deníku N1MM?
Čeká nás obrazovka z následujícího obr. 19.

Obr. 19 První spuštění N1MM
Zadejte Ok...
Otevře se následující tabulka z obrázku obr. 20.
Call .................... zadejte Vaší volací značku místo N1MM
Name ................ zadejte Vaše celé jméno
Address ............. zadejte adresu bydliště, bez udání města
Adress ............... možnost zadat druhou adresu
City..................... zadejte Vaše město
State .................. vynechat (pouze v US)
Zip ..................... PSČ
Country ............. Czech Republic
Grid Square ...... QRA
CQ Zone ........... 15
ITU Zone ........... 28
Licence .............. zadejte typ koncese
Latitude ............. zeměpisná délka je automaticky vyplněna dle zadaného QRA
Longtitude ......... zeměpisná šířka je automaticky vyplněna dle zadaného QRA
Station TX/RX ... možnost zadat zařízení TRX
Power ................ možnost zadat výkon
Antenna ............. možnost zadat antenu
Další položky jsem nevyplňoval, pro činnost deníku nejsou rozhodující. Doporučuji
však do jednotlivých položek zasáhnout a vymazat již přednastavené údaje (vše od
položky Ant. height o. g. až po poslední položku SMTP Server addr včetně).

obr. 20 Prvotní nastavení programu N1MM
Zadejte Ok pro potvrzení změn. Pokud budete chtít své údaje opravit, např. při
přestěhování nebo při později zjištěné chybě při zadávání, není nutné se obávat. Po
spuštění programu N1MM je možné tato nastavení měnit viz obr. 21. Pro změnu
zadejte Config -> Change Your Station Data a otevře se tabulka z obr. 20. Nyní
můžete opravit svá nastavení.

Obr. 21 Změna nastavení údajů o stanici
Mnoho zdaru při používání deníku N1MM, Vojta ok1pv.

Návod na instalaci a konfiguraci HW do závodního deníku
N1MM
Jak říkal Vrchní kálovský obveselovatel Kokoška u Kokořína v pohádce
Šíleně smutná princezna: “Je nutno pochopiti, v čem vtip vězí a čemu jest se smáti”.
Pak už je to všechno sranda .....
Takže v čem vtip vězí:
Program N1MM umožňuje ovládat související radioamatérská zařízení –
klíčovače, TRXy a anténní rotátory. Samozřejmě jak ovládané zařízení, tak i
ovládající počítač musí mít nějaké vstupy a výstupy a protože zpravidla nejsou
stejné, je třeba použít odpovídající převodník. Tato zařízení se musí nastavit tak, aby
si rozuměla. A to se dělá jednak přímo v OS Windows, jednak v programu N1MM a
někdy i v ovládaném zařízení.
V současné době jsou u PC nejrozšířenějším výstupem porty standardu
USB. Pokud chceme převést tento port na standard RS-232 (COM), použijeme s
výhodou prodávané převodníky (cena okolo 200 Kč). Po připojení tohoto převodníku
k PC jej OS najde a zpravidla i sám nainstaluje.
Pro další konfiguraci v N1MM potřebujeme znát číslo portu x (COMx),
kam se nám převodník připojil. To zjistíme kliknutím myší na ikonu Tento počítač,
pak Ovládací panely, potom Systém, pak na záložku Hardware a položku Správce
zařízení. Pak už se nám konečně otevře okno se seznamem všech zařízení v našem
PC a tam je položka Porty (COM a LPT). Je u ní ikonka, co vypadá jako staré
splachovadlo od záchodu. Ale nedejte se mýlit, je to kabel. Kliknutím na tuto položku
se nám otevře seznam portů a v něm nalezneme číslo našeho portu. Pokud si
nejsme jisti, vyškubneme převodník z PC a dotyčný port ze seznamu zmizí. Po
opětovném připojení převodníku se port znovu objeví.
Obdobně probíhá instalace prodávaných klíčovačů a převodníků ovládání,
které mají v sobě již převodník na USB zabudován. K nim zpravidla výrobce dodává
instalační CD.
Kolik portů potřebujeme? Následují kupecké počty – abychom věděli, kolik si
máme těch převodníků koupit. Pro klíčování jeden, pro ovládání jednoho TRX také
jeden. To většině z nás asi vystačí. Program N1MM umožňuje použít 2 TRXy, takže
maximálně 4. Takže už víme čísla portů a rozmysleli jsme se, který bude na klíčování
(řekněme COM4) a který na ovládání TRX (řekněme COM5). Teď to musíme sdělit
programu N1MM, aby věděl, za které dráty má tahat. Spustíme tedy program N1MM
a v hlavním (vstupním) okně (Entry Window) klikneme na záložku Configure (obr.
22).

Obr. 22 Konfigurace

Po otevření okna na položku Configure port, Telmet Adress, Other. Otevře se další
okno, kde klikneme na záložku Hardware. A tam už vidíme zobrazené jednotlivé
porty, co řádek, to jeden port.

Obr. 23 Nastavení portů
Začneme klíčováním. Tak tedy v řádku zvoleného portu COM4 (nesmí tam
být vybraný TRX, po americku Radio) klikneme na políčko ve sloupci CW/PTT, tím
se nam políčko “zaškrtne” a port je přiřazen.
Teď ještě řekneme, co který drát v tom portu bude dělat. Nebojte se průvanu
a otevřete další okno kliknutím na pole SET.

Obr. 24. Nastavení portu např. COM1
V políčkách DTR (pin4) a RTS (pin7) nastavíme CW a PTT, podle toho, jak je
zapojen náš klíčovač (zpravidla DTR je CW a RTS je PTT). A naše přesvědčení
potvrdíme tlačítkem OK. Teď můžeme připojit klíčovač (pro jistotu bez TRXu) a zkusit
vysílání obsahu některé z pamětí – ve vstupním okně, například F1 ..... PTT by mělo
být zaklíčováno po dobu vysílání, CW je klíčováno podle textu v příslušné paměti.

Pokud to funguje, pochválíme se a jdeme se podívat na instalaci a připojení
ovládání našeho rádia.
V řádku zvoleného portu COM5 klikneme na políčko ve sloupci Radio a
vyskočí na nás seznam rádií, které můžeme připojit. Klikneme na to naše a je
vybráno.

Obr. 25 Výběr TRX
Zase to ale musíme upřesnit kliknutím na políčko Set. Objeví se konfigurační
okno a v něm jsou dole uvedeny doporučené konfigurace jednotlivých výrobců.
Nastavíme je, podle našeho rádia. Pozornost je třeba věnovat i nastavení signálů
DTR a RTS – pokud vyžadujeme, aby náš interfejs byl napájen z použitého portu (a
to u jednoduchých interfejsů většinou ano) nastavíme Allways ON.

Obr. 26 Nastaveníkonfigurace TRX v N1MM
Doporučuji zároveň zkontrovat nastavení v TRXu. Najde se zpravidla v
inicializačním menu – například u IC706 se do něj dostaneme takto: při vypnutém
TRX podržíme tlačítko MODE a TRX zapneme. Překontrolujeme položky 34 až 37
týkající se nastavení CI-V. Z menu pak “vyskočíme” vypnutím TRXu.

Pokud jsou položky v N1MM a TRXu v souladu, můžeme opět potvrdit
nastavení tlačítkem OK a vrátit se do vstupního okna připojit TRX pomocí
příslušného převodníku a zapnout. Po chvilce, nutné k navázání komunikace a k
přenosu dat, se nám ve vstupním okně objeví nastavený kmitočet. Komunikace
funguje obousměrně – když točím laděním, objevuje se kmitočet v N1MM, napíšu-li
kmitočet nebo druh provozu do vstupního okna, přepne se mi TRX.
A teď se už konečně můžeme smáti ....... tedy pokud to funguje.

