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1. N1MM+ esmane seadistamine

➢ Vaata 2015.a. ettekannet Mammaste kokkutulekul: 

➢ Slide 1 (erau.ee)

➢ Detailne ülevaade N1MM installeerimisest ja algsest 

seadistamisest – NB! Pead teadma, kuhu panid failid!!

➢ Oluline – jaama algne info sisse: 

https://www.erau.ee/images/Muud_dokumendid/n1mm_ulevaade_ja_napunaiteid_2015.pdf


2. N1MM+ esmane seadistamine (2)

➢ Soovitus – tee omale uus databaas ULL KV jaoks, nt 

ES2MC_ULL-KV.s3db (st kutsung + ULL-KV viide)

➢ Loo sinna baasi uus logi (New Log in database…) 



2. N1MM+ esmane seadistamine (3)

➢ Soovitus 2 – laadi endale ERAÜ kodulehelt CallHistory fail, 

siis pakub N1MM välja aktiivsete jaamade lokaatoreid (aga 

see ei vabasta sind neid ÕIGESTI vastu võtmast, hi!)

link: Ultralühilained (erau.ee)

➢ Faili laadimine: File > Import > Import Call History… see 

viib kausta CallHistoryFiles – eeldab, et kodulehelt alla 

laaditud faili panid sinna kausta!!

➢ TÄHTIS, et saad aru, milline on N1MM+ kasutatavate 

failide kaustade loogika ja KUS nad on!!

https://www.erau.ee/et/ultraluehilained


3. Akende valik ULL KV-s, pilt ekraanil

➢ Vajalikud ja soovituslikud aknad (kui mitu ekraani, mahub rohkem!):

o Entry window & Log (avatakse vaikimisi)

o Check (võrdleb kutsungeid master-databaasiga)

o Score summary

o Bandmap ja/või Available Mult’s and Q’s (NAC’is vähetähtis)

o Grid Square Map ja WSJT-X Decode List



4. Riistvara konfigureerimine

➢ Mine “Config” ja sealt esimene rida “Configure Ports...”

➢ Esimene alam-tab: Hardware, see kõige olulisem, seal 

o Antakse valik võimalikke porte (vt ka eelnev USB device 

router’i kasutamine, virtuaal-portide loomine jm)

o Defineeri sobivasse porti oma raadio (CAT) – port ja kiirused 

peavad vastama raadio menüüle ja/või porte haldava 

programmi (nt USB Device Router) valikule! 

o Defineeri kas CW-port või Winkey port, seadista delay’d

o Saad defineerida ka eraldi PTT-juhtimist vms

➢ Kasulik üle vaadata ka teine alam-tab: Function Keys, seal

o F-klahvide järjestus (vaikimisi ok!)

o CW jaoks vali sobiv “Cut Number Style” – soovitus (TN)

➢ Vaata ka alam-tab’i Winkey (kui kasutad), seal 

o Vali PIN 5 function’iks “PTT”, Sidetone Frequency vali 469

o Winkey speed pot control vali, et kasutad (st Use jne)

o Määra ka CW-saatele mineku timingud, soovitus, et “Lead 

time” oleks min 100ms ja “First Character Extension” samuti 

100 ms – et saate esimest märki ära ei “sööda” 



5. WSJT-X konfigureerimine 

➢ Oluline digi-tööks – viimane tab: WSJT/JTDX Setup 



5. WSJT-X konfigureerimine (2)

➢ WSJT-X selliselt (läbi N1MM-i) defineerituna omab ERALDI 

seadistusi ja tuleb käivitada/seadistada N1MM-i kaudu!   

Window > Load WSJT/JTDX

➢ Seadista: ava Settings (File>Settings) - seal



5. WSJT-X konfigureerimine (3)

➢ Ava Settings’i järgmine tab – Radio: 



5. WSJT-X konfigureerimine (4)

➢ Ava Settings’i järgmine tab – Audio: 

➢ Sõltuvalt helikaardist (arvuti, väilne vms) on siin vaja valida 

audio settingud – nii vastuvõtule (input) kui saatele (output)



5. WSJT-X konfigureerimine (5)

➢ Ava Settings’i järgmine oluline tab – Reporting: 

➢ Siin oluline täita ära UDP ühenduse parameetrid – peavad 

vastama N1MM-is vastavas tab’is seadistatutele!



5. WSJT-X konfigureerimine (6)

➢ Ava Settings’i järgmine tab – Frequencies: 

➢ Üldjuhul kõik sagedused olemas, aga kui sul on X-verter, siis 

sisesta sagedus „miinusega“, millele vahesageduse lisades 

saad õige bändi!



5. WSJT-X konfigureerimine (7)

➢ Ava Settings’i eelviimane tab – Advanced: 

➢ Siin oluline valida „Special operating activity“ ja EU VHF 

Contest (NB! General tab’is linnuke VHF and submode’is)

➢ Võid valida Contest’i nime, aga ei pea…



6. N1MM ja WSJT-X koos kasutamine ULL-il

o Veendu, et uut võistlust N1MM-is alustades oleks Mode 

valitud kui CW+SSB+Digital  

o Analoogsidet tehes ära WSJT-X’i käivita, kui tahad digilt tulla 

tagasi analoogile, pane WSJT-X kinni!

o Digitööks käivita (N1MM-i Window alt) WSJT-X

o Kui CAT jne toimivad, veateadet ei tule, õige bänd on 

sageduse aknas, siis peaks olema WSJT-X töökorras (vt nt 

ka Settings>Radio ja seal kastid TEST CAT ja TEST PTT)

o Veendu, et näed waterfall’il triipe ja jaamu dekodeeritakse 

(ära hakka kohe saatmist proovima!) – RX audio level võiks 

olla min üle 60dB

o Veendu, et sul on valitud võistluse režiim, st EU VHF 

Contest – ära osale NAC-is tavaside režiimis!

o Kui sul oli all varasem logi, siis vali „Reset Cabrillo log…“ –

kuna EU VHF Contest saadab ka side nr-eid, siis need 

muudkui kasvavad… (NAC-is pole nr vajalik, aga vaja täis-

lokaator!)

o Saatel säti nivoo nii, et ALC ei oleks üle normi, pillil 

kompressor ja ekvalaiserid kõik väljas (kui kasutad USB-d)! 



6. N1MM ja WSJT-X koos kasutamine ULL-il (2)

o Praktiline töötamine WSJT-X’iga:
o Saateakna asetamine waterfallil (shift+vasak klikk)

o Topeltklikk Band Activity aknas > jaam viiakse RX aknasse ja 

genereeritakse saate „message’id“

o Enable TX klahv aktiveerib saate vastavalt märgitule („mummuke“)

o Kui linnuke Autoseq kastis, siis WSJT-X peab ise kinni digiside 

protseduurist ja genereerib saatesõnumid vastavalt vastuvõetule

o Side lõpus ilmub logisse viimise aken – veendu, et saadud raport ja teise 

jaama lokaator vastab sellele, mida näed RX-i aknas! (Kui mitu jaama 

kutsuvad, on esinenud probleeme!)

o NAC-i puhul ei soovita automaatset logimist! (aega on!)



6. N1MM ja WSJT-X koos kasutamine ULL-il (3)

o Praktiline töötamine WSJT-X’iga (järg):
o Peale OK vajutamist veendu, et see side läks ka logisse, seda nii WSJT-

X’i logisse kui ka N1MM’i logisse – nt N1MM’i logivaade: 

o CQ puhul on valida, kas TX 1st või 2nd (idapoolsed 1st, kuid mitte 

tingimata…), vastamisel on valik: 1st decode või max distance

o NB! FT-8 jt lühikese perioodiga digisidede puhul on TÄPNE 

kell VÄGA oluline – kasuta kella korrigeerimise proget (nt 

D4-Time (Dimension4) jt. Arvuti Windows’i kell ei ole üldjuhul 

piisav! 



6. N1MM ja WSJT-X koos kasutamine ULL-il (4)

Täiendavaid näpunäiteid

o Ei saa teha kahte eri porti CAT-i tarvis (N1MM ja WSJT-X) 

Mida teha? 
o Eeltoodud näites ei olegi teist CAT-i porti kasutusel, CAT on valitud ainult 

N1MM-is, WSJT-X’is on „pilliks“ valitud DX Lab Suite Commander (CAT-i 

juhitakse N1MM-i ühenduse kaudu!)

o PTT juhtimine tuleb kindlasti defineerida – kas on eraldi PTT port (hea kui 

on!) või siis on PTT nt CAT’i vahendusel

o Kõik justkui ok, WSJT-X toimib, aga sided ei tule N1MM-i 

logisse 
o Veendu, et UDP pordid on WSJT-X’is ja N1MM-is samad (nt 2237)

o Proovi vahetada UDP pordi numbrit (default soovitus 2237, aga nt mina 

kasutan 2234) – seda siis mõlemas programmis

o Vaatamata kõikidele ponnistustele ei saa N1MM-i ja WSJT-

X-i koos käima!
o Võimalus võtta välja üldisest adif-logist just selle võistluse osa – File > 

Open log directory, seal fail: wsjtx_log.adi – seda saab näha/lahti 

Notepad’iga

o Leida üles (lõpust) antud kuupäeva osa ja see kopeerida uude Notepad’i 

faili (looge see kuhugi mujale kausta!), aga vajalik võtta ka päise esimene 

rida kaasa (st: WSJT-X ADIF Export<eoh>) 

o Nii oled saanud eraldada antud testi digisidede ADIF-faili 



6. N1MM ja WSJT-X koos kasutamine ULL-il (5)

Täiendavaid näpunäiteid (2)

o N1MM-i abil saad luua ühise ULL KV logi 
o Võta peale võistlust lahti oma N1MM-i analooglogi 

o Vali File > Import > Import ADIF from file…

o Leia vastavast kaustast oma digisidede adif-fail ja impordi see logile 

juurde (turvalisuse huvides võid eelnevalt teha sellest eraldi adif’i expordi, 

et kui midagi läheb vussi, saad taastada!)

o Logi aknasse tulevad digisided juurde, aga neil pole esialgu punkte

o Vajuta Score’i aknas all paremas nurgas kasti „Rescore“

o Tulemus peab muutuma ja arvestatkse sided, lokaatorid jne

o Järgnevalt vali File > Export > Export EDI to file by band… 

o Tulemuseks on ühine edi-logi mida oligi vaja! 

o Tahan hoopis töötada JT6M-i või FSK441 tööliigiga
o Neid tööliike WSJT-X ei paku, lahenduseks on MSHV programm

o Eraldi pikem teema, aga seadistamine on võimalik ja saab ka koos 

N1MM’ga tööle, kuid mitte FT8-ga ja EUVHF Contesti režiimil (mina ei 

saanud…) – sided tulevad üle vaid „tavaside“ valikul

o MSHV on programmina universaalsem (rohkem tööliike), kui N1MM-i 

sidede automaatne ületulek pole probleemiks, siis ULL tööks võiks isegi 

seda eelistada WSJT-X’ile…



7. N1MM’i .edi logi vaade 

➢ Aruande näidis ULL KV-s (NAC):

[REG1TEST;1]

TName=ES ULL KV

TDate=20230110;20230110

PCall=ES2MC

PWWLo=KO29GG

PExch=KO29GG

PAdr1=

PAdr2=

PSect=A

PBand=432 MHz

PClub=Tartu Contest Team

RName=Arvo Pihl

RCall=ES2MC

RAdr1=Kuuse, Koppelmaa k

RAdr2=Saue vald

RPoCo=76410

RCity=Harjumaa

RCoun=Estonia

RPhon=

RHBBS=

MOpe1=

MOpe2=

STXEq=IC-7000

SPowe=250W

SRXEq=

SAnte=24 el yagi

SAntH=;

CQSOs=33;1

CQSOP=10076

CWWLs=24;500;1

CWWLB=12000

CExcs=0;0;1

CExcB=0

CDXCs=7;0;1

CDXCB=0

CToSc=22076

CODXC=SF6X;JO67EH;743

[Remarks]

[QSORecords;33]

230110;1759;ES7RU;2;599;;599;;;KO28SI;118;;N;;

230110;1801;ES5PC;2;599;;599;;;KO38HJ;155;;N;;

230110;1803;ES3BM;2;599;;599;;;KO29JA;32;;N;;



Küsimused??

73! 
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