CONFIGURANDO O FLDIGI PRA RODAR JUNTO COM O N1MM

Este material foi criado Com o objetivo de auxiliar os radioamadores que queiram participar de concursos nacionais
e internacionais em modos digitais (RTTY, PKS) e tem dificuldade de configurar o N1MM pra rodar de forma conjunta
com software FLdigi.
Partimos da premissa que o colega já tenha os softwares FLdigi e N1MM instalados e configurados, caso não tenha
baixado o programa segue o link : https://sourceforge.net/projects/fldigi/files/.

http://n1mm.hamdocs.com/tiki-index.php?page=Full+Install

Para fazer com que o N1MM execute o FLDIGI toda vez que você opere na modalidade Digital temos que seguir os
seguintes passos:
1º) Devemos copiar APENAS o “executável” do programa FLDIGI e colar dentro das pasta do N1MM.

Feito isso precisamos configurar o N1MM, segue os passos:
Vá opção “config” e selecione a opção “ config Ports, mode control, audio...”, vai abrir a seguinte janela:



Clique na Aba “Digital Modes”, nas janelas “Digital interface” selecione a placa de som utilizada.
Em D-1FLDIGI Setup clique no ícone “select” e informe o endereço de onde o executável do FLDIGI foi
copiado, no meu caso C:\Program Files (x86)\N1MM Logger+\fldigi.exe
Feito isso clique “OK”.

Agora, na janela que você loga os indicaivos, digite a modalidade digital a qual vai operar, seja “PSK63, PSK31, RTTY”

e dê enter, automaticamente o N1MM vai abrir o programa para modos digitais, que originalmente estão com as
opções de MMTTY e MMVARY, para que ele escolha o FLDIGI siga os seguintes passos:
Na janela “Digital Interface Sound Car” clique em “Setup” e escolha a opção “settings” :

Na Janela que se abrir, clique na aba “General MMTTY Setup” e nas janelas “Default RTTY interface” e “Default PSK
interface” seleciona a opção FLDIGI. Feito isso clique em Save Settings.

Na janela “Digital Interface Sound Car” clique em “interface” e selecione a opção FLDIGI:

Após este último passo automaticamente se abrirá a janela de configurações básicas do FLDIGI, preencha os dados
solicitado e clique na seta verde para prosseguir, ao terminar clique em finish para concluir.

Para configurar as macros de TX, clique dentro de uma delas com o botão direito do mouse e a janela de
configuração se abrirá. Dentro da janela aberta clique na macro que quer configurar, edite da forma que lhe achar
melhor, e clique apenas em “SAVE”, após configurar todas as macros que quiser clique em “SAVE SETTINGS”.

Na janela “ Avaliable Macros” você dispõe de todos os dados para configurar as macros, estes são comandos do
programa, não altere a sua grafia.
Quando estiver operando e o programa decodificar um indicativo, basta clicar no mesmo que automaticamente ele
preencherá a janela de log do N1MM, o mesmo serve para progressivos que eventualmente são passados em
concursos...
Estes progressivos para serem enviado eles precisam estar configurados adequadamente dentro da macro, seu
comando está disponível na janela “Avaliable Macros”...
Qualquer dúvida estarei às ordens para ajudar.
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