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Contest Logging Software 
Free Software for Phone, CW, and Digital Modes 

2.4.2 Makra 
Jednou z velkých předností N1MM Logger + je jeho schopnost v průběhu soutěže posílat  uložené zprávy 
v soutěžních QSO  a do těchto zpráv vložit makra. Makra jsou tak nazvaná protože buď expandují na 
daný textový řetězec pro CW a digitální módy, nebo provedou v progranu nějakou funkci. Příkladem 
prvního je makro {EXCH}, které expanduje na makro, které jste zadali v nastavení soutěže v poli Sent 
Exchange dialogového okna - např, pokud zadáte John CT, je to to, co bude odesláno vždy, když se s 
makrem {EXCH} setkáte. 

Druhý (ovládající program) typ makra je mnohem složitější a výkonnější. Tímto makrem lze přepnout 
program z módu RUN do S&P módu, který je nezbytným atributem v NA Sprint contestu; lze zapnout 
nebo vypnout funkci RIT transceiveru  a nesčetné množství dalších možností. V kapitolách které 
následují, najdete kompletní seznam všech dostupných maker v N1MM Logger +, stejně jako užitečné 
příklady, jak mohou být uložené zprávy strukturovány pro efektivní provoz.  

Z tohoto seznamu jsem dočasně vyjmul makra pro ovládání rotátorů a anteny Steppir 

1. Všeobecná makra 
Všeobecná makra mohou být použita na všech místech zmíněných výše.  
Všimněte si, že níže uvedená tabulka je setříděna abecedně podle jména makra. 
 

Klíčové slovo Result 

* Značka z dialogu Station info, totéž jako {MYCALL} 

! Vyšle značku vloženoi do pole Callsign ve vstupním okně nebo když je pole 
prázdné, tak poslední uloženou značku.  Použijte toto makro spíš než 
{CALL} pokud chcete aby funkce Send Corrected Call pracovala správně. 

@ Chcete-li ohlásit aktuální přijímací frekvenci, pokud máte nahrané soubory 
jednotlivých písmen a čísel. 
Frekvence bude zaokrouhlena na nejbližších 100 Hz a je ukončena 0, pokud 
příjímá na rovné kHz frekvenci. 
Tato schopnost může být použita, aby se zabránilo nutnosti znovu nahrát CQ 
zprávy na 40m split. Zde je příklad:  
{operator}\CQ Listening.wav,@,{operator}\AndThisFreq.wav 

http://n1mmplus.hamdocs.com/
http://n1mmplus.hamdocs.com/
http://n1mmplus.hamdocs.com/tiki-index.php?page=Configurer#Function%20Keys%20Field%20Descriptions
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Klíčové slovo Result 

{CALL} Vyšle značku v poli Callsign ve vstupním okně, která tam byla když zpráva 
začala nebo (v případě, že pole je prázdné), poslední zalogovanou značku. 
Poznámka: Toto vyšle značku, jaká tam byla, když byla zpráva rozepsaná.  
Použijte makro ! místo použití funkce Send Corrected Callsign. Nepoužívejte 
makro {CALL} v F5 (klávesa HisCall) pokud používáte ESM; místo toho 
použijte makro ! v F5.  

{CHNAME} Je-li soubor CallHistory vložen  do aktuální databáse a je vložena značka jejíž 
jméno soubor obsahuje, tak toto makro vyšle toto jméno. Funkce Call History 
lookup nemusí být pro toto makro povoleno. 

{CLUSTER} Značka Clusteru z dialogu Station info. viz příklady 

{COMMENT} Makro přidá řetězec následující za {COMMENT} do pole comment 
aktuálního nebo posledního QSO 

{END} Toto makro ukládá všechny makrotexty po makrořetězci {END} a spustí jej po 
odeslání CW, SSB nebo DIGI zpráv. 
Jedno použití makra {END} je posílat CAT příkazy rádia po skončení vysílání. 
Veškerý text QSO zpráv umístěny po makropříkazu {END} není odeslaný. 

# Pošle seriové číslo tohoto QSO nebo když není značka ve vstupním okně, tak 
seriové číslo posledního QSO 

{EXCH} Pošle Exchange, převzatý  z boxu Sent Exchange v Contest Setup dialogu. 
Pokud poslaná výměna (exchange) obsahuje seriové číslo (001 nebo # v boxu 
Sent Exchange), poslané číslo bude pro aktuální  QSO pokud je značka ve 
vstupním okně nebo pro předchozí QSO pokud v okně značka není. 

{FORCELOG} Má stejný efekt jako Ctrl+Alt+Enter, ale neptá se na vloženou poznámku 

{FORCELOGNOTE} Stejné jako nahoře, ale ptá se jestli chcete vložit poznámku. 

{FREQ} Frekvence od spojení ve vstupním okně 

{GRID} Gridsquare z dialogu Station info 

{GRIDSQUARE} Gridsquare z textboxu grid (spojení ve vstupním okně) 

{GRIDBEARING} Směrování mezi vlastním čtvercem a čtvercem v textboxu (spojení ve 
vstupním okně) 

{REVGRIDBEARING} Reversní směrování mezi vlastním lokátorm a lokátorem v textboxu (spojení  
ve vstupním okně) 

{KMGRIGDISTANCE} Vzdálenost v kilometrech mezi vlastním gridsquare a grid textbox (contact in 
Entry window) 

{LOG} CW: Uloží aktuální spojení. Stejné jako ENTER ve vstupním okně. Digital: 
vložte makro {LOG} za makro {RX}...  Přijímací kmitočet bude  resetován na 
vysílací kmitočet.     Pozn: nebude pracovat  ve fone (SSB, FM atd) 
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Klíčové slovo Result 

{LASTCALL} Značka poslední uložené stanice 

{LASTEXCH} Exchange od poslední uložené stanice. Pouze pro ROPOCO a LZOPEN. 
NEBUDE to pracovat v jiných contestech! 

{MYCALL} Vlastní značka z dialogu Station info, stejné jako * 

{NAME} Vyšle jméno vložené do pole NAME ve vstupním okně (Příklad: TARA) nebo 
když ve vstupním okně není pole NAME, vyhledá jméno v tabulce CallHistory 

{NAMEANDSPACE} Vyšle jméno vložené do pole NAME ve vstupním okně (Příklad: TARA) nebo 
když ve vstupním okně není pole NAME vyhledá jméno v tabulce CallHistory 
a za ně přidá mezeru 

{OTHERFREQ} Je nahrazeno frekvencí z neaktivního radia. Použito pro přetažení stanice na 
jiné pásmo. Desetinnou tečku při CW nahradí "R" 

{OTRSP XXXX} Použito pro odeslání povelu do zařízení  OTRSP (Open Two-Radio Switching 
Protocol). XXXX může být libovolný povel  známý OTRSP zařízení 

{PGDN} Změna frekvence UP rovnající se až hodnotě stanovené v rámci PgUp/PgDn 
Incr (kHz) v Configurer pod Other tabs. Může být použit po makru {END}, 
jako funkční klávesa v NA Sprint 

{PGUP} Změna frekvence DOWN rovnající se až hodnotě stanovené v rámci 
PgUp/PgDn Incr (kHz) v Configurer pod Other tabs. Může být použit po 
makru {END}, jako funkční klávesa v NA Sprint 

{PREVNR} Vyšle číslo QSO # posledního uloženého spojení 

{LRMHZ} Kmitočet Levého Radia/VFO-A v MHz. Příklad: 28 když jste na 28.1234 MHz 

{RRMHZ} Kmitočet Pravého Radia/VFO-B v MHz. Příklad: 14 když jste na 14.1235 
MHz 

{RUN} Přepne do Running módu (provoz na výzvu) 

{S&P} Přepne do módu S&P (vyhledávání) 

{STEREOOFF} Ovládací bit stereo v LPT portu nastaví na OFF 

{STEREOON} Ovládací bit stereo v LPT portu nastaví na ON 

{TIMESTAMP} Datum a čas pro spojení  ve vstupním okně 

{TX} CW/SSB: když je odesláno, zaklíčuje PTT. K vypnutí použijte  ESC. This is a 
manual PTT from the keyboard. RTTY: Check out the Digital macros below.  
Note: This does not appear to work with some radio/interface 
combinations. 

{CLEARRIT} Resetuje RIT na nulu. Může být použito v makru, kterým potvrzujete spojení, 
obvykle F3. Použijte RIT když jste volající stanice a když logujete resetujte 
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Klíčové slovo Result 

RIT (použitím F3). Pozn: Bude pracovat pouze s TRXy které podporují tuto 
funkci. Většina radií ICOM to nepodporuje. Pro jistotu se poraďte s manuálem. 

{CTRL-A}...{CTRL-Z} Pošle znak Ctrl+A do TNC. Mohou být použity všechny písmenové znaky (A - 
Z). Neplatí v MMTTY a PSK. Viz příklady 

{ENTER} Pošle ENTER do TNC 

{ENTERLF} Pošle Return/Line Feed do TNC. Zkuste to, když {ENTER} nepracuje 

{ESC} Pošle do TNC znak Escape. Neplatí v MMTTY a PSK. See examples 

{DATE} Zkrácené datum ve Windows formátu jak je nastaveno v Regional settings 

{DATE1} Datum ve formátu Nordlink-TF/WA8DED (dd.mm.yy) - formát: 26.02.99 

{SENTRST} Vyšle RST sent jak ješ vloženo ve  vstupním okně v poli Snt 

{SENTRSTCUT} Vyšle RST sent s číslem 9 zkráceným jako znak N.  Vyšle 57N nebo 5NN atd 

{TIME} Čas ve formátu Windows  jak je nastaven v Regional settings 

{TIME1} Čas ve formátu Nordlink-TF/WA8DED formát (hh:mm:ss) - formát: 20:36:55 

{TIME2} Zkrácený GMT čas (hhmm) - formát: 2036 Informaci jak toto makro funguje v 
digital contestech najdete v: Time2 - How it works 

{DAYTIME} Date in TAPR DayTime format - format: 0107162036 

{DATEGMT} Datum a GMT čas - format: 16-jul-01 18:36:55 

{TIMEGMT} GMT čas - formát: 18:36:55 

{F1} - {F12} Vyšle text přiřazený funkčním klávesám F1 až F12 

{STACKANOTHER} Makro ke stohování dalších značek ve všech módech. Také označte kombinaci 
kláves CTRL+ALT+G Více info a příkladů v kapitole:Single Operator Call 
Stacking 

(CLRSTACK} Vymaže zásobník značek 

{LOGTHENPOP} V RUN módu. Určeno pro stohovací funkci u single operator. To uloží aktuální 
stanici vysílající opravy, a pokud je povoleno, vytáhne další značku z 
hromádky, aktualizuje ESM pokud je povolený, do správného kroku. Makro 
lze použít s nebo bez ESM. Navrhovaná zpráva: {LOGTHENPOP} TU NW 
{F5}{F2}. (Poznámka: V soutěžích se sériovými čísly nepoužívejte # v makru 
LOGTHENPOP makro). V CW, pokud {LOGTHENPOP} nemůže vzít 
značku  z hromádky a pak uložit volací volací znak který byl změněn, pošle 
opravenou značku pokud je to povoleno a zprávu TU. Více informací a 
příkladů v kapitole: Single Operator Call Stacking. Příklad setupu funkčního 
tlačítka lze nalézt v kapitole Function Key Example (CW: příklad 3) 

http://n1mmplus.hamdocs.com/tiki-index.php?page=Contest+Setup+Instructions#Digital%20contests%20-%20RTTY/PSK31
http://n1mmplus.hamdocs.com/tiki-index.php?page=Single+Operator+Call+Stacking
http://n1mmplus.hamdocs.com/tiki-index.php?page=Single+Operator+Call+Stacking
http://n1mmplus.hamdocs.com/tiki-index.php?page=Single+Operator+Call+Stacking
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Klíčové slovo Result 

{ROVERQTH} Vyšle Rover QTH. Podívejte se na kapitolu Setup QSO Parties pro více  info  o 
podpoře Rover 

{VARYMSG1} 
{VARYMSG2} 

Tato makra umožňují uživateli ovládat, jak často bude odeslána alternativní 
forma zprávy funkčním tlačítkem namísto primární formy. Každé může být 
použito v dané sadě funkčních kláves pouze jednou. Formát makra je 
{VARYMSGn&Primary Message&Alternate Message&How Often to 
Send Alternate&}. Nahraďte podobu zprávy, kterou chcete poslat nejčastěji 
jako primární zprávu. Nahraďte zprávu, kterou chcete posílat v pravidelných 
intervalech jako alternativní zprávu. A konečně určete, jak často chcete posílat 
Alternativní zprávu v How Often to Send Alternate. "0" v poli How Often to 
Send Alternate odešle primární zprávu pokaždé. "1" v poli How Often to 
Send Alternate posílá pokaždé náhradní zprávu. Vložení čísla N větší než 1 v 
poli How Often to Send Alternate odešle alternativní  zprávu každou n-tou 
dobu. Příklady: V definici klávesy  CQ (RUN F1), {VARYMSG1 &CQ * * 
&CQ CQ * *&3&} pošle o něco delší CQ každý 3. čas. V definici klávesy TU  
(RUN F3), {VARYMSG2 &TU &TU * &4&} pošle samotné TU po 
dokončeném QSO a pošle TU následované vaší značkou pouze každý 4. čas. 
Jakýkoli text ve funkčním tlačítku před nebo po makru {VARYMSGn} je 
zachován. Takže uživatelé RTTY mohou umístit makra {TX} {RX} před a po 
makrořetězci {VARYMSGn}. Primární a alternativní pole {VARYMSGn}  
mohou obsahovat další makra, ale nemohou být vnořena dvě {VARYMSGn} 
makra do sebe. 

 
TNC Interface akceptuje všechna makra uvedená výše. 

 

1.1. {END} Macro Examples 

Makro {END} signalizuje programu, že zbvající {COMMANDS} mají být provedeny, když se program 
vrátí z vysílání zpráv CW, SSB nebo DIGI. Zde je příklad: 

· Zpráva: F1 {STEREOOFF}CQ TEST *{END}{STEREOON} 

Při každém stisknutí klávesy F1, bude stereo bit na LPT portu nastaven na OFF. CQ bude vysláno 
prostřednictvím stávajícího módu a poté, co zpráva je kompletní, bude stereo bit na LPT portu znovu 
zapnut ON. Tak jeden může poslouchat zatím co druhý vysílá CQ, po jeho dokončení pak poslouchají obě 
rádia. 

 

Poslat více po makru {END}? 
Po  makru {END} mohou být umístěná pouze makra, která po spuštění nezahrnují  vysílání zpráv. 
Například, pokud vložíte po {END} makru {MyCall} nebo "5NN", budou ignorovány. Proč? No když je 
zpráva odeslaná, není tam nic k vysílání. Naopak, všechna makra, která pouze spouštějí funkce programu 
(nevysílají zprávy) jsou už provedena před všemi vyslanými zprávami, pokud se objeví po {END} makru. 

 

http://n1mmplus.hamdocs.com/tiki-index.php?page=Setup+QSO+Parties+-+CW+and+SSB
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5. CW Makra 
CW makra jsou provedena pouze když jsou použita v CW butonech. 

CW Program Control and Prosign Macros 

Klíčové slovo Bude nahrazeno 

< Zvýšení rychlosti CW o 2 wpm. Viz příklady 

> Snížení rychlosti CW o 2 wpm. Viz příklady 

~ Vyšle znak půl mezery. Viz příklady 

[ SK prosign      . . . _ . _ 

] AS prosign      . _ . . . 

+ AR prosign      . _ . _ . 

= BT prosign      _ . . . _ 

*  ! Macro: Pro vyslání  CW kódu pro vykřičník, použijte v makru caret ^  

 

Special Character Macros 

Klíčové slovo Bude nahrazeno Klíčové slovo Bude nahrazeno 

^ . . _ _ . É . . _ . . 

" . _ . . _ . Ü . . _ _ 

' . _ _ _ _ . Ä . _ . _ 

? . . _ _ . . Á . _ _ . _ 

/ _ . . _ . Ñ _ _ . _ _ 

: _ _ _ . . . Ö _ _ _ . 

; _ . _ . _ . _ . _ _ . _ 

( _ . _ _ . $ . . . _ . . _ 

) _ . _ _ . _ @ . _ _ . _ . 

, _ _ . . _ _ . . _ . _ . _ 

- _ . . . . _ !  

 
Zlepšení CW čitelnosti 
Některé značky mají kombinace písmen a čísel, které jsou obtížně rozpoznatelné. Např. 6Y2A je často 
rozpoznán jako BY2A. Chcete-li pomoci, aby vaše značka byla snadněji rozpoznatelná, jděte na Config > 
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Change Packet/CW/SSB/Digital Message Buttons> Change CW Buttons  a zkuste změnit default F1 
a/nebo F4 zprávu, kde je pro vaši značku použitá *. V tomto příkladu, 6Y2A změňte v F4 z * na > 6<~ 
Y2A. 
Výsledek: 6 je vyslána o 2 WPM pomaleji ve srovnání se zbytkem značky a další polovina mezery je 
přidána mezi 6 a Y. Zkuste jiné kombinace <,>, nebo ~, aby vaše značka byla jednoduššeji čitelná.. 
 

5.1. Příklady CW maker 

· Vyslání značky vložené v poli značky 
o Macro: ! 

§ Vyšle jeho značku.  Značka vložená ve vstupním poli značky bude vyslaná 
programem přes seriový nebo paralelní port 

· Vyslání CQ s vaší značkou vyslanou jako macro substitution 
o Macro: cq~test~de~* 

§ Čas mezi slovy je polovina mezery (~). 
§ * (hvězdička) bude nahrazena značkou ze Station dialogu  {MYCALL} 

· Vyslání části Exchange rychleji (report vyšle o 6 wpm rychleji) 
o Macro: <<<5nn>>>{EXCH} 

§ Report 5NN je vyslán o 6 wpm rychleji než Exchange (<<< >>>). 

 

6. SSB Makra 
SSB makra jsou nahrazována jen při použití v substitucích pro SSB zprávy. SSB Názvy wav souborů 
mohou být spojeny pomocí čárky. 

SSB Makra 
Klíčové slovo  Bude nahrazeno 

{OPERATOR} Používá se k zadání různých WAV souborů pro každého operátora, aby se zabránilo 
záměně způsobené tím, že jsou soubory WAV zaznamenané jiným hlasem, než 
hlasem operátora pomocí mikrofonu. 
Podívejte se na příklady 

 
6.1. Příklady SSB Maker 

· Vyšle značku vloženou do pole značky 
o Macro: ! 

§ Odešle jeho  značku. Značka vložená do  vstupního pole značky bude vyslaná 
prostřednictvím zvukové karty. Umístění souborů písmen a čísel použitých k 
vytvoření jeho volací značky je nastaveno v Configurer na kartě Files. Všechny 
WAV soubory pro písmena / čísla atd musí být v této složce. přítomny. 
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· Ať má každý operátor svou sadu WAV souborů 
o Jméno Wav souboru, např.: {OPERATOR}\cq.wav 

§ Pokud zadáte WAV soubory, například: {OPERÁTOR}\cq.wav, pak když si 
změnite operátory na multi-operator stanici, WAV soubory se změní také. Budete 
muset vytvořit úplnou sadu WAV souborů pro každého operátora. Všimněte si, že 
syntaxe WAV adresáře označuje podadresář v adresáři Wav v N1MM Logger+ 
User Files. Můžete také plně kvalifikovat název souboru jako v: 
C:\Users\[yourWindowslogonusername]\Documents\N1MM 
Logger+\wav\{OPERATOR}\cq.wav 

 
§ Makro {OPERATOR} může být spojeno s jinými znaky; např, pokud opravdu 

chcete, můžete použít: {OPERATOR}CQ.wav a mít odděleně pojmenované 
soubory ve stejném adresáři: 

§ N1MMCQ.wav 
§ PA1MCQ.wav 

§ Přehrát Exchange s hlasem operátora: {OPERATOR}\5905.wav 
§ {OPERATOR} je nahrazen řetězcem který je implementován pouze pro SSB 

zprávy 

7. SO2V/SO2R Macros 
Makra SO2V/SO2R jsou nahrazena pouze při vybrání SO2V nebo SO2R. Makra {CTRLFx} pracují 
pouze v módu SO2R, protože jejich funkčnost je v  SO2V nepoužitelná 

Makra Single Op 2 VFO a Single Op 2 Radio 
Klíčové slovo Bude nahrazeno 

{ACTIVEAUDIOTOGGLE
} 

Přepíná ztlumený a neztlumený NF zisk na aktivním radiu. Toto pracuje 
pouze na radiu které podporuje tuto funkci přes ovládací port radia. 

{INACTIVEAUDIOTOGG
LE} 

Přepíná ztlumený a neztlumený NF zisk na neaktivním radiu. Toto pracuje 
pouze na radiu které podporuje tuto funkci přes ovládací port radia. 

{ACTIVEAUDIOON} Odtlumí audio na aktivním radiu; stejné omezení jako nahoře 

{ACTIVEAUDIOOFF} Ztlumí audio na aktivním radiu 

{INACTIVEAUDIOON} Odtlumí audio na neaktivním radiu 

{INACTIVEAUDIOOFF} Ztlumí audio na neaktivním radiu 

{OTHERBAND} Pošle pásmo z jiného (neaktivního) VFO/radia (např. 80) 

{OTHERMHZ} Pošle kmitočet z jiného (neaktivního) VFO/radia v MHz (např. 3.5 a 3R5 v 
CW) 

{OTHERFREQCUT} Pouze CW. Pošle poslední číslice kmitočtu z jiného (neaktivního) 
VFO/radia jako výřez čísla. Používá styl vybraný v Configurer výřez čísla.  
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Klíčové slovo Bude nahrazeno 

{JUMPRX} Změní RX fokus na jiné vstupní okno. Pokud je zobrazeno pouze jedno 
vstupní okno,  druhé vstupní okno se otevře 

{WIPE} Vymaže okno s fokusem. Jsou-li vstupní boxy prázdné, obnoví poslední 
vymazané spojení ("unwipe") 

{ADVSO2RON} Zapne Advanced SO2R  ON. Viz kapitolu 'SO2R' 

{ADVSO2ROFF} Vypne Advanced SO2R  OFF. Viz kapitolu 'SO2R' 

{CTRLFX} Pouze SO2R. Pracuje s RTTY a CW. Vysílá druhé rádio. Tlačítko CW by 
mohlo vypadat takto: tu EXCH {CTRLF9}, kde je F9 nastaveno aby  
druhé rádio vysílalo CQ. Je důležité si uvědomit, že pomocí klávesové 
zkratky Ctrl+Shift+L bude možné tuto funkci zapnout nebo vypnout. Když 
je vypnuto, makro CTRLFn jsou ignorována. Vstupní fokus je přesunut na 
druhé rádio pouze tehdy, je-li pole volacího znaku na aktuálním rádiu 
prázdné. 

{CONDJUMP} Když je RX a TX fokus rozdělený mezi dvě rádia a uživatel stiskne klávesu 
Enter, TX fokus je nejprve přesunut na rádio s RX fokusem. Zpráva CW je 
odeslána. Poté, co byla zpráva CW dokončena, jsou oba TX a RX fokusy  
přesunuty na druhé rádio. Když RX a TX fokusy nejsou rozděleny mezi 
rádia a uživatel stiskne klávesu Enter, zpráva CW je odeslána. Jakmile byla  
CW zpráva dokončena, fokusy TX a RX zůstávají beze změny. 
Typické použití v Sprint je: Run F3: TU {END} {CONDJUMP} 

{QSYCQ} Umožní QSYing (přeladění) na poslední CQ kmitočet radia s fokusem 

{STOPTX) Ve specializovaných SO2R scénářích, povolí násilné PTT.  Je požadované 
jen vzácně a nelze použít v SO1R. 

8. Multi-User Makra 
Multi-User makra jsou nahrazována pouze v Multi-User módu. 

Klíčové slovo Bude nahrazeno 

{MESSAGE} Pošle zprávu (funkční klávesou) ostatním stanicím spojeným v síti. Viz příklady 

{PASS 0} 
... 

{PASS 15} 

Předá kmitočet od stanice 0 (Hlavní stanice) přes stanici 15. Předávaný kmitočet je 
zaokrouhlený na nejbližší celý kHz 

{PASS 1800} 
... 

{PASS 28000} 

Vloží předávaný kmitočet pro první spojenou stanici nalezenou na tomto pásmu. 
Platné hodnoty jsou PASS 1800, 3500, 7000, 14000, 21000 a 28000 

{PASSMSG 0} 
... 

{PASSMSG 15} 

Předá info o posledním QSO  od stanice 0 (hlavní stanice) přes stanici 15 
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8.1. Příklady maker {MESSAGE} 

Makro {MESSAGE} odešle zprávu (přes funkční klávesy) do jiných připojených stanic v síti.Informace 
se zobrazí velkými červenými písmeny v okně Info z přijímající stanice (y). Vložte čísla ihned po makru 
{MESSAGE}, chcete-li poslat zprávu jedné konkrétní stanici. Pokud nechcete poslat na konkrétní stanici, 
ale chcete začít svou zprávu číslem,  dejte "-" na začátek zprávy. Vzhledem k tomu, "*" je používána jako 
makro substituce pro značku, nemůžete dát * na začátek zprávy protože by to naznačilo, že zpráva by 
měla být zaslána všem stanicím. Vzhledem k tomu, že odeslání všem stanicím je výchozí stav,  není to 
problém. Takže, pokud chcete poslat zprávu všem stanicím, neposílejte zprávu začínající číslem. 

Příklady maker {MESSAGE}  
Button  Makro 

F8 Pass 
station 

{MESSAGE}2 {TIMEGMT} {PASS 1} {CALL} {GRIDSQUARE} 
{GRIDBEARING}deg. {KMGRIDDISTANCE} km. 
Zpráva poslána stanici 2 s info o stanici v polo značky. Toto je makro které může být 
použito ve VHFREG1 kde je stanice posílána z jednoho pásma na druhé 

F8 Pass 
station 

{MESSAGE} {TIMEGMT} {PASS 1} {CALL} {GRIDSQUARE} 
{GRIDBEARING}deg. {KMGRIDDISTANCE} km. 
Zpráva poslaná všem spojeným stanicím s info o stanici v poli značky 

F8 OK {MESSAGE}2 OK. Pošle OK stanici 2 

9. Makra Digital (RTTY a PSK) 
Následující substituce budou provedeny když je pošlete funkčními klávesami. V makrech  Digital 
interface dole mohou být použita také všechna ostatní makra zobrazená pod Všeobecná makra. 

Klíčové slovo Bude nahrazeno 

{TX} Spustí vysílání v digitálním interface (nutné k vysílání!) Musí být na začátku 
každého Digital makra! 

{RX} Přepne na příjem v digitálním interface (nutné k návratu na příjem). Musí být na 
konci každého Digital makra! 

{CLRRX} Smaže přijímací okno. Toto makro může být použito samostatně nebo po {END} 
makru. 

{SCQ} Placed at end of TU macro, resume CQ 

{GRAB} Vezme první značku z okna grab 

{DELALL} Smaže všechny záznamy z okna Grab callsign 

{DELTOP} Smaže nejhornější záznam z okna Grab callsign 

{DELSEL} Zruší zvýrazněnou položku z okna Grab callsign 

_ (Potržítko)  Pouze v MMTTY. Vysílá prázdný znak 
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Klíčové slovo Bude nahrazeno 

^ Vyšle znak ! (vykřičník) (! vysílá značku protistanice;  použijte ^ k vyslání znaku ! 
ve zprávě) 

{FILE:xxxx} Odešle textový soubor. xxxxx je nahrazen názvem textového souboru a ten musí být  
v adresáři N1MM Logger +User Files.Makro pracuje na jakékoliv místě v makro 
řetězci. Pokud textový soubor obsahuje pouze jeden řádek, tak nepřidává na konec 
řádku CR. Pokud textový soubor obsahuje více řádků CR z posledního řádku bude 
odstraněný, takže následující text bude na stejném řádku. Vícenásobná {FILE: xxxx} 
makra jsou povolena v jednom makro řetězci. 

{LDIGFQ} Kmitočet levého Digital Interface 

{RDIGFQ} Kmitočet pravého Digital Interface 

{PREVTIME} Vyšle předešlý poslaný čas (pro ANARTS, BARTG a podobné contesty) 

{ALIGN} Posune signál do rozsahu bandpass. Dělá to samé jako Align Buttons v Digitálvích 
interfejsech a PSK Engine 

{PROFILE0} Pouze MMTTY. Reset na HAM default nastavení RTTY MARK, SPACE a ZDVIH 

{PROFILE1} 
... 

{PROFILE8} 

Pouze MMTTY. {PROFILE1} až {PROFILE8} ve funkčních klávesách při startu 
makra CQ nebo S&P změní MMTTY's profil. Tak je možné mít jeden profil pro 
CQing a další pro S&P nebo jakkoliv jinak si to přejete nastavit 

{HXXXX} Pouze HAL DXP38. Povely DXP-38 jsou ve formátu Hex, takže vypadají jako $80 
$EA. Tato náhrada makra dá textový řetězec ve formátu {HXXXX} nebo {H80EA} 
a konvertuje ho do odpovídajícího povelu, který může být poslán do TU. Viz RTTY 
kapitolu pro více HAL DXP38 info 

{DI1}...{DI24} Vyšle text přiřazený digitálním makro klávesám DI-1 až DI-24 na Digital Interface 

{LOGTHENGR
AB} 

Pouze Run Mode. Uloží aktuální spojení a vezme vrchní značku z okna Grab DI. Je-
li  okno grab prázdné, uloží aktuální spojení a přepne na zprávu TU místo 
pokračování se zbytkem zprávy obsahující {LOGTHENGRAB} 

{DIGQTCR} Pouze WAE contest. Otevře přijímací okno Digital QTC 

{DIGQTCS} Pouze WAE contest. Otevře vysílací okno Digital QTC 

{ALT-T} Stejné jako z klávesnice ALT+T - Přepne TX/RX stav 

{ALT-Q} Stejné jako z klávesnice ALT+Q - Vrátí na CQ kmitočet 

{ENABLEAFC} Zapne AFC 

{DISABLEAFC} Vypne AFC 

{ENABLENET} Zapne NET ON (nelze použít při FSK) 

{DISABLENET} Vypne NET OFF 
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 Vždycky používejte makra {TX} a {RX} společně 

Používejte ve vašich makrech vždy {TX} a {RX} společně v páru. Jinak, při samotném  {TX} v 
makru se může stát, že radio zůstane  trvale přepnuté na vysílání dokud nestisknete tlačítko 
RX nebo klávesu ESC 
 
 
TNC - Smazat Buffer po Abort 

Je dobré přidat příkaz aby vaše TNC použilo k vymazání vysílací vyrovnávací paměti až do konce, své 
makro Abort. Pokud ne, vysílací vyrovnávací paměti stále drží zbývající znaky, které byly ponechány v 
zaslaném řetězci a vyšle je znovu až TNC dostane příští příkaz k vysílání 

 

9.1. Příklady RTTY a PSK Maker 

Example Function Key Macros 
Funkce Makro 

Uloží spojení, vezme značku z Grab boxu a dá Exchange nejbližší 
stanici. Pokud je Grab box prázdný, toto makro jen uloží spojení 
a odešle zprávu TU. 

{TX}{ENTER} ! 
{LOGTHENGRAB} TU NW 
{F5}{F2}{RX} 

Uloží spojení, vytáhne další značku ze zásobníku značek a odešle 
jí Exchange (viz Single Operator Call Stacking). 
Chcete-li stohovat jinou stanici která vás volala, jen Alt-klikněte 
na značku v RX okně a ta bude umístěna na zásobník značek, 
odkud  ji můžete vzít s tímto makrem. 
 
 

{TX}{ENTER} ! 
{LOGTHENPOP} TU NW 
{F5}{F2}{RX} 

Příklady maker pro PK-232 (okno Digital Interface) 
Text na buttonu Makro 

Abort {CTRL-C}R{ENTER}TC{ENTER} 

TX X{ENTER} 

RX {CTRL-D} 

Band Up RB U{ENTER} 

RxReverse RXREV T{ENTER} 

Příklady Funkčních makrokláves pro PK-232 (vstupní okno) 
Mode Button text Makro 

Running F1 CQ X{ENTER}CQ CQ CQ TEST DE {MYCALL} {MYCALL} K 
CQ{CTRL-D} 

Running F2 Exch X{ENTER} ! UR 599 {EXCH} 599 {EXCH} BK{CTRL-D} 

http://n1mmplus.hamdocs.com/tiki-index.php?page=Single+Operator+Call+Stacking
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Mode Button text Makro 

Running F3 Tnx/Qrz X{ENTER} ! TU GL DE {MYCALL} QRZ{CTRL-D} 

S&P F1 {MYCALL} X{ENTER}! DE {MYCALL} {MYCALL}{CTRL-D} 

S&P F2 Exch X{ENTER}! UR 599 {EXCH} 599 {EXCH} GL DE 
{MYCALL}{CTRL-D} 

Příklady maker pro KAM 
Button text Macro 

Abort {CTRL-C}R RTTY {ENTER} 

TX {CTRL-C}T 

RX {CTRL-C}E 

Příklady maker pro SCS PTC (okno Digital Interface) 
Button text Macro 

Abort {ESC}CLR{ENTER}{CTRL-D}{ENTER} 

TX/RX {CTRL-Y} 

RX-Reverse {ESC}TR 1{ENTER} 

RX-Norm {ESC}TR 0{ENTER} 

45 Baud {ESC}BAU 45{ENTER} 

75 Baud {ESC}BAU 75{ENTER} 

Command mode {ESC}Q{ENTER} 

RTTY {ESC}Q{ENTER}BAU{ENTER} 

PSK31 {ESC}Q{ENTER}PSKT{ENTER} 

CW {ESC}Q{ENTER}CWT{ENTER} 

AMTOR {ESC}Q{ENTER}AMTOR{ENTER} 

PACTOR {ESC}Q{ENTER}PT{ENTER} 

PACKET {ESC}Q{ENTER}PACKET{ENTER} 

Example Function Key Macros for the SCS PTC (Entry window) 
Mode Button text Makro 

Running F1 CQ {CTRL-Y}CQ TEST DE * * * k{ENTER}{CTRL-Y} 

Running F2 Exch {CTRL-Y}! HI 599 {EXCH} {EXCH} K{CTRL-Y} 
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Mode Button text Makro 

Running F3 CFM {CTRL-Y}! QSL TU DE * QRZ? K{CTRL-Y} 

S&P F1 
{MYCALL} 

{CTRL-Y}! DE * * K{CTRL-Y} 

S&P F2 Exch {CTRL-Y}DE * TU 599 {EXCH} {EXCH} GL DE *{CTRL-Y} 

Příklady funkčních makrokláves pro MMTTY (vstupní okno) 
Mode Button text Makro 

Running F1 CQ {TX} CQ CQ CQ TEST DE {MYCALL} {MYCALL} K CQ {RX} 

Running F2 Exch {TX} ! UR 599 {EXCH} 599 {EXCH} BK{RX} 

Running F3 Tnx/Qrz {TX} ! TU GL DE {MYCALL} QRZ {RX} 

S&P F1 
{MYCALL} 

{TX} ! DE {MYCALL} {MYCALL}{RX} 

S&P F2 Exch {TX} ! UR 599 {EXCH} 599 {EXCH} GL DE {MYCALL}{RX} 

Pošle CQ na 
nové lince 

F1 CQ {TX}{ENTERLF} CQ DE {MYCALL}{RX} 

10. Packet/Telnet Macros 
Makra Packet/Telnet  budou nahrazena pouze při použití s packet/telnet butony. 

Macros for use in packet/telnet buttons 
Macro keyword Bude nahrazeno 

{WAIT} Čekání 5 sekund (pevná hodnota) 

 
Makra použitelná v "Comment For All Spots" (v okně Telnet/Packet) 

Macro keyword Bude nahrazeno 

{GRIDSQUARE} Gridsquare z textboxu GRID ve vstupním okně 

{MODE} Mode použitý během spojení ve vstupním okně 

{QTH} QTH z textboxu section/qth ve vstupním okně 

{ZONE} Zone z textboxu state/province/section/oblast/other ve vstupním okně 
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