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              Digimódy s Loggerem32 
 
Předpokládám, že oddělovací interfejs je připojený a funguje. Otevři Datové okno zvukové 
karty ikonou reproduktoru na nástrojové liště nebo z menu Zobrazení. 
  
Pokud v titulním proužku nebude MMVARI Engine, klikni na Mode a vyber MMVARI 
engine a v roletě vedle vyber mód BPSK31 (8. řádek shora), žádný jiný. 
 
Zkontroluj nastavení PTT portu -  klikni na Nastavení a dole na Volba PTT radia. Otevře se 
toto okno 

 
Pokud máš připojené jen jedno radio, 
týká se Tě levá strana okénka (Radio 
1).  
 
Zatrhni tečky podle obrázku a dole v 
Serial Port vyber ten, do kterého je 
interfejs připojený. Pak okno 
příkazem Apply zavři. 
 
 
 
 
 
 

 
Teď klikni na spodní liště okna MMVARI na tlačítko se slovem Receive. Slovo se změní na 
Transmit, bude červené a z reproduktoru počítače se bude ozývat signál BPSK31. Na canon 
konektoru  od interfejsu se musí rozsvítit dvě krajní LED diody (červená  a zelená). LEDky 
slouží jen k diagnostice a za provozu nemusí být v zorném poli. 

 
 
Při dalším kliknutí na slovo Transmit program vyšle ještě kousek  prázdného tónu a po dvou 
vteřinách se systém vrátí na příjem. Svítí-li obě LEDky na konektoru a pak zhasnou, je první 
krok OK. 
 
Černý pruh nad makrotlačítky se slovem SYNC v levém horním rohu je ladící indikátor, který 
můžeš přepnout v menu Displej podle druhu digimódu do funkce Vodopád (Waterfall) nebo 
Spektrum. 
 
Zapoj  oba 3,5 Jacky do zvukovky, ten, který má u krytky červenou manžetu, patří do výstupu 
zvukovky (SPKR nebo sluchátka) a ten druhý do vstupu LINE-IN. Nemá-li karta vstup Line-
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In, tak do vstupu Mic-In. Šestipinový MiniDIN (nebo DIN13 u Kenwoodů) na druhém konci 
zapíchni vzadu do radia do konektoru DATA/RTTY (nebo ACC2 u Kenwoodů).  
Zapni radio v módu USB a nalaď  kmitočet 14,070. Uslyšíš tam tóny, které trochu tahají za 
uši a v okně ladícího indikátoru uvidíš špice, pokud bude indikátor ve funkci Spektrum 

 
 
nebo svislé stopy, bude-li ve funkci Vodopád. Zobrazení se dá přepínat v menu Displej 

 
 
Klikneš-li myší ve vodopádu na střed svislé stopy nebo ve Spektru na střed špice, přeskočí 
tam trojúhelníkový kurzor (na obrázku je v poloze 1500 Hz) a pokud to bude skutečně signál 
BPSK31, bude se na obrazovce  vypisovat dekódovaný text. 
 

 
 
Širší stopy ve vodopádu přísluší BPSK signálům, ale s jinou rychlostí (BPSK63 a BPSK125).  
 
V okně zvukové karty je pro každý mód nastavitelných 36 tlačítek pro standardní vysílané 
texty (makra). Na obrázku je jich zobrazených jen 24. Takto vypadají moje tlačítka, ale mám 
otevřený mód RTTY (radiodálnopis) a tam vypadá ladící indikátor jinak. 
 

 
 
Když na makrotlačítko klikneš pravým, otevře se editační okno makra. Slova uzavřená v  
symbolech dolaru jsou tzv makropříkazy, které se buďto provedou (přepnou na vysílání nebo 
příjem) nebo se doplní (za $call$ jeho značka, za $mycall$ moje značka, za $name$ jeho 
jméno, atd. Podrobně je to popsáno v kapitole helpu Makra a klávesové zkratky. Mezi 
dolary se píší malá písmena. U RTTY maker se může psát všechno malými písmeny, protože 
RTTY převede všechny texty na velká písmena. 
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Módy BPSK rozlišují malá/velká písmena, diakritiku i interpunkční znaménka. 
Dále zkontroluj nastavení parametrů na spodní liště, viz obr 

 
 
První zleva je právě aktivní mód - klikáním na něm levou nebo pravou myší se módy cyklicky 
přepínají. Pak následuje údaj NF kmitočtu na kterém stojí kurzor (zde 1716Hz), dále skutečně 
vysílaný kmitočet (VFO + NF kmitočet), dále intermodulační zkreslení přijímaného signálu 
(IMD) na kterém stojí kurzor. Receive/Transmit je přepínač. NET ON/OFF je také přepínač, 
tím se zapíná vysílání a příjem na stejném kmitočtu, Tlačítko  AFC ON/OFF povoluje nebo 
zakazuje automatické sledování kmitočtu přijímaného signálu. Pro PSK módy musí být AFC 
povoleno, pro RTTY módy ne. Z menu pod tlačítkem Simplex se dá po kliknutí pravým 
nastavit NF split (vysíláš jiný nf signál než jaký posloucháš).  
 

         
 

Tak vypadá okno bez označení splitu.             Označíš-li tečkou některý směr NF splitu, 
                                                                          v okně se zobrazí vstupní pole pro vložení   
                                                                          hodnoty splitu v Hz.  
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Další nastavování v okně MMVARI engine, ale spíš jen kontrola proběhne v menu Viditelné. 
 

 
 
Doporučuji volbu zobrazení audiokmitočtu - To je cejchování stupnice nad vodopádem. 
Při běžném provozu mne okamžitý kmitočet radia až tak moc nezajímá. Vidím ho na stupnici 
na radiu, ve vstupním okně Loggera a ve stavové liště zvukové karty. Na vodopádu chci vidět 
okamžitý zpracovávaný audiokmitočet, abych se v zápalu boje nedostal klikáním pod cca 
1500 Hz, protože při nižším kmitočtu by jeho druhá harmonická mohla projít SSB filtrem a 
vysílal bych dva kmitočty současně. 
 

 
Tady si zatrhni tučné zobrazování značek , abys ji při letmém pohledu uviděl protože 
kliknutím na ni ji "shodíš" do vstupního okna a logger s ní dále pracuje. Echo vysílaného 
textu zajistí jeho kopírování při vysílaní do přijímacího okna a tak vidíš jak vysílání makra 
pokračuje. 
 
Další nastavení (opět možná jen kontrola) je v menu Nastavení a Nastavení MMVARI. 
Zajímavá položka je Výběr a nastavení zvukové karty, ostatní položky jsou intuitivní. 
Zde se vybere zvuková karta obětovaná pro digimódy, (je-li karet v počítači víc). U systémů s 
WIN-XP docházelo k tomu, že Skype si při spuštění přisvojil zvukovku a při vypnutí ji 
nevrátil. Pak jsme pátrali kam zvukovka zmizela. Osvědčily se zvukovky dvě, druhá mohla  
být USB zvukovka za 200Kč, ale musela se v tomto okně vybrat. Při použití dvou radií může 
mít každé jinou zvukovku. Zde se zároveň vybere pro zvukovku vzorkovací kmitočet, ale jaký 
to má smysl nevím. Standardní kmitočet je 11025 Hz. 
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Důležitý je údaj Clock error 
v PPM, ale o tom později. V 
menu Nastavení a Nastavení 
MMVARI jsou ještě dvě 
položky týkající se RTTY, 
ale o tom také později. Pro 
RTTY provoz by se měl 
prioritně používat MMTTY 
engine, takže to v MMVARI 
není potřeba nastavovat. 
 
 
 
 
 

 
Velmi efektní je zapnutí funkce MultiRX, kdy se někde na ploše otevře okno vícekanálového 
příjmu. Nad vodopádem se objeví počet očíslovaných značek podle povoleného počtu kanálů, 
které zčásti automaticky nebo za pomoci operátora najedou nad svislé stopy a v příslušných 
řádcích se vypisuje přijímaný text. Pracovat mohu s tou stanicí, na jejíž stopu kliknutím dám 
trojúhelníkový kurzor. Kanálů může být až 24 a tento systém má své vlastní  nastavení. 
 

 
 
Autor programů MM - Makoto Mori JE3HHT je vědecký pracovník a programoval speciální 
funkce pro zvukové karty a při tom vyzkoušel použití pro dekódování RTTY. Proto mají jeho 
programy mnoho možností nastavení. Vrcholem všeho je program MMVARI, který je vlastně 
audiolaboratoř. V Loggeru běží jeho zjednodušená verze. Plná verze je také k dispozici, ale 
není vestavěná do Loggera. 
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Králem digimódů je ovšem RTTY - je to nejstarší digimód, kdy se tomu digimód ještě  ani 
neříkalo. Logger má vlastní motor pro RTTY a to je MMTTY engine. Startuje se z menu 
Mode a vybírá se první položka RTTY 170Hz shift. 
 

 
 
Okno vypadá trochu jinak než MMVARI, protože je v něm zobrazená ještě nástrojová lišta 
programu MMTTY. Signál je rychlé střídání dvou tónů (minimálně 7x během jednoho znaku) 
a rozdíl mezi kmitočty tónů je 170Hz. Každý tón vytváří na spektru jednu špici nebo na XY 
displeji jedno rameno kříže. Signál se ladí  knoflíkem na radiu tak, aby se každá špice přesně 
kryla se svislou linkou dvojčárového kurzoru nebo aby byla ramena kříže (jsou to vlastně 
úzké elipsy) na sebe kolmá.  
 
Zelená ploška ve spodní liště je  indikátor síly signálu, která má na levé straně svislou čárku, 
která se dá myší posouvat a  tím se nastavuje práh dekódování. Stejná funkce je i v okně 
MMVARI. Tak se dá omezit vypisování nesmyslného textu. 
 
Typickým prvkem při konfiguraci vysílání RTTY je volba FSK nebo AFSK systému. Jde o 
to,  že při AFSK systému se v SSB módu vysílá zvukový kmitočet (cvrlikání) se všemi 
nectnostmi jako je zkreslení, přemodulováni, zakmitávání atd, ale při FSK se vysílá jen čistá 
nosná vlna (jako při CW), jejíž kmitočet uskakuje  v rytmu RTTY značek o nastavený zdvih 
(170 Hz). V tomto případě lze bez obav použít lineární zesilovač libovolného výkonu... na což 
nelze při AFSK ani pomyslet. Ne všechna radia mají RTTY mód FSK, takže pokud ho radio 
umí, není se o čem rozhodovat.  
 
Pokud má počítač klasický COM-port, není s tím žádný problém. Pokud má jen USB porty a 
musí se použít převodník USB/COM, pak se musí použít softwarová berlička EXTFSK, pro 
kterou je Logger a jeho programy pro digimódy připravený. 
 
První nastavení se provede z menu Nastavení a Nastavení MMTTY. Podle možnosti radia se 
zatrhne v Klíčování RTTY režim AFSK nebo FSK, první nebo třetí řádek. 
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Další nastavení se udělá v menu Viditelné. Zatrhej to podle obrázku, to pro první přiblížení 
stačí. Tyto parametry jsou pro MMTTY a MMVARI má svoje nastavění těchto parametrů. 
 

 
 
Mnoho parametrů MMTTY engine se nastavuje v Setup MMTTY, který se otevře po 
kliknutí  na ikonu matkového klíče na nástrojové liště MMTTY, pod slovem Mode. 
 

 
 
Otevře se okno, které má nahoře menu, prvně klikni na Decode a zkontroluj rychlost.  
Rychlost amatérského dálnopisu (BaudRate)  je 45,45 Baudů. 
Klikni na TX a v tomto okně zatrhni boxy UOS a Disable Rev a v poli PTT & FSK vyber 
port, ke kterému máš připojený 9pin Canon od interfejsu. 
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Když máš nastavený PTT/FSK port, můžeš postoupit v menu dál na Misc. Zde v poli Tx Port 
zatrhni dole COM-TxD(FSK). Pokud používáš klasický COM port, tlačítko USBport 
ignoruj. 
 

 
 
Tlačítkem OK celé toto nastavení ulož.  
 

 
 
Zbývá otestovat zvukovou kartu a zjistit její skutečný vzorkovací kmitočet. Na to mají prgmy 
MM vestavěné kalibrační okno. 
 

V záložce  Misc je vlevo dole pole Clock a v něm 
je tlačítko Adj. Po kliknutí na něj se  kalibrační 
okno otevře. V okně je nápovědný text a celé okno 
je velmi pomalý vodopád, který zobrazuje audio 
kmitočty přicházející do zvukové karty. 
 
Ještě před kliknutím na Adj nalaď na radiu 
kmitočet WWV 9995 kHz USB, kde je celodenně 
vysílán časový normál. Těchto kmitočtů je víc, 

ještě 4995 kHz a 14995 kHz a jejich systém je stejný. 
Jsou to buďto vteřinové tiky nebo 10 tiků za vteřinu a jednou za hodinu se vysílá dlouhý 
trvalý tón a pak CW volací značka . Na obrázku dole jsou zobrazeny stopy deseti tiků za 
vteřinu. Při jednom tiku/vt je svislá stopa jedna nebo dvě. Na pravé straně okna je svislá 
zelená  čárkovaná čára jako referenční kolmice. Umístěním myšího kurzoru a kliknutím 
pravým tuto čáru přemístíš ke svislé stopě a můžeš porovnávat. Tento vodopád nech padat 
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aspoň 3 - 5 minut. Pokud svislé stopy nejsou dokonale kolmé, tak klikni levou myší na spodní 
hraně okna na svislém okraji stopy a zvedni myší kurzor podél okraje stopy (rovnoběžně se 
šikmou stopou) a nahoře opět klikni. Dole, vedle spinbutonů Clock se údaj 0 ppm změní. 
Když klikneš na OK, aktivuje se korekční hodnota a svislé stopy budou kolmé. Toto můžeš 
opakovat několikrát a konečnou hodnotu v ppm si pak poznač, protože tato korekce platí jen 
v MMTTY a v jiných programech ji budeš muset vložit. Další kalibrace zvukové karty se 
provede až za provozu. 
 
Může se stát, že svislé pruhy budou dokonale kolmé (viz můj test na obrázku - korekce je 0).  
 
V tom případě se nic nenastavuje, ale ještě může být rozdíl v kmitočtu tónu přijímaného a 
vysílaného, i  při jejich stejném nastavení. To se pak nastaví ve spolupráci s protistanicí a 
zjištěná hodnota se uloží do políčka Tx OFFset v poli Clock na horním obrázku. Pokud se 
tón při vysílání liší od přijímaného do cca 3Hz, AFC u protistanice si to doladí, ale větší 
rozdíl už dělá problém, stanice se pak honí po pásmu...hi. Toto nastavování se dělá jen 
jednou, opět pro každý digimódový program.. 
 

 
 
 
 

Výstraha před zahájením vysílání! 
 

Vysílání audiomódů je ekvivalent téměř 100% 
zaklíčování nosné vlny po dobu trvání relace. Můžete 

váš koncový zesilovač snadno přehřát,  když ho 
nezvládnete uchladit po celou dobu vysílání. 
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                    Praktický provoz  BPSK 
 
Nejdříve si udělej makra, protože ruční psaní celého spojení spíše odradí. Makra je potřeba 
vytvořit pro každý mód a jeho rychlost zvlášť, ale jsou na to dva fígle. První spočívá v tom, že 
se přenáší obsah editačního okna makra CTRL-C a CTRL-V a změnou módu mezi tím. 

  
Poprvé se makro musí 
napsat, ale pak se celý 
obsah makra  zkopíruje 
CTRL-C, okno se zavře, 
kliknutím na mód vlevo 
dole se vybere jiný mód, 
kliknutím pravým se 
otevře makro a  CTRL-V  
se do něj zkopíruje obsah 
z clipboardu.  
 
Makro  zavři, vrať se na 
původní mód a tak pořád 
dokola.  
 
Je málo pravděpodobné, 

že bych chtěl obsah maker měnit podle módů.  
 
Druhý způsob je podobně jednoduchý -  
makra pro MMVARI jsou uložena v souboru digiMMVARISoundCardMacros.ini. 
Vlastnosti každého makra jsou popsány 14 řádky. Popis jednoho makra vypadá takto: 
 
[MMVARI bpsk 31]               toto je záhlaví skupiny maker pro mód BPSK31 a následují 
                                                  texty a vlastnosti jednotlivých maker pro mód  
Macro #1=$transmit$~CQ CQ CQ de $mycall$  $mycall$  $mycall$ pse K~$receive$ 
Macro Caption #1=CQ CQ 
Macro BackColor #1=16776960 
Macro MouseOver BackColor #1=14671839 
Macro ForeColor #1=0 
Macro MouseOver ForeColor #1=0 
Macro Fontname #1=MS Sans Serif 
Macro MouseOver Fontname #1=MS Sans Serif 
Macro Fontsize #1=8 
Macro MouseOver Fontsize #1=8 
Macro Fontbold #1=False 
Macro MouseOver Fontbold #1=False 
Macro Fontitalic #1=False 
Macro MouseOver Fontitalic #1=False 
 
Těchto bloků je tolik, kolik je v tom módu aktivních maker. Pak stačí celý blok (všechna 
makra) pro jeden mód zkopírovat CTRL-C a umístit ho za konec posledního bloku a CTRL-V 
ho zkopírovat a nad něj umístit návěstí dalšího módu. To lze provést vícekrát -  pro každý 
mód. 
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Připomínám, že dekódování BPSK není závislé na zvoleném postranním pásmu LSB nebo 
USB  Jsou-li hotová makra, provoz BPSK je jednoduchý. 
 
- kliknutím na stopu ve vodopádu, je-li vybrána správná rychlost, se začne signál dekódovat a 
text se vypisuje v přijímacím okně. Je-li nastaveno tučné (barevné) zobrazení značek, je 
značka na první pohled viditelná, na  značku stačí kliknout levým a značka spadne do políčka 
Call ve vstupním okně a doplní se údaje o zemi, kontinentu, atd.  
 
- jakmile stanice skončí volání výzvy, kliknutím na makro CallStn se spustí relace ve které 
stanici zavolám. V makru jsou doplněný obě značky - volané stanice i vlastní  
 
- když mě stanice začne odpovídat, ve své první relaci mě pošle report, svoje jméno a svoje 
QTH. Typicky to vypadá (kromě pozdravů a zdvořilostních frází) takto 
 

 
 
Zkratka RSQ  znamená Readibility, Strange 
Quality - čitelnost,  síla,  kvalita. 
 
Stejně se používá i zkratka RST 
 
 

 
 
Po najetí myší se údaj (zde report) 
podle nastavení zbarví a po kliknutí na 
něm pravým se otevře menu s 
pravděpodobným významem, levým 
tlačítkem se správný význam potvrdí a 
tento údaj skočí do vstupního okna.  
 
 

 
Druhý údaj je jméno, třetí QTH a 
nakonec  lokátor, ale mohou tam být i 
další  údaje - QSL manažer, IOTA, 
případně údaje Primární a Sekundární 
administrativy, ale ty je potřeba 
zapsat do vstupního okna ručně. 
Podmínkou je, aby vstupní políčka 
pro tyto údaje byla ve vstupním 
okně deníku zobrazená. 

 
Tímto způsobem se vloží do vstupního okna deníku všechny potřebné údaje, pak se klikne 
levým do některého řádku vstupního okna, tím se doplní i odeslaný report a je možné 
pokračovat ve spojení klikáním na příslušná makra nebo psaním textu z klávesnice.  
 
Další údaje je možné do vstupního okna deníku dopsat ručně. Nakonec se spojení  klávesou 
ENTER ve vstupním okně po dokončení uloží do deníku a políčka ve vstupním okně se 
vyčistí. 
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Když protistanice skončí, kliknutím na makro 1.relace odvysílám svoje nacionále protistanici 
s tím, že do relace už je doplněné oslovení operátora jménem. U této relace nemám na konci 
příkaz pro přepnutí na příjem a tím mě to dává možnost kliknout do vysílacího okna myší a 
pokračovat v psaní z klávesnice, třeba počasí. Pak kliknu na BTU pod kterým je dokončení 
první relace, značky a přepnutí na příjem. Pak opět vysílá protistanice a podle toho, jestli se 
rozvykládá o zařízení, antenách, rodině a dalších zálibách, tak až na mne přijde řada, mám 
připravené dvě varianty 2.short - ve které slíbím lístek a poděkuji za spojení a popřeji hodně 
úspěchů nebo 2.relace - ve které je popis zařízení,  případně DXCC statistika a další údaje. 
 
Expediční provoz vypadá jinak, tady jde o rychlost, protože volajících stanic jsou stovky. 
 
Zde mám dvě makra s vlastní značkou - 3x a 2x. V nich není nic jiného, než moje značka. 
Říká se, že se má vlastní značka dávat max dvakrát a pak až po nové relaci DX stanice. Ta si 
buď někoho vybere nebo dá QRZ. Když si vybere mne, obvykle mě dá jen report, já jí 
odpovím také jen reportem. Na to mám makro 599. DX stanice mě to velmi krátce potvrdí a 
už dává další QRZ. 
 
Expediční provoz se většinou odbývá v režimu SPLIT, kdy DX stanice poslouchá na jiných 
kmitočtech než vysílá. Prakticky - DX stanice vysílá na 14,080, kde je sama a kde ji všichni 
poslouchají. Ale při příjmu prolaďuje úsek např 14,082 - 14,086 ve kterém ji volají všichni 
ostatní a ona si mezi nimi vybírá. Až si někoho vybere, odpoví mu na 14,080.  Směr splitu 
může být k vyšším kmitočtům, to stanice dává např QRZ UP nebo k nižším kmitočtům, to 
dává QRZ DWN a někdy ještě udává počátek splitu, např QRZ UP 1. 
 
Toto je princip Split provozu platný pro všechny módy - CW, SSB, PSK a RTTY 
Efektu Split se dá dosáhnout několika způsoby: 
- pokud má TRX dvě VFO tak na jednom se nastaví přijímaný a na druhém vysílaný kmitočet 
- má-li jen jedno VFO, tak tím se naladí vysílaný kmitočet a na přijímaný se najede RITem 
- u digimódu BPSK se mohou oba kmitočty nastavit v okně zvukové karty  
  

  Vysílání BPSK a ostatních AFSK módů. SSTV, ROS, OLIVIA...... 
 
Při vysílání AFSK všeobecně platí - v žádném případě nepoužívat VF nebo NF kompresi 
signálu. Vysílací cesta se nastavuje tak, že se zisk audiovstupu nastaví na nulu a regulátor 
výkonu na maximum. Potom se přepne na vysílání a pomalu se, za neustálé kontroly ALC,  
zvyšuje buzení, dokud se ručička ALC nepohne. Pak se buzení nepatrně zmenší, aby ALC 
nevykazovalo žádnou aktivitu. Současné TRXy mají pro digimódy v menu nastavené 
poloviční hodnoty těchto parametrů. Buzení můžeš zvyšovat ve výstupním audiomixeru ve 



 13 

Windows, nastavením citlivostí audiovstupu pro DATA v menu TRXu nebo potenciometrem 
v oddělovací krabičce. 

                                 Provoz RTTY 
 
Tento mód má povinný parametr -  Polarita - signál může mít polaritu Normal nebo Revers. 
Není to vada, prostě "to tak vyjde". Závisí to na zvoleném postranním pásmu a programy i 
TRXy mají možnost potřebnou polaritu nastavit.Signál s opačnou polaritou může znít sebelíp, 
ale není čitelný.  Pro uklidnění - polarita signálu je na všech pásmech stejná bez ohledu na 
postraní pásmo při vysílání systémem AFSK 
 
Může nastat situace, že polarita je sice správná a přesto to píše v určitých úsecích nesmysly. 
To je proto, že dálnopisný kód je pětibitový, tedy dokáže rozlišit jen 32 znaků a to je pro 27 
písmen, 10 číslic  a několik interpunkčních znamének málo. Proto byly dvě kombinace 
obětovány na písmenovou LTR a číslicovou FIG změnu a pokud běží slovní text, nic se 
neděje. Má-li přijít číslice, operátor musel stisknout klávesu FIG a po ní stiskl jedničku a 
dálnopis vyslal písmeno Q protože jednička má stejný kód jako Q, ale předchozí číslicová 
změna nastavila přijímací stroj na napsání čísla. Tak to fungovalo na mechanických strojích, 
na počítačích napíšete jedničku a program tu číslicovou změnu doplní sám.   Ale pozor -  
 
Program pro RTTY má v Setupu jeden parametr a to je UOS (Unshift On Space). Když se 
vysílaly číslice a po číslici přišla mezera předpokládalo se, že číslo končí a bude následovat 
písmenový text. Tak se program sám přepnul na písmena, ale když následovalo další číslo, 
bez předchozí číslicové změny, vytisklo se jako písmeno. Typický případ je vícenásobný 
report - stanice vysílá 599 599 599 a příjemce s nezatrženým UOS přijme 599 TOO TOO, 
protože systém se po mezeře za prvním číslem přepnul na písmena.   
 
Stačí zatrhnout UOS a program nebude po čísle písmenovou změnu  zařazovat. K této chybě 
také dojde, když se některá změna nedekóduje kvůli rušení.  RTTY má také přidaný další 
ladící indikátor pomocí tzv Lissajoussových obrazců, ve výsledku jsou to dvě zkřížené elipsy. 
Podle vybraného dekodéru (FIR, IIR, PLL) to mohou být až dvě ostré čáry.  

 
Otevírá se to v okně zvukové karty s MMTTY engine v 
menu Viditelné (Zobraz XY ladící dísplej). 
 

      
 
Velikost XY osciloskopu je daná výškou  okna spektrálního indikátoru. Při systému FSK se 
signál musí ladit knoflíkem radia a ladí se tak, aby elipsy byly na sebe kolmé. 
 
Další důležité parametry jsou zdvih a kmitočet značky, obojí se zjistí (nastaví)  v menu TRXU  
 
- zdvih je u amatérského dálnopisu jednoznačný - 170 Hz  
 
- kmitočet značky je 2125 Hz, některé TRXy používají americký systém 1275 Hz. Při použití  
  FSK není volba 2125/1275 důležitá, záleží na charakteristice filtrů 
 



 14 

a na tyto hodnoty se musí nastavit prvky v ladícím indikátoru, aby se přijímalo na těch 
kmitočtech, na kterých pak bude TRX vysílat. Nastavuje se to v Setupu MMTTY engine 
 

 
 
V tomto okně je ještě nastaven Revers a dvojitý špičkový filtr, odděleně filtruje oba kmitočty.   
 
Tlačítkem HAM se všechny tyto parametry nastaví najednou. 
Další způsob RTTY provozu (i makra)  je stejný jako u BPSK módu  
 

G3YYD  RTTY DECODER  2TONE  
 
Logger32 podporuje připojení G3YYD  RTTY dekodéru 2TONE. Ten může být otevřen a 
spuštěn souběžně s MMTTY nebo MMVARI engine. Tak umožňuje současné dekódování 
RTTY signálů pomocí dvou různých dekódovacích systémů. Dekodér 2TONE je během 
vysílání MMTTY nebo MMVARI pozastaven, aby neubíral čas CPU modulům MMTTY / 
MMVARI.  Dekodér 2tone je  v MMVARI k dispozici pouze v módu RTTY. 
Chcete-li program otevřít, klikněte na 2T v hlavním menu MMTTY nebo MMVARI. 
 

 
 
Poskytnuté vzorky jsou pro MMTTY Engine a platí pro MMVARI engine 
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Otevře se přijímací okno  a okno ladícího indikátoru a setupové okno se otevírá na spodní 
liště windows 
 

 
 
Kliknutí na tlačítko Setup otevře nastavovací okno, kde vyberete zvukovou kartu a nastavíte 
parametry RTTY dekodéru. Kliknutím na OK nastavení uložíte.  
 

 
 
Nastavení kmitočtů Mark a Space ve 2TONE musí být stejné jako v  nastavení  MMTTY. 
Např.: 
 
2Tone      Mark/Space     -     MMTTY / MMVARI Default Audio (střední kmitočty) 
Low          1275/1445                      1360 
High          2125/2295                      2210 
 
S výšeuvedeným nastavením pak funkce $align$ v MMTTY nebo MMVARI umístí oba 
programy na stejnou frekvenci pro simultánní dekódování. 
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Nahoře je okno MMTTY, uprostřed vlevo je ladící indikátor 2Tone, uprostřed vpravo je ladící 
indikátor MMTTY a dole je přijímací okno 2Tone. Oba systémy pracují současně. 
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                             Digimód JT 65 HF 
 

 
Okno tohoto digimódu má pevný rozměr, dá se jen omezeně protáhnout směrem dolů, ale 
šířka je pevně nastavená. Okno také nemá možnost nastavit "vždy nahoře", takže nejde vložit 
do plně otevřeného okna Loggeru  a při kliknutí do loggerovských oken by se okno JT65 
zavíralo. 
Proto jsem nastavil okno Logger32 svisle na pravé straně obrazovky jen s nejnutnějšími okny 
- oknem stránky deníku 
- oknem předchozích spojení 
- vstupním oknem deníku  a 
- oknem Worked/Confirmed 
 
Okno JT65 zobrazuje kmitočet, který v tom případě nemůže zobrazovat Logger a tak Logger 
nepoužívám k ukládání spojení, ale jen pro kontrolu, jestli jsem se stanicí, jejíž značku zapíšu 
ručně,  měl spojení již dříve.  Zápis spojení do Loggera udělám elegantně přes Export/Import 
ADIF, ve kterém se přenesou všechny potřebné údaje. 
Stejný systém a stejnou konfiguraci Logger32 používám  i pro digimód ROS. 

 
Pro tento digimód je velmi důležité přesné 
nastavení času, s max nepřesností 2-3 sec. k tomu 
má Logger vestavěnou službu - po kliknutí na čas 
vlevo dole na nástrojové liště se otevře menu s 
možností korekce času podle atomických hodin  
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                            Telegrafní klíčovač 
Okno CW interfejsu se otevírá ikonou telegrafního klíče na horní nástrojové liště. CW 
interfejs je provázaný s deníkem, takže např značka a jméno protistanice se  přenáší do 
vysílaných maker. Současně pro  klíčovač platí některé speciální makropříkazy.  
 

 
Logger může ovládat tři typy klíčovačů - jeden softwarový a dva inteligentní klíče Winkey, 
řízené mikroprocesoem. Volí se v menu Nastavení. S nastavováním a provozem WinKey 
nemám žádné zkušenosti 

 
 
Dá se nastavit tvar vysílání nuly v číslicovém textu 
 

 
 
 

Tisknutí makrotlačítek se může duplikovat tisknutím F-kláves a jedna F-klávesa může být 
nahrazena klávesou INS. 
 

         V Menu Zobrazení se volí prvky, které se v okně  
          klíčovače zobrazí 

 
 - jednotlivé řady   
   F-kláves (makra) 
 
- Vždy nahoře    
 
  

 
 
 
 
 
 
Protože se klíčovač může použít i v závodě, pro úsporu času lze do okna vložit i vstupní řádek 
pro přijatý kód SRX a odeslaný report.  
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 Kliknutím na Nastavení klíčovače 
se otevře nastavovací okno. Klíčovač 
je možné připojit na seriový nebo 
paralelní port, obě připojení jsou 
rovnocenná. 
 
V obou případech se nastaví  číslo 
portu, u seriového portu je možné 
nastavit sdílení portu s radiem nebo 
port samostatný. 
 
Posuvníkem se dá nastavit rychlost 
klíčování, ale ta se může měnit na 
panelu klíčovače. Dále mezeru mezi 
slovy, písmeny a délku čárky. 
Box Slow typing se nastavuje něco 
jiného než pomalé klíčování a spodní 
box zakazuje dotazování radia během 
klíčování. 

 
Box Use PTT to switch to transmit se může použít pro přepnutí na vysílání, ale obvykle 
stačí zapnout  na TRXu v  CW módu VOX.  
 
Poslední políčko vpravo ve vstupním řádku má označení Volné pole a lze do něj  uložit k 
vysílání téměř cokoliv, nejčastěji jméno operátora protistanice. 

 
 
Je to pole se jménem Apolo 
 

 
Klikněte v některém řádku vstupního okna 
pravým, najeďte na Nastavení a Nastavení  
uživatelských polí 
 
Každé okno má ve spodní části tři zatrhávací 
boxy které určují, co se bude z volného pole 
vysílat. 
 
Po zatržení prvního boxu se bude vysílat obsah 
ADIF pole, které je vybrané nahoře, po zatržení 
prostředního se bude vysílat obsah pole NAME a 
po zatržení třetího boxu to bude pole RST Sent   
 
 
Pokud je v PC instalovaný systém DirectX, lze 
zapnout akustický příposlech klíčování. 
 

Kdo jste dočetli až sem, napište mi prosím svoje připomínky k této kapitole na:  
ok2pad@seznam.cz 
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