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G3YYD 2Tone RTTY Engine 

Jim Hargrave W5IFP David Wicks G3YYD 

1.0 Všeobecně 
Logger32 podporuje připojení G3YYD 2Tone RTTY dekodéru a vysílače. Tento program lze otevřít a 
provozovat souběžně s MMTTY nebo MMAVRI engine. To umožňuje simultánní  zobrazení RTTY 
signálu s použitím dvou různých schémat dekódování. Dekoddér 2Tone je během vysílání MMTTY 
nebo MMVARI pozastaven aby poskytl čas CPU pro MMTTY / MMVARI. 2Tone Dekodér je v MMVARI 
k dispozici pouze v módu RTTY. 
  
2Tone a MMTTY mají pevně propojeny - aktivace SQUELCH, NET nebo AFC v 2Tone nebo MMTTY 
změní totéž nastavení na druhé straně.  Kliknutí levým nebo pravým tlačítkem myši na spektru nebo 
vodopádu MMTTY  přeladí 2Tone na stejnou frekvenci jako MMTTY. 
  
Pozn.: Vysílání s 2Tone je k dispozici pouze při použití MMTTYengine. Ten může být konfigurován 
pro použití provozního módu AFSK nebo FSK.  Dekodér 2Tone je také dostupný v oknech SO2R a 
SO2V v módu RTTY. Kopie 2Tone.exe musí být umístěny ve složkách Logger32 a MMTTY2. 
  
Provozní poznámka: Doporučuje se při použití dekodéru 2Tone vypnout v radiu twin-peak filtrování 
RTTY. Dekodér 2Tone používá velmi úzké dvoj-špičkové filtry. Pokud má rádio twin-peak filtry a 
frekvence twin-peak filtru 2Tone se mírně liší, může to způsobit oříznutí/zkreslení příchozího signálu, 
což má za následek nižší  dekódovací výkon. 
 

2.0 INSTALACE A NASTAVENÍ 
 
Soubor nápovědy 2Tone lze otevřít z menu Help. To vyžaduje kopii souboru 2Tone.PDF, umístěnou 
ve stejné složce jako 2Tone.EXE. 
  
Pozn.: Dekodér 2Tone je v MMVARI k dispozici pouze v módu RTTY. 
  
Soubor 2Tone.exe a jeho periodické aktualizace lze stáhnout z webových stránek Logger32. 
  
Pro otevření programu klikněte v menu MMTTY na položku 2T, MMVARI, SO2R nebo SO2V. 
  
Zobrazené vzorky jsou určeny pro MMTTY engine a stejně platí pro MMVARI Engine. 

  
 
 
 

2T_1 
  
 

Program se otevře se zobrazenými panely Decode a Spectrum/Setup. 
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Kliknutím na tlačítko Setup vyvoláte okno nastavení. Vyberte zvukovou kartu a RTTY dekodovací  
parametry. Jakmile máte nastavení hotové, klikněte na tlačítko OK a nastavení bude uloženo. 
 
Pozn: Nastavení Mark a Space v 2Tone musí být nastaveno shodně s výchozím nastavením zvuku v 
tomto příkladu: 
 

2Tone      Mark/Space     -     MMTTY / MMVARI Default Audio 
 
Low          1275/1445                      1360 
High          2125/2295                      2210 
 

S výše uvedenými nastaveními, funkce $align$ v MMTTY nebo MMVARI umístí oba programy na 
stejnou frekvenci pro simultánní dekódování. Makro nebo kliknutím pravou myši na vodopádu umožní 
funkci $align$. 
 
Chcete-li zvolit zvukovou kartu pro 2Tone, otevřete okno Setup a proveďte výběr. Vyberte správnou 
zvukovou kartu pro příjem a vysílání, pokud máte v plánu vysílat AFSK RTTY použitím 2Tone engine. 
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Níže je ukázka typického nastavení FSK vysílání. Volba FSK TX otevře okno COM portu. 
 
Uživatel si může zvolit COM port, stejně jako linky FSK a PTT. PTT je volitelné v závislosti na 
konfiguraci hardwaru. FSK na lince DTR se zdá být spolehlivější 
 
Pozn: Pokud máte v plánu vysílat s 2Tone FSK, nelze použít stejný port COM, který je nastaven pro 
MMTTY. MMTTY se otevře první a obsadí port. Nastavte TX FSK portu MMTTY na None, aby 
nedošlo ke konfliktu. 2Tone nepodporuje EXTFSK, ale měl by pracovat se sériovým adaptérem na 
USB portu a to zejména s těmi, které používají chipset FTDI. 
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Pokud chce operátor provést změny, panel Setup nebo spektrum může znovu otevřít kliknutím na 
ikonku 2Tone na spodní liště Windows. Panel Spectrum může nechat zobrazený i během provozu. 
 
Následují záchyty obrazovky které ukazují dekodér 2Tone běžící paralelně s MMTTY. 
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3.0 Provozní informace  2TONE 

David Wicks G3YYD 

 3.1 Funkce 
 
Tlačítko Top přepíná AFC ON / OFF. N1MM také řídí toto tlačítko prostřednictvím Di. 
  
Prostřední tlačítko: optimalizuje dekodér podle aktálního  šíření signálu: Flat je pro plochý pomalý 
únik (fading) kdy Mark a Space slábnou zároveň; Flutter je pro podmínky s velmi rychlým únikem; 
Selectiv(e), když Mark a Space slábnou nezávisle na sobě, to je běžné na nízkých KV pásmech; 
Nejsou běžné roztažené a jsou častěji na vyšších pásmech na trans-polární cestách - spektrum 
signálu je rozložené na větší šířku pásma, podle podmínek. 
  
Tlačítko Setup zobrazí nastavovací dialog na 2Tone, kde kliknutím na FSK TX ve skupině  TX 
provozní mód zobrazí dialog nastavení FSK COM portu a zároveň Space fading; Flutter pro velmi 
rychlý fading; Selectiv (e), když Mark a Space slábnou nezávisle na sobě. 
 
3.2 Displej FFT 
Nalaďte radio na RTTY dvojité vrcholy a krátké žluté (nebo bílé s AFC vypnuto) vertikální ukazatele 
ladění rádia byly blízko, nebo souběžné s vertikálními žlutými čarami. Dlouhé svislé čáry jsou na 
frekvencích nastavených tónů. Zobrazenou šířku pásma lze upravit, kliknutí na tlačítko Setup, mezi 
449 a 1292Hz rychlostí 45.45 baudů a vystřeďte dvojici tónů. Šířka pásma při 75 baudech je 741 až 
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2133Hz. To má dynamický rozsah 60 dB a aktualizuje se každých 85 milisekund při rychlostí 45.45 
baudů. Pozn: na rozdíl od FFT MMTTY rozsah frekvenčního displeje  se nemění s AFC. 
  
Squelch: Přejděte do menu Setup, squelch se kliknutím levým tlačítkem přepíná na zapnuto/vypnuto. 
Znaky se zobrazí, pokud je poměr signál/šum 1,5 dB nebo vyšší. Při vstupu šumu se zobrazí náhodné 
znaky. Chvíli trvá, než je signál umlčen, je to úmyslné, abyste zjistili, co se v každé odpovědi ztratilo. 
Když je umlčeno, 2Tone ukládá poslední 4 znaky. Po otevření  umlčovače jsou tyto znaky odeslány na 
DI a následují nově přijaté znaky. Squelch lze vypnout - jděte do Setup a zrušte zaškrtnutí položky 
squelch. 
  
AFC (Automatic Frequency Control) poskytuje nejlepší dekódovací výkon a zachytí signál 60 Hz od 
nastavených tónů. 
  
Status Bar - číselný displej podél spodní části okna 2Tone - levá strana ukazuje směr a hodnotu v Hz 
pro vyladění přijímače na přesnou frekvenci. V praxi by měl být přijímač naladěn na 30Hz od daného 
signálu. AFC se zamkne na RTTY signál, který je hluboko pod hranicí dekódovatelnosti. Krátké svislé 
čáry v horní části displeje FFT ukazují, kde je AFC ve srovnání s nastavenou frekvencí Mark a Space. 
Zapnuté AFC má žlutou barvu, zatímco AFC off je bílé s nezměněnou frekvencí dekodovaných tónů. 
Při vysílání 2Tone zastaví aktualizaci AFC a zachová hodnoty AFC pro příjem. 
  
Signal to Noise ratio  vedle hodnoty AFC ve stavovém řádku je naměřený odstup signálu od šumu  
dekódovaného signálu v dB. To je zprůměrovaný S/N, měřeno za několik RTTY znaků. Práh je 
nejméně 10 dB. Při vyšším poměru bude chybovost přiměřená, ale jak to klesne pod 10 dB chybovost 
dekódování se bude zvyšovat velmi rychle. Někdy i zdánlivě silný signál má špatný odstup signálu od 
šumu v důsledku některých typů šíření signálu. To je dobrým ukazatelem toho, proč silný signál má 
špatnou dekódovatelnost. Špatná kvalita vysílaného signálu může také degradovat signál od šumu. 
 
NET: Net ON bude synchronizovat vysílané tóny s přijatými tóny. Net off bude vysílat  pevné tóny 
(Standardní nebo tam kde byly, když byl Net vypnutý). 
 
Baud Rate: Toto je možné zvolit v nastavovacím dialogu na 45.45 Baud (běžná norma pro amatérský 
RTTY), 50 nebo 75. Délka stop bitu: Na stavovém řádku na čtvrtém místě v centru z levé strany je 
ukázka přijaté délky stop bitu. V ideálním případě by měla být kolem 32 až 34 milisekund. Nicméně 
některé RTTY software se liší od bitového standardu 1.5 Stop. Hodnoty kolem 44mS a  48MS jsou 
běžné v contestových Setupech, ale zvyšují chybovost dekódování. Při nízkých poměrech signálu k 
šumu se bude tato hodnota pohybovat na obě strany od vysílané hodnoty. Vysílání 2Tone používá  
standard 1.5 bitu Stop. 
 
Receiver AGC: To by se mělo zpomalit tak rychle, jak rychlý bude selektivní fadingový algoritmus a 
působit AGC generované IMD. Normální nastavení SSB AGC je dobré, ale rychle CW nastavení ne. 
  
Carrier QRM: Ladění nosné bez modulace a slabé QSB bude mít za následek žádný výstup z 2Tone, 
AFC a S/N se neaktualizuje. Je-li signál RTTY rušený nosnou na jednom z tónů, bude 2Tone často 
dekódovat signál správně, i když je slabší, než je nosná. Ale nečekejte zázraky! 
  
TX Sound Card PTT: Volba AFSK, Dook nebo tlačítko pFSK otevře dialog pro COM port PTT. Pokud 
se používá VOX nebo jiné PTT (např Logger32) pak vyberte NO, jinak vyberte COM port a potřebnou 
výstupní linku. 
  
TX AFSK: Použití vysílání zvuku AFSK je výhodné, protože audio amplituda je konstantní a Net ON 
bude sledovat přijímaný kmitočet signálu. Ujistěte se, že audio vstup vysílače není přebuzený. Použití 
tónových frekvencí od 1500Hz výše se dává přednost, takže zvukové harmonické jsou odstraněny 
pomocí SSB filtrů transceiveru. 
 
TX Dook: Toto je zkratka pro Diferential On/Off Keying Mark a Space tónů. V průběhu signálu se mění  
amplituda a oba tóny jsou přítomny současně v průběhu přechodu z jednoho tónu do druhého. To 
vyžaduje použití lineárního vysílače, jinak intermodulační produkty rozšíří šířku signálu. Opět použijte 
frekvence nad 1500Hz. 
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TX pFSK: Nastavení Pseudo FSK výstupu 5kHz tón na levém i pravém kanálu zvolené zvukové karty. 
Tón je pro Space a vypnutí pro Mark. Vhodný detekční obvod lze nalézt na adrese 
https://groups.yahoo.com/neo/groups/N1MMLogger-Digital/files/G3YYD/ . Výstup se připojuje k FSK 
vstupu transceiveru.  
 
Search & Pounce: Když se vysílací kmitočet nemění s AFC, nalaďte TRX tak, aby malé svislé AFC 
linky byly společné nebo velmi blízko k dlouhým vertikálním čarám. Pokud to neuděláte, bude to mít 
za následek vysílání mimo kmitočet. 
  
TX FSK: Toto umožňuje použití linek COM portu DTR, RTS nebo TxD pro klíčování FSK rádia s 
použitím klíčovacího tranzistoru. Normální klíčování je -12V pro Mark a +12V pro Space, invertované 
je to naopak. Otevřete Setup a kliknutím na FSK TX ve skupině TX Operating mode otevřete dialog 
pro nastavení COM portu, DTR nebo RTS a normal nebo revers Shift. COM port je během příjmu 
volný, takže jiná kopie 2Tone je použitelná pro vysílání. Je možné použít jednu z linek DTR/RTS s DI1 
a druhou pro DI2 pro snadný provoz SO2R. Pečlivé programování se projeví v nízkých úrovních 
načasování driftu. CPU s 2 nebo více procesory budou minimalizovat časový drift. Nadměrné kolísání 
načasování bude způsobovat chyby přijatých znaků. 
  
TX PTT: Toto funguje pouze při FSK a pokud je nastaveno FSK. -12V PTT off, +12V PTT on. 
  
RX Sound Card: Vyberte správný vstup a nalaďte silný RTTY signál. Nastavte zisk přijímače a zisk    
karty tak, aby vrcholy na displeji (FFT spektra) byly asi 90% maximální výšky displeje. FFT má  AGC 
(automatické řízení zesílení), takže nastavení zisku není kritické. Dejte si pozor na velmi levné 
zvukové karty,  mohou vytvořit své vlastní podvržené QRM (Našel jsem to obtížně). 
  
Displej: 2Tone při startu kontroluje, že je v zobrazované ploše monitoru (y), pokud není, automaticky 
se vystředí na nejbližší monitor. Pokud okno 2Tone není vidět,  je to proto, že je buď za jiným oknem 
na displeji nebo bylo minimalozováno. Běžte do Setup Menu označte položku Topmost  a okno 
2Tone bude vždy nahoře. 
  
SO2R: Současně může být použitý více než jeden 2Tone použitím oddělených složek pro každý 
2Tone. Při použití jednoho 2Tone v hlavním okně MMTTY konfigurujte použití levého "line-in" a levého  
"Line Out" pro hlavní transceiver (Radio 1) a druhý 2Tone pro okno MMTTY SO2R s pravým "line-in" a 
pravým "line-out pro TRX SO2R (Radio 2). To je v souladu s kabeláží rádia 1 na levý line in/out a 
SO2R Radio 2 na pravý line IN/OUT. Viz též poznámky pod TX FSK výše. 
  
Play WAV file: Toto bude číst zvukový soubor, který byl uložen pomocí příkazu 2Tone (viz níže) a 
přehraje ho v plné rychlosti PC přes 2Tone. Stačí vybrat soubor který chcete přehrát a otevřít jej.  Je 
dobrý nápad vyčistit okno Di před přehráváním. Používá se pro analýzu po skončení soutěže. Bude 
přehrávat pouze soubory uložené přes 2Tone. 
  
Save text: Dekódovaný text lze uložit do souboru Použijte menu File, Save text. Při ukládání textu tato 
položka menu bude označená. Chcete-li ukládání zastavit, jděte zase do File, Save text a klikněte 
levým tlačítkem myši. Nastavení se při zavření 2Tone ztratí. Zvuková karta při vysílání  nastavena na 
16 bitů při 12.000 vzorků za sekundu při rychlostí 45.45 baudů a úměrně rychlejší je na 50 a 75 Baud. 
Pro příjem je vzorkovací kmitočet 48000 pro všechny přenosové rychlosti. Při příjmu i vysílání jsou 
kanály  zvukové karty vybrány v Setup 2Tone pro mono, vlevo nebo vpravo. 
 
2Tone byl optimalizován pro práci rychlostí 45.45, 50 a 75 přenosem RTTY a nemá jiné  nastavení 
přenosu. Vysílání je nastaveno na jeden Start bit, 5 datových bitů a 1.5bit Stop. Přesnost  časování 
bitů je tak přesná,  jak přesný je vzorkovací kmitočet zvukové karty pro AFSK, Dook a pFSK. 
Časování FSK je tak přesné jako CPU krystal plus některé nevyhnutelné vibrace operačního systému 
Windows. 
  
Přijímací tónové filtry používané pro Flat, Flutter a Selective používají  Nyquist filtry 2.řádu šířku 
pásma přenosové rychlosti v Hz. Šířkový dekodér používá raise cosine Beta = 0,5 s šířkou pásma pro 
dvakrát přenosovou rychlostí. Flutter a Spread dekodéry také používají postdetekční filtrování se 
šířkou pásma, která se mění s měřeným poměrem signálu od šumu. 
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Selektivní dekodér zpracovává oba tóny samostatně použitím prahové hodnoty odvozené od průměru 
amplitud signálu a šumu a pak v kombinaci se současnou amplitudou tónu. Jednotlivé hodnoty Mark a 
Space jsou kombinovány pro vytvoření výsledné Mark nebo Space pro asynchronní dekódování. Na 
rozdíl od standardních nastavení FSK Mark / Space tento systém využívá nepřítomnost signálu, jakož 
i  přítomnost signálu a zpracovává dva tóny samostatně a kombinuje je společně do jediného signálu. 
To se někdy nazývá in-band diverzity. 
  
Při vysílání AFSK se používá zúžené filtrování kosinus, známé jako Tukey1 windowing,  klíčování vlny 
se používá k minimalizaci obsazené šířky pásma. Filtrovaná klíčovaná vlna je použita pro modulaci 
frekvence nosného tónu generující FSK průběh bez změny amplitudy. 
 
Vysílání Dook používá na klíčování vlny raised cosíne low-pass filtrování, který pak amplitudově 
moduluje tón Mark a inverzně klíčovanou vlnou moduluje tón Space. Během přechodů Mark / Space 
jsou oba tóny přítomny ve stejné době a amplituda vysílané vlny se mění, což bude mít za následek 
rozšíření vysílání vzhledem k vysílání IMD produktů  
https://en.wikipedia.org/wiki/Window_function# Tukey_window. 
  
Zatímco výstup pseudo FSK módu je tón 5kHz pro Space, vysílací start up sekvence je délka jednoho 
znaku (165mS rychlostí 45,45 baudů)  tónu Space, následovan jednou délkou tónu Mark a pak Shift  
odpovídající následujícímu tisknutelnému znaku. Spouštěcí posloupnost byla optimalizována pro 
dekodéry typu 2Tone (Fldigi v módu RTTY používá podobnou techniku) a je také vhodný pro dekodéry 
typu MMTTY. Všechna vysílání jsou - jeden start bit, 5 datových bitů a 1.5bit Stop. 
  
Nastavení konfigurace 2Tone je uloženo v souboru 2Tone.ini  ve stejné složce. Pokud tento soubor 
odstraníte, použije se  naprogramované výchozí nastavení, dokud nebude změněno. Poškození  
tohoto souboru může mít  na 2Tone nepříznivý dopad. 
  
Více technických informací o RTTY modulátorech a historii technického vývoje lze nalézt na 
http://w7ay.net/site/Technical/RTTY%20Demodulators. 
 
4.0 Poděkování 
 
Peter Martinez, G3PLX mě nejvíce pomohl s Windows a programováním zvukové  karty.  
Rick Ellison, N2AMG mi pomohl překonat problém s rozhraním  N1MM DI/MMTTY a  
Chen W7AY pomohl s Extended Nyquist filtering. 
 
David, M7T & G3YYD@btinternet.com. 
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