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                      Komunikace  RTTY 
William R. Turner, W7TI a Jim Hargrave W5IFP 

 
1.0 Všeobecně 
 
Logger32 používá  k dekódování a generování RTTY čtyři datové motory: 
 
o  MMVari engine, od Makoto Mori, JE3HHT který podporuje PSK, MFSK, QPSK a RTTY; 
 
o  MMTTY engine, také napsal Makoto Mori, JE3HHT. Tento RTTY engine podporuje řadu 
přenosových rychlostí, zdvihů a voleb Mark / Space; a 
 
o  2Tone Engine, napsal David Wicks, G3YYD, který dekóduje a vysílá RTTY signály. Může 
být otevřený souběžně s MMTTY nebo MMVARI a poskytuje druhé dekódovací okno. Při 
použití s MMTTY může být 2Tone  konfigurován pro vysílání RTTY místo použití MMTTY. 
 
o  GRITTY engine, napsal VE6NEA a je to pouze přijímací dekodér, pracující na principu 
výpočtu pravděpodobnosti výskytu chyb. Může pracovat současně s MMTTY a 2Tone  
 
Pro účely této diskuse bude kladen důraz na MMTTY engine. Provoz módu RTTY v MMVari 
je  ve většině případů podobný. 
 
2.0  ZÁKLADY RTTY 
 
RTTY je zábavný a snadno ovladatelný mód, ale existuje několik věcí, které mohou být nově 
příchozímu záhadné. Věnujte prosím několik minut čtení následujících informací a ušetříte si 
pravděpodobně  nějaký čas a frustraci, stejně jako získáte větší znalosti o základech RTTY. 
 
Také AA5AU poskytuje dobrý přehled v Začínáme na RTTY. Je to dobré pro začátečníky, 
stejně jako občasné operátory RTTY 
 
2,1 Mark and Space    Značka a mezera 
RTTY vysílač vysílá kontinuální nosnou, která posunuje svůj kmitočet sem-tam mezi dvěma 
odlišnými frekvencemi. Neexistuje zde žádná amplitudová modulace, jen čistá nosná, jako  
CW s přidáním posuvu frekvence. Nižší VF frekvence je označená jako frekvence SPACE 
(mezera) a vyšší VF frekvence je označená jako frekvence MARK (značka) . Rozdíl mezi 
těmito dvěma kmitočty se označuje jako SHIFT (zdvih). Pro amatérské rádio, byl SHIFT 
standardizován na 170 Hz. Obvykle se odkazuje na frekvenci MARK jako na pracovní 
frekvenci RTTY. Například, pokud řeknete, že vysíláte na 14080.00 kHz znamená to, že 
vaše MARK frekvence je 14080,00 kHz a vaše SPACE frekvence je o 170 Hz nižší, neboli 
14079,83 kHz. 

 

2.2 FSK a AFSK 
Často, když se mluví o RTTY, uslyšíte termíny FSK a AFSK. FSK (Frequency Shift Keying) 
znamená klíčování kmitočtovým posuvem a AFSK (Audio Frequency Shift Keying) klíčování 
posuvem zvukové frekvence. Zde je důležitý bod; bez ohledu na to, který způsob je použitý, 
VF signál vysílaný do éteru je totožný. MARK (značka) je vždy vyšší VF frekvence a SPACE 
(mezera) je vždy nižší VF frekvence. Stanice přijímající RTTY signál  nepozná vůbec žádný 
rozdíl. Tak v čem je rozdíl? Rozdíl je v tom, jak si vysílač VF signál generuje. 
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Při FSK vysílač dostává jednoduchý dvoustavový signál, který způsobuje, že se nosný 
kmitočet  posouvá dopředu a dozadu. Vzhledem k tomu, že budete používat MMTTY,  
dvoustavový signál bude přicházet z COM portu počítače. Ostatní stanice, které nemají 
zvukově kartový program, jako je MMTTY, by musely použít samostatnou krabičku nazvanou 
TNC (Terminal Node Controler). TNC dělá stejnou práci, kterou dělá MMTTY se zvukovou 
kartou. Režim FSK je jednodušší, snadnější a spolehlivější než AFSK a pokud váš vysílač 
podporuje vstup FSK, je režim FSK vysoce doporučený. Zkontrolujte si váš návod k obsluze, 
pokud si nejste jisti. 
 
Protože ne všechny transceivery podporují FSK, je v MMTTY k dispozici další metoda; uhodli 
jste - AFSK. AFSK může být použit s jakýmkoliv SSB vysílačem. AFSK je trochu složitější na 
nastavení a používání, ale když se to udělá správně, funguje stejně dobře jako FSK a budete 
vysílat dokonalý RTTY signál. AFSK také může dělat některé věci, které FSK nemůže, jako 
je například automatická regulace frekvence (AFC) vysílače. 
 
Chcete-li pracovat s AFSK, můžete dát svůj vysílač do módu SSB místo do módu FSK a 
přivedete zvukový signál do mikrofonního vstupu (některé transceivery mají zadní konektor 
pro vstup dat). Když se vysílá, MMTTY ovládá zvukovou kartu aby generovala dvojici tónů, 
které  váš vysílač vysílá na VF výstupu. Zní to jednoduše, že? Zde jsou choulostivé části --- 
tóny jsou dvě sinusové vlny - nic fantastického - ale frekvence a amplituda tónů je kritická.  
 
Řekněme, že chcete vysílat na 14080 kHz, stejně jako v předchozím případě. Pamatujte, že 
váš signál MARK musí být na 14080 kHz. Zde je návod, jak se tam dostanete s AFSK;  
S vysílačem v módu LSB, bez ohledu na kmitočet který přijde do mikrofonního vstupu, bude 
odečten od toho, co říká stupnice a bude vysílán na tomto kmitočtu. Například, pokud vaše 
stupnice říká 14080 kHz. a vy přivedete tón 1000 Hz, váš vysílač bude generovat VF signálu 
na 14079 kHz, přesně  o 1000 Hz nižší, než je vaše volba. V tomto případě, je-li na 1000 Hz 
váš signál MARK, budete muset nastavit na vysílači 14081 na stupnici a váš  signál MARK 
bude vysílán na 14080, tak jak byste chtěli. OK dosud? A teď, co SPACE? Pamatujte si, že 
chcete, aby váš signál SPACE byl vysílaný o 170 Hz nižší, na 14079.83 kHz. Který zvukový 
tón vám dá 14079.83? Jednoduché - 14.081 minus 14079,83 nebo 1170 Hz. Takže MARK 
audio frekvence je 1000 Hz. a SPACE je 1170 Hz. 

Teď máte základy AFSK. MMTTY generuje dvě zvukové frekvence a váš vysílač je převádí 
na dva vf kmitočty. Z technických důvodů vztahujících se ke generování  harmonických se 
zvuková frekvence 1000 Hz a 1170 Hz nedoporučují. Používají se jen v tomto příkladu aby to 
bylo matematický jednoduché. Doporučené zvukové frekvence jsou 2125 Hz pro MARK a  
2295 Hz pro SPACE. Tvorba vyšších frekvencí sníží případné druhé harmonické, které by 
mohly být ve vašem vysílači generovány. 

Pokud jste tomu nevěnoval pozornost, možná jste si nevšiml že zvukový kmitočet SPACE je 
vyšší než zvukový kmitočet MARK - pravý opak VF frekvencí, kterou ve skutečnosti vysílají. 
To je proto, že používáte dolní postranní pásmo. Pokud jste náhodou zapomněli a nastavili 
vysílač na USB místo LSB,  stanou se dvě věci. Protože vaše MARK a SPACE se nyní obrátí 
na vašem přijímači, nebudou všechny slyšené RTTY signály tisknout správně. Všechno, co 
uvidíte, budou náhodné znaky, které nedávají vůbec žádný smysl. Druhá věc je, že vaše 
vysílání budou také nesmysly, pro ty druhé.  

Jen nezapomeňte - vždy používat LSB. V reálném světě se samozřejmě stane, že někdo 
vybere USB  náhodně. To je důvod, proč má MMTTY tlačítko označené REV. Když máte 
stanici správně naladěnou, ale vše, co píše, jsou nesmysly, klikněte na REV a vaše polarita 
bude reverzována (otočena). Nyní můžete napsat protistanici, že je "vzhůru nohama", jak se 
to běžně nazývá. Poté, co se sám reverzuje, stačí kliknout na REV znovu a  oba se vrátíte 
do stavu Normal. 
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Poznámka: Ve výchozím nastavení při použití AFSK, REV reverzuje váš přijímač i vysílač. 
Chcete-li pomocí REV obrátit pouze přijímač, přejděte do Option / Setup MMTTY, klikněte 
na kartu TX a klikněte na Disable REV. Při použití FSK, REV obrátí pouze přijímač. Chcete-li 
obrátit svůj vysílač a přijímač s FSK, váš transceiver by měl mít způsob, jak to udělat; 
Zkontrolujte váš návod k obsluze. 

Také byste měli vědět, že v některých částech světa, zejména v Evropě, je standardní použít 
USB místo LSB. Tato metoda funguje potud, pokud můžete obrátit také  zvukové frekvence 
MARK a SPACE. MMTTY doporučuje výchozí LSB a je doporučeno ji tam nechat a to i v 
Evropě, protože váš signál bude shodný. Pokud dáváte přednost použití USB, nechte REV 
po celou dobu. 

Opravdu kritická část AFSK je amplituda signálu přiváděného do konektoru mikrofonu (nebo 
konektoru na zadním panelu), spolu s nastavením zesílení mikrofonu. NEsmíte TX přebudit, 
jinak budou vysílány zkreslené signály. Obecně platí - udržet zvukové buzení natolik nízké, 
aby váš vysílač nevytvářel žádné ALC napětí. Nikdy se nepokoušejte budit váš vysílač na 
maximální výkon. 80 až 90 % z maxima je asi v pořádku. Poraďte se se svým návodem k 
obsluze o dalších informacích, jak to udělat. Pokud jste někdy slyšel stanice na dvou nebo 
více frekvencích současně, je příčinou téměř vždy přebuzený vysílač.  

Nic z toho se samozřejmě nevztahuje na FSK. S FSK můžete spustit plný výkon a nestarat 
se o přebuzení. 

 

2.3 Číslicová a písmenová změna 
RTTY používá Baudotův kód, vynalezený ještě dřív než začalo existovat rádio a je stále dost 
široce používány po celém světě. Kód Baudot používá datové bity k reprezentaci písmen, 
číslic a interpunkčních znamének, podobně jako to dělá počítač. Na rozdíl od počítače, který 
používá osm bitů pro každý znak,  Baudot kód používá pouze pět plus start bit a stop bit. 

Použití méně bitů je dobré, protože urychluje přenos a snižuje riziko chyb, ale v tom je také 
problém. Pět datových bitů může představovat pouze 32 různých znaků. Protože tam je 26 
písmen anglické abecedy, navíc deset čísel, plus nějaké interpunkce, 32 různých znaků 
nestačí, i když používáte pouze velká písmena, což Baudot dělá. 

Pan Baudot se rozhodoval použít šest datových bitů nebo dokonce více, ale našel lepší 
řešení. Vycházel z toho, že většina toho, co by se vysílalo, by byla spíše písmena  než čísla 
nebo interpunkční znaménka, takže přidělil všechna písmena do základních 32 znaků. Zbylo 
mu šest znaků a s nimi naložil velmi chytře. Z jednoho udělal FIGURE SHIFT (číslicová 
změna) a z druhého LETTER SHIFT (písmenová změna). Způsob, jakým to funguje, je tento: 
při vysílání některého ze základních 32 znaků se nic zvláštního neděje. Ale když má být 
vysláno číslo nebo interpunkce, je prvně poslán znak FIGURE SHIFT (ten je NEtisknutelný - 
nebudete ho vidět na obrazovce). Bez ohledu na to bude i nadále vysílán některý ze 
základních 32 znaků, ale přijímač ho bude interpretovat jinak. Například písmeno Q používá 
stejných pět datových bitů jako číslo 1, ale když přijímač dostane napřed FIGURE SHIFT, 
vytiskne další znak jako 1, nikoli Q. Toto pokračuje než bude přijat znak LETTER SHIFT a 
vrátí  přijímač do "normálního" tisku. Všechny tyto posuny se provádí pomocí systému - na 
počítači neexistují žádné klávesy označené LETTER SHIFT nebo FIGURE SHIFT. Je to 
všechno automatické a sotva si všimnete, že se to děje. 

Ve skutečnosti, jediný důvod, proč se o tom vůbec zmínit je to, že máme  rádia namísto drátů 
a rádio je náchylné k rušení z různých zdrojů, jako jsou statické výboje, umělý šum apod. 
Pokud by výboj statické elektřiny vymazal znak LETTER nebo FIGURE SHIFT,  následující 
znaky se nevytisknou správně až do příjmu dalšího znaku LETTER SHIFT nebo FIGURE 
SHIFT. Předpokládejme například, že vysíláte report 599, ale FIGURE  SHIFT je zničen 
výbojem statiky. Namísto tisku 599, bude počítač u protistanice tisknout TOO. To je přesně 
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stejný kód jako 599, když by nebyl FIGURE SHIFT. Tak jak by mohl přečíst, co jste chtěli 
poslat? Je to jednoduché, pokud znáte tajemství a je to tady, podívejte se na horní řádek 
písmenových kláves na klávesnici - QWERTYUIOP. Nyní se podívejme těsně nad každou 
klávesu mírně  vlevo. Každá z těchto číselných kláves má stejný kód jako klávesa písmene 
dole a napravo, plus FIGURE SHIFT. V našem příkladu, TOO = 599. Podobně, slovo PIPE, 
pokud se LETTER SHIFT nepřijal, vytiskne jako 0803. Pokud 0803 ztratil  FIGURE SHIFT, 
bylo by to tisknuto jako PIPE. 

Když jsou pásma téměř prázdná, můžete použít v přijímači prakticky jakoukoliv šířku pásma 
s dobrým úspěchem. Vaše SSB filtry se pravděpodobně pohybují mezi šířkou 2,1 a 3,0 kHz 
a pokud nejsou v blízkosti žádné jiné stanice, bude tisk v pořádku. Pro dosažení optimálního 
výkonu je však menší šířka pásma lepší, ve skutečnosti mnohem lepší.  RTTY zdvih 170 Hz 
potřebuje pro správný tisk jen asi 250 Hz.. Pokud nechcete mít 250 Hz filtr, 500 Hz bude také 
docela dobrý, ale o něco širší, že nebude v dlouhodobém horizontu uspokojivý. 

Možná se divíte, proč, když je zdvih 170 Hz, budete potřebovat filtr 250 Hz ? Proč ne 170 
Hz? Důvodem je, že frekvenční zdvih vytváří postranní pásma přilehlá ke skutečnému 
signálu a v případě, že postranní pásma jsou oslabená, bude snížení RTTYsignálu ve 
skutečnosti forma FM a pokud byste chtěli lépe pochopit teorii FM, existuje velké množství 
dostupných knih. Pro amatéry je ARRL Handbook dobrým zdrojem. 

V závislosti na vysílači, můžete nebo nemusíte být schopen používat úzký filtr pro RTTY. 
Některé z levnějších vysílačů nemají mód FSK a také nejsou schopni vybrat úzkopásmový 
filtr, jako v módu LSB. Určité zlepšení lze provést pomocí přídavného audio filtru mezi audio 
výstup transceiveru a vstupem zvukové karty, ale bohužel nebude bránit aby silný signál z 
boku  neovlivňoval  AGC obvod přijímače ke snížení zisku, často k bodu, kde požadovaný 
signál zmizí. Nejlepším řešením je přejít na vysílač, který má režim FSK vestavěný a který 
vám umožní v tomto režimu vybrat úzký filtr. 

 
2.4 Pásmové plány 
Je snadné si uvědomit Bandplány  pro RTTY. Největší aktivita se nachází mezi 80 a 100 kHz 
nahoru od spodního okraje pásma  s výjimkou 80 metrů, které jde o dalších 40 nebo 50 kHz 
výše a 160 metrů. RTTY aktivita na 160 metrech je vzácná, ale když je, je to obvykle mezi 
1800 a 1820. Vyhněte se oknu CW DX mezi 1830 - 1840. V současné době není velká 
aktivita na WARC pásmech, přestože 30 metrů může být aktivní. 
 
Zde jsou místa, kde najdete většinu činností RTTY: 
 
o 80 metrů: 3580 - 3650 (3520 až 3525 v Japonsku) 
 
o 40 metrů: 7080 - 7100 v USA (viz poznámka níže) 
 
o 30 metrů: 10110 na začátek pásma 
 
o 20 metrů: 14080 až 14099 (vyhněte  se majákům na 14100) 
 
o  15 metrů: 21080 - 21100 
 
o  10 metrů: 28080 - 28100 
 

RTTY alokace na 40 metrech se po celém světě značně liší. Ve Spojených státech je RTTY 
povoleno mezi 7000 a 7150 i když většina US aktivity se pohybuje mezi 7080 a 7100. DX 
aktivita se často nachází mezi 7020 a 7040. 
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Američtí operátoři  pamatujte, že RTTY není povoleno ve fone částech pásem kromě 160 m, 
kde je to legální kdekoli v pásmu. 

2.5 RTTY DX 
Lov DX na RTTY je u RTTY komunity velmi oblíbený. Jak asi tušíte, 20 metrů je pro RTTY 
přední DX pásmo a vzácné DX stanice a zejména DX expedice působí na 14080. Stejně 
jako u CW nebo FONE, jestli DX volá CQ a nedostane žádnou odpověď, můžete se cítit v 
bezpečí a volat jej přímo na jeho frekvenci. Pokud mají plné ruce práce, tak budou často 
pracovat Split, což znamená, že ho musíte zavolat na jiné frekvenci, obvykle 2-10 kHz vyšší. 
Napíše "UP 2-10", nebo něco podobného na konci své relace a to je vaše stopa. Příručka k 
transceiveru vám vysvětlí, jak se dělá "SPLIT". 

2.6 RTTY contesty 

RTTY závodění je vášeň mnoha operátorů. Existuje každý rok asi tucet hlavních RTTY 
závodů, při kterých budou pásma plná! Dokonce i když je to jedna konkurence, je to skvělý 
způsob, jak udělat nové země nebo státy. Mnohé z těchto vzácných DX stanic jsou vážní 
soutěžní operátoři. Seznam časů a pravidel RTTY soutěží lze nalézt na webu tak, že hledáte 
"RTTY Contest", "RTTY contest rules", "SARTG RTTY contest rules" nebo "WPX RTTY 
contest rules". Nedávné vyhledávání těchto témat přineslo více než 10 stran různých RTTY 
soutěží. 

Závodníci  samozřejmě spěchají, tak prosím neposílejte vaše jméno, QTH ani nic jiného 
kromě toho, co je požadováno v soutěži. K dispozici bude spousta času pro chatování po 
jeho skončení. 

Chcete-li brát RTTY závodění vážně, asi budete chtít získat program určený speciálně pro 
závody. Do té doby vám  MMTTY umožní si to vyzkoušet a uvidíte, jak se vám to bude líbit. 

2.7 Vaše první RTTY QSO 
OK, naučili jste se spoustu věcí a jste připraveni se dostat do éteru! Pro první čas na RTTY 
zkuste 20-ti metrové pásmo. 20 má lví podíl na RTTY činnosti a většinou je možné zde najít 
někoho ve dne i v noci. Zkuste volat CQ mezi 14080 a 14087 kHz. Typické RTTY CQ půjde 
takhle: CQ CQ CQ CQ CQ CQ DE W7TI W7TI W7TI PSE K . Prakticky všichni RTTYers 
přidají na konci "PSE" ...to je druh přátelského doteku. Někteří z nich přidají navíc  své jméno 
a QTH, někteří přidají čas a datum. Najdete spoustu variant a je to všechno v pořádku - jen 
se dostat do éteru a zkusit to! 

Pokud jste obeznámeni s CW provozem, budete správně doma i s RTTY. RTTYers používají 
většinu z Q-kódů, jakož i DE, K, KN, a všechny ostatní. Pokud se náhodou ocitnete "vzhůru 
nohama" REVERS, neberte to tragicky - stalo se nám to někdy všem!  RTTYers jsou jedni z 
nejhodnějších lidí, se kterými se vůbec někdy setkáte a věci, jako je rušení a klení jsou téměř 
neslýchané. 

2.8 RTTY Forever 
Navzdory novějším digitálním módům, jako je PSK, PACTOR, GTOR a jiné, RTTY zůstává 
favoritem contestmanů a DXmanů. RTTY nevyužívá opravu chyb, navázání konektu nebo 
synchronizace, z nichž všechny zpomalují. Když jsou důležité rychlé výměny relací, RTTY je 
správná volba. Diskusní kroužky a sítě, které by byly obtížné nebo pomalé ve srovnání s 
ostatními druhy provozu, jsou pro RTTY přirozené a u RTTY je pravděpodobné, že bude asi 
na dlouhou dobu vpředu. 

Tak tady máte většinu toho, co potřebujete vědět, abyste se stal zdatný operátor RTTY. 

Tak vítejte na RTTY! 
Bill, W7TI 
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3.0 PŘÍJEM RTTY 
Andy O'Brien, K3UK a Jim Hargrave W5IFP 

Tato kapitola vám pomůže přijímat RTTY signály při používání Logger32. Nejedná se o 
technický manuál. Podrobné informace o základech RTTY najdete jinde v tomto dokumentu. 

3.1 Příprava vašeho rádia 
Pro příjem RTTY signálů musíte nejprve najít RTTY signály v éteru. RTTY signály nejsou tak 
rozšířené jako v těchto dnech PSK signály, ale měli byste být schopni je najít na kmitočtech:. 
7070 až 7085 kHz, 14.080 - 14.095 kHz, 21080-21095 kHz a 28080-28.110 kHz... Nejlepší 
volbou může být 20-ti metrové pásmo. 

RTTY je většinou přijímáno a vysíláno pomocí dolního postranního pásma (LSB). Přepněte  
svůj vysílač na LSB a přepnětě ho na některé z požadovaných frekvenčních pásem. Pokud 
budete mít štěstí, měli byste  najít docela rozpoznatelný trylek, veselé RTTY tóny.  RTTY 
cvrliká, zatímco PSK bručí. 

3.2 Příprava Logger32 
Pokud jste nainstalovali Logger32 z plného instalačního balíčku, MMTTY.EXE byl do něj  již 
zařazen a měl by být v default adresáři Logger32. Pokud používáte starší verzi Logger32, 
budete  muset zkopírovat MMTTY.EXE (verzi 1.59D2 nebo vyšší) do stejného adresáře jako 
je Logger32. Logger32 nebude schopen pracovat RTTY použitím MMTTY bez tohoto 
souboru. 

MMVARI.OCX je zařazen do instalačního balíčku Logger32 a měl by být již ve výchozím 
adresáři Logger32. 

Otevřete datové okno zvukové karty a klikněte na Mode. Existují dvě možnosti, které vám 
umožní pracovat RTTY. 

 

4,0 MMTTY engine 
 
Z hlavního menu MMTTY zvolte Mode | MMTTY engine. 
Poznámka: Musíte mít soubor MMTTY.EXE v adresáři Logger32. 

                           CWR_1 
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5,0 MMVARI engine 
V menu Mode vyberte MMVARI engine  a vyberte RTTY-U nebo RTTY-L. Na pásmech je 
nejčastěji používaný RTTY mód LSB. Pokud je radiostanice nastavena na LSB, pak je třeba 
otevřít RTTY-L. To je ekvivalent RTTY Normal. Můžete najít některé stanice, pracující  USB. 
Pokud jste naladěni na stanici a tisknete smetí, pak přepněte do módu RTTY-U. To bude pro 
vás Reverse RTTY. 

                               CWR_2 

Jakmile jste si vybrali mód RTTY, potom konkrétní nastavení různých RTTY motorů lze najít 
v kapitole Datové okno zvukové karty. 
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5,1 Dobře, vše jsem nastavil.  Pojďme  na RTTY 
Je-li vaše radio připraveno a Logger32 správně nakonfigurován, jste na kliknutí myší 
vzdáleni od příjmu RTTY. Chcete-li si ladění usnadnit, nastavte AFC ON klepnutím na ikonu 
AFC na panelu nástrojů nebo na stavovém řádku v dolní části, dokud to neoznání AFC On. 
AFC signál automaticky doladí a bude kompenzovat drift. 

Laďte radiostanici, dokud neuslyšíte RTTY signál a pak se podívejte na váš vodopád. Jak se 
naladíte, uvidíte RTTY signál pohybující se vlevo nebo vpravo. Vylaďte ho tak, aby signál byl  
celý na vašem vodopádovém displeji. Logger32 má spoustu funkcí, které to usnadňují, ale to 
necháme na později). S RTTY signálem v blízkosti středu vodopádu byste měli vidět 
následující: 

 CWR_3 

 

Výše uvedená je reprezentativní obrazovka použitím MMVARI engine. 

 

 CWR_16 

Výše uvedená je reprezentativní obrazovka použitím MMTTY engine. 
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Klikněte levým tlačítkem myši ve středu signálu (mezi dvěma svislými čarami) a měli byste 
vidět text vytištěny na obrazovce.Tak je to - a není to nic moc. Pokud jste dříve přijímali 
PSK31, je to pro vás jednoduché. Pokud nemáte text úspěšně přijatý, zde jsou ke zvážení 
některé body: 
 
 
o  Spadly podmínky šíření, RTTY je trochu méně robustní než PSK31 nebo MFSK16, takže 
pokud vidíte na obrazovce poškozené znaky,mohlo by to být důsledkem slabého nebo 
zašuměného signálu; 
 
 
o Pokud se nic nevytiskne, nemusíte mít nastavenout stejnou "polaritu" jako přijímaný signál, 
to znamená, jste na opačném postranním pásmu. Aby se opravila polarita signálu, budete 
muset obrátit signál Mark / Space (ať už je MARK vysoký nebo nízký tón); 
 
 
o Pokud používáte MMTTY engine, klikněte na panelu nástrojů RTTY (nad obrazovkou RX) 
na tlačítko, které je označené Normal a to se změní  na Reverse. To obrátí k "polaritu" (ať 
už je MARK vysoký nebo nízký tón) signálu a umožňuje psát, jako byste změnil postranní 
pásmo na svém rádiu. Toto tlačítko také změní "polaritu" vašeho vysílaného signálu, takže 
můžete pracovat s jinými stanicemi tímto způsobem. a, 
 
 
o Pokud používáte MMVARI - RTTY-U, pak budete muset změnit mód na RTTY-L. 
 

5.2 Nastavení Drop-down menu 
Poznámka: Menu Nastavení funguje stejně jako když přijímáte PSK31. Některé informace z 
tohoto tématu jsou zde okopírované. 

Následující jsou uživatelem vybrané možnosti v okně RX. 

   CWR_5 
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5.3 Barvy RX okna 
Jak je vidět na výše uvedeném rozevíracím seznamu, v menu Nastavení | Zobrazení 
najdeme pro uživatele následující možnosti: 

o  Písmo RX okna - nastavení styl a font textu; 

o  Barva TX textu v RX okně - nastaví barvu textu echa. Opakování TX textu v RX okně 
(Echo) se zapne / vypne pomocí menu View - Volby v RX okně; 

o  Barva řídících kódů v RX okně. Zobrazení řídicí kódů se zapne / vypne pomocí View, 
Zobraz řídící kódy; 

o  Normální pozadí RX okna; 

o  Pozadí pozastaveného RX okna - nastaví barvu pozadí, když je RX okno pozastaveno 
klávesou  <Insert>; a, 

o   Podsvícení v RX okně při přejetí myší - nastaví barvu pro změnu barvy textu při jeho 
přejetí myší. To je užitečné, když vybíráte text pravým tlačítkem myši pro Comment  nebo při 
výběru značky a RST do Logger32. 

5.4  Pauza  RX okna 
Když je RX okno zaplněno textem, má na pravé straně posuvník. Text se posouvá z horní 
části okna směrem dolů, dokud okno není plné. V tomto bodě se text vysune navrchu ven, 
mimo pohled uživatele. Uživatel může vidět tento text znovu následujícím způsobem: 
 

1. Stisknete klávesu <Insert> na klávesnici (jednou); 

2. Barva pozadí RX okna se změní na bílou (bez ohledu na barvu nebo nastavenou v menu 
Nastavení | Vzhled) a text je zmrazený; 

3. Posuvníkem můžete nyní text ve vyrovnávací paměti textu v RX okně posouvat; a, 

4. Stiskem <Insert> na klávesnici znovu začnete přijímat text. (Žádný RX text není ztracen) 

Poznámka: Pokud použijete funkci pauza, pozadí zbělá. Pokud používáte bílé písmo, bude 
celý RX displej bílý a nebudete  vidět písmena. Viz Barvy RX okna a tuto barvu změňte. 
Tato technika pracuje jak při vysílání, tak i v režimu příjmu. Můžete zastavit rolování RX okna  
během vysílání již zadaného textu prostřednictvím Logger32. 

Upozornění: V případě že  je Logger32 nestabilní v módu RTTY, případně reaguje pomalu, 
nebo něco neudělá, přečtěte si téma Computer TuneUp. 

 
6.0 VYLEPŠENÍ RTTY PŘÍJMU 
Nyní, když přijímáte, tady jsou způsoby, jak doladit přijímaný signál. Nejprve se podíváme na 
lištu RTTY, která se zobrazí v horní části přijímacího RTTY okna. 

 

6.1 RTTY Toolbar 
Když přejdete do RTTY módu, objeví  se další panel nástrojů, který umožňuje ovládat další  
ovládací prvky. Ty se objevují zleva doprava na panelu nástrojů: 

o Squelch - nastavit jako při PSK na svislé liště v okně ladícího indikátoru; 

o  BandPassFilter - Nastavte svůj transceiver na široké propustné pásmo a zapnutím a 
vypnutím uvidíte jeho činnost. Tento audio DSP filtr zůstane zaměřen na příjímací frekvenci; 



 11 

o   Přepínač Normal/Revers; 

o  XY displej zapnutí / vypnutí; 

o  UOS zapnuto / vypnuto - unshift po mezeře; 

o  FIG šift - viz níže; 

o  LTR šift - viz níže; 

o  Setup - Přinese sadu obrazovek, které umožňují uživateli ovládat mnoho přijímacích a 
vysílacích parametrů; 

o  Net on / off - Vysíláte kde přijímáte. Viz Vysílání RTTY; 

o  AFC On / Off - Automatic Frequency Control, sledování přijímaného signálu, viz níže; 

o  Reset - Stejně jako na stavovém řádku nastaví na přednastavenou vysílací a přijímací 
frekvenci a zdvih; a, 

o  Abort - Bezprostředně vypne vysílání 

 

                           CWR_6 

 
6.1.1 Squelch v MMVari engine 
Umlčení šumu v RTTY pracuje stejně, jako v PSK31. V případě, že signál nedosáhne  na 
nastavené hodnoty umlčování, nebude dekódovaný. To může snížit množství nesmyslných 
znaků, které se objevují na obrazovce, ale nastavení vysoké úroveň squelche může také 
omezit dekódování některých písmen. 

Změnit úroveň umlčení můžete umístěním kurzoru na 9. plošce v pravém dolním stavovém 
řádku a kliknutím levým tlačítkem myši v místě, kde chcete umístit start/stop pro dekódování. 
Kliknutím na minimum umlčovač otevřete (tisk všeho) a klikem na maximum skvelč zavřete  
(tisknete pouze silné signály). 

Svislá červená čára ukazuje, kde je squelch nastavený a zelený pruh ukazuje sílu signálu. 

 
6.1.2 Pásmová propust 
Pásmový filtr zužuje přijímané propustné pásmo pomocí audio DSP. Tento filtr zůstane 
zaměřen na propustné pásmo RTTY a  při pohybu propustného pásma se nemění. 

 
6.1.3 Přepínač Normal / Revers  
Tento přepínač obrátí relativní polohy tónů Mark a Space. Normální provoz je s rádiem 
nastaveným na LSB a přepínačem nastaveným na Normal. V tomto případě je signál Mark 
na vyšší VF frekvenci než signál SPACE, protože při LSB vyšší NF tón znamená nižší VF  
kmitočet. Chcete-li vysílat pro stanici, která je "vzhůru nohama" nebo ve smyslu "revers", pak 
stisknutím tohoto tlačítka obrátí vaše tóny MARK a SPACE. Vaše vysílání bude mít stejný 
smysl jako váš příjem. 
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6.1.4 XY displej (Ladící indikátor RTTY) 
V minulosti byl při příjmu RTTY s mechanickým strojem používán osciloskop s XY displejem, 
který zobrazoval dva zvukové tóny, které tvoří RTTY signál (Mark a Space). Jeden signál se 
objevil jako vertikální elipsa a druhý jako horizontální elipsa. Cílem bylo naladit signál tak, 
aby svislá elipsa byl rovně nahoru a dolů. V případě, že vodorovná elipsa nebyla přesně na 
90° to znamenalo, že šířka zdvihu pro příjem neodpovídá zdvihu použitému pro vysílání. V 
Logger32 / MMTTY, můžete nastavit AFC ON a to vždy způsobí, že elipsy budou v pravém 
úhlu. Viz AFC níže. 

Zobrazení XY můžete přepínat na Viditelné | Zobraz XY ladící dísplej. Pokud se váš PC   
zpomalí nebo má jiné problémy se spuštěním Logger32 v módu RTTY, zkuste XY vypnout  a  
šetřit výkon CPU. 

                                                CWR_7 
 

Poté uvidíte na pravé straně displeje Vodopádu / Spektra. zobrazený XY osciloskop 

                                        CWR_17 
 

6.1.5 Unshift On Space  - UOS 
Baudot používá znaky naznačující, že další znak bude LTR (písmeno) nebo FIG (číslice). 
Jinými slovy, každý Baudot znak může mít dva významy podle toho, zda mu předcházel LTR 
nebo FIG šift. Navíc, jakmile se posunul do LTR nebo FIG, v původním standardu Baudot 
bylo, že dekodér zůstal v tomto stavu dokud neobdržel příkaz přesunout do opačného stavu. 
Pokud váš dekodér ztratil znak posunu, pak bude v chybném stavu, dokud neobdrží další 
příkaz shift. Můžete přijímat čísla, ztratit šift a pak dlouho pokračovat v tisku smetí. 

Většina informací, které amatéři přijímají je v šiftu LTR, s  použitím FIG pouze pro číslice. 
Ostatní znaky FIG jsou  v moderním amatérském RTTY provozu relativně nevyužité. Stalo 
se běžnou praxí nechat dekodér provést unshift on space (UOS). Po šiftu FIG dekodér 
tiskne FIG znaky, dokud nepřijde mezera, po které se automaticky provádí šift LTR, ať  je či 
není přijat takový znak. Aby to bylo konzistentní, mnoho moderních kodérů automaticky 
odešlou šift FIG, když pošlou FIG znak po mezeře a to i v případě, že poslední znak před 
mezerou  bylo číslo. 

Doporučení je, že můžete nastavit UOS "ON", pokud jste našli důvod, proč to udělat. Viz 
Vysílání RTTY, jak nastavit svůj vysílač aby pomohl ostatním, kteří používají UOS. 
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6.1.6 FIG / LTR Shift 
Pokud si myslíte, že jste ztratil LTR nebo FIG šift, můžete použít tato dvě tlačítka a donutit 
Logger32, aby změnil šift. To lze provést pouze na znaky, které nebyly dekódované. Jakmile 
je znak vytištěn, nemůže být šiftován. 
 

6.1.7 AFC 
Máte na výběr ze čtyř režimů AFC, které lze nastavit pomocí Setup (panel nástrojů), záložky 
AFC / ATC / PLL : 

o  Free - Umožnit změnu Mark a Space a dovolit hledat nejlepší dekódování signálu. Vysílá 
se na přijímaných  Mark / Space; 

o  Fixed - Mark se může měnit, ale zdvih je nastaven na výchozí hodnotu; 

o  HAM. -  Mark se může měnit, ale zdvih může mít hodnoty pouze 170/200/220/240 Hz, 
podle toho, co funguje pro většinu vytištěných písmen. Tento zdvih se změní pouze pro 
příjem, a pro vysílání se vrátí do výchozí hodnotu HAM pro vysílání; nebo, 

o  FSK - Střední kmitočet nelze změnit a zdvih může mít pouze hodnoty 170/200/220/240 
Hz, podle toho, co funguje pro dekódování většiny písmen.. 
 

Můžete nastavit Mark a zdvih klepnutím na tlačítko Nastavení, záložku Demodulator a 
nastavení je na levé straně. Kliknutím na tlačítko <OK> toto zobrazení opustíte a hodnoty  
Mark / zdvih uložíte. Pokud nastavíte AFC jako Fixed, pak se kmitočet Mark může měnit, při 
pokusu o dekódování signálu, ale zdvih zůstane tak, jak je nastavený na kartě Demodulátor. 

Pokud jste v módu AFC Free, bude zdvih změněn tak, aby odpovídala aktuálnímu zdvihu 
přijímaného signálu při zapnutí AFC ON. Můžete se vrátit na standardní hodnoty HAM 
stiskem tlačítka RESET na panelu nástrojů RTTY nebo stavovém řádku. Hodnoty HAM lze 
nastavit na kartě Demodulátor.  MMTTY engine je dodáván s těmito přednastaveními:  

Mark = 2125 Hz., Zdvih = 170 Hz. 

Pokud nastavíte AFC na Free a zapnete AFC ON, Reset se na chvíli vrátí k původním 
hodnotám Mark / Zdvih, pak se Logger32 rozhlédne po RTTY signálu a mění tyto parametry 
ve snaze něco dekódovat. Kliknutí levým resetuje Zdvih 

Když jste v režimu AFC, který umožňuje změnit zdvih (jako je Free), Logger32 vrátí zdvih k 
výchozímu HAM pokaždé, když kliknete levým tlačítkem myši ve vodopádu. To znamená, že 
Logger32 začíná pokus dekódovat nový signál vždy s výchozím zdvihem. 
 

6.1.8 Reset 
Tlačítko <Reset> nastavuje frekvence MARK a zdvih zpět na hodnoty nastavené na kartě 
Demodulátor. Módy RTTY a PSK31 se v této situaci liší, protože PSK používá hodnoty, které 
jsou nastaveny v položce Nastavení. 

 
6.1.9 Zobrazuj příkazy RTTY 
Je možné mít v Logger32 echo vysílaného textu  v přijímacím okně a zobrazovat řídicí 
povely RTTY, které se vydávají z panelu nástrojů nebo maker. V menu Zobrazení Možnosti 
RX okna, Zobrazit příkazy RTTY a oni se objeví v RX,  v ostrých závorkách <>. 
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6.2 Zobrazuj řídicí kódy 
Můžete si prohlédnout řídicí kódy, které jsou odesílány a přijímány Logger32. Řídicí kódy  
CR (návrat vozu). V menu Zobrazení - Možnosti  RX okna - Zobrazuj řídicí kódy. 
 

6.3 Makra 
Speciální makra pro použití v módu RTTY najdete v tématu MACROS. Můžete použít makra 
Logger32, která jsou relevantní pro RTTY nebo  běžný provoz Logger32 (např: $transmit$), 
a můžete použít některá makra MMTTY, pokud jste s nimi obeznámeni a pokud se vztahují 
na provoz RTTY v Loggeru32 a nevyžadují části MMTTY, které nejsou součástí Logger32. 
Například můžete poslat %d a Logger32 odešle datum, ale nelze použít %c k poslání značky 
proti stanice, zde musíte použít makro Logger32 $call$, protože to se týká způsobu, jakým 
Logger32 zachycuje značky. 
 

6.4 Notch Filter 
MMTTY engine poskytuje pro jeden nebo dva zvukové filtry DSP výřezový filtr pro použití 
během příjmu. Chcete-li povolit Notch filtr(y), přejděte na  Setup RTTY (panel nástrojů), 
záložku Demodulátor. Nyní se podívejme na pravou stranu a uvidíte dvě menší záložky  
jedna je LMS / Notch. Kliknutím na záložku Notch nastavte na kartě 256 na start, to dává 
poměrně úzký, hluboký vyřez a klikněte na box vedle Notch. Je rovněž možné vyvolat dva 
stupně, ale budou na stejné frekvencí, což vede k hlubšímu výřezu. Klikněte na <OK>. 

Výřez zapnete levým tlačítkem myši na frekvenčním grafickém displeji. Na frekvenci výřezu. 
se objeví červená značka. Klepněte pravým tlačítkem myši na zobrazenou frekvenci a výřez 
se vypne. 

Poznámka: Pokud kliknete do vodopádu, budete pohybovat příjímacím propustným pásmem 
musíte kliknout na frekvenčním displeji pro provoz Notch. 
 

6.5  Vyhlazení displeje 
Můžete nastavit zobrazení vyhlazeného spektra, jak to můžete udělat pro PSK31; účinek je 
stejný. Vyberte v menu Nastavení | Nastavení MMTTY | Vyhlazení displeje a označte 
možnost kterou chcete. 
 

6.5.1 Rychlé zobrazení (Bez vyhlazení) 
Při použití rychlého zobrazení, jsou signály zobrazeny v reálném čase. V reálném čase vidíte 
špičky šumu a síla signálů skáče nahoru a dolů. Neexistuje žádné tlumení amplitudy. 
 

6.5.2 Střední a pomalé zobrazení (malé nebo silné vyhlazení) 
Výběrem Středního nebo Pomalého zobrazení, jsou signály zprůměrovány za určité časové 
období. Účinek těchto nastavení je snížení šumových špiček, snížení celkového šumového 
pozadí a zabránit skákání amplitudy signálu na displeji nahoru a dolů. 

Účinek vyhlazení je na displeji snadno viditelný. Je snadné experimentovat na přijímaných 
signálech a určit, co nejlépe vyhovuje podmínkám na  pásmu. 
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6.6 Align 
Když vysíláte, je menší pravděpodobnost vysílání svých produktů harmonického zkreslení, 
pokud používáte vysoké tóny. Logger32 má automatickou metodu pro vysílání s vysokými 
tóny po dobu, co je vaše rádio propojeno s počítačem pomocí sériového portu. Dělá se to 
makrem $align$ (nebo pravým tlačítkem myši na displeji). Logger32 provede následující 
kroky: 

 1. Přesune přijímací passband na přednastavený zvukový kmitočet (měli byste si  
                 vybrat vysoké tóny); 
 
 2. Odešle do vašeho radia příkaz k přeladění, takže bez ohledu na zvukový kmitočet  
                který jste dosud používal, jste nyní na přednastaveném zvukovém kmitočtu. 
 
Výsledkem je, že stanice, kterou jste dekódoval, bez ohledu na to, kde se v přijímaném 
pásmu pohybovala, je nyní na přednastaveném zvukovém kmitočtu a Logger32 na tomto 
kmitočtu poslouchá. Zde je, jak operaci align udělat: 

Za prvé, před pokusem použít makro $align$, nastavte výchozí audio kmitočet pro MARK. 
Klepněte na tlačítko Nastavení | Přednastavení zvukových kmitočtů. 

Zatrhněte příslušné pole a klikněte na tlačítko Apply.  Pokud požadovaný kmitočet není 
uveden, může si uživatel upravit frekvence Tx&Rx na výhodnější provozní tóny. Pro provoz 
FSK  musí default umístit přijímací tóny  na stejné kmitočty jako vysílač. V případě, že 
vysílač je nastaven na vysoké tóny (2125/2295), pak default Tx a Rx frekvence by měla být 
nastavena na hodnotu 2210. To umístit značky na 2125 MARK a 2295 SPACE. Pokud je 
transceiver nastaven na použití tónového páru  Low RTTY (1275/1445), pak by default měl 
být nastaven na 1360. 

Výchozí tóny mohou být také nastaveny tak, aby odpovídaly propustnému pásmo filtrů v 
transceiveru. Nastavené tóny lze vybírat z rozbalovacího menu na nástrojové liště. 

 

                                       CWR_27 
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Podobný graf je k dispozici v MMTTY v módu RTTY. V MMTTY je nutné pouze nastavit 
default audio Rx. Při spuštění MMTTY AFSK default Tx zvukový kmitočet je ignorován. 
Frekvence Tx je buď nastavena na default HAM, nebo je-li čistý, vyplývá z frekvenci Rx. 

Při spuštění MMTTY s klíčováním FSK,  by mělo být výchozí audio Rx nastaveno shodně s 
RTTY tóny transceiveru. Výchozí nastavení Rx by mělo být nastaveno uprostřed mezi tóny 
Mark a Space. 

                                              CWR_26 

 
6.7 Zapnout AFC ON 
Chcete-li použít tuto techniku,  nalaďte příjem RTTY signálu někde v rozsahu od výchozí RX 
zvukové frekvence. Umístěte kurzor do středu přijímaného propustného pásma a klikněte 
pravým tlačítkem myši. To může trvat jednu nebo dvě sekundy, ale Logger32 vyšle do radia 
povel  pro posun frekvence ($qsyxxxx$), takže se objeví signál MARK na přednastavené 
zvukové frekvenci. Současně se bude pohybovat jeho příjímané propustné pásmo do stejné 
oblasti a přeladí signál. 

Můžete také použít makro $align$ tak, že vložíte příkaz na makrotlačítko. 

Když jdete vysílat s NET ON, budete vysílat v nulovém zázněji  přijímaného signálu, ale za 
použití vysokých tónů. 

 
Profily 
Logger32 má speciální funkci, kdy můžete nastavit řadu parametrů a zapamatovat si je jako 
profil. Chcete-li pracovat s těmito parametry, místo koukání do knihy a měnění věcí, můžete 
si vyvolat profil, který jste si nastavili. Profily pracují pouze v módu RTTY, ne při PSK. 
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HAM default v MMTTY engine v Logger32 usnadňuje návrat do základního souboru 
provozních parametrů RTTY. Nicméně, pro nové módy, contestové podmínky a jiné situace, 
by bylo důležité pro operátory, aby bylo možné definovat různé provozní parametry. Aby byl 
MMTTY flexibilní podle těchto nových a měnících se podmínek, má MMTTY engine funkci 
vyvolání profilů, které umožňují aby si Logger32/MMTTY zapamatoval různé sady default  
podmínek. 

 

6.8 Postup při ukládání RTTY profilu 
Musíte projít nastavení RTTY a nastavit všechny možnosti, jak chcete pracovat. Poté, co jste 
nastavili systém, je nutné profil uložit, takže systém se inicializuje se svými novými parametry 
při každém otevření módu RTTY: 

1. Otevřete mód RTTY a nastavte všechny parametry tak, jak mají fungovat. Nezapomeňte 
na nastavení pod ikonou matkového klíče na ovládacím panelu (MMTTY Setup); 

2. Přejděte do Mode | Nastavení RTTY profilů; 

3. Vyberte Uložit RTTY profil do souboru a postupujte podle pokynů a přiřaďte název 
souboru. To uloží nastavení, které jste právě vytvořili 

4. Opakujte dva výše uvedené kroky a zvolte možnost Přiřadit RTTY položku menu; 

5. Přiřaďte přesný název, který jste dal profilu, který jste uložili (bez přípony .PRO);  

6. Klikněte na Mode a nyní můžete vidět váš profil v menu. Umístěním zatržítka k němu se 
stane vaším výchozím profilem při každém otevření módu RTTY. 

Můžete mít více RTTY profilů; stačí přiřadit položku menu každému z nich. Systém bude 
používat naposledy použitý profil při příštím zapnutí módu RTTY. 

Jakmile máte profil vytvořený, můžete ho uložit do souboru pomocí menu Mode | MMTTY 
Engine. Tato metoda uloží nastavení aktuálně zvoleného profilu. 

                            CWR_18 
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7,0 VYSÍLÁNÍ  RTTY 
Andrew J. O'Brien, K3UK a Jim Hargrave, W5IFP 

7.1 Nastavení pro vysílání RTTY 

Logger32 používá softwarové modemy MMTTY a  MMVARI jako RTTY kódovací a 
dekódovací motory. Klíčovací metody AFSK a FSK jsou podporovány v MMTTY i MMVARI. 
Default nastavení pro Logger32 doplňuje funkce Basic RTTY. Pokud jste úspěšně vysílali  
PSK31, máte již všechny hardwarové přípojky a propojení s radiem a jste připraveni jít do 
vysílání RTTY v módu AFSK. Pokud ještě nemáte propojený počítač a transceiver, najdete 
to v kapitole Propojení rádia se zvukovou kartou. 

7.2 Volba PTT radia 
Následující nastavení PTT platí pro MMTTY i MMVARI. Toto nastavení musí být provedeno 
před dalším pokračováním. 

Poznámka: Pokud změníte nastavení PTT, bude to mít vliv na oba programy. 

Otevřete zvukovou kartu, vyberte v menu  Nastavení | Volba PTT radia  a nastavte 
příslušné možnosti PTT a port a stiskněte tlačítko <OK> .. 

                                 CWR_8 

 

7.3 Nastavení RTTY režimu AFSK 
7.3.1 Nastavení MMTTY režimu AFSK 

 1. Otevřete zvukovou kartu v módu MMTTY; 

 2. Otevřete Nastavení | Nastavení MMTTY | Klíčování RTTY; 

 3. Vyberte Radio 1 používá AFSK; 

 4. Otevřete MMTTY panel nástrojů a zvolte kartu  MISC; a, 

 5. Pod TX Port zatečkujte Sound a klikněte na tlačítko OK. 

MMTTY engine je nyní připraven k provozu RTTY. 

 

7.3.2 Nastavení MMVARI režimu AFSK 
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 1. Otevřete zvukovou kartu v MMVARI  a módu RTTY-L; 

 2. Otevřete Nastavení | Nastavení MMVARI | Klíčování RTTY; a, 

 3. Vyberte Radio 1 používá AFSK pro RTTY. 

MMVARI engine je nyní připraven k provozu RTTY. 

 
7.3.3 Nastavení RTTY pro mód FSK 

FSK klíčování je funkční v MMTTY i MMVARI (verze 1.08 a novější). 

Existuje pět způsobů, jak spustit RTTY pomocí FSK klíčování: 

 1. Vyhrazený COM port; * Legacy nebo USB2 Serial adaptér, 

 2. Paralelní port;     * Vyžaduje přídavnou utilitu EXTFSK64  

 3. Utilita EXTFSK; * Používá se MMTTY pro komunikaci s adaptérem USB2 Serial 

 4. Utilita EXTFSK64; * Používá se pro MMTTY & MMVARI v 64bit počítačítačích. 

                                              * Podporuje 75Baud RTTY, COM a paralelní porty. 

 5. Utilita FSK8250     * Používá se MMVARI pro Legacy COM porty. 

 * Může být použit s MMTTY, ale není vyžadovaný. 

 

7.3.3.1 RTTY FSK klíčování na vyhrazeném COM portu 

Tato metoda FSK klíčování je k dispozici v MMTTY i MMVARI. 

Při použití vyhrazeného COM. Při tomto  klíčování  je výchozí PTT na lince RTS a výchozí 
FSK klíčování je na lince TxD. 

Poznámka: MMVARI podporuje většinu USB adaptérů bez přídavných utilit.  
MMTTY podporuje Legacy COM. Porty a USB adaptéry používající protokol Legacy RS-232  
MMVARI bude pracovat na portu Legacy Com, ale vyžaduje použití ovládací utility FSK8250. 
 

7.3.3.2 Nastavení MMTTY pro FSK klíčování na vyhrazeném COM portu: 

1. Nastavte možnosti PTT Radia jak jsou definovány výše v sekci Volba PTT Rádia; 

2. Otevřete Nastavení | Nastavení MMTTY | Klíčování RTTY a vyberte: Radio 1 používá 
FSK nebo Radio 1 používá FSK a AFSK; 

3. Otevřete Setup MMTTY a vyberte  kartu TX Vyberte COM port v sekci PTT a FSK; 

Poznámka: Je nutné definovat jiný port než port pro ovládání Radia (CAT) 
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4. Klikněte na Setup MMTTY a vyberte kartu MISC; a, 

5. Vyberte jednu z možností FSK v TX Port. 

Poznámka: Sound + TxD (FSK) poskytuje FSK klíčování a také umožňuje příposlech zvuku 
ze zvukové karty. Třetí možnost COM-TXD (FSK) poskytuje stejné FSK klíčování, ale výstup 
zvukové karty je ztlumen. 
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Uložte nastavení: Otevřete Mode | MMTTY a zvolte Uložit aktuální nastavení profilu. 
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7.3.3.3. Nastavení MMVARI pro klíčování FSK na vyhrazeném COM portu: 

 

1. Nastavte možnosti PTT Radia, jak jsou definovány výše v sekci Volba PTT Rádia; 

Poznámka: Je nutné definovat jiný port než port ovládání radia nastaveným pod  Nastavení 
| Nastavení MMVARI | Klíčování RTTY;  

 

2. Pokud klíčovací port FSK používá USB adaptér, vyberte Použít FSK pro RTTY klíčování 
nebo zvolte Použít Interní INVERTED FSK pro klíčování RTTY Jestli je použitý Legacy 
sériový port, vyberte:. Použít FSK8250 pro RTTY klíčování. 

 CWR-22 

 

MMVARI je nyní připraven vysílat pomocí  klíčování FSK. 
 

7.3.3.4 FSK klíčování pomocí utility EXTFSK nebo EXTFSK64. 

Poznámka: Uživatelé  64 bitových počítačů s Win7 nebo Win8 by měli použít EXTFSK64. 
Nastavení popsané níže je stejné pro EXTFSK nebo EXTFSK64. 

Tato utilita může být použita jak v MMVARI a MMTTY To vyžaduje aby byl EXTFSK.DLL v 
adresáři Logger32. 

EXTFSK je uživatelsky přizpůsobitelné PTT / FSK API MMTTY. To dává prostředky k 
propojení se systémem Windows DLL knihoven, který funguje stejně jako modul plug-in. 
 

Můžete použít EXTFSK přes vyhrazený sériový port, USB serial adaptér nebo samostatný  
paralelní port (USB-paralelní port není podporován). 
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Utilita EXTFSK  se používá k ovládání seriováho USB2 adaptérů a některých USB zařízení.  
 

Pomocí EXTFSK je obvykle nutné ovládat USB2 serial porty, kde rychlost USB zařízení 
nepodporuje pomalou RTTY 45 přenosovou rychlost. 
 

EXTFSK poskytuje přídavnou výhodu, do portu k signálům FSK / PTT přidá signálové linky 
TxD, RTS nebo DTR. Poskytuje také možnost reverzního FSK klíčování. 
 

7.3.3.5 Nastavení MMTTY pomocí EXTFSK 

Následující kroky platí také pro EXTFSK64 při použití COM port: 

1. Otevřete datové okno zvukové karty; 

2. Vyberte mód MMTTY; 

3. Vyberte Nastavení | Nastavení MMTTY | Klíčování RTTY a vyberte: Radio 1 používá 
EXTFSK; 

4. Klepněte na tlačítko OK a na spodní liště uvidíte symbol MMTTY s nápisem EXTFSK; 

   CWR_24 

5. Klikněte levým tlačítkem myši na panelu EXTFSK a otevře se jeho okno Nastavení (viz 
níže); 

6. Vyberte port plánovaný pro FSK.  

Poznámka: Musí to být jiný port než port používaný pro ovládání radia (CAT); a, 

7. Vyberte signálové linky, které chcete použít pro PTT a FSK. 

Poznámka: OBĚ linky, které vyberete pro PTT musíte vybrat stejně jako metodu a PTTLinky 
použité v části Nastavení | Volba PTT  Radia. To vám umožní použít vyhrazený port pro 
FSK a udržet si své původní nastavení pro PSK. 

                                                 CWR_9 

Poznámka: Pokud budete chtít použít LPT1 pro klíčování FSK a váš operační systém je Win 
2000 nebo XP, kromě EXTFSK.DLL, musíte mít v adresáři Logger32 také následující tři 
soubory: 
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TDLPORTIO.DLL,   DLPORTIO.DLL    DLPORTIO.SYS 

Na následující adrese si můžete stáhnout soubor DLPORTIO.ZIP  a z něho extrahovat tyto 
tři soubory. 

http://hamsoft.ca/pages/mmtty/ext-fsk.php 

Jakmile budete mít všechny tři soubory v adresáři Logger32, můžete zvolit LPT1 - paralelní 
port pro klíčování FSK. Následující tabulka ukazuje nastavení LPT1. 

Poznámka: Pokud používáte EXTFSK64 budete také potřebovat soubor Inpout32.dll. Oba  
soubory jsou k dispozici na adrese: 

http://www.qsl.net/ja7ude/extfsk/indexe.html. 
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Nastavení uložte: Otevřete Mode | MMTTY a zvolte Uložit aktuální nastavení profilu. 

MMTTY je nyní připraven k provozu. 

 

7.3.3.6 Nastavení klíčování MMVARI pomocí EXTFSK 

1. Otevřete datové okno zvukové karty; 

2. Vyberte MMVARI - RTTY-L; 

3. Vyberte Nastavení | Nastavení MMVARI | Klíčování RTTY a vyberte: Radio 1 používá 
EXTFSK pro klíčování RTTY. Uvidíte  symbol RTTY s  EXTFSK zobrazený nahlavním 
panelu v dolní části. obrazovky; 
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4. Klikněte levým tlačítkem na panel EXTFSK a otevře se okno Nastavení. (Viz Nastavení 
MMTTY výše); 

5. Vyberte port plánovaný pro FSK. 

Poznámka: Musí to být jiný port než port používaný pro ovládání radio (CAT); a, 

6. Vyberte signálové linky které byste chtěli použít pro PTT a FSK. 

Poznámka: OBĚ linky vybrané pro PTT rádia, musí být stejné jako vybrané PTT Line / 
metodu použitou v části Nastavení | Volba PTT radio. To vám umožní použít vyhrazený 
port pro FSK a zároveň udržet si své původní nastavení pro PSK. 
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7.3.3.7  RTTY FSK klíčování pomocí utility FSK8250 
Tento doplněk emuluje skutečný FSK port. Používá se k podpoře Legacy COM portů a 
adaptérů s přihlašováním ke skutečnému RS-232 protokolu. Používá se s MMVARI k 
podpoře adaptérů FSK rozhraní, které jsou navrženy (firmware a/nebo software) pro 
připojení k Legacy sériovému portu. Tento doplněk podporuje všechny klíčovací rychlostí, 
které jsou v MMVARI k dispozici. 

Soubor FSK8250.FSK musí být v adresáři Logger32. 
 

Nastavení MMTTY pro klíčování FSK pomocí utility FSK8250 

FSK8250 může být použitý v MMTTY jeho výběrem v záložce TX MMTTY. 

Nicméně, není žádné známé zařízení, které vyžaduje s MMTTY tuto utilitu. Proto není v 
Logger32 - RTTY součástí klíčovacích voleb. 

Nastavení MMVARI pomocí FSK8250 

1. Otevřete datové okno zvukové karty; 

2. Vyberte MMVARI mód RTTY-L; 

3. Vyberte Nastavení | Nastavení MMVARI | Klíčování RTTY a vyberte: Radio 1 používá 
FSK8250 pro klíčování RTTY. Na spodní liště uvidíte symbol RTTY s nápisem FSK8250; 
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4. Klikněte levým tlačítkem na panelu FSK8250 a otevře se okno nastavení; 
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5. Vyberte port, který plánujete  pro FSK; 

6. Poznámka: Toto musí být jiný port než port používaný pro ovládání radia (CAT); a, 

7. Vyberte signálovou linku, kterou chcete použít pro PTT. 

Poznámka: OBĚ linky vybrané pro PTT musíte zadat stejně jako ty, které jsou vybrané pro 
PTT Linku / metodu použitou v části Nastavení | Volba PTT radia. To vám umožní použít 
vyhrazený port pro FSK a zachovat původní nastavení PTT. 

 

7.4 Vstup do RTTY módu 

Do módu RTTY můžete vstoupit  jedním z následujících způsobů: 

o Kliknutím na Mode v horní menu a výběrem MMVARI engine nebo MMTTY engine nebo, 



 25 

o Použitím makra například $rtty$ nebo $rtty-i$ v obou engines. Můžete také použít makro 
$mmvarimode xx$ v obou engines. Ty musí být naprogramován na makrotlačítku, viz téma 
Programovatelná tlačítka. Nezapomeňte si přečíst toto téma, je to v módu RTTY užitečné. 

Upozornění: V případě, že je Logger32 v módu RTTY nestabilní, reaguje pomalu nebo 
nestíhá něco udělat, přečtěte si téma Computer Tuneap. Mód RTTY je velmi náročný na 
výkon počítače. 

 

7.5 Přepnutí na vysílání 

Vysílání v módu RTTY je většinou stejné jako vysílání v módu PSK31. Můžete kliknout na 
tlačítko RECEIVE a přepnout na vysílání a Logger32 začne vysílat. Můžete také použít 
makra, například $transmit$ a $receive$. 
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8.0 MMTTY engine 
8.1 Nástrojová lišta  a stavový řádek v MMTTY engine 

K dispozici je speciální panel nástrojů, který ovládá přijímací i vysílací funkce v módu RTTY. 
Zde je panel nástrojů. 
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Většina z těchto položek je vysvětlena v Příjem RTTY. Existují dvě, které se týkají přímo 
vysílání, NET On / Off, uvedených po těmi k nimž se vztahuje, a Nastavení, která vyvolá 
řadu obrazovek, které mají přijímací i vysílací parametry. 

 
8.2 RTTY stavový řádek 

Existují i další důležité body na stavovém řádku. 

 
CWR_14 

Klíčovým bodem je ploška Transmit / Receive ve středu stavového řádku. Kliknutím zde lze 
provádět přepínání TX/RX. Kliknete-li na Receive, bude Logger32 prvně vysílat všechny 



 26 

znaky ve své vysílací vyrovnávací paměti před přechodem na příjem. Na liště  jsou také 
duplikáty položek z panelu nástrojů, Net ON / OFF, AFC ON / OFF, Reset a Abort. 
 

8.2.1 MMTTY engine  NET On / Off 

Funkci NET využívá Logger32 pro ovládání výstupního audio kmitočtu tónů, aby se ujistil, že 
budete vysílat AFSK tóny na stejných frekvencich jako vaše přijaté tóny. Kliknutí na tlačítko 
NET nastaví NET ON a bude vysílat v nulovém zázněji přijímané frekvence. To je obvyklý 
způsob, jak někoho volat k navázání QSO. 

Při zapnutí Net OFF v módu RTTY,  MMTTY engine nastavuje vysílání MARK a zdvih  na 
HAM default, který je nastaven v Setup MMTTY v záložce Demodulátor. MMTTY přichází s 
těmito hodnotami -  Mark = 2125 Hz., Zdvih = 170 Hz. Voláte-li CQ, měli byste obrátit Net 
OFF, ale můžete si nechat AFC ON. To znamená, že vysílací kmitočet se nebude pohybovat 
aby sledoval drift protistanice a oba zůstanete na svých původních vysílacích frekvencích (za 
předpokladu, že máte stabilní vysílač, který nedriftuje). 

Provozujete-li Split frekvence z vašeho vysílače (možná honíte DX expedice), měli byste 
nastavit Net OFF, protože si vybere svůj vysílací frekvenci svým druhým VFO. 
Pravděpodobně nechcete, aby vaše vysílací frekvence putovala kolem v důsledku pohybu 
vašeho příjímacího propustného pásma. Nezapomeňte, že NET a AFC jsou různá zvířata. 
NET kontroluje vysílací frekvence, AFC řídí příjímací frekvence. 

Dávejte pozor na přepnutí  Net OFF v módu RTTY. V módu PSK, při zapnutí Net OFF, 
budete vysílat na stejné zvukové frekvenci, který jste naposledy použili pro vysílání. V módu 
RTTY budete vysílat vždy na výchozí HAM Mark frekvence bez ohledu na to, kde jste vysílali 
naposled. Tyto dva módy nepracují stejným způsobem. 

Sedmá ploška ukazuje, Net ON nebo OFF. Net lze zapínat / vypínat kliknutím myši na plošku 
v této oblasti. 

o NET On - nastaví vysílaný zvukový kmitočet na příjímaný zvukový kmitočet; a, 

o NET Off - způsobí, že budete vysílat na poslední frekvenci, na které jste vysílali. Pokud 
jste nevysílali od spuštění Logger32, budete vysílat na default TX zvukové frekvenci. Když 
vysíláte, vodopád zobrazuje aktuální frekvenci vašeho vysílaného signálu, kde skutečně 
vysíláte. Levé tlačítko myši vás umístí na nový signál, na novou pozici, ale vysílat bude na 
posledním místě.  Dva svislé pruhy v záhlaví vodopádu identifikují přijímací a vysílací pozice. 
 

9.0 MMVARI engine 
Přijímací a vysílací pozice jsou označeny červeným diamantem. Příjímací diamant je vyplněn 
světle modrou a vysílací diamant je vyplněn tmavě modrou barvou. 

Poznámka: Makro $align$ pracuje s funkcí NET  zapnutou nebo vypnutou. Když se provede 
makro $align$ nebo pravým tlačítkem myši na signálu ve vodopádu, tak přijímací i vysílací 
pozice budou přesunuty do polohy default audio. Pokud máte v provozu  ovládání radia CAT,  
bude rádio QSY do nové výchozí polohy. 

 

 
CWR_19 
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9.1 Vysílané znaky 

RTTY má vlastní abecedu, Baudotův kód, který se liší od novějšího Varicode použitého pro 
PSK31. Za prvé, text je vysílaný vždy velkými písmeny. Za druhé, ne všechny znaky na 
klávesnici počítače jsou v Baudot RTTY kódu podporovány. 

Podporované znaky jsou: 

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z   1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 

, , "() / & -?!: 

Nebudete moci používat takové znaky jako hvězdička (*), ampersand (&), nebo zavináč @, 
který se používá v e-mailové adrese. Znak #, který se používá v Severní Americe k označení 
"číslo" také není podporován. Znak dolaru a znaménko % jsou rovněž k dispozici. Máte-li 
zadané znaky, které nemohou být vysílány,  tyto znaky nezmění barvu, pokud je zapnutý  
indikátor vysílací vyrovnávací paměti. Důvodem je, že znaky nejsou v módu RTTY vysílány. 

V Základy RTTY je diskuse o způsobu, jakým Baudot RTTY kóduje písmena a číslice. 

Většina lidí píše rychleji, než je Baudot odvysílá. Můžete nastavit různé barvy neodeslaných  
a odeslaných znaků v TX bufferu, takže můžete sledovat, které znaky byly už Loggerem32 
vyslány. Klepněte na tlačítko Nastavení, Indikátor vysílacího buffer a tuto funkci zapněte. 
Můžete změnit barvu vysílaných znaků v Nastavení | Zobrazení | Barvy TX okna | Barvy 
vyrovnávací paměti TX indikátoru. Tyto funkce fungují v módech PSK31 a RTTY stejně a 
nastavení vybrané v jednom módu platí i pro jiný mód 

9,2 Backspacing 
V RTTY engine může backspace opravit překlepy pouze před jejich odvysíláním.  Baudot 
kód nepodporuje backspace, takže jakmile je znak vyslán, neexistuje žádný znak který by 
sdělil přijímající stanici aby chybný znak smazala. Nejjednodušší způsob, jak nahradit funkci 
backspace v módu RTTY je nastavit v Setupu možnost vysílat až celá slova. 

Pozn: staří radiodálnpisci, když si uvědomili chybu, napsali XXXX a slovo napsali znovu 

9.3 Výstup slova vs. písmena 

Logger32 v módu RTTY umožňuje uživateli zvolit vysílání znak po znaku nebo celé slovo. 
Klikněte na tlačítko Nastavení, Preference psaní a označte volbu RTTYvysílat celá slova a 
odznačte tuto volbu pro výstup písmen. S označeným Word out, Logger32 odvysílá  zadaný 
text až když stisknete mezerník na klávesnici nebo použijete makro s Baudot kódem mezery. 
S WORD neoznačeným, Logger32 odesílá  do rádia k vysílání každý napsaný znak. 

                                     CWR_15 
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9.4 Unshift On Space 

V tématu Příjem RTTY budeme diskutovat o nastavení UOS pro příjem. Můžete nastavit své 
vysílané signály aby byly přátelské k někomu, kdo vás příjímá s UOS. Výchozí nastavení pro 
RTTY je přenos čísel tímto způsobem: (FIGS) 599 599 (LTR) TOO. Nicméně, v případě, že 
protistanice má UOS ON, bude tisknout: 599 TOO. Můžete změnit svůj vysílaný signál tak, 
že  pošlete (FIG) 599 (FIG) 599 (LTR) TOO, což má za následek 599 599 TOO. Chcete-li 
nastavit RTTY engine aby vysílal tímto způsobem, použijte panel nástrojů Setup RTTY a 
vyberte kartu TX. Uprostřed displeje je políčko pro UOS. Zaškrtněte toto políčko a budete 
vysílat znak (FIG), kdykoli se pokusíte vysílat číslici poté, co jse vyslal mezeru. 

 
9.5 Nastavení úrovně zvuku 

Stejně jako při vysílání PSK31, je důležité, aby vaše vysílané AFSK tóny nebyly přebuzené a 
zkreslené. Zde je rychlý postup seřízení, ale měli byste si o tom přečíst v kapitole Vysílejte 
čistý signál. Také by pomohlo přečíst téma Vysílání PSK31: 

1. Přepněte měřidlo na transceiveru na zobrazení ALC; a, 

2. V režimu vysílání, nastavte vysílaný signál do bodu, kdy ručička měřidla ALC začíná 
vykazovat mírnou výchylku. Můžete to udělat nepatrnými změnami Vašeho Mic Gain a/nebo 
ovládacími prvky hlasitosti zvukové karty. 

Doporučuje se, pokud používáte skutečný FSK, nastavit svůj výkon na cca 50%. Pokud je 
váš transceiver schopen 100 wattů, měli byste nastavit výstup asi do 50 wattů. 

Více informací o tomto tématu je v kapitole Vysílejte čistý signál PSK31 a RTTY. Toto téma 
popisuje hardwarové rozhraní které byste měli používat a seřizovací postupy pro stanovení 
vysílané úrovně. Tyto metody nejsou vždy intuitivně jasné a někteří operátoři měli problémy, 
aniž by si to uvědomovali. 

9.6 Normalní a revezní polarita 

Je zde ještě jeden důležitý krok; musíte se ujistit, že váš vysílaný signál RTTY je "správná 
cesta nahoru." Ať už to je jakákoliv "správná cesta nahoru" závisí na dvou věcech, na 
vybraném  postranní pásmu a nastavení normal / revers. Pokud jste se rozhodli pro vysílání 
pomocí dolního postranního pásmo, RTTY je nastaveno do stavu normal (default). Chcete-li 
vysílat RTTY pomocí horního postranního pásma, nastavte RTTYengine v Logger32 na 
reverzní  (inverzní nebo převrácenou) polaritu. Viz téma Základy RTTY pro více informací o 
tom, co to znamená. Můžete nastavit polaritu pomocí tlačítek RTTY Normal / Reverse. 

9.7 Přepínání módů pomocí klávesových zkratek 

Logger32 poskytuje klávesové zkratky, které mohou být pro tento účel naprogramovány jako 
makra v módu RTTY. $rttyreverse$ je makropříkaz pro invertování signálu a $rttynormal$ 
je makropříkaz pro změnu zpět do nastavení normal (viz téma Programovatelná tlačítka 
pro úplné instrukce o tom, jak programovat makra). 

Můžete také použít makra $rtty$ nebo $rtty-i$. Tato dvě makra mohou být použita v 
jakémkoliv módu a přepnou Logger32 do RTTY módu, normálního nebo reversního. 

Chcete-li v RTTY engine nastavit normální nebo reversní mód, použijte tlačítko Nastavení 
na panelu nástrojů RTTY. Na kartě Demodulator je box v  levém dolním rohu, označený 
Reverse. Při označení tohoto pole budete pracovat opačnou polaritou. MMTTY vždy přijímá 
a vysílá se stejnou polaritou, takže když je toto políčko zaškrtnuté, budete vysílat i přijímat s 
opačnou polaritou. 
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9.8 Vysílání s makry 
V režimu RTTY, Logger32 vymaže PSK makra a začne s novými. Mnoho maker pracuje s 
oběma módy PSK a RTTY (základní, jako je $transmit$ a $receive$ jsou stejná). Makra v 
"RTTY" jsou speciálně pro mód RTTY. 

Chcete-li kopírovat makra z PSK na RTTY: 

1. Otevřete makro pro úpravy v módu PSK (pravým tlačítkem myši na makrotlačítko); 

2. Nechte otevřené makro pro úpravy; 

3. Zapněte mód pro RTTY; a, 

4. Kliknutím na tlačítko OK je uložte jako RTTY Makro. 

 
9.9 Příklady maker 
Zde je několik příkladů pro vás. Můžete je okopírovat a vložit do  tlačítek RTTY maker. 

 

Odpověď na CQ: 

$call$ de $mycall$ $mycall$ KN 

 

Začátek konverzace: 
FB $name$, tady je Andy, QTH je Fredonia, New York. Nachází se asi 45 mil 
jihozápadně od města Buffalo, NY. 

 

Back to you: 
SO $name$, BTU. $call$ de $mycall$ K 

 

My Station (popis stanice změňte podle svých potřeb): 

Station at this end is a Kenwood T2000 running 30 watts into two stacked 7 element 
Yagis at 150 feet.  Software is Logger32 $version$ by Bob Furzer. Also using MMTTY 
by Mako  JE3HHT as the RTTY engine within Logger32. 

 

73 a uložení do deníku: 

Takže $name$, Díky za pěkné QSO, říkám 73 teď. QSL přes Bureau.  

$call$ de $mycall$ $log$  

73 $mycall$ SK 

 
Modré  jsou makropříkazy           Fialový je volný text 
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9.10 Příklad RTTY QSO 
 
Volání výzvy 
CQ CQ CQ de P5DX P5DX P5DX 
PSE K. 
 
Teď byste kliknul na makro Odpověď na CQ, které by vyslalo 
P5DX DE KB2EOQ KB2EOQ KN (zde by se doplnil  vlastní volací znak) 
 
Zde je první relace: 
KB2EOQ DE P5DX 
Dobrý den, děkuji za odpověď na mé volání, BAND je dnes tichý. NAME ZDE JE JAN, 
právě tady v P5 LAND podnikám. 
 
Vy byste potom klikl na makro Začátek spojení, které by poslalo: 
FB JAN JMÉNO ZDE JE ANDY. 
QTH IS FREDONIA, NEW YORK. Bydlím  asi 45 mil jihozápadně od města Buffalo, NY. 
 
Tady byste mohli mít makro Konec spojení: 
TNX ZA QSO JAN. I WILL QSL VIA BUREAU. 
SK 
P5DX DE KB2EOQ K 
 

Mimochodem, vezměte na vědomí, že mezi značkou a koncovým  K nebo KN v každé relaci 
následuje několik prázdných mezer. Pak je méně pravděpodobné, že P5DX bude číst vaši 
značku jako KB2EOQK. To je zvláště důležité, když máte krátkou značku, která může znít 
jako správný volací znak, pokud se k ní nepřidají další písmena (z P5DX by se stal P5DXK). 
 

9,11 Závodění / DXing 
RTTY je hlavní mód, pokud jde o závodění a lov vzácných expedic. V závodění a DX lovu se 
QSO se koná v rapid-hořícím režimu. Zde je několik maker, které vám pomohou. 
 

CQ s nekonečnou smyčku: 

$transmit$ 
 CQ CQ CONTEST de $mycall$ $mycall$ $mycall$ K 
$receive$ 
$loop$ $loop$ 

Pokud stanice odpoví na vaše CQ, klikněte kdekoli v okně k zastavení smyčky. 
 

Soutěžní Exchange 

$transmit$ 

$call$ de $mycall$ 

TU 599 $serialnum$ 599 $serialnum$ bk 

$receive$ 

To bude generovat vaši značku a pořadové číslo od Logger32. 
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Díky a QRZ 

$transmit$ 

QSL $name$ TU 

QRZ QRZ Contest de $mycall$ K 

$receive$ 

$log$ 

To poděkuje někomu v contestu, zaloguje QSO a vyšle QRZ. 

 
9.12 Provoz Split 
Podívejte se blíže na využití Logger32 jako soutěžního deníku a naleznete informace o tom, 
jak používat split provoz ovládaný počítačem. V RTTY honbě za DX  budete s největší 
pravděpodobností tuto funkci používat. 


