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Díl druhý Digitální módy

Obrazovka programu pro provoz RTTY se skládá ze dvou ástí – horní je tzv RTTY engine, který
je tvo en rutinami programu MMTTY od  JH3HHT, zatím asi to nejlep í, co bylo pro RTTY napsáno.
Druhou ást tvo í p ijímací okno (sv tlemodrý panel), vysílací okno (bílý pruh pod sv tlemodrým
panelem), panel tla ítek – makrotla ítek m e být a  24. Nad nimi je jedna ada tla ítek - pro smazání
obrazovky, pro srovnání RX a TX kmito tu p i Split provozu, p echod na vysílání, p echod na p íjem
vnucená íslicová a písmenová zm na a dva prvky GRAB. První je tla ítko, druhý je více ádkový
seznam, ve kterém jsou automaticky ulo eny poslední zachycené zna ky. Po kliknutí na zna ku levým
zna ka zmodrá a tla ítkem Grab se dá p enést do vstupního okna. Po kliknutí pravým se dá vybraná
zna ka z tohoto okna vymazat nebo vymazat celé okno

Makrotla ítka jsou pln  konfigurovatelná a pracují soub  s tla ítky ve vstupním okn .  Zp sob
nastavení makrotla ítek je stejný i pro druhý digitální mód - PSK.

Nastavení radia pro RTTY provoz.
Pokud má radio mód FSK (Frequency Shift Keying), obvykle se parametry nastavují v menu. Prvním
parametrem je kmito et zna ky (Mark) a druhým zdvih (Shift). V sou asné dob  se pou ívá kmito et
zna ky 2125 Hz. N která radia mají i druhý normalizovaný kmito et  1275 Hz a IC706 má je te t etí
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kmito et okolo 1600 Hz. Kmito  zdvihu je také n kolik – základní amatérský je 170 Hz, tiskové
agentury pou ívají 425 Hz a pro provoz na VKV se pou ívá 850 Hz.

Tak e v radiu nastavte Mark 2125 Hz (n kdy se pou ívá  hodnota Space 2295 Hz) a Shift 170 Hz
Nemá-li radio FSK mód, nenastavuje se nic.

Rozdíl mezi FSK a AFSK módem spo ívá v tom, e p i AFSK se vysílá audiosignál prost ednictvím
ACC konektoru na zadním panelu v módu SSB (stejn  jako SSTV nebo PSK) a p i FSK “uskakuje“
kmito et nosné vlny o hodnotu zdvihu a kmito et BFO je nastaven tak, e p i p íjmu prochází filtrem
práv  kmito ty Mark a Space, tj. 2125 a  2125 + 170 = 2295Hz. FSK mód je výhodn í, proto e
odpadají problémy s p emodulováním, pronikáním VF do modula ní cesty, atd. Nedají se v n m ale

lat r zné kejkle s AFC, proto e vysílané kmito ty jsou pevn  dané.

Trocha teorie - zkratky LTR  a FIG.
Dálnopisný kód je p tibitový, lze jím tedy vyjád it pouze 32 kombinací, co  je pro 27 písmen abecedy,
interpunk ní znaménka a slu ební znaky zoufale málo. Proto byly dv  kombinace “ob továny“ na tzv.
íslicovou (FIG) a písmenovou (LTR)  zm nu. Má-li se vyslat íslice po písmenovém textu, vy le se

znak FIG a následující znak (a v echny dal í, a  do písmenové zm ny) jsou interpretovány jako ísla.
asto se stává, e na obrazovce jsou místo íslic vid t stejné skupiny písmen. To je proto, e program,

pro zrychlení p enosu, dává íslicovou zm nu pouze p ed prvním reportem a pak n kolikrát zopakuje
eba po adové íslo spojení, ale zapnutá funkce UOS  po prvním reportu p adila na písmena a

dal í znaky  jsou dekódovány jako písmena. Po tro ce cviku to není ádná tragedie, proto e “A“ je
poml ka a ostatní íslice jdou tak, jak jdou dv  horní ady klávesnice – tedy 1 je Q, 2 je W, 3 je E, atd.
a 0 je P.

Panel RTTY Engine se skládá z n kolika polí – nejv í je pole ladících indikátor .  První je spektrální
analyzátor a pod ním vodopád. Druhý indikátor vyu ívá Lissayousovy obrazce (zk ené elipsy) – ten
uvítají RTTY operáto i pamatující éru mechanických dálnopis ,  proto e sou ástí tehdy pou ívaných
konvertor  byly obrazovkové indikátory nalad ní a dojem byl úpln  stejný. Signál se ladí tak, aby dva
hrby byly co nejp esn ji na svislých arách nebo ve vodopádu p esn  pod nimi nebo aby zk ené
elipsy svíraly pravý úhel.

Tla ítka v poli Control znamenají: FIG je vnucená íslicová zm na, UOS je Unshift On Space – po
meze e, která následuje za íslem, se vkládá písmenová zm na. Jde-li nap . více report  po sob , první
je 599 a dal í TOO. TX p epíná na vysílání a TXOFF p epíná na p íjem. Ve vedlej ím poli, v menu
MARK se vybírá kmito et zna ky, musí být 2125, proto e stejný kmito et produkuje i radio a
kmito ty musí být stejné, jinak by p íjem a vysílání nebylo “na sob “. Shift je pro amatérské pou ití
také závazný, ze stejného d vodu a je 170 Hz. Menu TAP a AV.  jsem nikdy nepou il a nevím,
k emu slou í. Poslední skupina jsou tla ítka vlevo od vodopádu, Tla ítko Rev epíná polaritu RTTY
signálu Normal/Revers, tla ítko Ham zru í v echny nastavené zm ny (zdvih, kmito ty Mark a Space,
rychlost a pod) a nastaví RTTY normu pro amatérský provoz – tj. 45.45 Bd, zdvih 170Hz,  5 bit  dat,
1.5 Stopbit, atd. Tla ítko SQ vypíná nebo zapíná Squelch na úrove  nastavenou v zeleném teplom ru
o ádek ní . Tla ítko BPF je ByPassFiltr, který zú í propustné pásmo softwarových filtr .

Tla ítko NET zaru uje, e p ijímaný a vysílaný kmito et bude v dy “na sob “. Tla ítko AFC
znamená Automatic Frequency Control a zapíná automatické sledování signálu protistanice. Zbývající

i tla ítka Type, Not a ATC jsem nikdy nepou il a nevím, jakou mají funkci.

A te  trochu logiky – kdy, jak a pro  pou ít tla ítka NET a AFC. Zatím p i klí ování FSK, u AFSK
to m e být i jinak.

i provozu Search and Pounce, tj. vyhledávání, je vypnuté tla ítko AFC, tedy já se musím naladit co
nejp esn ji. AFC má zapnuté stanice dávající výzvu a automaticky si dola uje m j signál. Musím mít
ale zapnuté tla ítko NET, proto e musím vysílat tam, kde poslouchám.
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i provozu Running, tj. na výzvu, je to naopak. Mám zapnuté AFC, aby m  dola ovalo stanice které
jsou “bokem“ a vypnuté tla ítko NET, abych vysílal stále na stejném míst  a necoural za stanicí na ní

 “zatáhlo“ AFC. V praxi se na to ale ka le a v ina stanic ani neví, k emu ta tla ítka jsou, nato
jak se pou ívají. P i výkonech vyjad ovaných ty ciferným íslem,  to AFC v dycky n jak dotáhne…

                                 **********************************************

Obrazovka programu pro PSK
Op t se skládá ze dvou ástí – BPSK Engine, který je tvo en programem MMVARI, op t od JH3HHT.
V dob  psaní manuálu m lo toto okno pevnou ku i vý ku, tak jsem rozm r zprava doplnil oknem
Mults a Qs. U sou asné verze 7.4.2 je velikost okna konfigurovatelná.

ijímací okna jsou dv , jedno m e slou it k navazování spojeni a ve druhém je mo no sledovat
provoz jiné stanice. K ozna ení sledovaných stop ve vodopádu slou í dv  zna ky – malý trojúhelník
pi kou dol  (pod íslicemi 15 údaje 1500) a zna ka s íslicí 1 (v údaji 2000). Trojúhelník se dá

umís ovat obvyklým zp sobem,  kliknutím ve vodopádu,  zna ka s jedni kou se my í zaveze na
íslu né místo nad vodopádem. Vysílá se v dy na kmito tu pod trojúhelníkem!!! Pokud je

zajímavá stanice na kmito tu pod zna kou s (1), sta í kliknout na SWAP,  kmito ty se prohodí a je
mo no volat druhou stanici.
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                              Setup digi maker

Toto okno se otev e po kliknutí pravým na libovolné makrotla ítko. Z rolovacího menu lze vybrat
jednu ze t í sad maker.  Po et zobrazených tla ítek je m nitelný pomocí okénka # of Macros.

Programování maker je jednoduché – po výb ru sady se na estnácti tla ítkách zobrazí názvy maker
(pokud byla makra ji  d íve konfigurovaná) nebo budou tla ítka istá. Kliknutí levým na tla ítko se

enese obsah tla ítka do pole Macro text, kde se m e editovat. Do pole Macro Caption se napí e
název tla ítka a z pole Available Macros se dvojklikem p ená í jednotlivé makrop íkazy.

Makrop íkazy se ukládají po ád za sebe, bez ohledu na to, kde je umíst n kurzor. Je-li pot eba ulo it
makrop íkaz mezi dva stávající, tak se z konce textu ulo í do Win Clipboardu (CTRL-C), kurzor se

emístí do správného místa v textu a CTRL-V se tam vlo í. P vodní makro na konci textu se musí
smazat. Nezapome te mezi makrop íkazy a  hlavn  mezi zna ky nebo report a íslo spojení vkládat
mezeru, jinak se údaje slepí!! Text makra m e být dlouhý jen tolik, aby se ve el do textového pole.
Jsou tam sice dv ipky pro rolování textu, ale p i pokusu o ulo ení to ohlásí Macro too long. Toto se
dá o idit tak, e se soubor makrop íkaz  otev e v textovém editoru a pak se dá napsat makro 256
znak  dlouhé. Potom se ov em nesmí editovat v Macro setup… Je to závodní program, m la by sta it
krátká makra. Hotové makro se ulo í tla ítkem Save Macro a m e se editovat dal í makro této sady.
Celá sada maker se ulo í tla ítkem Save Configuration.

Cela sada maker se m e ulo it do souboru tla ítkem Save Macros nebo nahrát zpátky do programu
tla itkem Load Macros. Tak je mo né mít sadu maker pro ka dý závod zvlá . V praxi je to obrácen
– jedna sada maker sta í pro v inu závod . Výjimkou je WAEDC RTTY.



5

                             Setup digi obrazovek

ijímací okna digimód  mají v inou nastavený bílý text na sv tle modrém pozadí. Barvy se dají
zm nit v sekci Digital Interface Window Color.  Zleva: Pozadí RX okna, Pozadí TX okna, Barva
Textu v RX okn  a Barva k ivky v okn  spektrografu. Kliknutím na polí ko se zobrazí standardní
Windows Color Setting. Ve keré nastavení se ulo í  tla ítkem Save Configuration

                                              Výstraha u TRX  Kenwood TS-850.

kdy se stane, e se rozpadne komunikace mezi radiem a po íta em. Klikn te na Opakovat nebo
v okn  BandMap klikn te pravým a zvolte Reset Radios. Nedojde k ádné ztrát  dat.


