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1. MMVARI Interface
MMVARI soundcard interface je zalo en na MMVARI engine od Makoto Mori, JE3HHT.

MMVARI engine podporuje v echny módy v etn  bpsk (nap . PSK31 a PSK63), qpsk-L
(LSB), qpsk-U (USB - nap . QPSK63), také RTTY-L (LSB), RTTY-U (USB), MFSK-L
(LSB) a MFSK-U (USB) stejn  jako nestandardní módy GMSK (HF), FSK (V/UHF), FSK-W
(V/UHF, satellite).
RTTY
Ve verzích programu p ed 10.9.5 MMVARI podporuje RTTY pou ívající  pouze  klí ování
AFSK. Od verze 10.9.5 je MMVARI schopen pou ívat FSK klí ování pro RTTY (vybrané v
Configurer v zálo ce Digital Modes). Poznámka: p esto e  v seznamu mód   MMVARI je
mód "FSK", je to odli ný mód – není to FSK RTTY.

MMVARI engine nem e být  instalován samostatn , je za len ný do programu N1MM
logger nebo  updatovacích soubor  a je to default digitální motor, kdy  se poprvé spou tí
digitální okno.

1.1. Okno MMVARI Interface

Okno Digital Interface p i pou ití MMVARI engine je rozd leno do n kolika ploch, které
jsou  rozmíst ny shora dol .

• TX - Indikátor informující, které okno DI bude vysílat (u ite né p i pou ití dvou DI
oken pro SO2R/SO2V)
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• Letters/Figs - Zobrazuje text pod my í v p azeném stavu (FIG/LTR – pouze RTTY)

• MouseOver – Zobrazuje text který bude vybrán na pozici my i

• Receive Windows - MMVARI engine podporuje 1 a  4 p ijímací okna. Jejich po et
je vybrán v Setupu DI okna > menu Settings v okn  Digital Settings v zálo ce
MMVARI Setup v pravém dolním rohu (# of MMVARI Channels). V echna tato okna
pracují stejným zp sobem a vy m ete zachycovat zna ky z kteréhokoliv z nich a
vkládat je do vstupního okna. Pozn. Kdy  je po et MMVARI kanál  nastaven na 1, je
k dispozici druhá metoda vícekanálového p ijímacího okna (viz The Waterfall or
Spectrum Window ní e)

Na levé stran  ka dého p ijímacího okna je k dispozici svislý barevný pruh. Kliknutím na
barevný pruh m ete pozastavit vstup p ijímaného textu a vrátit se zp t p es (posledních 2000
ádk ) textu pomocí posuvník . Kdy  je pozastaven p íjem v okn , barva pruhu se zm ní na
lutou. Chcete-li obnovit vstup do okna, klikn te v podokn  znovu na pruh a v e, co bylo

pozastaveno k tisku, vstoupí do okna. Kdy  je v okn  pozastaven p íjem, je mo né v okn
kopírovat text.
Kdy  kliknete levou my í na zna ku, bude zna ka vlo ena do pole zna ky ve vstupním okn .
Také, jakmile je zna ka vyti na v n kterém p ijímacím okn  s následnou mezerou,  bude
ulo ena do okna zachycených zna ek Grab window pro snaz í p esunutí do okna logging
kliknutím na tla ítko Grab.

ete vybrat libovolnou Exchange informaci, jednoduchým kliknutím na p ijatou informaci.
Tato informace bude p enesena do vstupního okna deníku, kde u  musí být vlo ená zna ka.

Horní p ijímací panel je okno pou ívané pro vytvá ení QSO. Výb r jiné frekvence pro toto
okno se provádí levým tla ítkem ve vodopádu nebo spektrálním okn . Zm na frekvence t í
zbývajících p ijímacích oken se provádí p esunem o íslovaných ukazatel  nad vodopádem na
po adované místo. M ete té  pou ít tla ítka Swap ve spodní ásti okna vodopádu k vým
vybraného okna s horním p ijímacím oknem.

• Transmit window – Toto je okno pro volné psaní. Kdy  kliknete na tla ítko TX
kursor bude umíst n do tohoto okna a jakmile n co napí ete, bude to odesláno.
Velikost tohoto okna je pevná a jsou to dva ádky

• Callsign Textbox and Grab – Kdy  je  v n kterém z p ijímacích oken rozpoznána  (a
následována mezerou) zna ka, bude umíst na do tohoto textboxu a kdy  pak stisknete
tla ítko Grab, bude zna ka p enesena do hlavního okna deníku. Okno zachycených
zna ek udr uje posledních 10 zna ek vid ných v RX okn . Nejaktuáln í jsou naho e
a jsou zvýrazn né. Kliknutí pravým v tomto boxu otev e menu ke smazání seznamu
nebo výb ru zna ky. Duplicitní zna ky nebudou v okn  Grab zobrazovány.

Pozn: Kdy  je zna ka v poli zna ky ve vstupním okn  stejná jako zna ka v p ijímaném textu,
zna ka ve vstupním okn  není umíst na v seznamu zna ek.

• Clr RX – Sma e v echna p ijímací okna

• TX - P epne interface na vysílání, zaklí uje transceiver a umístí kursor do TX okna
pro vstup textu. Viz sekci Radio Interfacing pro info o Parallel and Serial port info p i
konfigurování hardwarového PTT



3

• RX - P epne  interface zpátky do p íjímacího módu po odeslání posledního znaku z
vysílacího bufferu. Pro okam ité zru ení vysílání, bez ekání na vyslání zbývajících
znak , stiskn te klávesu Esc

• Macro buttons – Tla ítek pro p edprogramová makra je v Digital Interface a  24.
Konfigurace  maker se provádí v okn  Digital Interface pod 'Setup, Settings' nebo po
kliknutí pravým na tla ítku, co  otev e okno Digital Setup. ka makro-tla ítek se
dynamicky nastavuje podle ky okna DI

• Grab – P enese vybranou zna ku v textboxu zna ek do pole zna ky ve vstupním okn
deníku. Kursor se p esune do boxu exchange a je ready p ijmout exchange kdy  na ni
kliknete.

• CLR – Sma e zachytávací okno

1.2.  Spektrální displej nebo okno vodopádu

Okno MMVARI digital engine – Toto okno pou ívá ovlada  MMVARI od Makoto Mori,
JE3HHT. V  záhlaví zobrazuje bu  offset frekvenci (radio (+/-) audio) nebo frekvenci rádia, v
závislosti na nastavení. kdy  ladíte rádio, bude se  to aktualizovat a ísla se budou m nit.
Záchyt obrazovky zde zobrazuje okno se ty mi p ijímacími kanály vybrané v Digital Setup.
Jsou tam i kurzory pro ka dé p ijímací okno. Kurzor ve tvaru obráceného trojúhelníka,
vypln ný sv tle modrou, je pro hlavní p ijímací okno. NET, pokud je na svém vysílacím
kmito tu. NET, pokud je vypnutý, bude dal í obrácený trojúhelník vypln n v tmav  mod e
vyjad uje sv j vysílací kmito et. Máte-li povoleno více ne  jedno p ijímací okno, kurzor s
íslem v n m (1, 2, ...), odpovídá ka dému dal ímu okénku. Chcete-li zm nit frekvenci pro

hlavní p ijímací okno m ete umístit ukazatel my i na stopu signálu a kliknout levým
tla ítkem my i. Chcete-li zm nit frekvenci n kterého z ostatních p ijímacích oken, m ete
kliknout na o íslovaný kurzor a p etáhnout ho na po adované místo ve vodopádu.

TX Frequency a NET v FSK RTTY
Podotýkám, e pokud pou íváte FSK klí ování v RTTY, MMVARI nemá ádný vliv na vá
vysílaný kmito et. Vá  vysílaný kmito et p i FSK RTTY je pevn  daný radiem. . Z tohoto
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vodu posouvání tmav  modrého indikátoru p i vysílání FSK-RTTY nem ní vá  skute ný
vysílací kmito et. Podobn  funkce NET je v FSK-RTTY nefunk ní.

• Tla ítka nad vodopádem

o TX - Start vysílání, transceiver je zaklí ován a kurzor je umíst n do TX okna
pro vstup znak  (psaní). Viz kapitolu  Radio Interfacing pro info o Paralelním
a Seriovém portu pro p epínání  TX/RX  (PTT)

o RX – Stop vysílání, transceiver se p epne zp t na p íjem po vyslání v ech
znak  z vysílacího bufferu. Pro okam ité zastavení vysílání  stiskn te Esc key

o AFC – P epíná  AFC ON nebo OFF. Zapnuté (bílé) znamená AFC ON (Pozn:
Toto tla ítko je edé a nefunk ní, je-li povolený Multi-Channel RX browser)

o NET - P epíná NET ON nebo OFF. Zapnuté (bílé) znamená NET ON. Kdy  je
NET ON,  TX kmito et  sleduje RX kmito et (tato funkce nepracuje v FSK
RTTY)

o Align – Pou ívá se k p esunu signálu pod p ijímací kurzor ke srovnání
kmito tu nastaveného v okn  Digital Setup. Toto m e být pou ito ve v in
mód  zvukové karty na st ed p ijímaného signálu ve va em pásmovém filtru a
v FSK RTTY je pou it ke srovnání p ijímaného a vysílaného signálu

íklad: edpokládejme, e st ed p enosového pásmo filtru je 2200 Hz. P i kliknutí na signál
asi 1400 Hz, m e signál m e být obtí né dekódován, pokud pou íváte iroké filtry. Chcete-
li p esunout signál do st edu pásma filtru, klepn te na tla ítko Align a rig se posune a zm ní
frekven ní spektrum  a umístí stanici na kmito et, který se inicializuje v okn  Digital Setup
v oblasti Alignment Frekquency. To vám umo ní zú it ku pásma filtru v okolí vybraného
signálu. Pokud pou íváte FSK klí ování na RTTY a pokud va e p íjímací frekvence není

esn  na st ední frekvenci  tón  mark/space tón (nap . 2210 Hz pro standardní 2125/2295
"high" tónový pár), pak m ete pou ít  tla ítko Align k p elad ní rádia, tak e va e p ijímací a
vysílací frekvence budou slad ny správn .

o Mode selection – Vybírá pou itý móde  kliknutím na toto tla ítko. Volba
rychlosti je závislá na módu. Mo nosti jsou:

§ GMSK - MBCS experiment (HF) – Mo ný výb r rychlostí: 31.25,
62.5, 125, 250

§ nepou ité pro contesty

§ FSK - MBCS experiment (V/UHF) – Mo ný výb r rychlostí: 31.25,
62.5, 125, 250

§ nepou ité pro závody

§ Nezam ujte tento mód s FSK RTTY - MMVARIho "FSK"
mód není FSK RTTY. Ten za íná v programu verze 10.9.5,
MMVARI podporuje FSK RTTY, ale ten m e být vybrán jen
v okn  Configurer, ne v okn  MMVARI

§ FSK-W - MBCS experimentální (V/UHF, satelity) – Mo ný výb r
rychlostí: 31.25, 62.5, 125, 250
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§ nepou ité pro závody

§ BPSK - MBCS experimentální (HF) – Mo né rychlosti: 31.25, 62.5,
125, 250

§ pro ú ely contestingu  jsou ozna ení BPSK a bpsk  ekvivalentní

§ bpsk - Standardní BPSK (nap . PSK31) – Mo ný výb r rychlostí:
31.25, 62.5, 125, 250

§ rtty-L - BAUDOT RTTY (LSB) – Mo ný výb r rychlostí: 45.45, 50,
56, 75, 100, 110, 150, 200

§ rtty-U - BAUDOT RTTY (USB) – Mo ný výb r rychlostí: 45.45, 50,
56, 75, 100, 110, 150, 200

§ ete volit pro RTTY klí ovací metodu AFSK nebo FSK v
okn  Configurer pod zálo kou Digital Modes

§ mfsk-L - MFSK (LSB) – Mo né rychlosti: 15.625, 31.25

§ mfsk-U - MFSK (USB) – Mo né rychlosti: 15.625, 31.25

§ qpsk-L - QPSK (LSB) – Mo né rychlosti: 31.25, 62.5, 125, 250

§ qpsk-U - QPSK (USB) (nap . QPSK63)- Mo né rychlosti: 31.25, 62.5,
125, 250

o Speed selection – Výb r pou itých rychlostí v bps (bit per second) kliknutím
na toto tla ítko. Pou itelné rychlosti jsou závislé na módu popsaném vý e

o Main Channel receive frequency – zvukový kmito et  hlavního kanálu

§ V RTTY v MMVARI se zobrazuje st ední kmito et, ne kmito et
zna ky jak zobrazuje MMTTY

o Main Channel transmit frequency - audio kmito et

o Main Channel S/N reading

• Vodopád

o Na vrcholu offset kmito tu vodopádu (radio (+/-) audio) jsou zobrazeny labely
a tick zna ky

o Zna ky p ijímacího kanálu

§ Horní zna ky (tag cursors)

§ 1,2,... – frekvence p ijímacího kanálu 1,2,...

§ N - indikuje notch filtr

§ Sv tlemod e zbarvená zna ka (obrácený trojúhelník na vodopádu)
indikuje hlavní RX frekvenci
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§ Tmavomod e zbarvená zna ka (vodopád) indikuje TX frekvenci jestli
je rozdílná od hlavní RX frekvence (mo né pouze kdy  je NET OFF)

• Klikání tla ítky na my i

o Kliknutí levým tla ítkem my i – jednoduché kliknutí levým ve vodopádu
zm ní hlavní RX frekvenci

§ Kliknutí pravým tla ítkem my i – bude zobrazen audio kmito et na
bodu kliknutí. Také se zobrazí menu:

§ Set notch on here - p idá nový notch filtr na vybraný kmito et
indikovaný N ve lutém poli. M ete nastavit vícenásobný
notch; individuáln  jej m ete smazat pravým kliknutím na N

§ Delete all notches – v echny nastavené notch budou smazány

§ Set TX Carrier on here – m e být pou ito k nastavení TX
frekvence (s NET OFF)

§ Turn Off Bandpass Filter - P epne BPF OFF

§ RX 1 (2,3) Freq Here – lze pou ít k nastavení kmito tu RX 1,
2, nebo 3  (pouze kdy  je # of MMVARI Channels v í ne  1)

Levý vertikální indikátor zobrazuje m  úrovn  signálu (zelený) a úrove  squelch ( lutá
linka). Kliknutím na ni m e být úrove  squelch zm na.

• ijímací kanály pod vodopádem

o Pokud jste se rozhodli pou ít více ne  jeden MMVARI kanál, zobrazí se pod
vodopádem dal í p ijímací kanály. Po et p ídavných kanál  pod hlavním
vodopádem je men í ne  celkový nastavený po et MMVARI Channels, tj.

e být a  t i dal í kanály (tedy a ty i MMVARI kanály – pro zobrazení
více ne ty  kanál , viz mo nost Multi-Channel RX dole)

o Mode – Výb r  módu pro pou ití v tomto p ijímacím kanálu

o Speed – Výb r rychlosti pro pou ití v tomto p ijímacím kanálu

o Receive channel frequency

o Receive channel S/N value

o AFC - P epíná AFC ON nebo OFF pro vybraný kanál. Vybraný (bílý)
znamená AFC ON

o Squelch indicator - Squelch m e být nastaven ta ením indika ní linky tam,
kde ho chcete mít a vypnutí squelch jejím p eta ením úpln  vlevo

o Miniature waterfall display - zobrazuje 500 hz signálu, který je v kanálu.
ete kliknout kdekoliv v tomto miniaturním vodopádu nebo p etáhnout

ukazatel kam chcete
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Swap – zám na tohoto p ijímacího okna s hlavním p ijímacím oknem. B hem
spojení s jednou stanicí, m ete vyhledávat druhou stanici pomocí druhého

ijímacího okna a po dokon ení prvního spojení sta í kliknout na tla ítko a
zavolat druhou stanici. Viz dole alternativní metodu více-kanálového p íjmu

• Menu na vrcholu

o BPF – Pou ité k povolení/zakázání vnit ního audio Band Pass Filtru. BPF filtr
má strmé boky a 80db potla ení mimo své propustné pásmo. Nicmén , proto e
je ve zvukové kart  a ne v radiu, nemá ádný vliv na ne ádoucí signály v radiu,
tj. silné ne ádoucí signály uvnit  propustného MF pásma v radiu mohou spustit
jeho AGC a zp sobit blokování, i kdy  signal byl odmítnut BPF ve zvukové.
Tomu zabráníte jen výb rem  úzkého filtru v radiu

§ Enable/Disable BPF - p epíná BPF ON nebo OFF

§ Wide 1000 Hz, Middle 500 Hz, Narrow 250 Hz, Ultra Narrow 100
Hz, Custom – nastavení ky pásma filtru (z edlé kdy  je BPF vypnut)

§ Pro u ivatelské nastavení ky po povolení BPF, klikn te
levým ve vodopádu waterfall kde má BPF bandpass za ínat.
Táhn te my  se stisknutým levým tla ítkem a uvoln te ho tam,
kde chcete aby BPF bandpass skon il. Vodopád ihned zobrazí
zvolený Bandpass. To usnad uje odstran ní ne ádoucí stanice
za provozu

§ Minimální ka BPF m e být nastavena 100 Hz

§ BPF m e být vypnut výb rem Disable BPF v BPF menu nebo
pravým kliknutím ve vodopádu a výb rem Turn off bandpass filter

§ Nastavení BPF bude ulo eno  kdy  zav ete a znovu otev ete okno
digital engine

o ATC – Pou ijte k otev ení Automatic Timing Control (ATC) ON nebo OFF.
Je doporu eno nechat ATC trvale ON pro lep í dekódování signálu

§ kdy  je vybráno RTTY, je ATC v dycky OFF

§ v MFSK módu je ATC v dycky ON

o FFT - FFT je Fast Fourier Transform, co  je metoda of extracting the spectrum
z waveform. Je to základní nástroj který vytvá í vodopád a spectrální displej

§ FFT Type – Vyberte metodu zobrazení FFT. Volby jsou: Spectrum,
Waterfall, Sync or Wave Input

§ FFT Width – Vyberte ku zobrazení (frekven ní rozsah). Mo nosti
jsou: 250 Hz, 500 Hz, 1000 Hz, 2000 Hz, 3000 Hz nebo User Defined.

ivatelem definovaná ka je nastavena v okn  Digital Setup

§ FFT Scale – Vyberte pou itou vertikální stupnici. Výb r je: 100 dB, 60
dB, Square Amplitude

§ Waterfall AGC – P epíná AGC vodopádu ON nebo OFF
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§ Align after Left Click - Automatizuje Align process. Kdykoliv je ve
vodopádu kliknuto na signál, je p ipravena automatická Align operace
k re-center audio frekvence na Alignment Frequency kterou jste vybrali
v okn  Digital Setup

o SHIFT – výb r zdvihu. Mo né jsou 170 Hz, 200 Hz, 23 Hz nebo User Defined

§ Pouze v RTTY-L, RTTY-U a GMSK

o RTTY Demodulator – vyberte bu  IIR nebo FFT dekodér. V závislosti na
podmínkách, m e n který dekódovat lépe ne  jiný

§ Pouze v RTTY-L a RTTY-U

o Multi-Channel Rx – Tato funkce je dostupná pouze kdy  je po et  kanál
MMVARI  v okn  Digital Setup v zálo ce MMVARI Setup nastaven na 1.
Je to alternativní metoda simultánního vícekanálového p íjmu signál  v
MMVARI

§ Povolit (nebo Zakázat) Multi Channel RX – p epína   ON - OFF

§ Kdy  je zapnutý Multi-Channel RX, nad vodopádem se objeví
kolik o íslovaných kurzor  a otev e samostatné okno (viz

ní e). Po et kanál  je nastavitelný u ivatelem (2 a  24)

§ Ka dý ádek v okn  vícekanálového prohlí e zobrazuje text
dekódovaný pod stejn  o íslovaným kurzorem

§ V okn  Digital Interface existuje pouze jedno RX okno které
zobrazuje  text hlavního RX signálu pod sv tlemodrým
obráceným trojúhelnikovým kurzorem

§ ete p esunout hlavní RX kurzor na  pozici libovolného
íslovaného  kurzoru  jednoduchým kliknutím v odpovídajícím

malém textovém okn .

§ Pomocí této funkce m ete sledovat n kolik p ijímaných
signal . M ete pracovat s ka dým z nich kliknutím na
odpovídající íslo v  malém textovém okn  a p esunutím hlavní
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RX/TX frekvence (s NET ON) na  ka dou pozici íslovaného
kurzoru

§ Set Number of RX Channels – m ete vybrat 2 a  24 kanál  k
zobrazení v okn

§ Set AFC Search Level – Slou í k nastavení  úrovn  signálu (pom r
S/N) slou ícího k ur ení, zda je signal dostate  silný pro aktivaci
AFC a  zp sobí p esun RX frekvence (lze nastavit od 1 do 20 dB)

§ Set AFC Search Range – ka dý RX kanál má AFC (automatické
dola ování kmito tu), které posouvá kurzor aby z stal vyst ed ný na
signálu,  kdy  se frekvence nepatrn  m ní. Tato polo ka  menu je
pou itá k nastavení frekven ního rozsahu zachycení (lze nastavit od
100 do 500 Hz)

§ Set Spectrum Search Frequencies – Umo uje nastavit dolní a horní
limity pro prohlí  kanál . Spodní limit m e být 250 Hz nebo více a
horní limit m e být 2700 Hz nebo mén

Metoda Multi-Channel RX umo uje sledovat více kanál  ne  star í metoda # of  MMVARI
Channels, kterou jste nastavili v Digital Seup window.Zobrazená "pam " pro ka dý kanál je
men í (pouze malé okno s b ícím textem), místo jedné RX tabulky v hlavním okn  DI).
Nem ete kliknout p ímo na zna ku  v malém rolujícím okn , musíte nejprve zm nit hlavní
RX okno na zvolený signál a poté klepnout v okn  DI.Star í metoda také umo uje zm nu
módu v extra kanálu samostatn  (tj. p ijímat signály ve dvou r zných módech sou asn ).
Nicmén , a koli nov í metoda je mén  pln  vybavená ne  star í metody, mo ná zjistíte, e
jednodu eji pou itelná, obzvlá  v contestech. Zkuste je ob  a vyberte si, které dáte

ednost. (Dal í zp sob, jak dostat vícekanálový p íjem PSK, m ete také zkusit PSK
prohlí  v Fldigi).
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Browser window for Multi-Channel RX

• Setup menu

o Set On Top – toto ozna te, pokud chcete, aby okno vícekanálového prohlí e
bylo v dy nad ostatními okny

o Set AFC Width – nastaví frekven ní rozsah pro AFC v ka dém kanálu

o Set AFC Level – nastaví úrove  signálu pro aktivaci AFC

1.3. Makra

• Makra pro Interface pou ívající MMVARI jsou jiná ne  makra, která pracují s TNC.
Co umístíte do makra, to se vy le. K dispozici jsou i klí ová slova k p epínání TX ON
{TX} nebo TX OFF {RX}

• Není zde ádné makro pro zru ení vysílání, MMVARI pou ívá k zastavení vysílání
klávesu ESC
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• Tla ítka TX a RX jsou pro volné psaní do TX okna

• Kdy  se MMVARI nahrává, pou ije poslední pou ité nastavení z posledního spu ní.

2. Nastavení Digitálního Interface
Setup dialog se otevírá spole  pro MMTTY i MMVARI, ale n která nastavení jsou pouze
pro MMVARI, MMTTY nebo oba. Kdy  vyberete Setup | Settings v okn  Digital Interface,
zobrazí se dialog pro MMTTY a MMVARI. Prosím te setup info v kapitole Digital Setup.

3. MMVARI p íklad: Vysílání PSK
Je pot eba vytvo it prostor pro  Digital Interface, tak minimalizujte okno deníku nebo okno
Telnet/Packet.

• Nyní vyberte Window | Digital Interface a otev e se okno Digital Interface a okno
Waterfall/Spectrum. Okno Digital Interface lze umístit na monitoru a nastavit velikost
podle pot eby.

• Kliknutí levým na zna ku ji zachytí. Kliknutí pravým v RX a TX okn  otev e rolovací
menu ( v S&P módu) nebo v Running módu vy le funk ní klávesu Exchange.

• Stisknutí Insert zachytí podsvícenou zna ku a vy le His call následovanou tla ítkem
Exchange

• Dvojklik na zna ce v boxu zna ky v Digital Interface po le tuto zna ku do vstupního
okna

• Je-li zna ka programem rozpoznána, je automaticky podsvícená. Aby se tak stalo,
musí být p ed zna kou a za zna kou mezera. Pokud je na prvním míst  nového ádku
v okn  Digital Interface platná zna ka, není zvýrazn na ani p idána do seznamu
zachycených zna ek.

4. MMVARI - Ostatní
• Kmito et radia zobrazený ve vodopádu a spektrálním displeji sleduje kmito et

aktivního radia

• Poslední pou ívaný mód PSK je zapamatován, tak e p i p tím spu ní je pou itý
naposled vybraný mód.

• Objevují se (PSK) object errors b hem startu programu nebo startu PSK?

• hem vysílání nelze zachycovat zna ky z p ijímacího okna.

Last Modification: 26 May 2011 12:12:19 UTC by K8UT.


