
 
 

 
Co je RadioCom 6 a co umí 

 
Nová verze programu RadioCom 6 je multimode En-& Decoder software pro RX nebo TX s ovládáním až dvou radiových zařízení 
současně, pracující pod Windows 2000 / XP i Vista.  Zpracuje módy RTTY-, CW-, PSK 31-, SSTV- WFax-, SatFax-, časové signály, 
obsahuje Encoder pro vysílání. Dvoukanálová verze (možnost použití 2 přijímačů současně), Ovládání pro 100 přijímačů nebo transceivrů 
bez přídavného hardware, Volba uspořádání pracovního panelu na displeji pro více radiových zařízení najednou, 3D frekvenční a 
kanálový skener, DSP-filtr a ekvalizér, 9 integrovaných frekvenčních databak včetně plánovače příjmu, Spektrální analyzér, audioanalyzér 
s osciloskopickým zobrazením,  Stahování satelitních snímků z internetu, HW adaptér Bonito Switchbox pro příslušný TX nebo RX v ceně 
SW, Bezplatné updatování 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 
 



RadioCom 6.0 je sada softwaru možňující dekódování různých digitálních i analogových radiových signálů s ovládáním více jak 100 
radiových přijímačů a transceivrů, s extrémním vylepšením výstupního signálu. Je dalším pokračováním úspěšných programů řady 
RadioCom 5 za použití 30 let zkušeností z radioamatérského provozu. V novém programu byly zapracovány a vylepšeny všechny 
předchozí funkce a doplněny o další technologie, doposud v amatérské praxi nepoužívané. Oproti jiným programům nepotřebuje software 
RadioCom 6  žadný dodatečný hardware, speciální zvukovovou kartu nebo externí interfejs. Je možné je ale tyto prostředky použít, pokud 
jsou již k dispozici. 
 
Program RadioCom 6 lze uspořádat podle vlastní volby včetně možnosti použití jednoho displeje pro dva přijímače, provozované 
současně. Oběma zařízením je možné dokonce přiřadit různé druhy dekódování nebo analýzy. Pomocí funkce „management barev“ je 
možné také přizpůsobit a nastavit si i barevné zobrazení plochy, odlišně například pro noc a den, což velmi ulehčí jeho  používání. 

  

DualRadioControl 
RadioCom 6 nově umožňuje současné ovládání  2 přijímačů nebo transceivrů s tím, že každý z nich může přijímat různé signály.  
Součástí doávky je adaptér Bonito Switchbox sloužící  k ovládání více jak 100 radiových zařízení bez potřeby dalšího hardware a 
současně také jako převodník úrovně řídících signálů pro zařízení značek ICOM, YAESU, Kenwood, TenTen. Podporovány jsou i 
přijímače s USB porty. Funkce FrequencySlider spolu s použitím myši ulehčuje správné a pohodlné naladění signálu. 
 



RadioCom 6 a SDR 
Softwarově definované  přijímače jsou momentálně velmi populární a vysoce ocenňovány v odborných publikacích. Bohužel,  jejich 
ovládací software často není „to pravé ořechové“ a neumožňuje zcela využít jejich předností nebo je pro normální uživatele obtížně 
ovladatelné.  Zpravidla je nutné počítat také s dodatečnými náklady, například za  "Virtuální Audio Kabel", který je k legálnímu použití 
nutné zakoupit.. 
Nový sofware Bonito BandWatch umí řídit až čtyři přijímače najednou. Každý BandWatch přitom může sledovat  zcela odlišné signály  
nebo používat různé dekodéry. Tak lze například při nastavení mezifrekvenční šířky pásma na 20 kHz přijímat najednou například až 4 
signály SSTV současně. Podobných možností je řada. Buď vylepšit signál nebo určitý signál vyfiltrovat, volit podle potřeby různé 
propustné křivky mezifrekvence stejně jako označit myší vybraný signál bez ohledu, který DSP-nástroj použijeme. 

 
Störsignal = rušivý signál       störende RTTY Signale =   rušivé signály RTTY 
U provozu AM lze například nastavit zcela variabilně rozsah filtrování a použít i několik výřezových notch-filtrů, které nežádoucí a rušivé 
kmitočty účinně potlačí. 
V současné době podporuje Bonito software přijímače Winradio G303i/e, 313i/e, 305i/e, 315i/e. Je K dispozici je také první beta verze 
ovládače pro SDR Perseus, bohužel zatím jen v betastadiu, kvůli  potížím se zrcadlovými kmitočty. Další SDR přijímače budou 
následovat… 
 
Multimode En-& Decoder 
Program RadioCom 6 dekóduje všechny běžné digitální módy jako  WFax, SatFax, RTTY, CW, PSK (PSK31, Q- a B-PSK) i Synop 
v nejlepší kvalitě. S tímto software lze provozovat současně dokonce několik různých dekodérů současně. Tak je možné například 
dekódovat najednou  6 PSK signalů a zároveň na jiných kanálech přijímat Fax, SSTV a další módy. Dají se otevřít separátní okna pro 
každý dekodér zvlášť a vše přehledně uspořádat na obrazovce. Nová SSTV část programu obsahuje podporu pro webovou kameru  
s novými možnostmi vysílání super čistých obrázků a dekóduje všechny známé i nové SSTV módy. 



Frequenz-Manager 
Pod tímto označením jsou v programu RadioCom 6  integrovány 1 hlavní a 8 podružných databank stanic.  Každý záznam zahrnuje 
komplexní  nastavení pro  příjem a zpracování signálu jednotlivé stanice  včetně nastavení příslušného dekódéru a dokonce i 
Kepleriánská data pro satelitní příjem.  Hlavní databanku lze snadno on-line updatovat přes internet  a udržovat tak nejnovější a 
nejaktuálnější  stav záznamů. Také můžeme v hlavní databance naplánovat příjem jednotlivých stanic pomocí  časového plánovače. 
 

 
 
Frq-/Channel-Scanner 
Pomocí funkce Frq-/Channel-Scanner se dají znázornit a zaznamenat  audiozáznamy, síla signálu i 3D-diagramy.  Uložené 
audiozáznamy  je možné  později opakovaně přehrávat a pohodlně analýzovat  včetně časového i frekvenčního rozlišení. 



SatFax 
Faxy ze satelitů lze přijímat v reálném čase a synchronně bez obvyklého Dopplerova efektu a zobrazit je v nejvyšším rozlišení. Přídavně 
je v software RadioCom 6 integrován i program SatTracking, jehož pomocí můžeme na mapě světa sledovat řadu satelitů a snadno tak 
zjistit kde se právě který nachází. 
 
AudioController může ovládat současně i několik různých zvukových karet a řídit audiofunkce, řadič a směšovač zvuku PC, stejně tak i 
speciální audio skvelč a DSP-filtr s FFTE ekvalizérem (Fast-Fourier-Transformation-Extreme).  
 
 
DSP-Equalizer 
RadioCom 6 používá Digital Sound-Procesor (DSP) ve speciální úpravě a zajišťuje vysokou kvalitu zvuku, jako u nejdražších DSP 
přijímačů. Audiosignál jde přímo na zvukovou kartu v PC a přijímaný filtrovaný signál vychází z reproduktoru počítače. Zcela zarušené 
signály se dají vylepšit a je možné je dále upravit integrovaným ekvalizérem s optickým znázorněním. Tento ekvalizér umožňuje také 
použití několika výřezových filtrů najednou nebo nastavit filtrační křivku s libovolným průběhem a proměnlivou strmostí, s rozlišením až na 
2 Hz. Můžeme si také jednoduše filtrační  křivku s komplikovanou charakteristikou „nakreslit“ a cíleně vyhledat a eliminovat rušivý signál. 
 

 
 
 
Scopes / zobrazení analýzy signálu 
Dual-Scope zlepšuje  například  analýzu příčin a působení kvality signálu na výsledek.  K dispozici jsou i další nástroje jako jsou 
SpectrumAnalyzer, Time-Spectroscope, X/Y-Scope a zcela nový Audio-Analyzer. Ve spojení  s dnes běžným multimediálním počítačem 
lze tak vytvořit zcela nový koncept, nahrazující drahou externí konvenční filtrační a zobrazovací techniku, navíc s výrazně lepším 
komfortem obsluhy. Nákladné přepínače, regulační prvky, měřící instrumenty  a další klasické ovládací prvky se zde snadno realizují 
virtuálně na obrazovce.  



TX-část programu je uspořádána velmi přehledně a je snadno ovladatelná. Například obrázky lze přesunout do různých módú 
jednoduše funkcí Drag&Drop a ihned odvysílat. Je také možné obrázky a texty předem uložit do čekací fronty a program Radio Com je 
postupně předá k vysílání. Všechny obrázky lze prohlížet a editovat funkcí ResultViewer.  
 

 

Download satelitních snímků 
Integrovaná služba Satellite Image Download Service umožňuje pohodlný přístup k profesionálním satelitním snímkům NOAA, MeteoSat 
Goes, MTSat a dalších poskytovatelů pomocí Internetu (www.meteoserver.net) a jejich automatickou animaci na obrazovce.  
 

 
 

 
 

 
Co je potřeba pro používánín RadioCom 6: 
 
Přijímač nebo transceiver   
Značek ICOM, YAESU, TenTec, KENWOOD, JRC, Skanti, SEA a AOR. Je možné ale použít i worldreceivry například  značek Sony, 
Panasonic, Grundig, Siemens nebo podobných s možností příjmu SSB provozu s těmito přijímači ale nevyužijete všech ovládacích funkcí 
programu a pohodlí software Radio Com.  
 
Počítač: 
Minimální konfigurace Intel® Pentium III / Celeron 1 GHz nebo vyšší,  alespoň  512 MB RAM, bidirektionální zvuková karta, grafická karta 
s rozlišením 1280x1024,  operační systém Windows 2000 / XP nebo Vista. 




