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RadioCom 5.0 - DSP-DEKODÉR 
 
PRVNÍ KROKY 
Tento program pracuje pod Windows’95/'98/'2000 a je určen pro použití v radiomatérské praxi.  
 
Základní požadavky: 
Přijímač/vysílač SSB. 
PC s operačním systémem Windows-95/98/2000, Intel Pentium/Celeron-CPU od 200MHz, 64 MB 
RAM, min. High Color (16 Bit) a rozlišení 1024x768 bi-Direktionální zvuková karta 16 Bit Stereo se 
vstupem Line-In. 
Další minimální požadavky udává sám systém.  
 
Instalace: 
1.) Nejprve vložíme CD-Rom RadioCom 4.0 CD (obsahuje Autostart) do PC. Objeví se okno do 
kterého zadáme registrační číslo, uvedené na CD-Rom. Potom provedeme instalaci Radio Com 4.0 
(není nutné opakovat při nahrávání vyšších verzí). Před instalací RadioCom 4.0 odinstalujeme 
všechny starší verze 3.x !) 
2.) Po úspěšné instalaci založíme zelený CD-Rom s RadioCom 5.0, zadáme registrační číslo a 
provedeme instalaci. 
Instalace zásuvného modulu: 
K software patří malý zásuvný modul označený jako ??-SWL Switchbox. Existují 3 různé druhy těchto 
modulů: IC-SWL určený výhradně pro RX/TX značky ICOM a modul RC-SWL/RC-HAM pro ostatní 
značky přístrojů. Modul zasuneme do volného COM-portu PC. Výstup modulu Swichbox (9-pin) 
spojíme příslušným kabelem (není v dodávce) s datovým vstupem přijímače (schéma propojovacího 
kabelu je na CD v oddíle Technický servis). Dále propojíme dodávaným kabelem audiovýstup 
přijímače se vstupem zvukové karty PC, zpravidla označený jako Line-In. 
 
 
 
NASTAVENÍ SYSTÉMU PC 
Základní podmínkou pro fungování software je instalace bidirektionální zvukové karty v PC, která 
zpracuje příchozí tóny (NF signál) z přijímače. Ten lze odebírat například z výstupu příjímače pro 
externí reproduktor a propojit se vstupem Line-in nebo se vstupem pro mikrofon na zvukové kartě. 
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ZVUKOVÝ SYSTÉM, PŘIPOJENÍ PŘIJÍMAČE  
 
Zkontrolujte, zda vaše Windows mají nainstalován aktuální ovladač zvukové karty. Pokud ne, musíte 
ovladač nainstalovat. Zvuková karta i ovladač jsou správně nainstalovány, pokud se při spuštění 
Windows ozve jejich typická znělka. Pokud se neozve, zkontrolujte zda není jenom vypnutý zvuk v PC. 
Zásadní postup je detailně uveden v nápovědě Windows pro zvukovou kartu: Audio, Multimedia, 
Nastavení zvuku.  Zde jen heslovitě :  
na pracovní ploše kliknout pravým tlačítkem myši, vlastnosti, , ovladače, audio, video, zvolit nastavení 
zvukové karty  
nebo Start, Programy, Příslušenství, Multimedia, Nastavení hlasitosti : Nabídka, Vlastnosti  
Přehrávání : Nastavení hlasitosti, Line-In, Reproduktor zapnout 
Záznam : Line-In nebo mikrofon zapnout. 
Pozor ! Vestavěný mikrofon s určitostí vypnout. 
Výstup hlasitosti nastavit tak, aby bylo možné slyšet zvuk z reproduktorů PC, ale vždy jen tak, aby 
ukazatel úrovně nikdy nepřešel do červeného rozsahu ! 
Na spodní liště PC (START) se obvykle nachází symbol reproduktoru. Po kliknutí na něj lze nastavit 
hlasitost. Dvojitým kliknutím zde se otevře velké menu pro zvuk.       
 
Zabudovaný mikrofon (velmi častý u notebooků), aktivovaný na záznam, zapřičiňuje rušení 
přijímaného signálu. Mikrofon musí být skutečně vypnutý, ne jen stažený ukazatel hlasitosti !!!  
 
Žádný signál na výstupu PC ? 
Pokud není nic slyšet z reproduktoru PC, potom může být vypnutý výstup nebo propojení z přijímače 
na vstup Line-in nebo mikrofonu PC není v pořádku. Může ovšem být i nesprávné nastavení v menu 
zvuk nebo dokonce jednoduše být vypnutý zvuk. 
 
Žádný zvuk z příposlechu při zapnutí Programu ? 
V mnohých menu pro záznam zvuku se nacházejí rozšířené předvolby, kde lze nastavit Ukazatel 
záznamu. 
 
Viz také stranu 6 Nastavení. 
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START PROGRAMU 
 
Přijímač musí být předem připojený a provozuschopný. 
 

• Propojte nejdříve PC a přijímač (viz strana 1). 
Kliněte na ikonu RadioCom 5.0 na pracovní ploše. 

• Dejte zároveň při Startu pozor, aby regulátor hlasitosti přijímače byl nastaventak, aby byl 
možný alespoň slabý příposlech. Poté nastavte základní veličiny a předběžně otestujte 
program. 

• Nejprve začněte s Audio-Systémem (viz stranu 2 a 6) a poté nastavte korekci šikmého obrazu 
při provozu SSTV a FAX (viz stranu 19 a 25). 

 
 
 
 
KRÁTKÁ  INFORMACE 
 
Tento návod není návodem pro obsluhu přijímače. Vychází z toho, že uživatel programu je s funkcí a 
obsluhou přijímače již důkladně seznámen. V opačném případě je nutné se nejprve s přijímačem 
podrobně seznámit. 
 
Program RadioCom disponuje malou Nápovědou. Najeďte myší na příslušné virtuální tlačítko nebo 
okno a objeví se Info, zvané také Tool-Tip. Toto Info ukáže funkci příslušného tlačítka. Více informací 
obdržíte po stisku pravého tlačítka myši v tak zvaném “Kontex-Menu”. Tato funkce je velmi důležitá 
pro optimální využití programu.  
 



ROZŠÍŘENÍ a Update 
Program je uspořádán pro pozdější rozšíření nebo updatování funkcí. 
Program je předurčen pro příjem i vysílání, má nástroje pro analýzu nf signálu, dekódování dat a další 
současné i nové způsoby provozu. Update-Service se provádí výhradně přes Internet 
na adrese www.bonito.net. 
Pro velké objemy dat Updates / Upgrades jsou k dispozici i CD-ROM. 
 
Extras: 
V RadioCom 5.0 CD se nachází v souboru dat i aktuální DAO 
System. Pokud byste měli problémy s ovládáním tohoto seznamu nebo obdrželi chybové hlášení, 
doporučujeme seznam nainstalovat z CD. 
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RADIOCONTROL 
 

 
V hlavním okně jsou zobrazeny nejdůležitější ovládací prvky k řízení přijímače. 
Princip funkce těchto prvků by měly být již uživateli známy. 
Frekvence se mění kliknutím na jedno z tlačítek Tune,  zvyšováním nebo snižováním digitálního 
údaje.Nastavení ladícího kroku se provádí v seznamu Step. Změnu frekvence lze provést i kliknutím 
myši přímo na číselný údaj okna, kdy se objeví zadávací okénko a ručně můžeme zadat požadovaný 
kmitočet. 
  
Tlačítko NB slouží k potlačení poruch impulsního charakteru. AGC řídí zesílení vstupu při kolísání síly 
přijímaného signálu a je zobrazena na stupnici (zcela vlevo nahoře). Je-li síla signálu větší než S7, 
můžeme zapnout útlumový článek ATT. Ten zeslabí příliš silný signál, který by mohl přebudit přijímač. 
 
Tlačítky USB, LSB, CW, AM, FM, WFM se přepíná provozní mód. 
Pro normální digitální příjem je nejvhodnější v zásadě přepnout provoz na USB s šířkou 
mezifrekvenčního  pásma 3 kHz. AM se používá pro normální příjem rozhlasového vysílání na KV 
s šířkou pásma 6 kHz.  Letecký provoz pracuje s šířkou 15 kHz a provozem AM.  WMF o šířce 50KHz 
je používán pro rozhlas na VKV v pásmu kmitočtů 87-106MHz. 
 
Podle typu přijímače je tedy možné příslušný provoz aktivovat nebo deaktivovat.  
 
Funkcí SQL je možné potlačit nežádoucí šum v odmlkách vysílání signálu. 
A funkcí VOL se nastavuje hlasitost, která by ale nikdy neměla příliš slabá, aby bylo vůbec možné 
přivést signál ke zpracování do PC. Je lépe hlasitost nastavit v menu AUDIO-System PC.  
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ViewCombinations 
ScopeBar 
ReceivePage 
Frekvenční Manager 
 
 
 
OKNO TAB-TOOL  
 

 
Pro ovládání přijímače (RadioControl)  
jsou k dispozici zobrazená tlačítka, pomocí kterých  
je možné zvolit pracovní oblasti programu.  
K dispozici jsou okna: 
Audio   ;nastavení zvukové karty, reproduktor/DSP-filtr, 
audio záznam, 
FAX   ;příjem a parametry faxového příjmu 
SSTV   ; příjem a parametry SSTV  
RTTY/CW  ;příjem a parametry RTTY/Morse  
Radio   ;ovládání přijímače 
Nejprve aktivujeme odpovídající tlačítko dekodéru (nebo  
kliknutím pravým tlačítkem myši na běžec),  
čímž začne pracovat program a DSP filtr. V příkladu je aktivován FAX,  
což má za následek, že je aktivní jen okno pro faxový příjem. Ostatní okna 
jsou sice viditelná, ale nefukční. 
 
Bližší je uvedeno vždy v příslušném díle návodu. 
 
RADIOCOM 5.0 STRUKTURA PRACOVNÍ PLOCHY 
 



 
ControlPage 
ViewPage 
RadioControl 
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Vysílače a frekvence 
 

 
Seznam obsahuje potřebné údaje pro jejich příjem. 
Dvojitým kliknutím na řádek s frekvencí program přepne na příslušný vysílač 
s potřebnými parametry pro příjem. Stiknutím mezerníku klávesnice  
se testuje jen kmitočet. Stiskem na hlavičku jmenného seznamu dojde k seřazení 
vysílačů. Je možné také přidat další parametry libovolného vysílače, stávající editovat, 
zrušit záznam, stiskem pravého tlačítka myši a příslušnou volbou z kontextového menu. 
 
Správný způsob zavedení nového zápisu se provede, když nejprve se nejprve nastartuje 
odpovídající program příjmu a poté zavedeme kmitočet. Následně se nastaví parametry 
příjmu tak, aby nejlépe vyhovovaly pro přijímač.  



 

 
 
Poté se zvolí v kontexovém menu Add a new list item a všechny parametry, viditelné v zobrazeném 
okně, se uloží. Všechno uložené lze později dvojitým kliknutím vyvolat. Dejte pozor, abyste zanesli 
všechny parametry (také zem/modulace), aby bylo později možné podle nich hledat v seznamu. 
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PŘÍJEM, NALADĚNÍ A NASTAVENÍ  
PŘÍJEM A ANTÉNA  
Vše stojí a padá s kvalitou příjmu. Nejdůležitějším prvkem je anténa, přičemž není těžké nejlepší 
anténu pořídit. Vezměte obyčejný zvonkový drát o délce 6 m a připojte jej na střední vodič koaxiálního 
kabelu. Dalších 6 m zvonkového drátu připojte na stínění koaxiálního kabelu. To celé upevněte ve 
volném prostoru tak, aby celek tvořil písmeno T. Lze použít i drátů o délkách 12 i 18 m s ještě lepším 
výsledkem. Pro tuto jednoduchou konstrukci platí :  
 
“Ještě nikdo nenabídl anténu, která by byla lepší” !!!! 
 
Jsou ale také jiné dobré kompromisy, pokud z nějakých důvodů nelze popsanou drátovou anténu 
instalovat. Pak lze použít například nějakou aktivní anténu, která ale většinou kromě požadovaného 
zesílí i rušivé signály.  
 
První pokusy o příjem by měly začít s dobře chodícím příjmem. 
Je-li příjem neuspokojivý, je nutné buď zlepšit anténu anebo počkat až budou lepší příjmové 
podmínky. Pokud toto doporučení ignorujete, těžko budete nastavovat program. 
Tato doporučení lze ignorovat, ale potom je těžké si jednotlivé funkce programu vyzkoušet při 
zarušeném příjmu. 
 
Jak mám nastavit něco, co není k vidět nebo slyšet? 
 
Je-li již jednou ze dobrých příjmových podmínek perfektně naladěný signál, tak potom je možné i při 
zhoršených podmínkách jej dekodovat, pokud jsou všechny potřebné parametry a kmitočet předem 
uloženy. Tak lze poté pracovat s programem bez zbytečného „obtěžování“ s naladěním a navíc 
s větší jistotou, neboť oko je přesnější než sluch. Z reproduktoru se potom ozývá jen použitelný signál. 
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NALADĚNÍ SIGNÁLU - CO JE TO POUŽITELNÝ SIGNÁL? 
 
 



Než se signál naladí, je zapotřebí jej akusticky znát. Teprve poté se má nastartovat odpovídající část 
programu.  
 
Každý signál se skládá z různých jednotlivých tónů (o různých výškách), které jsou programem 
rozdílně interppretovány (dekódovány). Vzdálenost mezi prvním a posledním stavem tónu se nazývá 
šířka pásma. V přijímači to píská, trylkuje, šumí a houká a mezi tímto nedefinovanými zvuky se 
objevují smysluplné užitečné signály. Proto je potřebné alespoň předběžně poznat charakteristický 
zvuk, odpovídající Morse značkám, provozu RTTY, SSTV nebo FAX. 
 
To se ale brzy naučíme, pouze jednotlivé druhy RTTY (radiodálnopis) jsou si dost podobné ale i ty 
časem odlišíme NAVTEX(SITOR). Je jich podstatně víc, zde uvádíme jen základní, ale jako doplněk 
lze objednat část programu i pro další druhy. Je nutné dále osvětlit, že ne všechno co je digitální 
provoz je možné smysluplně dekódovat.  
 
Občas obdržíme jako výsledek jen písmena nebo číslice nedávající žádný smysl a to proto, že mimo 
digitální přenos je ještě zakódována informace nebo například dekódované arabské abecedě 
neodpovídá latinka. Podobně lze často přijímat místo otevřené řeči jen skupiny čísel, například pro 
synoptické předpovědi. 
 
Aby bylo možné signál správně naladit, pro korektní činnost programu, můžeme si pomoci funkcí 
Pomoc při naladění, což je optická pomůcka. Ta umožňuje vidět kde signál leží ve vzathu k 
sousedním signálům nebo jak je okolí zarušeno. K tomu slouží Ladící kříž, NF-spektrum, 
Audio-Scope, Time-Spectrumeter atd. Je možné i signál v reálném čase nahrát, včetně všech 
nastavených parametrů a ty opakovaně nastavit.  
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POMOC PRO NALADĚNÍ  
 

 
V horní části okna programu jsou pomůcky pro naladění přicházejícího signálu a pro uchování 
parametrů pro opakovaný příjem druh provozu nebo přímo té samé stanice. Při prvních pokusech se 
doporučuje vyzkoušet jen tlačítko( virtuální knoflík) ručního ladění, pro představu chování se 
programu.  
 
FREKVENČNÍ SPEKTRUM (NF) 

 
V tomto ukazateli se objevují všechny označené tónové kmitočty z leva do prava. Jejich výška 
odpovídá nastavení hlasitosti (Amlitudě). Snadno proto vidíme, jak je amplituda závislá na výšce tónu. 
Zde je nutné poznamenat, že je potřeba se vždy při nastavení řídit podle největší amplitudy, aby 
nedošlo k přebuzení a nesprávné funkci celého progarmu. Technicky je možné určit přesná pravidla 
pro nastavení, ale praxe je odlišná podle křivek propustnosti každého přijímače.  
Nutné je jenom dodržovat, aby signál dosahoval přesně na červenou značku. 
Vzdálenost mezi značkami souvisí s šířkou pásma (nazývanou Shift). Pozice na stupnici je výška tónu 
a toto je hlasitost. Obrázek odpovídá příjmu RTTY se dvěma rozdílnými tóny. Jeden znamená značku, 
druhý mezeru. Oba tóny mají přesně stát na červených liniích. Při příjmu FAXového signálu je 
zpravidla šířka pásma větší ( červené linie jsou více vzdáleny od sebe). A je zpravidla vidět jen jednu 
červenou linii. Postup pro správné naladění je popsán v příslušném oddíle. 



X/Y UKAZATEL NALADĚNÍ (LADÍCÍ KŘÍŽ) 
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Na následující stránce je uveden příklad přesného naladění RTTY-signálu pomocí ladícího kříže. Tato 
pomůcka se používá jen pro RTTY. Přitom je nutné dodržet, aby pomocí frekvenčního spektra Shift 
přišel mezi črvené linky. Teprve poté zkoušíme jemným dolaďováním dosáhnout obrazce ladícího 
kříže. Pokud se to nedaří, neboť ramena kříže nejsou pravoúhle k sobě, zkoušíme dostavit Shift. Je-li 
tento korektně nastaven, jsou ramena přesně v pravém úhlu 
 
 
PROBLEMY S RYCHLOSTÍ  UKAZATELE NALADĚNÍ 
Ukazatel naladění klade velké nároky na procesor PC. Otevřeme-li ale více pracovních oken na ploše 
najednou, tak při pomalejším procesoru snadno PC zatuhne. Potom je možná jediná myslitelná 
odpomoc:  
trojhmat Strg + Alt + Ent. nebo CTRL + ALT + DEL.  
Ukončete úlohu pro RTTY nebo FAX a podívejte se jak je PC přetížen. Otevřete Příslušenství, 
Systémové programy, Systémové služby. Zde uvidíte jak je CPU vytížen a zda můžete riskovat 
otevření dalšího okna. 
PS: Kliknutím pravého tlačítka myši na ukazatel naladění se objeví Kontex-Menu a zde můžeme 
ukazatel vypnout/zapnout. 
 
Q/B-PSK 
Při PSK je všeobecně důležité nastavit světlé místo doprostřed.  
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RTTY DEKODÉR 
 

 
tak vypadá pracovní plocha PC při příjmu dálnopisu (RTTY). V textovém okně (RTTY LiveView) se 
zobrazuje přijímaný text. Normálně je k vidění poslední přijímaný řádek textu. Požadujeme-li vidět již 
proběhlý text, klinneme myší do okna a přetáhneme text 



 
 
TEXT ZAZNAMENAT / ULOŽIT / TISK 
Celý text lze touto funkcí uložit do paměti. Tato funkce umožňuje uložit označené pasáže textu. 
Stejným způsobem je možné přirozeně text opět zavést. Text je uložen ve formátu RTF a může být ale 
zpracován i čten ve Windows-Wordpadu. Podobně zpracovaný může být i vytištěn. Stiskem pravého 
tlačítka myši ve RTTY TextViewer  a volbou z Kontexmenu požadované funkce jako například: Print 
(tisk), Edit (editace textu), Format (formátování textu, Písmo, atd.), Markieren: (posadit kurzor na 
počáteční pozici v textu, držet levé tlačítko a táhnout na konec). Stále se nabízí Load-Menu, ve kterém 
lze text zobrazit. 
 
DRUH PROVOZU: 
Baudot: Tento provoz je určen pro obvyklý dálnopisný přenos textu v asynchronním modu. Používá 
se nejčastěji pro tiskové agentury nebo přenos zpráv o počasí včetně přenosu synoptických hlášení.  
sync. Baudot:  umožňuje použití pro automatické vysílání a princip vychází z pevné pozice 
startovacího a stop-bitu. To vede k vyhodnocení signálu s málo chybami. 
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Sitor-B: Je provoz v synchronním modu s vyšší odolností proti chybám. používá se nejčastěji pro 
Navtext a má vždy rychlost 100 Baud. 
 
BAUDRATE 
Rychlost iednotlivých bitů dálnopisu se označuje Baudrate (jednotka Baud). Nejčastěji používaná 
rychlost je používaná 50 Baud, někdy také 75 Baud (např. Meteo Bracknel). Zřídka se užívá 100 Baud 
(Meteo Grengel). Navtext naproti tomu používá výhradně 100 Baud ale spolu s provozem Sitor-B. 
Rychlost značek RTTY může být nastavena od 30 do 300 Baudů. 
 
SHIFT+zančkovací kmitočet 
Shift je vzájemná vzdálenost obou tónů a vyjadřuje stav bitů v RTTY-Byte. Shift je graficky znázorněn 
dvěma červenými značkami (čarami) na Frekvenčním-analyzeru. Značkovací frekvence (Mark) určuje 
pozici obou značek. Shift 85 Hz je například používán stanicí Meteo Offenbach 147,3 kHz. Se 
Schiftem170 vysílá Navtext. 425 Hz používá Meteo Offenbach na krátkých vlnách nad 3 MHz, 850 Hz 
Meteo Moskva nebo Roma.  
 
STOPBITS 
U Baudotu je obvyklý 1.5 Stop-Bit. Může se ale stát, že se vysílá i se 2 Stopbity. U provozu Sitor je 
přebytečné něco nastavovat, protože tento způsob provozu žádné stopbity nemá 
 
POLARITA 
Pokud dojde k příjmu nesmyslných písmen, je možné zkusit zda se srozumitelnost nezlepší přepnutím 
funkce INV. Například Navtext je vysílán vždy inverzně. Nesmyslnost zprávy ale může být způsobena i 
z jiných důvodů a potom lze zkusit iniciaci dalších funkcí buď LE nebo FI, zda se 
čitelnost(srozumitelnost) nezlepší. 
 
SYNOPDEKODER 
Synoptická data (pětimístné skupiny čísel) se automaticky a ihned dekodují a zobrazují v německém 
jazyce. WMO-data/data vysílání se každé tři měsíce mění a proto se doporučuje stažení (Update) 
každý kvartál na našich stránkách www.bonito.net.  
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FAX DEKODÉR 

 
 
PICTURE RECEIVER 
V tomto okně je vidět (ve zmenšeném měřítku), že je přijímán fax. Kliknutím myši na přijímaný obrázek 
se náhled změní na poměr 1:1. Poté není vidět celý obraz, pokud jeho velikost je menší než 
rozlišovací schopnost modulu (Modul-Resolution). Zobrazení 1:1 je potřebné pro zajištění nejmenších 
podrobností na obraze. Při tom je možné stisknutím levého tlačítka myši obrazem posunovat. 
 
ULOŽIT 
 

 
Pokud se zaktivuje tlačítko “autosave”, platí od této chvíle, že je obrázek zaznamenáván. Normálně 
se tak děje automaticky při příjmu startovacího tónu. Zapneme-li ale příjem faxu uprostřed vysílání, lze 
takto manuálně začít ukládání obrazu, ovšem bez jeho předcházející části. Příští Stopsignál běžící 
obraz uloží. Nejenom při funkci Speichern(Uložit) je programový start deaktivován, nýbrž i levý okraj 
přijímaného obrazu leží někde uprostřed okna (není synchronní). Stiskem pravého tlačítka myši bude 
obraz, tam kde klikneme, zleva synchronní. 
FAX-PUFFER  ULOŽIT 
Chceme-li faxový obrázek manuálně uložit, použijeme funkci “save this 



now” . Tento snímek potom lze náhledem FAX dodatečně zpracovat nebo oříznout. 
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MODUL A KOREKCE ŠIKMÉHO BĚHU (IOC DÍL) 
 
Při příjmu faxů počasí (Wetterfax) se zpravidla používá modul 576 a někdy 288. Amatéři používají 
naproti tomu 276. 
 
Modul 267 ;přímý příjem obrázků Meteosat a amatérský provoz.  
Modul 288 ;modul pro malé mapy počasí, asi 800 obrazových bodů horizontálně. 
Modul 352 ;obrázky tiskových agentur, cca. 1100 obrazových bodů. 
Modul 576 ;modul velkých map počasí, asi.1800 bodů. 
 
Zde se dá také rovnou nastavit korekce šikmého běhu(zobrazení)/SLANT faxového obrazu. Při prvním 
pokusu bude obraz pravděpodobně  našikmo. V tomto případě lze pomocí tlačítek“<>” (přes “this calc 
to all”) obraz nalevo nebo napravo vyrovnat. Tlačítko tiskneme tak dlouho, až je výsledek patrný a 
obraz se srovná. Máme také možnost pomocí “10x” 10 Pixel nebo “1x” 
1Pixel posunout.  Poté stiskneme na “this calc to all” a tím převedeme ostatní moduly na toto 
nastavení. pokud tak neučiníme, musíme každý běh pro každé otáčky/min a každý modul sami 
nastavovat. 
 
OTÁČKY  BUBNU  (IOC DÍL) 
Otáčky faxového bubnu se udávají v ot/min. Normální fax o počasí používá 120 ot/min. Mapy 
z Moskvy jsou vysílány například s rozdílnými otáčkami 60, 90 nebo 120/min. 
Shift & Střední frekvence  
Z různých důvodů je důležité naladění z normálních výšek tónového rozsahu posunout do nižší polohy 
aby se omezilo rušení. To znamená, že posuneme na ukazateli Frekvenčního spektra obě červené 
čáry horizontálně na stupnici. Středem je míněna střední frekvence signálu. Tedy Střed+/-Shift/ 
2. Shift je potom šíře pásma. Šířku faxového signálu, udává první tónový kmitočet k poslednímu a na 
frekvenčním ukazateli je znaázorněna dvěma červenými čarami. 
 
FILTR, ŠÍŘKA PÁSMA (FAX DEKODER) 

 
Tímto se nastavuje typ propustná křivka filtru (světlý rozsah). Filtr by měl poněkud přesahovat 
Shift.Odlišná nastavení ale někdy mohou způsobit zlepšení. Jinak je potřeba vyzkoušet kdy a jak se 
zarušený příjem zlepší.  
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SPEKTRÁLNÍ ANALYZER 
Slouží jako ukazatel naladění zvukových kmitočtů (viz také stranu 14). Při provozu USB je faxový 
signál vpravo od sloupcového ukazatele a zasahuje vlevo až ke konci šířky postranního pásma (levá 
červená čára). Světlejší oblast ukazuje rozsah, ve kterém je filtr účinný. Pro dosažení světlých 
faxových snímků musí být hlavní sloupec vždy před pravou červenou čárou. Při zarušeném signálu lze 
střední kmitočet posuniut nalevo nebo napravo, zúžit šířku pásma nebo změnit filtr. 
 
AM-SatFax 
U normálního faxu je aktivní demodulace FM. Při příjmu snímků ze satelitu je potřeba zapnout AM 
demodulaci. V tomto případě se přídavně zaktivuje i automatická korekce šikmého běhu a Dopplerova 



efektu. Korekce Dopplerova efektu ale pracuje uspokojivě jen pokud je předtím v FM módu (AM 
demodulace vypnuta) správně nastavena korekce šikmého běhu 
 
 
 
Horz.-zrcadlo 
Horizontální zrcadlení je důležité pro příjem satelitních faxů, které se pohybují od jižního k severnímu 
pólu a tak je unich nejen vertikálně (sever/jih) nýbrž i vpravo/vlevo zaměněn. Horizontální zrcadlení je 
skoro vždy současně provozováno i s vertikálním zrcadlením 
Vert.-zrcadlo 
Vertikální zrcadlení je důležité pro příjem satelitních faxů, které se pohybují od jižního k severnímu 
pólu a tak je unich nejen vertikálně (sever/jih) nýbrž i vpravo/vlevo zaměněn. Horizontální zrcadlení je 
skoro vždy současně provozováno i s vertikálním zrcadlením 
Extra-RX-Opt. 
Synchronní rozpětí 5% (u SatFax není potřeba) Burst kmitočet a 
Burst rozpětí (používá se jen u SATFAX). Burst frekvence je obrazová značka (č/b vertikální řádky na 
okraji), tyto hodnoty jsou potřebné pro pro příjem satelitů. Rozpětí burstu je počet obrazových bodů na 
délce obrazových značek.  
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PROHLÍŽENÍ NEBO ZPRACOVÁNÍ  MAP POČASÍ (FAX) 
 

 
Přijímaná mapa je obrázek ve formátu BMP, který lze dále zpracovat programy pod Windows. Přesto 
tento program obsahuje nástroje pomocí nichž je možné dodatečně zlepšit faxový snímek. Je možné 
obrázek rychleji otáčet, synchronizovat atd., neboť je komponován speciálně pro náš účel.  
 

FAX ULOŽIT 
Pomocí obvyklého Diskrequesteru se obraz uloží. V dolní části je políčko, ve kterém se přijmutý obraz 
ukáže zmenšený pro možnost výběru ze seznamu. Tyto obrázky jsou označeny příponou BMP. Nejde-



li toto zobrazení, musíme ve Windows-Exploreru v nabídce vypnout „Žádné MS-DOS rozšíření...“  
(Extensionen). 
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FAX uložit nebo vytisknout  
Obraz je možné uložit a vytisknout. Objeví se obvyklé okno pro zpracování, bez zvláštních vlastností.  
 

 
+/- Zoom Výřez-Zvětšení 
Obraz lze pomocí znamének PLUS nebo MINUS zvětšit nebo zmenšit. V přehledu módů lze  myší 
zvolit výřez, ovšem je jednou. 
 

 
 
Fax-Přehled a zpracování obrazu  
Stisknutím tohoto tlačítka se obraz objeví na celé ploše. V tomto přehledovém modu jsou jen vpravu 
umístěná tlačítka , s kterými je možné podle následujícího manipulovat. 
 

 
Synchronizace 
Pokud máme přijímat obraz u kterého se levá hrana nachází uprostřed obrazu, použijte tuto funkci 
k dodatečné synchronizaci. Klikneme na tlačítko a kurzor umístíme přesně tam, kde má napříště stát 
levá hrana obrazu.   
 

 
Korekce šikmého obrazu 
Tuto funkci použijeme, zobrazuje-li se obraz našikmo. Klikneme na horní hraně obrazu a a táhneme 
podél šikmé linie snímku. S dalším kliknutím bude již obraz zkorogovaný 
 

 
Oříznutí obrazu 
Klikneme na tlačítko a táhnutím při současně stisknutém levém tlačítku myši naznačíme pravoúhlý 
trojúhelník. Ten začne blikat a po stisku pravého tlačítka myši bude obraz ostřižen. Můžeme  také 
okraj obrazu dodatečně posunout, kliknutím na okraj a tažením do žádané pozice 
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Invertovat obraz  
Faxový snímek můžeme přijímat i reverzně provozem LSB, což někdy může vést ke kvalitnějšímu 
obrazu. který se ale zobrazí negativně a je nutné jej proto invertovat.  
 

 
Otáčení obrazu 
Je-li obraz nesprávně zobrazen, můžeme touto funkcí snímek natočit do správné polohy. 



 

 
Nice-efekt 
Pomocí tohoto efektu se ukáže obraz se všemi pixely. 
 

 
ICO RPM 
Bude-li obraz zaznamenám v nesprávném modulu nebo se špatnou rychlostí, lze jej tímto přivést do 
správného stavu a čitelnosti. 
 

 
Kontury, soft, ostřit, vyjasnit obraz 
Funkcí „kontury“ se nechají podstatně zvýraznit křivky, například izobary povětrnostní mapy.  
Efekty soft nebo sharp lze přijmutý obrázek „zjemnit“ nebo „zaostřit“. 
Kontrast příliš tmavého obrazu upravíme funkcí vyjasnit. 
 

 
Změnit paletu barev 
Podobně jako u jiných grafických programů, můžeme zde snímky vybarvit, změnit atd. Právě uků je to 
velmi oblíbený nástroj a zvýrazňující obraz a povětrnostní situaci.  
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CW DEKODER 

 
 
Podobně jako u RTTY je zde k dispozici program pro příjem a grafické znázornění provozu 
CW(Morse). I zde musíme nastavit signál na červenou značku (čáru). Můžeme to provést obvyklým 
způsobem doladěním přijímané frekvence nebo dalším způsobem, kdy zachytíme amplitudu signálu 
myší a tu odtáhneme „do filtru“. Šířku filtru (Width) můžeme nastavit od 10Hz do 2,3 kHz. Střední 
frekvence se mění přes Center. V zobrazení lze pozici signálu měnit pomocí „pos“ a „zoom“.  
 
 
ULOŽIT A VYTISKNOUT  
Jako obvykle lze i v našem programu přijmutý text uložit a vytisknout. Bude-li označen, pak jenom tuto 
část.  
 
 
VOLBA PÍSMA  
Také font písma můžeme změnit. 
 
 
DOLADĚNÍ  
Signál musí být přesně naladěn tak, aby se impulz kryl se čárovou značkou filtru.    
 



CENTER: 
Pomocí tohoto virtuálního otočného knoflíku lze posunovat horizontálně filtrem. Ten určuje frekvenční 
střed. 
 
WIDTH: 
Tímto prvkem se nastavuje šířka pásma filtru.  
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SSTV DECODER 
 

 
 

 
 
PICTURE RECEIVER/VIEWER 
SSTV je přijímán v následujícím modu: v levé části  “Picture Receiver”, se objevuje právě přijímaný 
obraz. Ve střední části “Picture Viewer”, vidíme uložený obraz. V pravé části “SSTV Picture 
requester”, můžeme ze seznamu uložených obrázků volit a dvojitým kliknutím vyvolat.  
 
Pokud klikneme jednou na obraze v “Picture receiver” , obrázek se zvětší do poměru 1:1. 
V programu je také možnost zpracovat obraz speciálním filtrem. Přídavně jsou k dispozici i tlačítka pro 
rychlé nastavení SSTV kmitočtu (Sekce přijímač).  



Pomocí M+ lze uložit kmitočet vysílače. Nesouhlasí-li něco nového při příjmu, můžeme se rychle 
pomocí M- vrátit na uloženou frekvenci. 
 
Naladění:  ve frekvenčním spetru analyzátoru je vlevo vždy světlejší oblast, ve které se občas objeví 
červená značka (svislá čárka). Tato červená čára signalizuje přítomnost synchronizačních pulzů 1200 
Hz a současně i to, že filtrem prochází kompletní signál. Správné naladění ukazuje světlá barva, 
opačně špatnou synchronizaci obrazu.   
 
Sekce Filter má 3 standardní varianty a 1 individuálně nastavitelnou. Tlačítkem “LO”-“MED”-”HI” se  
filtr aktivuje nebo vypíná. Funkcí  Manuell můžema nastavit individuálně filtr 
Mode: zde se volí 4 různé módy :Martin1, Wraase SC2 
180, Scottie1und Robot 72 
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SSTV-Freq.: 
Kliknutím na tento knoflík se přepínají různá pásma na přijímači. 
AVIS: 
SSTV obraz obsahuje startovací tón, kterým se zapne automatický příjem včetně jeho ukončení.Ne 
vždy se to ale podaří a potom je musíme sami stisknout “Receive” (příjem). Funkce “AutoSync” 
zkusí při právě běžícím příjmu obraz (Receive aktiv) znovu zasynchronizovat. To je nutné opakovat 
tak dlouho až je obraz barevně správný. Obraz lze také v obou rozích  
“ManuSync” korigovat, až souhlasí barvy a pozice obrazu. 
 
KOREKCE ŠIKMÉHO OBRAZU SSTV  
V oddíle Decoder (viz obr. na straně 24) můžeme šikmé zobrazení snímku (SLANT) zkorigovat. 
Pomocí dvou trojúhelníčků máme možnost opravy šikmosti obrazu včetně možnosti posunu “10x” 10 
Pixel nebo “1x” 1Pixel. Přirozeně za předpokladu reálného příjmu. Tlačítkem “Save this now” se 
uloží obrázek, nacházející se právě v okně příjmu. Funkcí “Autosave” se uloží obraz automaticky po 
zobrazení dolní hrany snímku. Také lze užít funkce Uložit a Tisk. 
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WiIEWCOMBINATIONS 
 

 
 
R = maximální RX-RTTY TextView  
minimální TextView uložit  
ve frekvenčním manažeru (FRQ-Manager) 
T = minimální RX-RTTY TextView  
maximální TextView uložit ve frekvenčním manažeru  
P = maximální PictureView pro FAX nebo SSTV  
uložit ve frekvenčním manažeru 
A = maximální AudioPages uložit  
ve frekvenčním manažeru 
A/R = maximal RX-RTTY TextView  
minimal TextView uložit do PictureView  
pro FAX nebo SSTV 
A/P = maximal AudioPages  
uložit do PictureView pro FAX nebo SSTV 
 
ScopeBar 
 



 
Vlevo: Spektrální analyzer 
AudioScop pro signální analýzu. Kliknutím v tomto okně se zvolený bod dostane do středu filtru 
dekodéru. Při CW tak se signál  přesně překryje s červenou čárovou značkou. Při RTTY se tak lépe   
dostaneme mezi obě úrovně signálu (Mark a Space). Táhneme-li myší jeden vrchol k nějakému 
jinému bodu, po uvolnění stisku tlačítka myši se signál posune přesně o tuto hodnotu ( vzhledem 
k přijímanému kmitočtu). 
 
 
Střed: X/Y-Ukazatel naladění nebo TimeSpectrum 
Okno pro pomoc při naladění, lze jenom zapnout nebo vypnout.  
Vpravo: Signal-Scope 
Ukazatel demodulovaného/dekódovaného signálu. Lze buď zapnout nebo vypnout.  
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ViewCombinations Toolbar (LIšta) 
 

 
Recorder: 
 

 
 
Slouží k nahrání nebo přehrání přijmutého signálu.  

PLAY 
1. stisk = přehrání zvukového souboru Wawe 
2. stisk = STOP 
 
ZASTAVIT 
1. stisk = přehrávání se zastaví 
2. stisk = pokračování přehrávání 
 
LOOP přehrávání se bude opakovat tak dlouho, dokud se nestiskneme podruhé knoflík. 
  
Stiskneme-li na panelu AudioControl tlačítko „WawePlay jako Signal-In“, bude Play-Wawe signál 
považován za vstupní signál. Potenciometrem vedle ukazatele úrovně (PLAY-Peakmeter) se 
nastavuje hlasitost. Tlačítko PROSSES má dvojitý symbol přehráváná (dva trojúhelníčky) a používá se 
k přímému dekódování Wawe souborů FAX, SSTV nabo RTTY. Je-li právě dekodér aktivní, potom 
bude, bez přehrávání, proveden přijímací proces. Nahrávka signálu se zařídí pomocí druhého 
obslužného panelu. Stiskem tlačítka RECORD se symbolem záznamu REC (a červeným bodem)  se 



začne nahrávat vstupní signál. Hlasitost nahrávky se ovládá potenciometrem vedle měřiče úrovně 
záznamu (RECORD-Peakmeter). Je-li právě přehráván záznam v souboru Wawe a na panelu 
AudioControl je zaktivován knoflík „WavePlay jako Signal-In“, je tento také považován a zaznamenán 
jako vstupní. Spodní tahový regulátor umožňuje nahlédnout do souboru. Ve druhém ovládacím panelu 
je možné zvolit typ kompresoru pro záznam.     
Při přesné signální analýze by se mělo používat výhradně nastavení PCM 11025Hz / 16 Bit, mono, 
22KB/s, aby při komprimaci nebylo něco podstatného ztraceno. Seznam souborů obsahuje kontexové 
menu pro : Delete(Zrušit), Rename(Přejmenovat), List-Refresch(Obnovit seznam), 
změna seznamu a  INFO o jednotlivých Wave-File. 
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Filtr/Ekvalizér 
 

 
 
Ekvalizér se obsluhuje, jako bychom myší kreslili obrázek. Někde se klikne, podrží se myš a nakreslí 
se požadovaný tvar křivky filtru. stiskem pravého tlačítka myši se označí místo maxima. Pro vyšší 
rozlišení je možné upravit křivku pomocí funkce zoom. Potenciometrem filtru se určí jeho 
charakteristika. Pro jednoduchou kontrolu filtru je k dispozici tlačítko NOISE, jehož pomocí se spustí 
generátor umělého šumu celého spektra. Filtr se aktivuje tlačítkem SIGNAL , které během provozu 
musí být stále sepnuté. Poloha ON způsobí, že na ukazateli spektrálního analyzéru je vidět pouze 
filtrovaný signál. Na panelu AudioControl se nachází  EQU-Filtr, kde funkce use Equalizer znamená, 
že se zapne pouze pro příposlech na výstupu WaweOut. Funkce use Equ. before způsobí zapnutí 
EQU-Filtru před vstup signálu. 
Seznam souborů obsahuje kontexové menu : Delete, Rename, List-Refresch, 
změna seznamu. 
 
Skenování (ScanEvents) 
 

 
K dispozici jsou dva druhy skenování., které se nechají kliknutím aktivovat a spustit.   
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FrqScan 
 

 
Tímto způsobem budou skenovány pouze vybrané kmitočty ze seznamu, s nastavenou dobou (While 
Time), po stisknutí tlačítka START. Budou použity právě nastavené parametry na panelu 
RadioControl, pouze frekvence se budou prohledávány. Zachycený signál se zobrazí v zeleném 3-D 
okně po celkovém průchodu signálu jako křivka. Průcodnost signálů ovlivňuje nf i S-metr a zachyceny 
protobudou jen signály přesahující nastavení šumové brány (Squelch) a tedy slyšitelné. Protože ne 
všechny přijímače disponují funkcí Squelch, obsahuje náš program i funkci Audiosquelch, která ale 
funguje podstatně lépe něž běžné šumové brány. Tento AudioSquelch (potenciometr Asql na panelu 
AudioControl) vyhodnocuje pravděpodobnou hodnotu šumu ve vztahu k užitečnému signálu. 
K lepšímu nastavení se může křivka zploštit (flat) a křivka bez obsahu vypustit (not 0).   
Se 'stop on Signal"  se skenování zastaví, dokud na kmitočtu bude užitečný signál. Hodnota Rec Time 
určuje, jak dlouho maximálně se skenování zastaví. Hodnota „0“ udává, že se skenování zastaví 
dokud signál nepomine. Pomocí funkce  'rec.on’’ Signal' se signál nahraje. Nastavením hodnot Start, 
Stop, Step a následovně stisk 'Make a new List' založíme nový seznam.  
Kliknutím na malou schránku(zaškrtnutím), vybíráme. Když chceme vypustit nějakou frekvenci 
(přeskočit), například proto, že se na ní vysílá jen nosná,  vyškrtneme ji. Je-li celé skenování 
ukončeno, je možné pomocí Scan Event znovu projet vybrané kmitočty.    
V 3-D okně, s 'FrqScan' lze kliknutím zapnout kanál, který potombude uprostřed škály. 
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ChanScan 



 
Skenování po kanálech, pracuje podobně jako 'FrqScanner', jenom se zde přídavně zohledňuje idruh 
provozu a MF. Lze také uspořádat seznam vytažením myší (Drag and Drop) jednotlivých frekvencí 
z hlavního seznamu. V seznamu Frq-Liste klikneme na záznam, podržíme levé tlačítko, přesuneme do 
libovolného seznamu a pustíme. Takto můžeme postupovat i mimo seznam a změnit pořadí záznamů.  
Se záznamy můžeme libovolně manipulovat bez toho, aby to mělo zpětný dopad na původní hlavní 
seznam. Tak můžeme „vyrobit“ stejný záznam, bez nutnosti předchozí změny v hlavním seznamu. 
Seznam disponuje contexovým Menu : spustit záznam (dvojí kliknutí způsobí totéž), LOAD, SAVE , 
EDIT, NEW, ADD a DELETE. 
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SatTrack 

 
Chceme-li přijímat SATFAX , musíme vědět kdy a kde se který satelit nachází. K tomu jsou potřebná 
referenční data. Nejdůležitější soubor má označení "satdata.2li" a nachází se v seznamu DATA. Sobor 
je potřeba pravidelně aktualizovat a na internetu je lze najít jako Kepplerova data. V hlavním seznamu 
frekvencí se nacházejí i kolonky pro Satellites-Basis-Elements a pokud jsou vyplněné, lze je 
aktualizovat. Pomocí Drag and Drop se založí v sekci Basis-Data v Basis-Liste (viz ChanScan). Poté 
se v sekci Observer-Data zadají údaje našeho stanoviště. Mohou být zadána i jako QTH lokátor 



s následným stiskem 'Locator to LON/LAT'. Stiskem LON/LAT to Locator, budou budou dříve zadané 
zeměpisné koordináty přepočítány na údaje lokátoru. V sekci 'FRQ &Time' nalezneme časy aktuálních 
satelitů. Satelity zohledníme zaškrtnutím v seznamu 'Basis Data'. Spínač 'make a ChannelList and 
transfer to Channel Scanner" převádí všechny zaznamenané frekvence do ChanScan-Liste. Tlačítkem 
'compute a TimeList and transfer to Time Manager' převedeme všechny průlety satelitů do seznamu 
TimerListe. Musíme jen dát pozor na překrývající se časy a provést příslušné opatření podle toho, 
který satelit chceme přijímat. Satelity jsou znázorněny i na mapě světa. Tečky jsou oběhové dráhy. 
Žluté body ukazují, od které pozice sateli je nebo byl viditelný nad obzorem. Různé formy náhledů n a 
mapu měníme tlačítky vedle mapy. Zoom pomocí myší funguje, přirozeně, i v tomto okně. Dvojím 
kliknutím na mapě (nebo stiskem tlačítka „large MAP“) získáme nové větší okno 'SatTrak View' 
s rozšířenou nabídkou.  
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SatTrak View 

 
 
SatTrackView má nástrojovou lištu Toolbar a Contex-Menu. 
Můžete volit více formátů náhledů: 
Grid = mřížka koordinátů 
3D = 3-rozměrné znázornění země  
Cities = jména měst k vlastnímu uspořádání  
Referenční seznam se jmenuje - cities.txt 
Obvyklé Zoom-funkce (také myš-Zoom) a výběr všech možných satelitů. Jsou-li aktivní hodiny, lze 
posuvníkem měnit čas. Čas je se zobrazuje na spodním pruhu (TIMESPAN). 
 
TimeScan 

 
Tato sekce umožňuje příjem během naší nepřítomnosti. Má dvě seznamy s kontexovými menu. 
Seznam vpravo (Frq-Liste) sestavíme pomocí funkce Drag & Drop, kde lze následně měnit Start nebo 
Stop časy podle přání volbou „EDIT“. V RUN-Mode mají všechny dekodéry zaktivován Auto-Save-
Mode. Zaznamenává se každé “smetí“, protože nikdo neví co se později může hodit, je nutné jen 



smetí později uspořádat. Proto se vlevo nachází seznam událostí, kde lze vidět, co kdy bylo 
zaznamenáno. Přebytečné soubory můžeme zrušit, přehrát, prohlížet.  
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Funkce a připojení násuvného modulu SWL  
 
Násuvný modul IC nebo RC - SWL je rozhraní mezi příjímačem a PC s BONITO programem. Modul 
se skládá z malé krabičky s řídící elektroniku. Je opatřen 9-ti kolíkovými konektory SUB-D (zásuvkou a 
zástrčkou). Zásuvkou se modul připojí na libovolný COM-port PC. Na zástrčku se připojí propojka 
podle značky použitého přijímače.  
 
Modul IC-SWL je určen výhradně pro přijímače značky ICOM a nepotřebuje další popis, neboť je 
kompatibilní COM portem přijímače.  
 
Modul RC-SWL má normalizované obsazení pinů, odpovídající RS-232 pro řízení přijímačů různých 
značek:     
 
IC-SWL = výhradně pro ICOM ovládání 
 
RC-SWL může mít možnost připojení na: 
1. LOWE-HF-150 
2. YAESU-FRG100 nebo CAT-ovládání 
3. ICOM Remote Control (CT-17) 
4. Konvenční seriové ovládání přijímačei: 
KENWOOD, AOR, NRD atd..... 
 
LOWE-HF-150, některé ICOM a YAESU-FRG100 mohou být připojeny přímo bez přídavného  
modemu s RS-232. Elektronika RC-SWL již obsahuje potřebné elementy. 
 
SUB-D konektor - obsazení pinů: 
Potřebný konektor 
(pohled zezadu, na pájecí očka). 
Pin - 5 = kostra, GND 
Pin - 2 = RX od PC  
Pin - 3 = TX z PC 
Pin - 4 = LOWE-HF-150 k propojení na tlačítkové ovládání  
Pin - 6 = YAESU-FRG100 k propojení na přípojku CAT- Pin-3 
Pin - 6 = ICOM k propojení na dálkové ovládání (CT-17)-přípojka 
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Připojení LOWE-HF-150 
Nutné zhotovit propojení kabelem s konektory Jack 3,5 mm -mono mezi připojením 
klávesnice(Keypad). 
 
RC-SWL násuvný modul     LOWE-Keypad 
Pin-5 ....................................GND-kostra ...................... Jack 3,5 mm -stínění 
Pin-4 ................................ ovládání přijímače ................Jack 3,5 mm -živý 
 
Připojení YAESU-FRG100 
YAESU: Je nutné zhotovit propojení 6-polovým diodovým konektorem (viz CAT-připojení v návodu 
YAESU)  
ICOM: Je nutné zhotovit propojení propojení kabelem s konektory Jack 3,5 mm -mono mezi 
připojením ovládání- připojení (CT17). 
 
RC-SWL násuvný modul  YAESU-CAT-zdířka  ICOM-Remote(CT-17) 
Pin-5 .................. GND-kostra ........... Pin-1 .................. Jack 3,5 mm -stínění  
Pin-6 ................. Radiosteuerung .......Pin-3 .................. Jack 3,5 mm -živý 
 
Připojení AOR 3030 



RC-SWL násuvný modul  AOR AR-3030 25-Pol   AOR AR-3030 9-Pol 
Pin-5 ..........GND-kostra ........... Pin-7 Signal-kostra-GND.......... Pin-5 kostra 
Pin-3 ..... RS-232-TX odPC....... Pin-2 RXD/ DATA-IN ............... Pin-2 RXD 
Handshake................................ Pin 5 se 4 a 6 s 20                     Pin 7 s 8 a 6 s 4  
     spojit    spojit 
Připojení AOR 5000 
RC-SWL násuvný modul     AOR AR-5000 9-Pol 
Pin-5 ....................................GND-kostra ...................... Pin-5 Signal-kostra-GND 
Pin-3 ................................... RS-232-TX od PC................ Pin-2 RXD/ DATA-IN 
 
Připojení AOR 7030 
RC-SWL násuvný modul     AOR AR-7030 5-Pin 
Pin-5 ....................................GND-kostra ...................... Pin-5 Signal-Kostra-GND 
Pin-3 ................................... RS-232-TX z PC............... Pin-2 RXD / DATA-IN 
 
AOR 7030 NF-Kabel 8-Pol 

GND-kostra  od Pin-2 na Jack 3,5 mm -stínění   
NF-Out              od Pin-4+ 5 na kabel Jack 3,5 mm -živý  naletovat 
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Připojení NRD 535 
RC-SWL násuvný      modul NRD 535 25-Pol 
Pin-5 ....................................GND-kostra ....................... Pin-7 Signal-kostra-GND 
Pin-3 ....................... RS-232-TX vom Computer............ Pin-3 RD/ DATA-IN 
Handshake............................. Pin 6-20 spojit 
 
 
Připojení KENWOOD TS50 / 570 / 870 usw. ( Universal Kennwood) 
RC-SWL násuvný modul    Kenwood 9Pol 
Pin-5 ..............................GND-kostra .............. . Pin-5 Signal-kostra-GND 
Pin-3 ......................... RS-232-TX z PC............. Pin-2 RXD/DATA-IN 
 
Připojení jiných radiopřijímačů 
Obecně: pro jakýkoliv přijímač je potřeba zhotovit propojení (viz přípoj RS 232 v návodu k přijímači) 
podle následujících zásad (porovnejte předešlé pokyny od AOR 3000 po Kennwood, vše je 
principiálně stejné). 
 
RC-SWL-násuvný modul    RS-232-přípojka v přijímači 
Pin-5 ............................GND-kostra .................. Signal-kostra-GND 
Pin-3 ............... RS-232-TX z Computeru............na RX / DATA-IN (RD) 
 
Handshake je jen zřídka! -- ale když, tak: 

RS-232-konektor na přijímači 
 

při 25 Pol-SUB-D   při 9-Pol SUB-D 
Handshake.......Pin 5 se 4 a 6 se 20   Pin 7 s 8 a 6 se 4 


