Provoz Feld-Hell
Josef Klimosz, OK2WO

Úvod do Feld-Hellu
Hellschreiber neboli Hell writing, èesky snad jasné psaní byl vynalezen a patentován v roce 1927 nìmeckým
inenýrem Rudolfem Hellem. Originální a jednoduchý systém
pøenosu textových zpráv byl urèen pro linková vedení a byl
natolik úspìný, e a do roku 1950 byl více pouíván pro
tiskové, vojenské a diplomatické pøenosy ne bìný radiodálnopis (RTTY). Tiskové agentury Reuters a TASS pouívaly
Hellschreiber i pozdìji, v 60. letech, a nìkteré èínské tiskové
sluby jej pouívají dodnes. Hell byl úspìný, protoe byl robustní, velmi odolný vùèi ruení, mohl pouívat rùzné znakové
sady a pøitom potøebné zaøízení bylo jednoduché, levné, snadno pøenosné a obsahovalo jen minimum pohyblivých èástí.

textové znaky, které nejsou kódovány (pøekládány) do nìkolika bitù, jako v Baudot, ASCII nebo nìjakém jiném kódu.
Hellschreiber je podobný faxovému pøenosu  znaky jsou vysílány jako obrázky, nikoliv jako kódy. Tím je zajitìna
odpovídající nadbyteènost vysílané informace, která napomáhá ke snadnìjímu rozpoznání pøijatých znakù, i kdy jsou
narueny umem. Navíc mohou být pouívány rùzné fonty
a zvlátní jazykové sady, jako øeètina, cyrilice nebo èínské písmo.
Vysílané znaky jsou postupnì skenovány v bodové matici
(møíce), podobnì jako jsou tvoøeny znaky v jehlièkových tiskárnách. Znaky jsou skenovány nahoru a doprava poèínaje
levým spodním rohem. Kadý znak vèetnì pøísluných meziznakových mezer je rozdìlen do sedmi sloupeèkù a kadý ze
sloupeèkù obsahuje sedm bodù. Èerné body jsou vysílány jako
tón (respektive jako zaklíèovaná nosná), bílé body nejsou vysílány (klíèování ano-ne, podobnì jako Morseùv telegraf).

Obr. 1 Ukázka textu vysílaného Hellschreiberem Siemens
z roku 1940.
Velmi brzy bylo zjitìno, e robustní a jednoduchý Hellschreiber mùe být velmi dobøe pouíván pro radiové spojení.
Byly zkonstruovány pøenosné pøístroje pro vojenské pouití,
které byly iroce vyuívány nìmeckou armádou bìhem druhé
svìtové války. Pouitý systém pøenosu se stal srovnávacím
standardem pro dalí vývoj Hellu a je nazýván Feld-Hell nebo
anglicky Field Hell. Nehledì na mnoho výhod Hellschreiberu, pozdìjí úspìný nástup a rozíøení RTTY, hlavnì jako
potovní sluby Telex, a také veobecné rozíøení faxového
pøenosu znamenaly, e tato technologie upadla témìø do zapomìní.
Hell je na rozdíl od ostatních známìjích digitálních módù
nekódovaný, to znamená, e vysílaná data pøímo reprezentují

Obr. 3 Detail znakového fontu Hell pro znázornìní poøadí
vysílání bodù.
Jak je znázornìno na obrázku výe, jsou jednotlivé body
vysílány v poøadí A1, A2...A7, dále B1, B2... atd. Vimnìte si,
e body nejsou kulaté ani ètvercové, ale jsou tvoøeny obdélníèky. Obvykle je mnohem více bodù bílých ne èerných, take
èasové zatíení vysílaèe Hellu je okolo 21 %. To znamená, e
vysílaè zùstává studený a pøi vysílání je znaèný rozdíl mezi
pièkovým a prùmìrným výkonem.
Rudolf Hell vymyslel øadu velmi ikovných technik, které
jsou stále pouívány. Jedna z nich, která je také zøetelná na
obrázku výe, umoòuje zvýit vertikální rozliení na dvojnásobek bez jinak nutného zvìtení íøky pásma. Podívejte se
na pravý okraj písmene B  zde jsou dva obdélníèky dlouhé
po 1,5 obrazového bodu, dávající rozliení jakoby pùl bodu.
Znakové fonty jsou pøitom navreny velmi peèlivì tak, aby
polovièní èerný nebo bílý bod nebyl nikdy vysílán jako osamocený.
I kdy lze pouívat libovolný font obsahující malá písmena
nebo grafické znaky, vìtina uivatelù povauje tradièní font
Hell za nejlepí, protoe vyaduje minimální íøku pásma
a pøitom poskytuje snadno èitelný text.

Obr. 2 Váleèný Feldfernschreiber Siemens & Halske A2.
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Obr. 4 Vysílání PA0AOB, pouívající tradièní font Hell.
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Obr. 5 Aisea 3D2AA pouívající moderní font Windows.
V souèasné dobì je nejvíce pouíván tradièní systém Hellschreiberu ze 40 let, nazývaný Feld-Hell, co je klíèování
ano-ne rychlostí 122,5 bodù za vteøinu, neboli 122,5 baudù.
Vysílá se 17,5 sloupeèkù za vteøinu, take rychlost psaní je
pohodlných ale dostateènì rychlých 25 WPM (slov za minutu). Tento systém musel být navren opravdu velmi dobøe, kdy
vydrel prakticky beze zmìn od války a dodnes!

Obr. 8 Pøíjem signálu OH/DK4ZC bez vyuití fuzzy dekódování.
Nyní srovnejte stejný vzorek, zobrazený v edé kále.
Vzhledem k tomu, e ádná informace není ztracena, mùete
vyuít oèi a mozek k rozlutìní, co vlastnì bylo vysíláno.

Pøíjem signálù Feld-Hell
Znaky jsou ve Feld-Hellu vysílány jako série teèek, úplnì
obdobnì jako morseovka, ale ponìkud rychleji. Na stranì pøijímaèe se pouívá jednoduchý AM detektor, poskytující
výstupní signál úmìrný amplitudì vstupního signálu. V tradièním mechanickém Hellschreiberu je tímto signálem napájena
cívka elektromagnetu, která pøitáhne kladívko a zpùsobí otisk
obdélníkového bodu na pohybující se papírovou pásku. Elektronické Hellschreibery nebo jednoduí poèítaèové programy
napodobují tento princip tak, e vykreslují èerný bod, pokud
signál dosáhne urèité hodnoty nebo pokud o urèitou hodnotu
pøevýí úroveò umu.

Obr. 9 OH/DK4ZC pøijímán s vyuitím fuzzy dekódování.
Moderní programy umoòující vyuívat techniku edé kály
k dekódování signálù Hell odpovídají filozofii Fuzzy módù.
To jsou módy, které nepouívají stroje, ale lidské smysly
k dekódování správnì vysílaných, ale nesprávnì (Fuzzy) pøijímaných signálù. Pøíkladem tìchto módù jsou CW, SSB, SSTV

Obr. 6 ZL1ANY na 3,5 MHz  signál je pøijímán programem, který rozliuje jen èernou a bílou barvu.

Obr. 7 VK2DSG na 80 m  fázová chyba zpùsobující vertikální posuv znakù.
Na obrázku výe vidíte vliv mírného úniku signálu (písmena EN ve slovì LISTEN)  èást znakù není vytitìna. Vývoj
programù v posledních letech umonil vyuívat dekódování
v edé kále, co významnì pøispìlo k odstranìní tohoto problému, jak uvidíte dále.
Pøi pøíjmu musí být papírový pásek nebo jeho obraz v poèítaèi skenován úplnì stejným zpùsobem, jak vysílaè skenuje
vysílané znaky. Zde je ovem problém  Hellschreiber nevysílá ádnou informaci o synchronizaci, take nelze zjistit, ve
kterém okamiku zaèalo vysílání toho kterého znaku. Navíc
ionosférické íøení signálu mùe pøidat dalí promìnlivé zpodìní. Metoda, pouitá pro zobrazení textu, musí s tímto
problémem poèítat. Rudolf Hell vymyslel velmi jednoduché
øeení. Text je zobrazen dvakrát, ve dvou øádcích nad sebou,
take spodní okraj jednoho øádku je horním okrajem druhého.
Jestlie je fázování signálu patné, staèí dát si dohromady
informaci z obou øádkù, a vdy dostaneme èitelný text. To je
dùvod, proè na naich pøíkladech vidíte vdy dva øádky textu.
Podívejte se na následující obrázek, kde je jen jeden úplný
a èitelný øádek, a souèasnì dva polovièní. Vidíte, e i kdy
fázování signálu je patné, èitelnost je zajitìna.
Na tomto pøíkladu je jetì jedna zajímavost  text je zobrazen v edé kále, take slabí teèky jsou svìtlejí ne silné.
Srovnejte si to s pøedchozím pøíkladem, kde slabé teèky nebyly vytitìny vùbec. Tento problém je zvlá citelný pøi extrémnì
slabých signálech nebo v silném umu. Pro ilustraci je níe
zobrazen signál stanice OH/DK4ZC, který byl nahrán na pásek a poté reprodukován pomocí jednoduchého programu,
zobrazujícího jen èernou a bílou. Jak vidíte, není zde pøíli co
rozlutit. Tatá situace by nastala pøi pøíjmu pomocí mechanického papírového systému.
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a ovem Hell. Ostatní digitální módy, jako RTTY, TORy, PSK31,
MT63 a dalí nejsou Fuzzy, protoe vyuívají strojový zpùsob
kódování a dekódování signálu.
Nyní si mùeme øíci, jaké jsou výhody Hellschreiberu pøi
srovnání s nejbìnìjím digitálním módem, veobecnì rozíøeným radiodálnopisem RTTY:
1) Výraznì lepí odolnost proti ruení a úniku. Signál RTTY je asynchronní a vyuívá zvlátní impulzy
start/stop, oznaèující zaèátek a konec bitové sekvence, ve které je zakódován kadý pøedávaný znak.
Pokud vlivem ruení nebo úniku nìkterý z tìchto impulzù není správnì pøijat, dojde ke ztrátì informace
a celý znak je vyhodnocen patnì. Obvykle dojde
k posunutí polohy start/stop impulzù, take trvá nìjakou dobu, ne se systém chytne a zaène psát
správnì. Jevu se øíká ifrování. Pøi pøíjmu signálu
Feld-Hell nìco takového nemùe nastat. Signál je pøijímán jako synchronní, ale synchronizaèní informace
je nahrazena dvouøádkovým tiskem textu. Signál je
vdy vyhodnocen správnì, jen je buï více nebo ménì
pøekryt umem. ifrování, bìné u RTTY, u Hellschreiberu neexistuje.
2) Výraznì lepí citlivost pøi pøíjmu slabých signálù.
Signál RTTY vyaduje urèitý, pomìrnì znaèný odstup
od umu, aby náhodné umové impulzy nebyly vyhodnocovány jako signálové. I pøi velmi dobré filtraci
kmitoètù MARK a SPACE dochází k pronikání umových impulzù o kmitoètech blízkých nebo jejich
kombinací a signály, které jsou uchem i S-metrem
docela dobøe indikovány, nejsou správnì dekódovány. Pøi dekódování se musíme zcela spolehnout na
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pøísluné elektronické obvody, sami jim nemùeme
nijak pomoci. Signály Hellu nejsou nikdy ztraceny.
Pokud je dokáe odliit od umu lidské ucho, je velmi
pravdìpodobné, e je dokáe rozlutit i oko. Znaky
jsou na obrazovku vykreslovány stále a pøi velmi slabých signálech mùeme vyuít Fuzzy principu a jisté
setrvaènosti naeho zraku, který si dokáe spojit i pøeruované linie do èitelných tvarù. Hellschreiber
umoòuje vyuívat rùzné znakové fonty, které jsou
tvarovány tak, aby mohly být rozlutìny nezamìnitelnì s jinými.
3) Lepí vyuití výkonu vysílaèe. RTTY pouívá klíèování posuvem nosné vlny FSK. To znamená, e po
zaklíèování vysílaèe je stále vysílán plný výkon, bez
ohledu, zda je nebo není vysílána nìjaká informace.
Také bìhem vysílání kadého znaku se jen støídají
kmitoèty MARK a SPACE, výkon zùstává stále stejný.
Mód RTTY je velmi nároèný na dimenzování napájecího zdroje a koncového stupnì vysílaèe. Pøi
déletrvajícím spojení nebo pøi závodech bývá problém
s chlazením tìchto stupòù, nehledì na docela významnou spotøebu elektrické energie. Hellschreiber v módu
Feld-Hell vyuívá plný výkon vysílaèe jen asi z 21 %.
Transceiver i napájecí zdroj zùstávají chladné i pøi
závodech. Zatíení je podobné jako pøi provozu CW
nebo SSB.
Proè pøes tyto výhodné vlastnosti není Hellschreiber zdaleka tak rozíøen jako RTTY? Hlavní dùvod je asi v tom, e
v 60 a 80 letech nastal velký rozvoj stránkových dálnopisù.
Starí systémy s papírovými páskami byly pøekonány. Radioamatéøi zaèali pùvodnì vyuívat vyøazené dálnopisné stroje,
ke kterým konstruovali vhodné konvertory. S pøíchodem poèítaèù se situace zmìnila, papírovou pásku lze velmi pìknì
simulovat na rolující obrazovce, take u není ádný rozdíl
mezi RTTY a Hellschreiberem, pokud jde o komfort pøíjmu.
Ovem RTTY se mezitím stalo normou a odhaduje se, e nìkolik desítek tisíc radioamatérù pracuje pravidelnì nebo
alespoò obèas tímto druhem provozu. RTTY je velmi výhodné
pro závody, vdy moderní programy dovolují odjet celý svìtový závod velmi pohodlnì s pouitím myi a klávesy ENTER.
Moderní Hellschreiber je velmi mladý, první prakticky pouitelné verze nejznámìjího programu od Nina IZ8BLY se
objevily a zaèátkem roku 1999. Poèet uivatelù Hellschreiberu je nyní asi 600 a stále se zvyuje. Pøesto zùstává tento
provoz alespoò zatím ponìkud ve stínu ostatních digitálních
módù.

Moderní Feld-Hell
Moderní poèítaèe umonily podstatné zlepení vlastností
Hellschreiberu a souèasnì zajistily jeho snadné pouívání bez
starostí s údrbou mechanických dílù, shánìním papírových
pásek a speciální tiskové barvy. Mnoho uiteèných pomùcek
pro radioamatéry  uivatele Hellschreiberu lze najít na Internetu.
 Na adrese http://space.tin.it/computer/aporcino najdete
stránky vìnované Hellschreiberu, kde je aktuální program od Nina Porcina IZ8BLY (viz dále), Callbook
uivatelù Hellu, ebøíèek DXCC a øada dalích informací.
 Reflektor, neboli diskuzní krouek Hellschreiberu, do
kterého se mùete pøihlásit na adrese
Hellschreiber-subscribe@onelist.com umoòuje vzájemné pøedávání informací, novinek, vyádání nebo
poskytnutí pomoci, domlouvání skedù a pøedávání
malých obrazových záznamù pøijatých signálù.
 Fuzzy módy jsou souhrnnì popsány na adrese
http://www.qsl.net/zl1bpu. Tyto stránky obsahují vechny dùleité informace pro operátory Hellu, návod Jak
zaèít, pøehled softwaru a také stránky vìnované historii Hellschreiberu.
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Pokud nemáte pøístup do Internetu, buï vlastní nebo za
pomoci pøátel, mùete obdret potøebný software, rady a informace tak, e
 Polete Email s adresou, na kterou vám mùe být
ádané zasláno, na ok2wo@vycom.cz nebo
ok2wo@qsl.net.
 Polete jednu nebo nìkolik formátovaných èistých 3,5"
disket s obálkou a zpìtným potovným (známky, IRC)
na adresu: Josef Klimosz OK2WO, P. O. Box 43,
628 00 Brno.
První poèítaèe z 80. let mìly velmi omezené vlastnosti pro
radioamatérské pouití. A nástup PC zpøístupnil radioamatérùm také Hellschreiber. Jednoduchý program pro Hell je od
LA0BX. Vyuívá interfejs Hamcomm, pouívaný bìnì pro
RTTY a SSTV, nebo speciální interfejs, popsaný v helpu tohoto programu. Program se nazývá HS-V9902 a lze jej provozovat
na jakémkoliv PC s operaèním systémem DOS a jedním seriovým portem. Program nepracuje v DOS oknì Windows.
Podobnì jako vìtina starích systémù, ani program LA0BX
nepouívá edou kálu pro umonìní Fuzzy dekódování. První skuteèné Fuzzy systémy, navrené Peterem G3PLX
a Dougem N1OWU, byly urèeny pro speciální digitální signálové procesory Motorola DSP56002 EVM. Tyto procesory
vyuívají PC jako jednoduchý terminál. Pro bìné poutí jsou
vak obtínì dostupné a pomìrnì drahé.
První skuteènì úspìný software pro PC vyuívá zvukovou kartu poèítaèe, co celou vìc podstatnì zjednoduuje. Není
potøeba ádný zvlátní hardware, prostì se propojí zvuková
karta s transceiverem a je to! Program je od Lionela G3PPT
a jmenuje se Feldnew8. Tento program je ideální pro poèítaèe pouívající DOS. Vyuívá edou kálu pro Fuzzy
dekódování a mùe pracovat i v DOS oknì Windows.
Zdaleka nejlepím programem pro PC je Hellschreiber
IZ8BLY od Nina IZ8BLY. Tento program je urèen pro PC Pentium s operaèním systémem Windows 95, 98, 2000 nebo NT.
Jeho vlastnosti jsou natolik výjimeèné, e si zaslouí zvlátní
pozornost.
Zde jsou nìkteré vlastnosti poslední verze programu
IZ8BLY:
 iroké vyuití principu DSP pro pøíjem a vysílání signálu  výborné vlastnosti pøijímaèe a úzký vysílaný
signál.
 Velmi citlivý kvadraturní demodulátor (pøipomínající
softwarový SSB pøijímaè!).
 Promìnný pásmový filtr s vynikajícími vlastnostmi
a íøkou pásma od 75 Hz.
 Automatické i ruèní øízení citlivosti.
 Promìnný kmitoèet nf nosné.
 Snadno konfigurovatelné parametry programu, pouití uivatelsky programovatelných tlaèítek s texty.
 DX mód pro rozíøení vysílaných znakù, monost zvìtení pøijímaných znakù na obrazovce.
 Zmìny módù, výkonu a vysílání znakù z pamìtí, ze
souboru nebo pøímo z klávesnice.
 Øada speciálních fontù Hell, zvlátní grafické znaky,
monost pouití fontù Windows.
 Mnoho rùzných módù, pouitelných pøi rùzných podmínkách íøení.
 Vestavìný vlastní deník, pøístup do externího deníku,
pøepnutí do programù PSK31 a MT63, vícejazyèný
soubor nápovìdy (Help).
 Vestavìný Callbook uivatelù Hellu, doplnitelný
z Internetu.
Tento program nabízí více, ne jen základní mód Feld-Hell.
Obsahuje øadu variantních módù, jejich speciální vlastnosti
lze vyuít pøi zvlátních podmínkách íøení. Napøíklad:
 Feld-Hell: Uiteèný pøi volání CQ a pro vìtinu DX
a bìných spojení.
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 PSK-Hell: Nový mód s vysokou citlivostí a odolností
proti ruení. Vhodný pro QRP DX.
 FM-Hell: Podobný PSK Hellu, ale s polovièní íøkou
pásma.
 Duplo-Hell: Vynikající mód pro nií pásma, kde dochází k vícecestnému íøení signálu.
 C/MT-Hell: Neobvyklý vícetónový mód, nepøíli citlivý, ale velmi odolný vùèi QRM.
 CW (Morse): Perfektní vysílání signálu Morse. Poslední verze nepouívají dekodér Morse signálu.
Pro tento èlánek byly pouity materiály a obrázky z WWW
stránek Murraye ZL1BLY, a to s jeho svolením.
Autorem èeského textu je Josef Klimosz, OK2WO,
ok2wo@vycom.cz.

Obr. 10 Pøíklad signálu Duplo-Hell.

Obr. 11 OK2WO vysílající PSK-Hellem.

Obr. 12 Obrazovka programu Hellschreiber IZ8BLY, verze 3.5b.

Data, filtry, signály
Pavel Váchal, OK1DX
V poslední dobì jsme svìdky prudkého rozvoje digitální
techniky, která logicky zasahuje i nae hobby, zvlátì pak
v oblasti digitálního pøenosu informace. V minulosti se radioamatéøi vdy snaili sami vyvíjet zaøízení odpovídající
momentálnímu stavu techniky. Avak v posledních letech tempo rozvoje vzrostlo natolik, e je to ji pro prùmìrného amatéra
nemyslitelné. Nìkteøí proto rezignují a spokojí se s tím, e si
koupí hotové zaøízení, vìnují se vysílání, a jak to jejich zaøízení funguje je nezajímá. Pouze malá skupina se vìnuje
amatérskému vývoji podobných pièkových produktù. Vìtinou jsou to vak lidé, kteøí se podobné problematice vìnují
i profesionálnì. Osobnì si ale myslím, e správný amatér by
mìl alespoò míti pøedstavu o tom, co to které zaøízení dìlá,
jak to dìlá, èím je dosaeno výsledného efektu, jak jej nastavit
na nejoptimálnìjí parametry a podobnì. Pro ty je urèen následující èlánek. Osobnì se v ádném pøípadì nepovauji za
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odborníka v této oblasti, prostì mi to jenom nedalo, a tak jsem
shánìl informace, s kterými se chci s vámi podìlit. Byl bych
rád, kdyby vám mùj èlánek pomohl orientovat se v problematice
modulace digitálního signálu, problematice jeho filtrace, spektrálního sloení signálu, íøe pásma (a její minimalizace), vlivu
íøení a ruení na kvalitu pøenosu a posouzení nejvhodnìjí
modulace. Nebudu se zabývat vyími pøenosovými protokoly, síovými protokoly a vím podobným, co u probíhá
v poèítaèi, soustøedím se jen na problematiku radiového pøenosu.
Radioamatér-technik má obvykle docela dobrou pøedstavu o klasické radiotechnice, tj. ví, co je to nosný kmitoèet, zná
jednotlivé klasické druhy modulace (CW, SSB, FM, AM), ví co
to znamená útlumová charakteristika filtru, jak se íøí vlny
v ionosféøe apod. Vìtina tìchto vìdomostí je zaloena na
zkoumání jevù v kmitoètové oblasti, èili obvykle ve stavu,
Sborník pøíspìvkù  Mezinárodní setkání radioamatérù HOLICE 2000

