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Monitor DSP
Program ten umożliwia obserwacje amplitudy
sygnałów w wielu różnych punktach schematu
przetwarzania DSP – zarówno przy nadawaniu jak i
przy odbiorze. W oddzielnym dokumencie
(Załącznik X3) przedstawiono na schemacie
blokowym programu DSP, wszystkie punkty, które
są monitorowane.
Zasadniczym przeznaczeniem Monitora DSP była
kontrola poziomów sygnałów podczas uruchamiania
oprogramowania, ale może być on użyteczny także
przy regulacjach urządzenia. Będzie także pomocny
w zrozumieniu, jak to wszystko działa, co z kolei
jest niezbędne dla optymalnej pracy z radiem.
Oprogramowanie pomiarowe jest wbudowane w
kod programu DSP. Zmierzone wartości są
transmitowane łączem RS232 do komputera PC,
gdzie Monitorowi pozostaje jedynie je wyświetlić na
ekranie.
Wszystkie pomiary wykonywane są w czasie
100µs w cyklu pomiarowym co 100ms. Wartości
pomiarów są zapisywane jako maksymalne w
danym cyklu pomiarowym (peak amplitude), a
następnie wszystko jest transmitowane do
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komputera PC w jednym zwartym bloku.
Wyświetlane są zawsze ostatnio odebrane, bieżące
pomiary. Na szybkich, nowoczesnych komputerach
daje to zobrazowanie w czasie rzeczywistym.
WYMAGANIA SPRZĘTOWE
Monitor DSP był używany na średnim sprzęcie
klasy Pentium 386. Czas odświeżania informacji na
ekranie zależy od szybkości komputera, ale nawet
przy wolnych procesorach wyświetlane informacje
są niezmiernie użyteczne.
OPCJE MONITOROWANIA
Zasadniczo są do dyspozycji następujące sposoby
monitorowania:
• PC nadzoruje STARa i jednocześnie monitoruje –
na tym samym komputerze
• PICnMIX steruje STARem, a komputer PC tylko
monitoruje
• Sterowanie prowadzone jest z jednego PC, zaś
monitorowanie na drugim komputerze
WYWOŁANIE MONITORA
Przy działającej i podłączonej do komputera
płytce DSP należy wybrać menu 'Option 4' w
programie Loadera, a tam Monitor Options –
wywoła to ekran Monitora.
EKRAN MONITORA
Poniżej przedstawiono wygląd ekranu Monitora
podczas gdy STAR jest w trakcie odbioru.
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Kolorowy pasek z lewej strony u góry przedstawia
miernik siły sygnału S-meter, tak jak jest wykonany
na płycie czołowej STARa (12 diod LED) – oraz w
postaci numerycznej w dB dla wartości powyżej S0.
To jest różne przedstawienie tej samej wartości w
skali logarytmicznej i to niezależnie od nastaw
wzmocnienia.
Kolorowy pasek w środku ekranu przedstawia
rozkład wzmocnienia dla: AD603, układu przed
AGC oraz samego AGC. Całkowite bieżące
wzmocnienie jest przedstawione z lewej strony,
natomiast pozostały zapas wzmocnienia – z prawej.
Wszystkie te wartości pokazane są zarówno w
formie graficznej jak i liczbowej.
Kiedy AGC działa z podtrzymaniem, na ekranie
pojawia się słowo 'HANG', natomiast przy pikach
sygnału pojawia się słowo 'SPIKE'. Ten ostatni
przypadek występuje, kiedy podtrzymywanie jest
zarzucane z powodu odebrania impulsu sygnału o
znaczącej wartości.
PRZEDSTAWIENIE POMIARÓW
W dolnej części ekranu zobrazowano 8
najważniejszych punktów pomiarowych (zob. ich
umiejscowienie na schemacie blokowym programu
DSP w Załączniku X3). Kolejne kolumny zawierają:
1. Położenie punktu pomiarowego (testowego)
2. Wartość pomiaru w postaci heksadecymalnej –
zakres od 0000 do 7FFF
3. Przedstawienie w postaci części % maksymalnej
wartości
4. Przedstawienie w dB (zakres 0...90dB z
rozdzielczością 1 dB – odpowiada to z grubsza
16-bitowemu zakresowi przetworników w DSP,
czyli 1 bit = podwojenie sygnału = 6dB)
5. Wartość w dB przedstawiona graficznie – każdy
'kwadracik' odpowiada zmianie sygnału o 3dB.
Symbol '*' oznacza maksymalną chwilową
wartość sygnału (peak) – przy szybkich narostach
i wolnym opadaniu wskaźnika.
6. W kolumnach od 6 do 8 pokazane są wartości od
ostatniego kasowania: maksymalna, minimalna i
różnica (max-min). Kasowanie może być
wykonane w każdej chwili poprzez naciśniecie
spacji na klawiaturze PC. Wykonywane jest także
zawsze przy przejściach O/N i N/O.
MONITOROWANIE ODBIORU
Kolejne wiersze przedstawiają następujące
punkty pomiarowe przy odbiorze CW lub SSB:
• Wiersz 1 przedstawia maksymalną wartość
sygnału bezpośrednio po przetworniku AC. Jeśli
widać tutaj jakąś aktywność, ale nic nie słychać
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w głośniku, to znaczy, że sygnał jest w paśmie
przepuszczania filtru kwarcowego, lecz poza
pasmem przepuszczania filtrów DSP. Nie
powinno tu być wartości zbliżonej do
maksymalnej – przez dłuższy czas.
W 2. wierszu pokazywane są przekroczenia
nastawionego poziomu dla impulsów sygnału.
Ułatwia to decyzję, czy należy włączyć Noise
Blanker.
W 3. wierszu pokazywana jest amplituda sygnału
po filtrze DSP (tzn. sygnał w paśmie DSP).
Wiersz 4. przedstawia sygnał z uwzględnieniem
AGC. Maksymalny poziom sygnału (oznaczony
'*') w tym miejscu powinien być stały i zbliżony
do krańca skali. Natomiast poziom przy braku
sygnału jest ustalany przez parametry 'Condx
Sensivity' i 'Noise Floor Suppression'.
Wiersz 5. - sygnał na wyjściu układu 'Auto
Notch' (jeśli jest używany).
Wiersz 6. - sygnał na wyjściu układu 'Denoise'
(jeśli jest używany).
Wiersz 7. przedstawia sygnał tuż przed regulatorem wzmocnienia m.cz. (AF Gain) –
zazwyczaj powinien być w pobliżu maksymalnego zakresu skali.
Ostatni wiersz pokazuje wartość sygnału
ładowaną do przetwornika DAC, tzn. po regulacji
wzmocnienia m.cz. (AF Gain). Najlepiej jest
ustalić tutaj maksymalny poziom (przy pomocy
AF Gain), zaś poziom odsłuchu dobrać
wzmocnieniem zewnętrznego wzmacniacza m.cz.

MONITOROWANIE NADAWANIA SSB
Podczas nadawania fonią SSB kolejne wiersze
przedstawiają punkty pomiarowe sygnału przy
nadawaniu (zob. schemat blokowy w Załączniku
X3):
• bezpośrednio z wejścia mikrofonowego
• po pierwszym filtrze dolnoprzepustowym
• po przejściu przez bramkę szumów
• po pasmowym filtrze akustycznym
• po przejściu przez układ VOGAD
• po kompresorze mowy
• na wejściu przetwornika DAC, czyli na końcu
procesu
cyfrowego
przetwarzania
przy
nadawaniu
• Wiersz 8. przedstawia poziom wysterowania
podnośnej 15 kHz dla przetwornika DAC.
MONITOROWANIE NADAWANIA CW
Podczas nadawania telegrafią Monitor nie jest
używany.
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