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ÚVOD 

Programy na  softvérové modemy VARA od  autora EA5HVC  (Jose Alberto Nieto Ros ) 
sú dostupné na internete na stránke:

https://rosmodem.wordpress.com/

Tu si môžeme stiahnuť jednak  jeho VARA modemy pre HF ale aj pre FM

VARA HF v4.5.0 (High Performance HF Modem)

VARA FM v4.1.8 (VARA for FM transceivers)

ale taktiež  konkrétne používateľské programy na komunikáciu, ktoré  využívajú modemy 
VARA ako „engine“ – nástroj na moduláciu a demoduláciu signálov. Sú to tieto  programy

VARA SAT v4.2.2 (VARA for QO-100 geostationary SAT)

VARA Chat v1.2.9 (Text and File transfer P2P app)

VARA Terminal v1.1.6 (VARA dumb terminal for BBS’s)

V tejto časti popíšem len  inštaláciu a nastavenie samotných modemových programov. 
Popis ostatných programov bude predmetom ďalších príspevkov.

V samotnej inštalácii  programu je obsiahnutý aj krátky manuál (ku staršej verzii 4.3), ku 
ktorému sa samozrejme dostaneme až po úspešnej inštalácii tohto programu. Pre tých 
ktorí ovládajú angličtinu tu uvádzam jeho pdf kópiu: VARA HF 4.3 QUICK GUIDE.pdf 
Pretože nie každý je jazykovo zdatný, popíšem v stručnosti tento postup v nasledujúcich 
odstavcoch.

1. INŠTALÁCIA PROGRAMU VARA HF 

Pred inštaláciou týchto programov je vhodné si uvážiť, do akých adresárov budeme tieto 
programy  inštalovať. Štandardne sa program  VARA HF nainštaluje do C:\VARA, ale ja 
som zvolil nasledovné usporiadanie adresárov na disku D, na ktorom mám nainštalované 
všetky svoje HAM programy (odporúčam):

D:\VARA HF – pre umiestnenie programu VARA HF   (VARA.exe)
D:\VARA FM  - pre umiestnenie programu  VARA FM (VARAFM.exe)
D:\VARA TERMINAL – pre umiestnenie  progamu VARA terminal (VARA Terminal.exe)
D:\VARA CHAT – pre umiestnenie programu VARA CHAT ( VARA Chat.exe)
Každý si iste zvolí také umiestnenie týchto programov, ktoré mu vyhovuje. 

Inštalácia programov v prostredí WINDOWS je štandardná a nemám k nej čo dodať. 
Avšak niektoré antivírusové programy, napríklad aj samotný Windows Defender 
zabudovaný vo WIN 10, považujú súbor VARA.exe za falošne pozitívny – považujú ho za 
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vírus, pričom súbor odstránia aj bez toho, aby sa vás pýtali. Aby sme tento problém obišli ,
je potrebné pridať výnimku na tento program: to urobíme nasledovným spôsobom

Ako pridať vylúčenie do zabezpečenia systému Windows:

Prejdite na Štart > Nastavenia > Aktualizácia a zabezpečenie > Zabezpečenie systému 
Windows > Ochrana pred vírusmi a vláknami.

V časti Nastavenia ochrany pred vírusmi a hrozbami vyberte položku „Spravovať 
nastavenia“  a potom v časti „ Vylúčenia“ vyberte možnosť „Pridať alebo odstrániť 
vylúčenia“. Tu vyberte položku „Pridať vylúčenie“  a potom vyberte priečinok C:\VARA –
(presnejšie povedané - priečinok do ktorého sme nainštalovali program VARA HF  
VARA.exe)

Po inštalácii a spustení tohto programu sa nám zobrazí nasledujúce okno programu

2. NASTAVOVANIE PROGRAMU VARA HF
V hornej časti okna má program klasickú lištu s MENU programu. Cez toto menu sa 
realizujú niektoré nie veľmi komplikované nastavenia samotného programu. Väčšina jeho 
vlastností sa prepína automaticky alebo prostredníctvom TCP IP  príkazov z nadradeného 
komunikačného programu (napr VARA terminal, WINLINK a podobne). Z uvedeného 
dôvodu je tento program veľmi ODOLNÝ voči rôznym nevhodným zásahom do parametrov
modulácie a demodulácie v porovnaní s niektorými inými podobnými programami. Ak  totiž
problematike danej modulácie nerozumieme, môžeme nevhodným nastavením 
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parametrov spôsobiť, že program nepracuje správne, alebo pracuje neefektivne alebo 
vôbec nepracuje: Tu to nehrozí.

2.1. MENU SETTINGS

Toto hlavné menu má nasledovné SUBMENU

VARA SETUP...
SOUND CARD...
WATERFALL

2.1.1.  VARA (HF) SETUP

Okno tohto submenu vyzerá nasledovne:

   V časti TCP Ports nastavujeme  čísla TCP
   portov, ktoré sa používajú na komunikáciu medzi
   hlavným komunikačným programom
   a modemovým programom VARA HF

   V tejto časti uvedieme svoju volačku a taktiež
   registračný kľúč, ktorý dostaneme od autora po
   registrácii  licencie na programy VARA (58 EUR)

   Voľbou Allow VARA check for updates via
   internet nás progam upozorní na existujúce
   nové verzie tohto programu

   Pri voľbe Accept 500 Hz connection  bude aj
   stanica, ktorá je nastavená na šírku pásma 2300
   Hz  schopná prijímať správy aj od stanice, ktorá
   pracuje v móde so šírkou pásma 500 Hz. 
   V prípade ,že my máme nastavenú šírku pásma
   500 Hz na nastavení tejto voľby nezáleží.

   Tuner enhancement Vylepšenie tuneru
   Vylepšenie tuneru vo vašej VARA HF bráne
   vyberte iba vtedy, ak máte problémy s pásmami
   skenovania ATU. Táto možnosť vyžaduje 2
   ďalšie pokusy od používateľského klienta.

   CW ID
   Pri zaškrtnutí voľby CW ID sa spolu s digitálnymi
   údajmi odošle aj CW identifiákcia volačky našej
stanice, ktorú môže identifikovať každý poslucháč 

aj bez zapnutého programu na DIGI módy VARA. Toto nastavenie  je vyžadované hlavne  
úradmi v USA.
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RA Board PTT – túto voľbu zaškrtneme v prípade, keď používame interface typu RA-BOARD.
Potom v komunikačnom programe (napr WINLINK) volíme pre PTT voľbu „ EXTERNÉ“

KISS INTERFACE -  voľbu zaškrtneme v prípade, že chceme použiť komunikačný 
program s VARA HF modemom v systéme APRS

RETRIES  - nastavená hodnota udáva maximálny počet pokusov, ktoré program robí pri 
snahe nadviazať spojenie s protistanicou. Tu je vhodné urobiť kompromis, aby sme my 
sami neboli "otravovaní" príliš dlhým skúšaním, keď sú podmienky na pásme evidentne 
zlé. Vhodným nastavením môže byť 5 pokusov. 

2.1.2.  SOUNDCARD SETUP
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VÝBER ZVUKOVÉHO ZARIADENIA 

V prvých dvoch voľbách vyberieme z ponuky zvukových zariadení tie INPUT a OUTPUT 
zariadenia, cez ktoré máme pripojené modulačné signály z nášho rádia do počítača. 
V najjednoduchšom prípade to môže byť interná zvuková karta v počítači, v prípade  
vyššie uvedeného skenu je to zvuková karta zabudovaná v mojom rádiu IC 7200: presný 
názov, aký sa používa pre neše zariadenie si musíme zisti v sytéme WINDOVS v časti 
SPRÁVCA ZARIADENÍ  v sekcii ZVUKOVÉ VSTUPY A VÝSTUPY.

NASTAVENIE ÚROVNE ALC 

Pod poliami pre výber zvukových zariadení máme špeciálny nástroj na správne nastavenie
výstupnej úrovne z modulátora do rádia tak, aby v rádiu nebola prekročená  približne 1/3 z 
hodnoty ukazovateľa (merača) ALC, ktorý sa dá zapnúť na väčšine rádií. Po stlačení 
červeného tlačidla TUNE sa zapne vysielanie a nastavením výstupnej modulačnej úrovne 
sa snažíme docieliť to, aby  ukazovateľ ALC na našom rádiu siahal maximálne len do 1/3 
škály. Veľmi dobrým inštruktážnym  prvkom je tu  uvedenie obrázku, ako vyzerá 
nastavenie ALC v prípade rádia IC 7300.  
V prípade nesprávneho nastavenia ALC dochádza ku premodulovaniu výstupného signálu 
z rádia so všetkými nežiadúcimi účinkami na kvalitu signálu a tým aj  na jeho 
demodulovateľnosť na strane prijímacej stanice.  Je to DOLEŽITÉ   !!!!

2.1.3.  WATERFALL  SETUP

Tu môžeme urobiť len naslodové voľbyvodopád 

• Zapnúť vodopád  ( ON)

• Vypnúť vodopád (OFF) 

• Zapnúť vodopád v režime AUTO

Vypínanie vodopádu má ten účel aby sme mohli znížiť záťaž procesora nášho počítača v 
prípade, že máme slabší počítač. V režime AUTO bude program sám rozhodovať, či sa 
vodopád zapne alebo vypne, čo nás však môže trošku znervózňovať, keď nám zrazu 
zmizne vodopád a my nevieme prečo.

2.2.  MENU VIEW

V tomto jednoduchom menu si len zapíname a vypíname, ktorá kombinácia troch častí 
okna programu bude zobrazená:
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Toto menu nepotrebuje ďalší komentár.

2.3.  MENU LOG

Zapnutím tejto voĺby menu sa nám zobrazí aktuálny log aktivít programu, čo námmôže 
pomôcť v prípade, že neičo nepracuje správne.

2.4.  MENU MONITOR

Program je možné prepnúť do pozície MONOTORA, kedy  program nevysiela ale len 
prijíma. Potom môžeme mať zapnuté dve verzie tohot programu – jedna na RX/TX a  
druhá len ako MONITOR ale musia byť odlíšené  číslami  používaných TCP IP portov.

2.5.  MENU HELP

V tomto menu máme rôzne odkazy napríklad na:

Vara Quick guide : VARA HF 4.3   GUIDE Rev, December 29th 2020. pdf

Tabuľku rýchlostí:  VARA HF Speed.levels LEVES

a ďalšie odkazy na www stránky a internetové skupiny, ktoré sú venované týmto módom
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3.  INŠTALÁCIA PROGRAMU VARA FM 

Aj  program pre softvérový modem určený pre rádia s FM  moduláciou  od  autora 
EA5HVC  (Jose Alberto Nieto Ros ) je dostupný na internete na stránke:

https://rosmodem.wordpress.com/

Momentálne (december 2021)  je na tejto stránke na stiahnutie prístupná verzia:

VARA FM v4.1.8 (VARA for FM transceivers)

Pre inštaláciu tejto FM verzie modemu platia tie isté poznámky ako pre modem VARA HF, 
preto to tu neopakujem.

Po úspešnej  inštalácii tohto programu sa nám zobrazí nasledujúce hlavné okno  
programu:

Na rozdiel od verzie VARA HF tu nemáme vodopád,  ale ináč je vzhľad programu veľmi 
podobný 

4. NASTAVOVANIE PROGRAMU VARA FM
V hornej časti okna má program rovnakú  lištu s MENU programu v ktorej však chýba 
položka MONITOR. Cez toto menu sa realizujú niektoré nie veľmi komplikované 
nastavenia samotného programu. Väčšina jeho vlastností sa prepína automaticky alebo 
prostredníctvom TCP IP  príkazov z nadradeného komunikačného programu (napr VARA 
terminal, WINLINK a podobne). Z uvedenéh
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4.1. MENU SETTINGS

Toto hlavné menu má rovnaké  SUBMENU ako to bolo v prípade programu VARA HF:

VARA SETUP...
SOUND CARD...
WATERFALL

4.1.2. VARA FM SETUP

Okno tohto submenu vyzerá  pre FM verziu samozrejme odlišne ako pre HF (teda SSB) 
verziu a to nasledovne:
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Pre sekcie nastavovania TCP PORTS a  VARA  Licences platia údaje uvedené 
odpovedajúco v časti pre VARA HF

FM SYSTEM

Táto voľba sa dá nastaviť len ne dve hodnoty  NARROW a WIDE a k tomu je uvedený 
priamo v tomto okne vysvetľujúci text ako aj štandardné zapojenie konektora pre 
pripojenie rádií YAESU FTXXX k počítaču..Z tohto vysvetlenia vyplýva, že pre použitie 
tohto VARA FM módu sú najvhodnejšie rádia YAESY FT XXX s DATA konektorom, kde 
máme vyvedený aj výstup DATA  OUT 9600 bps a k tomu to rádiu máme pripojený 
interfejs, ktorý taktiež musí vyhovoať  požiadavke na potrebnú šírku pásma. 
Pre ostatné rádia, ktoré nemajú takýto výstup a teda nevedia  poskytnúť potrebnú šírku 
pásma budeme preto  nastavovať v okienku FM System hodnotu NARROW. 

Samozrejmosťou je potreba prepojenia takýchto FM  rádií s počítačom prostredníctvom 
vhodného interfejsu typu RA-BOARD, alebo typu Signalink, či  MICRO HAM USB III 
Interface a podobne. V prípade interfejsu SIGNALINK však musíme urobiť určitú úpravu, 
ktorá je určite niekde na internete popísaná. 
Takýto interfejs  je však možné si zhotoviť aj vlastnoručne (HOME MADE). Ak však 
chceme mať možnosť využiť aj voľbu WIDE, musí byť šírka pásme prenášaného  
interfejsom min 6 kHz. Táto šírka pásma  je daná predovšetkým použitými oddeľovacími 
transformátormi ale možno aj ďalšími prvkami v interfejsi.

DIGIPEATER

Aj keď to nie je nikde uvedené, predpokladám, že v tomto okne sa má zadať volačka 
digipeatra, cez ktorý prípadne budeme prenášať nás FM signál k cieľovej stanici.  Pretože 
v našich podmienkach takéto digipeatre nemáme, toto okienko ostane prázdne.

RETRIES

Nastavená hodnota udáva maximálny počet pokusov, ktoré program robí pri snahe 
nadviazať spojenie s protistanicou. Tu je vhodné urobiť kompromis, aby sme my sami 
neboli "otravovaní" príliš dlhým skúšaním, keď sú podmienky na pásme evidentne zlé. 
Vhodným nastavením môže byť 5 pokusov. 

Allow VARA CHECK for updates 

Potvrdením tejto voľby nás program upozorní na existujúce nové verzie tohto programu

KISS INTERFACE

Voľbu zaškrtneme v prípade, že chceme použiť komunikačný program s VARA HF 
modemom v systéme APRS
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4.1.3.  VARA FM SOUNDCARDS

Aj toto okno je vo verzii Fm mierne odlišné voči verzii VARA KV

V častiach  DEVICE INPUT a DEVICE OUTPUT volíme z  ponuky danej systémom 
WINDOWS zvukové zriadenie, cez ktoré je naše FM rádio pripojené ku počítaču. Pokiaľ je 
toto prepojenie realizované len jednoduchým káblikom, tak tam zrejme vybereime jediné 
existujúce zaridenie a to je zvoková karta zabudovaná v počítači.

Pokiaľ prepájame rádio a počitač pomocou špeciálneho interfejsu, potom samozrejme 
volíme zvukové zariadenie USB, ktoré je zabudované v interfejsi ( externá zvuková karta)

V ďalšej časti okna máme nástroj ktorým vieme priamo cez tento program ovládať 
intenzitu výstupného signálu: tu máme dokonca dve možnosti. Stlačením červeného 
tlačidla TUNE sa zapne generovanie tónu z programu a posúvaním bežca vieme 
upravovať jeho hlasitosť a nájsť jeho vhodnú úroveň tak aby rádio nebolo premodulované, 
alebo naopak aby nebol modulačný signál príliš slabý. 

Cez ďalšie tlačidlo AUTO TUNE sa spustí inteligentný systém na automatické nastavenie 
úrovne budenia pre našu FM rádiostanicu a to priamo počas testovacieho spojenia s inou 
stanicou pracujúcou rovnakým módom. Toto autometické nastavovanie je popísané v 
ďalšom 

Keď klikneme na tlačidlo AUTO TUNE, otvorí sa nám nové okno DRIVE LEVEL 
CALIBRATION:
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DRIVE LEVEL CALIBRATION

V tomto okne vypíšeme volačku protistanice s ktorou ideme urobiť testovacie spojenie a 
stlačením tlačidla z obrázkom spojovacieho konektora (vidlice) spustíme proces vysielania
10 tónov ( dátových rámcov) s postupne narastajúcou hlasitosťou. Nasledujúci sken bol 
zachytený počas vysielania druhého rámca (signálu)

Po vyslaní všetkých 10 signálov systém čaká na odpoveď od protistanice a keď ju 
dostane, tak automaticky nastaví vhodnú úroveň na našej rádiostanici a celá procedúra je 
tak ukončená.

Keď získam praktické skúsenosti s takýmto automatickým nastavovaním úrovne, tak moje 
zistenia uvediem v tomto súbore. Každopádne je to veľmi inteligentné a môže to veľmi 
pomôcť pri nastavovaní rôznych FM rádií, kde bez vhodnej meracej techniky sa takéto 
nastavovenie robí veľmi komplikovane.
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4.2.3.  MENU PTT

Modem VARA FM koskytuje  celú škálu možností ako zabezpečiť ovládanie PTT rádie cez 
počítač. Preto aj okno ponuky má 4 rôzne verzie podľa toho, cez čo sa  rieši toto 
ovládanie:

• Ovládanie PTT cez CAT
• Ovládanie PTT cez COM port
• Ovládanie PTT cez RA BORADR
• Ovládanie PTT cez VOX

OVLÁDANIE CEZ CAT

V tomto prípade máme 
možnosť vyberať z veˇkého 
počtu rádií od rôznych
výrobcov. Ide tu o tie typy
ktoré majú vyvedené
rozhranie CAT

V takom prípade ešte
doplníme údaje o COM porte 
a rýchlosti, ako aj či PTT
ovládame cez signál RTS
alebo DTR

Výrobcovia: 

ICOM. YAESU ,  KENWOOD, ELECRAFT, TenTec, FLEX RADIO, MIRCOTELECOM

U každého výrobcu je tam veľa typov konkrétnych rádiostaníc a to hlavne tie najbežnejšie 
typy, takže každý by si tam mal nájsť to svoje rádio.
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OVLÁDANIE CEZ COM PORT

Tento spôsob ovládania PTT
sa bude týkať tých rádií, ktoré 
nemajú vyvedený signály na
CAT konektor a sú to
predvšetkým bežné FM 
mobilné rádia ( napr YAESU
FT 7900 a podobné rádia (aj
čínske klony a podobne.

Tento COM port je potom
súčasťou interfejsu, ktorým 
prpepájame rádio a počítač.

Tu vieme len vybrať COM port
v rozsahu od COM1 do 
COM 16 a zvoliť ktorým
signálom ( RTS alebo DTR)
sa ovláda PTT.

Prenosové parametre COM
portu sa zrejme nastavujú 
na štandardné hodnoty.

OVLÁDANIE PTT CEZ VOX

Tento spôsob ovládania PTT cez VOX nie je najšťastnejším riešením a veľmi sa 
neodporúča, aj keď je pomerne jednoduchý. 

OVLÁDANIE CEZ RA -BOARD

Tento typ interfejsu je pomerne neznámy a ani cez GOOGLE sa mi nepodarilo nájs k 
nemu nejaký popis, preto sa tejto možnosti ani viacej nevenujem.

4.3.  MENU VIEW

Pretože okno programu VARA FM pozostáva už len z dvoch častí aj prepínanie 
zobrazovania okna tohto programu má len dve možnosti a to:

• Meradlá a diagramu ( Gauges and Diagrams)
• Meradlá (Gauges)
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4.4.  MENU LOG

Zapnutím tejto voĺby menu sa nám zobrazí aktuálny log aktivít programu, čo námmôže 
pomôcť v prípade, že neičo nepracuje správne.

4.5.  MENU HELP

V tomto menu máme rôzne odkazy napríklad na:

• Vara Quick guide : VARA HF 4.3   GUIDE Rev, December 29th 2020. pdf
je to opäť len návod ku VARA HF a nie VARA FM, hoci niektoré nastavenia sú 
podobné alebo totožné.

• Tabuľku rýchlostí:pre VARA FM  tu nenájdeme žiaden súbor

• Ďalšie odkazy na www stránky a internetové skupiny, ktoré sú venované týmto 
módom

●
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