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Dewasa ini perkembangan teknologi komputer sedemikian cepat. 

Selain dari teknologi prosesor perkembangan juga berkembanga di 

dalam ukuran. Dari komputer ukuran desktop berkembang menjadi 

notebook, dan terakhir mengarah ke konvergensi ke ukuran saku 

berupa Peronal Digital Assistance (PDA). 

PDA juga semakin lengkap fiturnya; tidak sekedar berupa pocketPC 

berbasis Windows/Palm, tetapi juga dilengkapi dengan fitur 

handphone (GSM/CDMA), bluetooth, dan WiFi. 

Dunia amatir juga menghendaki mobilitas yang tinggi; jangan sampai 

urusan logging harus membawa desktop/notebook, salah-salah karena 

nunggu proses booting yang lama, stasiun langka yang kita kejar 

keburu menghilang atau terkena pile up. 

Banyak fitur-fitur ke-amatir-an radio yang sudah diboyong ke 

pocketPC, dari urusan logging mobile, CAT (kontrol pocketPC 

terhadap transceiver) bahkan prediksi lintasan satelite juga sudah 

tersedia (tracksat). 

Satu mode operating yang perlu dicoba adalah digital mode dengan 

software gratis PocketDigi. 

PocketDigi dikembangkan oleh Votjech, OK1IAK dan memiliki fitur 

yang komplit, dari CW, PSK-31 dan RTTY. 

 

   



 
 

Tulisan ini mengacu pada PDA iPAQ seri 6365 yang ber-OS Windows 

Pocket 2002. Test simulasi receive mempergunakan MixW. 

 

Setelah download PocketDigi, lakukan synchronisasi dan copy-kan 

file pocketDigi.exe ke folder/storage card PDA. 

Jalankan program pocketDigi via File Exploer dan akan tampak di 

layar terbagi layar waterfall, layar text receive, layar text 

transmit dan toolbar control dan setting. 

 

 
 

PocketDigi mendukung mode PSK-31, PSK63, RTTY dan CW. 

Pilih mode yang bersesuaian dan dekatkan microphone ke speaker 

transceiver. Mirip dengan MixW lakukan tunning pada sinyal digital 

yang terlihat di layar waterfall. 

Segera pada layar receive akan terdecode informasi sinyal digital. 



Berikut contoh screen capture dari mode rtty dan cw dengan 

simulasi mempergunakan MixW. 

 

       
 

 

Sebagai pengganti CW decoder pocketDigi cukup memuaskan, dengan 

kecepatan 20 WPM masih mampu mendecode dengan stabil, kecepatan TX 

dan RX CW bisa mencapai 60 WPM. 

Untuk mobilitas dan flexibilitas PDA dengan PocketDigi sangat 

membantu, asal jangan di tengah pile up tiba-tiba masuk panggilan 

telepon. 

 

Untuk mode transmitting Insya Allah di lain kesempatan akan 

diulas. 

Selamat mencoba, dan temukan fitur mobilitas di digital mode Anda. 

 

 

Link : 

• MobileLog, PocketPC Morse : http://www.n0hr.com/PocketDigi/ 

• PocketDigi by Votjech, OK1IAK; 

http://sourceforge.net/project/showfiles.php?group_id=164956 


