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1 – WŁAŚCIWOŚCI I FUNKCJE  
 

•••• Nie jest potrzebny port szeregowy lub równoległy, w ystarczy tylko jeden port  USB 

• Całkowita izolacja "Komputer ↔ Radio" 
 • Dwukierunkowa izolacja transformatorem sygnału audio 
 • Optyczna izolacja WSZYSTKICH sygnałów cyfrowych: → Radio Control, CW, PTT, FSK 
•••• Wewnętrzne dostosowanie USB do d źwięków 

• Szeroki zakres poziomu audio: pracuje z poziomami transiwera od 100 mV do 1,5 V. 
•  Szczególnie niski poziom szumów: tak niski jak 0,7 mV skutecznych 
• DuŜy zakres dynamiki: typowo 84 dB, minimum 82 dB. 

• Kompatybilny z wszystkimi programami logowania lu b sterowania opartymi na MS 
Windows 
• Specjalny program microHam "USB Device Router": tworzy porty wirtualne dla pełnej pracy 

ze standardowymi aplikacjami Windows 
• Dostosowywane wstępne nastawienie (preset) pozwala na natychmiastową zmianę 

parametrów DIGI KEYER dla dopasowania do aktualnie uŜywanego programu. 
• Zintegrowany port sterowania komputerem dla wszystk ich radiów CI-V, FIF-232, IF-232, 

RS-232 
• Pełna obsługa  radia Icom, Kenwood, Ten-Tec, Yaesu i innych  
• Nie jest potrzebny oddzielny konwerter poziomów 

•••• Wejście Quelch (blokada) dla dodatkowego sterowania pro gramem 

•••• Wysoka odporno ść na zakłócenia RFI 
• Zintegrowane dławiki i filtry dla lepszej odporności na RFI 
• Nowoczesne ekranowanie i konstrukcja obwodów dla stłumienia produktów RFI 

•••• Podłączenia: 
• Komputer – USB 
• Radio:  - DB15 
• Zasilanie: - 2,1 mm współosiowe 
• Zdalne: PS/2 – MiniDIN6 

•••• LEDy na przednim panelu dla pokazania statusu CW, PTT, SQL, POWER i danych 
sterowania radiem 

• Poziomy audio nadawania i odbioru nastawialne na przednim panelu 
•••• Wbudowana w System Operacyjny obsługa d źwięku USB 

• Nie wymaga specjalnego drajwera lub ograniczenia wyboru aplikacji. 
• Obsługuje pod Windows, Apple, OS-10 i LINUX. 

• Metalowa/aluminiowa obudowa, pokryta proszkiem z pokryciem jedwabistym 
•••• Bezpłatne, nieograniczone czasem uaktualnianie on- line firmware/software. 
 
 
 

2 – WAśNE OSTRZEśENIA 

 
 

Przed pierwszym u Ŝyciem musisz  wstawi ć  

 wewn ątrz DIGI KEYER mostki CAT (zwieracze) poziomu.  

Jeśli DigiKeyer zasilasz z zewn ętrznego zasilacza to  

ZAWSZE sprawd ź biegunowo ść zewnętrznego zasilacza 13,8 V . 

Jeśli twoje radio wprowadza uaktualniane firmware, to  
NIE WYKONUJ uaktualniania przez DigiKeyer 
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3 - OPIS  PANELU 

PANEL PRZEDNI 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(1)  POWER – zasilanie 
  śółty kolor wskazuje na włączenie zasilania urządzenia 
 
(2)  TX 
  Nastawia poziom wysterowania audio przy nadawaniu (drajw) 
 
(3)  CW/FSK 
  CZERWONY kolor wskazuje gdy CW jest aktywne,  
  ZIELONY wskazuje gdy aktywne jest FSK 
 
(4)  SQL  
  ZIELONY kolor wskazuje gdy aktywna jest blokada szumów (Quelch) 
 
(5)  PTT 
  CZERWONY kolor wskazuje gdy  PTT jest aktywne  
 
(6)  RX #2 
  Nastawie poziom audio odbioru z drugiego (sub-, aux- itp.) kanału odbiornika 
 
(7)  RX #1 
  Nastawie poziom audio odbioru z kanału odbiornika głównego (main).
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PANEL TYLNY  

 
Wszystkie podłączenia do komputera, radia i wyposaŜenia znajdują się na tylnym panelu 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(1) –  PA PTT:  Wyjście PTT dla wzmacniacza mocy 
Podczas nadawania połączone z masą 
TIP – sygnał 
Tulejka – masa 
 
(2) - LNA PTT:  Wyjście sterowania dla Nisko  
Szumnego Wzmacniacza (LNA) 
Podczas nadawania połączone z masą 
TIP – sygnał 
Tulejka – masa 
 
Jeśli zwieracz jest w połoŜeniu SS, to tranzystor  
przełączający z otwartym kolektorem jest dołączony 
do gniazda wyjściowego PAPTT lub LNAPTT. 
 
Tranzystor moŜe przełączać do 48V @ 0.8A.  
Jest to pozycja odpowiednia dla nowoczesnych 
 wzmacniaczy mocy z elektronicznym kluczowaniem  
i dla przekaźników obejściowych (bypass) LNA. 
 
Sprawdź w podręczniku  swojego PA i LNA dla upewnienia się, Ŝe wymagania mocy nie przekraczają 
moŜliwości tranzystora, w przeciwnym przypadku ustaw odpowiednie mostki w połoŜeniu RE. Pozycja 
ta łączy styki przekaźnika do gniazda wyjściowego.  Maksymalne wartości dla przekaźnika są to 48V 
AC/DC przy 1 A. 
 
UWAGA:  Jeśli nie jesteś pewny na temat napięcia kluczowania swojego wzmacniacza w LNA, stosuj 
pozycję RE. 
 
(3) – Radio:  Dla podłączenia radia – złącze DB15F szczegółowy opis jest w załączniku A 
 
(4) –  REM: MiniDIN6 dla bloku klawiatury PS/2 lub klawiatury numerycznej. 
 
(5) –  USB: Złącze USB B dla podłączenia komputera. Podłącz do dostarczanego kabla USB A-B 
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4- INSTALOWANIE  

 
Instalowanie DIGI KEYER  składa się z kilku kroków: 

1) przygotowanie DIGI KEYER  do pracy z twoim radiem 
2) zainstalowanie microHAM USB Device Router (oprogramowanie sterowania i złącza 
 (interface)) 
3) konfigurowanie Windows USB Audio Device 
4) konfigurowanie Routera 

 

Przygotowanie Digi Keyer   do u Ŝytku  

1. Zdejmij górną pokrywę z DIGI KEYER i wstaw mostki CAT w sposób podany poniŜej na stronie. 
Mostki interfejsu CAT muszą być odpowiednio skonfigurowane dla wybrania właściwego poziomu 
dla kaŜdego typu radia.  

Poziomy RS-232: 
Elecraft: K2, K3, Icom: 7800, JRC: JST-245 
Kenwood: TS-480, 570, 870, 2000, 
TenTec: wszystkie radia ze złączami DB9 lub DB25 
Yaesu: FT-450, FT-847, FT-920, FT-950, FT-
1000MP, Makr V, Mark V Field,  
FT-2000, FT-9000 

 

 

 

 

 
Poziomy IF-232: 
Kenwood: TS-140, 440, 450, 680, 690, 711, 790, 
811, 850, 940, 950 

 

 

 
Poziomy FIF-232 
Yaesu FT-100, 736, 747, 757GXII, 767, 817, 840, 
857, 890, 897, 900, 980, 990, 1000, 1000D 

 

 

 
Poziomy CI -V: 
Icom: wszystkie radia z wyjątkiem 7800  
z  RS-232 
Ten-Tec: wszystkie radia ze złączem 3,2 mm 

 

 

 

Uwaga: Interfejs CAT nie jest fabrycznie konfigurow any 

 

2. Podłącz wtyk DB15M na wiązce kabla radiowego do gniazda DB15 na tylnym panelu DIGI KEYER 
i podłącz wszystkie złącza kabla z wiązki kablowej do odpowiednich gniazd na tylnym panelu 
twojego transiwera. 

 KaŜde złącze na kablu złączowym (interfejsu) jest oznakowane tak samo jak odpowiadające mu 
gniazdo w twoim transiwerze. 

3. Jeśli kable radiowe są zakończone przewodami dla zewnętrznego zasilacza, podłącz te przewody 
do zasilacza 12-16 V DC. Sprawd ź biegunowo ść. 

4. Przygotuj, lecz nie podłączaj kabla USB od DIGI KEYER do twojego komputera. 
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Instalowanie Routera Urz ądzenia micro HAM USB  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Uruchamia się pomoc Windowsa w instalowaniu i 
pyta, w którym folderze ma być zainstalowany 
Router i jego wspomagające pliki. Uwaga: jeśli nie 
masz powaŜnego powodu do instalowania Routera 
gdzieś indziej, to zainstaluj go w połoŜeniu 
domyślnym. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dla zainstalowania Routera kliknij na link Install 
USB Device Router  na instalacyjnym CD lub 
pobierz najnowszy pakiet instalacyjny z miejsca 
web:  

WWW.microHAM.com/downloads.html. 

Jeśli pobierzesz uaktualniony pakiet, kliknij na 
"urouter_release_xx_xx.exe" (xx_xx jest wersją) 
dla uruchomienia instalowania. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gdy instalowanie Routera jest zakończone, kliknij 
"Finish" dla uruchomienia Routera po raz 
pierwszy. 

Następnie włącz kabel USB i przystąp do 
konfigurowania Routera dla twojej stacji i 
oprogramowania. 
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Konfigurowanie Kodeka USB AUDIO  

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Windows będzie automatycznie instalował  w 
DIGI KEYER drajwer USB Audio Device dla 
obsłuŜenia USB Audio CODEC.   
Windows automatycznie wybierze kaŜde nowo 
zainstalowane urządzenie audio jako domyślne 
urządzenie dla odtwarzania dźwięku i 
zapisywania dźwięku. NiepoŜądanym jest aby 
Windows Sounds były odgrywane przez DIGI 
KEYER i w eterze!  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
W Windows 2000 i Windows XP, otwórz "Sounds 
and Audio Devices" w panelu sterowania lub 
kliknij prawym przyciskiem na ikonę głośnika na 
pasku zadań i wybierz Adjust Audio Properties. 
Resetuj urządzenie domyślne dla odtwarzania 
dźwięku i zapisywania głosu do twojego  
pierwotnego komputerowego urządzenia 
dźwiękowego. 
 
W Window Vista otwórz "Sound" w panelu 
sterowania (Control Panel), lub kliknij prawym 
przyciskiem na ikonę głośnika na pasku zadań i 
wybierz "Playback Devices". Resetuj domyślne 
ustawienie głośnika w twoim pierwotnym 
komputerowym urządzeniu dźwiękowym. 
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Konfigurowanie Routera urz ądzenia USB  micro HAM   

Program Routera urządzenia USB MicroHAM (Router) dostarcza Windowsowi kompatybilne narzędzie 
konfiguracyjne dla urządzeń microHAM (dla CW KEYER a takŜe dla microKEYER, DIGI KEYER i USB 
Interfaces) oraz software interface dla innych aplikacji Windows (logger, oprogramowanie cyfrowe itd.) 
Program interfejsu jest dostarczany, jako Virtual Serial Ports. 

Dla skonfigurowania i uŜywania CW KEYER z programami aplikacji kompatybilnymi z Windows, 
konieczne jest zainstalowanie drajwera USB, uruchomienie Routera, i dostarczenie zasilania do DIGI 
KEYER. Router jest wtedy konfigurowany na zgodność z wymaganiami programu aplikacji (logger lub 
digital mode). 

 

Status DIGI KEYER  

 
Gdy drajwer USB jest prawidłowo zainstalowany i 
DIGI KEYER jest zasilany z radia lub zewnętrznego 
zasilacza 12 V DC, to Router pokaŜe okno dialogowe 
urządzenia z ZIELONYM zaznaczeniem obok nazwy 
urządzenia (DIGI KEYER) 
 
 
 
Jeśli Router pokazuje śÓŁTE "X" zamiast zielonego 
√√√√, oznacza to, Ŝe drajwer USB jest prawidłowo 
zainstalowany, ale DIGI KEYER nie otrzymuje 
zasilania z radio lub zewnętrznego zasilacza. 
 
 
Jeśli Router pokazuje CZERWONE "X" zamiast 
zielonego √√√√, oznacza to, Ŝe urządzenie jest odłą-
czone i Router nie widzi części USB od DIGI KEYER. 
To się zdarza, gdy kabel USB jest niewłączony lub 
sterownik USB nie jest prawidłowo zainstalowany. 
 

 
 

Nastawienie pocz ątkowe  

 
 
Dla skonfigurowania DIGI KEYER do prawidłowej 
pracy naleŜy uŜyć Routera. Okno dialogowe 
konfiguracji (tab) urządzenia (w czerwonym 
prostokącie) jest stosowane dla nastawienia kaŜdej 
części DIGI KEYER'A – portu wirtualnego dla 
komunikacji z aplikacją (porty), poziomem audio, 
PTT i klawiatury FSK (Keying) i zachowania 
komunikatów FSK  (FSK Messages). 
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Tworzenie i wykorzystywanie Wirtualnego Portu Szere gowego  

 
Router microHAM tworzy zbiór szeregowych portów wirtualnych, które pozwalają aplikacjom Windows 
(loggers i oprogramowanie cyfrowe) pracować z DIGI KEYER tak jakby pracowały z "rzeczywistymi" 
(hardware) portami szeregowymi. 
Aby moŜna było wykorzystywać te porty wirtualne, naleŜy je uprzednio utworzyć, a następnie 
przypisać funkcję (sterowanie radia, PTT, CW, FSK, itd.) dla kaŜdego portu wirtualnego. 
 

NIE definiuj portu, który jest aktualnie w uŜyciu (na przykład COM1 lub COM2, które są portami 
sprzętu (hardware) na wielu kartach głównych), lub portów wirtualnych stosowanych przez inne 
urządzenie USB. Router nie pozwoli na wykorzystanie numeru portu COM, który jest juŜ obecny w 
systemie (jak porty sprzętowe COM lub wewnętrznych modemów), lecz port te mogą być czasami 
ukryte. Jeśli inne urządzenie, które takŜe korzysta z portów wirtualnych (zewnętrzne urządzenia USB, 
urządzenia bluetooth, mobile phones, PDA itd..) nie jest podłączone do komputera podczas tworzenia 
portów wirtualnych w Routerze, to porty te mogą nakładać się na siebie i nie będą działały właściwie, 
gdy podłączysz takie urządzenie. 

 
WaŜne ostrze Ŝenie:  Przed utworzeniem portu wirtualnego COM, doł ącz najpierw wszystkie 
urządzenia zewn ętrzne, które b ędziesz u Ŝywał z komputerem i pozwól im doł ączyć się do 
systemu. Restartuj Routera i nast ępnie utwórz porty wirtualne COM  
 

Porty wirtualne są tworzone w menu Virtual Port 

Create – tworzy porty wirtualne COM. MoŜliwe jest 
wybranie w tym samym czasie więcej niŜ jednego 
portu przez przytrzymanie klawisza Ctrl i kliknięcie 
na kilka numerów portów COM. Tworzenie portów 
wirtualnych moŜe zająć chwilę czasu, (kilkadziesiąt 
sekund), bądź cierpliwy. 

Delete –  usuwa kaŜdy pojedynczy port wirtualny. 

Delete All  – usuwa wszystkie uprzednio utworzone porty wirtualne. 

Nie usuwaj portu wirtualnego zanim wszystkie aplikacje stosujące taki port nie zostaną zamknięte.  

 

TIP: MoŜliwe jest jednoczesne wybranie wielu 
portów przez przytrzymanie przyci śniętego 
klawisza Ctrl  i klikaj ąc na numery portów COM. 

TIP: Jeśli odinstalowałe ś inne urz ądzenie, które 
korzystało z portu wirtualnego i Router nie 
oferuje zwolnionego numeru portu COM, to 
będziesz musiał resetowa ć szyn ę portu 
wirtualnego. Mo Ŝesz zrobi ć to przez jednoczesne 

usuni ęcie wszystkich portów wirtualnych w Routerze.  
Wybierz "Virtual Port | Delete All" a nast ępnie utwórz 
ponownie potrzebne porty. Powinien pojawi ć się brakuj ący 
numer portu COM. 
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5 - Router urz ądzenia micro HAM USB 
MENU  ROUTERA 

Restore Router Settings:  stosowane jest dla przywracania nastawień z pliku urs tworzonego 
rozkazem backup. Plik urs moŜe być uŜywany tylko z urządzeniem, dla którego został 
utworzony (generowany) na komputerze z przypisanym tym samym portem (plik zawiera 
numer seryjny urządzenia). 

Ostrze Ŝenie: Przywracanie backup zast ępuje wszystkie aktualne nastawienia Routera wraz ze  
wst ępnymi nastawieniami (Presets), stosuj to ostro Ŝnie! 

Backup Router Settings: stosowane jest dla utworzenia pliku backup urs. 

 Plik ten zawiera nastawienia Routera (wraz z nastawieniami wstępnymi – presets) dla 
wszystkich urządzeń zdefiniowanych w Routerze. 

Options | General 

- Load Router on Start-up :, jeśli zostanie zaznaczone, Router uruchomi się 
automatycznie przy kaŜdym uruchamianiu komputera, lub przy restartowaniu (reboot). 

- Start Router Minimized: , gdy zaznaczone, startował będzie Router zminimalizowany. 

Options | Band Map: Nie ma zastosowania dla DigiKeyer – 

 Dostosowywalne granice pasma stosowane dla sterowania wyjściem danych pasma. Kody 
BCD mogą być dostosowywane dla napędzania przełączników antenowych lub sterowania 
filtrem pasmowo-przepustowym.  

Opctions | Digital Band Map: - Nie ma zastosowania dla Digi Keyer – 

 Dostosowywalne granice pasma dla pracy w trybie cyfrowym. Nastawienia te są stosowane 
dla automatycznego (opcyjne) wyboru wyłącznika audio i w trybie PTT opartym na 
częstotliwości pracy. Staranne wybranie "Digital Band" jest niezbędne dla transiwerów, które 
nie mają specjalnego trybu dla pracy AFSK, lub nie zgłaszają tego trybu w zestawie 
rozkazów komputerowych. Dotyczy to przede wszystkim transiwerów Kenwood i TenTec, ale 
ma zastosowanie takŜe do starszych radiów Icom i Yaesu. 

Options | Audio Devices: -   

-  Don't use audio devices  - jeśli zaznaczone: Router nie stosuje urządzeń audio i 
nastawienia w oknach dialogowych (tab) Audio Mixer i DVK są nieskuteczne.      

- Manualy assign audio devices:-  jeśli zaznaczone, Router pozwoli uŜytkownikowi na 
wybranie urządzenia audio (karta dźwiękowa) we właściwych polach w oknie dialogowym 
Audio Mixer i będzie aktywnie sterował urządzenia audio. 

- Automaticaly assign microHAM audio devices:-  jeśli zaznaczone, to Router automa-
tycznie przypisze odpowiednie urządzenie audio o tej samej nazwie, jeśli wielokrotne 
złącza microHAM tego samego rodzaju są dołączone do jednego komputera. 

Options | DVK:  Nie jest obsługiwane przez CW Keyer 

- Voice message time limit : maksymalny czas dla kaŜdego komunikatu głosowego, aŜ do 
120 sekund. 

- Sample rate : częstotliwość próbkowania stosowana podczas zapisywania i odtwarzania 
komunikatów głosowych. 

- Sample size:  wielkość próbkowania stosowana podczas zapisu komunikatu głosowego. 
Wielkość próbkowania wpływa, przede wszystkim, na jakość audio komunikatu. 
Próbkowanie 16 bitowe daje audio lepsze niŜ 8 bitowe 

Options | USB: 
- Noise Immunity : Określa ile razy niedostarczony pakiet USB będzie powtarzany zanim 

urządzenie USB zostanie odłączone od systemu operacyjnego. 
- Response time:  wybiera jak długo chip USB w urządzeniu będzie czekał na dodatkowe 

dane przed wysłaniem danych do systemu operacyjnego. 
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Minimize: Klikając na to minimalizuje się Routera 
do ikonki (tray) systemowej na dole prawego 
naroŜnika paska zadaniowego Windows (the 
"System Notification Area"). 

 
TIP: Gdy Router jest zminimalizowany, mo Ŝesz przywróci ć go przez podwójne klikni ęcie na ikon ę 
zasobnika systemowego (tray) Routera. Mo Ŝesz tak Ŝe przywróci ć Routera podwójnym klikni ęciem 
na ikon ę Routera na pulpicie lub przywróci ć Routera z menu Programy.   
 

Exit: Kliknięcie na tę pozycję kończy pracę Routera. 

Uwaga:  Gdy Router jest zako ńczony, to program aplikacji nie b ędzie w stanie komunikowa ć 
się z DigiKeyer i radio. 

 

MENU  PRESET  
 
Wymagania kaŜdego programu są róŜne i kaŜdy program moŜe obsługiwać sterowanie radiem, 
kluczowanie CW / PTT na swój sposób. W niektórych przypadkach to, co działa w jednej aplikacji 
moŜe nie działać prawidłowo w drugiej. Dla uzyskania maksimum korzyści z DigiKeyer, moŜesz chcieć 
dostosować ustawienia dla kaŜdej aplikacji. 

Dla ułatwienia przełączania między aplikacjami, Router 
dysponuje do 12 wstępnych nastawień (Preset) 
definiowanych przez uŜytkownika. W pamięci zachowane 
mogą być róŜne konfiguracje nastawienia wstępnego 
(preset) i przywoływane natychmiast przez proste 
kliknięcie na przycisk preset. 
 

KaŜdy preset zawiera nastawienia dla wszystkich 
urządzeń podłączonych to Routera i przez niego sterowa-
nych. Na przykład, jeśli Router steruje microKEYER, DIGI 
KEYER i USB Interface, to kaŜdy preset zapamiętuje 
nastawienia dla wszystkich tych urządzeń wraz z 
przypisaniem portów COM i zawartości wszystkich sub-
okien dialogowych, z wyjątkiem okna komunikatów 
FSK/CW i okna dialogowego DVK 

UWAGA: Presety dla ró Ŝnych logerów nie s ą dost ępne 
zanim nie b ędą zachowane przez u Ŝytkownika za pomoc ą 
Preset | Save as. Instrukcje nastawiania (setup) dla róŜnych 
logerów znajduj ą się w dokumentach Setup Guide 
dost ępnych w menu pomocy (Help) Routera. Je śli Help | 
Setup Guides nie s ą dost ępne lub s ą niekompletne, to 
najpierw u Ŝyj Help | Download Documents.  

Są trzy sposoby dla zastosowania presetu z chwilą, gdy 
zostanie on utworzony:  

 

1. Kliknij na Preset  i wybierz Ŝądany preset z zstępu-
jącego menu. 

 
2. Kliknij na przycisk preset. Dla zobaczenia przycisków 

w Routerze, zaznaczone musi być Preset | Show Buttons. Gdy zostaną zastosowane nastawienia 
z presetu, to świeci zielone światełko umieszczone w przycisku preset. To zielone światełko świeci 
TYLKO wtedy, gdy wszystkie nastawienia w Routerze są takie same jak te, które są zachowane w 
presecie. 
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3. Przez prawe kliknięcie na ikonę (tray) systemu, gdy Router jest 
zminimalizowany. 

Presety (wstępne nastawienia) i aktualna konfiguracja Routera są 
zachowywane w rejestrach, gdy Router jest zamykany i są przywoływane, 
gdy Router jest ładowany. 

Save as –  zachowuje aktualne nastawienia Routera w presecie dla 
przyszłego uŜytku. 

Rename – Pozwala na zmianę nazwy istniejącego presetu.  

Delete  – Usuwa wybrany preset 

Show buttons –  Gdy zaznaczone, to Router pokazuje przyciski presetu. 
 

DEVICE MENU (URZĄDZENIA)  

Router moŜe sterować wieloma urządzeniami. 
Pozwala to na równoczesne konfigurowanie 
nastawień dla wszystkich dołączonych urządzeń 
przez uŜycie Presetu. 

KaŜde urządzenie ma swoje własne pole dialogowe 
(Tab), w głównym notatniku Routera. Zawartość 
pola dialogowego urządzenia zaleŜy od typu 
urządzenia. Dodawanie urządzenia odbywa się 
automatycznie, gdy Router wykryje nowe 
obsługiwane urządzenie (USB driver). Gdy nowe 
urządzenie zostanie juŜ wykryte to pozostaje ono w 
pamięci Routera nawet po odłączeniu tego 
urządzenia. KaŜde urządzenie jest identyfikowane 
niepowtarzalnym łańcuchem szeregowym.  

Rename -  Tworzy nazwę urządzenia klienta. Jest to uŜyteczne, jeśli dwa lub więcej urządzeń jest 
podłączonych do Routera. Na przykład CW KEYER, micro Keyer i USB Interface II moŜe mieć 
zmienioną nazwę na bardziej identyfikującą, w sposób pokazany poniŜej. 

 
Delete –  Usuwa urządzenie z Routera. Usunięte 
moŜe być tylko urządzenie odłączone, zazna-
czone  RED "X" w polu dialogowym (tab) 
urządzenia. Dla odłączenia urządzenia od 
Routera, wyłącz kabel USB z komputera lub 
urządzenia. 

 

Save Template -   będzie zachowywało aktualne nastawienia Routera w pliku szablonu (template). 

 Gdy kliknięte, Router otworzy standardowe okienko dialogowe File Save (zachowania pliku) –
domyślne połoŜenie jest C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\microHAM\cfg. 
Jeśli w tym samym katalogu znajduje się hipertekst (html), lub otwarty tekst (txt) dokumentacji 
pliku o tej samej nazwie jak szablon, to będzie on połączony z szablonem (template). 

 
Load Template – będzie automatycznie konfigurował Routera z szablonu (plik *.tpl). 
 Gdy kliknięte, Router otworzy standardowe okienko dialogowe pliku File Save – którego 

domyślne połoŜenie jest w C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\microHAM\cfg 
– i wybrany moŜe być Ŝądany szablon. Gdy Router załaduje szablon (template), to poszukuje w 
tym samym katalogu plik html lub txt z nazwą taką samą jak ma szablon. Jeśli taki plik zostanie 
znaleziony, to będzie wyświetlony.  
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TIP: Szablony s ą pot ęŜnym narz ędziem dla szybkiej konfiguracji Routera dla pracy w  
poszczególnych aplikacjach. Pliki szablonu s ą wymienialne mi ędzy komputerami i s ą 
dobrze przystosowane do klonowania nastawie ń przy stosowaniu tych samych 
aplikacji na stacjach wielo-komputerowych, albo dla  rozesłania nastawie ń między 
uŜytkownikami.   
 

 

Upload Firmware: microHAM będzie przypadkowo dokonywał uaktualnienia firmware w Digi Keyer. 
Uaktualnienie moŜe wprowadzać nowe parametry w Routerze lub poprawić kompatybilność 
aplikacji. Ostatnia publiczna wersja oprogramowania firmowego (firmware) jest zawsze 
dostępna w WWW.microHAM.com/downloads.html. 

 

 Dla uaktualnienia firmware, pobierz plik firmware do swojego komputera, następnie kliknij 
Device | Upload Firmware.  Otworzy się okno dialogowe Windows; przenieś się do 
katalogu, w którym zapisujesz firmware i wybierz plik. 

 

TIP: Jeśli uaktualniasz Routera, to uaktualnienie b ędzie zawierało plik najnowszego 
firmware. Nowe firmware b ędzie automatycznie załadowywane do DIGI Keyer  gdy 
nowa wersja Routera b ędzie wł ączona po raz pierwszy i wtedy masz tylko na 
zapytanie, da ć pozwolenie na uaktualnienie. 

 

MENU PORTU WIRTUALNEGO  

Koniecznym jest utworzenie kilku wirtualnych 
portów szeregowych (COM ports) dla umoŜli-
wienia aplikacjom Windows (logging, sterowanie 
lub program trybu cyfrowego) dostępu do 
urządzeń microHAM. 

Create –  Tworzy wirtualne porty COM. MoŜna 
jednocześnie wybrać kilka portów przez 
przytrzymanie klawisza Ctrl i klikanie na numery 
portów COM.  Tworzenie portów wirtualnych 
wymaga czasu, bądź cierpliwy. 

Delete – Usuwa poszczególne porty wirtualne 

Delete All –  Usuwa wszystkie wcześniej 
utworzone porty wirtualne i resetuje szynę 
Wirtualnego Portu Szeregowego. 

Nie usuwaj portu wirtualnego zanim zostaną 
zamknięte wszystkie aplikacje korzystające z 
tego portu wirtualnego. 

Wirtualne porty szeregowe mogą być 
przeglądane w Device Manager, w folderze 
ELTIMA. 

 

 

Uwaga: Prawidłowo pracuj ące porty nie powinny wy świetla ć znaku wykrzyknika (!).  
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MENU HELP (POMOC)  

 

Manuals: Link do podręczników microHAM znajdujących się w twoim systemie. 

Setup Guides: Link do przewodnika po konfiguracji oprogramowania dla wielu zwykłych zastosowań. 

Download Documents:  Pobiera dokumentację microHAM wraz z uaktualnionym podręcznikiem i 
przewodnikiem nastawiania. MoŜesz wyspecyfikować produkty, dla których chcesz otrzymać 
dokumentację.  

 Uwaga: wymaga poł ączenia z Internetem. 

microHAM Home Page:  Link do WWW.microHAM.com  

microHAM Download Page:  Link WWW.microham.com/downloads.html 

Show Tooltips: , Gdy zaznaczone, to wyświetlana jest mała, pojedyncza linia pomocy poniŜej kursora 
myszki. 

Update Router:  Pobierz i zainstaluj najnowszą wersję Routera. 

About: Pokazuje numer wewnętrzny wersji Routera. 
 
 
 

OKNA DIALOGOWE KONFIGURACJI URZ ĄDZENIA  

 
Są trzy (3) okna dialogowe dla konfigurowania DIGI KEYER. KaŜde pole dialogowe steruje częścią 
funkcji DIGI KEYER. Wszelkie zmiany w dwóch (2) pierwszych oknach są natychmiast stosowane w 
DIGI KEYER. Zmiany w Komunikatach (Messages) NIE są wprowadzane automatycznie. Dla 
zachowania ich naciśnij przycisk Store  lub Store All. 
 
Ports  - jest stosowane dla przypisania wirtual-

nego portu do DIGI KEYER dla 
wykorzystania przez  aplikację. 

 
Keying - jest stosowane dla konfigurowania 

czasowania (timing) sygnału PTT, pracy 
klawiatury FSK i procesora audio 

 
Messages – stosowane dla zachowania komunikatu FSK. 
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POLE DIALOGOWE PORTÓW  

Jeśli porty wirtualne zostały juŜ utworzone, to muszą być one skojarzone z określonymi kanałami 
urządzenia (np. Sterowanie (Control), CW, PTT itd.). Przypisania te muszą odpowiadać nastawieniom 
programów  aplikacji i muszą być skonfigurowane najpierw w Routerze, a następnie w aplikacji (np. 
program logging, MMTTY, STREAM itd). 

 

Bardzo wa Ŝne jest wła ściwa konfiguracja przypisa ń portu w polu dialogowym dla 
zintegrowania z loggerem. Starannie przeczytaj poni Ŝsze informacje. 

 

DIGI KEYER ma dziewięć (9) funkcji z pokazywaniem stanu i zastosowanego nastawienia przez 
aplikację główną (host). 

•••• CAT (stosuje RxD i TxD) 

• 2nd CAT. (wirtualny "fork" (rozgałęzienie) dla głównego kanału CAT) 

•••• FSK (stosuje TxD i opcyjnie RTS/DTR dla PTT) 

•••• 2nd FSK (stosuje TxD i opcyjnie RTS/DTR dla PTT) 

•••• CW (stosuje DTR lub RTS) 

• PTT  (stosuje DTR lub RTS) 

• 2nd PTT  (stosuje DTR lub RTS) 

•••• SQUELCH (wyciszanie)(stosuje CTS, DCD, DSR lub RING) 

• Control     (stosuje RxD i TxD) 

 

Uwaga podstawowa: Nie przypisuj portów wirtualnych do tych funkcji, które nie są uŜywane przez 
aplikację. Jest to zbędne i niepotrzebnie pochłania zasoby. 
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PORT CAT & PORT CAT 2 nd  

Kanał CAT jest stosowany przez program aplikacji dla sterowania częstotliwością transiwera, trybu, 
przełączania T/R i wielu innych parametrów, stosujących protokół szeregowy (CAT). ChociaŜ 
większość nowoczesnych radio implementuje pewne formy sterowania szeregowego (CAT), to niemal 
we wszystkich odbiornikach implementacje są róŜne.  Stopień dostępności sterowania kaŜdego radia 
zaleŜy od tego radia i aplikacji. 

UWAGA:  Numer portu przypisany w Routerze MUSI by ć zgodnym z numerem portu 
przypisanym do aplikacji głównej. Najpierw skonfigu ruj porty wirtualne COM w Routerze, 
nast ępnie konfiguruj aplikacj ę. 

Gdy port COM jest przypisany w Routerze, lecz nie 
jest przypisany do aplikacji (lub aplikacja nie jest 
czynna), to Router wskaŜe, Ŝe kanał jest zamkni ęty. 

Gdy jakaś aplikacja otworzy port COM przypisany dla sterowania (zazwyczaj przy włączaniu 
zasilania), Router pokazuje kanał, jako otwarty  i wyświetla szybkość transmisji (baud rate), bity 
danych, parzystość i liczba bitów stopu, stosowanych w aplikacji. Na przykład, 4800 8N2 oznacza: 
4800 bodów, 8 bitów długości danych, parzystość = none i dwa bity stopu. 

Dane płynące przez kanał CAT są pokazywane dwoma strzałkami. Zielona strzałka pokazuje przepływ 
danych z głównej aplikacji do radia, zaś czerwona strzałka pokazuje przepływ danych od radia do 
aplikacji. 

TIP: Jeśli aplikacja realizuje kluczowanie PTT (T/R) sterow aniem radia (CAT), to ustaw 
funkcj ę tą na OFF. PTT przez CAT nie jest pewne poniewa Ŝ RFI mog ą przeszkadza ć 
radiu w przeł ączaniu z powrotem na odbiór. Dodatkowo microKEYER I I nie mo Ŝe 

sterowa ć wzmacniaczem gdy aplikacja stosuje PTT przez CAT, poniewa Ŝ nie ma sposobu 
wyczuwania, Ŝe aplikacja ustawiła transiwer na nadawanie. Dla te go celu jest wyznaczony 
kanał przeł ączania T/R nazwany 
PTT.  

UWAGA:  Wirtualny port COM  nie 
stosuje sygnałów potwierdzenia 
(handshaking). Konfiguruj nastawie-
nia DTR i RTS w twoim programie 
aplikacji (logger) na OFF. Nie 
wybieraj "Handshake". 

Aby Router obsługiwał dwa porty 
CAT, to musi znać jaki transiwer jest 
stosowany (protokół CAT) tak aby 
mógł kierować odpowiedzi transiwera 
do właściwej aplikacji. Dla wybrania 
radia naciśnij przycisk Set.  

Wybierz swoje radio w polu 
dialogowym Radio  (combo box). 
Następnie wybierz szybkość komu-
nikacji  w okienku Baud rate .  

Uwaga: Szybkość komunikacji musi 
odpowiadać twojemu radiu. 

Wszystkie Icom i niektóre radia 
TenTec wymagają prawidłowego 
adresu CI-V . Jeśli wszystko jest skonfigurowane prawidłowo, to częstotliwość pracy i tryb powinny być 
wyświetlane. 

TIP: W niektórych transiwerach Icom stosowanych z Rout erem nale Ŝy wył ączyć funkcj ę 
Autobaud. Konfiguruj radio, Router i twój program d la pracy 9600 lub 19200 bodów. 

Dezaktywuj pytanie routera –  Gdy to okienko jest zaznaczone, to Router nie będzie pytał radia 
o częstotliwość i tryb, gdy ta informacja nie jest dostępna z komunikacji między aplikacją i radio. 
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UWAGA:  "Disable router queries" dezaktywuje pytanie przez  Routera tylko wtedy gdy port był 
otwierany przez program aplikacji. Gdy port wirtual ny jest zamkni ęty, to Router zawsze 
prosi radio o obsługiwanie automatycznej funkcji pr zełączania micro KEYER. Jeśli jest 
potrzebne dezaktywowanie wszystkich zapyta ń, wybierz jedn ą z opcji "none" w okienku 
Radio. 

PW1 on radio bus – przy zaznaczeniu tego okienka Router okresowo generuje emisję Icom 
"Transceive" dla utrzymania PW1 w synchronizmie.  

Dolne dwie-trzecie okna Radio  jest szeregowym monitorem komunikacyjnym. Monitor wykorzystuje 
kolory i tagi dla wskazania, które urządzenie jest odpowiedzialne za dane. Czarne zapytania (H1-TX 
lub H2-TX)i szare odpowiedzi radia (H1-RX lub H2-RX) są z aplikacji "host" (np. logger), H1 oznacza 
aplikację główną (host) w głównym porcie CAT, natomiast H2 jest aplikacją główną na porcie 2nd. 
Zielone pakiety (R-TX i R-RX) są zapytaniami i odpowiedziami z/do Routera i nie przechodzące do 
aplikacji. 

Router monitoruje komunikację, gdy aplikacja główna realizuje sterowanie i okresowo zapytuje o 
jakieś brakujące informacje (częstotliwość VFO i tryb). PoniewaŜ niektóre aplikacje nie zapytują radia 
regularnie lub zupełnie nie zapytują, to Router musi przerywać taką komunikację dla uaktualnienia jej 
stanu wewnętrznego. Celem uniknięcia zamieszania aplikacji, gdy Router zapytuje radio, to dane z 
aplikacji są buforowane i wysyłane do radia po tym, gdy Router odbierze odpowiedź na swoje pytanie. 
Jeśli Router nie otrzyma odpowiedzi na pytanie w dopuszczalnym okresie czasu, lub nie rozumie 
odpowiedzi, to wyświetla "oldest query discarded" – (stare pytanie odrzucono), lecz przesyła wszystkie 
dane do wirtualnego portu szeregowego dla uniknięcia zamieszania w aplikacji (logger). 

PoniewaŜ USB wysyła dane w ramkach z opóźnieniem między ramkami, Router pokazuje granice 
ramki trzema kropkami (…). Jeśli pakiet jest zakończony trzema kropkami to oznacza, Ŝe dane będą 
kontynuowane w następnej ramce. 
 

2nd PORT CAT  

Zaczynając od wersji 7.0 Router posiada wyjątkową zdolność sterowania: 2nd CAT Port jest 
inteligentnym rozgałęzieniem danych (złącze programowe "Y"), które pozwala drugiej aplikacji na 
współdziałanie w sterowaniu radiem. Router monitoruje, gdy dane są wysyłane z kaŜdej aplikacji i 
kieruje odpowiedzi radia do właściwego wirtualnego portu. 

WAśNE: obie aplikacje, dla prawidłowej pracy, muszą stosować ten sam parametr komunikacyjny 
(szybkość w bodach, długość danych, parzystość i liczba bitów stopu)! 

śaden port nie ma priorytetu. Zapytania/rozkazy z aplikacji są obrabiane naprzemiennie. Dla 
uniknięcia kolizji i pomyłek w wyniku nieoczekiwanych danych, odpowiedzi z radia są zwracane tylko 
do aplikacji, która generuje polecenie. Dobrowolne dane takie jak automatyczne uaktualnienia 
częstotliwości/trybu (Icom pakiety "transceive" lub dane "Auto-information" od Kenwood, Elecraft i 
stare transiwery Yaesu), jest wysyłane do obu portów CAT. 

 W wyniku ograniczenia fizycznego przepustowości kanału danych i moŜliwości sterownika w róŜnych 
transiwerach, jest kilka waŜnych zasad, które muszą być przestrzegane. 

• ZłoŜone dane z obu aplikacji nie mogą przekraczać maksymalnej przepustowości portu 
sterowania radia i sterownika transiwera. Innymi słowy, szybkość zapytywania z jednej 
aplikacji moŜe wymagać obniŜenia, dla uczynienia miejsca, dla drugiej aplikacji i odwrotnie. 

• Aplikacje muszą być tolerancyjne na opóźnienie odpowiedzi z radia. KaŜda aplikacja musi 
czekać na odpowiedź radia, gdy inna aplikacja komunikuje się z radio. 

• W wyniku róŜnic w protokole przy realizacji rozkazów obsługi podziału (Split) VFO w wielu 
transiwerach (szczególnie Icom), tryb rozdzielenia (split) musi być inicjowany i zakończony 
przez tylko jedną aplikację i nie powinno być stosowane ręczne sterowanie podziałem (z 
przedniego panelu radia).  

UWAGA:  Pomimo obszernego badania przy zastosowaniu ró Ŝnych kombinacji aplikacji dla 
portów CAT  i 2 nd CAT, micro HAM nie mo Ŝe gwarantowa ć właściwego działania przy ka Ŝdej 
potencjalnej kombinacji aplikacji. 
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PORTY  FSK  &  2 nd  FSK  
 

 

Kanał FSK jest stosowany przez programy aplikacyjne dla nadawania sygnału kluczowania FSK.   
FSK jest stosowane zasadniczo dla RTTY. Jest bardzo waŜne  poznanie róŜnicy między FSK i AFSK. 
 

FSK jest cyfrowym (On/OFF) sygnałem stosowanym w transiwerach dla generowania przesuwania 
częstotliwości. FSK musi być obsługiwane przez transiwer (tryb ten zazwyczaj jest oznaczany jako 
RTTY lub FSK). 
 

AFSK jest sygnałem analogowym (audio) stosowanym do modulowania transiwera w trybach 
cyfrowych, takich jak RTTY, PSK31, AMTOR itd. AFSK lub PSK generowane przez kartę dźwiękową 
komputera nie wymaga specjalnej obsługi  przez transiwer i moŜe być stosowane w trybach 
transiwera LSB, USB lub FM. Niektóre radia mają wyznaczone tryby dla AFSK (zazwyczaj oznaczane 
PKT, DATA, LSB-D lub USB-D) ze specjalnymi funkcjami. 
 

Jest szczególnie waŜne dobre ustawienie poziomu wysterowania audio w systemie AFSK, tak aby nie 
przesterować pierwszego stopnia wzmacniacza nadawczego w transiwerze i nie produkować szerokiego, 
zniekształconego sygnału, pełnego produktów intermodulacyjnych. WaŜnym jest przyjęcie do wiadomości, Ŝe 
zniekształcenia generowane w tym miejscu w wyniku przesterowania, NIE MOGĄ być zredukowane lub 
wyeliminowane przez zmniejszenie wzmocnienia mikrofonu - jest to poziom sygnału, który musi być 
dostosowany do takiego samego, jaki byłby oczekiwany z mikrofonu. W ten sposób regulator wzmocnienia 
mikrofonowego staje się pewną formą sterowania mocy nadajnika. 
 

Wstępnym wskaźnikiem właściwego poziomu wysterowania audio jest miernik ALC w radiu. Zakładając, Ŝe w 
układzie nie ma przetwarzania audio i Ŝe sterowanie wzmocnieniem mikrofonowym jest w jego normalnym 
połoŜeniu, wtedy, jeśli ALC nie pokazuje, lub dopiero zaczyna reagować podczas nadawania, to sygnał jest 
najprawdopodobniej czysty. WaŜnym jest, gdy stosowane jest AFSK, aby wyłączyć kompresor dynamiki z 
mikrofonu, oraz WSZELKIE korektory nadawanego audio i DSP nadawania,. NIE stosuj jakiejkolwiek formy 
modulacji cyfrowej (nazywanej czasami "Transmit DSP") z AFSK lub PSK. Niektóre transiwery omijają 
(bypass) te obwody automatycznie gdy sygnał jest doprowadzony do tylnego gniazda audio, zamiast do 
gniazda mikrofonowego, lecz niektóre tego nie robią. (np. TS-850). 

                  Podane przez Geoff Anderson, G3NPA 
 

Jeśli twój transiwer obsłguje FSK, to stosuj FSK dla R TTY tam gdzie to jest mo Ŝliwe. Jest to 
jedyna pewna droga dla uzyskania czystego sygnału R TTY, niezale Ŝnie od wzmocnienia 
mikrofonowego lub nastawienia kompresora (procesora ) w twoim radiu. 
 

Jeśli w twoim radiu port COM jest przypisany w Routerze, lecz nie w programie aplikacyjnym (lub 
aplikacje jest nieczynna), to Router pokaŜe, Ŝe kanał jest zamkni ęty.  
 

Jeśli aplikacja otworzy port COM, Router pokaŜe, Ŝe kanał jest otwarty   i wyświetli uŜywaną szybkość 
w bodach, liczbę bitów danych, parzystość i liczbę bitów stopu. Na przykład 45 5N1,5 oznacza : 45 
bodów, 5 bitów danych, bez parzystości, 1,5 bitu stopu. 
 

Drugi port FSK jest przydatny przy pracy z 
rozdzieleniem (split) z radiami które mają dwa 
odbiorniki (np. FT-1000, FT-2000, FT-9000, K3, 
Orion lub IC-7800).  Druga instancja programu 
RTTY powinna podawać "prawy kanał" dla źródła jego audio i powinno być skonfigurowane do 
stosowania 2-go portu FSK dla jego wyjścia FSK. 
 

Radia bez drugiego odbiornika mogą wykorzystywać 2-gi port FSK dla drugiego programu z innym 
algorytmem dekodowania dla wprowadzenia róŜnorodności dekodowania i nadawania z obu 
programów. 
 

Wskazówka:   Jeśli widzisz szybkość w bodach inną niŜ 45,5 boda (np. 4800 lub 9600) to 
aplikacja jest nieprawidłowo skonfigurowana dla pracy FSK RTTY. 
 

 
PTT: Wirtualny port stosowany dla FSK moŜe takŜe obsługiwać PTT (potrzebne przy MMTTY). Jeśli 
stosujesz MMTTY, wybierz okienko PTT i RTS będzie stosowany dla PTT. Nie wykorzystuj portu FSK 
dla innych funkcji. 
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Invert : Niektóre transiwery nie mają moŜliwości nastawienia zwrotu wejścia FSK. Jeśli nie moŜna 
nastawić odpowiedniego kierunku, sprawdź okienko inwersji. Jest to normalnie potrzebne tylko z 
TenTec Omni V, Omni VI i Kenwood TS-940. 
 
Strict bps:  Niektóre programy opierają się na porcie FSK dla prawidłowego ustawiania PTT w czasie 
(timing); wstawiają one PTT (unkey) gdy bufor portu FSK jest pusty. Przy portach wirtualnych moŜe to 
spowodować wypadnięcie (drop) PTT zanim zawartość komunikatu (macro) będzie kompletna. 'Strict 
bps' dezaktywuje buforowanie portu wirtualnego i wysyła jednocześnie jeden znak do wyjścia. W 
wyniku dodatkowego nadłoŜenia, wyjście FSK będzie nieco wolniejsze gdy 'strict bps' zostanie 
aktywowane, lecz działanie będzie bardziej pewne. 
  
Dla sprawdzenia pracy FSK z komputera do radia, kliknij przycisk Test , bez przypisania Ŝadnego 
portu lub z portem zamkniętym.  Przycisk Test spowoduje dwukrotne wygenerowanie  "RY" 
 

PORT CW 

Ze swojej natury, porty USB nie są odpowiednimi dla przekazywania zdarzeń w czasie rzeczywistym 
wymaganym dla kluczowania CW. W dodatku poza zwłoką zawartą w protokole USB, występują takŜe 
spowolnienia, spowodowane ładowaniem CPU komputera, przetwarzanie wewnętrzne komunikatu 
Windows (komunikacja wewnątrz procesorowa) i przepływem danych z innych peryferiów, stosujących 
porty USB. MoŜe dać to w wyniku zniekształcenie nadawanych znaków. Dla zminimalizowania tych 
niepoŜądanych efektów systemu operacyjnego Router stosuje specjalny algorytm nadpróbkowania i 
prognozowania dla zapewnienia moŜliwie najłagodniejszego przenoszenia kombinacji sygnału 
sterowania przez USB.  Przy stosowaniu tej techniki, kluczowanie CW w Routerze jest w większości 
przypadków uŜyteczne aŜ do 50 WPM, jeśli aplikacja generuje sygnały kluczowania dokładnie i nie 
pochłania 100% czasu CPU w najwyŜszej klasie priorytetu. 

Router pozwala na przypisanie portu wirtualnego dla programu (software) CW, stosując sygnały DTR 
lub RTS.  DTR* i RTS* są identyczne jak w DTR/RTS z tą róŜnicą, Ŝe wyjście jest dezaktywowane na 
jedną sekundę po otwarciu portu COM. RTS*/DTR* powinny być stosowane tylko z programami, które 

powodują niepoŜądane kluczowanie  (key-ups) podczas uruchamiania. 

TIP: Więcej aplikacji stosuje DTR dla CW ni Ŝ RTS. 

 

Gdy aplikacja otworzy port COM (zazwyczaj podczas uruchamiania), Router pokaŜe, Ŝe kanał jest 
otwarty.  

Stan w kanale CW jest pokazywany czerwoną 
strzałką. Jeśli port jest otwarty, nie oznacza to 
jeszcze, Ŝe jest on właściwie skonfigurowany. Jeśli 
port jest prawidłowo skonfigurowany, to czerwona strzałka będzie świeciła synchronicznie z 
nadawanym znakiem CW. 

Dla pracy próbnej CW, kliknij przycisk Test bez przypisywania portu lub przy zamkniętym porcie.  
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  PORTY  PTT & 2nd PTT 

Kanał PTT jest stosowany dla przełączania transiwera T/R (nadawanie i odbiór), Wzmacniacza Mocy i 
przedwzmacniacza nisko szumnego (LNA). Wewnętrzny sekwenser T/R zapewnia w 100% ochronę 
przed nadawaniem przez LNA lub gorącym przełączaniem PA gdy dla przełączania T/R stosowany 
jest kanał PTT. Więcej informacji na temat przełączania T/R, wyjść DIGI KEYER PTT i sekwensera 
podana jest w oknie dialogowym kluczowania (Keying Tab) (strona 22). 

Router pozwala na przypisanie wirtualnego portu szeregowego do kanału PTT za pomocą sygnałów 
DTR lub RTS.  DTR* i RTS* są identyczne z DTR/RTS z tą róŜnicą, Ŝe wyjście jest dezaktywowane na 
jedną sekundę po otwarciu portu COM.  RTS*/DTR* powinny być stosowane z programami, które 
powodują niepoŜądane zadziałanie klucza (key-ups) podczas uruchamiania. 

TIP: Więcej aplikacji stosuje RTS dla PTT ni Ŝ DTR. 

Stan kanału PTT jest pokazywany zieloną strzałką. Jeśli port jest otwarty, to nie oznacza, Ŝe jest on 
prawidłowo skonfigurowany. Jeśli port jest prawidłowo skonfigurowany, to strzałka będzie cały czas 
świeciła podczas nadawania. Dla sprawdzenia pracy PTT kliknij na przycisk Test  z nieprzypisanym 
lub zamkniętym portem. 

Kanał 2nd PTT jest identyczny z pierwotnym kanałem 
PTT. Kanał 2nd PTT stwarza drogę dla drugiej 
aplikacji do kluczowania radia jeśli pierwotna 
aplikacja takŜe steruje PTT – na przykład, program 
logowania i CW czytnik/klawiatura (leader/keyboard). 

TIP: Zawsze stosuj PTT zamiast rozkazu radia PTT lu b VOX. Jest to jedyna droga dla 
zapewnienia wła ściwej kolejno ści (sekwencji) przeł ączania wzmacniacza mocy (PA), 
LNA lub anteny odbiorczej. 

Dla pracy próbnej PTT kliknij przycisk Test bez przypisywania portu lub przy zamkniętym porcie.  
 

SQUELCH  PORT  

ChociaŜ większość aplikacji nie monitoruje wyciszania  szumów (squelch) i nie posiada zdolności do 
realizacji specjalnych funkcji, opartych na statusie wyciszania, to zdecydowaliśmy się na włączenie tej 
funkcji do Routera. MoŜliwe, Ŝe pewnego dnia aplikacje będą w stanie wykrywać wyciszanie (squelch) 
i wykorzystać tę informację dla automatycznego funkcjonowania jak zapisywanie audio. 
 

Router pozwala na przypisanie wirtualnego portu szeregowego dla wyciszania jak CTS, DSR, DCD 
lub RING. 
Jeśli port COM jest przypisany dla kanału squelch w Routerze, lecz nie w aplikacji (lub aplikacja nie 
działa), Router pokaŜe, Ŝe kanał jest zamkni ęty . 
Gdy aplikacja otworzy port COM (zazwyczaj podczas startu). to Router pokaŜe, Ŝe kanał jest otwarty . 
Gdy blokada squelch jest aktywna, to stan taki jest pokazywany czerwoną strzałką. 

 

PORT  STEROWANIA   

 
Port Sterowania (Control) pozwala programowi 
aplikacji (logger) implementować Protokół (SO2R) 
Sterowania microHAM dla wykorzystania 
zachowanego komunikatu CW. Port ten normalnie powinien być nastawiony na "none". 
 

Przycisk Mon  otwiera okno, które pozwala na przechwycenie danych Protokołu między aplikacją i 
Routerem dla późniejszej analizy. Monitor sterowania pracuje w taki sam sposób jak monitor portu 
CAT. Bufor przechwytuje około 20 k ostatnich danych. Nie pozwalaj na logowanie, jeśli nie jest 
potrzebne dla celów usuwania błędów, gdyŜ to wprowadza pogorszenie (stratę) właściwości. 
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OKNO DIALOGOWE KLUCZOWANIA  

 
Okno dialogowe kluczowania posiada sterowniki dla stosowania procesora USB Audio, PTT i 
klawiatury FSK. 
 

AUDIO  

 
UWAGA:  Sterowniki audio nie s ą dost ępne pod Windows Vista z powodu ogranicze ń systemu 
operacyjnego. 
 

Transmit Level:  Określa poziom wyjścia audio z konwertera 
digital na analogowe.  Nastaw wstępnie suwak między 50 i 
80 % pełnego zakresu. Doreguluj sterowanie do swojego 
transiwera potencjometrem TX na przednim panelu 
DigiKeyer. 

 

RX sub & RX main: Ta "drabinka LED" pokazuje poziom audio w 
konwerterze - analogowe na cyfrowe. Doreguluj 
potencjometry RX #2 i RX #1 na przednim panelu DIGI 
KEYER tak, aby najsilniejszy sygnał tylko chwilowo 
pokazywał się na CZERWONO. 

 

Sample Rate: Ustawia szybkość próbkowania stosowaną dla 
wyświetlania poziomu RX. 

  

 Uwaga: Domyślne nastawienie szybkości próbkowania na 
OFF. PoniewaŜ Windows obsługuje wiele dostępów do kart 
dźwiękowych, lepiej jest pozostawić szybkość próbkowania 
na OFF, jeśli nie stosuje się wyświetlacza RX dla 
nastawienia poziomów. 

 

Generate Test Signal:  powoduje, Ŝe DigiKeyer daje na wyjściu ton 
audio 1500 Hz dla nastawienia poziomu wyjściowego 
nadawania. 

 

TX Mixer:  przycisk ten otwiera Sterownik Siły Dźwięku Windows 
(Playback Mixer) dla wybranej karty dźwiękowej. 

 

Get ID: przycisk ten odzyskuje nazwę i numer karty dźwiękowej 
stosowanej dla funkcji nadawania. Nazwa ta moŜe być uŜyta dla weryfikacji tego, czy wybrana 
została właściwa karta dźwiękowa. Numer moŜe być uŜyty dla konfigurowania oprogramowania,  
który identyfikuje kartę dźwiękową tylko na podstawie numeru. 

 
Niektóre wskazówki Geoff Anderson, G3NPA: 

 
Wskazówka:  Gdy osiągnąłeś prawidłowe nastawienia poziomów nadawania, to stwierdzisz, Ŝe 

zmieniając modulację od tonu strojenia PSK do tekstu pisanego, będzie powodowało skok 
mocy od 50% (bez pisania) do 100% (pisanie lub ton dostrajania), gdy jest ona obserwowana 
na mierniku wartości skutecznej (RMS) lub wartości średniej. Ta zmiana mocy jest 

prawidłowa. Jeśli NIE obserwujesz  50% (lub więcej) zmiany, to prawdopodobnie masz 
przesterowane radio. Zwróć uwagę na to, Ŝe niektóre radia mają wbudowany miernik mocy, który 
daje odczyty WARTOŚCI SZCZYTOWEJ i dlatego zmiana poziomu omawianego powyŜej nie 
będzie obserwowana. 

 
Wskazówka:  Nie wpadaj w pułapkę myślenia, Ŝe poniewaŜ sygnał nadawania dobrze 
wygląda na wodospadzie, to Ŝe twój aktualny sygnał jest OK. Wszystkie wodospady 
pokazywane podczas nadawania są lokalnym audio i NIE sygnałem nadawanym. 
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Kluczowanie PTT – T/R   

 
DIGI KEYER ma trzy (3) wyjścia PTT: PTT, PA PTT i LNA PTT. PTT jest doprowadzone do złącza 
radiowego DB15. PA PTT i LNA PTT są dostępne na złączach RCA na tylnym panelu DIGI KEYER 
. 
PTT jest normalnie podłączone przewodem do 

gniazda radiowego Accessory i jest stosowane 
dla przełączania radia na nadawanie. 

 
PA PTT jest obecne w gnieździe RCA na tylnym 

panelu Digi Keyer i jest przeznaczone dla 
przełączania wzmacniacza mocy. PA PTT jest 
aktywowane przez zaznaczenie w oknie PA 
PTT. 

 PA PTT jest zamykane przed PTT transiwera z 
opóźnieniem o nastawioną wartość PTT Delay i 
będzie otwarte w tym samym czasie jak PTT 
transiwera. 

 
LNA PTT znajduje się na gnieździe RCA na tylnym 

panelu DIGI KEYER i jest przeznaczone la 
przełączania (baypass) wzmacniacza mało 
szumnego (LNA) podczas nadawania. LNA jest 
aktywowany przez sprawdzenie okna LNA 
PTT.  

 LNA PTT jest zamykane przed PTT transiwera z opóźnieniem o nastawioną wartość PTT Delay i 
będzie otwarte po transiwerze o tę samą wartość. 

Port szeregowy PTT: wybiera czy PTT jest aktywowane 
 
PTT Delay: wielkość zwłoki między aktywacją PA PTT i 
 LNA PTT i aktywacją radio PTT: 0 do 2500 mili sekund 
 
PA PTT:  Aktywuje wyjście PA PTT 
 
LNA PTT: Aktywuje wyjście LNA PTT 

FSK z klawiatury    
 
Jeśli do DigiKeyer jest dołączona zewnętrzna klawiatura PS/2, to Router obsługuje dodatkowe 
nastawienie dla FSK. 
 
Diddle LETTERS  będą generowały znaki "LETTERS" jeśli nic 

nie jest wpisane 
UOS automatycznie generuje funkcję "Unshift on Space" jeśli 

jest zaznaczona. 
 
Type ahead  pozwala na pisanie przed buforem z klawiatury 
 
QWERTZ layout  konfiguruje DigiKeyer na alternatywny układ 

klawiatury. 
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OKNO  DIALOGOWE  KOMUNIKATÓW  FSK  

 
DIGI KEYER pozwala na zdefiniowanie dziewięciu (9) komunikatów do 50 znaków kaŜdy, które są 
zachowywane w nieulotnej pamięci. KaŜda pamięć moŜe być powtórzona z zaprogramowanym 
opóźnieniem (pętla) lub wywołać inną pamięć (łańcuch) 

 
Rozkazy, które mogą być włączone do pamięci są to: 
 
CR & LF: wstawia powrót karetki/prowadzenie linii 
 
Jump to: stosowane dla zapętlenia komunikatu, lub dla wywołania innego komunikatu 
Delay: ustawia czas zwłoki w sekundach przed zapętleniem lub wywołaniem innego 

komunikatu 
 
Store: zachowuje jeden komunikat w pamięci DIGI KEYER 
Store All:  zachowuje wszystkie komunikaty w pamięci DIGI KEYER 
 
Load from File: ładuje wszystkie komunikaty z pliku 
Save to File:   zachowuje wszystkie komunikaty w pliku 
 
Komunikaty mogą być zachowane i odtwarzane takŜe przy uŜyciu zewnętrznej klawiatury dołączonej 
do gniazda Remote. 
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6 – ZEWNĘTRZNA  KLAWIATURA   

 
Digi Keyer pozwala na generowanie sygnałów FSK  z klawiatury PS2 dołączonej do gniazda Remote .  
 
TIP: Klawiatura lub blok klawiszy musi by ć PS/2. Urządzenie USB z adapterem PS/2 nie b ędą 
dobrze pracowały. 
 
 

Blok klawiszy numerycznych  Standardowy 
klawisz  

Funkcja 

NUM LOCK  Start/Stop zapisu komunikatu – (pokazywany jest 
tryb zapisu  przez LED NUM jeśli jest) 

 
NUM 0 

 
ESC 

Odtwarzanie: zatrzymuje nadawanie (czyści 
komunikat/bufor) 
Zapisywanie: usuwa zapisywanie bez 
zachowywania komunikatu 

 
NUM 1 – NUM 9 

 
F1 – F9 

Odtwarzanie: odtwarza komunikat 
Zapisywanie: wybiera szczelinę (slot) do 
zapisywania 

 
NUM DEL 

 Zapętla ostatni komunikat – domyślne jest jedna 
sekunda. NUM DEL z liczbą na bloku 
numerycznym określa czas opóźnienia 

 ENTER Nadaje CR/LF 
F10 Przełącza PTT 
CAPS 
LOCK 

Wprowadza tryb FSK (CAPS LED jest włączony 
gdy jest w trybie FSK) 

 
Spacja 

Nadaje spację. Gdy wybierane jest "pisanie z 
wyprzedzeniem" – (type ahead) to znak jest 
wprowadzany do buforu pisania z wyprzedzeniem 
i następnie kolejno nadawany 

0-9, A-Z 
!"$&='(),-
./:;? 

Nadaje znak. Gdy wybrane jest "pisanie z 
wyprzedzeniem"– (type ahead) to znak jest 
wprowadzany do buforu pisania z wyprzedzeniem 
i następnie kolejno nadawany. 

 
 
 
 

7 – ZAWARTOŚĆ PAKIETU 
 
Produkt zawiera DIGI KEYER™, kabel USB, i CD ROM zawierający program Routera urządzenia 
microHAM USB i dokumentację. Jeśli dostawa jest niekompletna, prosimy skontaktować się z nami 
pod adresem 
 

E-mail:  support@microham.com 
 

fax:   +421 2 4594 5100 
 

pocztą   microHAM s.r.o. 
    Nadrazna 36 
    90028 Ivanka pri Dunaji 
    SLOVAKIA 
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8 - GWARANCJA 
 

microHAM gwarantuje DigiKeyer na trzy (3) lata. Produkt nie moŜe być modyfikowany w Ŝaden 
sposób z wyjątkiem konfiguracji, inaczej gwarancja wygaśnie. Gwarancja nie obejmuje uszkodzeń 
spowodowanych niewłaściwym lub nienormalnym uŜyciem, nie stosowania się do instrukcji, 
niewłaściwego zainstalowania, wyładowaniem atmosferycznym lub nadmiernym napięciem. Produkt 
będzie, według naszego uznania, albo zreperowany albo wymieniony.  Jedyny koszt będzie kosztem 
dostawy zwrotnej. 
Kable są gwarantowane przez 60 dni w zakresie wad materiałowych lub wykonawstwa. 
 

microHAM USB Device Router (oprogramowanie) jest dostarczane takie, " jakie jest", bez gwarancji 
na kompatybilność z pewnymi specjalnymi systemami operacyjnymi, komputerem uŜytkownika, lub 
innym osprzętem i wyposaŜeniem dostarczonym przez uŜytkownika. 
 

microHAM nie przyjmuje odpowiedzialności za uszkodzenia innych urządzeń lub poszkodowania osób 
w następstwie korzystania z naszych produktów. 
 

Jeśli powyŜsze warunki gwarancji nie są akceptowane, to naleŜy zwrócić produkt, wszystkie 
dokumenty towarzyszące i wyposaŜenie w opakowaniu oryginalnym, z przedpłatą, do microHAM lub 
do dostawcy dla zrefundowania kosztów zwrotu i opłat składowych. 
 

9 - SPECYFIKACJE 
 

DigiKeyer jest złączem wielofunkcyjnym między komputerem i transiwerem. Jest on optymalizowany 
dla amatorskich trybów cyfrowych i zawiera procesor USB dźwięków o duŜych moŜliwościach. 
 
DigiKeyer jest podłączany do komputera za pomocą pojedynczego kabla A-B USB, który jest 
dołączony do dostawy. 
 

Transiwer i DigiKeyer są wzajemnie połączone pojedynczym kablem radiowym zakończonym na 
jednej stronie przez DB15M, a na drugiej stronie wtykiem odpowiednim dla danego transiwera. Kabel 
doprowadza zasilanie do DigiKeyer, audio, sterowanie CAT i kluczowanie. Podczas zakupu DigiKeyer 
specyfikowany jest odpowiedni kabel złącza. 
 
Jeśli podłączony jest program Windowsa PC "microHAM USB Device Router", to DigiKeyer działa  
jako złącze komputerowe i karta dźwiękowa. Przenosi ono sygnały sterowania, generowane przez 
program aplikacji między komputerem i transiwerem. Kompatybilność oprogramowania jest 
zapewniona przez zastosowanie wirtualnych portów szeregowych. Router monitoruje te porty 
wirtualne i przekazuje dane lub rozkazy przez USB do mikroprocesora w DigiKeyer, który przetwarza 
dane i wysyła na port fizyczny transiwera jako funkcje CAT, CW i PTT. 
 
Procesor dźwięku USB w DigiKeyer dokonuje niezaleŜnego transformowania analogowego na cyfrowe 
audio z transiwera i przekazuje to za pośrednictwem USB do komputera, gdzie system operacyjny 
opracowuje te dane,  tak jak "karda dźwiękowa". Procesor dźwięku USB odbiera takŜe sygnały audio z 
aplikacji czynnej w komputerze i przetwarza dane na sygnały audio dla modulowania transiwera. 
 
microHAM Device Router nie jest wymagany dla uaktywnienia funkcji dźwiękowych USB. Procesor 
dźwięku USB jest zasilany bezpośrednio przez Windows, Apple OS 10 i LINUX. MoŜe być stosowany 
przez kaŜdą aplikację kompatybilną z systemem operacyjnym.   
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Uwagi na temat systemu 

 
DigiKeyer moŜe być wykorzystywany z duŜym zakresem pakietów aplikacyjnych. MoŜliwości takich 
pakietów mają duŜy wpływ na wymaganą zdolność obliczeniową. 
 
"microHAM USB Device Router" musi pracować z aplikacją dla utworzenia złącza do aplikacji i funkcji 
sterujących systemem.  PoniewaŜ aplikacje logowania i modu cyfrowego i microHAM Router są 
programami czasu rzeczywistego, to właściwości systemu będą zaleŜały zarówno od szybkości CPU i 
wielkości dostępnej RAM. 
 
ChociaŜ microHAM Router moŜe pracować na wolniejszych komputerach, to minimalnym testowanym 
systemem było 450 MHz Pentium III lub Celeron, Windows 2000 Professional, 256 MB RAM, CD-
ROM, port USB 1:1. Nie zostało natomiast ustalone, czy moŜe on pracować z maszyną o mniejszej 
szybkości w sposób planowany i posiadać dosyć wolnych środków dla programów aplikacji. Nie było i 
nie ma priorytetu dla pracy w starych wadliwych systemach lub z pracą przerywaną. 
 
Dla wykorzystania wszystkich moŜliwości microHAM Routera, wymagana aplikacja logowania, 
podłączenie do Internetu i inne programy sprzętowe, wymagają systemu komputerowego z minimum 
1.6 GHz PC, z Windows XP Home lub wyŜszym, 512 MB RAM, CD-ROM, port USB 2.0, transiwer ze 
obsługą protokołu CAT i logger lub program sterujący. 
 
DIGI Keyer jest takŜe kompatybilny z Apple Macintosh G3-350 lub lepszym, pracujący z OS 10.0 lub 
późniejszym.  Jest on bezpośrednio wspomagany przez MacLoggerDX: 
(WWW.dogparksoftware.com/MacLoggerDX.html) przez Don Agro, VE3VRW. 
 
 

Specyfikacja osprz ętu (hardware) 

 
USB:  USB 2.0 pełna szybkość, USB 1.1 kompatybilne 
 
Pobór mocy: USB – poniŜej 100 mA, Transiwer – mniej niŜ 200 mA przy 13.8 V (maks. 16 V) 
 
Port Radia:  RxD, TxD – maks. 57,600 Bodów (Baud) 
    Poziomy: Wybierane mostkami TTL, odwrócone TTL, szyna z otwartym kolektorem,  
    RS232. 
 
CW:  otwarty kolektor, maks. 30V/400 mA 
 
FSK:  otwarty kolektor, maks. 30V/400 mA 
 
PTT: otwarty kolektor, maks. 30V/400 mA 
 
Wyjście audio:  600 Ω, 3 Vp-p maks. 
Pasmo 3dB: typowo 0,2 – 6 kHz 
Druga harmoniczna: typowo -84 dB 
Trzecia harmoniczna: typowo – 72 dB 
Szybko ść próbkowania D/A: 32000, 44100, 48000 Hz 
 
Wejście audio: 50 kΩ, maks 4 Vp-p 
Pasmo 3 dB:  typowo 0,2 – 6 kHz 
Bezwzgl ędny poziom szumów: typowo -82 dBm @ 600 Ω 
Zakres dynamiki:  typowo 82 dB 
Szybko ści próbkowania: 8000. 11025, 16000, 22050, 32000, 44100, 48000 Hz 
                                               
Wymiary: Szer. – 175 mm x Wys. 44 mm x Dług. 101 mm 
CięŜar : 1100 g 
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ZAŁĄCZNIK A – ZŁĄCZA 
Radio – DB15 

 
Pin #  Etykieta  Opis  
1 Power + 13,5 V Wejście 12 – 16 VDC 
9 CAT IN Wejście portu sterowania 
2 CAT OUT Wyjście portu sterowania 
10 SQL1 Wejście poziomu wyciszania  
3 SQL2 Wejście wyciszania (squelch) impedancji 
11 PTT Wyjście PTT "otwarty kolektor". 
4 CW Wyjście CW "otwarty kolektor" 
12 AUX Rezerwa 
5 FSK Wyjście FSK "otwarty kolektor" 
13 AUDIO OUT S Sygnał wejściowy AUDIO radia 
6 AUDIO OUT GND Masa wejścia AUDIO radia 
14 AUDIO IN MAIN S Sygnał wyjściowy AUDIO radia głównego odbiornika 
7 AUDIO IN MAIN G Masa wyjścia AUDIO radia 
15 AUDIO IN SUB S Sygnał wyjściowy AUDIO radia sub odbiornika 
8 AUDIO IN SUB G Masa wyjścia AUDIO radia 
SHELL 
(obudowa) 

GND Masa radia i zasilania 

 
 

REM – miniDIN 6 

 
 
Pin #  Etykieta  Opis  
1 PS/2 DATA Linia danych TTL PS/2  
2 n/c Nie podłączone 
3  GND Połączone z masą systemu i uziemieniem 
4 +5V Wyjście +5 V, maks. 100 mA 
5 PS/2 Clock Linia TTL PS/2 CLOCK (zegar) 
6 n/c Nie podłączone 
SHELL GND Podłączone do masy i uziemienia systemu. 
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ZAŁĄCZNIK B -  Instalowanie  APPLE OS 10 

 
1) Dla zainstalowania DIGI KEYER w Apple OS 10, przygotuj DIGI KEYER tak jak dla twojego radia 

pokazane na stronie 4. 
 
2)  Właściwy sterownik Drivers) USB 

został dostarczony z OS-X od wersji 
10,5 (Leopard). OS-X powinno 
załadować właściwy sterownik 
automatycznie podczas podłączania 
kabla USB. 

 
3) Jeśli twoja wersja OS-X nie ma 

sterownika, to skopiuj obraz dysku 
FTDI USB Driver (.dmg) na swój 
pulpit przez kliknięcie na "Install 
microHAM Port Driver for Macintosh 
OS 10.0 – 10.39", lub "Install 
microHAM Port Driver for Macintosh 
OS 10.4+ link z dostarczonej CD lub 
pobierz najnowszy pakiet napędowy z miejsca microHAM w sieci Web: 

 WWW.microHAM.com/downloads.html 
 
4) Otwórz obraz dysku klikając na nim. 
 
5) Uruchom   FTDIUSBSerialDriver.pkg przez kliknięcie na to i postępuj dalej według wskazówek 
 
6)  Wetknij kabel USB 
 
7)  Włącz radio lub zewnętrzny zasilacz 
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ZAŁĄCZNIK CA – UWAGI NA TEMAT RFI 

 
Kilka wytycznych dla eliminowania problemów powodowanych przez RFI: 
 

1. Właściwe uziemienie sprzętu elektronicznego jest sprawą krytyczną.  Nowoczesna stacja 
posiada wiele, róŜnych połączeń wzajemnie powiązanego sprzętu: transiwer, wzmacniacz 
mocy, komputer, skrzynki sterowania, skrzynki przełącznikowe i zasilacze energią. KaŜde z nich 
musi być indywidualnie uziemione oddzielnymi podłączeniami do wspólnego punktu uziemienia, 
tworząc gwiazdę połączeń uziemiających. 

 
 Właściwe uziemianie komputerów, zarówno biurkowych jak i laptopów, jest często pomijane. 

Oddzielne połączenie ziemi powinno być poprowadzone do wspólnego punktu uziemiającego 
stacji. Najlepszym miejscem uziemienia komputera jest śruba z dobrym stykiem do masy 
(obudowy). W laptopie jest to często śruba podtrzymująca w złączu D-sub (np. wyjście VGA); w 
"desktop" jest to często śruba trzymająca zasilacz sieciowy. 

 
 Jest szczególnie waŜną sprawą, aby uniknąć prądów gruntowych płynących do wspólnego 

punktu uziemienia w drodze po kablach sygnałowych. Jeśli stosujesz microHAM "Keyer", to 
dobrą próbą jest wyjęcie złącza DB15/DB37 i kabla USB z urządzenia kluczującego i 
pomierzenie rezystancji od osłony DB15/DB37 do osłony kabla USB. Rezystancja ta między 
nimi nie powinna być większą niŜ PIĘĆ (5) Ω. (lepiej poniŜej od DWÓCH omów). 

 
 Uwaga: Wielu producentów PC nie wykonuje odpowiedniego połączenia między osłoną złącza 

USB i obudową PC., W takim przypadku dobre połączenie moŜe być zapewnione wciskając 
kawałek zwiniętej folii aluminiowej między osłonę złącza USB i obudowę PC. 

 
2. Wszystkie swoje urządzenia zasilaj z jednego ściennego gniazda sieciowego. Często "przewód 

ochronny" powoduje nadmierne zakłócenia między gniazdem zasilającym – czasami w wyniku 
zasilania innych urządzeń z tego samego obwodu. Zawsze jest lepiej unikać tego rodzaju źródła 
zakłóceń/interferencji. Dobrym pomysłem jest takŜe sprawdzenie rozdzielni zasilającej, czy nie 
ma tam luźnych połączeń, zamiany neutral/uziemienie, otwartego uziemienia i innych 
problemów z oprzewodowaniem. 

 
3. Czasami, kabel USB moŜe być źródłem interferencji RF – kabel moŜe mieć nieodpowiednie 

ekranowanie lub transiwer w PC moŜe być nieprawidłowo zaprojektowany powodując, Ŝe dane 
przepływające w kablu są odbijane, jako prądy współfazowe w ekranie kabla. Prądy 
współfazowe mogą promieniować znaczący "szum cyfrowy". Jeśli jest to źródłem twoich 
problemów, to mogą być one znacznie zredukowane lub eliminowane przez zastosowanie 
dławików ferrytowych na obu końcach kabla. Dwa lub trzy zwoje przez toroid FT240 z mieszanki 
#31 są lepsze niŜ popularne nakładane ferryty o nieznanej mieszance. 

 
4. Często inną przyczyną RFI jest prąd współbieŜny płynący wzdłuŜ przewodu zasilającego 

antenę do pracowni.  Błędnym rozumowaniem jest, Ŝe jedyną potrzebną sprawą jest uzyskanie 
niskiego WFS (SWR) w linii zasilającej. Niestety, niski WFS nie gwarantuje małego prądu 
współbieŜnego. Te prądy współbieŜne są wprowadzane do pracowni i tam mogą promieniować 
z linii zasilającej antenę, indukować prądy w pobliskich przedmiotach metalowych, i/lub być 
wprowadzane do wzajemnie połączonych urządzeń. Prądy współbieŜne w linii zasilającej są 
wykrywane tym, Ŝe ich natęŜenie zmienia się przy zmianie pasma a takŜe przy przestrajaniu z 
jednego końca pasma na drugi lub przy zmianie długości kabli, przez zmianę urządzenia, na 
którym występują zakłócenia przy zmianie pasma, lub gdy daje się zaobserwować zmiany 
zakłóceń przy zmianie mocy nadawania. Rozwiązaniem jest zastosowanie dławików przeciw 
prądom współbieŜnym dla ochrony przed przedostawaniem się tych prądów do pracowni.. 
Temat ten był szerzej opisany przez W1HIS i K9YC pod adresami: 

 
W1HIS: http://www.yccc.org/Articles/W1HIS/CommonModeChokesW1HIS2006Apr06.pdf 
K9YC: http://www.audiosystemsgroup.com/RFI-Ham.pdf 
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DEKLARACJA ZGODNO ŚCI 

 
 

 
 
 
 

 
 
Urządzenie to jest zgodne z cz ęścią 15 przepisów FCC. Praca urz ądzenia jest przedmiotem 
nast ępujących dwóch warunków: (1) urz ądzenie to nie mo Ŝe wytwarza ć szkodliwych zakłóce ń, 
i (2) urz ądzenie to musi akceptowa ć odbierane zakłócenia, wraz z zakłóceniami, które m ogą 
spowodowa ć niepo Ŝądane działanie. 
                                                                                                    
 

 
 
 
 

 
 
micro HAM, s.r.o. deklaruje, Ŝe produkty: 
 
Nazwa produktu:  DigiKeyer 
 
Spełnia nast ępuj ące Wymagania od Produktu: 
 
EN 55022: 1998 Klasa B w zakresie zabezpieczenia Dy rektywy Kompatybilno ści 
Elektromagnetycznej 89/336/EEC 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Przekład z angielskiego 
DIGI KEYER-microHAM-pol v. 7.2 
Zdzisław Bieńkowski, SP6LB 
Czerwiec 2009  (60 407zn + 46 rys) 
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