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1 – WŁAŚCIWOŚCI  I  FUNKCJE 
 

 Ogólnie: 
 • Programowalny sterownik anteny, BPF, rotatora i PA 
 • Dwadzieścia (20) programowalnych wyjść przekaźnika  
 • Zintegrowany konwerter poziomu dla portu sterowania transiwera komputerem  
 • Dekoduje wszystkie częstotliwości dołączonego transiwera, łącznie z 75 m, 6 m, 

 VHF i UHF. 
• Nieograniczona liczba częstotliwości segmentów "pasma", definiowanych przez 

uŜytkownika 
• Pojedyncze złącze USB do komputera 
• Praca w trybie autonomicznym 
• Wewnętrzne sterowanie rotatorem (obrotnicą) 
• Funkcja Wirtualnego Rotatora 
• Oddzielne obsługiwanie anteny RX/TX 
• Automatyczna funkcja skanowania anteny 
• Do 20 wyjść sekwensera oddzielnie programowalnych  
• Automatyczne obsługiwanie wzmacniacza mocy 
• Pełna kompatybilność i prosta integracja z microHAM "keyers" (microKEYER, Digi-

KEYER, CW Keyer, microKEYER II i MK2R) 
• Obsługuje prawnie zastrzeŜony SteppIR, z automatycznym przestrajaniem i ochroną 
• Zabezpieczenie "gorącego" przełączania z czasem określonym przez uŜytkownika 
• Obsługuje zakaz nadawania (TX) dla transiwerów  Yaesu, TenTec i Elecraft K3 
• Obsługuje antenę tylko do odbioru 
• Izolacja optyczna od komputera 
• Klawiatura PS/2 lub blok klawiszy z podwójnym sterowaniem Station Master i 

microHAM "keyer". 
• Zintegrowane dławiki i filtry dla maksymalnej odporności na RFI 
• Obudowa metal/aluminium, pokrywane proszkiem i z sitodukiem 
• Bezpłatne, nieograniczone czasem uaktualnianie firmware/software (FW/SW) za 

pośrednictwem Internetu 
 

Sterowanie radiem: 
• Zintegrowany konwerter poziomu dla CI-V, FIF-232, IF-232 lub RS-232 
• AŜ do 57600 bodów z obsługiwaniem ukrytego potwierdzenia 
• Obsługuje większość radiów Elecraft, Icom, Kenwood, TenTec, Yaesu i innych 
 

Sterowanie anten ą (Port A): 
• Dziesięć (10) programowalnych wyjść przekaźnika 
• Konfigurowalne wspólne 

• masa (ziemia, GND) 
• dodatnie 13,8 V 
• zasilanie zewnętrzne, maks. + 24 V 

• Programowalne opóźnienie przerwij – przed - wykonaniem  
• Kompatybilne ze wszystkimi zewnętrznymi przełącznikami antenowymi, stosującymi 

wspólną masę lub sterowanie dodatnie. 
 

Sterowanie dodatkowymi antenami lub BPF (Port B):  
• Sześć (6) programowalnych wyjść przekaźnika 
• Konfigurowalne wspólne 

• masa (ziemia, GND) 
• dodatnie 13,8 V 
• zasilanie zewnętrzne, maks. + 24 V 

• Kompatybilne z wszystkimi automatycznymi BPF na rynku. 
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 Anteny RX i Sekwenser  TX (port B): 
 • Cztery (4) programowalne wyjścia przekaźnika 
 • Dostępne oba styki przekaźnika  

• NiezaleŜne wstawianie wyprzedzenia (lead) i opóźnienia (tail) dla wyjścia kaŜdego 
sekwensera 
 

Wewnętrzne sterowanie rotorem: 
• Trzy (3) programowalne wyjścia przekaźnika 
• Dostępne oba styki przekaźnika 
• Konfigurowalne obsługiwanie sterowania hamulca (BRAKE) lub szybkości (SPEED) 
• Obsługiwanie rotatorów wieloobrotowych 
• Obsługuje rotatory z odczytem azymutu analogowym (potencjometr) lub dyskretnym 

(impulsy) 
• Programowalne oprogramowanie wyłączników krańcowych 
• Definicja strefy martwej 
• Wybór strategii znajdowania celu dla optymalnej obsługi 
• Obsługa dla "śpiących" rotatorów 
• Cztery pamięci dla najczęściej stosowanych azymutów 
• Automatyczne sterowanie azymutem z loggera. 
 

Wirtualne sterowanie rotatorem: 
• Do wirtualnego rotatora (obrotnicy) moŜe być dołączonych nieograniczona liczba 

anten. 
• Dla kaŜdej anteny wirtualnego rotatora moŜna zaprogramować zakresy azymutów 
• Automatyczne sterowanie azymutem z loggera. 
• Nieograniczona liczba wirtualnych rotatorów na pasmo. 
 

Sterowanie wzmacniaczem mocy (PA) 
• Automatycznie dostrajanie dla wzmacniaczy automatycznych sterowanych przez  CI-V 

(Icom PW1, Expert SPE) 
• Automatyczne przełączanie pasm dla wzmacniaczy sterowanych BCD (Yaesu VL-

1000, FL-7000) 
• Obsługuje wzmacniacz mocy QSK. 
 
 

2 – WAśNE OSTRZEśENIA 

 
ZAWSZE sprawdzaj biegunowo ść zasilacza 13,8 V  

 
 

Jeśli twoje radio wprowadza uaktualniane firmware, to NIE dokonuj  
uaktualnienia za po średnictwem Station Master  
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3 -  Opis panelu 
Panel przedni 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. POWER 
  LED świeci, gdy doprowadzane jest napięcie 13,8 V (włączony przełącznik). 
 
2. ALARM 
  LED świeci, gdy pojawi się stan "ALARM", nadawanie jest dopuszczalne. 
  LED miga, gdy pojawi się stan "ALARM", nadawanie jest zabronione. 
 
3. READY 
  LED świeci, gdy nadawanie jest dozwolone. 
 LED miga, gdy warunki nadawania uległy zmianie i będą zastosowane w następnym 

  cyklu nadawania. 
 
4.  BUSY 
 LED świeci, gdy pojawi się stan "BUSY" (zajęty), nadawanie jest dopuszczalne 
  LED miga, gdy pojawi się stan "BUSY" (zajęty), nadawanie jest zabronione. 
 
5. FUNC/MENU 
  Krótkie naciśnięcie i zwolnienie otwiera listę "Function". 
  DłuŜsze naciśnięcie z przytrzymaniem ponad 1 sekundę otwiera listę "Menu". 
 
6. ENCODER (Koder) 
  Koder obrotowy z przyciskaną gałką. Funkcja zaleŜy od konfiguracji i wyboru 

 anteny. 
 

7. ←/YES  
  Przycisk dla przeglądania między dostępnym ruchem wstecznym anteny i nawigacją 

 menu . 
 
8. →/ NO  
  Przycisk dla przeglądania między dostępnym ruchem anteny do przodu i nawigacją 

 menu . 
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Panel tylny 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1. DC 13.8 V 
  Zasilanie energią – gniazdo koncentryczne 2.1 x 5.5 mm, środek dodatni (+). 
  WAśNE: Upewnij się, Ŝe biegunowość jest właściwa!! 
 
2. iLINK 
 Złącze MiniDIN-6 dla połączenia z microHAM MKII, MK2R lub modułem 

rozszerzenia funkcji. 
 
3.  USB 
 Złącze USB B dla podłączenia komputera.  
 Standardowy kabel USB A-B. 
 
4.  SERIAL 
 Port szeregowy poziomu RS232. 
 śeńskie gniazdo DB9. 
 Patrz załącznik "Connectors" ze szczegółami. 
 
5.  PA 
 śeńskie gniazdo DB15 dla połączenia ze wzmacniaczem mocy (PA). 
 Kompatybilne z kablami microHAM "CAT". 
 Patrz załącznik "Connectors" ze szczegółami. 
 
6.  PORT A 
 śeńskie gniazdo DB25 dla podłączenia przełącznika antenowego. 
 Patrz załącznik "Connectors" w sprawie szczegółów. 
 
7.  PS/2 
 MiniDIN6 dla klawiatury PS/2 lub bloku klawiszy PS/2 
 
8.  INHIBIT 
 Wyjście zakazane zasilania dla transiwerów YAESU. 
 Gniazdo RCA TIP – sygnał, tuleja (SHELL) – masa (GND) 
 
9.  CAT 
 4 biegunowe 3.5 mm gniazdo foniczne dla sterowania transiwerem. Kompatybilne z 

kablami microHAM "CAT". 
 
10.  GND 
 Zacisk dla podłączenia uziemienia stacji. 
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11.  ILINK 
 MiniDIN-6 dla połączenia z microHAM microKEYER II, MK2R modułu rozszerzenia 

funkcji. 
 
12.  POWER 
 Wyłącznik zasilania  
 
13.  ROTOR 
 śeńskie DB15 dla połączenia z Rotatorem Anteny. 
 Patrz załącznik "Connectors" w sprawie szczegółów.. 
 
14.  PORT B 
 śeńskie DB25 dla przełącznika antenowego, BPF i/lub dla podłączenia sekwensera. 
 Patrz załącznik "Connectors" w sprawie szczegółów. 
15.  PTTIN 
 Wejście PTT dla połączenia z wyjściem PTT z transiwera lub PAPTT z microHAM 

"keyer".  Aktywne gdy uziemione  
 Gniazdo RCA: Tip – sygnał, Tuleja – masa (ziemia). 
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4 – Schemat blokowy  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Schemat blokowy Station Master  

 
 
 

5 - INSTALOWANIE  

 
 
Instalowanie Station Master (SM) składa się z kilku kroków: 
 
1)  przygotuj SM do pracy z twoim radiem i microHAM keyer,  jeśli jest uŜyty 

2) zainstaluj microHAM USB Device Router (oprogramowanie sterowania i interfejsu) 

3) konfiguruj microHAM USB Device Router 
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Przygotowanie Station Master do pracy  
 

Połączenie Station Master z micro HAM micro KEYER, DigiKEYER lub CW KEYER  
 

1. Jeśli twoja stacja zawiera microHAM microKEYER, DigiKEYER lub CW KEYER, to 
odłącz przewód sterujący (CAT) od radia. Podłącz kabel CAT (wyposaŜenie opcyjne) 
odpowiedni dla twojego radia, do gniazda CAT w SM i portu sterowania komputerem 
twojego radia. 

2. Podłącz kabel RCA (dostarczony) od gniazda PTTIN w Station Master do wyjścia PTT 
twojego transiwera. Skorzystaj z podręcznika operatora dla twojego transiwera dla 
właściwego podłączenia sygnału. Wyjście PTT jest na REMOTE DIN dla Kenwood, 
gniazdo BAND DATA dla YAESU i ACC2 (DIN7) dla Icom. 

 Jeśli twój transiwer nie ma złącza RCA dla wyjścia PTT, to koniecznym będzie 
zrobienie odpowiedniego adaptera. 

 

 WAśNE: Połączenie to jest wymagane dla właściwej pracy Station Master z VOX. 
 

3. Korzystając z kabla RCA "Y" (Radio Shack 274-881 lub ekwiwalent, nie w dostawie) 
połącz wyjście PAPTT  microKEYER lub DigiKEYER lub wyjście PTT od CW KEYER, 
do gniazda PTT IN w Station Master. 

 

4. Jeśli twój transiwer ma wejście INHIBIT (Yaesu często oznacza INHIBIT "LINEAR" na 
gnieździe BAND DATA), to podłącz wejście inhibit twojego transiwera do gniazda  
wyjścia INHIBIT w SM. 

 

 WAśNE: Podłączenie INHIBIT jest najlepszym sposobem dla zapobieŜenia 
przełączania na gorąco. 

 

5. Zdejmij górną pokrywę ze Station Master i ustaw zwieracze CAT w sposób pokazany 
na tej stronie. Zwieracze złącza CAT muszą być odpowiednio skonfigurowane dla 
wybrania odpowiedniego poziomu sygnału dla twojego transiwera. 

 

 Poziomy RS-232:  
 Elecraft: K2, K3, Icom: 7800, JRC: JST-245 
 Kenwood: TS-480, 570, 870, 2000, 
 TenTec: wszystkie radia ze złączem DB9 lub 

DB25 
 Yaesu: FT- 450, - 847, - 920, - 950, FT-1000MP, Mark V, MarkV 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 z wyjątkiem 7800 z RS-232. 

 TenTec: wszystkie radia ze złączem 3.5 mm 
 

 UWAGA: Interfejs CAT nie jest fabrycznie 
konfigurowany. 

 

6. Podłącz zasilanie 13,8 do 16 V DC do gniazda DC 13,8 V 
 Sprawd ź czy biegunowo ść jest wła ściwa. W tym czasie nie zał ączaj Station 

Master. 
 

7.  Zlokalizuj kabel USB, lecz jeszcze NIE podłączaj go do gniazda USB w Station Master. 
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Połączenie Station Master z micro HAM micro KEYER II, MK2R lub MK2R+  

 
1. Jeśli twoja stacja zawiera microHAM microKEYER II, MK2R lub MK2R+, to zachowaj 

połączenie sterowania komputerem (CAT) z microHAM keyer podłączone do radia. 
Gniazdo CAT w Station Master nie jest uŜywane do sterowania radiem. 

 

2. Podłącz dostarczony 6 pinowy kabel mini-DIN od jednego z gniazd iLINK (gniazda są 
identyczne) w Station Master do gniazda REMOTE w urządzeniu kluczującym 
(keyer). Jeśli podłączasz dwa zespoły Station Master do MK2R lub MK2R+, to 
podłącz kabel iLINK do kaŜdej SM. 

 

3. Jeśli twój transiwer ma wejście INHIBIT (Yaesu często oznacza INHIBIT "LINEAR" 
na gnieździe BAND DATA), to podłącz wejście inhibit twojego transiwera do gniazda  
wyjścia INHIBIT w SM. 

  
 Jeśli podłączasz dwa zespoły SM do MK2R lub MK2R+, to zwróć uwagę na to aby 

podłączyć linię INHIBIT z Radia 1 do SM związanego z Radio 1, i sygnał INHIBIT z 
radia 2 do SM związanego z Radiem 2. 

 

 WAśNE: Podłączenie INHIBIT jest najlepszym sposobem dla zapobieŜenia 
przełączania na gorąco. 

 

4.    Podłącz zasilanie 13,8 do 16 V DC do gniazda DC 13,8 V 
 Sprawdź czy biegunowość jest właściwa. W tym czasie nie załączaj Station Master. 
 

5.  Zlokalizuj kabel USB, lecz jeszcze NIE podłączaj go do gniazda USB w Station Master. 
 

Połączenie Station Master bez micro HAM "keyer" (urz ądzenia kluczuj ącego)  
 

1. Jeśli nie masz microHAM "keyer", to podłącz odpowiedni kabel CAT (wyposaŜenie 
opcyjne) dla twojego transiwera z gniazda CAT w Station Master do portu sterowania 
komputerem twojego radia. 

 

2. Podłącz kabel RCA (dostarczony) między gniazdem PTTIN w Station Master i 
wyjściem PTT twojego transiwera. Skorzystaj z podręcznika operatora twojego 
transiwera na temat właściwego podłączenia. 

 

3. Jeśli twój Transiwer nie ma złącza RCA dla wyjścia PTT, to koniecznym będzie 
zrobienie odpowiedniego adaptera. Wyjście PTT jest na REMOTE DIN dla Kenwood, 
gniazda BAND DATA dla YAESU i ACC2 (DIN7) dla Icom. 

 

 WAśNE: Połączenie to jest wymagane dla właściwej pracy Station Master z VOX. 
  
4. Jeśli twój Transiwer ma wejście INHIBIT (Yaesu często oznacza INHIBIT "LINEAR" na 

gnieździe BAND DATA), to podłącz wejście inhibit twojego transiwera do gniazda  
wyjścia INHIBIT w SM. 

 

 WAśNE: Podłączenie INHIBIT jest najlepszym sposobem dla zapobieŜenia 
przełączania na gorąco. 

 

5. Zdejmij górną pokrywę ze Station Master i ustaw zwieracze CAT w sposób pokazany 
na karcie w pozycji 6 na stronie poprzedniej. 

 

6. Podłącz zasilanie 13,8 do 16 V DC, do gniazda DC 13,8 V 
 Sprawdź czy biegunowość jest właściwa. W tym czasie nie zał ączaj  Station Master. 
 

7.  Zlokalizuj kabel USB, lecz jeszcze NIE podłączaj go do gniazda USB w Station Master. 
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Instalowanie Routera urz ądzenia micro HAM USB  

 

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

 www.microham.com/contents/en-us/d29.html. 
 

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

 

Uruchomi się program pomocniczy Windows i 
zapyta, do którego foldera mają być 
zainstalowane Router i wspomagające go pliki. 
Uwaga: jeśli nie masz powaŜnego powodu do 
instalowania Routera gdzieś indziej, to 
akceptuj domyślne połoŜenie. 

 

Gdy instalowanie Routera jest zakończone, 
kliknij "Finish" dla pierwszego uruchomienia 
Routera.  

Następnie doł ącz kabel USB, wł ącz Station 
Master i przyst ąp do konfigurowania Routera 
dla twojej stacji i oprogramowania.  
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Konfigurowanie Routera Urz ądzenia USB micro HAM  

 

Program microHAM USB Device Router stanowi narzędzie konfigurujące kompatybilne z 
Windows dla urządzeń microHAM USB Devices (Station Master a takŜe microKEYER II,  
DIGI KEYER, microKEYER, CW Keyer i Interfejs USB) oraz software interfaces  do 
innych zastosowań Windows (program logowania, program trybu cyfrowego itd.). Złącze 
programowe jest  realizowane jako Virtual Serial Ports. 

Celem skonfigurowania i uŜywania Station Master z programami aplikacyjnymi kompaty-
bilnymi z Windows musisz mieć czynny Router i włączoną Stację Master. Wtedy Router 
jest konfigurowany według potrzeby przez program aplikacji (logowanie, sterowanie lub 
tryb cyfrowy). 

  

Status Station Master  

 

Gdy sterownik USB jest prawidłowo zainstalowany i 
Station Master jest włączony to Router pokaŜe 
pasek urządzenia z ZIELONYM potwierdzeniem  � 
obok nazwy urządzenia. 

 

Jeśli Router pokazuje śÓŁTY "X" zamiast zielonego 
� to oznacza, Ŝe sterownik USB jest prawidłowo 
zainstalowany, ale Station Master nie jest włączony. 

 

Jeśli Router pokazuje CZERWONY "X" zamiast 
zielonego � to oznacza, Ŝe urządzenie jest 
odłączone i Router nie widzi części USB Station 
Master. To się zdarza gdy  kabel USB nie jest  
włączony lub sterownik USB jest nie prawidłowo 
zainstalowany. 

 

 

Nastawienie wst ępne (Initial Setup)  

 

 

 

 

 

Router musi być stosowany dla skonfigurowania Station Master dla prawidłowej pracy. Pola 
wyboru konfiguracji urządzenia (w czerwonej ramce) są stosowane dla nastawienia kaŜdej 
części Station Master. 
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Tworzenie i u Ŝytkowanie wirtualnych szeregowych portów  

microHAM Router dostarcza kilka wirtualnych portów szeregowych, które pozwalają aplikacjom 
Windows  (logowanie i programy sterowania) na pracę ze  Station Master,  tak jakby pracowały one 
z "realnymi" (sprzętowym - hardware) portami szeregowymi.  

Celem korzystania z tych wirtualnych portów, najpierw musisz utworzyć porty a następnie 
przypisać port do kaŜdej funkcji, jaką chcesz wykorzystywać (sterowanie radia CAT, Rotator itd.). 

NIE definiuj portu, który jest aktualnie wykorzystywany (na przykład COM1 lub COM2, które są 
portami sprzętowymi wielu płyt głównych), lub portu wirtualnego, który jest wykorzystywany przez 
inne urządzenie USB. Mimo Ŝe Router nie pozwoli na utworzenie portu wirtualnego na porcie COM 
o numerze, który jest juŜ obecny w systemie (jak sprzętowe porty COM lub wewnętrzne modemy), 
to czasami porty te są ukryte. Jeśli inne urządzenie, które takŜe korzysta z portów wirtualnych 
(zewnętrzne urządzenia USB, urządzenia bluetooth, telefony komórkowe, PDA itd.) nie jest 
podłączone podczas tworzenia wirtualnego portu w Routerze, to port moŜe nakładać się i nie 
będzie pracował prawidłowo, gdy dołączysz takie urządzenie. 

OSTRZEśENIE: Przed rozpoczęciem tworzenia portów wirtualnych, dołącz wszystkie urządzenia 
zewnętrzne, jakie stosujesz z komputerem i pozwól im na podłączenie się do systemu. Restartuj 
Routera i następnie utwórz porty wirtualne. 

Porty wirtualne są tworzone i usuwane w menu Virtual Port 

Create - Tworzy wirtualne porty COM. MoŜna 
jednocześnie wybrać kilka portów przez 
przytrzymanie przycisku Ctrl na klawiaturze i 
klikając na numery portów COM. Tworzenie 
portów wirtualnych moŜe zająć duŜo czasu 
(kilkadziesiąt sekund), bądź cierpliwy. 

Delete - usuwa kaŜdy pojedynczy port wirtualny. 

Delete all  - usuwa wszystkie uprzednio 
utworzone wirtualne porty. 

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

Wskazówka: · Jeśli usunąłeś urządzenie, które korzystało z portów wirtualnych i Router nie oferuje 
zwolnionego numeru portu, to powinieneś zresetować szynę portu wirtualnego. MoŜesz 
zrobić to przez jednoczesne usunięcie wszystkich portów wirtualnych. Wybierz "Virtual Port 
| Delete All", a następnie utwórz porty ponownie. Teraz brakujący numer portu COM 
powinien pojawić się ponownie. 
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6. Router urz ądzenia USB  micro HAM  
Menu Routera  

 

Restore Router Settings:  stosowane jest dla przywrócenia ustawień z pliku urs, utworzonego 
rozkazem utworzenia kopii zapasowej (backup). Plik urs moŜe być wykorzystywany tylko z 
urządzeniem, dla którego został wygenerowany (plik zawiera numer seryjny jednostki) na 
komputerze z tym samym przypisaniem portu. 

 

Ostrze Ŝenie:  Przywracanie kopii zapasowej powoduje wykasowanie wszystkich aktualnych nastawień 
Routera wraz z nastawieniami wstępnymi (preset). Stosuj ostro Ŝnie ! 

 

Backup Router Settings: stosowane jest dla utworzenia pliku kopii zapasowej urs.   
Ten plik zawiera nastawienia Routera (wraz z nastawieniami wstępnymi) dla wszystkich urządzeń 
zdefiniowanych w Routerze . 

 

Options | General 
 Load Router on Start-up :  gdy zaznaczone to Router będzie automatycznie startował przy 

 kaŜdym uruchamianiu komputera lub przeładowaniu (reboot). 
 Start Router Minimized:  jeśli zaznaczone, Startował będzie Router zminimalizowany. 
 

Options | Band Map: (Nie stosowane przy Station Master)  

 Dostosowuje granice pasma dla sterowania wyjścia danych pasma. Kody BCD mogą być 
dostosowane dla sterowania przełączników napędu anten lub sterowania filtrem pasmowo 
przepustowym. 

 

Options | Digital Band Map (Mapa pasma cyfrowego):  (Nie stosowane przy Station Master)  

Options | Audio Devices (Urz ądzenia audio): (Nie stosowane przy Station Master)  

Options | DVK:  (Nie stosowane przy Station Master)  

Options | USB: 

 Noise Immunity (Odporno ść na zakłócenia)  wybiera ile razy niedostarczony pakiet USB 
 będzie powtarzany przed odłączeniem urządzenia USB od systemu operacyjnego. 

 Response time (Czas odpowiedzi):  wybiera jak długo złącze USB będzie czekało na 
 dodatkowe dane przed wysłaniem danych do systemu operacyjnego. 

Minimize: Klikając na to powoduje minima-
lizowanie Routera do pola wyboru (tray) 
systemu w dolnym prawym rogu Paska Zadań 
Windows ("Obszar notyfikacji systemu"). 

Wskazówka:  Jeśli Router jest zminimalizowany, to mo Ŝesz go przywróci ć przez 
podwójne klikni ęcie na zminimalizowan ą ikon ę Routera . MoŜesz tak Ŝe przywróci ć 
Routera poprzez podwójne klikni ęcie na ikon ę Routera na pulpicie lub w menu    

 Programów.  

Exit :  Kliknięcie na tę pozycję spowoduje zamknięcie (zakończenie) Routera. 

UWAGA:  jeśli Router jest zamkni ęty, to zamkni ęte są wirtualne porty i program aplikacyjny 
nie b ędzie w stanie komunikowa ć się ze Stacj ą Master i z radiem. 
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PRESET MENU 

 

Dla łatwego przełączania między aplikacjami, Router 
obsługuje do 12 wstępnych nastawień (Presets ) 
zdefiniowanych przez uŜytkownika. W tych wstępnych 
nastawieniach mogą być zachowane róŜne konfiguracje i 
przywoływane natychmiast przez proste kliknięcie na 
przycisk presetu. 

KaŜdy preset zawiera nastawienia dla wszystkich 
urządzeń podłączonych do- i sterowanych przez Routera. 
Na przykład, jeśli Router steruje Station Master, 
microKEYER II i złącze USB Interface II, to kaŜde wstępne 
nastawienie (preset) zapamiętuje nastawienia dla 
WSZYSTKICH urządzeń, wraz z przypisaniem portów 
COM i zawartości wszystkich sub okienek, z wyjątkiem 
okienek dialogowych komunikatów  FSK i CW  

UWAGA:  Presety dla ró Ŝnych loggerów i Station Master nie 
są dost ępne zanim nie zostan ą one zachowane przez 
uŜytkownika w Preset | Save as. Instrukcje nasta-
wiania ró Ŝnych loggerów znajduj ą się w dokumentach 
Setup Guide, dost ępnych w menu pomocy Routera 
(najpierw Use Help | Download Documents je śli Help | 
Setup Guides nie s ą dost ępne lub s ą niekompletne).  

Są trzy drogi dla zastosowania wstępnego nastawienia 
(preset) jeśli jest ono utworzone: 

1. Kliknij na Preset  i wybierz to z menu rozwijanego. 

2. Kliknij na przycisk preset. Aby przyciski były widoczne w Routerze, naleŜy zaznaczyć PRESET | 
 Show Buttons . Gdy zastosowane są nastawienia z presetu, to świeci zielony LED 
umieszczony w przycisku preset. To zielone światło świeci TYLKO wtedy, gdy wszystkie 
nastawienia w Routerze są takie same jak to zachowane w preset. 

 

3. Przez prawe kliknięcie na ikonę pola wyboru (tray) systemu, gdy 
Router jest minimalizowany. 

Nastawienia wstępne (presets) i aktualna konfiguracja Routera są 
zachowywane w rejestrze, gdy Router jest zamknięty i są 
przywoływane przy załadowaniu Routera. 

Save as - zachowuje aktualne nastawienia Routera we wstępnym 
nastawieniu (preset) dla przyszłego uŜycia. 

Rename - Pozwala na zmianę nazwy istniejącego nastawienia 
wstępnego (preset). 

Delete  -  Kasuje wybrane nastawienie wstępne (preset) 

Show buttons - Gdy wybrane, Router pokazuje przyciski wstępnie 
nastawione. 
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DEVICE  MENU 

Router moŜe sterować kilkoma urządzeniami. Pozwala to na konfigurowanie nastawień jednocześnie 
dla wszystkich złączy (interfejsów) dołączonych do komputera, przy wykorzystaniu nastawień 
wstępnych (presets). 

KaŜde urządzenie ma swoje własne okno dialogowe 
(tab) w głównym notesie (notebook) Routera.  Zawartość 
kaŜdego okna urządzenia zaleŜy od typu urządzenia. 
Gdy Router wykryje nowe urządzenie to dodanie 
urządzenia następuje automatycznie. Urządzenie raz 
wykryte, pozostaje w Routerze nawet wtedy, gdy 
urządzenie jest odłączone. KaŜde urządzenie jest 
identyfikowane przez jedyny szeregowy łańcuch 
znaków. 

Rename -  Tworzy nazwę urządzenia podaną przez 
uŜytkownika. Jest to przydatne, jeśli dwa lub więcej 
urządzeń jest podłączonych do Routera. Na przykład 
układ kluczujący CW KEYER, microKeyer i złącze USB 
II mogą być przemianowane na bardziej komunikatywne 
nazwy pokazane obok. 

Delete -  Usuwa urządzenie z Routera. Usunąć moŜna tylko 
urządzenia, które zostały wyłączone (te które są 
zaznaczone CZERWONYM "X" na pasku urządzenia). Dla 
odłączenia urządzenia od Routera wyciągnij kabel USB. 

Save Template -  (zachowaj szablon) spowoduje zachowanie aktualnych nastawień Routera w pliku 
szablonowym (template). Gdy zostanie kliknięte to Router otworzy standardowe okno dialogowe 
File Save - którego domyślne połoŜenie jest C:\Documents and Settings\All Users\ 
Application Data\microHAM\cfg. Jeśli, plik dokumentacji hypertekst (html), lub otwarty tekst 
(txt) o tej samej nazwie jak szablon, znajduje się w tym samym katalogu, to będzie powiązany z 
szablonem. 

Load Template - (załaduj szablon) będzie automatycznie konfigurowało Router z szablonu (plik *.tpl) 
 Gdy się kliknie to Router otworzy standardowy plik dialogu - domyślnym połoŜeniem jest: 
C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\microHAM\cfg i Ŝądany szablon 
moŜe być wybrany. Gdy Router załaduje szablon, to w tym samym katalogu poszukuje pliku 
html lub txt o tej samej nazwie jak szablon. Jeśli taki zostanie znaleziony, to będzie wyświetlony. 

WSKAZÓWKA:  Szablony s ą pełnowarto ściowym narz ędziem dla szybkiego 
konfigurowania Routera dla pracy z okre ślon ą aplikacj ą. Pliki szablonów s ą wymienialne 
między komputerami i s ą idealne dla klonowania nastawie ń w stacji wielokomputerowej, 
lub dla uczestniczenia przy konfiguracji mi ędzy u Ŝytkownikami. 

Store as Power-Up Settings: spowoduje zachowanie aktualnych nastawień Klawiatury, Wyświe-
tlacza i Okien dialogowych systemu w EEPROM Station Master. Jeśli Station Master działa bez 
podłączenia do komputera, to będzie stosował nastawienia zachowane w EEPROM. Jeśli Station 
Master jest podłączona do komputera obsługującego Router, to nastawienia przy załączaniu 
zasilania zostaną nadpisane przez nastawienia Routera, lecz domyślne nastawienia pozostają 
zachowane w EEPROM.  

Upload Firmware: microHAM przy okazji dokonuje uaktualnienia nastawień fabrycznych w Station 
Master. Uaktualnienie ma obsługiwać nowe funkcje w Routerze i poprawić zgodność aplikacji. 
Najnowsza wersja publikowana oprogramowania firmowego jest zawsze dostępna pod 
www.microham.com/contents/en-us/d29.html. 

 Dla uaktualnienia programu firmowego załaduj firmware do swojego komputera, następnie kliknij 
na Device | Upload Firmware.  Otworzy się plik Windows dialogu, przejdź do katalogu, w którym 
załadowałeś plik nastawień fabrycznych i wybierz plik. 
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Uwaga : Jeśli uaktualnisz Routera, to kaŜde uaktualnienie będzie zawierało najnowszy plik 
firmware dla Station Master. Jeśli firmware jest nowsze niŜ firmware aktualnie 
zainstalowane, to, przy pierwszym uruchamianiu Station Master, Router automatycznie 
zapyta o zgodę na uaktualnienie zainstalowanego firmware.  

Uwaga : Po większej zmianie wersji moŜe wystąpić potrzeba wymiany danych konfiguracji 
przełączania anteny i rotatora w EEPROM Station Master z powodu zmiany w organizacji i 
zawartości danych konfiguracji. Po załadowaniu firmware, Station Master poprosi ciebie o 
skasowanie starej konfiguracji przez naciśnięcie przycisku FUNC. Po wyczyszczeniu 
pamięci załaduj dane konfiguracji Przełącznika Antenowego i Rotatora przez naciśnięcie 
przycisku Store w odpowiednim oknie dialogowym w Routerze. 

 

VIRTUAL PORT  MENU 

 

Koniecznym jest utworzenie pewnej liczby szeregowych portów wirtualnych (porty COM) celem 
umoŜliwienia aplikacjom Windows (logowanie, sterowanie lub program cyfrowy) dostępu do urządzeń 
microHAM. 

Create -  Tworzy wirtualne porty COM. Istnieje 
moŜliwość wybrania jednocześnie kilku portów 
przez przyciskanie przycisku Control na 
klawiaturze i kliknięcie na kilka portów COM. 
Utworzenie portu wirtualnego moŜe potrwać dość 
długo, bądź cierpliwy.  

Delete - usuwa pojedynczy port wirtualny 

Delete All -  usuwa wszystkie uprzednio 
utworzone porty wirtualne i resetuje szynę 
szeregowych portów wirtualnych. 

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

 

UWAGA:  Prawidłowo pracuj ące porty nie powinny wy świetla ć wykrzyknika (!). 
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HELP  MENU – MENU POMOCY 

Manuals - Podr ęczniki:  Link do podręczników microHAM umieszczonych w twoim systemie. 

Setup Guides:  Link do przewodników konfiguracji dla wielu zwykłych aplikacji. Dokumenty muszą być 
załadowane z instalacyjnej CD-ROM, lub pobrane przez przywołanie pozycji menu Downloads 
Documents. 

Cable Schematics: schematy okablowania: link do rysunków kabli. Dokumenty muszą być 
załadowane z instalacyjnej CD-ROM, lub pobrane przez przywołanie pozycji menu Downloads 
Documents. 

Download Documents:   Pobiera dokumentację microHAM  zawierającą uaktualnione podręczniki i  
przewodniki nastawień. MoŜesz wyspecyfikować produkty, dla których potrzebujesz dokumentację. 

UWAGA:  Potrzebne jest poł ączenie z Internetem. 

microHAM Home Page : Link do www.microHAM.com  

microHAM Downloads Page:  Link www.microham.com/contents/en-us/d29.html 

Show Tooltips:  Jeśli zaznaczone, to pod kursorem myszy pokazywane jest małe pojedyncze okienko 
 z pomocą  

Update Router:  Pobiera i instaluje najnowszą wersję Routera. 

UWAGA:  Ilekro ć  jest to mo Ŝliwe, zawsze tutaj wykonuj uaktualnienie Routera  

About:  Pokazuje numer wewnętrzny wersji Routera. 

 

OKNO DIALOGOWE KONFIGURACJI URZ ĄDZENIA  

Jest sześć (6) pól wyboru Station Master. KaŜde pole wyboru steruje częścią funkcji Station Master. 
Poza Antenna Switching & PTT Sequencer i Rotator, wszelkie zmiany są niezwłoczne zastosowane. 

 

 

 

 

 

•••• Ports: przypisuje wirtualne porty do Station Master dla wykorzystywania przez aplikacje. 

● Antenna Switching & PTT Sequencer:  zawiera sześć pól wyboru dla skonfigurowania wyboru 
anteny, zdefiniowania anteny, rotora i pracy sekwensera. 

● Rotator:  konfiguruje wewnętrzne parametry sterownika Rotatora 

 •••• Keyboard:  konfiguruje pracę klawiatury PS/2 lub bloku klawiszy 

 •••• Display: konfiguruje pracę wyświetlacza LCD. 

 •••• System Settings: konfiguruje sterowanie zasilaniem i wyświetla zasilanie systemu. 
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PORTS TAB - OKNO DIALOGOWE PORTÓW  

 
Gdy juŜ porty wirtualne zostaną utworzone, to muszą być one powiązane z określonymi funkcjami, lub 
kanałami urządzeń (np. CAT, Rotator itd.).Przypisania te powinny odpowiadać nastawieniom 
programów aplikacji i muszą być skonfigurowane najpierw w Routerze a następnie w aplikacji. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

WAśNE: Prawidłowe przypisanie portu jest krytyczne dla  prawidłowej pracy z oprogramo-
waniem  aplikacji. 

 

Station Master ma sześć (6) kanałów - kaŜdy kanał pokazuje nastawienia zastosowane przez 
aplikację i stan aktualny (np. on lub off): 

•••• CAT (stosuje RxD i TxD) 

•••• 2nd CAT (wirtualny "fork" - rozgałęźnik) dla kanału main CAT 

•••• Rotator (stosuje RxD i TxD) 

•••• 2nd  Rotator (wirtualny "fork" dla kanału głównego Rotatora) 

•••• Auxiliary (stosuje RxD i TxD) 

•••• Control (stosuje RxD i TxD) 

● iLINK couple – stosowane dla podłączenia Station Master z microHAM keyer  
  (microKEYER II, MK2R lub MK2R+). 

 

UWAGA:  Nie przypisuj portów wirtualnych do kanałów/funkcj i, które nie s ą stosowane przez 
twoj ą aplikacj ę. Jest to zb ędne i konsumuje środki. 
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CAT (RADIO) PORT & 2 nd CAT PORT 

Kanał CAT jest stosowany przez główną aplikację dla sterowania częstotliwością transiwera, trybem, i 
wieloma innymi parametrami. Aplikacja komunikuje się z radiem za pośrednictwem protokołu 
szeregowego. Wprawdzie większość nowoczesnych radiów implementowało pewną formę sterowania 
szeregowego, to niemal kaŜda implementacja radiowa jest róŜna. Stopień dostępnego sterowania dla 
kaŜdego radia zaleŜy od tego radia i aplikacji (logger lub program cyfrowy) 

UWAGA:  numer COM przypisany w Routerze MUSI by ć zgodny z numerem portu, przypisanym 
w głównej aplikacji. Najpierw konfiguruj wirtualne porty COM w Routerze, nast ępnie 
skonfiguruj aplikacj ę. 

Jeśli port COM jest przypisany do Routera, lecz nie 
jest w aplikacji (lub aplikacja nie jest czynna), to 
Router pokaŜe, Ŝe kanał jest zamkni ęty. 

Jeśli aplikacja otworzy port COM, przypisany dla 
CAT (zazwyczaj podczas uruchamiania), to Router pokaŜe kanał, jako otwarty  i wyświetli szybkość 
transmisji w bodach, bity danych, parzystość i liczbę bitów stopu stosowane w tej aplikacji. Na 
przykład 9600 8N2 oznacza: 9600 bodów, długość danych 8 bitów, parzystość = Ŝadna i dwa bity 
stopu. 

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

UWAGA: Wirtualny port COM, przypisany w Routerze do sterowania radiem, nie stosuje sygnałów 
potwierdzenia (handshaking). Konfiguruj nastawienia DTR i RTS w twoim programie aplikacji (logger) 
na OFF. Nie wybieraj "Handshake". 

Aby Router mógł określić częstotliwość i tryb 
pracy, musi wiedzieć, jakie radio jest stosowane 
(protokół CAT). Dla wybrania radia naciśnij 
przycisk Set. Wybierz swoje radio z pola 
rozwijanej listy. Następnie wybierz szybkość 
komunikacji w okienku szybkości transmisji w 
Bodach. 

Uwaga:  Szybkość w bodach musi być 
odpowiednia dla twojego radia.  

UWAGA:  Gdy Station Master jest dołączone do 
microKEYER II, MK2R, lub MK2R+ za pośre-
dnictwem iLINK i nastawiony jako sprzęŜone 
(patrz rozdział iLINK poniŜej) to radio jest 
podłączone i nastąpi dekodowanie CAT w tym 
urządzeniu. W takim przypadku nie ma potrzeby 
nastawiania radia dla Station Master.  

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

 

Wskazówka . Wyłączaj funkcję Autobaud w radiu, które obsługuje tę funkcję. Skonfiguruj radio, 
Routera i swój program aplikacji dla pracy przy tej samej szybkości w bodach. 

Disable router queries  - Gdy to pole wyboru jest zaznaczone, to Router nie będzie zapytywał radia o 
to czy port CAT jest otwarty 

UWAGA: "Disable router queries " dezaktywuje zapytywanie  Routera tylko wtedy, gdy port CAT 
jest otwarty. Dla obsługiwania funkcji automatyczne go przeł ączania w Station Master, Router 
zawsze zapytuje gdy port wirtualny jest zamkni ęty. Jeśli konieczne jest wył ączenie wszystkich 
zapytań, wybierz opcj ę "No Radio" w Radio Box.  
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PW1 on radio bus -  Gdy to pole wyboru jest zaznaczone, to Router okresowo generuje transmisję 
Icom'a "Transceive" dla utrzymania PW1 w synchronizmie. 

UWAGA: Zaznacz to pole wyboru jeśli masz IC-PW1 lub inne kompatybilne urządzenie Icom fizycznie 
dołączone (równolegle z transiwerem). Nie zaznaczaj tego pola wyboru jeśli jedyne połączenie 
jest do transiwera i PW1 lub inne wyposaŜenie jest dołączone do portu PA (opisane dalej). 

Dolne dwie-trzecie okna Radio  zajmuje monitor seryjnej komunikacji. Monitor stosuje kolory i 
znaczniki dla pokazania, które urządzenie jest odpowiedzialne za dane. Czarne zapytanie (H1-TX lub 
H2-TX) i szare będące odpowiedzią radia (H1-RX lub H2-TX) są z "głównego (host)" zastosowania 
(np. logger), H1 pokazuje aplikację główną (host) w głównym (main) porcie CAT, H2 jest główną (host) 
aplikacją na 2nd porcie CAT. Zielone pakiety (R-TX i R-RX) są zapytaniem/odpowiedzią z/do Routera i 
nie są skierowane do aplikacji. 

Router monitoruje komunikację, gdy główne zastosowanie wypełnia sterowanie i zapytuje radio 
okresowo o ewentualnie brakującą informację (częstotliwości VFO i tryb). PoniewaŜ niektóre aplikacje 
nie zapytują w sposób regularny lub całkowicie nie zapytują, to Router musi przerwać taką 
komunikację dla uaktualnienia stanu wewnętrznego. Celem uniknięcia wprowadzania w błąd 
(bałamucenia) aplikacji gdy Router zapytuje radio, to dane z aplikacji są buforowane i wysyłane do 
radia po tym gdy Router otrzyma odpowiedź na swoje pytanie. Jeśli Router nie otrzyma odpowiedzi na 
pytanie w czasie wyznaczonym, lub nie rozumie odpowiedzi, to wyświetla "ostatnie Ŝądanie 
odrzucone", lecz przekazuje wszystkie dane do wirtualnego portu szeregowego dla uniknięcia  
wprowadzenia aplikacji w błąd (logger). 

PoniewaŜ USB nadaje dane w ramkach z opóźnieniem między ramkami, to Router pokazuje granice 
ramek ciągiem trzech kropek (…). gdy pakiet jest rozdzielony między ramkami. 

WAśNE: Jeśli Stacja Master pracuje w trybie autonomicznym (bez Routera) to nastawienie musi być 
zachowane jako domyślne przy włączaniu, stosując "Device | Store" jako "Power-Up Setting".. 

2nd CAT PORT 

Zaczynając od wersji 7.0 Router posiada wyjątkową moŜliwość sterowania: 2nd CAT Port jest 
inteligentnym rozwidleniem danych (programowe złącze "Y"), które pozwala na to, aby druga aplikacja  
brała udział w sterowaniu radiem. Router monitoruje, gdy dane są wysyłane z kaŜdej aplikacji i kieruje 
odpowiedź radiów na odpowiedni port wirtualny. 

WAśNE: Obie aplikacje, dla dobrej pracy, muszą stosować te same parametry komunikacyjne 
(szybkość w bodach, długość danych, parzystość i liczba bitów stopu)! 

śaden port CAT nie ma pierwszeństwa. Zapytania/rozkazy z kaŜdej aplikacji są przetwarzane 
naprzemiennie. Celem uniknięcia kolizji i uniknięcia nieporozumień w wyniku nieoczekiwanych 
danych, odpowiedzi z radia są zwracane tylko do aplikacji, która wygenerowała rozkaz. Dobrowolne 
dane z radia, takie jak automatyczne uaktualniania częstotliwości/trybu (Icom pakiety "transceive" lub 
dane "Auto-information" z Kenwood, Elecraft i nowsze transiwery Yaesu) są przekazywane do obu 
portów CAT. 

Z powodu fizycznych ograniczeń przepustowości kanału danych w radiu i moŜliwości sterownika w 
róŜnych transiwerach, naleŜy stosować się do pewnych waŜnych zasad. 

• Całkowity przepływ z obu loggerów nie moŜe przekraczać maksymalnej przepustowości portu 
sterowania radiem i sterownika transiwera. Innymi słowy, wielkość zapytywania z jednej 
aplikacji moŜe być zmniejszana dla zrobienia miejsca dla danych dla drugiej aplikacji i 
odwrotnie.  

• Aplikacja musi być tolerancyjna na opóźnienia w odpowiedzi radia. KaŜdy logger musi cierpliwie 
czekać na odpowiedź radia, podczas gdy inny logger komunikuje się z radiem. 

• Z powodu wadliwości protokołu w obróbce rozkazów rozdzielenia (split) VFO z wieloma 
transiwerami (w szczególności Icom), rozdzielenie musi być zainicjowane i zakończone tylko 
przez  jedną  aplikację  i  nie  naleŜy  korzystać z ręcznego sterowania rozdzieleniem (splitem) 
(z przedniego panelu radio). 

UWAGA  Mimo ekstensywnego testowania przez Router przy uŜyciu róŜnych kombinacji aplikacji dla portów 
CAT i 2nd CAT, microHAM nie moŜe gwarantować właściwej pracy z kaŜdą potencjalną kombinacją aplikacji. 
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PORTY Rotatora & Rotatora 2 nd  

Kanał rotator i rotator 2nd są stosowane  przez aplikację główną (host) dla sterowania azymutem 
rotatora wewnętrznego lub wirtualnego. Oba kanały rotatora są aktywne gdy wybrana jest praca 
równoległa na końcu logiki win. Protokołem jest Hy-Gain DCU-1 , wybierz ten model rotora w twojej 
aplikacji. 

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

Jeśli aplikacja otworzy port COM, przypisany do sterowania (zazwyczaj podczas uruchamiania), to 
Router pokazuje kanał jako otwarty  i wyświetla szybkość w bodach, bity danych, parzystość i liczbę 
bitów stopu stosowanych w aplikacji. Na przykład 9600 8N2 oznacza: 9600 bodów, dane długości 8 
bitów, parzystość = none i dwa bity stopu. 

Parametry komunikacyjne w obu kanałach nie muszą być takie same. Jedynym wymaganiem jest 8 
bitów danych. 

UWAGA: Sterowanie rotatora jest aktywne tylko wtedy, gdy wybrana jest antena ze znacznikiem dla 
RX lub TX lub gdy wybrana jest grupa Virtual Rotor dla RX lub TX. Jeśli obie anteny wybrane 
dla RX i TX są częścią grupy Wirtualnego Rotora, to oba rotory są sterowane równocześnie. 

Mon:  Otwiera okno "Rotor Protocol Monitor" dla uchwycenia danych między aplikacją i interfejsem 
sterowania Rotatora. Sterowniki dla monitora zawierają Start, Stop, Clear  i  Save. 

 Rotator Protocol Monitor nie powinien być stosowany w normalnych warunkach. Jednak dla 
potrzeb usuwania usterek moŜe być przydatnym uruchomienie przechwycenia i zamknięcia 
okna. Gdy pojawia się problem, okno moŜe być otwarte i log Rotator Port Zachowany (saved) 
dla analizy. 

 Log monitora jest zamknięty (zapętlony) – tylko ostatnich 20 kilobajtów lub podobne będzie 
zachowane celem uniknięcia tworzenia bardzo duŜych plików. 

 Gdy linia kończy się trzema kropkami (…), oznacza to, Ŝe rozkaz lub odpowiedź została 
rozdzielona na dwa pakiety USB. 

PORTY POMOCNICZE  

Port pomocniczy (Auxiliary) pozwala na aplikację programu dla sterowania urządzenia pomocniczego 
dołączonego do portu SERIAL (szeregowego) na tylnym panelu Station Master. Obsługiwane są 
wejście szeregowe (RxD) i wyjście szeregowe (TxD). Dla aktywowania portu Auxiliary, ustaw w polu 
wyboru "Serial port function", na dole Antenna Switching & PTT Sequencer Antenna, na Auxiliary 
port. 

Gdy aplikacja otworzy port pomocniczy, to Router 
poda port jako otwarty  i wyświetli nastawienia 
stosowane dla konfiguracji portu COM. 

Dane przechodzące przez kanał są pokazywane dwoma strzałkami. Zielona strzałka pokazuje 
przepływ danych od aplikacji, zaś czerwona strzałka pokazuje przepływ danych do aplikacji głównej 
(host). 

 

Mon  Otwiera okno "Auxiliary Serial Port Monitor" dla przechwycenia danych między aplikacją i 
urządzeniem pomocniczym. Sterowniki dla monitora zawierają Start, Stop, Clear i  Save 

 Monitor szeregowego portu pomocniczego działa tak samo jak monitor portu rotora 
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PORT  STEROWANIA  

Port Sterowania (Control Port) pozwala programowi aplikacji (logger) na implementację microHAM 
Control Protocol dla zrobienia uŜytku ze 
sterowania przełączaniem anteny Station Master. 

Gdy aplikacja otworzy port sterowania, to Router zasygnalizuje port jako otwarty  i wyświetli 
nastawienia zastosowane dla konfiguracji tego portu. 

Przepływ danych jest pokazywany dwoma strzałkami. Zielona strzałka pokazuje przepływ danych od 
aplikacji, zaś czerwona strzałka pokazuje dane do aplikacji głównej (host). 

Mon  Otwiera okno "Control Protocol Monitor" dla przechwycenia danych komunikacji microHAM 
Protokol między logerem i Routerem.. Sterowniki dla monitora obejmują Start, Stop, Clear  i  
Save 

  Monitor protokołu sterowania działa tak samo jak monitor portu rotora 

 

iLINK couple   

Gdy Station Master jest stosowana z microHAM keyer i te dwa urządzenia są połączone przy uŜyciu 
portu iLINK. Okno iLINK couple  (sprzęgnięcie iLINK) podaje z którym układem kluczującym (keyer) 
Station Master jest sprzęgnięta. 

Station Master moŜe być sprzęgnięta z microKEYER II, MK2R i MK2R+. Gdy jest sprzęgnięta, to 
waŜne dane, takie jak częstotliwość, tryb, kluczowanie, blokada i macierzyste dane sterowania 
(Control Port), są przenoszone między Stacją  Master i układem kluczującym dla synchronizacji pracy. 

NOTA: Jeśli Station Master nie jest fizycznie połączona z microHAM keyer za pośrednictwem portu 
iLINK lub spręŜenie nie jest wymagane, nawet gdy urządzenia są fizycznie połączone, to 
wybierz none  w okienku sprzęŜenia.  

 

Porty CAT i 2ndCAT działają róŜnie, w zaleŜności od typu stosowanego interfejsu microHAM. 

 

Przeczytaj uwa Ŝnie 

 

● Gdy SM jest stosowana z microKEYER, DigiKEYER lub CW Keyer to port sterowania radia 
transiwera musi być połączony ze Stacj ą Master  i ma być nie uŜywane połączenie CAT 
KEYER w sposób opisany w instrukcji instalowania. Nastawienia portu CAT i 2nd CAT w oknie 
dialogowym Ports dla KEYER są ignorowane. 

 UŜyj port Sterowania w oknie dialogowym Keyers Ports dla naturalnego sterowania z aplikacji, 
która obsługuje protokół microHAM Control. 

 

● Jeśli SM jest sprzęŜona z microKEYER II, MK2R lub MK2R+, to port(y) sterowania transiwerem 
muszą być dołączone do KEYER i port CAT Station Master nie jest uŜywany, tak jak to jest 
opisane w instrukcji instalacji. Nastawienia portu CAT i 2nd CAT w polu dialogowym Porty dla 
Station Master  są ignorowane. 

 UŜyj port Sterowania w oknie dialogowym Keyers Ports dla naturalnego sterowania obu 
urządzeń z aplikacji, która obsługuje protokół microHAM Control. 
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OKNO  DIALOGOWE  PRZEŁ ĄCZANIE ANTENY & SEKWENSER PTT    

Okno dialogowe (tab) Antenna Switching & PTT Sequencer otwiera edytor dla "zaprogramowania" 
zachowania się wyjść Station Master. Składa się ono z kilku sub-okienek, które są stosowane dla 
zdefiniowania kompleksowych zaleŜności między częstotliwością pracy, sterowaniem peryferii 
(przełącznik antenowy, filtr pasmowy, wzmacniacz mocy itd.) i interfejsem uŜytkownika. Nastawienia 
we WSZYSTKICH sub okienkach mogą być  jednocześnie manipulowane przy zastosowaniu czterech 
(4) przycisków na dole tego okna dialogowego. 

 

 
Get:  Pobiera aktualne nastawienia z pamięci Station Master i wyświetla wartości tych nastawień 

w sub-okienkach .  

Store:  Wysyła nastawienia WSZYSTKICH sub-okienek do nieulotnej pamięci Station Master.. 

UWAGA: Okno dialogowe Antenna Switching & PTT Sequencer są wizualnym edytorem Dane 
konfiguracji muszą być zachowane w pamięci Station Master za nim zostaną one 
uaktywnione. 

Load From File: Ładuje plik nastawienia z komputera do okna dialogowego " Antenna Switching & 
PTT Sequencer" i do sub-okienek. 

UWAGA: Ładowanie pliku tylko wypełnia sub-okienka i NIE zachowuje automatycznie tych nastawień 
do Station Master. Jeśli chcesz konfigurować Stację Master z pliku, to musisz załadować plik 
do Routera i następnie zachować nastawienia w Station Master. 

Save To File: Zachowuje aktualne nastawienia wyświetlane w "Antenna Switching & PTT Sequencer" 
w pliku w komputerze. 

UWAGA: Jeśli chcesz zachować aktualną konfigurację pracy Station Master, to musisz kliknąć "Get" 
dla pozyskania danych do okienek "Antenna Switching & PTT Sequencer" a następnie 
kliknąć "Save to File" dla wpisania danych do komputera. 

 

WYJŚCIA   
 
 

Station Master prowadzi dwadzieścia (20) wyjść przekaźników. Są one fizycznie umieszczone na 
dwóch złączach na tylnym panelu, PORT A i PORT B. Połączenia są opisane w załączniku A – złącza. 
 

PORT A:  posiada wspólny terminal i dziesięć (10) wyjść przekaźnika. Wspólny terminal moŜe być 
skonfigurowany dla wewnętrznego lub zewnętrznego zasilania lub źródła lub ujścia przez wybranie 
odpowiednich zwieraczy.  
 

Pozycja EXT  łączy terminal wspólny do specjalnego styku (pin) "wejściowego- input" w złączu PORT 
A. Ten styk jest stosowany dla DODATNIEGO zewnętrznego napięcia sterującego. 
 

Pozycja INT łączy wspólny terminal do zwieracza 
SRC/SNK.  W połoŜeniu SRC wspólny terminal jest 
podłączony do plusa zasilacza (+13 V) w Station 
Master; w tej konfiguracji wyjścia są źródłem 
(sourcing) napięcia. W połoŜeniu SNK, wspólny 
terminal jest podłączony do masy Station Master; te 
wyjścia są ujściem (sinking) (łączy do masy-ziemi). 
 

PORT B:  Posiada sześć (6) wyjść z pojedynczym 
wspólnym terminalem (B1-B6) i cztery (4) wyjścia  (B7-B10) z izolowanymi stykami. Wspólny terminal 
przekaźników B1-B6 moŜe być skonfigurowany dla zasilania wewnętrznego lub zewnętrznego i pracy 
źródło/ujście przy wykorzystaniu zwieraczy w PORT B tak samo jak zwieraczy w PORT A. 
 
UWAGA: Domyślnym fabrycznym nastawieniem dla PORT A i PORT B jest INT/SRC (wewnętrzne 
źródło). 
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Uproszczony schemat PORT A 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Uproszczony schemat PORT B 
 
Przed Station Master większość dekoderów pasma po prostu akceptowało dane pasma – albo dane 
BCD, lub analogowe napięcie, reprezentujące całe pasmo amatorskie. Nawet te dekodery, które 
otrzymują informację o częstotliwości z portów sterowania (CAT) w prosty sposób określały 
odpowiednie pasmo amatorskie i wybierało jedno wyjście dla całego pasma. Rzeczywiste potrzeby są 
bardziej złoŜone niŜ ten – właśnie "prosty" system antenowy zawierał szereg anten zdolnych do pracy 
na danym paśmie i anteny które mogą pracować na więcej niŜ jednym paśmie. W dodatku, 
nowoczesne stacje amatorskie mogą mieć wybieralne filtry pasmowo-przepustowe, filtry strojnikowe 
(stub) i/lub anteny tylko do odbioru (z, lub bez przedwzmacniaczy, które muszą być chronione 
podczas nadawania). 
 
Dla realizacji wielu złoŜonych funkcji, Station Master dzieli wyjścia na trzy klasy funkcjonalne. KaŜde 
wyjście na PORT A i PORT B moŜe być indywidualnie przypisane do jednej z tych  trzech funkcji. 
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Klasa anteny (ANT)  
 
Wyjścia w tej klasie są stosowane głównie dla 
kontrolowania przełączników antenowych i pracy 
w oparciu o kombinację pasma, stanu nadawania/ 
odbioru i wprowadzeń ręcznych (panel przedni) 
Jedno lub więcej wyjść antenowych jest 
aktywnych dla wyjść kaŜdej anteny (antena 
prosta, wirtualny rotor i grupa antenowa). 
 
Klasa filtru (BPF)  
 
Praca wyjść BPF bazuje tylko na częstotliwości 
pracy i są stosowane przede wszystkim do 
sterowania przełączalnych (wielopasmowych) 
filtrów pasmowo-przepustowych lub współo-
siowych filtrów stroikowych. Wyjście "BPF" jest 
aktywne, jeśli częstotliwość pracy wypadnie w 
określonym zakresie pasma, niezaleŜnie od 
aktualnego wyboru anteny i/lub stanu RX/TX. 
transiwera. Segmenty częstotliwości (pasma) i 
wyjścia są definiowane w oknie dialogowym pasm 
(Bands tab). 
 
Klasa Sekwensera (SEQ)  
 
Praca wyjścia sekwensera zaleŜy od aktualnie wybranej anteny, aktualnego pasma i stanu RX/TX 
transiwera. Wyjścia sekwensera są uŜywane przede wszystkim dla synchronizowania za/wyłączania 
przedwzmacniacza odbiorczego lub wzmacniacza mocy. Wyjście jest aktywne za kaŜdym razem, gdy 
transiwer jest w stanie nadawania ORAZ wyjście jest aktywowane dla aktualnego pasma. 
Biegunowość wyjścia i czas przełączania moŜe być ustawiony w pod-okienku PA & Sequencer; 
pasma pracy mogą być wybrane w pod-okienkach pasm. 
 
 
UWAGA:  W sub-okienku PA & Sequencer  moŜe być zdefiniowane opóźnienie przerwa – przed  - 
wykonaniem dla przełączników ANT i BPF. 

 
WSKAZÓWKA : Jeśli twoja stacja posiada przełącznik antenowy i filtr pasmowy, to korzystaj 
z PORT A dla przełącznika antenowego i PORT B 1-6 dla sterowania BPF.  Jeśli potrzeba 
B7-10 moŜe być uŜyte dla wyjść sekwensera. Konfiguracja ta daje oddzielne sterowniki dla 
przełączania BPF i anteny, jeśli jedno potrzebuje sterowania źródłem, drugie ujściem. 
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 ANTENY  

 

Wszystkie anteny i potrzebne konfiguracje wyjścia (wyjścia aktywne) są definiowane w sub-okienku 
Antennas. 
 

Liczba moŜliwych anten nie jest ograniczona. Nowe anteny mogą być dodawane przyciskiem Add  i 
stare anteny mogą być usuwane przy pierwszym ich wybraniu (pomarańczowe tło), a następnie 
klikając przycisk Remove.  
 
 
 
 

Dla uczynienia listy anten bardziej czytelną, wybrana antena moŜe być przesuwana przyciskiem 
Up/Down . Kolejność anten nie ma znaczenia - to tylko ułatwia, jeśli anteny są pogrupowane logicznie 
według pasma lub funkcji. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

KaŜda linia w tej tablicy przedstawia oddzielną antenę, Dla kaŜdej anteny jest kilka pól. 
 

ANTENNA NAME: Pełna nazwa anteny, do 10 znaków, stosowana dla wyświetlania Station Master 
(SM) lub dla dalszych konfiguracji. 
 
LABEL: Skrót nazwy anteny, do 5 znaków, dla pokazania w SM w krótkiej postaci. 
 
A1- A10, B1-B10:  Wyjścia z PORT A i/lub PORT B, zdefiniowane jako wyjścia ANT w oknie 
dialogowym Outputs, są tu pokazane w kolumnach automatycznie sortowanych od A1 do A10, B1 do 
B10. Pokazane są tylko wyjścia klasy ANT. 
Wybierz, które wyjścia muszą być aktywne, gdy zostanie wybrana określona antena. 
 
RX only:  Oznaczenie anteny, która jest tylko "do odbioru'. SM nie pozwoli na nadawanie na tej 
antenie. 
 
SteppIR: Oznaczenie wskazujące, Ŝe ta antena jest SteppIR i jest sterowana z portu szeregowego 
Station Master, przy uŜyciu protokołu naturalnego SteppIR. Nie zaznaczaj tego pola wyboru, jeśli 
antena jest sterowana przy uŜyciu protokołu Icom CI-V 
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ROTATOR: Oznaczenie wskazujące, Ŝe antena jest obracana przez rotor, który jest sterowany przez 
wewnętrzny sterownik Station Master. Nie zaznaczaj tego pola wyboru, jeśli antena jest na rotorze, 
który nie jest sterowany przez Stację Master. 
 
Offset:  Liczba, która określa przesunięcie (offset) azymutu anteny w stosunku do 0 stopni kalibracji 
wewnętrznego sterownika rotatora. Zakres przesunięcia wynosi -180° do +180°. Warto ści ujemne 
oznaczają przesunięcie w kierunku przeciwnym do ruchu zegara, absolutny azymut w zakresie 180° - 
360°. Przesuni ęcie jest stosowane przez sterowanie kierunku anteny dla pokazania i pracy z 
właściwym absolutnym azymutem anteny – np. przy stosowaniu anteny na 40 m, która jest 
zamontowana pod kątem prostym do anteny trójpasmowej. Sterowanie przesunięciem działa tylko z 
wewnętrznym sterownikiem rotatora SM. 
 
PA ANT NR: Jeśli Station Master jest stosowana z automatycznym wzmacniaczem mocy z presetem 
anteny, to ta liczba określa, który preset ma być stosowany, gdy dla TX zostanie wybrana określona 
antena. 
 

Funkcje portu szeregowego  
 
 
 
 
Station Master posiada jeden port RS232, który moŜe być uŜyty dla sterowania anteny SteppIR,  moŜe 
zapewnić obsługę dla wyposaŜenia kompatybilnego z Icom, lub być wykorzystywany jako port 
szeregowy ogólnego zastosowania.  
 

Port szeregowy pomocniczy (Auxiliary), ogólnego zas tosowania:    
Jeśli funkcja portu szeregowego jest nastawiona na port pomocniczy, to dane są przenoszone 
między wirtualnym portem "Auxiliary", zdefiniowanym w oknie dialogowym Port i portem 
SERIAL bez modyfikacji. Maksymalna szybkość przekazywania wynosi 19.200 bodów. Nie ma 
Ŝadnego powiązania między przekazywanymi danymi i funkcjami SM. 

 

Port CI-V: Jeśli funkcja portu szeregowego jest nastawiona na CI-V, to SM symuluje funkcję 
transceive Icom CI-V i wysyła wybraną częstotliwość w formacie Icom (na poziomie RS232) 
nawet, gdy transiwer dołączony do Station Master nie jest radiem Icom.  Adres CI-V i szybkość 
w bodach symulowanego radia jest nastawiana w odpowiednim polu. 

 

 Jest pięć typów częstotliwości, które mogą być wysyłane: częstotliwość RX, częstotliwość TX, 
częstotliwość pracy, częstotliwość VFO A lub częstotliwość VFO B. W praktyce, praca kaŜdego 
nastawienia zaleŜy od transiwera i jego protokołu CAT. Wszystkie nastawienia mogą nie 
współdziałać z niektórymi radiami. 

 

SteppIR: Jeśli funkcja portu szeregowego jest nastawiona na SteppIR, to Station Master steruje 
SteppIR wykorzystując naturalny protokół SteppIR. 

  

 Sterowanie anteny SteppIR za pomocą SM ma trzy zalety w stosunku do sterowania SteppIR 
tylko częstotliwością transiwera. 
 

● Station Master reguluje SteppIR tylko wtedy, gdy wybrana jest antena. Oznacza to, Ŝe 
kiedy skoczysz z jednego pasma na inne, lecz wybrałeś antenę SteppIR, dla stosowania 
tylko na jednym paśmie (lub nie na wszystkich), to elementy SteppIR pozostaną na 
ostatnio uŜywanej częstotliwości i nie poruszają się niepotrzebnie. To zmniejsza zuŜycie 
anteny i zmniejsza czas "gotowości do pracy" do zera. 

 

● Station Master ochrania antenę podczas ruchu elementów (dostrajanie). Station Master 
nie pozwoli na transmisję gdy Station Master jest stosowana z microKEYER II lub MK2R.  
Z innymi układami kluczującymi, Station Master będzie chroniła wzmacniacz mocy od 
kluczowania gdy SteppIR jest przestrajany. 

 

● Przy pracy w modzie rozdzielenia częstotliwości (Split), Station Master moŜe nastawić 
SteppIR na częstotliwość nadawczą i zapobiegać dostrojeniu w czasie między 
nadawaniem i odbiorem przy pracy z szerokim rozdzieleniem (Splitem). 

 

UWAGA:  Funkcja ta nie zastępuje sterownika SteppIR, oryginalny sterownik jest ciągle potrzebny. 
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Podłączenie sterownika SteppIR: 
 
Port SERIAL Station Master musi być połączony z portem SteppIR DATA OUT przy uŜyciu 
skrzyŜowanych przewodów ("null modem") kabla DB9F/DB9M.. Potrzebne są tylko trzy przewody, pin 
2 do pin 3, pin 3 do pin 2 i pin 5 do pin 5. Sterownik SteppIR musi być przełączony do trybu 
częstotliwości General i szybkości transmisji w bodach dla portu szeregowego w Station Master musi 
być taka sama jak w sterowniku SteppIR. 
 

Z powodu wydawania programu z wcześniejszymi wersjami sterownika SteppIR złącza (interfejsu) 
transiwera, nie ma moŜliwości utrzymania zawsze Station Master i sterownika SteppIR w 
synchronizmie, jeśli zmiany są robione przy uŜyciu lokalnych sterowników SteppIR. Jeśli wykonujesz 
zmiany stosując sterownik SteppIR, to będzie konieczne "undo – skasować"  funkcję (3/4, wave, Bi-
dir, 180, zmiana pasma itd.) w sterowniku SteppIR. Jeśli sterownik SteppIR jest podłączony i 
komunikuje się z Routerem, to wyświetlany jest numer wersji interfejsu transiwera obok nastawienia 
funkcji portu szeregowego. 
 
Wszystkie funkcje SteppIR są dostępne takŜe na klawiaturze PS/2 dołączonej do Station Master.  
Korzystanie z klawiatury pozwala na ręczne sterowanie przy utrzymaniu Station Master w 
synchronizmie z SteppIR. 
 
Wstępne (initial) firmware Station Master obsługuje wszystkie SteppIR anteny z wyjątkiem Dream 
Beam. 
 
UWAGA:  Station Master moŜe sterować tylko JEDNĄ antenę SteppIR. 
 

WIRTUALNE ROTATORY  

 

Szczególną cechą Station Master jest moŜliwość do łączenia kilku stałych anten w " wirtualny rotator". 
Pozwala to na automatyczny wybór kierunku przy zastosowaniu sterowania tak jakby grupa stałych 
anten była pojedynczą anteną obracaną przez konwencjonalny rotator. Funkcja wirtualnego rotatora 
moŜe być wykorzystana takŜe do sterowania "kwadratowych" lub podobnych szyków fazowanych. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Liczba wirtualnych rotatorów nie jest ograniczona; nowy Wirtualny Rotator (VR) moŜe być dodany 
przyciskiem Add,  lub moŜe być on usunięty przez wybranie go (pomarańczowe tło) i kliknięcie na 
przycisk Remove . 
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Gdy dodawany jest nowy VR, to Router automatycznie doda pierwszą antenę z listy Anteny do VR. 
Inne anteny mogą być dodane lub usunięte przez wybranie linijki anteny wewnątrz VR i klikając na 
przycisk Add/Remove 
 

Kolejność anten moŜe być zmieniona przyciskami Up/Down. 
 

KaŜda linia główna (pomarańczowe tło) w tej tablicy przedstawia oddzielne VR. Dla kaŜdego VR jest 
kilka pól. 
 

VIRT. ROTATOR NAME:  Pełna nazwa wirtualnego rotatora długości do 10 znaków, stosowana do 
identyfikacji rotatora dla wyświetlania i konfiguracji. 
 

LABEL:  Skrót o długości do 5 znaków stosowany dla skompresowanego wyświetlania. 
 

RX only: Znacznik dla anteny, która jest "tylko do odbioru". Station Master nie pozwoli na nadawanie 
na tej antenie. Jeśli wszystkie anteny wirtualnego rotatora są ustawione tylko na RX, to cały wirtualny 
rotator jest automatycznie tylko RX. 
 

KaŜda linia na liście wirtualnych rotatorów reprezentuje specyficzną antenę; liczba anten nie jest 
ograniczona. Nowa antena moŜe być dodana do listy, stosując przycisk Add . Antenę moŜna usunąć z 
listy przez wybranie jej (niebieskie tło) i klikając na przycisk Remove.  Kolejność anten moŜe być 
zmieniona przez wybranie danej anteny i klikając Up/Down.  Anteny (dipole lub inne anteny 
dwukierunkowe) mogą być powtarzane na liście z róŜnymi zakresami azymutu. 
 

AZIMUTH RANGE: Definiuje pokrycie azymutalne dla określonej anteny. Właściwa antena jest 
wybrana, gdy wymagany azymut z loggera lub na przednim panelu Station Master, znajduje się w 
zakresie podanym dla anteny. 
  

ANTENNA: Wybiera antenę, która ma być uŜywana. Wszystkie anteny uprzednio zdefiniowane w 
oknie dialogowym Anteny, są dostępne. 
 

WAśNE: Azymuty anten muszą być kolejne i muszą pokrywać pełne 360° 
 

GRUPY  ANTEN  
 

To okno dialogowe pozwala na łączenie kilku anten w grupy. Są uŜytkownicy "grup antenowych". Po 
pierwsze, anteny w grupie mogą być wybrane ręcznie za pomocą ręcznego kodera na przednim 
panelu Station Master. Po drugie, anteny w grupie mogą być automatycznie skanowane (przełączane) 
podczas odbioru. 
 

Tak samo jak Wirtualne Rotory, liczba grup antenowych nie jest ograniczona. Nowa grupa (GRP) 
moŜe być dodana uŜywając przycisku Add  i grupa moŜe być usunięta przez wybranie jej 
(pomarańczowe tło) i kliknięcie przyciskiem Remove.  
 

Gdy tworzona jest nowa grupa, Router automatycznie dodaje do grupy pierwszą antenę z listy Anteny. 
Inne anteny mogą być dodane lub usunięte przez wybranie anteny (niebieskie tło) wewnątrz grupy i 
kliknięcie przycisków Add lub Remove. Kolejność anten moŜe być zmieniona przyciskami Up/DOWN. 
 

KaŜda linia główna (pomarańczowe tło) w niniejszej tablicy przedstawia osobną grupę. Dla kaŜdej 
grupy jest kilka pól. 
 

ANT. GROUP NAME:  Pełna nazwa grupy długości do 10 znaków jest stosowana dla wyświetlania 
przez SM i konfigurowania. 
 

LABEL: Skrót nazwy grupy długości do 5 znaków, stosowane jest dla wyświetlenia w SM w trybie 
skondensowanym. 
 

 RX only:  Definiuje grupę jako "tylko do odbioru". Station Master nie pozwoli na nadawanie na grupie 
antenowej tylko do odbioru. Jeśli wszystkie anteny w grupie są ustawione tylko na RX,  to cała grupa 
jest automatycznie tylko RX. 
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KaŜda linia (niebieskie tło) w ramach grupy, reprezentuje jedną antenę. Liczba anten w grupie nie jest 
ograniczona. Nowe anteny mogą być dołączone do grupy przez kliknięcie na przycisk Add. Anteny 
mogą być usunięte z grupy przez wybranie anteny (pomarańczowe tło) i kliknięcie Remove .  
Kolejność anten moŜe być zmieniona przyciskami Up/DOWN. 
 
UWAGA:   Kolejność anten w grupie, w jakiej się pojawią, jest kolejnością w jakiej występują na 
koderze rotatora i w automatycznym skanowaniu. 
. 
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PA & SEKWENSER  
 

Wszystkie nastawienia wzmacniacza mocy i zaleŜności czasowe dla sekwencyjnego kluczowania są 
zdefiniowane w tym oknie dialogowym. 
 

Starannie przeczytaj ten rozdział. Ustawienia pokaz ane w tym oknie (tab) s ą waŜne dla ochrony 
przed gor ącym przeł ączaniem. ( przełączanie pod obciąŜeniem). 
 

Wzmacniacz mocy:  
 
 
 
Jeśli korzystasz ze wzmacniacza mocy, to koniecznym jest sterowanie go z portu PA Station Master i 
nie wprost z transiwera. Przypisanie wtyków do sygnałów na złączu PA podane jest w załączniku A. 
 

Port wzmacniacza mocy posiada szereg sygnałów: 
 

KEYOUT (pin 7): Wyjście do wzmacniacza dla kluczowania PTT. 

WAśNE:: Linia KEYOUT jwat obwodem z otwartym kolektorem z maksimum 45 V @ 800 mA. 
Jeśli napięcie otwartego obwodu przekracza 48 V, lub jest ujemne, to musi być zastosowany 
bufor kluczowania, wstawiony między Stacją Master i wzmacniaczem. Wszystkie nowoczesne 
wzmacniacze, łącznie ze wszystkimi półprzewodnikowymi wzmacniaczami mocy, mogą być 
przełączane bezpośrednio, bez buforu. 
 

KEYIN (pin 6):  Wejście z PA, które przełącza do dołu (zwiera z masą) gdy wzmacniacz jest gotowy 
dla RF. Jeśli twój wzmacniacz obsługuje takie wyjście, to zawsze połącz to KEYIN i sprawdź 
znacznik Key In  na dole tego okna (tab) . Jeśli wyjście wzmacniacza jest aktywne przy wysokim 
stanie (np. SPE Expert), sprawdź oznaczenie Invert Key In. 

 

POWER SW (pin 9):  Niektóre wzmacniacze mogą być za- i wyłączone przez zewnętrzne podanie 
napięcia +12 V  na zdalne wejście. 

 Station Master obsługuje tę funkcję i doprowadza przełączające wyjście +12 V na styku (pin) 
POWER SW. To wyjście jest uzaleŜnione od częstotliwości; Station Master pozwala na 
wybieranie, który wzmacniacz mocy ma działać na bazie pasma. PA ON jest ustawiane w oknie 
dialogowym (tab) Bands (pasma). 

 

CI-V (pin 5) : Sygnał wyjściowy formatu Icom i z kompatybilnym poziomem wyjściowym dla 
automatycznego sterowania wzmacniacza mocy, lub dostrajacza antenowego (tuner) z 
wykorzystaniem interfejsu Icom.  Właściwa szybkość transmisji (Baud Rate) i Address CI-V dla 
wzmacniacza lub dostrajacza, powinny być ustawione na dole tej tablicy (patrz podręcznik 
twojego wzmacniacza lub dostrajacza dla ustawienia właściwych parametrów). CI-V obsługuje 
te same funkcje jak port szeregowy tabeli Antenna. Dla urządzeń nadawczych (wzmacniacz lub 
dostrajacz (tuner) zalecana jest częstotliwo ść TX. 

 

BCD BAND DATA (pin 1- 4):   Dane TTL pasma w formacie Yaesu dla automatycznego przełączania 
pasma wzmacniacza lub dostrajacza (tuner), które stosuje złącze Yaesu. Kod BCD dla kaŜdego 
pasma moŜe być zdefiniowany w Oknie dialogowym Band-(pasma). 

 

microHAM oferuje opcyjne kable PA dla większości nowoczesnych automatycznych i półprze-
wodnikowych wzmacniaczy obecnie dostępnych na rynku. Sprawdź na stronie Web twojego 
sprzedawcy lub w WWW.microham.com rysunki kabli, dostępność  i ich ceny. 
 

Przełącznik antenowy:  
 

Dla bezpiecznego przełączania między antenami nadawania i odbioru, Station Master musi wiedzieć 
ile czasu jest potrzebne dla wykonania przełączenia anteny, celem ochrony wyjścia mocy przez 
utrzymanie INHIBIT aktywnym aŜ przełącznik dokona przełączenia. Dane te powinny być 
wprowadzone w pole Switch Delay. Dla wszystkich przełączników antenowych microHAM, 26 ms jest 
czasem bezpiecznym. Jeśli stosujesz przełącznik innego producenta to skontaktuj się z producentem 
lub sprzedawcą twojego przełącznika antenowego dla uzyskania czasu zwłoki  
 

Dla przełączników antenowych (ANT) i pasmowych (BPF) moŜna nastawić opóźnienie  Break-before-
make delay. 
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Sekwenser:  
 
Source PTT:  

Pierwsza linia, oznakowana Source PTT  pokazuje zachowanie się sygnału sterowania PTT.  
Źródło PTT reprezentuje jakieś PTT, które moŜe pokazać Station Master, Ŝe nadajnik jest lub 
został przełączony na nadawanie i Station Master powinna podjąć odpowiednie działanie. 

 
INHIBIT output: (wyj ście zakazania)  

Druga linia pokazuje działanie i czasowanie (koordynacja czasowa) wyjścia INHIBIT (INH) 
stosowanego dla ochrony radia przed generowaniem energii. Gdy wyjście INH jest niskie, to 
radio ma dopuszczone generowanie mocy RF. Czas INH powinien być zawsze większy  niŜ 
czas opóźnienia nastawienia wyjścia jakiegoś sekwensera, opóźnienia przełączania 
przełącznika antenowego i BPF plus opóźnienie break-before-make i/lub opóźnienie 
przełącznika PA. 
 

WAśNE: Nastawienie wła ściwego czasu INH jest krytyczne dla dobrego sterowa nia 
przełączaniem "na zimno" wszystkich urz ądzeń dołączonych do Station Master. 
 

Sequenced outputs:  
Wszystkie inne linie opisują czasowanie wyjść sekwensera. Są tam pewne wyjścia w oknie 
dialogowym (tab) wyjść, zdefiniowane jako wyjścia klasy SEQ. Czas opóźnienia (opóźnienie 
robocze), czas zakończenia (czas wykonania) i biegunowość wyjścia mogą być niezaleŜnie 
nastawione dla kaŜdego wyjścia. 
 

Sequencer output level and polarity  

● Wyjście LOW wskazuje, Ŝe styk przekaźnika jest OTWARTY (OPEN) 
 
● Wyjście HIGH wskazuje, Ŝe styk przekaźnika jest ZAMKNIĘTY (CLOSED) 
 
● Gdy biegunowość wyjścia jest normalna (pole wyboru INVERTED nie jest zaznaczone), to 

wyjście jest LOW ilekroć jest ono wyłączone dla danego pasma (w oknie dialogowym Band) lub 
gdy transiwer jest w trybie odbioru.  

 Gdy radio jest przełączone na nadawanie, to wyjście sekwensera staje się HIGH po wybranym 
upływie czasu LEAD i pozostaje HIGH aŜ do momentu, gdy transiwer powróci do odbioru. Gdy 
transiwer powróci do trybu odbiorczego, to wyjście sekwensera przechodzi na LOW po upływie 
czasu zakończenia (tail). 

 
● Gdy biegunowość wyjścia sekwensera jest odwrócona (zaznaczone jest pole wyboru 

INVERTED), to wyjście sekwensera jest LOW ilekroć jest wyłączone dla określonego pasma. 
Jeśli wyjście sekwensera jest aktywowane i transiwer jest na odbiorze, to wyjście jest HIGH. 
Gdy radio zostanie przełączone na nadawanie, to wyjście sekwensera pędzie LOW po 
opóźnieniu LEAD i pozostanie LOW aŜ do momentu, gdy radio powróci na odbiór. Gdy 
transiwer powróci na odbiór to wyjście przyjmie stan HIGH z opóźnieniem zakończenia. 
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WaŜne rozwa Ŝania: 
 
Station Master jest u Ŝywana z micro HAM Keyer:  
  micro KEYER, micro KEYER II, DigiKEYER, CW Keyer, MK2R lub MK2R+  
 
Przy układach kluczujących microHAM, Station Master lub monitory układów kluczujących monitorują 
wyjście PTT radia i sygnał PAPTT z układu kluczującego.  JednakŜe przy pracy VOX lub pracy FSK z 
zastosowaniem MOX, radio moŜe przełączyć na nadawanie i generować moc zanim Station Master 
będzie w stanie przełączyć wszystkie dołączone urządzenia. 
  
● upewnij się, Ŝe Station Master jest podłączone zgodnie z instrukcją instalowania. 
 
● ustaw czas  INHIBIT (INH) nieco dłuŜszy niŜ czas zwłoki przełącznika (Switch Delay), jakiegoś 

opóźnienia T/R w twoim wzmacniaczu mocy i/lub najdłuŜszy czas opóźnienia sekwensera. 
 
● zrób czas opóźnienia PTT w KEYER równy z czasem INH w Station Master. Jeśli twój transiwer  

nie ma wejścia inhibit, to zrób czas zwłoki PTT nieco dłuŜszy niŜ najdłuŜszy czas Switch Delay, 
zwłoka T/R lub czas zwłoki sekwensera.  

 
UWAGA: Jeśli twój Transiwer nie ma wejścia INHIBIT lub INHIBIT nie jest połączone, to 

sekwenser nie moŜe chronić twojego urządzenia i zapobiec gorącemu przełączaniu. 
Korzystanie z VOX lub FSK z MOX, gdy stosowane są oddzielne anteny dla TX i RX, moŜe 
spowodować przełączanie anten w czasie, gdy doprowadzana jest moc RF,. Zdecydowanie 
zalecamy, aby NIE stosować wyjść sekwensera, lub rozdzielenia anten TX/\RX bez podłączenia 
do INHIBIT przy stosowaniu wzmacniacza mocy! 

 
Station Master jest u Ŝywana bez micro HAM Keyer:  
 
Station Master monitoruje wyjście PTT transiwera. Oznacza to, Ŝe radio przełączyło juŜ na 
nadawanie i moŜe generować moc RF zanim Station Master przełączy z odbioru  na nadawanie. 
 
● upewnij się, Ŝe SM jest podłączona zgodnie z instrukcją instalowania.  
 
● Dla wszystkich wyjść sekwensera uŜyj czas realizacji zerowy (0) 
 
● ustaw czas INHIBIT nieco dłuŜszy niŜ opóźnienie przełączania (Switch Delay) lub jakieś 

opóźnienie T/R w twoim wzmacniaczu mocy. 
 

UWAGA: Jeśli twój Transiwer nie ma wejścia INHIBIT lub INHIBIT nie jest połączone, to 
sekwenser nie moŜe chronić twojego urządzenia i zapobiec gorącemu przełączaniu. Anteny 
mogą być przełączane w czasie doprowadzanej mocy HF jeśli stosowane są oddzielne anteny 
TX i RX..Zdecydowanie zalecamy, aby NIE polegać na bocznikowaniu (obejściu) urządzeń 
odbiorczych przez Stację Master, lub stosować rozdzielenie (split) anten TX i RX bez 
podłączenia INHIBIT przy stosowaniu wzmacniacza mocy! 

 
TIP: Jeśli twoje radio nie posiada wejścia INHIBIT, to moŜesz być w stanie wykorzystać 
Stację Master dla obejścia (bypass) urządzenia odbiorczego lub dla anten rozdzielonych 
TX/RX. Dla zrobienia tego, Transiwer musi być sterowany wyłącznie przyciskiem 

noŜnym lub PTT generowanym przez komputer; VOX,  MOX i QSK nie mogą być stosowane. 
Podłącz równolegle wyłącznik noŜny i wyjście PTT komputera do Station Master do złącza PTT 
IN. Nastaw czas realizacji wyjścia jednego sekwensera nieco dłuŜszy niŜ jakiś inny czas 
realizacji, Switch Delay i/lub opóźnienie T/R w twoim wzmacniaczu mocy i podłącz wyjście tego 
sekwensera do wejścia twojego transiwera. Wykorzystywane wyjście powinno być 
skonfigurowane dla wspólnej masy (uziemienia) (ujścia) lub być jednym z izolowanych wyjść 
przekaźnika B7-B10. 
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PASMA  
 

 
Okno dialogowe Pasma (Band tab) jest wykorzystywane do wybierania dostępnych anten, filtrów 
pasmowych, włączania PA i wyjścia sekwensera na podstawie częstotliwości. 
 
UWAGA : W tym oknie dialogowym band (pasmo)  nie odnosi się do  określonego pasma 

amatorskiego (np. 20 m, 15 m) lecz do zakresu częstotliwości (np. 3.500 do 3.600 kHz. 
Minimalna (startowa) częstotliwość znajduje się w "band", lecz maksymalna częstotliwość 
(kończąca) nie występuje. Dla pasma 3.500 – 3.600 kHz, najniŜsza częstotliwość w paśmie 
jest 3.500,000 Hz i częstotliwość najwyŜsza jest 3.599,999 Hz 

 
Nie ma ograniczenia liczby pasm jakie mogą być zdefiniowane, lecz pasma te nie mogą na siebie 
zachodzić. Nowe pasma mogą być tworzone przy uŜyciu przycisku Add  i istniejące pasmo moŜe być 
usunięte przez wybranie Ŝądanego pasma (pomarańczowe tło) i kliknięcie na przycisk Remove .  
 
Minimalna i maksymalna częstotliwość uprzednio zdefiniowanych pasm moŜe być edytowana 
podwójnym kliknięciem na polu częstotliwości. Pasma są automatycznie sortowane narastającą 
częstotliwością. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gdy dodawane jest nowe pasmo, to Router automatycznie doda pierwszą antenę z listy anten, jako 
Antena Wyboru dla tego pasma. Anteny mogą być dodawane i usuwane przez wybranie linii anteny 
(niebieskie tło) wewnątrz pasma i klikając przycisk Add/Remove. Kolejność anten moŜna zmienić 
przyciskami Up/Down. 
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UWAGA: Kolejność anten w ramach pasma jest kolejnością, w której pojawią się one na przednim 
panelu Station Master. Numer anteny pokazany z # moŜe być uŜyty do bezpośredniego wybrania 
anteny za pomocą klawiatury lub komputera. 
 
KaŜda linia główna (pomarańczowe tło) w tej tabeli reprezentują oddzielne pasmo (zakres 
częstotliwości). Dla kaŜdego pasma jest kilka pól. 
 
FREQUENCY RANGE:  Minimalna i maksymalna częstotliwość danego pasma w kHz. Częstotliwości 

mogą być edytowane przez podwójne kliknięcie. 
 
BAND:  Klientowska nazwa pasma do 10 znaków- stosowane dla wyświetlania na Station Master. 
 
CODE: Liczba decymalna (0-15) która jest tłumaczona na wyjście BCD (poziom TTL) w porcie PA. 

Prawidłowy kod jest określony przez zastosowany wzmacniacz. Zero (0) ogólnie znaczy "nie 
uŜywane". 

 
 Domyślne kody dla wzmacniaczy Yaesu są to: 1 = 160m, 2 = 80/75m, 3 = 40m, 4 = 30m, 5 = 

20m, 6 = 17m, 7 = 15m, 8 = 12m, 9 = 10m, 10 = 6m, Wartości ponad 10 są niezdefiniowane. 
  
 Domyślne kody dla wzmacniaczy TenTec, Hercules i Ameritro ALS-500M/600 są to: 1 = 160 m, 

2 = 80/75m, 3 = 40m, 5 = 20/30m, 7 = 15/17 m, 9 = 10/12m. Inne wartości nie są zdefiniowane. 
Hercules i ALS-600 wymaga jednego z sześciu dekoderów i zasilania +12V dla sterownika 
źródła dla wybierania pasma. microHAM aktualnie nie oferuje złącza (interfejsu) dla Herkulesa i 
ALS-600. 

 
 Domyślnymi kodami dla Icom  IC2KL i IC4KL są to: 1 = 160m, 2 = 80/75m, 3 = 40m, 4 = 30m, 5 

= 20m, 7 = 15/17m, 9 = 10/12m. Inne wartości nie są zdefiniowane. IC2KL i IC4KL wymaga 
jednego z dziesięciu dekoderów BCD i konwertera napięcia dla prawidłowego zasilania "Band 
Select Voltage" dla kaŜdego pasma. microHAM aktualnie nie oferuje złącza (interfejsu) dla Icom  
IC2KL i IC4KL. 

 
PA:  Gdy jest zaznaczone, to aktywny jest sygnał POWER SW na porcie PA (źródło 12 V).. 

Stosowane dla automatycznego ON/OFF PA. ZauwaŜ, Ŝe to ustawienie moŜe być nadpisane z 
menu FUNC. 

 
KEYOUT:  Gdy zaznaczone, to Station Master generuje sygnał KEYOUT na tym paśmie dla 

kluczowania wzmacniacza mocy. ZauwaŜ, Ŝe to ustawienie moŜe być nadpisane z menu FUNC. 
 
BPF:  Wybiera które linie definiowane jako wyjścia BPF są w tym paśmie wybrane. 
 
SEQ: Wybiera które linie definiowane jako wyjścia SEQUENCER są aktywne w tym paśmie. 
 
KaŜda linia (niebieskie tło) wewnątrz pasma reprezentuje jedną antenę. Liczba anten w paśmie nie 
jest ograniczona. Anteny mogą być dodawane lub usuwane przez wybranie anteny i kliknięcie na 
przyciski Add lub Remove.. Kolejność anten moŜna zmienić przyciskami Up/Down. 
 
KaŜda antena moŜe być zdefiniowana jako tylko do odbioru przez zaznaczenie w polu wyboru RX 
Only na tablicy anten, to automatycznie zaznaczany jest znacznik tylko RX (RX only) i nie moŜe być 
zmieniony. 
 
Na prawo od znacznika RX only wyświetlany jest status dla 20 wyjść SM. Wyjścia zaznaczone na 
zielono są wybranymi wyjściami antenowymi. Wyjścia oznaczone na Czerwono są wybranymi 
wyjściami BPF, Wyjścia zaznaczone na Ŝółto są aktywnymi wyjściami sekwensera. 
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TABLICA WYBORU ROTATORA 
 

Tablica wyboru (tab) Rotatora pozwala na skonfigurowanie wewnętrznego interfejsu sterowania 
wewnętrznego rotatorem. 
 

Lewa strona tablicy rotatora jest kołem azymutu ze wskazówką kierunkową i pomarańczową linią 
wokół okręgu. Pomarańczowa linia wyświetla zakres pracy rotatora; czarne obszary na końcach  
spirali  są  wycinkami obszaru pracy, który jest ograniczony granicami programowymi. Czarne kółko 
na spirali pokazuje aktualny azymut w odniesieniu do pełnego zakresu pracy. Obraz poniŜej pokazuje 
rotor z moŜliwością kilku obrotów – w tym przypadku nieco ponad trzy obroty. 
 

Aktualny azymut jest wyświetlany cyfrowo w górnym lewym naroŜniku i jest pokazywany czarną  
wskazówką. Docelowy azymut jest wyświetlany w prawym górnym rogu i pokazywany szarą 
wskazówką. Gdy rotor osiągnie połoŜenie docelowe, to aktualne i docelowe połoŜenie będą takie 
same i czarna wskazówka pokryje wskazówkę szarą. 
 

Prawa strona tablicy rotatora posiada nastawniki dla skonfigurowania złącza rotora i sterowania jego 
działaniem. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Parametry sterowania rotatorem (obrotnic ą) 
 
ENABLE ROTATOR : aktywuje interfejs rotatora. 
 
ROTATOR CONTROL ALWAYS ACTIVE : Aktywuje sterowanie rotatora, nawet gdy nic nie jest 

obecne na aktualnym paśmie. Patrz opis tej funkcji w rozdziale Praca Station Master, pod 
nagłówkiem Anteny z Rotatorem. 

 
SENSOR :  Wyświetla typ czujnika sprzęŜenia zwrotnego pozycji. Opcjami są: Analogowy  jeśli 

sygnałem zwrotnym jest potencjometr lub sygnał zmiennego napięcia połoŜenia, lub 
Impulsowy przy impulsowym sprzęŜeniu zwrotnym (magnetyczne, kontaktronowe). 

 Typ czujnika jest wybierany podczas kalibracji i nie moŜe być bezpośrednio zmieniony. 
Czujnik musi być połączony w sposób opisany w rozdziale "Podłączenie Rotatora" 
niniejszego podręcznika. 

 
AUX OUTPUT Wyświetla funkcję przekaźnika AUX. Opcjami są Speed (szybko ść), Brake 

(hamowanie),  lub None.  Funkcja przekaźnika jest ustawiana podczas procesu kalibracji i 
nie moŜe być bezpośrednio zmieniona. Gdy nastawione na Speed  to rotor interfejsu 
zasila przekaźnik Aux, z chwilą, gdy antena obraca się o wstępnie nastawioną odległość i 
zwalnia przekaźnik w określonej wstępnie odległości przed połoŜeniem docelowym. Gdy 
jest nastawione na Brake , to interfejs rotoru zasila przekaźnik Aux zanim rotor zatrzyma 
swój ruch i podtrzymuje przekaźnik przez okres  "Brake tail" po tym jak antena osiągnie 
połoŜenie docelowe. 
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SPAN:  Cały zakres rotora w stopniach. Wartość ta jest automatycznie obliczana w procesie 

kalibracji i nie moŜe być zmieniana bezpośrednio. 
 
LIMITS:  Programowy wyłącznik krańcowy, który tworzy "martwą strefę" dla zatrzymania rotora zanim 

osiągnie on koniec moŜliwego obrotu. Pięć (5) stopni oznacza, Ŝe rotor zatrzyma się na pięć 
stopni przed osiągnięciem granicy fizycznej. Ta sama wartość jest stosowana na obu 
końcach obrotu i dotyczy działania automatycznego jak i ręcznego. Granice te są 
reprezentowane przez czarne strefy na końcach stref pomarańczowych. 

 
STRATEGY: Interfejs rotora stosuje jedną z dwóch strategii dla osiągnięcia docelowego azymutu:  

Accuracy obraca antenę do wybranego azymutu stosując "najkrótszą drogę dookoła". Gdy 
docelowy azymut znajduje się poza granicami azymutu (na przykład, boczny montaŜ rotora z 
zakresem mniejszym od 360°) to rotor nie uruchomi s ię. Speed  powoduje obracanie anteny 
do celu na najkrótszej drodze z wymaganą dokładnością, lecz jeśli najkrótsza droga do celu 
przekracza granice to rotor moŜe obrócić się do granicy z kątem "kompromisowym". 

 
COMPROMISE: Wartość kątowa w stopniach stosowana w strategii SPEED. 
 
SENSOR TIMEOUT: Definiuje wartość w sekundach w ciągu których czujnik musi przełączyć 

(zmienić) gdy rotor jest w ruchu. SłuŜy jako zabezpieczenie przed złamaniem czujnika lub 
zerwaniem przewodów czujnika. 

 
REV.DIR.DELAY:  Ustawia czas zwłoki która chroni przed nowym ruchem rotatora po osiągnięciu celu.  

Jeśli stosowane jest BRAKE (hamulec), to zwłoka w hamowaniu powinna być dłuŜsza od 
opóźnienia wstecz/ wprzód dla uniknięcia niepotrzebnego zadziałania hamulca.  

 
TRAIL:   Parametr ten powinien być nastawiony na odpowiednią wartość, jeśli rotator przejeŜdŜa po 

zwolnieniu przekaźnika CW lub CCW (w prawo lub w lewo) poza połoŜenie docelowe.  
Sterownik wyłączy silnik nieco wcześniej dla umoŜliwienia dojechania rotorem do połoŜenia 
docelowego.  

 
DEAD ZONE:  Ustawia wartość w stopniach, o którą nowy azymut musi się róŜnić od aktualnego 

kierunku, zanim sterownik poruszy anteną. Jeśli aktualny azymut jest 270° i strefa martwa 
jest 10°, to nowy kierunek musi by ć większy niŜ 280° lub mniejszy od 260° zanim rotor 
będzie skierowany na nowy azymut. Jeśli martwa strefa zostanie zmieniona, naciśnij i 
zwolnij koder dla uaktualnienia azymutu.  

 
FULL SPAN  KNOB: Jeśli zaznaczone, to koder rotora Station Master moŜe nastawić azymut 

absolutny gdziekolwiek w zakresie pełnego zakresu rotora. W przeciwnym przypadku koder 
działa tylko w zakresie 0 – 359°. 

 
SLIP CONTROL:  Jeśli sterowany rotor jest podatny na poślizg (na przykład przy silnym wietrze), 

Station Master moŜe "trzymać" połoŜenie anteny jeśli połoŜenie czujnika przesunie się za 
poślizgiem anteny i sterowanie poślizgiem będzie aktywowane. Zakres sterowania 
poślizgiem jest taki sam jak strefy martwej. 

 
Sterowanie rotatorem z Routera  
 
Azymut anteny moŜe być sterowany z Routera za pomocą następujących nastawników: 
 
CW: Przy naciśnięciu tego przycisku rotator obraca się zgodnie z ruchem zegara (w prawo). 
 
CCW: Przy naciśnięciu tego przycisku rotator obraca się przeciwnie do ruchu zegara (w lewo). 
 
START:  Po kliknięciu na ten przycisk rotator obraca się do wprowadzonego azymutu w zakresie    0 – 

359°. Naci śnięcie przycisku Stop  podczas ruchu rotatora spowoduje niezwłoczne jego 
zatrzymanie. 

 
STOP: Zatrzymuje ruch rotatora. 
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MEMORY – przyciski: Dla szybkiego wybrania azymutu uŜyte mogą być cztery przyciski pamięci. 

KaŜdy przycisk moŜe być nastawiony na azymut wybrany przez uŜytkownika i oznakowany 
etykietą z czterema znakami. Gdy juŜ pamięci zostaną zdefiniowane i zachowane w Station 
Master, to mogą one być przywołane koderem rotatora lub z klawiatury PS/2 dołączonej do 
gniazda PS/2. 

 
WAśNE: Wszelka zmiana parametrów jest nieskuteczna zanim nie zostanie zachowana w EEPROM 

Station Master przyciskiem STORE. Wielokrotne parametry mogą być zmieniane 
jednocześnie i zachowywane pojedynczym kliknięciem na przycisk Store.  Dla uaktualnienia 
tablicy Rotator tab aktualnymi wartościami w Station Master kliknij przycisk Get. 

 
GET: Pobiera wszystkie parametry i pamięci azymutu z Station Master i wyświetla wartości w 

Rotator tab. 
 
STORE: Wpisuje parametry i pamięci azymutu wyświetlane na tej tablicy (oknie dialogowym) w 

pamięci wewnętrznej Station Masters (EEPROM). 
 
LOAD FROM FILE:  Pobiera plik zawierający wszystkie parametry i pamięci azymutów z komputera i 

wyświetla wartości. 
 
WAśNE: Pobranie pliku powoduje tylko wypełnienie tablicy Rotator tab i NIE POWODUJE 

zachowania nastawień w Station Master. Dla załadowania nastawień z pliku i zachowania 
ich w Station Master, kliknij na przycisk Store po załadowaniu danych do Routera. 

 
SAVE to FILE: Powoduje zachowanie wszystkich parametrów w pliku komputera. 
 
Podł ączenie rotatora  
 
Port ROTOR łączy do zewnętrznego urządzenia 
rotatora. Są trzy (3) styki przekaźnika SPDT dla 
sterowania w kierunku CW i CCW oraz AUX dla 
potrzeb uŜytkownika (BRAKE lub SPEED). 
Następnie wejście dla potencjometru analogowego 
lub styku dla impulsów, wyjścia odniesienia dla 
potencjometru i półprzewodnikowe wyjście 12 V dla 
zewnętrznych przekaźników mocy. 
 
UWAGA:  Port Rotor nie dostarcza energii dla 

silnika. Przy handlowych rotatorach, 
zawsze potrzebny jest oryginalny 
sterownik, lub uzupełniający zasilacz. 

 
WAśNE: Maksymalne wartości dla styków 
przekaźnika CW, CCW i AUX jest 24 V AC/DC, 3A. 
Jeśli potrzebna jest większa moc, to naleŜy 
zastosować zewnętrzne przekaźniki 12 V DC. Pin1 
dostarcza + 12 V DC które moŜe być wykorzystane 
dla zasilania przekaźników. 
 
 
 
               Uproszczony schemat portu ROTOR 
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    Typowe podłączenie dla silnika AC       Typowe podłączenie dla silnika DC 
 
PowyŜsze rysunki pokazują połączenia dla silników AC i DC w wykonaniu domowym. Potrzebny jest 
tylko jeden typ czujnika połoŜenia. Jeśli stosowany jest potencjometr, o optymalnej wartości 500 om, 
to odpowiednio obciąŜa on linię analogową i stanowi najlepszą ochronę przed RFI. JednakŜe 
zastosować moŜna dowolną wartość między 500 om i 5 kom. 
 
WAśNE: Nie zapomnij zabezpieczyć zasilania silnika bezpiecznikami! Bezpieczniki będą 
zabezpieczały takŜe styki przekaźnika. 
 
Handlowe rotatory mogą być dołączone na dwa 
sposoby. Rotatory z zewnętrznym portem do 
sterowania jak serii YAESU DXA lub DXC mogą 
być podłączone w sposób tutaj pokazany. 
 
 
Handlowe rotatory bez zewnętrznego portu 
sterowania będą potrzebowały połączeń wewnątrz 
oryginalnego sterownika. Prosimy zapoznać się z 
podręcznikiem twojego rotatora lub zapytać nas. 
 
 
 
 
 
 
 
                 Połączenia do rotatorów serii Yaesu DXA/DXC 
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Kalibracja rotatora  
 

Proces kalibracji jest bezwzględnie potrzebny dla prawidłowego sterowania rotatorem i składa się z 
dwóch części: ustawienie granic obracania i kalibrowanie wskaźnika połoŜenia. Obie kalibracje 
wykonywane są jednocześnie. 
 

WAśNE:  Podczas kalibracji poprzednio zdefiniowane parametry nie są uŜywane. Klinknięcie na 
Cancel podczas kalibracji spowoduje usunięcie danych z procesu i przywróci stare wartości. 

1. Prawidłowo podłącz sterownik rotatora do portu ROTOR i zdejmij pokrywę górną Station 
Master. 

2. Kliknij na przycisk Calibrate. 

3. Wybierz typ czujnika, ANALOGOWY dla czujnika potencjometrycznego, lub sprzęŜenia 
napięciowego, PULSE dla czujnika impulsowego. 

4. Jeśli twój rotor stosuje hamulec BRAKE, do ustaw przekaźnik AUX na funkcję BRAKE.  
Podczas kalibracji, AUX będzie aktywowane, gdy rotor będzie się obracał, lecz będzie 
dezaktywowane, jeśli rotor jest nieczynny ponad 15 sekund, dla ochrony przed przegrzaniem 
hamulca lub zasilania energią. Jeśli twój rotator stosuje sterowanie SPEED, to ustaw AUX na 
funkcję SPEED. Podczas kalibracji AUX jest aktywowane dla nastawienia małej szybkości 
rotatora. 

5. Obróć rotator całkowicie przeciw ruchowi zegara (w lewo) (CCW). Jeśli rotator obraca się w 
kierunku przeciwnym, zaznacz okienko "reverse direction". Jeśli twój rotator nie ma 
ograniczników sprzętowych, to obróć rotator  do maksymalnego połoŜenia CCW. 

6. Jeśli rotator ma czujnik ANALOGOWY, to ustaw trymer OFFSET w Stacji Master tak, aby 
wartość czujnika pokazywała 0002 (jest w zakresie 0001 – 0003) i kliknij next. 

 Jeśli rotator ma czujnik PULSE, kliknij następny 
krok. (next). 

7. Obróć rotator całkowicie zgodnie z ruchem 
zegara (w prawo) (CW). Jeśli twój rotator nie 
ma ograniczników sprzętowych, to obróć rotator 
do maksymalnego połoŜenia CW. Jeśli twój 
rotator stosuje liczenie impulsów, to nie obracaj 
go w ogóle CCW, gdyŜ to spowoduje 
nieprawidłowe liczenie impulsów i wpłynie na 
kalibrację. 

8. Jeśli rotator ma czujnik ANALOGOWY ustaw 
trymer SCALE w Station Master tak aby  
pokazywana była wartość czujnika 1021 
(między 1020-1022) i kliknij next. 

 Jeśli tej wartości nie moŜna nastawić trymerem 
SCALE i pozostaje niezmieniona, kliknij 
"Reverse Sensor", i ustaw trymer OFFSET aŜ 
pokazana będzie wartość czujnika 0002 
(między 0001 – 0003). 

 Jeśli rotator ma czujnik PULSE, to sprawdź czy wartość czujnika nie jest zero, kliknij next i 
skocz do kroku 13. Jeśli czujnik ma wartość zero lub ma bardzo małą liczbę (poniŜej 20), to 
sprawdź połączenia czujnika i powtórz kalibrację. 

 Obróć rotator całkowicie CCW lub do maksymalnego Ŝądanego połoŜenia CCW. 

9. Lekko dostrój OFFSET dla powiększenia dokładności aŜ czujnik pokaŜe wartość 0002 (między 
0001 – 0003) i kliknij next. 

 Jeśli w poprzednim kroku zaznaczony był "Reverse Sensor", to ustawiaj trymer SCALE aŜ 
pokazana będzie wartość czujnika 1021 (w zakresie 1020-1022) i kliknij next. 

10. Obróć rotator całkowicie CW lub do maksymalnego Ŝądanego połoŜenia CW. 
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11.  Lekko dostrój trymer SCALE dla zwiększenia dokładności czujnika aŜ czujnik pokaŜe wartość 
1021 (między 1020-1022) i kliknij next. 

 Jeśli zaznaczony był "Reverse Senor", doreguluj trymer OFFSET dla zwiększenia dokładności 
aŜ czujnik pokaŜe wartość 0002 (między 0001-0003) i kliknij next. 

12. Teraz rozpiętość rotatora została skalibrowana. Dla skalibrowania bezwzględnego azymutu 
koniecznym jest wprowadzenie dwóch punktów, moŜliwie jak najdalej od siebe, lecz co 
najmniej 30° od granic na ka Ŝdym końcu obrotu. 

13. Rozpocznij z rotatorem na granicy CW i obróć rotator przeciw kierunkowi zegara, (CCW), co 
najmniej 30° od granicy CW. Wprowad ź azymut rotatora moŜliwie jak najdokładniej do pola 
wprowadzania. 

14. Obróć rotator dalej co najmniej o 90° w kierunku CCW, le cz nie w zakresie 30° od granicy 
CCW.  Wprowadź kąt, o który obróciłeś obrotnicę CCW z poprzedniego punktu kalibracji 
moŜliwie jak najdokładniej. 

 Jeśli masz rotator wieloobrotowy i jeśli obróciłeś rotator więcej niŜ 360°, to musisz wprowadzi ć 
wartość skumulowaną. Na przykład, jeśli obróciłeś rotator dokładnie o półtora obrotu  w 
kierunku CCW, wprowadź 540° (180 + 360°) 

15. Kliknij Finish. Nowe wartości kalibracji są automatycznie zachowywane w Station Master. 

 
 

Szybka kalibracja rotatora  
 
Z powodu jego natury, rotatory z czujnikiem typu PULSE wymagają okazjonalnej rekalibracji. W tych 
przypadkach potrzebne jest zresetowanie aktualnego kierunku. 
 
WAśNE: Szybka rekalibracja nie moŜe być stosowana przed wykonaniem pełnej kalibracji i jest 

dostępna tylko dla rotatorów z czujnikami PULSE. 
 
NOTA:  Poprzednio zdefiniowane parametry i opóźnienia są stosowane podczas Szybkiej (Quick) 

kalibracji. 
 

1. Naciśnij przycisk Adjust. 
 
2. Ustaw antenę na znany azymut. 
 
3. Wprowadź wartość tego azymutu w pole wejściowe 
 

4. Kliknij OK. Nowe wartości kalibracji są automatycznie zachowywane w Station Master. 
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TABLICA WYBORU KLAWIATURY 
 

 

Tablica wyboru klawiatury (Tab) steruje pracą klawiatury PS/2 lub bloku numerycznego, dołączonego 
do gniazda PS/2. MoŜliwe jest takŜe zdefiniowanie funkcji sterowania dla klawiatury numerycznej. 
 

Pod-tablice wyboru PS/2 i FH-2 pozwalają na przypisanie funkcji sterowania do PS/2 i bloku 
klawiszowego w stylu FH-2. Gdy do Station Master dołączona jest klawiatura PS/2, to wszystkie 
klawisze, z wyjątkiem tych, które są na numerycznym bloku, są przekazywane do dołączonego 
urządzenia kluczującego. Zaznaczając Forward numpad keys to keyer  spowoduje, Ŝe klawisze 
numeryczne w bloku klawiszowym na klawiaturze, lub wszystkie klawisze na oddzielnym bloku 
klawiszowym będą przekazywane do urządzenia kluczującego dołączonego za pośrednictwem iLink. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Domyślne przyporządkowanie klawiszy. 
 

NumLock:  przełącza dla aktywowania/dezaktywowania oddzielnych anten TX i RX. Jeśli 
aktywowane jest rozdzielenie częstotliwości (split), to NumLock na klawiaturze będzie 
świecił LED'em NumLock na bloku klawiszowym. 

 

I:  / po których następują trzy cyfry wprowadzające celowy azymut rotatora. Dla 
skasowania wprowadź /. 

+, –, Enter:  te klawisze mają te same funkcje jak koder obrotowy na przednim panelu SM. + jest 
jednym krokiem w kierunku CW, – jest krokiem CCW a Enter zastępuje naciśnięcie 
kodera. 

 

Klawisze 0-9 na bloku numerycznym i dodatkowe funkcje Shift mogą być konfigurowane przez 
uŜytkownika. Przycisk * jest stosowany jako klawisz przesunięcia (Shift). Indywidualne klawisze 
mogą być skonfigurowane dla przekazania do urządzenia kluczującego dołączonego przez iLink. 
 

Przy stosowaniu bloku klawiszy w stylu FH-2, to wszystkie klawisze mogą być przez uŜytkownika, 
skonfigurowane. Klawisze FH-2 nie mogą być przesuwane 
 

Blok klawiszy FH-2 musi być podłączony do gniazda PS/2 w SM przy uŜyciu specjalnego adaptera. 
 

UWAGA:  FH-2 nie moŜe jednocześnie sterować Station Master i transiwera.. FH-2 moŜe być 
podłączone tylko do Station Master albo do transiwera. 
 

WAśNE: Nastawienia na tej tablicy są waŜne tylko wtedy, gdy Station Master jest dołączona do 
Routera microHAM. Dla umoŜliwienia pracy w trybie autonomicznym, nastawienia muszą być 
zachowane w Station Master jako domyślne podczas załączania zasilacza (Power-up) przy 
zastosowaniu "Device | Store as Power-Up Settings." 
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TABLICA WYBORU WY ŚWIETLACZA 
 

 
Tablica  dialogowa wyświetlacza pozwala na sterowanie dla skonfigurowania wyświetlacza SM 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
KaŜda linia moŜe wyświetlić jedną z ośmiu domyślnych (tło) funkcji i jakieś raporty ze stanu 
"tymczasowego". Funkcje "tła " są tymi, które występują w stanie jałowym. Komunikat o statusie 
pojawia się zaleŜnie od statusu pracy. 
 
Contrast:  steruje kontrastem LCD 
 
Light:    ustawia jasność LCD tła 
 
Report time:   ustawia czas w którym przejściowe komunikaty są widoczne (zmiany statusu). 
 
Set Strings:   ustawia "Komunikat powitalny" gdy Station Master jest uruchamiany. 
 
Set Defaults: cofa wyświetlacz do nastawień fabrycznych 
 
WAśNE: Nastawienia w tej tablicy dialogowej są waŜne tylko wtedy, gdy Station Master jest 

dołączona do Routera microHAM. Dla umoŜliwienia pracy w trybie autonomicznym, 
nastawienia muszą być zachowane w Station Master jako domyślne podczas załączania 
zasilacza (Power-up) przy zastosowaniu "Device | Store as Power-Up Settings." 
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TABLICA WYBORU NASTAWIENIA SYSTEMU 
 

System Power:  wyświetla oddzielnie napięcie źródłowe dla PORT A i PORT B. Jeśli zwieracze są 
ustawione dla INT/SRC, to wyświetlane napięcie będzie o około 0.3 V niŜsze niŜ napięcie zasilacza 
energią. 
 
Akceptowalny zakres napięcia jest + 11 do 24 V.  
Jeśli napięcie jest poniŜej 11 V, to wyświetlany będzie komunikat UNDERVOLTAGE. 
Jeśli napięcie jest ponad  24 V, to wyświetlany będzie komunikat OVERVOLTAGE. 
 
Enable Steep mode: Jeśli Station Master jest 
podłączony do microKEYER II, to będzie 
wchodził z MK II w status spania. 
 
UWAGA:  Sterowanie spaniem nie działa jeśli 
Station Master nie jest połączone z MKII. 
 
Enable button beep: Jeśli zaznaczone, to SM będzie generowało krótkie beep przy kaŜdym 
naciśnięciu przycisku. 
 
Enable alarm beep: Gdy zaznaczone, to, w stanie alarmowym SM będzie generowało trzy krótkie 
beep. 
 
WAśNE: Nastawienia w tej tablicy dialogowej są waŜne tylko wtedy, gdy Station Master jest 

dołączona do Routera microHAM. Dla umoŜliwienia pracy w trybie autonomicznym, 
nastawienia muszą być zachowane w Station Master, jako domyślne podczas załączania 
zasilacza (Power-up) przy zastosowaniu "Device | Store as Power-Up Settings." 
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7 – OBSŁUGA  STATION  MASTER  
 

 

Obsługa Station Master zaleŜy od konfiguracji zachowanej przez Routera. Z chwilą gdy dane 
konfiguracji zostaną zachowane w pamięci Station Master, to przyciski na przednim  panelu, koder, 
wyświetlacz LCD i LED'y zapewnią uŜytkownikowi interfejs w czasie rzeczywistym. 
 

Antenna Selection Controls – Nastawniki wyboru ante ny 
 

Jedną z najwaŜniejszych moŜliwości Station Master jest moŜliwość wybierania jednej z wielu 
dostępnych anten na kaŜdym paśmie. Gdy Station Master jest prawidłowo skonfigurowany, to 
wybór anteny jest bardzo prosty. 
 

Podstawowy wybór anteny  
Anteny mogą być wybierane stosując lewy (YES) lub prawy (NO) przycisk. W modzie odbiorczym 
dostępne są wszystkie anteny aktywowane dla aktualnego pasma. Jeśli podczas nadawania 
naciśnięty zostanie lewy lub prawy przycisk, to nowa antena będzie wybrana, gdy Transiwer 
powróci na odbiór. 
 

Wybór anteny ze splitem antenowym (ró Ŝne anteny dla RX i TX)  
 

Gdy aktywowana jest FUNCtion Split, to są dwie drogi dla zmiany wyboru anteny. 
 

1. Podczas nadawania nowa antena TX 
moŜe być wybrana stosując przyciski lewy 
i prawy.  Nowy wybór pojawi się przy 
następnej transmisji. 

 

2. Naciśnij i przytrzymaj (lecz nie obracaj) koder podczas odbioru i wybierz antenę nadawczą 
stosując przyciski lewy/prawy. Nowy wybór anteny będzie skuteczny przy następnym 
nadawaniu. 

 

Jeśli wybrana będzie nowa antena TX lecz jeszcze nie stosowana, to taka wybrana antena jest 
wyświetlana z REQ: prefix. 
 

UWAGA:  Podczas nadawania moŜna wybrać anteny RX takie same jak anteny TX wybrane 
podczas odbioru przez naciśnięcie 
przycisku (gałki) 

 

Jeśli dokonany jest wybór tylko anteny RX, to na 
LCD pokazane jest R lub T w negatywie na 
czarnym tle. 
 

Anteny z rotatorem  
 

Jeśli aktualne pasmo posiada antenę z oznakowaniem rotatora, to obracanie koderem w prawo lub 
w lewo (CW lub CCW) pozwoli na nastawienie azymutu. JednakŜe koder daje dostęp do wielu 
innych funkcji. 
 

● Sterowanie dynamiczne 
 Jeśli koder jest obracany powoli, to azymut jest nastawiany krokiem jednego stopnia. Jeśli 

koder je obracany szybko, to azymut jest zmieniany krokiem 10 stopni. Pozwala to na  
robienie duŜych zmian przy mniejszym ruchu kodera. 

 

● Szybki start, natychmiastowe zatrzymanie 
 Jeśli azymut jest nastawiony na wartość większą niŜ "strefa martwa", to rotator zacznie 

obracać się po jednej sekundzie, po ruszeniu kodera. Jeśli gałka kodera zostanie na chwilę 
naciśnięta po nastawieniu nowego azymutu, to rotator zacznie ruch niezwłocznie. Gdy koder 
zostanie naciśnięty podczas obracania się rotatora, to zatrzyma się on, lecz docelowy 
azymut pozostaje zachowany i obracanie moŜe być przywrócone przez krótkie naciśnięcie 
kodera lub naleŜy nastawić nowy cel przez obracane dekodera. 

  
● Skok pami ęcią 
 MoŜna przywołać cztery pozycje programowalnej pamięci przez dłuŜsze naciśnięcie kodera i 

obracanie zgodnie z zegarem (w prawo) Rotator rozpocznie ruch z chwilą zwolnienia gałki. 
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● Skok pozycj ą 
 Jeśli gałka kodera jest naciśnięta i obraca się nią w kierunku przeciwnym do ruchu zegara (w 

lewo) to azymut moŜe być nastawiony przyrostami po 45 stopni. Pierwszą pozycją jest [LP] 
która spowoduje obrót anteny o 180° w stosunku do a ktualnego połoŜenia. Inne pozycje 
pokazane są tak jak w kompasie. 

 
UWAGA:  Jeśli wybraną anteną jest Yagi SteppIR sterowana z portu szeregowego, to wybranie 

[LP] będzie ustawiało SteppIR w tryb 180° dla zaoszcz ędzenia czasu – skutkiem tego rotator 
nie będzie się obracał.  

 
Sterowanie  niewybranego rotatora anteny  
Jeśli sterowanie rotora, zawsze aktywne, jest włączone na tablicy dialogowej Rotatora w Routerze, 
to dwa kolejne naciśnięcia na przycisk FUNC w ramach pół sekundy ("podwójne kliknięcie"), 
będzie przełączało bezwarunkowe sterowanie rotatora przez koder, nawet wtedy, gdy nie ma 
anteny ze znacznikiem rotatora, ustawionej na aktualnym paśmie. Jeśli dźwięki są włączone, to 
wzrastający i malejący ton pokazuje, czy funkcja ta jest za, lub wyłączona.  ZauwaŜ, Ŝe jeśli ta 
funkcja jest załączona, to koder steruje rotatorem nawet, jeśli wybrany jest rotor wirtualny lub 
Grupa. 
 
Wybór anteny z wirtualnym rotatorem  
 
Jeśli wybrana zostanie antena określona jako 
wirtualny rotator,, to obrotowy koder moŜe być 
stosowany dla sterowania azymutem. 
Obracając koderem CW lub CCW ustawia się 
azymut anteny 
 
VR:  lub V umieszczone pionowo na LCD pokazuje Ŝe uŜywany jest wirtualny rotator lub antena z 
wirtualnego rotatora.  
 
Nie zapomnij:  Komputerowe sterowanie azymutu jest aktywne tylko wtedy, gdy wybrana antena 

ma nastawiony znacznik (chorągiewkę), lub wybrana antena jest częścią wirtualnego 
rotatora. Jeśli wybrane są oddzielne anteny RX i TX  i obie anteny mają nastawiony znacznik 
rotatora, to azymut obu rotatorów jest sterowany jednocześnie. 

 
Wybór anteny w Grupach  
 
Jeśli wybrana będzie antena określona jako 
grupa anten, to koder obrotowy jest stosowany 
dla szybkiego przełączania anten. Obracając 
koderem CW lub CCW wybiera się antenę, 
kaŜdy krok wybiera inną antenę z grupy. 
 
GRP:  lub G umieszczone pionowo na LCD pokazuje Ŝe uŜywany jest grupa anten lub antena z 
grupy. 
 
Szczególne cechą grupy anten jest automatyczne skanowanie anteny. 
 
● Scan Start/Stop 
 Gałka jest stosowana do uruchomienia i zatrzymania automatycznego skanowania. 
 
● Czas skanowania 
 Naciśnij i obracaj gałkę kodera dla ustawienia czasu zatrzymania (czas dla kaŜdej anteny). 

Automatyczne skanowanie anteny i jej funkcje mogą być włączane lub wyłączane w menu za 
pomocą FUNCtion. 
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Przycisk FUNC  
 

Krótkie naciśnięcie na przycisk FUNC wywołuje 
menu FUNCtion. Numer funkcji jest wyświetlany 
na górnej linii w nawiasie prostokątnym, po 
którym następuje nazwa funkcji. Funkcja moŜe 
być włączona lub wyłączona przy pomocy 
przycisków lewy (Yes) i prawy (No). Koder obrotowy (gałka) jest stosowany dla przewijania przez 
funkcje. Zmiany statusu są niezwłocznie stosowane i wartości są zachowywane, nawet wtedy, gdy 
Station Master jest wyłączona. 
 

[f1]Split Ena:  Włącza/wyłącza anteny TX/RX w układzie rozdzielenia (Split). Status Split jest 
zachowywany w pamięci oddzielnie dla kaŜdego pasma. 

 

[f2]Scan Ena:  Włącza/wyłącza automatyczne skanowanie anteny w ramach grupy. Skanowanie 
jest automatycznie zatrzymywane podczas nadawania przez transiwer. 

 

[f3]Scan Rst: Gdy YES, skanowanie rozpocznie się zawsze od anteny #1, niezaleŜnie od tego 
gdzie zainicjalizowano skanowanie, lub transiwer przełączył z nadawania na odbiór. Jeśli 
NO, to skanowanie rozpocznie się od aktualnej anteny. 

 

[f4]Sc.PTT Stop : Gdy YES, skanowanie nie zostanie wznowione po zakończeniu nadawania. Przy 
stosowaniu wraz z microKEYER II lub MK2R, skanowanie będzie przerwane tylko, jeśli 
transmisja była wynikiem zadziałania PTT wyłącznikiem noŜnym (lub mikrofonem 
ręcznym). 

 

[f5]PA standby:  Gdy YES, to nie jest generowane KeyOut i Key in jest ignorowane, niezaleŜnie od 
znaczników ustawionych w Routerze 

 

[f6]PA OFF:  Gdy YES, to wyjście POWER SW w złączu PA jest wyłączone niezaleŜnie od 
nastawienia (na pasmo) znacznika PA w Routerze; i wejście KeyIn jest ignorowane. 

 

UWAGA:  Jeśli aktywne zawsze sterowanie rotatora jest włączone (aktywowane) w Routerze, to 
dwa naciśnięcia na przycisk FUNC w ciągu pół sekundy ("podwójne kliknięcie") będzie 
kolejno przełączało tę funkcję, zamiast wprowadzania menu FUNC. 

 

Przycisk  MENU  
 
Naciśnięcie przycisku MENU ponad jedną 
sekundę wywoła tryb MENU. Numer menu jest 
wyświetlany na górnej linii z nazwą menu. 
Wartości pozycji moŜna zmienić przyciskami 
Lewy (Yes)  i Prawy (No). Obrotowy koder jest 
stosowany dla przewijania przez pozycje. Zmiany statusu są zastosowywane niezwłocznie i istnieją 
jak długo włączone jest zasilanie. 
 

[m1]Select band: wybierz jedno z określonych pasm (segmenty pasma) lub automatyczne 
dekodowanie pasma (CAT). 
 

[m2]Rota Ena:  włącza/wyłącza wewnętrzny sterownik rotatora. 
 
Światła  
 

Na przednim panelu znajdują się cztery światła, POWER, ALARM, BUSY i READY. 
 

POWER: Pokazuje stan zasilania Station Master. 
 
● Off: zasilanie jest wyłączone  
● On: normalna praca 
● Powolne miganie: tryb uśpienia, 
● Szybkie miganie: Napięcie wejściowe jest poza zakresem (+13.8 V, Port A lub Port B) – za 

wysokie lub za niskie. 
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ALARM:  Wskazuje na stan alarmowy. Alarmy 
są tym zdarzeniem, które wymagają działania 
operatora. 
 
Powód alarmu jest pokazywany na wyświetlaczu 
LCD po naciśnięciu przycisku FUNC. Jeśli jest kilka alarmów, to przyciskami Lewo, Prawo moŜna 
przeglądać listę alarmów. 

 
● NO TX ANTENNA:  Dla nadawanie została wybrana antena "tylko do odbioru". Problem 

moŜna rozwiązać wybierając waŜną antenę nadawczą. 
 
● NO BAND DATA:  LED alarmu będzie migał, jeśli brak jest wewnętrznie dekodowanych 

danych pasma, danych Routera, lub danych z microHAM keyer.  LED alarmu świeci, jeśli 
podczas włączania zasilania brak jest danych pasma. Nadawanie nie jest ograniczone, lecz 
zmiana anteny nie jest dozwolona. Pasmo moŜna wybrać ręcznie za pomocą menu zanim 
problem zostanie rozpoznany. 

 
● ROTATOR  FAULT: upłynął czas dla czujnika rotatora; najczęstszą przyczyną jest wadliwy 

czujnik, albo przerwane połączenie. Wyłączone jest zasilanie silnika, lecz nadawanie nie jest 
zakazane. SM wyłącza zasilanie silnika. Nadawanie nie jest ograniczone. Sterownik rotatora 
moŜe być wyłączony w menu aŜ do ustalenia powodu problemu. 

 
● OUT OF BANDS: Częstotliwość robocza znajduje się poza określonym pasmem. 

Nadawanie jest niedozwolone, ale wybór anteny moŜe być zmieniony. 
 
● NO ANTENNA: Wirtualny rotator jest ustawiony na azymut, dla którego Ŝadna antena nie 

została przypisana.  Definicja wirtualnego rotatora musi być ustalona w Routerze. 
 
● iLink DOWN: Układ kluczujący microHAM podłączony do portu iLINK nie daje odpowiedzi. 
 

BUSY:  Pokazuje róŜne stany zajętości. Stany zajętości są to zazwyczaj stany, które zakazują 
nadawaniu przez określony okres czasu i Station Master oczekuje na automatyczne wykasowanie 
tego. Stan zajętości nie moŜe być wykasowany ręcznie i musi wygasnąć. 
 

● Włączony (On) podczas pracy sekwensera. Łączenie sekwensera jest w trakcie realizacji 
i nie upłynął jeszcze czas opóźnienia przełączania. Światło świeci podczas przełączeń 
dokonywanych przez sekwenser, i nie upłynął jeszcze czas zwłoki w przełączeniu. 
Włączony jest takŜe, gdy dołączony układ kluczujący lub urządzenie seryjne jak SteppIR 
odpowiada, Ŝe jest zajęte. Podczas zajętości nadawanie jest zakazane. 

 
● Miga, gdy nie pojawią się dane pasma po uruchomieniu (startup). 
 

READY:  Wskazuje gotowość do nadawania. 
 

● On – Station Master pracuje normalnie. 
 
● Off – Nadawanie jest niedozwolone. Jeśli ALARM i BUSY są wyłączone, to zostaje 

wybrana antena tylko do odbioru. 
 
● Miganie – podczas nadawania wybrana została nowa antena. Nowa antena będzie 

aktywna, z chwilą, gdy transiwer powróci na odbiór. 
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8 – PRZYKŁADY  KONFIGURACJI  
 

 
Niniejsza konfiguracja stanowi przykład procesu konfiguracji Routera. Pokazuje ona współdziałanie 
między Station Master i Routerem z umiarkowanie rozbudowaną farmą antenową zdolną do 
wykorzystania większości moŜliwości Station Master. 
 
Farma antenowa: 
● Anteny pionowe (vertikal) z trapami 160 do 10 m 
● Dipole CW/SSB 80 m. Dipole mają oddzielne przekaźniki dla strojenia 75m/SSB. 
● 80 m, cztery kwadraty (4SQ) 
● 40 m Inverted V dla CW uŜywane w zakresie 7,000 do 7,100 
● 40 m 3 el. Yagi pokrywająca całe pasmo 40 m, antena jest na rotatorze, ale obrócona 

(offset) o 90° CCW w stosunku do anteny SteppIR. 
● 20 m do 6 m, SteppIR , antena na rotatorze 
● 12 m 5 el Yagi, antena jest na rotatorze ale obrócona o 90° CW w stosunku do SteppIR. 
● 160 m do 40 m, odbiorcza 4 kwadraty z przedwzmacniaczami. 
 

Farma antenowa ma osiem linii zasilania i wymaga przełącznika z ośmioma portami antenowymi. 
Dwa wyjścia są potrzebne dla sterowania 80 m 4SQ. Dwa wyjścia są potrzebne dla sterowania 
odbiorczej 4SQ i jedno wyjście sekwensera jest potrzebne dla sterowania przedwzmacniacza 
odbiorczego. Sześć dalszych wyjść jest stosowanych dla sterowania 6-pasmowego filtru 
pasmowego. Station Master jest skonfigurowana dla zabezpieczenia tych wymagań. 
 
Tablica wyj ść (outputs tab)  
 
Następujące linie są dołączone do przełącznika antenowego: 

 
Port 1 – Pionowa 
Port 2 – 80 m dipol 
Port 3 – 80 m 4SQ 
Port 4 – 40 m Inverted V 
Port 5 – 40 m 3el Yagi 
Port 6 – SteppIR  
Port 7 – 12 m 5 el Yagi 
Port 8 – Odbiorcza 4SQ 
 

Przełącznik antenowy potrzebuje 12 V dla wyboru anteny (wspólna masa) Dipol 80 m wymaga 
zasilania 12 V dla wybrania 75 m/SSB oraz antena odbiorcza 4SQ potrzebuje + 12 V dla zasilania 
przedwzmacniacza. Funkcje te są sterowane przez Port A – skonfigurowany jako źródło napięcia 
przy wykorzystaniu wewnętrznego zasilania (domyślne mostki INT/SRC). 
 

A1 – A8: microHAM Ten Switch (przełącznik z dziesięcioma portami) 
A9:  sterownik przekaźnika dipola 80 m 
A10:  sterownik przedwzmacniacza anteny odbiorczej 4SQ. 
 

Filtry pasmowo przepustowe (ICE419) wymagają uziemienia (połączenia z masą) przełączników i 
obie anteny 4SQ wymagają +12V dla przełączania. Dla prawidłowej pracy BPF zwieracze w PORT 
B muszą być nastawione na INT/SNK (wyjścia B1-B6) Wyjścia B7-B10 mają izolowane wyjścia 
styków; pin 6,7,8,9 są połączone razem i mają doprowadzone + 12V. 
 

B1 – B6: ICE419 wybór filtru 
B7, B8: 80m 4SQ 
B9, B10: odbiorcze 4SQ   
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Wyjścia są skonfigurowane na tablicy dialogowej Output. 
Stosowane są wszystkie trzy typy wyjść. 

 
Klasa ANT jest odpowiednią dla przełącznika antenowego, 
przekaźnika dipola 80 m i obu sterowników 4SQ, poniewaŜ te 
wyjścia muszą być nastawione dla wybrania określonych 
anten. 
 
Filtr pasmowy ma być aktywowany, gdy częstotliwość pracy 
znajduje się w ramach wybranego pasma filtru, niezaleŜnie od 
tego, jaka antena jest wybrana. Dla realizacji tego filtry muszą 
być sterowane wyjściami klasy BPF. 
 
Przedwzmacniacz w odbiorczej antenie z czterech kwadratów 
musi być wyłączany podczas nadawania i podczas pracy na 
pasmach ponad 40 m. Dla uzyskania tego zasilanie przed-
wzmacniacza powinno być sterowane przez wyjście SEQ. 
 
 
Tablica dialogowa anteny  
 
Gdy juŜ zostaną określone klasy wyjść to określone wyjścia mogą być przypisane na tablicy 
ANTENNA TAB. 
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Dla kaŜdej anteny przypisz nazwę, etykietę i zaznacz, które wyjście lub wyjścia są aktywne, gdy 
antena jest wybrana. 
 
WAśNE :  Anteny z wieloma opcjami muszą być zdefiniowane oddzielnie dla kaŜdej opcji. Dipol 

80/75m i obie cztero-kwadratowe są antenami "wielu opcji". 
 
Dipol 80/75m ma tylko jedną linię zasilającą dołączoną do przełącznika, lecz posiada przekaźnik, 
który musi być wyłączony (OFF) dla części CW pasma 80 m dla obejścia (zwarcia) obwodu 
dostrajającego dla pasma SSB. Następnie przekaźnik musi być załączony (ON) dla dopasowania 
anteny na 75 m. Dla operatora na obu częściach pasma stosowana jest ta sama antena, lecz 
Station Master widzi te dipole jako dwie róŜne anteny poniewaŜ wyjścia są róŜne. Dipol jest 
definiowany dwukrotnie – w obu przypadkach A2 jest aktywowane dla wybrania właściwej linii 
zasilającej, lecz A9 jest aktywowany na 75m/SSB tylko dla wybrania sieci dopasowującej. 
 
Ta sama logika jest zastosowana dla czterech kwadratów dla pasma 80 m. Jest tam tylko jedna 
linia zasilająca, lecz przekaźniki są aktywowane w sieci fazowania dla przełączania charakterystyki 
anteny w czterech kierunkach. Przełączanie jest realizowane dwoma 12 V liniami sterowania w 
kodzie BCD (4 kombinacje). Nie ma znaczenia, jaki kierunek jest wybrany, A3 jest zawsze 
aktywowane dla wybrania właściwej linii zasilającej, podczas gdy B7 i B8 sterują kierunkiem. 
Antena 4SQ jest definiowana cztery razy – jeden raz dla kaŜdego kierunku – z róŜnymi 
nastawieniami dla B7 i B8 . 
 
Sterowniki dla odbioru 4SQ są identyczne z 4SQ, tymi dla 80 m, lecz róŜnią się gdyŜ stosują 
wyjścia A8, B9 i B10 zamiast A3, B6 i B7. PoniewaŜ antena jest tylko do odbioru i nie moŜe być 
uŜyta do nadawania, to wszystkie te cztery anteny są oznakowane jako RX ONLY i Station Master 
nie pozwoli im, aby były uŜyte do nadawania. Dodatkowo odbiorcze 4SQ posiadają przed-
wzmacniacze dla skompensowania zredukowanego ich sygnału wyjściowego – przedwzmacniacz 
musi być wyłączony podczas nadawania na pobliskich antenach, lub gdy nie jest stosowany (praca 
na innych pasmach).Jest to realizowane przez zastosowanie A10 i będzie opisane w następnym 
rozdziale. 
 
Dodatkowe nastawienia 
 
Anteny 3 el 40 m Yagi, 5 el 12 m Yagi i SteppIT Yagi są umieszczone na tym samym maszcie i ich 
azymut jest sterowany pojedynczym rotatorem, podłączonym do sterownika rotatora Station 
Master. Okienko wyboru ROTATOR musi być zaznaczone dla wszystkich tych trzech anten.  
PoniewaŜ 3 elementowa Yagi jest obrócona o 90° w kierunku l ewym (CCW), zaś  5 elementowa 
Yagi jest skręcona o 90° w kierunku CW w stosunku do SteppIR to d latego dla 3 el. Yagi musi być 
wstawiony offset -90°, za ś dla 5 el. Yagi offset +90°. SteppIR nie ma offsetu . Ustawiając offset 
koryguj odczyt azymutu na LCD i dla bezpośredniego sterowania komputerem. 
 
Dla unowocześnionego obsługiwania SteppIR ze Station Master, sterownik SteppIR musi być 
dołączony do portu szeregowego i zaznaczone musi być okienko SteppIR, funkcja portu 
szeregowego musi być nastawiona na właściwy model SteppIR i musi być wprowadzona właściwa 
szybkość transmisji danych (Baudrate). 
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Tablica dialogowa wirtualnych rotatorów  
 
PoniewaŜ farma antenowa posiada szereg anten z charakterystykami kierunkowymi, lecz ze stałym 
kierunkiem dla określonego pasma (na przykład anteny cztero-kwadratowe), to anteny te mogą być 
połączone z wirtualnym rotatorem, który sprowadza je do pojedynczej kierunkowej (beam) anteny 
obrotowej, która moŜe być sterowana ręcznie lub przez logger. 
 
W tym przykładzie, kaŜda 4SQ została zdefiniowana jako oddzielna wirtualny rotator i poniewaŜ 
odbiorcze anteny 4SQ były uprzednio oznaczone jako RX Only (tylko do odbioru), to wirtualny 
rotator RX4QS został automatycznie ustawiony jako RX only. 
 
Anteny tworzące swój własny wirtualny rotator są dodawane po kolei i ich azymut pracy 
dostosowany, bazując na ich połoŜeniu, charakterystyce kierunkowej i znanych właściwościach. 
Azymut NW dla 80 m 4SQ został nieco rozszerzony (260° – 0°) dla pokrycia Karaibów i Ameryki 
Centralnej jednym strumieniem NW z Europy Centralnej. 
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Tablica dialogowa Grup Antenowych  
 
Dla wykorzystania specjalnych właściwości zgrupowanych anten, dla automatycznego skanowania 
odbioru, utworzono dwie grupy anten, jedną dla 160 m, drugą dla 80 m CW. 
 
Grupa 160 m jest przeznaczona do stosowania w zawodach, gdy odpowiedź na CQ moŜe przyjść z 
kaŜdego kierunku (stacje lokalne są znacznie silniejsze na antenie pionowej (vertikalu), lecz jest 
takŜe moŜliwym, Ŝe będzie się wołanym przez DX, który musi być odebrany na antenie 4SQ. 
Antena pionowa (vertical) została umieszczona dwukrotnie na górze grupy dla rozszerzenia 
początkowego czasu odbioru na antenie pionowej. Ta sama technika moŜe być stosowana dla 
kaŜdej anteny w grupie, jeśli niejednakowe czasy są potrzebne dla anten. 
 
Grupa 80 m CW jest przeznaczona przede wszystkim dla DX w kierunku NW. Ponownie, odbiorcza 
antena 4SQ ma priorytet i jest podwojona, poniewaŜ większość stacji jest słyszanych na tej 
antenie. JednakŜe, gdy pasmo zamyka się, to niski dipol generuje silniejszy sygnał jest więc takŜe 
skanowany. 
 
Grupy antenowe są najbardziej uŜyteczne przy odbiorze w konfiguracji splitu RX/TX. 
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Tablica dialogowa PA & Sekwesera  
 
UŜywany wzmacniacz mocy jest zdolny do automatycznego sterowania przy wykorzystaniu danych 
Icom CI-V, posiada wyjście, które zapewnia potwierdzenie, Ŝe jest gotowy do generowania RF i 
pracuje z opóźnieniem T/R 10 ms, chyba, Ŝe częstotliwość zmieniła się i musi ponownie dostroić. 
 
Dla obsłuŜenia tego transiwera, naleŜy zaznaczyć okienko KEYIN, funkcję portu PA  CI-V naleŜy 
nastawić dla generowania częstotliwo ści TX  przy 9600 bodów , symulując radio Icom z adresem 
CI-V 6A. 
 
Sygnał INHibit jest nastawiany na opóźnienie 30 ms  dla utworzenia małego marginesu 
bezpieczeństwa i ochrony transiwera przed generowaniem jakiegoś sygnału RF podczas 
SWITCHING DELAY (zwłoki przeł ączającej) przełącznika antenowego, który stosuje przekaźniki 
z podanym czasem przełączania 26 ms. 
 
Wyjście A10 steruje zasilaniem przedwzmacniacza dla odbiorczej anteny 4SQ. Jest to nastawione 
na czas 0 ms LEAD (zwłoki) celem uniemoŜliwienia przedwzmacniaczowi jakiegoś opóźnienia. 
Opóźnienie końcowe (Tail delay)  zostało nastawione na bezpieczne 20 ms dla zagwarantowania, 
Ŝe moc RF zostanie usunięta z linii zasilania zanim przedwzmacniacz zostanie włączony. 
 
Dla bezpośredniego wykorzystania źródła zasilania z A10 i dla zapewnienia, Ŝe przedwzmacniacz 
będzie wyłączony (OFF) gdy nie pracuje na pasmach 160, 80 lub 40 m, to w A10 naleŜy zaznaczyć 
okienko INVERTED.  
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Tablica dialogowa pasm  
 
Z chwilą, gdy ustanowiona zostanie konfiguracja anteny i sekwensera, to zaleŜności od 
częstotliwości mogą być zdefiniowane. Wykonuje się to przez utworzenie kilku pasm, bazujących 
głównie na roboczej szerokości pasma anteny. 
 
 
 
 
                              
                             
                                                                                                                                        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
160 metrów  
 
Zakres częstotliwości wynosi 1.820 – 2.000 MHz z  wyborem czterech anten: pionowa dla 
nadawania, odbiorcza 4SQ, wcześniej zdefiniowana grupa 160 m i dipol 80 m jako "dodatkowa" 
antena tylko dla odbioru. Kod PA BCD jest nastawiony na 1, chociaŜ to nie jest wymagane. 
Aktywne są zdalne PA i KEYOUT, wybrany jest BPF dla 160m (B1) i włączone jest wyjście 
sekwensera dla przedwzmacniacza 4SQ. 
 
 



   microHAM © 2008                   STATION MASTER  

57 

80 metrów CW:  
 
Zakres częstotliwości jest zdefiniowany, jako 3.500 – 3.680 MHz (na podstawie szerokości pasma 
dipola) i dodanych jest pięć anten: pionowa, CW dipol, nadawcza 4SQ z wirtualnym rotatorem, 
odbiorcza 4SQ z wirtualnym rotatorem i specjalna grupa 80 m.  Kod BCD dla PA jest nastawiony 
na 2, aktywowane jest zdalne PA i KEYOUT, wyjście BPF 80 m (B2) jest wybrane i wyjście 
sekwensera (zasilanie przedwzmacniacza) jest załączone (aktywowane). 
 
80 metrów SSB:  
 
Zakres częstotliwości jest zdefiniowany jako 3.680 – 4.000 MHz (dla dopasowania do dipola 75 m z 
dostrajaczem) i dodane są cztery anteny: pionowa, nadawcza 4SQ z wirtualnym rotatorem, 
odbiorcza 4SQ z wirtualnym rotatorem. Kod BCD dla PA jest ponownie nastawiony na 2,  
aktywowane jest zdalne PA i KEYOUT, wybrany jest BPF 80 m (B2) i wyjście sekwensera 
(zasilanie przedwzmacniacza) jest załączone (aktywowane). 
 
60 metrów:   
 
Zakres częstotliwości jest zdefiniowany jako 5.330-5.404 MHz i wybrane są dwie anteny: pionowa i 
odbiorcza 4SQ z wirtualnym rotatorem. Kod BCD dla PA jest nastawiony na 0, zdalne PA i 
KEYOUT są zablokowane  (disabled), wyjścia BPF są wyłączone dla ominięcia BPF i są 
NIEDOPUSZCZONE na 60 m i aktywowane jest wyjście sekwensera (zasilanie przed-
wzmacniacza). 
 
40 metrów (pasmo EU):  
 
Zakres częstotliwości jest zdefiniowany jako 7.000 – 7.1000 MHz  z powodu WFS na inverted V i 
dodane są cztery anteny: 3el Yagi, pionowa, odbiorcza 4SQ z wirtualnym rotorem i Inverted V.  
Kod PA BCD jest ustawiony na 3,  zdalne PA i KEYOUT są aktywowane, wybrany jest BPF dla 40 
m (B3)   i wyjście sekwensera (zasilanie przedwzmacniacza) jest załączone. 
 
40 metrów (pasmo US):  
 
Zakres częstotliwości jest zdefiniowany jako 7.100 – 7.300 MHz  i  dodane są trzy anteny: 3el Yagi, 
pionowa (Vertical) i odbiorcza 4SQ z wirtualnym rotatorem.  Kod PA BCD jest ustawiony na 3, 
zdalne PA i KEYOUT są aktywowane, wybrany jest BPF dla 40 m (B3) i wyjście sekwensera 
(zasilanie przedwzmacniacza) jest załączone. 
 
30 metrów:  
 
Zakres częstotliwości jest zdefiniowany jako 10.100-10.150 MHz i dodana jest jedna antena: 
pionowa (vertical). Kod BCD dla PA jest nastawiony na 4, zdalne PA i KEYOUT są zablokowane  
(disabled), wyjścia BPF są kasowane dla obejścia BPF, i wyjście sekwensera jest zablokowane 
(przedwzmacniacz RX 4SQ jest cały czas wyłączony (OFF)).  
 
20 metrów:  
 
Zakres częstotliwości jest zdefiniowany jako 14.000 – 14.350 MHz i dodane są dwie anteny: 
Vertical i SteppIR. Kod PA BCD jest ustawiony na 5, aktywowane są zdalne PA i KEYOUT, 
wybrany jest BPF dla 20 m (B4) i wyjście sekwensera jest wyłączone (przedwzmacniacz RX 4SQ 
jest cały czas wyłączony (OFF)). 
 
17 metrów:  
 
Zakres częstotliwości jest zdefiniowany jako 18.060-18.170 MHz i dodane są dwie anteny: Vertical 
i SteppIR. Kod PA BCD jest ustawiony na 6, zdalne PA i KEYOUT są aktywowane, wyjścia BPF są 
kasowane dla obejścia BPF, i wyjście sekwensera jest zablokowane  (przedwzmacniacz RX 4SQ 
jest cały czas wyłączony (OFF)). 
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15 metrów:  
 
Zakres częstotliwości jest zdefiniowany jako 21.000-21.450 MHz i dodane są dwie anteny: Vertical 
i SteppIR. Kod PA BCD jest ustawiony na 7, zdalne PA i KEYOUT są aktywowane, BPF dla 15 m 
(B5) jest wybrany i wyjście sekwensera jest zablokowane (przedwzmacniacz RX 4SQ jest cały 
czas wyłączony (OFF)). 
 
12 metrów:  
 
Zakres częstotliwości jest zdefiniowany jako 24.890-24.990 MHz i dodane są trzy anteny: Vertical, 
SteppIR i 5el Yagi. Kod PA BCD jest ustawiony na 8, zdalne PA i KEYOUT są aktywowane, 
wyjścia BPF są kasowane dla obejścia BPF i wyjście sekwensera jest zablokowane 
(przedwzmacniacz RX 4SQ jest cały czas wyłączony (OFF)). 
 
10 metrów:  
 
Zakres częstotliwości jest zdefiniowany jako 28.000-29.700 MHz i dodane są dwie anteny: Vertical 
i SteppIR. Kod PA BCD jest ustawiony na 9, zdalne PA i KEYOUT są aktywowane, BPF dla 10 m 
(B6) jest wybrany i wyjście sekwensera jest zablokowane (przedwzmacniacz RX 4SQ jest cały 
czas wyłączony (OFF)). 
 
6 metrów:  
 
Zakres częstotliwości jest zdefiniowany jako 50.000-54.000 MHz  i wybrana jest tylko jedna antena: 
SteppIR. Kod BCD dla PA jest nastawiony na 10, zdalne PA i KEYOUT są zablokowane  
(disabled), wyjścia BPF są kasowane dla obejścia BPF, i wyjście sekwensera jest zablokowane 
(przedwzmacniacz RX 4SQ jest cały czas wyłączony (OFF)). 
 
 
Pasma VHF, UHF i SHF nie są zdefiniowane poniewaŜ anteny na te pasma nie są dostępne. 
 
Po zakończeniu konfiguracji, nastawienia powinny być zachowane w Station Master i wpisane do 
pliku. Przykładowy plik jest rozprowadzany przy publikowaniu Routera i moŜe być stosowane jako 
miejsce startowe dla twojej konfiguracji przez załadowanie "example.uas". 
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9 – ROZWAśANIA  NAD SYSTEMEM 
 

 
Station Master  moŜe być stosowane z wieloma odmianami konfiguracji.  MoŜliwość wykorzystania 
w Station Master nowoczesnych funkcji będzie ograniczona jedynie moŜliwościami sprzętowymi 
(hardware) twojej stacji. micoHAM przystąpił do wprowadzania tych moŜliwości na drodze, która 
moŜe być wykorzystana w większości instalacji. JednakŜe niektóre transiwery nie posiadają takich 
moŜliwości (np. zablokowanie wejścia lub "wczesnego" PTT) dla bezpiecznego korzystania z 
pewnych nowocześniejszych moŜliwości. 

 
Oprogramowanie aplikacji stosowane w Station Master jest pierwszym czynnikiem w określeniu 
minimalnej konfiguracji komputera, koniecznej dla Station Master. Gdy stosowane jest z 
programem kontestowym, opartym na Windows, jak CTWin, N1MM Logger, Win-Test i WriteLog, 
lub opartych na Windows logerów ogólnego zastosowania jak DXBase 2007, DXLab Suite, 
DX4WIN, Logger 32 i inne, to sterowanie microHAM i aplikacja interfejsu microHAM Router" muszą 
działać wraz z programem aplikacyjnym.  PoniewaŜ oba, programy logowania i microHAM Router 
są aplikacjami w czasie rzeczywistym, to właściwości systemu będą zaleŜały od szybkości CPU, 
ilości dostępnej RAM i innych programów działających w tym samym czasie. 
 
Mimo, iŜ microHAM Router będzie pracował takŜe na wolniejszych komputerach, to minimalny 
testowany system jest 450 MHz Pentium III lub Celeron z Windows 2000, 256 MB RAM, CD-ROM i 
portem USB 1.1. To czy Router moŜe działać tak jak jest przewidziany na wolniejszych 
komputerach lub tych z mniejszą pamięcią i pozostawiających dosyć środków dla programów 
aplikacyjnych, nie zostało sprawdzone. Nie było i nie ma potrzeby, aby sprawdzić działanie na 
wadliwych lub źle pracujących systemach. 
 
Dla uzyskania wystarczających moŜliwości dla jednoczesnej pracy microHAM Routera, aplikacji 
logowania, podłączenia do Internetu i innych programów wyposaŜenia, rekomendowany system 
jest to co najmniej PC 1.6 GHz, komputer kompatybilny z Windows XP Home lub lepszy, 512 MB 
RAM, CD-ROM, podstawowy port USB 2.0, transiwer ze wspomagającym protokołem i programy 
logowania i/lub sterowania. 
 
Station Master  moŜe być stosowane w modzie autonomicznym (bez podłączenia komputera lub 
oprogramowania logującego) lecz dla skonfigurowania Station Master  do dobrej pracy potrzebny 
jest komputer dla uruchomienia pracy microHAM Router. 
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10 – SPECYFIKACJA  SPRZ ĘTU 
 
 

 
USB:  USB 2.0 Pełna szybkość, kompatybilne z USB 1.1 
 
Pobór mocy: USB – poniŜej 100 mA 
 Zasilacz – maksimum 1.8 A przy 13.8 V (maks. +16 V) 
 
CAT: RxD, TxD – maks 57600 bodów, stały poziom RTS – 
 wyjście maks. 1 mA 
 Poziomy: TTL, inverted TTL, szyna z otwartym kolektorem, RS232 
 
Szeregowe: Poziomy RS232, stały poziom RTS – wyjście maks. 1 mA,  
 do 9600 bod 
 
PA CI-V: szyna z otwartym kolektorem maks. 40 mA, do 9600 bodów 
 
Wszystkie wyj ścia  
przeka źników 30 V Dc, 48 V AC, maks 2A 
 
Moc zewn ętrznego  
portu A  maks. + 24 V/1.3 A 
 
Moc zewn ętrznego  
portu B  maks. + 24 V/1.3 A 
 
Pobór PS/2: maks. 200 mA przy +5V 
 
Analogowe wej ście  
rotatora 10 kΩ, maks +/- 12 V 
 
Impulsowe wej ście  
rotatora aktywne gdy uziemione (z masą), maks. +24V/5mA 
 
Wyjście odniesienia 
rotatora: 9V, maks. 20 mA 
 
Wyjście kluczowania PA:  otwarty kolektor, maks. +45V/800 mA 
 
Wejście kluczowania PA: aktywne gdy uziemione, maks. +24V/5mA 
 
Sterowanie PA ON/OFF: +12V, maks. 100 mA 
 
Wymiary: Szer. 230 mm x wys. 44 mm x dług. 160 mm 
 
Masa:  1.3 kg 
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11 – ZAWARTOŚĆ PAKIETU 
 

 
Produkt zawiera STATION MASTER, kabel USB, kabel miniDIN 6 na miniDIN 6, kabel RCA na 
RCA, wtyk koncentryczny zasilania 2.1 mm/5.5 mm i CD-ROM zawierający program microHAM 
USB Device Router i dokumentację. 
 
Jeśli dostawa jest niekompletna, prosimy o skontaktowanie się ze swoim dostawcą pod 
następującym adresem: 
 
E-mail: suport@microham.com 
 
fax:  +421 2 4594 5100 
 
pocztą: microHAM s.r.o 
   Nadrazna 36 
   90028 Ivanka pri Dunaji 
   SLOVAKIA 
 
 
 

 

12 – GWARANCJA  
 

 

mikroHAM gwarantuje microKEYER na trzy (3) lata. Produkt nie moŜe być modyfikowany w Ŝaden 
sposób z wyjątkiem konfiguracji, w przeciwnym przypadku gwarancja wygasa, Gwarancja nie 
obejmuje uszkodzeń spowodowanych niewłaściwym lub nienormalnym uŜywaniem, nie 
przestrzeganiem instrukcji, niewłaściwego zainstalowania, wyładowania atmosferycznego lub 
nadmiernego napięcia. Produkt będzie albo naprawiony albo wymieniony wg naszego uznania. 
Jedyny koszt, to będzie koszt przesyłki zwrotnej. 

 

Kable są gwarantowane w zakresie wad materiału i wykonania przez okres 60 dni. 

 

micro HAM USB Device Router ( oprogramowanie) jest dostarczane takie jakie ono jest, bez 
gwarancji na kompatybilność z pewnymi systemami operacyjnymi, komputerem, sprzętem lub 
wyposaŜeniem. 

 

microHAM nie przyjmuje Ŝadnego zobowiązania lub odpowiedzialności za uszkodzenia innych 
urządzeń lub obraŜenia osób w wyniku stosowania naszych produktów. 

 

Jeśli warunki powyŜszej gwarancji nie są akceptowane, to zwróć zespół, wszystkie dołączone 
dokumenty i wyposaŜenie w oryginalnym opakowaniu, z przedpłatą, do microHAM lub do swojego 
dostawcy, dla refundacji, minus koszty dostawy i zwrotu na magazyn. 
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DEKLARACJA  ZGODNO ŚCI 

 

 

 

 

 

 Niniejsze urz ądzenie jest zgodne z Par. 15 Przepisów FCC. Działan ie podlega dwóm 
warunkom: (1) urz ądzenie to nie mo Ŝe wywoływa ć szkodliwych zakłóce ń, i (2) urz ądzenie to 
musi akceptowa ć jakie ś odbierane zakłócenia, ł ącznie z interferencjami, które mog ą 
spowodowa ć niepo Ŝądaną pracę. 

 

 

 

 

 

 

micro HAM s.r.o.  deklaruje, Ŝe produkt: 

Nazwa produktu: microKEYER  

odpowiada nast ępującej specyfikacji produktu: 

EN 55022:1998 Klasa B w zakresie Dyrektywy Elektrom agnetycznej 

Kompatybilno ści 89/336/EEC 

 
 
 
 

 

 

 

 

 
Tłumaczone z j. angielskiego 
STATION MASTER 
Zdzisław Bieńkowski, SP6LB 
sierpień 2009 
(128000 zn. + 68 rys). 
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ZAŁĄCZNIK A - ZŁĄCZA 

 
Port A, DB25F 
 

Pin # Etykieta Opis 

1 EXT PWR IN Wejście zasilania zewnętrznego dla PORT A, maks. + 24 V 

2 NC Nie podłączone 

3 NC Nie podłączone 

4 NC Nie podłączone 

5 NC Nie podłączone 

6 NC Nie podłączone 

7 NC Nie podłączone 

8 NC Nie podłączone 

9 NC Nie podłączone 

10 PORT A7 Wyjście PORT A7 

11 PORT A8 Wyjście PORT A8 

12 PORT A9 Wyjście PORT A9 

13 PORT A10 Wyjście PORT A10 

14 NC Nie podłączone 

15 NC Nie podłączone 

16 NC Nie podłączone 

17 NC Nie podłączone 

18 EXT PWR GND Masa zasilania. Podłącz powrót z zewnętrznego zasilania wspólnego PORT A, * 

19 CONTROL GND Masa zasilania. Podłącz ekran kabla sterowania do tego pin 

20 PORT A1 Wyjście portu A1 

21 PORT A2 Wyjście portu A2 

22 PORT A3 Wyjście portu A3 

23 PORT A4 Wyjście portu A4 

24 PORT A5 Wyjście portu A5 

25 PORT A6 Wyjście portu A6 

Tulejka GND Podłączone do uziemienia i masy systemu. 

 
* Przy korzystaniu z zewnętrznego zasilacza, podłącz dodatni zacisk do pin 1, zacisk ujemny do pin 18 i 
przestaw zwieracze PORT A do połoŜenia EXT/SRC. Nigdy nie przekraczaj +24 V i nie odwracaj 
biegunowości!. 
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Port B, DB25F 
 

Pin # Etykieta Opis 

1 EXT PWR IN Wejście zasilania zewnętrznego dla PORT B, maks. + 24 V 

2 NC Nie podłączone 

3 NC Nie podłączone 

4 COM Wspólne wyjście. Wyjście zaleŜy od konfiguracji zwieraczy 

5 NC Nie podłączone 

6 PORT B7-COM POT B7 wspólne ** 

7 PORT B7-COM POT B8 wspólne ** 

8 PORT B7-COM POT B9 wspólne ** 

9 PORT B7-COM POT B10 wspólne ** 

10 PORT B7-NO Wyjście PORT B7, normalnie otwarte 

11 PORT B8-NO Wyjście PORT B8, normalnie otwarte 

12 PORT B9-NO Wyjście PORT B9, normalnie otwarte 

13 PORT B10-NO Wyjście PORT B10, normalnie otwarte 

14 NC Nie podłączone 

15 NC Nie podłączone 

16 NC Nie podłączone 

17 NC Nie podłączone 

18 EXT PWR GND Masa zasilania. Podłącz powrót z zewnętrznego zasilania wspólnego PORT B, * 

19 CONTROL GND Masa zasilania. Podłącz ekran kabla sterowania do tego kołka 

20 PORT B1 Wyjście portu B1 

21 PORT B2 Wyjście portu B2 

22 PORT B3 Wyjście portu B3 

23 PORT B4 Wyjście portu B4 

24 PORT B5 Wyjście portu B5 

25 PORT B6 Wyjście portu B6 

Obudowa GND Podłączone do uziemienia i masy systemu. 

 
* Przy korzystaniu z zewnętrznego zasilacza, podłącz dodatni zacisk do pin 1, zacisk ujemny do pin 18 i 
przestaw zwieracze PORT B do połoŜenia EXT/SRC. Nigdy nie przekraczaj +24 V i nie odwracaj 
biegunowości!. 
 
**  Jeśli potrzebne jest aby PORT 7 – 10 miały udział wspólnie z  PORT 1-6, podłącz ten pin do pin 4. 
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PA, DB15F 
 

Pin # Etykieta Opis 

1 BAND DATA  A wyjście danych BCD pasma  bit 0, poziom TTL 

2 BAND DATA  B wyjście danych BCD pasma  bit 1, poziom TTL 

3 BAND DATA  C wyjście danych BCD pasma  bit 2, poziom TTL 

4 BAND DATA  D wyjście danych BCD pasma  bit 3, poziom TTL 

5 CI-V Port CI-V 

6 KEYIN Wejście kluczowania, podłącz do wyjścia PA KEY 

7 KEYOUT Wyjście kluczowania maks. +45V/800 mA 

8 +12 OUT Wyjście +12V, maks. 200 mA. Wyjście zaleŜy od zasilania głównego SM 

9 POWER SW Wyjście +12V, maks. 1 mA. Wyjście dla zdalnego sterowania PA ON/OFF 

10 NC Nie podłączone 

11 GND Podłączone do masy i uziemienia systemu 

12 GND Podłączone do masy i uziemienia systemu 

13 GND Podłączone do masy i uziemienia systemu 

14 GND Podłączone do masy i uziemienia systemu 

15 GND Podłączone do masy i uziemienia systemu 

Obudowa GND Podłączone do masy i uziemienia systemu 

 
 
ROTOR, DB15F 
 

Pin # Etykieta Opis 

1 +12 OUT wyjście +12V, maks. 200 mA, zaleŜy od zasilania SM 

2 CW-NC Wyjście przekaźnika dla kierunku CW, normalnie zamknięty 

3 CW-COM Wyjście przekaźnika dla kierunku CW, wspólny 

4 AUX-NO Wyjście przekaźnika dla wyjścia AUX, normalnie otwarty 

5 CCW-NC Wyjście przekaźnika dla kierunku CCW, normalnie zamknięty 

6 CCW-COM Wyjście przekaźnika dla kierunku CCW, wspólny 

7 REF Napięcie odniesienia +9V, maks. 20 mA (450 Ω) 

8 ANALOG GND Powrót analogowy dla wejścia ANALOG IN 

9 GND Podłączony do masy systemu i uziemienia 

10 CW-NO Wyjście przekaźnika dla kierunku CW, normalnie otwarty 

11 AUX-NC Wyjście przekaźnika dla wyjścia AUX, normalnie zamknięty 

12 AUX-COM Wyjście przekaźnika dla wyjścia AUX, wspólny 

13 CCW-NO Wyjście przekaźnika dla kierunku CCW, normalnie otwarty 

14 PULSE IN Wejście cyfrowe, maks. 5V/ 5mA 

15 ANALOG IN Wejście analogowe, Rin = 10 kΩ, maks +/- 12 V 

Obudowa GND Podłączone do masy i uziemienia systemu 

 
WAśNE : Przekaźniki CW, CCW i AUX są zwymiarowane dla maksimum 24 V AC/DC, 3 A . Jeśli twój rotator 
będzie potrzebował przekroczyć te wartości, to zastosuj przekaźniki 12 V. Zasilanie dla tych przekaźników 
moŜe być doprowadzone do pin 1, +12V OUT 
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SERIAL, DB9F 

Pin # Etykieta Opis 

1 NC Nie podłączone 

2 RXD Wejście danych poziomu RS232 do SM 

3 TXD Wyjście danych poziomu RS232 z SM 

4 NC Nie podłączone 

5 GND Podłączone do masy i uziemienia systemu 

6 NC Nie podłączone 

7 RTS Wyjście +12V, maks. 1 mA, dołączone do zasilacza wejścia przez rezystor 10 kΩ 

8 NC Nie podłączone 

9 NC Nie podłączone 

Obudowa GND Podłączone do masy i uziemienia systemu 
 

iLINK, MINIDIN6 

Pin # Etykieta Opis 

1 DATA Linia DATA TTL iLINK 

2 IC Wewnętrznie podłączone do pin 2 innego gniazda iLINK 

3 GND Podłączone do masy i uziemienia systemu 

4 +5V OUT Wyjście +5V, maks. 200 mA 

5 CLOCK Linia TTL iLINK CLOCK 

6 IC Wewnętrznie podłączony do pin 6 w innym gnieździe iLINK 

Obudowa GND Podłączone do masy i uziemienia systemu 
 

PS/2, MINIDIN6 

Pin # Etykieta Opis 

1 DATA Linia DATA TTL PS/2 

2 RESPAD Wejście dla rezystywnej klawiatury, maks +5V/1mA 

3 GND Podłączone do masy i uziemienia systemu 

4 +5V OUT Wyjście +5V, maks. 200 mA 

5 CLOCK Linia TTL PS/2 CLOCK 

6 NC Nie podłączone 

Obudowa GND Podłączone do masy i uziemienia systemu 
 

CAT, 4 biegunowe gniazdo 3.5mm 

Pin # Etykieta Opis 

TIP TXD Wyjście CAT DATA z SM 

RING1 RXD Wejście CAT DATA do SM 

RING2 RTS Wyjście +12V, maks. 1 mA, dołączone do zasilacza wejścia przez rezystor 10 kΩ 

Obudowa GND Podłączone do masy i uziemienia systemu 

 
WAśNE: Nie zapomnij skonfigurować zwieraczy matrycy CAT według wymagań transiwera. 
 

Tłumaczone z j. angielskiego 
STATION MASTER 
Zdzisław Bieńkowski, SP6LB 
sierpień 2009 
(128000 zn. + 68 rys). 


