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Cechy i funkcje 

 

1 – WŁAŚCIWOŚCI I FUNKCJE  

 

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

• Całkowita izolacja "Komputer <--> Radio" 

 • dwukierunkowa izolacja transformatorowa sygnałów audio 
 • optyczna izolacja wszystkich sygnałów cyfrowych: Radio Control, CW. PTT, FSK 
•••• Kompatybilne z wszystkimi programami logowania i s terowania, bazuj ącymi na  
 MS Windows 

• specjalny program microHAM "USB Device Router" tworzy wirtualny port COM dla 
pełnej pracy ze standardowymi zastosowaniami (aplikacjami) Windows. 

•  adaptowalne wstępne nastawienia (presets) pozwalają na natychmiastową zmianę 
parametrów  interfejsu USB II, dla dopasowania do aktualnie uŜywanego programu. 

• Zintegrowany port sterowania komputerem dla wszystk ich radio CI-V, FIF-232, IF-
232, RS-232 
• pełna współpraca z radiami Icom, Kenwood, Ten-Tec, Yaesu i innymi radiami 
• nie jest potrzebny oddzielny konwerter poziomów 

• Wejście blokady (squelch) dla dodatkowego sterowania pr ogramem 

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

•••• Podł ączenia: 
• Komputer – USB 
• Radio – DB15 
• Karta dźwiękowa – 2 x 3,5 mm (1/8") 

•••• LEDy na przednim panelu dla łatwej obserwacji reak cji na CW, PTT, SQL, 
POWER i dane steruj ące radio 

• Metalowa/aluminiowa obudowa, pokryta proszkiem, z  wygl ądem jedwabistym 

•••• Bezpłatne, nieograniczone czasem uaktualnianie on- line firmware/software. 
 
 

2 – WAśNE OSTRZEśENIA 

 

Przed pierwszym u Ŝyciem USB Interface II  musisz  wstawi ć  

 wewnątrz CAT mostki (zwieracze) poziomu  

Jeśli USB Interface II zasilasz z zewn ętrznego zasilacza, ZAWSZE sprawd ź 
biegunowo ść zewnętrznego zasilacza 13,8 V . 

Jeśli twoje radio wprowadza uaktualniane firmware, to NIE WYKONUJ 
 uaktualniania przez USB Interface II. 
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Opis panelu 

 
 

3 – Opis panelu  

 
Panel tylny 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(1) – LINE IN: wejście linii : gniazdo 3,5 mm – łączy z wejściem  linii  karty d źwiękowej 
   Czubek (TIP) – sygnał,  Pierścień (RING) – NC,  Tulejka (SHELL) – masa sygnału 

(2) – LINE OUT: wyj ście linii , gniazdo 3,5 mm- łączy z wyj ściem  linii karty d źwiękowej 
   Czubek (TIP) – sygnał,  Pierścień (RING) – NC,  Tulejka (SHELL) – masa sygnału 
 
(3) – RADIO:  złącze DB15F dla podłączenia radia, szczegółowy opis jest w załączniku A 
 
(4) –  USB: złącze USB B dla podłączenia komputera. Podłącz standardowy kabel USB A-B 
 

Panel przedni 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(1) – CONTROL: CZERWONY  LED świeci, gdy radio wysyła dane do komputera 

(2) – CONTROL: ZIELONY  LED świeci, gdy komputer przesyła dane do radia  

(3) – PTT: CZERWONY LED świeci, gdy PTT jest aktywne 

(4) – CW: CZERWONY LED świeci, gdy CW jest aktywne 

(5) – SQL: ZIELONY  LED świeci, gdy blokada (squelch) jest aktywna  

(6) – POWER: ZASILANIE : śÓŁTY LED świeci, gdy urządzenie jest zasilane. 

 

(NC = not connected – nie podłączone) 
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4 – INSTALOWANIE  

 

Instalowanie USB Interface II składa się z kilku kroków: 

1) przygotowanie USB Interface II do pracy z twoim radiem 

2) zainstalowanie microHAM USB Device Router (oprogramowanie sterowania i złącza 
 (interface)) 

3) konfigurowanie Routera 
 

Przygotowanie USB Interface II do u Ŝytku  

 

1. Zdejmij górną pokrywę z USB Interface II i wstaw mostki CAT w sposób podany na 
następnych obrazkach. Mostki interfejsu CAT muszą być odpowiednio skonfigurowane dla 
wybrania właściwego poziomu dla kaŜdego typu radia. 
 
Poziomy RS-232: 
Elecraft: K2, K3, Icom: 7800, JRC: JST-245 
Kenwood: TS-480, 570, 870, 2000, 
TenTec: wszystkie radia ze złączami DB9 
lub DB25 
Yaesu: FT-450, FT-847, FT-920, FT-950, 
FT-1000MP, Makr V, Mark V Field,  
FT-2000, FT-9000 

 

 

 

 

 

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

 

 

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

 

 

 

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

 

 

 

 

Uwaga: Interfejs CAT nie jest fabrycznie konfigurow any 

2. Wetknij DB15M w zespole kabla radia do złącza DB15 na tylnym panelu DIGI KEYER i 
włóŜ złącza ALL z zespołu kabla do właściwych gniazd na tylnym panelu twojego 
transiwera. KaŜde złącze na kablu interfejsu radia jest oznaczone tak samo jak 
odpowiednie gniazdo w twoim transiwerze.  

3. Jeśli kable radiowe są zakończone przewodami dla zewnętrznego zasilania, to podłącz te 
przewody do zasilacza 12-16 V DC. Upewniaj si ę, Ŝe biegunowo ść jest wła ściwa. 

4. Przygotuj, lecz nie podłączaj kabla USB z gniazda USB Interface II do twojego komputera. 
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Instalowanie Routera Urz ądzenia micro HAM USB  

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

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

WWW.microHAM.com/downloads.html. 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

Następnie włącz kabel USB i przystąp do 
konfigurowania Routra dla twojej stacji i 
oprogramowania. 

 

 

Konfigurowanie Routera urz ądzenia micro HAM USB  

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

Dla skonfigurowania i uŜywania USB Interface II z programami aplikacji kompatybilnymi z Windows, 
konieczne jest zainstalowanie drajwera USB, uruchomienie Routera, i dostarczenie zasilania do USB 
Interface II, przez włączenie przyłączonego radia lub zewnętrznego zasilacza. Wtedy Router jest 
konfigurowany na zgodność z wymaganiami programu aplikacji (logger lub tryb cyfrowy). 
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Status USB Interface II  
 

 

Gdy sterownik (driver) USB jest zainstalowany 
prawidłowo to Router będzie pokazywał zakładkę 
(Tab) urządzenia z ZIELONYM zaznaczeniem 
obok nazwy urządzenia (USB Interface II.). 

Aby USB II pracowało prawidłowo tp Ŝółty LED POWER musi być takŜe włączony. Nie rozpoczynaj 
nastawiania o ile nie masz zielonego zaznaczenia i włączonego Ŝółtego LED POWER. 
 

Tworzenie i stosowanie Wirtualnego Portu Szeregoweg o  

microHAM Router tworzy szereg wirtualnych szeregowych portów, które pozwalają aplikacjom 
Windowsowym (logger i programy cyfrowe) pracować z USB Interface II tak jakby pracowały z 
"realnym" (sprzętowym) portem szeregowym. 

Celem wykorzystania tych portów wirtualnych musisz najpierw utworzyć porty i następnie przypisać 
kaŜdemu wirtualnemu portowi odpowiednią funkcję (sterowanie radiem, PTT, CW, FSK itd.). 

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

WaŜne ostrze Ŝenie:  Przed utworzeniem portu wirtualnego COM, doł ącz najpierw 
wszystkie urz ądzenia zewn ętrzne, które b ędziesz u Ŝywał z komputerem. Restartuj 
Routera i nast ępnie utwórz porty wirtualne COM 

Porty wirtualne są tworzone w menu Virtual Port 

Create – tworzy porty wirtualne. MoŜliwe jest 
wybranie w tym samym czasie więcej niŜ jednego 
portu przez przytrzymanie klawisza Ctrl i kliknięcie 
na kilka numerów portów. Tworzenie portów wirtu-
alnych moŜe zająć chwilę czasu, bądź cierpliwy. 

Delete –  usuwa kaŜdy pojedynczy port wirtualny 

Delete All  – usuwa wszystkie uprzednio utworzone porty 
wirtualne. 

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

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

TIP: Jeśli odinstalowałe ś inne urz ądzenie, 
które korzystało z portu wirtualnego i Router 
nie oferuje zwolnionego numeru portu COM, 
to będziesz musiał resetowa ć szynę portu 

wirtualnego. Mo Ŝesz zrobi ć to przez jednoczesne 
usuni ęcie wszystkich portów wirtualnych w Routerze.  Wybi erz "Virtual Port | Delete 
All" a nast ępnie utwórz ponownie potrzebne porty. Powinien poja wić się brakuj ący 
numer portu COM. 
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5 - Router urz ądzenia micro HAM USB 
MENU  ROUTERA 

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

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

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

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

Options | General 

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

- Start Router Minimized:, gdy zaznaczone, Router będzie startował minimalnie. (z 
ograniczeniem). 

Options | Band Map: Nie ma zastosowania dla USB Interface II –  

 Dostosowywalne granice pasma stosowane dla sterowania wyjściem danych pasma. Kody 
BCD mogą być dostosowywane dla napędzania przełączników antenowych lub sterowania 
filtrem pasmowo-przepustowym. Nastawienia tego nie stosuje się z DigiKeyer. 

Opctions | Digital Band Map: - Nie ma zastosowania dla USB Interface II – 

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

Options | Audio Devices: -  - Nie ma zastosowania dla USB Interface II –       

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

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

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

Options | DVK:  Nie jest wspomagane przez USB Interface II 

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

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

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

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

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

dane przed wysłaniem danych do systemu operacyjnego. 
 



microHAM © 2006               Interfejs USB II   
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––--–– 

-------------------------------------------------------  9 ----------------------------------------------------------- 
Menu Routera 

Minimize: Klikając na to minimalizuje się Routera 
do tacy (tray) systemowej  na dole prawego 
naroŜnika paska zadaniowego Windows (the 
"System Notification Area"). 

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

menu Programy.   
 
Exit: Kliknięcie na tę pozycję kończy pracę Routera. 
Uwaga:  Gdy Router jest zako ńczony, to program aplikacji nie b ędzie w stanie komunikowa ć 

się z DigiKeyer i radio. 
 
 

MENU PRESET  
 
Wymagania kaŜdej aplikacji (logging, sterowanie i 
programy w trybie cyfrowym) są róŜne i kaŜdy 
program obsługuje sterowanie radiem, kluczowanie 
CW / FSK / PTT i kartą dźwiękową, na swój sposób. 
W niektórych przypadkach to, co działa w jednej 
aplikacji moŜe nie działać prawidłowo w drugiej. Dla 
uzyskania maksimum korzyści z DIGI KEYER'a, 
moŜesz chcieć dostosować ustawienia dla kaŜdej 
aplikacji. 
 
Dla ułatwienia przełączania między aplikacjami, 
Router dysponuje do 12 wstępnych nastawień 
(Preset) definiowanych przez uŜytkownika. W 
pamięci zachowane mogą być róŜne konfiguracje 
nastawienia wstępnego (preset) i przywoływane 
natychmiast przez proste kliknięcie na przycisk 
preset. 
 
KaŜdy preset zawiera nastawienia dla wszystkich 
urządzeń podłączonych to Routera i przez niego 
sterowanych. Na przykład, jeśli Router steruje DIGI 
KEYER, microKEYER, CW KEYER i USB Interface, 
to kaŜdy preset zapamiętuje nastawienia dla 
wszystkich tych czterech urządzeń wraz z przypi-
saniem portów COM i zawartości wszystkich sub-
okien dialogowych z wyjątkiem okna komunikatów FSK/CW. 

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

1. Kliknij na Preset  i wybierz Ŝądany preset z rozwijanego menu. 
 
2. Kliknij na przycisk preset. Dla zobaczenia przycisków w Routerze, zaznaczone musi być Preset | 

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

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

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

Rename – Pozwala na zmianę nazwy istniejącego presetu. 

Delete  – Usuwa wybrany preset 

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

MENU DEVICE (URZĄDZENIE) 

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

KaŜde urządzenie ma swoją własną zakładkę 
(Tab), (stronę) w głównym notatniku Routera.  
Zawartość zakładki urządzenia zaleŜy od typu 
urządzenia. Dodawanie urządzenia odbywa się 
automatycznie przy pierwszym wykryciu przez 
Router wspomaganego urządzenia (USB driver). 
Raz wykryte urządzenie pozostaje w Routerze 
nawet po wyłączeniu tego urządzenia. KaŜde 
urządzenie jest identyfikowane numerem 
identyfikacyjnym i niepowtarzalnym łańcuchem 
szeregowym. 

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

sposób pokazany poniŜej. 

Delete –  Usuwa urządzenie z Routera. Usunięte moŜe być tylko 
urządzenie odłączone zaznaczone  RED "X" na zakładce urządzenia. 
Dla odłączenia urządzenia od Routera, wyłącz kabel USB z komputera 
lub urządzenia. 

 

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

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

Load Template – będzie automatycznie konfigurował Routera z szablonu (plik *.tpl). 

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

aplikacji na stacjach wielo-komputerowych, albo dla  rozesłania nastawie ń między 
uŜytkownikami.   

Upload Firmware:   Nie ma zastosowania do USB Interface II 

 USB Interface II nie wymaga jakiegokolwiek doładowania firmware (oprogramowania firmowego). 
 

MENU VIRTUAL PORT  

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

 

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

Delete – Usuwa poszczególne porty wirtualne 

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

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

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

 

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

 

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

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

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

microHAM Home Page:  Link do WWW.microHAM.com  

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

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

Update Router:  Pobierz i zainstaluj najnowszą wersję Routera. 

About: Pokazuje numer wewnętrzny wersji Routera.  
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PORTS TAB (Tabulacja portów)  

 

Gdy juŜ zostanie utworzony port wirtualny, to musi być on połączony z określonym kanałem 
urządzenia (np. Sterowanie (Control), CW, PTT itd.) Takie przypisania powinny korespondować z 
nastawieniami oprogramowania aplikacji i muszą być uprzednio skonfigurowane w Routerze a 
następnie w aplikacji, (np. program logowania, MMTTY, STREAM itd.) 

 

Właściwe przypisanie wirtualnych portów COM jest istotn e dla integracji z loggerem. Przeczytaj 
starannie poni Ŝszą informacj ę. 

 

USB Interface II ma cztery funkcje z pokazywaniem stanu i zastosowanego nastawienia przez 
aplikację główną. 

 

• Radio Control (stosuje RxD i TxD) 

• CW  (stosuje DTR) 

•••• PTT (stosuje RTS) 

• Squelch (stosuje CTS) 

Uwaga ogólna:  Nie przypisuj wirtualnych portów do funkcji, która nie jest stosowana przez twoją 
aplikację. Jest to zbędne i zajmuje środki. 
 

RADIO PORT 

Kanał sterowania jest stosowany przez główną aplikację dla sterowania częstotliwością transiwera, 
trybem, przełączaniem T/R i wielu innymi parametrami. Aplikacja komunikuje się z radio z 
zastosowaniem protokołu szeregowego. Większość nowoczesnych radiów implementuje pewną 
postać szeregowego sterowania, lecz niemal wszystkie implementacje radiowe są róŜne. Ilość 
sterowników radia zaleŜy od poszczególnej aplikacji i samego radia. 

TIP: Numer portu COM przypisany w Routerze musi by ć zgodny z numerem portu przypisanym 
w aplikacji głównej. Najpierw skonfiguruj porty wir tualne COM w Routerze, a nast ępnie 
skonfiguruj aplikacj ę. 

Jeśli aplikacja otwiera port COM, przypisany do 
sterowania (zazwyczaj podczas uruchamiania), 
to Router pokazuje kanał jako otwarty i 
wyświetla szybkość transmisji (baud rate), bity danych, parzystość, liczbę bitów stopu stosowaną w 
aplikacji. Na przykład 4800 8N2 oznacza 4800 baud, długość danych 8 bitów, parzystość = Ŝadna 
(none) i dwa bity stopu. 

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

Wirtualny port COM przypisany dla Control mo Ŝe być współu Ŝytkowany  z CW i/lub PTT, lecz 
współu Ŝytkowanie musi by ć specjalnie utrzymywane przez aplikacj ę. Wiele aplikacji nie wie jak 
współu Ŝytkowa ć port radiowy z innymi funkcjami, stosuj linie ster owania (RTS, CTS, DTR, 
DSR) dla potwierdzenia (handshaking), lub zastosuj poziom stały. 
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CW  PORT 

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

Aktywność w kanale CW jest pokazywana 
czerwoną strzałką. Gdy port jest prawidłowo 
skonfigurowany w aplikacji, to czerwona strzałka 
będzie świeciła synchronicznie z nadawanym znakiem CW. 

Dla pracy próbnej CW z komputera do radia, kliknij przycisk Test bez przypisywania portu lub przy 
zamkniętym porcie. Aktywując przycisk Test powoduje się zamknięcie wyjścia CW. 

 
 

PTT  PORT 

Kanał PTT jest stosowany dla przełączania 
transiwera między nadawaniem i odbiorem. 
Router pozwala na przypisanie wirtualnego portu 
szeregowego do kanału PTT. 

Aktywność i stan kanału PTT jest pokazywany strzałką. Jeśli port jest otwarty, to jeszcze nie oznacza, 
Ŝe jest on właściwie skonfigurowany dla kluczowania PTT.  Jeśli port jest prawidłowo skonfigurowany, 
to strzałka będzie świeciła podczas całego czasu nadawania. 

Dla pracy próbnej PTT z komputera do radia, kliknij przycisk Test bez przypisywania portu lub przy 
zamkniętym porcie. Aktywując przycisk Test powoduje się kluczowanie radia, jeśli takie jest 
dołączone. 

 

SQUELCH  PORT 

ChociaŜ większość aplikacji nie monitoruje blokady szumów (squelch) i nie ma zdolności do 
wypełniania specyficznych funkcji opartych na ich statusie, to jednak zdecydowaliśmy się włączyć tę 
funkcję do Routera. Być moŜe, Ŝe pewnego dnia aplikacja będzie w stanie wykrywać blokadę i 
wykorzystywać tę informację dla funkcji automatycznych takich jak zapis audio. 

 

Router zgłasza status Squelch stosując sygnał CTS gdy raportowanie Squelch jest aktywowane. 
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AUDIO MIXER TAB  

Uwaga:  W wyniku zmian we wspieraniu audio implementowaneg o w Windows Vista, 
 Audio Mixer Tab w Vista nie jest dost ępny.  

 
Konfiguracja karty dźwiękowej zaleŜy od moŜliwości twojego oprogramowania aplikacji. Niektóre 

programy mogą bezpośrednio napędzać 
(sterować) sterowniki mieszacza dźwięku, zaś 
inne nie mogą. Tabulacja (tab) mieszacza audio 
Routera stwarza szczególny sposób sterowania 
kartą dźwiękową. Wszystkie nastawienia poziomu 
są zachowywane we wstępnym nastawieniu 
(preset) dla kaŜdej aplikacji (lub konfiguracji 
działania). 
Dla aktywowania Audio Miksera musisz wybrać 
nazwę kart dźwiękowej dołączonej do Interfejsu 
USB II. 
Uwaga: Poniewa Ŝ Windows mo Ŝe przypisywa ć 
karty d źwiękowe "w przelocie" – (on the Fly) 
to Router mo Ŝe nie przywoła ć właściwego 
mieszacza, je śli masz wi ęcej ni Ŝ jedn ą kart ę 
dźwiękow ą w swoim systemie. Dla upewnienia 

się, Ŝe przypisany został wła ściwy mieszacz, kliknij przycisk Get ID i sprawd ź czy nazwa karty 
dźwiękowej jest taka sama jak nazwa karty d źwiękowej w tabulatorze (tab) Audio Mixer. Je śli 
nazwy s ą niezgodne to uruchom Routera ponownie (restartuj).  
 
 
TX (poziom nadawania)  
 
Nastawniki te regulują poziom wyjściowy (nadawania). Gdy 
kanały są aktywne, to zielony trójkąt jest włączony. Jeśli tak nie 
jest, to kliknij na przycisk TX Mixer  i skasuj wyciszenie 
nastawników głównego poziomu (głośnik) i Wave (fala). 
 
Są tam dwa suwaki, suwak WAVE (fala) (nastawnik poziomu 
AFSK lub PSK) i suwak MASTER (główny poziom lub nastawnik 
głośnika). 
 
W punkcie startowym ustaw poziom MASTER na około 80% i 
poziom WAVE na około 50%. Wyreguluj WAVE na odpowiednie 
wysterowanie podczas stosowania trybów cyfrowych. 
 
Test Signal:  powoduje, Ŝe USB Interface II nadaje na wyjściu 
ton audio 1500 Hz dla nastawiania poziomu wyjściowego 
nadajnika. 
 
TX Mixer: przycisk ten otwiera Sterowanie Poziomu Windows 
(Mieszacz odtwarzania) dla wybranej karty dźwiękowej. 
 
GET ID: przycisk ten odszukuje nazwę i numer karty dźwiękowej 
stosowanej do funkcji nadawania.  Nazwa moŜe być uŜyta dla 
weryfikacji tego, czy wybrana została właściwa karta dźwiękowa. 
Numer moŜe być uŜyty dla konfiguracji programu, który 
identyfikuje karty dźwiękowe tylko na podstawie numeru. 
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RX (poziom odbioru)  
 

VU meter: ten wyświetlacz "stosu LED" pokazuje 
poziom audio w przetworniku analogowym na cyfrowy. 
Uwaga, wyświetlacz jest aktywny tylko wtedy, gdy 
wybrana jest wielkość próbki 
 
USB Interface II pokazuje, w zaleŜności od karty 
dźwiękowej, jeden lub dwa suwaki dla linii wejściowej 
karty dźwiękowej. Gdy są prawidłowo ustawione, to 
sygnał wejściowy nigdy nie powinie pokazywać się na 
CZERWONO. 
 
Sampling –  określa szybkość próbkowania stosowaną 
dla wyświetlania poziomu RX. 
  
PoniewaŜ system dźwiękowy Windows posiada, poza 
normalną drogą, wielokrotny dostęp do karty 
dźwiękowej, lepiej jest wyświetlacze poziomu wyłączyć 
(ustawienie próbkowania (sampling) na wyłączone), gdy 
nie są stosowane. 
 
RX Mixer:  przycisk ten otwiera zapis mieszacza 
Windows (wejście) dla wybranej karty dźwiękowej. 
 
GET ID: przycisk ten odszukuje nazwę i numer karty 
dźwiękowej stosowanej dla funkcji odbioru (dekodowanie 
cyfrowe lub zapisywanie z eteru). Nazwa moŜe być uŜyta 
dla sprawdzenia czy wybrana została właściwa karta 
dźwiękowa. Numer moŜe być wykorzystany dla 
skonfigurowania programu, który identyfikuje kartę 
dźwiękową tylko na podstawie numeru. 

 

SETTING AUDIO LEVELS  

 
Na panelu bocznym USB II znajdują się dwa trymery dla nastawiania poziomu audio. 
 
BliŜszy do panelu przedniego nastawia poziom sygnału audio z radia do wejścia komputera LINE IN 
lub MICROPHONE.   Trymer bliŜszy do panelu tylnego pozwala na regulację poziomu sygnału audio z 
karty dźwiękowej do AF IN transiwera. 
Pewne wskazówki od Geoff Anderson, G3NPA: 
 

TIP: Jeśli uzyskałe ś prawidłowe nastawienia dla poziomu nadawania, to z obaczysz, Ŝe 
zmieniaj ąc z tonu strojenia PSK na tekst pisany, spowoduje s kok mocy nadajnika od 
50% (bez pisania) do 100% (pisanie lub ton dostraja nia), podczas obserwacji na 

mierniku warto ści skutecznej lub średniej. Taka zmiana mocy jest prawidłowa. Je śli NIE 
obserwujesz takiej zmiany (lub wi ększej) to prawdopodobnie masz radio przesterowane. 
Prosz ę zauwaŜ, Ŝe niektóre radia maj ą wbudowany miernik mocy, który podaje warto ść 
szczytow ą i dlatego  zmiana poziomów opisana powy Ŝej nie b ędzie obserwowana.  

Nie wpadaj w pułapk ę myśląc, Ŝe poniewa Ŝ sygnał nadawany na wodospadzie wygl ąda 
dobrze, Ŝe twój aktualny sygnał jest dobry. Cały wodospad po kazuje podczas 
nadawania lokalne audio, a nie wynikowy nadawany sy gmnał w.cz.  
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6 – Zawarto ść pakietu  

 
Produkt zawiera USB Interface II™, kable USB,  CD-ROM z programem microHAM Device Router i 
dokumentację. Jeśli dostawa jest niekompletna, prosimy skontaktować się z nami pod adresem 
 
E-mail:  suport@microham.com 
 
fax:   +421 2 4594 5100 
 
pocztą   microHAM s.r.o. 
    Nadrazna 36 
    90028 Ivanka pri Dunaji 
    SLOVAKIA 
 

7 – GWARANCJA  

 
microHAM gwarantuje USB Interface II na trzy (3) lata. Produkt nie moŜe być modyfikowany w Ŝaden 
sposób z wyjątkiem konfiguracji, inaczej gwarancja wygaśnie. Gwarancja nie obejmuje uszkodzeń 
spowodowanych niewłaściwym lub nienormalnym uŜyciem, nie stosowania się do instrukcji, 
właściwego zainstalowania, wyładowań atmosferycznych lub nadmiernego napięcia. Produkt będzie, 
według naszego uznania, albo zreperowany albo wymieniony.  Jedyny koszt będzie kosztem dostawy 
zwrotnej. 
Kable są gwarantowane przez 60 dni w zakresie wad materiałowych lub wykonawstwa. 
 
microHAM USB Device Router (oprogramowanie) jest dostarczane takie, jakie jest, bez gwarancji na 
kompatybilność z pewnymi specjalnymi systemami operacyjnymi, komputerem uŜytkownika, lub innym 
osprzętem i wyposaŜeniem dostarczonym przez uŜytkownika 
 
microHAM nie przyjmuje odpowiedzialności za uszkodzenia innych urządzeń lub poszkodowania osób 
w następstwie korzystania z naszych produktów. 
 
Jeśli powyŜsze warunki gwarancji nie są akceptowane, to naleŜy zwrócić produkt, wszystkie 
dokumenty towarzyszące i wyposaŜenie w opakowaniu oryginalnym, z przedpłatą, do microHAM lub 
do dostawcy dla zrefundowania kosztów zwrotu i opłat składowych. 
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8 – SPECYFIKACJA  

 
 

USB Interface II stanowi podstawowe USB do sterowania szeregowego i izolowane transformatorowo 
złącze audio między komputerem osobistym i transiwerem amatorskim. 
 
USB Interface II jest podłączone do komputera za pomocą kabla A-B USB i dwóch kabli audio, 
włączonych do tego pakietu. 
 
Transiwer i USB Interface II są wzajemnie połączone za pomocą pojedynczego kabla radiowego 
zakończonego z jednej strony przez DB15M, a z drugiej strony odpowiednią wtyczką dla danego 
transiwera. Kable prowadzą zasilanie dla USB Interface II, audio, sterowanie CAT i kluczowanie. 
Odpowiedni kabel złącza transiwera jest określany podczas kupowania USB Interface II. 
 
Jeśli Windows PC z programem "microHAM USB Device Router" jest podłączony, to USB Interface II 
będzie działało, jako złącze do komputera. Przenosi ono wszystkie sygnały generowane przez 
program aplikacyjny między komputerem i transiwerem. Kompatybilność programowa jest zapewniona 
przez zastosowanie szeregowych portów wirtualnych. Router monitoruje te porty wirtualne i przenosi 
dane lub rozkazy przez USB do mikrokontrolera w USB Interface II. USB Interface II przetwarza te 
dane i wysyła je do portów fizycznych transiwera, jako funkcje CAT, CW i PTT.  
 

Uwagi na temat systemu 

 
USB Interface II moŜe być stosowane z szerokim zakresem pakietów aplikacji. MoŜliwości tych 
pakietów mają wielki wpływ na wymagany poziom zdolności komputera. 
 
"microHAM USB Device Router" musi pracować z aplikacją dla utworzenia złącza (Iinterfejsu) dla 
aplikacji i sterowania funkcjami systemu. PoniewaŜ logowanie lub programy w trybie cyfrowym i 
microHAM Router są aplikacjami w czasie rzeczywistym, to właściwości systemu będą zaleŜały 
zarówno od szybkości CPU jak i wielkości dostępnej RAM. 
ChociaŜ microHAM Router moŜe pracować na wolniejszych komputerach, to minimalnym testowanym 
systemem było 450 MHz Pentium III lub Celeron, Windows 2000 Professional, 512 MB RAM, CD-
ROM, port USB 1:1 i karta dźwiękowa. Nie zostało natomiast ustalone, czy moŜe on pracować z 
maszyną o mniejszej szybkości w sposób planowany i posiadać dosyć wolnych środków dla 
programów aplikacji. Nie było i nie ma priorytetu dla pracy w systemach z pracą przerywaną. 
 
Dla wykorzystania wszystkich moŜliwości microHAM Routera, wymagana aplikacja logowania, 
podłączenie do Internbetu i inne programy sprzętowe, wymagają systemu komputerowego z minimum 
1.6 GHz PC, z Windows XP Home lub wyŜszym, 512 MB RAM, karta dźwiękowa , CD-ROM, port USB 
2.0, transiwer z moŜliwością CAT i logger lub program sterujący. 
 
USB Interface II jest takŜe kompatybilne z Apple Macintosh G3-350 lub, lepsze pracujące z OS 10.0 
lub późniejszym.  Jest on bezpośrednio wspomagany przez MacLoggerDX: 
(WWW.dogparksoftware.com/MacLoggerDX.html) przez Don Agro, VE3VRW. 
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Specyfikacja osprz ętu (hardware) 

 
 
 
USB:  USB 2.0 pełna szybkość, USB 1.1 kompatybilne 
 
Pobór mocy: USB – poniŜej 100 mA, Transiwer – mniej niŜ 100 mA przy 13.8 V (maks. 16 V) 
 
Port Radia:  RxD, TxD – maks. 57,600 Bodów (Baud) 
    Poziomy: Wybierane mostkami TTL, odwrócone TTL, szyna z otwartym kolektorem,  
    RS232. 
 
CW:  otwarty kolektor, maks. 30V/400 mA 
 
FSK: otwarty kolektor, maks. 30V/400 mA 
 
PTT: otwarty kolektor, maks. 30V/400 mA 
                                               
Audio Out: 600 Ω , 3 V p-p maks. 
3 dB szeroko ść pasma: typowo 0.2 – 6 kHz 
 
Audio In: 50 kΩ, maks 4 V p-p 
3 dB szeroko ść pasma: typowo 0.2 – 6 kHz 
 
Wymiary: Szer. – 175 mm,  Wys. 44 mm x Dług. 101 mm 
 
CięŜar : 1100 g 
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ZAŁĄCZNIK A -  ZŁĄCZE do RADIA DB15 

 
Pin #  Etykieta  Opis  

1 Zasilanie + 13,8 V wejście 12 – 16 V 

9 CAT IN wejście portu sterowania 

2 CAT OUT wyjście portu sterowania 

10 SQL1 wejście poziomu blokady (Quelch) 

3 SQL2 wejście blokady impedancji  

11 PTT wyjście PTT "otwarty kolektor" 

4 CW wyjście CW "otwarty kolektor" 

12 AUX rezerwa 

5 FSK wyjście FSK "otwarty kolektor" 

13 AUDIO OUT S sygnał wejścia  AUDIO radia  

6 AUDIO OUT GND masa (ziemia) wejścia AUDIO radia 

14 AUDIO IN MAIN S sygnał wyjściowy AUDIO radia odbiornika głównego 

7 AUDIO IN MAIN S masa sygnału wyjścia  AUDIO radia  

15 N/A nie podłączone 

8 N/A  nie podłączone 

SHELL 
(Obudowa) 

GND Masa (GND) zasilania i radio. 
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ZAŁĄCZNIK B -  Instalowanie  APPLE OS 10 

 
1) Dla zainstalowania USB Interface II w Apple OS 10, przygotuj USB Interface II tak jak dla twojego 

radia pokazane na stronie 4. 
 
2) Skopiuj obraz dysku FTDI USB Driver (dmg) na swój pulpit przez kliknięcie na "Install microHAM 

Port Driver for Macintosh OS 10.0 – 10.39",   lub "Install microHAM Port Driver for Macintosh OS 
10.4+ link do dostarczonej CD lub pobierz najnowszy pakiet napędowy z miejsca microHAM w sieci 
Web: 

 WWW.microHAM.com/downloads.html 
 
3) Otwórz obraz dysku klikając na nim. 
 
4) Uruchom  FTDIUSBSerialDriver.pkg 

przez kliknięcie na to i postępuj dalej  
 według wskazówek 
 
5) Wetknij kabel USB 
 
6) Włącz radio lub zewnętrzny zasilacz. 
 



microHAM © 2006               Interfejs USB II   
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––--–– 

-------------------------------------------------------  22 ----------------------------------------------------------- 
Załączniki 

 

ZAŁĄCZNIK C -  FSK z MMTTY 

 
 
USB II nie podtrzymuje FSK w sposób tradycyjny. JednakŜe zespół moŜe być uŜywany dla FSK z 
odpowiednim oprogramowaniem. 
 
KaŜdy zestaw specjalnych kabli do radia zawiera połączenie FSK, które jest wspólne z wyjściem CW. 
 
USB II wspomaga FSK z RTTY w programie "MMTTY" jeśli stosowana jest specjalna pomoc MMTTY 
EXTFSK. 
 

 
 
 
 
Plik EXTFSK.DLL musi być skopiowany do tego 
samego katalogu, w którym umieszczone jest 
MMTTY.exe i MMTTY musi być skonfigurowane 
dla uŜycia EXTFSK dla PTT i FSK. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Jedna z opcji FSK musi być wybrana w Tx Port w 
zakładce (tab) "Misc" i musi być wybrana "Method 
C" z przycisku "USB Port" 
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Dla korzystania z EXTFSK ten sam port musi być 
wybrany w USB Device Router dla PTT i CW . Port 
ten musi być wybrany w oknie EXT FSK.  FSK 
musi być zdefiniowane jako DTR zaś PTT musi 
być zdefiniowane jako RTS. (Uwaga: w tym 
przykładzie jest wybrany. COM6. JednakŜe 
aktualny port będzie zaleŜał od przypisania 
wirtualnego portu dla CW i PTT w Routerze) 
 
Jeśli nadawany sygnał jest odwrócony, to jego 
biegunowość moŜna zmienić przez kliknięcie na 
okienko "Inv FSK". 
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DEKLARACJA ZGODNO ŚCI 

 
 

 
 
 
 

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

 
 
 
 

 
 
micro HAM, s.r.o. deklaruje, Ŝe produkty: 
 
Nazwa produktu:  USB Interface II 
 
spełnia nast ępujące Wymagania od Produktu: 
 
EN 55022: 1998 Klasa B w zakresie zabezpieczenia Dy rektywy Kompatybilno ści 
Elektromagnetycznej 89/336/EEC 
 
 
 
 
                                                                                                                                                                
 
––––––––––––––––––––––   
Tłumaczone z j. angielskiego 
Interfejs USB II 
26.05.2009 (37400 + 39 rys.) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


