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Vlastnosti

■ Možnost klíčovaní nejen přes čip arduina, ale také přímo pomocí RTS/DTR na sériovém 

portu

■ rychlost CW nastavitelná od 1 do 999 WPM

■ Programování a propojení přes USB port ("command line interface")

■ PS2 klávesnice - rozhraní pro provoz CW z klávesnice bez počítače

■ PTT výstup s nastavitelnou dobou odpadu

■ Paměti s makry

■ Sériová čísla

■ Potenciometr pro nastavení rychlosti

■ QRSS a HSCW

■ Beacon/Fox režim

■ Iambic A a B klíčování

■ Možnost reverzního pádla

■ Hellschreiber režim

■ Nastavitelná frekvence příposlechu

■ Příkazový režim - pro použití pádla ke změně nastavení, programové paměti, atd.

■ Nastavení Dah-Dit Ratio

■ Weighting

■ Výukový režim

■ Emulace protokolu K1EL WinKey 1.0 a 2.0

■ "Dead Operator Watchdog”

■ Autospace

■ Nastavení Wordspace

■ Modulární konstrukce umožňuje výběr funkcí kódu a snadné modifikace

■ Rozměry 80x40x80mm (ŠxVxH)

■ Hmotnost 150g (205g včetně baterií)



Schéma zapojení

Plošný spoj



□ C1 100nF

□ C2 10nF

□ C3 100nF

□ C4 4,7uF/16

□ C5 100nF

□ C6 10nF

□ C7 10nF

□ C8 10nF

□ C9 10nF

□ C10 10nF

□ C11 4n7

□ C12 1nF

□ C13 100nF

□ C14 4,7uF/16

■ C15 22pF

■ C16 22pF

□ CW LED

□ D1 BAV70

□ D2 BAV70

□ D3 BAV70

■ IC1 FT232RL

■ J2    AVR-ISP

□ L1 Ferrite bead

□ L2 Ferrite bead

□ L3 Ferrite bead

□ M1 Tact button

□ M2 Tact button

□ M3 Tact button

□ OK1 TLP627

□ PTT LED

□ Q1 BC857

□ Q2 BC857

□ Q3 IRLML6402

□ QC1 16MHz

□ R1 330R

□ R2 330R

□ R3 10k

□ R4 10k

□ R5 1k

□ R6 1k

□ R7 1k

□ R8 2k2

□ R9 2k2

□ R10 1k

□ R11 5k Pot

□ R12 10k

□ R13 10k

□ RESET Tact button

□ SET Tact button

□ SG2 BUZZER

□ X4 MINI DIN6

■ U2 ATMEGA328P

□ X1 mini USB

□ X2 RCA

□ X3 RCA

■ dodáno naletované

Seznam součástek



1. Připojení usb interfejsu

□ naletujte  usb konektor a součástky kolem integrovaného obvodu FT232

□ L1, R10, C1, C2, C3, C4, C5, C12, C13, C14, Q3

□ připojte pomocí usb kabelu do počítače a zkontrolujte načtení usb driveru pro FTDI čip

Windows ovladač

natažení Linuxového modulu



2. CW/PTT výstup přes DTR/RTS z FT232

□ zaletujte  Q1, Q2, R12, R13, D2, D3, R8, R9 a CW/PTT LED diody

□ připojte usb kabel k počítači a ověřte funkčnost klíčováíní přes DTR/RTS s vaším oblíbeným 

programem (alternativně s http://tucnak.nagano.cz)

□ pokud LED diody indikují činnost, zaletujte R1, R2, DIL8, C9, C10 a CW/PTT cinch

□ po připojení usb zkontrolujte napětí 5V na plošném spoji (viz foto)

□ pokud je kontrola v pořádku, pokračujte dalším krokem



3. Připojení Arduina

□ zaletujte  D1, R4, RESET tlačítko (krátká varianta), C11, bzučák SG2

□ připojte pomocí usb kabelu k počítači

Nainstalujte do počítače arduino software verze 1.0.1 (ke stažení zde 

http://arduino.cc/en/Main/Software). Nastavite serial port a board type z menu Tools

Stáhněte přednastavený firmware z http://ok1hra.nagano.cz/2012_k3ng_keyer_2012070101.ino 

nebo originál z http://radioartisan.wordpress.com/arduino-cw-keyer/

□ Pozor - jednotlivé funkce se aktivuji přímo ve zdrojovém kodu, čtěte jeho kometáře

Otevřete firmware v arduino softwaru. Po krátkém stisku tlačítka reset nahrajte do arduina,

□ pokud proběhne nahrání bez chybových hlášek, komunikace po usb funguje správně.



4. Dokončení

□ zaletujte všechny zbývající komponenty

□ C6, C7, C8, L2, L3, R3, R5, R6, R7, R11, jack a PS2 konektor



5. Mechanická kompletace

□ přilepte držák baterií oboustrannou lepicí páskou na vnitřek víčka krabičky

□ umístění podle obrázku do levého horního rohu



□ zaletujte vodiče z držáku baterií do plošného spoje, červený bude přerušen vypínačem

Pozor na polaritu! červený je na plus, černý na zem.

□ nyní můžete ověřit funkcionalitu včetně bateríí



□ krabičku zkompletujete přišroubováním předního a zadního panelu čtyřmi vruty

□ posledním krokem je možnost nalepení samolepícího štítku s nápovědou na horní díl 

krabičky

□ Příjemnou zábavu :)

□ Pro snadnější přístup k reset tlačítku i po zkompletování klíče, můžete vyvrtat na levém 

boku krabičky otvor o průměru asi 2,5 mm. Střed otvoru je 14 mm od horního okraje a 12 

mm od předního okraje klíče.

□ nyní přilepte čtyři nožičky
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6. Možnosti

□ Můžete upravovat zdrojový kod firmwaru.

Jednotlivé funkce klíče se aktivují přímo ve zdrojovém kodu, který obsahuje kometář autora.




