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Toto je stavebnice rozhraní pro rotátor na bázi Arduina, které
podporuje protokoly YAESU GS-232A nebo GS-232B. To umožňuje
připojení rotátoru s Ham Radio Deluxe nebo jinými programy, které
podporují sadu příkazů rotátoru Yaesu. S přidáním vhodného zdroje
napájení, může tato jednotka sloužit jako totální náhrada za řídící
jednotku rotátoru. Může být také propojena s neYaesu rotátory,
včetně rotátorů domácí výroby.
Firmware je Open Source od K3NG.

Blokové schema

Schéma zapojení

Díly stavebnice

Plošný spoj

1. Připojení arduina mini a usb rozhraní
□
□
□
□

nejprve je potřeba připájet piny pro připojení arduina mini (postačí připojené vývody)
čtyř pinový konektor pro usb
devíti pinový konektor pro LCD displej
resetovací tlačítko

□

zasunout arduino mini do plošného spoje a připojit usb rozhraní

Nainstalovat do počítače arduino software verze 1.0.1 (ke stažení zde
http://arduino.cc/en/Main/Software). Nastavit serial port a board type z menu Tools

Stáhnout přednastavený firmware z
http://ok1hra.nagano.cz/2012_k3ng_rotor_controller_v2012050501.ino nebo originlní ze
stránek autora http://radioartisan.wordpress.com/yaesu-rotator-computer-serial-interface/
Otevřít firmware v arduino softwaru. Krátce stisknout reset a nahrát do arduina,
□ pokud proběhne nahrání bez chybových hlášek, komunikace po usb funguje správně.

2. První součástky a test
□
□
□

zapájet odpory R3, R4, R5, a R8
dvě tlačítka CW a CCW
čtyři LED diody CW, CCW, BRK, OVERLAP

□

zasunout desku arduina mini a připojit usb rozhraní do počítače. Pokud se po stisku tlačítek
CW nebo CCW rozsvítí diody CW a CCW společně s BRK software pracuje správně...

3. Dokončení
□
□
□
□
□
□
□

zapájet odpory R1, R2, R6, R7, trimr R9
tři diody D1, D2, D3
pět kondenzátorů C1, C2, C3, C4, C5
tři tranzistory Q1, Q2, Q3
tři jednotlivé piny 5V, SWITCH, BRAKE
dvě svorkovnice AZIMUTH, MOTOR
dvě relé REL1, REL2

4. Připojení a nastavení
□
□
□

připojit LCD displej
váš rotátor, nebo motor s potenciometrem
usb rozhraní

□

v arduino softwaru vybrat menu Tools/Serial monitor, nastavit 9600 baud a Cariage return.
Zkalibrujte rotátor podle instrukcí v záhlaví zdrojového kodu firmware. Hledejte sekci Quick
Start.

□

použijte váš oblíbený program, nebo stáhněte PstRotator zde
www.qsl.net/yo3dmu/index_Page346.htm

□

příjemnou zábavu :)

5. Možnosti
□

můžete upravovat zdrojový kod firmwaru (texty na displeji, nové funkce, atd.)

□

samostatný pin BRAKE je připraven pro ovládání brzdy ve vašeho rotátoru přes relé

□

pin 5V může být použit pro externí napájení, v tom případe je potřeba přerušit napájení 5V z
usb převodníku

□

pokud nepotřebujete obracet polaritu, můžete například pomoci každého relé samostatně
spínat přímo ovládací prvky vašeho rotátoru. Proto je vyveden pin SWITCH. V tom případě
je potřeba odpojit diodu D3.

□

tlačítka CW a CCW slouží pro manuální ovládání rotátoru, tlačítko reset slouží pouze pro
naprogramování arduina mini.
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