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Wprowadzenie
O CZYM JEST TEN DOKUMENT?
Niniejszy Podręcznik Użytkownika dotyczy wyłącznie modelu STAR II i w zasadzie zastępuje
Część 15 w serii artykułów nt. transceivera STAR
oraz Część 4 w serii artykułów o PicNMix.
Jakkolwiek cała filozofia obsługi urządzenia
pozostała absolutnie nie zmieniona i jest taka sama,
jak dla poprzedniego modelu STAR, to oczywiście
wszystkie szczegółowe zmiany, jakie były
wprowadzane przez kolejne lata, zostały tutaj
uwzględnione.
Opisy
zmian
sprzętowych
(poprawki
i
modyfikacje) są umieszczone w oddzielnym
dokumencie – tutaj zakłada się, że wszystkie są już
wprowadzone, zaś urządzenie jest kompletne, w
pełni sprawne i fun-kcjonalne.
ZAŁOŻENIA PROJEKTOWE
W wielu miejscach Podręcznika są odniesienia do
„założeń projektowych”. Termin ten określa, jak
projektant planował działanie STARa – i do
uzyskania takiego zachowania urządzenia należy
dążyć w trakcie uruchamiania i regulacji.
Funkcjonalność STARa była konsultowana z wieloma zaawansowanymi użytkownikami (krótkofalowcami) i jest chyba optymalna.
Oczywiście nie musisz używać STARa tak, jak to
zaplanowano i robić to po swojemu. Ale musisz
uważać, jak ustawiasz poszczególne parametry szczególnie dla DSP – ponieważ wiele z nich jest od
siebie wzajemnie zależnych i zmiana jednego może
nieoczekiwanie wpłynąć na inne.
Każdy STAR może być innym urządzeniem z
powodu dużej ilości możliwych parametrów, które
każdy może poustawiać inaczej – zgodnie z
własnymi upodobaniami. Duży nacisk w czasie
projektowania urządzenia położono na wybór
dostępnych funkcji – zrezygnowano ze wszystkich,
które były mało użyteczne, a kosztowne bądź trudne
w realizacji. Na przykład odporność na silne sygnały
(której miarą jest IP3) jest zdecydowanie lepsza niż
większości urządzeń dostępnych na rynku, ale bez
przesady! Za to możliwości filtrowania wszelkich
zakłóceń są niezrównane! - spełniając tym
oczekiwania i opinie większości użytkowników, że
jest to bardzo istotne.
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OSIĄGI TECHNICZNE I CECHY STAR II
STAR jest przeznaczony do pracy SSB i CW w 10
pasmach krótkofalowych.
Przytoczone dane pomiarowe zostały uzyskane na
urządzeniu STAR II zbudowanym przez G3XJP i
wyposażonym w filtr kwarcowy 10.7MHz o szerokości
pasma 6kHz, DDS na AD9951 z generatorem 154MHz, 2transformatorowy mieszacz H-mode wg I7SWX, PA 20W
na MOSFET-ach wg G6ALU oraz mikrofon elektretowy.
STAR był podłączony do anteny rombowej. Przedstawione
osiągi są najniższymi z możliwych do uzyskania w STAR,
a jednocześnie jednymi z lepszych w porównaniu do
urządzeń dostępnych na rynku.
Najważniejszym celem przy projektowaniu STARa było
osiągnięcie jak najlepszej jakości zarówno odbioru jak i
nadawania. Niemożliwe jest obiektywne udowodnienie, że
cel osiągnięto – trzeba się o tym przekonać samemu, po
prostu słuchając.
MDS (minimalny odbierany sygnał)
IP3 (Intercept Point 3 rzędu)
Filtry pasmowe BPF mają, zgodnie z projektem, mniejsze
tłumienie na wyższych pasmach. Poniżej przedstawiono
parametry dla trzech reprezentatywnych pasm – pozostałe
mają parametry gdzieś „pomiędzy”.
Rozróżniono dodatkowo tryby 'Best IP3' (najwyższe IP3)
oraz 'Best NF' (najniższe szumy), które można przełączać.
MDS był mierzony dla pasma 3kHz, natomiast IP3 przy
odstępie sygnału zakłócającego
20kHz, czyli poza
pasmem przepuszczania filtru kwarcowego
tryb BEST IP3
80m
MDS -123dBm IP3 +33dBm
20m
MDS -124dBm IP3 +31dBm
10m
MDS -127dBm IP3 +28dBm
tryb BEST NF
80m
MDS -127dBm IP3 +30dBm
20m
MDS -127dBm IP3 +28dBm
10m
MDS -130dBm IP3 +25dBm
BDM (zakres dynamiczny odbiornika)
przy odstępie sygnału 2kHz (a więc w paśmie przepuszczania filtru kwarcowego)
92dB
PHASE NOISE (szumy fazowe)
na paśmie 10m przy offsecie 1kHz
-121dbc/Hz
MAXIMUM RX SIGNAL
Największy sygnał, który może być odbierany bez
zniekształceń: 138dB ponad S0, tzn. S9+84dB (około
+11dBm)
NOISE FLOOR SUPPRESION
Różnicowe tłumienie szumów pasmowych daje zupełnie
cichy odbiornik – z regulacją wzmocnienia m.cz. 0-18dB
dla zakresu sygnałów wejściowych większego niż 100dB
RX FILTER (filtry odbiorcze)
od 100 Hz do 3,4 kHz (DSP); nierównomierność w paśmie
przepuszczania mniejsza niż 0.01dB, optymalizowana
dobroć dla maksymalizacji jakości. Dla SSB częstotliwość
środkowa filtru automatycznie nadąża za zmianami
szerokości pasma przepuszczania.
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CW RX FILTER DEPTH
Unikalny parametr Filter Depth dla filtru telegraficznego
pozwala wybrać stopień tłumienia sygnałów zakłócających, ustawiając szerokość pasma 'context width', oraz
niezależnie szerokość pasma nietłumionego dla sygnału
odbieranego 'focus width'.
DENOISER (filtr szumów)
Umożliwia typowo 20 dB redukcję szumów przy sygnale o
poziomie S8 i poziomie szumów pasma S4 – bez żadnych
zniekształceń sygnału odbieranego.
AUTONOTCH (filtr zakłóceń)
Umożliwia typowo tłumienie do 50 dB sygnału zakłócającego w zakresie 200 Hz – 3.2 kHz. Czas reakcji 20 ms.
Poza pętlą ARW.
MANUAL NOTCH (nastawiany filtr zakłóceń)
Umożliwia typowo tłumienie 70 dB sygnału zakłócającego w zakresie 200 Hz – 3.2 kHz. Czas reakcji 20 ms.
W pętli ARW.
CW STEREOCODE
Opcjonalne stereo dla sygnałów telegraficznych: odbierany
sygnał jest w środku bazy stereofonicznej (z ustawionym
tonem odsłuchu), zaś sygnały o częstotliwościach
niższych/wyższych są po lewej/prawej stronie
SSB SYNTHETHIC STEREO
Pseudostereo dla sygnałów fonicznych.
RX EQUALIZER
31-punktowa barwa tonu odbiornika nastawiana co 1dB
S METER
Linearyzowana, 1 dB rozdzielczość, kalibrowany oddzielnie dla każdego pasma i trybu CW lub SSB.
NOISE BLANKER (filtr trzasków)
Tłumi zakłócające sygnały o charakterze impulsowym zarówno pojedyncze (trzaski burzowe) jak i ciągłe
(powtarzalne: tzw. 'dzięcioł').
TX SSB FILTER (filtr DSP przy nadawaniu)
nastawiany w zakresie od 1.8 kHz do 3.0 kHz – ta sama
topologia jak dla filtru odbiornika.
SPEECH COMPRESOR (kompresor nadajnika)
do 20 dB kompresji przy niskim poziomie zniekształceń
TX EQUALIZER
barwa tonu m.cz. Nadajnika
CW KEYER (klucz telegraficzny)
Sterownik klucza telegraficznego z pełnym zestawem
funkcji pamięci i wyboru typu klucza. Odstępy między
znakami i czas podtrzymania ustalane automatycznie w
zależności od nastawionej prędkości telegrafowania.
VOX/QSK.
VOX bazujący na sylabach; 6 – 60 WPM QSK (full breakin)
USER PARAMETERS
3 komplety nastaw RX/TX (niezależnie dla SSB i CW) –
wcześniej ustawione, mogą być wywoływane na żądanie
'jednym ruchem'
SCANNING/MONITORING
pełny zakres opcji
BANDS/MEMORIES
4 zestawy (banki) pamięci po 6 pozycji dla wszystkich 10
pasm z jednoczesnym pamiętaniem częstotliwości i trybu
pracy. 30 niezależnych VFO. Wszystkie opcje pracy
SPLIT.
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OGÓLNIE O OBSŁUDZE URZĄDZENIA
To co nazywa się Interfejsem Użytkownika, czyli
sposób obsługi urządzenia, jest zawsze pewnym
kompromisem pomiędzy wymaganiem intuicyjnej
obsługi przez początkujących oraz bardziej
efektywnej,
ale
trudniejszej
–
przez
zaawansowanych użytkowników. Trzeba po prostu
często używać dostępnych opcji, dostosowując je
optymalnie dla swoich potrzeb i wymagań. Do
dyspozycji jest 12 klawiszy, kilka wskaźników LED,
wyświetlacz 6-cyfrowy i w końcu wielofunkcyjne
pokrętło strojenia – tak więc, naprawdę możliwe jest
szybkie opanowanie i nauczenie się właściwej
kolejności używania paru klawiszy i jednego
pokrętła!
Główną przesłanką przy projektowaniu sposobu
obsługi było, ze nie da się napisać czegoś takiego
jak „Skrócony Podręcznik Obsługi Elektrowni
Atomowej” :-) Trzeba po prostu uważne przeczytać
wszystkie instrukcje i całą dokumentację a potem
używać tego! Nie ma lepszej metody.
I jeszcze jedno: STAR nie był projektowany dla
samej dumy i przyjemności z jego budowania. Był
raczej projektowany dla przyjemności używania go!
KONCEPCJA INTERFEJSU UŻYTKOWNIKA
Płyta czołowa STARa jest minimalistyczna – to
umożliwia zmniejszenie wymiarów urządzenia oraz
znaczną redukcję kosztów. Jednocześnie mniejsza
jest plątanina przewodów, których zbyt duża ilość
zwykle jest potencjalnym źródłem kłopotów z
niezawodnością.
Wydawać by się mogło, że takie podejście
zmniejsza elastyczność używania. Jednak cała
koncepcja STARa jest podporządkowana temu minimalistycznemu podejściu do płyty czołowej, co
sprawia, że tylko na początku mogą być pewne
kłopoty w zmianie przyzwyczajeń . Pomocne będą
następujące koncepcje zastosowane w urządzeniu:

*STAR

jest mocno samo-optymalizujący.
Oznacza to, że został tak zaprojektowany, aby
wyeliminować wszystkie niekonieczne nastawy
ręczne – większość jest ustawiana automatycznie z
możliwością późniejszej ręcznej korekty. Już w
STAR I było to tak robione, natomiast w STAR II
dużo bardziej.

*STAR wymaga wstępnego ustawienia
parametrów przed pierwszym użyciem – przez
użytkownika – dla możliwych scenariuszy jego
używania. To jest trochę czasochłonne, ale robi się
tylko raz.
Natomiast potem, kiedy zachodzi
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potrzeba, wywołanie całego zestawu nastaw
dokonywane jest jednym przełączeniem. Oczywiście
możliwa jest nadal korekta ustawień, ale znakomita
większość parametrów jest już ustalona wcześniej.
*W ten sam sposób ustawia się wcześniej
większość funkcji DSP – i znów: późniejsze
wywołanie całego zestawu nastaw modułu DSP
dokonywane jest jednym przełącznikiem.
*Najważniejsze funkcje DSP, tzn. te, które są
najczęściej używane i muszą być często zmieniane
(np. szybkość klucza telegraficznego, częstotliwość
filtru Notch, itp.) są umieszczone na samym
początku listy menu, a więc są łatwo dostępne i
mogą być szybko korygowane. Do dyspozycji jest 9
takich 'szybkich' funkcji – powinno wystarczyć!
To wszystko opiera się na założeniu, że QSO
będzie trwało dłużej niż kilka sekund. ;-) Wtedy jest
szansa na dobranie wszystkich parametrów tak, żeby
raport podawany korespondentowi był rzeczywiście
rzetelny i R5 oznaczało to, co ma oznaczać. Dla
tych, którzy wychowali się na tradycyjnych,
analogowych urządzeniach, gdzie jedyną poważną
regulacją odbiornika było wzmocnienie RF –
przestawienie się na inne podejście może wymagać
zmiany przyzwyczajeń... Ale oczywiście nie jest to
konieczne!
I jeszcze jedno: początkowe ustawienia są takie,
jakie były używane przez G3XJP – i zapewne nie
będą odpowiadały dokładnie warunkom w każdej
możliwej lokalizacji! Z drugiej strony
Twoje
ustawienia także niekoniecznie są odpowiednie dla
kogoś innego. Dlatego nie należy zbyt pochopnie
porównywać nastaw parametrów w różnych
STARach.

sporadycznie – trzech. Sekwencje 2- lub 3klawiszowe zawsze rozpoczynają się od długiego
naciśnięcia klawisza. Nie trzeba się martwić, czy
wystarczająco długo naciska się klawisz dla
wywołania
sekwencji,
ponieważ
jest
to
sygnalizowane zmianą informacji wyświetlanej na
wyświetlaczu. Drugie (i ew. trzecie) naciśnięcie
klawisza może być już krótkie.
Tryb DSP – cyfrowe przetwarzanie sygnałów

W tym trybie na klawiaturze wybiera się numer
Parametru Użytkownika, który ma być zmieniony,
natomiast pokrętłem ustala się jego wartość.
Przełączanie pomiędzy trybami DDS i DSP

Do przełączania z trybu DDS do DSP należy
krótko nacisnąć klawisz (8). Aby przejść z
powrotem do DDS, trzeba nacisnąć klawisz (#).
Stan wyświetlacza jednoznacznie wskazuje, w
którym trybie STAR się aktualnie znajduje.
W obu trybach, na diadach świecących LED
znajdujących się pod wyświetlaczem wyświetlane są
informacje statusowe.

Konwencja oznaczania naciśnięć klawiszy
Wszędzie w Podręczniku Użytkownika, krótkie
naciśnięcie klawisza oznaczane jest (X),
natomiast długie jako [X]

PODSTAWOWE TRYBY OBSŁUGI
Dostępne są dwa zasadnicze tryby pracy: tryb DDS
oraz tryb DSP, z których każdy nieco inaczej się
obsługuje.
Tryb DDS – zmiany częstotliwości i trybów pracy

W czasie „normalnego” używania STAR
pozostaje w trybie DDS i wyświetla aktualną
częstotliwość pracy. Pokrętłem można zmieniać tą
częstotliwość. Można też zmieniać tryb pracy
CW/SSB oraz przełączyć się do trybu obsługi DDS.
Oraz oczywiście dużo więcej....
Każdy klawisz ma przyporządkowaną funkcję,
która jest wykonywana po jednokrotnym krótkim
naciśnięciu. Są też funkcje, które są wywoływane
naciśnięciem kolejno dwóch klawiszy, a nawet –
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