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Nie podłączamy modułu, do komputera, dopóki nie zainstalujemy sterowników

Niniejszy opis dotyczy instalacji sterownika syntezy dds QRP 2000 opartej na czipie
SI570 i integracji z programami PowerSDR, które opisuję na mojej stronie.

Moduł taki można zakupić w formie kitu do złożenia między innymi w sklepie internetowym
pod adresem ( kliknij na link ):

http://www.sdr-kits.net/Webshop/index.php?cPath=6&osCsid=mror5f9bdb180gj4notl0v5tg0

Dodatkowo znajdziemy tam informacje w formie pdf. odnośnie sterowników, schematy,
opis kalibracji, ect..... Patrz link niżej ( kliknij na link ):

http://sdr-kits.net/QRP2000_Description.html  - kliknij

Strona ze sterownikami ( link na stronie sdr-kits ):

http://pe0fko.nl/SR-V9-Si570/#install  - kliknij

Paczka ze sterownikami ze strony wyżej:

http://pe0fko.nl/SR-V9-Si570/PE0FKO-USB-Driver-Installer.exe  - kliknij, aby pobrać plik.
Plik Sdr1kUsb.dll , który jest odpowiedzialny za komunikacje modułu syntezy QRP2000
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z programami PowerSDR:

http://pe0fko.nl/SR-V9-Si570/Sdr1kUsb.dll  - kliknij, aby pobrać plik.

  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Instalacja i konfiguracja w oparciu o pliki pobrane z podanych linków wygląda następująco:

Uruchamiamy plik instalacyjny pobrany wcześniej:

Pojawia się informacja. Klikamy na „Uruchom”.

http://pe0fko.nl/SR-V9-Si570/Sdr1kUsb.dll


Pojawia się informacja. Klikamy na „Tak”.

Pojawia się informacja. Klikamy na „Next”.



Pojawia się informacja. Klikamy na „Next”.

Pojawia się informacja. Klikamy na „Next”.



Pojawia się informacja. Klikamy na „Install”.

Pojawia się informacja. Klikamy na „Install Cert”.



Pojawia się informacja. Klikamy na „Tak”.

Pojawia się informacja. Klikamy na „OK”.



Pojawia się informacja. Klikamy na „Exit”.



Pojawia się informacja. Klikamy na „Dalej”.



Pojawia się informacja. Klikamy na „Zainstaluj”.



Pojawia się informacja. Klikamy na „Zakończ”.



Pojawia się informacja. Klikamy na „Finish”.

W tym miejscu kończy się instalacja sterownika modułu QRP 2000. Teraz możemy 
podłączyć moduł do wybranego portu USB. Jeśli wszystko przebiegło prawidłowo, to
pojawi się taki oto komunikat w prawym dolnym rogu ekranu komputera.



Dodatkowo po podłączeniu modułu do portu USB w menadżerze urządzeń pojawi się
dodatkowe urządzenie:

  ----------------------------------------------------------------------------------------------------

Teraz kolej na zintegrowanie modułu QRP 2000 z programem PowerSDR.  Tyczy się to
wszystkich wersji PowerSDR opisanych na mojej stronie i podobnych wersji.

Szukamy pliku  Sdr1kUsb.dll, który pobraliśmy wcześniej z internetu i Kopiujemy go
prawym przyciskiem myszki:



Prawy klawisz i „Kopiuj”.

Następnie odszukujemy folder, w którym zainstalował się PowerSDR v2.4.4 W moim
komputerze ( Win7 Pro-32bit ) ścieżka dostępu wygląda następująco:

C:\Program Files\FlexRadio Systems\PowerSDR v2.4.4

Można kliknąć prawym przyciskiem myszki na ikonę uruchamiającą PowerSDR na 
pulpicie, następnie „Właściwości” i sprawdzić, jaka jest ścieżka dostępu.
Otwieramy folder programu i wklejamy do niego potrzebny plik.



Klikamy w oknie prawym przyciskiem myszki i wybieramy „Wklej”.

Klikamy na „Kontynuuj”.



Po tym zabiegu mamy dodatkowy plik w głównym folderze programu PowerSDR.
Zamykamy okno.

Ostatnia rzecz, jaka nam została, to „sparowanie” modułu syntezy z programem.
Robimy to następująco:

Uruchamiamy program PowerSDR ikoną na pulpicie i w panelu radiowym uruchamiamy
„Setup”



Klikamy na „Setup”.

W zakładce „General” musimy ustawić następująco:



W zakładce „Options” musi być tak. Następnie klikamy na „Apply”
Czekamy 2-5 sekund i   dopiero klikamy na „OK”. Jest to bardzo ważne !!!

Po właściwym ustawieniu klikamy na „Apply”, czekamy 2-5 sekund, klikamy na „OK”.  



Opisałem tą procedurę tak dokładnie, ponieważ częstym błędem przy konfiguracji
PowerSDR jest szybkie klikanie z „Apply” do „OK”, co w 90% kończy się zawieszeniem 
programu i nie zapisaniem zmian w „Setup”.
W lewym dolnym ekranie panela radiowego jest wyświetlane wykorzystanie procesora.
Kiedy klikamy na „Apply”, to na moment wzrasta wykorzystanie CPU. To jest właśnie ten
moment, który musimy przeczekać. Kiedy użycie procesora ustabilizuje się ( 2-5 sekund )
możemy wtedy zatwierdzić przyciskiem „OK”.

Tak musimy robić za każdym razem, kiedy coś zmieniamy w konfiguracji programu,
a nie będzie problemów.

Jest jeszcze inna wersja instalacji QRP 2000 przy użyciu innej paczki sterowników, którą
być może opiszę przy innej okazji.

Mam nadzieję, że opis tu zawarty przyda się komuś, kto zacznie przygodę z SDR Radio.  

              Vy73! Sq1psb Robert.                                  sq1psb@gmail.com
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