ผลิตภัณฑ์ nTNC Module นัน้ ได้ถูกนำไปพัฒนำใช้งำนในรูปแบบต่ำง ๆ อำธิเช่น nTNC-Tracker, nTNCDigipeater, nTNC-Evaluation, nTNC-Thumb, nTNC-RaspberyPi ฯลฯ ซึง่ จะมีตวั หลัก nTNC-Module อยู่ภำยใน ใช้
เฟิรม์ แวร์เดียวกันทัง้ หมด ต่ำงกันเพียงกำรคอนฟิกซ์ทใ่ี ช้งำนตำมหน้ำทีแ่ ตกต่ำงกันเท่ำนัน้

1. ขัน้ ตอนการอับเกรดหรือติ ดตัง้ เฟิ ร์มแวร์ใหม่
1.1. ดำวน์โหลดโปรแกรมและเฟิ รม์ แวร์
ลิงค์ดำวน์โหลดโปรแกรม
http://aprs.nakhonthai.net/index.php?ind=downloads&op=section_view&idev=2
ลิงค์ดำวน์โหลดเฟิรม์ แวร์
http://aprs.nakhonthai.net/index.php?ind=downloads&op=section_view&idev=1
เมื่อทำกำรดำวน์โหลดมำแล้ว ให้ทำกำรแตกไฟล์จะได้ไฟล์และโปรแกรมดังรูปแสดง

*หมายเหตุ เฟิรม์ แวร์เวอร์ชนั ่ V0.8 นัน้ จะต้องใช้โปรแกรมรุน่ V1.1.4 ขึน้ ไปเท่านัน้

1.2. เชื่อมต่อสำยดำต้ำ Serial UART ตำมแบบรุน่ ใช้งำน
 ใช้สำย USB to Serial TTL ต่อกับ nTNC-Module โดยตรง
โดยคงเหลือสำยสีแดง VCC ให้ต่อหลังกดปุม่ [Update Firmware] หรือต่อเลยเมื่อต้องกำรคอนฟิกซ์
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 ใช้สำย USB to Serial TTL ต่อกับชุด nTNC-Tracker หรือ nTNC-Digipeater

 ใช้สำยพ่วง USB to RS232 ต่อกับชุด nTNC-Evaluation
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1.3. ขัน้ ตอนกำรอับเกรดหรือติดตัง้ เฟิรม์ แวร์ใหม่
1.3.1. ให้ทำกำรเสียบสำย USB to Serial เข้ำกับคอมพิวเตอร์ (หำกเครื่องคอมพิวเตอร์ยงั ไม่มไี ดรว์เวอร์ให้
ติดตัง้ ก่อนตำมสำยดำต้ำทีใ่ ช้งำน) แล้วให้เข้ำไปยังหน้ำต่ำง Device Manager ของวินโดว์ เพื่อดู
หมำยเลขพอร์ตใช้งำน

จำกภำพตัวอย่ำงใช้สำย USB to Serial ของ Prolific รุ่น PL2303 ถูกจัดอยูใ่ น COM15
1.3.2. ทำกำรเปิ ดหรือรันโปรโปรแกรม nTNC Software ขึน้ มำ
หำกคอมพิวเตอร์ไม่ทำงำนผิดพลำดที่ COMPORT จะถูกเลือกหมำยเลขพอร์ต สุดท้ำย COM15 ให้
ถ้ำไม่ตรงให้เลือกหมำยเลขพอร์ตให้ตรงกับทีใ่ ช้งำนตำมข้อ 1.3.1 ตรงตัวชีท้ ่ี 1 และกดปุม่ Connect ตัวชี้
ที่ 2 ตำมลำดับ แล้วให้รอประมำณ 5วินำที มันจะตรวจสอบเวอร์ชนั ่ nTNC (ยังไม่ตอ้ งสนใจ)
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1.3.3. ให้คลิก๊ ไปยังแท็บ [Firmware] เพื่อทำกำรอับเกรดหรือติดตัง้ เฟิรม์ แวร์เข้ำไปใหม่
ให้เตรียมพร้อมจ่ำยไฟให้กบั nTNC ไว้ก่อน แต่อย่ำเพิง่ เสียบไฟเข้ำ ให้ทำตำมขัน้ ตอนดังนี้
1) เลือกไฟล์เฟิรม์ แวร์ ในตัวอย่ำงใช้ nTNC_EvalFirmwareV08.tnc ทีด่ ำวน์โหลดมำ
2) กดปุม่ [Update Firmware]
3) เสียบไฟเข้ำ nTNC จะต้องเสียบไฟเข้ำภำยใน 10วินำทีหลังกดปุม่ [Update Firmware] แล้ว
มิเช่นนัน้ ให้เริม่ จำกกดปุม่ แล้วเสียบไฟเข้ำไปใหม่

1.3.4. เมื่ออับเกรดเฟิรม์ แวร์ได้ จะเห็นแถบเปอร์เซ็นต์มนั วิง่ [1] และใน[2] จะแสดงข้อควำม Status: Uploading
Firmware to nTNC ให้รอไม่ตอ้ งทำอะไรจนกระทัง่ 100% ข้อควำมจะเปลีย่ นเป็ น Status: Upload
Finshed! เป็ นอันเสร็จเรียบร้อย นำไปคอนฟิกซ์ใช้งำนต่อไป
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1.3.5. กรณีกดปุม่ แล้ว จ่ำยไฟเข้ำแล้วยังนิ่งค้ำง อับโหลดเฟิรม์ แวร์ไม่ได้ ให้กลับไปตรวจสอบสำย หรือ
หมำยเลขพอร์ตใน 1.3.1 ใหม่อกี ครัง้ และสำมำรถตรวจสอบกำรเชื่อมต่อสำยได้จำกแท็บ Terminal เมื่อ
จ่ำยไฟเข้ำ nTNC แล้วจะต้องเห็นขึน้ ข้อควำม BOOT LOADER….

หากไม่เห็นข้อความในกรอบสีเหลือง อาจเกิ ดปัญหาได้ดงั ต่อไปนี้
-ต่อสายดาต้าผิด
-สาย USB to Serial ไม่ทางาน อาจเกิดจากไดร์เวอร์ไม่ตรง หรือยังไม่ได้ตดิ ตัง้
-เลือกคอมพอร์ตไม่ถูกต้อง
-ยังไม่ได้จ่ายไฟเข้า หรือจ่ายไฟเข้าไปก่อนทีจะได้
่ แสดงผล มันจะขึ้นเมือ่ เริม่ จ่ายไฟเข้าครัง้ แรกเท่านัน้
-CPU ของ nTNC เสีย

2. ขัน้ ตอนการตัง้ ค่าตามการใช้งานเบื้องต้น
2.1. กำรตัง้ ค่ำใช้งำนแทรกเกอร์ (Tracker)
2.1.1. ในชุดของ nTNC-Tracker V1 หรือ nTNC-Evaluation หรืออุปกรณ์ประยุกต์อ่นื ๆ
ให้ทำเชื่อมต่อสำยและเปิ ดพอร์ตโปรแกรมตำมขัน้ ตอนที่ 1.2 ถึง 1.3.2
กรณีหำกใช้ชุด nTNC-Tracker (กล่องสีทอง) หรือ nTNC-Didirepeater (กล่องสีเงิน) จะต้องติก๊ Enable
ในกรอบของ RF Module Configuretion แล้วทำกำรต้องค่ำทีต่ อ้ งกำร

1-ติก๊ ถูกใช้งำน RF Module เฉพำะชุด nTNC-Trcker หรือ nTNC-Digipeater
2-ใส่ควำมถีท่ ต่ี อ้ งกำร ค่ำปกติเป็น 144.3900MHz (ต้องใช้จุดทศนิยม 4ตำแหน่ง)
3-เลือกระดับสเคลวซ์ในกำรรับ ปกติจะเป็นค่ำ 1 หำกพืน้ ทีใ่ ช้งำนมีสญั ญำณรบกวนสูงให้ปรับสูงขึน้ ไปจน
ไฟ RX หยุดกระพริบ
4-ตัง้ กำลังส่ง Hi=1W,Lo=0.5W
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หำกไม่ได้ใช้ชุด nTNC-Tracker หรือ nTNC-Digipeater ให้เอำติก๊ เครื่องหมำยถูกที่ Enable ออกไป

2.1.2. คลิก๊ ไปยังแท็บ [Config] แล้วให้ใช้ตวั ช่วยโดยคลิก๊ ทีเ่ มนู File->New Config->TRACKER Default ดัง
ภำพประกอบ

2.1.3. โปรแกรมจะกำหนดค่ำทีจ่ ำเป็ นเบือ้ งต้นมำให้ นำไปไปใช้งำนได้ทนั ที มีเพียงบำงค่ำทีต่ อ้ งใส่ใหม่เช่น
CALLSIGN ให้พมิ พ์ใส่นำมเรียกขำนของท่ำนเป็ นตัวพิมพ์ใหญ่เช่น HS5TQA
ITEM หำกต้องกำรแสดงชื่ออื่นๆ ทีม่ ใิ ช่นำมเรียกขำนบนแผนที่ aprs.fi ถ้ำว่ำงไว้จะหมำยถึงไม่ใช้งำน
Comment ให้คำอธิบำยต่ำง ๆทีต่ อ้ งกำรแสดงบนแผนที่ (แสดงเป็ นตัวอักษรสีเขียว)
Symbol Icon มีตวั ช่วยโดยคลิก๊ ไปยังรูปภำพ จะขึน้ แสดงหน้ำต่ำงให้เลือกสัญลักษณ์ทต่ี อ้ งกำร หรือใส่
อักขระใน Table กับ Symbol เองเลยก็ได้ถำ้ ทรำบ
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2.1.4. เมื่อทำกำรตัง้ ค่ำเสร็จแล้วให้กดปุม่ [SETUP ALL] ด้ำนล่ำง แล้วให้รอจนแถบ STATUS เสร็จ

2.1.5. กำรคอนฟิกซ์เสร็จพร้อมถอดไปใช้งำนแล้วหรือตรวจทำนได้จำกแท็บ Terminal โดยคำสัง่ DISP
ในตัวโปรแกรมสำมำรถเก็บค่ำกำรคอนฟิกซ์ลงคอมพิวเตอร์ได้ดว้ ยกำรกดปุม่ รูปแผ่นดิสเก็ตบนมุมบน
ซ้ำยของหน้ำต่ำงหรือเมนู File->Save File โดยในครัง้ ต่อไป สำมำรถกดปุม่ Load File ทีบ่ นั ทึกไว้ แล้ว
ตำมด้วยปุม่ [SETUP ALL] ได้เลย
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2.2. กำรตัง้ ค่ำใช้งำนดิจริ พี ที เตอร์ (Digital Repeater)
2.2.1. กำหนดประเภทกำรใช้งำน RF Module ตำมข้อ 2.1.1
2.2.2. คลิก๊ ไปยังแท็บ [Config] แล้วให้ใช้ตวั ช่วยโดยคลิก๊ ทีเ่ มนู File->New Config->DIGI Default ดัง
ภำพประกอบ

2.2.3. โปรแกรมจะกำหนดค่ำทีจ่ ำเป็ นเบือ้ งต้นมำให้ สำมำรถนำไปใช้งำนได้ทนั ที มีเพียงบำงค่ำทีต่ อ้ งใส่ใหม่
[1] CALLSIGN นำมเรียกขำนใช้เป็นชื่อสถำนี

[2] ใช้ตวั ช่วยสร้ำงข้อควำม APRS RAW
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2.2.4. เมื่อทำกำรตัง้ ค่ำ เสร็จแล้วให้กดปุม่ [SETUP ALL] ด้ำนล่ำง แล้วให้รอจนแถบ STATUS เสร็จ
คาอธิ บายการตัง้ ค่าอื่น ๆ ดังนี้

CALLSIGN: นำมเรียกขำนด้วยตัวพิมพ์ใหญ่ สูงสุด 6ตัวอักษร
SSID: ประเภทกำรใช้งำน ให้เลือกประเภทให้ตรงกับกำรใช้งำนมำกทีส่ ดุ 0-15
PATH: จะเป็ นเส้นทำงของกำรส่ง Beacon หรือ APRS RAW ในตัวอย่ำง เลือกเป็ น IGATE จะส่งเข้ำ
สถำนีไอเกตโดยตรง สถำนีดจิ ริ พี ที เตอร์สถำนีอ่นื ๆ จะไม่ทวนให้
TX Beacon Interval: เป็ นเวลำส่งข้อมูลตำม APRS RAW ในตัวอย่ำงจะส่งทุก ๆ15นำที ซึง่ ใน APRS
RAW ทีส่ ร้ำงไว้เป็ นตำแหน่งสถำนี ข้อมูลสถำนี และคอมเม้นท์ นันเอง
่
DIGI Random Delay: คือเวลำทีร่ บั แพ็คเก็จเข้ำมำ จะไม่ทวนส่งออกโดยทันที(ป้องกันดิจสิ ง่ ชนกัน) จะ
สุม่ เวลำแล้วหน่วงไว้ก่อน ในตัวอย่ำงทำกำรสุม่ เวลำ 1-2.5วินำที ก่อนส่งออกอำกำศ
LOG: กำรส่งค่ำ Telemetry แสดงค่ำจำนวนกำรรับและกำรทวนข้อมูลสถิติ

2.3. กำรตัง้ ค่ำใช้งำนโมเด็มหรือโหมด TNC (Terminal Node Controler)
2.3.1. กำหนดประเภทกำรใช้งำน RF Module ตำมข้อ 2.1.1 มักนำไปใช้งำนเป็ นไอเกทหรือแสดงผลข้อมูล
2.3.2. คลิก๊ ไปยังแท็บ [Config] แล้วให้ใช้ตวั ช่วยโดยคลิก๊ ทีเ่ มนู File->New Config->TNC Default ดัง
ภำพประกอบ

2.3.3. โปรแกรมจะกำหนดค่ำทีจ่ ำเป็ นเบือ้ งต้นมำให้ สำมำรถนำไปใช้งำนได้ทนั ที มีเพียงบำงค่ำทีต่ อ้ งใส่ใหม่
กำรตัง้ ค่ำต่ำง ๆ สำมำรถตัง้ ได้แบบเดียวกับโหมดดิจริ พี ที เตอร์ในข้อ 2.2.3 ซึง่ จะเป็ นกำรส่งเบค่อน
ออกอำกำศหรือไม่กไ็ ด้ (โดยทัวไปตำมปกติ
่
มกั ใช้ซอฟแวร์ไอเกททำหน้ำทีน่ ้)ี ในภำพตัวอย่ำง กำหนด
TX Beacon Interval: เท่ำกับ 0 จะหมำยถึงไม่ถูกใช้งำน หรือไม่สง่ เบค่อนออกอำกำศนันเอง
่
หรือ
สำมำรถใช้ร่วมกับโหมดดิจริ พี ที เตอร์โดยติก๊ ถูกที่ DIGI REPEATER ได้พร้อม ๆ กัน ก็จะเป็ นกำรทวน
สัญญำณด้วย และส่งข้อมูลออกมำทำงพอร์ตซีเรียลด้วยพร้อม ๆ กัน นันเอง
่
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2.3.4. ในกรณีทต่ี อ้ งกำรนำไปใช้กบั ซอร์ฟแวร์อ่นื ๆ ทีส่ ำมำรถรองรับ KISS Mode ได้ ก็สำมำรถติก๊ ถูกในช่อง
KISS ได้กำรรับส่งข้อมูลจะเป็ นไบนำรี่ แต่ถำ้ หำกไม่ตก๊ิ ถูกจะหมำยถึงกำรรับส่งข้อมูลผ่ำนซีเรียลจะเป็ น
รูปแบบข้อควำม TNC2 Monitor ซึง่ จะสำมำรถแสดงผลได้ในแท็บ Terminal ดังภำพประกอบ

2.3.5. กำรนำ TNC ไปใช้ทำไอเกทนัน้ จะต้องนำไปต่อผ่ำนอุปกรณ์ทเ่ี ปิ ดโปรแกรมทำหน้ำทีเ่ ชื่อมต่อผ่ำน
อินเทอร์เน็ต (Internet Gateway Software) เช่นโปรแกรม APRX, AGWPE, XASTIR, APRS+SA
,UIVIEW, U2APRS,AprsDroid,APRSD และ nTNC Sofware เป็ นต้น ซอฟร์แวร์แต่ละตัวก็จะทำงำนบน
อุปกรณ์และระบบปฏิบตั กิ ำรทีแ่ ตกต่ำงกันออกไป แบ่งได้ดงั นี้
บนระบบปฏิบตั กิ ำรวินโดว์ AGWPE, APRS+SA, UIVIEW, nTNC Software
บนระบบปฏิบตั กิ ำรลีนุกซ์ APRX, XASTIR, APRSD
บนแอนดรอยน์ U2APRS, APRSDroid
***ยังคงมีซอร์ฟแวร์อ่นื ๆ อีกมำกมำยทีไ่ ม่ได้กล่ำวถึง***
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2.4. กำรตัง้ ค่ำใช้งำนไอเกทและแสดงผล (IGate & Monitor)
ในทีน่ ้จี ะขอกล่ำวถึงเฉพำะ nTNC Sofware ทีต่ ดิ ไปกับโปแกรมคอนฟิกซ์ทก่ี ำลังใช้ตงั ้ ค่ำให้ nTNC กันอยู่ใน
ขณะนี้เท่ำนัน้ ซึง่ กำรใช้งำนไอเกทและกำรแสดงผลนัน้ ซอฟร์แวร์น้สี ำมำรถบริกำรไอเกทได้ โดยให้ใช้กำร
ติดต่อสือ่ สำรกับ TNC ในรูปแบบของ TNC2 Monitor จำกกำรตัง้ ค่ำในข้อที่ 2.2
2.4.1. เมื่อตัง้ ค่ำให้ TNC เสร็จแล้ว ให้กลับไปยังแท็บ [System] ไปตัง้ ค่ำในกรอบของ APRS-IS

คาอธิ บายการตัง้ ค่าอื่น ๆ ดังนี้
Callsign: นำมเรียกขำนสถำนี หำกไม่ใส่ SSID เช่น HS5TQA จะหมำยถึง HS5TQA-0
Pass: รหัสผ่ำน สำมำรถขอได้ทล่ี ง้ิ ค์ http://aprs.nakhonthai.net/index.php?pid=5
Server: ชื่อเครื่องแม่ขำ่ ยทีใ่ ห้บริกำรเชื่อมต่อเครือข่ำย CORE APRS Internet Server
Port: พอร์ตเชื่อมต่อเซิรฟ์ เวอร์ค่ำปกติเป็ น 14580 สำหรับอุปกรณ์ไอเกทรับข้อมูลจำกวิทยุสอ่ื สำร
Filter: กำรกรองนำข้อมูลเข้ำ ตัวอย่ำงใช้ b/E2*/HS* จะหมำยถึงรับสถำนีแฮมไทยมำเท่ำนัน้
Beacon: ใช้แบบ APRS RAW ตัง้ ได้เช่นเดียวกับดิจใิ นข้อ 2.2.3
TX On Inet เมื่อติก๊ ถูก จะส่ง Beacon ไปยังเซิรฟ์ เวอร์อนิ เทอร์เน็ต
TX On TNC เมื่อติก๊ ถูก จะส่ง Beacon ออกอำกำศ (ต้องเชื่อมต่อ nTNC ตำมข้อ 1.2-1.3.2)
IGate (RF->Inet) เมื่อติก๊ ถูกแล้ว รับข้อมูลมำจำกวิทยุผ่ำน TNC มำจะส่งต่อไปให้เซิรฟ์ เวอร์อนิ เทอร์เน็ต
(ต้องเชื่อมต่อ nTNC ตำมข้อ 1.2-1.3.2)
Msg (Inet->RF) เมื่อติก๊ ถูกแล้ว หำกมีขอ้ ควำม(โหมด Message) จำกอินเทอร์เน็ตเข้ำมำ จะส่งต่อไปให้
TNC ส่งออกอำกำศ (ต้องเชื่อมต่อ nTNC ตำมข้อ 1.2-1.3.2)
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2.4.2. เมื่อกำหนดค่ำในกรอบของ APRS-IS เสร็จแล้วให้กดปุม่ [Connect] โปรแกรมจะเชื่อมต่อไปยัง
เซิรฟ์ เวอร์อตั โนมัติ สำมำรถเข้ำไปดูได้ทห่ี น้ำเว็บของเซิรฟ์ เวอร์บริกำรนัน้ ๆ ตัวอย่ำงใช้ของ
aprsth.nakhonthai.net จะสำมำรถเข้ำไปดูกำรเชื่อมต่อได้ทท่ี ำงเว็บไซต์
http://aprsth.nakhonthai.net:14501

2.4.3. เมื่อเชื่อมต่อสมบูรณ์แล้วสำมำรถไปดูกำรแสดงผลรำยชื่อสถำนีทร่ี บั มำได้จำกทำงอินเทอร์เน็ตในแท็บ
Monitor ด้ำนซ้ำยสุด

2.4.4. กำรรับส่งข้อควำมในโหมด Message โดยคลิก๊ ไปยังแท็บของ Message ด้ำนซ้ำยสุด
ในโหมดนี้ สำมำรถรับส่งข้อควำมในเครือข่ำยอินเทอร์เน็ตกับซอร์ฟแวร์ตวั อื่นๆ ได้เช่น คุยกับผูท้ ใ่ี ช้
APRSDroid ได้ เป็ นต้น หรือใช้คุยกันระหว่ำงโปรแกรม และใช้ตดิ ต่อกับผูท้ ใ่ี ช้วทิ ยุสอ่ื สำร APRS ทีม่ ี
จอแสดงผลได้เช่นกัน โดยมีขอ้ กำหนดกำรใช้เบือ้ งต้นดังนี้
กรณีคุยกันระหว่ำงโปรแกรม สำมำรถใช้ภำษำไทยได้โดยจะเข้ำรหัสภำษำไทยเป็ น UTF8
กรณีคุยกับอุปกรณ์วทิ ยุสอ่ื สำร ใช้ภำษำไทยไม่ได้ ต้องเป็ นภำษำอังกฤษเท่ำนัน้
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2.4.5. กำรรับส่งข้อควำมนัน้ หำกได้เชือ่ มต่อกับ TNC ตำมข้อ 1.2-1.3.2 แล้วตัง้ ค่ำเป็ นโหมด TNC แล้วนัน้ เมื่อ
มีกำรส่งข้อควำมจำกปุม่ [Send] ข้อควำมจะถูกส่งไปให้ TNC ทำกำรส่งออกทำงคลื่นวิทยุต่อไป และใช้
TNC หรือวิทยุสอ่ื สำรตัวอื่น ๆ ผ่ำนทำงคลื่นวิทยุได้โดยตรง รับได้คุยกันได้ โดยไม่จำเป็ นต้องต่อ
อินเทอร์เน็ตในกรอบของ APRS-IS ในแท็บ System แต่หำกเชื่อมต่อเอำไว้ ก็จะสำมำรถคุยได้ทงั ้ สอง
ทำง อีกทัง้ เมื่อติก๊ ถูกใช้งำน Msg (Inet->RF) ไว้ดว้ ยแล้ว ข้อควำมทีม่ กี ำรคุยกันบนอินเทอร์เน็ตจะถูก
ส่งไปยัง TNC ส่งออกวิทยุของเรำด้วย ทำให้เกิดกำรกระจำยข้อควำมจำกอินเทอร์เน็ตออกสูค่ ลื่นวิทยุ
นันเอง
่
2.4.6. กำรใช้งำนในกลุ่มกำรแสดงผลหรือโหมดข้อควำมนี้ จะหยุดทำงำนเมื่อคลิก๊ ไปยังแท็บ Configuration
ทันที และจะแสดงผลหรือรับข้อควำมได้ เมื่ออยู่ในแท็บของ Monitor หรือ Message หรือ aprs.fi เท่ำนัน้
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