
Як налаштувати Indy Tracker V4 
 

******** Налаштування режиму роботи AP ON та IGATE OFF ******** 

 

Як налаштувати Indy Tracker V4? 

1. Відкрийте вікно Indy Track V4, як зазвичай. 

 

 
Малюнок 1.1 Початковий екран 

 

 

 

 
Малюнок 1.2 На екрані відображається вибір пункту AP OFF. 

 

Коли з'являється повідомлення AP OFF, натисніть і утримуйте перемикач, 

поки на екрані не з'явиться AP ON, як на малюнку 1.3. 

D Натисніть і  

Утримуйте перемикач 



 
Малюнок 1.3 Екран, що відображає вибір AP ON 

 

2. Увімкніть свій мобільний телефон, знайдіть сигнал SSID WiFi, він знайде 

ім’я SSID відповідно до імені кличного, наприклад E27ASY-9. Або 

NOCALL у разі початкового налаштування. Підключіть і введіть пароль 

123456789. 

 
 

Малюнок 1.4 Вибір WIFI 

 



3. Коли статус Wi-Fi говорить про підключення, відкрийте веб-браузер, 

такий як Chrome. Перейдіть до 192.168.4.1, ви знайдете сторінку 

налаштувань. 

 
Малюнок 1.5 Сторінка налаштування 

 

4. Кожна тема покаже заголовок, приклад і поточне встановлене та 

використовуване значення пристрою. 

 
Малюнок 1.6 Заголовок 

D Натисніть  

5. Введіть бажане значення в порожнє місце. 

 



******* Приклад встановлення і пояснення значення кожної теми ******* 

 

[IP IGATE] напр.: 192.168.1.200 
Опис IP IGATE: це IP-адреса трекера, якщо ви хочете, щоб він 

автоматично отримував IP DHCP, встановіть значення 0.0.0.0. 

 

[Маска підмережі] напр.: 255.255.255.0 
Опис Маска підмережі: зазвичай встановлений на 255.255.255.0. 

 

[Шлюз] напр.: 192.168.1.1 
Опис Шлюз: Це шлюз для доступу до Інтернету, як правило, IP-адреса 

маршрутизатора. Встановіть значення 192.168.1.1. 

 

[DNS] напр.: 192.168.1.1 
Опис Gteway: Це сервер доменних імен, зазвичай це IP-адреса 

маршрутизатора, встановіть його на 8.8.8.8 

 

[SSID WiFi] напр.: MYHOME 
Опис WiFi SSID: це ім’я мережі WiFi, до якої слід підключити трекер. Під 

час роботи в режимі IGATE ON 

 

[Пароль WiFi] напр.: 123456789 
Опис : WiFi Password: це пароль WiFi для підключення трекера. Під час 

роботи в режимі IGATE ON 

 

[Сервер APRS] наприклад: aprsth.nakhonthai.net 
Опис сервера APRS: Це сервер, до якого підключена вставка. При роботі в 

режимі IGATE ON встановіть значення aprsindy.tak.go.th або 

aprsth.nakhonthai.net або aprs-is.rast.or.th 

 

[Порт сервера] напр.: 14580 
Опис порту сервера: це номер порту сервера APRS при використанні в 

режимі IGATE ON, встановіть на 14580 

 

[Фільтр JAVA] напр.: g/HS*/E2* 
Опис JAVA Filter: встановити фільтр при використанні в режимі IGATE 

ON, встановити на: 

m/10 означає, що Tracker отримуватиме дані із сервера, щоб 

отримати позицію станції в радіусі 10 км навколо E27ASY-9, дані 

відображаються на екрані та надсилаються через радіо RF. 



g/HS*/E2* означає повідомлення або MSG, які надсилаються та 

отримуються. Потраплять на станцію, яка починається з HS або E2. 

 

Mycall напр.: HS3LSE-9 (SSID - Код) 
* Позивний 

Опис Позивний: це аматорський кличний і код, який визначає тип станції. 

Як от: 

-0 головна станція, встановлена у визначеному місці, наприклад, вдома 

-1 Домашня станція, DIGI-пітер, мобільний телефон, монітор погоди тощо. 

-2 Домашня станція, DIGI-пітер (#2) на 70см, мобільний телефон, WX тощо 

-3 загальна станція, DIGI-пітер (#3), мобільний телефон, WX тощо. 

-4 Міждіапазонний Gateway з КВ на УКХ. 

-5 Igate з різних мереж (Dstar, Iphones, Android, Blackberry's тощо). 

-6 Космічний гейт (SatGates) і станції спецпризначення, кемпінг, 6 м. тощо. 

-7 станції з мобільним радіо, Або різні тимчасові станції 

-8 Вторинні мобільні, станцій на борту суден, резервні мобільні станції 

-9 Основна мобільна, автомобільна станція 

-10 станцій в мережі Інтернет, Igates, echolink, winlink, AVRS, APRN тощо. 

-11 станцій в ефірі, повітряні кулі, літаки, космічні кораблі тощо 

-12 Портативні пристрої (ноутбук), APRStt, DTMF, RFID, односторонні 

трекери тощо 

-13 метеостанції 

-14 вантажівки або транспортні засоби з водієм у будь-який час 

-15 загальних станції, ретранслятор DIGI, мобільний телефон, WX тощо. 

* ITEM 

Опис ITEM: Це ім'я, що використовується для представлення 

радіоаматорського кличного. Встановіть його порожнім. 

 

Profile1 ex: />I Love indy 
Опис Profile1: це символи та повідомлення. Для відображення Відповідно 

до робочої моделі №1. Наприклад /> I Love indy. 

/ Це перша таблиця символів 

> Є емблемою у формі седана 

I Love indy - це текст, який ви хочете відображати в кінці. 

 

У таблиці 1 наведено символи і відповідні їм зображення: 

 



 

 
Профіль 2, наприклад:\PSTOP 

Опис Profile2: символи та текст. Для відображення Відповідно до робочої 

моделі №2. Наприклад \P STOP 

\ Це використовувати таблицю 2 

Р - Р-літера у синьому прямокутнику. Відображення символу 

паркування 

STOP - це текст, для якого потрібно відобразити результат. 

У таблиці 2 наведено символи і відповідні їм зображення: 

 

 



Path наприклад: WIDE1-1 
Опис Path: це шлях до даних, що надсилаються у радіочастоті і хочуть 

мати можливість передаватися далі. Сигнал може бути переданий далі від 

будь-якої станції ретранслятора, наприклад, WIDE1-1, тобто потрібно 

переслати ще раз. «WIDE1-1, WIDE2-1» - це ви хочете, щоб його передали 

ще двічі, встановіть його на WIDE1-1. 

 

FastKm/Hr напр.: 70 
Опис FastKm: це максимальна швидкість (км/год) використовується 

операція за шаблоном 1 як 70 

 

FastRate напр.: 30 
Опис FastRate: це час (секунди), за який надсилаються дані. 

*** FastKm/Hr та FastRate будуть працювати разом *** 

 

Приклад 1 
FastKm/Hr встановлений на 70, означає 70 км/год. 

FastRate встановлена на 30, означає 30 секунд. 

Поведінка така, коли ми рухаємося зі швидкістю більше 70 км/год — 

пристрій надсилатиме сигнал кожні 30 с. Якщо швидкість менше 70 км/год, 

пристрій розрахує час, потрібний для передачі. Сигнал подається згідно з 

рівнянням наступним чином: 

Розраховане значення часу (сек) = ([FastKm/Hr]/поточна швид.)x[Fastrate]. 

Припустимо, що в цей час рухаємося зі швидкістю 40 км/год. Підставимо у 

рівняння. 

Розраховане значення часу (сек) = (70/40) x 30 

Розрахований час (сек) = 52 секунди 

Приклад 2 
Нехай тепер рухаємося зі швидкістю 20 км/год. Підставимо у рівняння: 

Розраховане значення часу (секунди) = (70/20) x 30 

Обчислене значення часу (секунди) = 105 секунд. 

Цей спосіб роботи дозволяє передавати сигнал послідовно і змінюється зі 

швидкістю його руху. 

 

Примітка: Не встановлюйте налаштування пристрою, щоб надсилати 

сигнал занадто часто. Інші станції не матимуть часу для своєї передачі. 

Оскільки частота зайнята. 

 

Яке значення підходить? Зазвичай його слід встановлювати з розрахунку 

для руху більше 500 метрів. 

Йдеш повільно — Сигнал 1 раз або краще, 1 сигнал 1 раз на 1 км. 



Метод розрахунку 
Скажімо, налаштовано на: 

FastKm/Hr встановлений на 70, означає 70 км/год. 

FastRate встановлена на 30, означає 30 секунд. 

Відстань = час х швидкість 

Відстань = 30 секунд х 70 км/год *** перевести в години те саме *** 

Відстань = (30/3600) x 70 км/год *** 3600 це від 60x60: 60 секунд до 1 

хвилини, 60 хвилин до 1 години *** 

Відстань = 1 кілометр 

На закінчення, якщо встановлено 

FastKm/Hr встановлений на 70, означає 70 км/год. 

FastRate встановлена на 30, означає 30 секунд. 

Машина буде передавати сигнал кожні 30 секунд або кожні 1 кілометр. 

 

SlowKm/Hr напр.: 3 
Опис SlowKm/Hr: Найнижча швидкість при якій зміниться робота. 3 

означає, при швидкості руху менше 3 км/год, змінить режим на профіль №2 

 

SlowRate напр.: 600 
Опис SlowRate: це час (у секундах), коли передавач працює у двох 

форматах. Наприклад 600 означає, що машина буде подавати сигнал кожні 

600 секунд. 

***** SlowKm/Hr та SlowRate будуть працювати разом ***** 

 

Mic-e напр.: OFF (ВИМК) 
Опис Mic-e: це короткий формат передачі. Щоб увімкнути його, встановіть 

ON (УВІМК), Щоб вимкнути його Встановіть значення OFF (ВИМК). 

 

TNC_Rate напр.: 19200 
Опис TNC_Rate: значення швидкості зв'язку з TNC, встановлене на 19200. 

 

GPS_Rate: 9600 
Опис GPS_Rate: це значення швидкості зв'язку GPS, встановлене на 9600. 

 

Маяк через SATMODE напр.: = 1452.98N/10329.60E` 
Опис маяка через SATMODE: це значення координати маяка при роботі в 

режимі SATMODE. 

 

Залиште порожнім або координати відповідно до формату маяка, який 

ви хочете, і використовуйте його для трансляції, якщо GPS ще не 

працює, а пристрій готовий до роботи, або не підключений до GPS. 



******* Щоб зберегти всі значення, натисніть SAVE ALL *******. 

 
Малюнок 1.7 Натисніть кнопку SAVE ALL, щоб зберегти. 

 
Малюнок 1.8 Натисніть BACK, щоб повернутися до початкової сторінки. 



Процедура оновлення мікропрограми 

1. Завантажте firmware тут http://gg.gg/guty0 або 

 

https://drive.google.com/drive/folders/0B1XXGsB4J5l

EZWUwWUxWWlJla00  

 

Fw. Для 1,3-дюймового екрану 

Fw. Для 2-кольорового дисплея 0,96 дюйм. 

Fw. Для 0,96-дюймового екрану 

 

 
D  

http://gg.gg/guty0
https://drive.google.com/drive/folders/0B1XXGsB4J5lEZWUwWUxWWlJla00
https://drive.google.com/drive/folders/0B1XXGsB4J5lEZWUwWUxWWlJla00


2. Увімкніть Wi-Fi, підключіться до трекера, коли статус Wi-Fi говорить 

про стан підключення, увімкніть веб-браузер Chrome, та перейдіть на 

192.168.4.1 — ви знайдете сторінку налаштувань на вибір. 

 
Малюнок 1.9 Меню оновлення мікропрограми 

 

3. Клацніть Вибрати файл, як показано на малюнку 1.10, щоб вибрати 

мікропрограму, яку потрібно оновити. 

D Натисніть  

Малюнок 1.10 Вибір мікропрограми. Що хочу оновити 

 

для оновлення Fw. 



 
Малюнок 1.11 Натисніть UPDATE  

 

4. Після оновлення мікропрограми вставка перезавантажиться. 

 

 
Малюнок 1.12 Перезавантаження 

 

 

 

 

Використання Indy Track Tracker 
 

Кнопковий перемикач трекера має функцію зміни дисплея та вибору 

режиму роботи, налаштування, виконуючи різні завдання. 

 

Як використовувати перемикач Indy Track для заміни екрана. 
Це можна зробити короткочасним натисканням на перемикач один раз. Він 

змінюватиметься кожного разу, коли ви натискаєте перемикач. Якщо ви 

хочете повернутися до головного дисплея Потім натисніть і утримуйте 

кнопку протягом 2 секунд. Екран привітання видно на малюнку нижче. 

 

 
Малюнок 1.13 На екрані показано очікування на отримання сигналу GPS. 



 

 
Малюнок 1.14 Екран, що відображає значення GPS та напругу живлення. 

 

 
Малюнок 1.15 Екран вихідного значення Tx 

 

 
Малюнок 1.16 Екран значення даних RAW 

 

 
Малюнок 1.17 На екрані відображається остання інформація про станцію, 

отримана через RF. 



 

 
Малюнок 1.18 На екрані відображається режим точки доступу (OFF / ON). 

 

 
Малюнок 1.19 Відображення режиму IGATE (OFF / ON) 

 

 
Малюнок 1.20 Екран, що відображає режим СБ (ВИМК. / УВІМК.) 

 

 
Малюнок 1.21 Екран налаштування функції (увімкнення / вимкнення) 



 

 
Малюнок 1.22 Відображення повідомлень 

 

 
Малюнок 1.23 На екрані відображається остання інформація про Rx, 

отримана через RF. 

 

Інструкція надсилати маяк Indy Track Tracker при зміні екрана 
Виберіть Домашній екран Tracker, натисніть і утримувати кнопку протягом 

2 секунд, вона надішле бікон. 
 

Використання трекера Indy Track у різних режимах 

1. Режим роботи AP ON і IGATE OFF 
Використовується для різних налаштувань Indy Track, включаючи 

оновлення мікропрограми. 

2. Режим роботи IGATE ON 
Використовується для налаштування режиму Indy Track, як мобільного 

IGATE, тобто він буде працювати як IGATE і трекер одночасно У цьому 

режимі повинен надаватися Інтернет. 

3. Робочий режим SAT ON 
Використовується для налаштування режиму Indy Track, для зміни функції 

надіслати RF через шлях для надсилання даних. В цьому режимі треба 

регулювати радіочастотний канал відповідно до висхідної лінії зв'язку 

цього супутника. Наприклад 145,825 МГц, а потім натиснути перемикач, 

щоб надіслати маяки. 



 

 



Як зробити Arduino TNC  для ESP8266 
Поточна прошивка (на даний час версія 4) може використовуватися як для 

передачі, так і для прийому в 2 режимах TNC: 

1. Стандарт TNC TNC2 або RAW з a 

Callsign-ssid>Destination,PATH:Information 

2. режим KISS 

Прикладом TNC є лише TNC2 або RAW. 

- miniTNC за допомогою мікроконтролера 16F88 

- MicroAprs (проста послідовна версія RAW) 

Одним із прикладів TNC типу KISS є 

- Mobilink 

- Arduino TNC KI4MCW 

- Arduino TNC KI4MCW від SQ9MDD 

- MicroAprs (версія KISS) 

Приклад TNC, який можна використовувати в обох режимах, наприклад 

- nTNC 

- EzTNC 

Рекомендуємо використовувати Arduino Pro mini 16MHz. Оскільки Arduino 

Pro mini виробляється багатьма компаніями, він може мати дещо різні 

вигляди та розпіновки, наприклад VCC GND в іншому виконанні! 

 
Ми рекомендуємо три типи TNC, ви можете легко і недорого їх виготовити. 

1. Mobilink http://www.mobilinkd.com 

Mobilink вироблено американськими радіоаматорами Робом (WX9O) та 

Дженіс Ріггз стосовно APRS. Tracker і TNC випускаються як у звичайній, 

так і у спеціальній версіях, які створені як продукт, який легко 

використовувати зі смартфоном. Є програми для налаштування, але ми 

припускаємо, що це буде стара версія. Унікальний TNC KISS можна 

створити наступним чином: http://www.mobilinkd.com/2014/09/11/arduino-

kiss-tnc 

Прошивка https://raw.githubusercontent.com/mobilinkd/tnc1/arduino/images/

mobilinkd-473-arduino.hex 

Примітка Швидкість передачі даних 38400 

http://www.mobilinkd.com/
http://www.mobilinkd.com/2014/09/11/arduino-kiss-tnc
http://www.mobilinkd.com/2014/09/11/arduino-kiss-tnc
https://raw.githubusercontent.com/mobilinkd/tnc1/arduino/images/mobilinkd-473-arduino.hex
https://raw.githubusercontent.com/mobilinkd/tnc1/arduino/images/mobilinkd-473-arduino.hex


 

2. Arduino TNC KI4MCW by SQ9MDD 
Оригінал доступний за посиланням http://tech4.pl/SQ9MDD/?p=337 

Прошивка http://tech4.pl/SQ9MDD/projekty/ArduinoTNC 

Зверніть увагу на швидкість передачі даних. Виберіть відповідно до 

бажаної швидкості. 

 

http://tech4.pl/SQ9MDD/?p=337
http://tech4.pl/SQ9MDD/projekty/ArduinoTNC


3. MicroAprs (версія KISS) 

Оригінали доступні за адресою http://unsigned.io/projects/microaprs 

Прошивка 3.3V 

https://github.com/markqvist/MicroAPRS/raw/master/precompiled/microaprs-

3v-kiss-latest.hex 

Прошивка 5V 

https://github.com/markqvist/MicroAPRS/raw/master/precompiled/microaprs-

5v-kiss-latest.hex 

Примітка Швидкість передачі даних 9600. 

 
  

http://unsigned.io/projects/microaprs
https://github.com/markqvist/MicroAPRS/raw/master/precompiled/microaprs-3v-kiss-latest.hex
https://github.com/markqvist/MicroAPRS/raw/master/precompiled/microaprs-3v-kiss-latest.hex
https://github.com/markqvist/MicroAPRS/raw/master/precompiled/microaprs-5v-kiss-latest.hex
https://github.com/markqvist/MicroAPRS/raw/master/precompiled/microaprs-5v-kiss-latest.hex


Як встановити прошивку Arduino TNC 
Ми можемо встановити прошивку на платі Arduino (AVR). Зазвичай ми 

встановлюємо різні прошивки. Використання IDE Arduino з файлами *.ino, 

такі як TNC KI4MCW від SQ9MDD, але оскільки багато з вас можуть не 

мати досвіду в цій галузі, потрібно запрограмувати IDE Arduino або 

встановити його. Пропонуємо завантажувти прошивку через програму 

AVRdude. Вона може завантажувати прошивку на плату Arduino 

безпосередньо без IDE Arduino. Вона завантажує файли *.hex до Arduino за 

допомогою програми під назвою X-Loader http://russemotto.com/xloader 

Всі 3 типи прошивки TNC можна встановити однаково, кроки наступні: 

1. Підключіть кабель VCC, GND, Rx, Tx від USB TLL до плати TNC 

Arduino, як показано на малюнку. 

 

http://russemotto.com/xloader


USB TTL  TNC Arduino 

VCC <------------------> VCC 

GND <------------------> GND 

Tx <------------------> Rx 

Rx <------------------> Tx 

2. Підключіть USB TTL до комп’ютера, перевірте чи встановлений 

драйвер та запам’ятайте номер СОМ порту що використовується. 

3. Відкрийте програму XLoader і встановіть параметри відповідно до 

прикладу. 

 
1. Виберіть тип плати. Duemilanove/Nano(ATmega328) 

2. Виберіть номер USB-СОМ порту. 

3. Виберіть потрібний файл прошивки. 

4. Натисніть і утримуйте кнопку RESET (маленька кнопка) на платі 

Arduino.... 

5. Натисніть кнопку Upload в програмі XLoader і відпустіть палець на 

кнопці RESET на Arduino. 

6. Під програмою ви побачите текстовий рядок, що покаже 

повідомлення uploading… 

7. Зачекайте деякий час. Коли завантаження завершиться, рядок 

покаже вам кількість завантажених даних, таких як… 57760 тощо. 

 

*** Тепер цей TNC готовий до використання. *** 

 

Примітка: Будь ласка, пам'ятайте, що кожен тип TNC має власну Baud 

Rate в бодах. Швидкість передачі даних не однакова, тому перед 

використанням не забудьте встановити параметр IGATE відповідно до 

швидкості зв'язку з TNC. 

  



Як використовувати його з ESP8266 для як IGATE 
 

Оскільки ESP8266, який працює як IGATE, вимагає напруги 3,3 в, тому не 

забудьте підключити IC-регулятор 3,3 В, наприклад LM1117. 

 
Оскільки всі ці рекомендовані три типи TNC KISS будуть робити, 

додаткові налаштування не потрібні. Лише не забудьте змінити швидкість 

передачі в налаштуваннях ESP8266 IGATE / трекера / WX. Наприклад, 

Mobilink = 38400, MicroAPRS = 9600, SQ9MDD = 19200 або 9600. 

 

Всі матеріали доступні на 

https://drive.google.com/folderview?id=0B1XXGsB4J5lEbUc2TDBGOUttMkE

&usp=sharing&tid=0B1XXGsB4J5lENTBCTFVJYy04RGs 

  

https://drive.google.com/folderview?id=0B1XXGsB4J5lEbUc2TDBGOUttMkE&usp=sharing&tid=0B1XXGsB4J5lENTBCTFVJYy04RGs
https://drive.google.com/folderview?id=0B1XXGsB4J5lEbUc2TDBGOUttMkE&usp=sharing&tid=0B1XXGsB4J5lENTBCTFVJYy04RGs


 

 

  

 

 

 

 

Налаштування IndyTracker V4 складене HS3LSE, E27ASY. березень 2020р. 

Переклад UR3PDA, вересень 2020р. 

https://forum.qso.com.ua/d/50-wx-igate-tracker-esp8266-arduino 

https://forum.qso.com.ua/d/50-wx-igate-tracker-esp8266-arduino


 

 


