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Društvo in aktivnosti

No, funkcijski generator smo nekako spravili pod streho. Tako kit kom-
plet, kot tudi delavnico.

Tudi seminar na temo C in Cortex je nekako pod streho. Seminarji so bili 
organizirani za 3 skupine udeležencev, v vsaki skupini je bilo približno 
15 ljudi. Le tako smo lahko izpolnili željo, da se ljudje dejansko naučijo 
uporabljati te zverinice. Glede na zanimanje, bo v prihodnosti verjetno 
še kakšen, verjetno pa tudi nadaljevalni tečaj.

Tudi s kit kompleti bomo nadaljevali. Verjetno bo to kar Matjaževa po-
staja, objavljena v tej številki, oziroma druga, malo močnejša – po izbiri 
posameznika.

Kot vidite smo skupaj s podjetjem Lingva d.o.o. začeli z izdelavo tiskanih 
vezij po izjemno dostopnih cenah. Kako hitro bodo tiskana vezja nareje-
na, je seveda odvisno le od nas samih, saj je potrebno počakati, da se 
panel napolni.

Obiskali smo tudi sejem v Friedrichshafnu in v naslednji številki lahko 
pričakujete mini poročilo tega dogodka.

Pospešeno pa se trudimo z organizacijo nabave majic z logotipom dru-
štva. Po treh letih je pa le čas, da svojo pripadnost pokažemo tudi z 
oblačili.

Urednik

Kazalo po reviji
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 Matjaž Vidmar                    S53MV                   Radio
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 Darko Volk                        VolkD           Instrumenti
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Mala BPSK radijska postaja za 420MHz

1. Ničelna medfrekvenca ali transverter?

 Računalniško radijsko omrežje niso samo uporabniki in strežniki, pač pa tudi 
vozlišča na izpostavljenih točkah, ki so med sabo povezana z različnimi vrstami zvez. 
Radioamaterji smo na vrhu hriba pogosto slepi potniki v tuji hišici: planinskem domu, 
lovski koči, RTV postojanki ali drugi zgradbi. Tu se moramo prilagoditi zahtevam 
lastnika. Predvsem pa naše antene ne smejo biti prevelike, prav tako ne omara z 
našimi radijskimi napravami. Ker je na dobrih izpostavljenih točkah dosti različnih 
uporabnikov, pričakujemo tudi znatno dolžino povezovalnih kablov med antenami in 
omaro v hišici.

 Radioamaterji smo pred leti kar kopirali profesionalce: antena na stolp, radij-
ska postaja v hišico, vmes pa izredno drag in okoren koaksialni kabel CELLFLEX 1/2", 
7/8" ali celo debelejši. Naša inštalacija se ni torej v ničemer razlikovala od RTV ali 
Mobitela, tudi vsa pravila profesionalcev za zaščito pred strelo in izvedbo ozemljitev 
smo vestno upoštevali.

S53MV vidmar.matjaz@gmail.com 
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 Ker so visokofrekvenčni vodi in še posebno kakovostne pripadajoče vtičnice 
izredno dragi, cenena WLAN (WiFi) oprema danes vsebuje radijsko postajo nepo-
sredno v sami anteni. Visokofrekvenčni vodi od zunaj sploh niso vidni niti dostopni. 
Celotna naprava, antena z vgrajeno radijsko postajo, je postavljena na stolp in do 
nje privedemo le napajanje in podatkovne signale preko UTP ali STP kabla, še boljše 
preko optičnega vlakna.

 Radijska postaja na stolpu je izpostavljena znatno širšemu temperaturnemu 
razponu, vlagi in tresljajem. Popravila oziroma uglaševanje so na stolpu skoraj ne-
mogoči. Niti STP (oklopljeni Ethernet) kabel ni kdovekako odporen na udar strele. 
Končno bomo profesionalnemu lastniku težko dopovedali, zakaj se optičnega vlakna 
ne da ozemljiti po njegovih predpisih...

 Sodobne profesionalne mikrovalovne zveze so ubrale novo pot. Cena in okor-
nost debelih koaksialnih kablov oziroma kovinskih valovodov sta postala preveč celo 
za profesionalce. Sodobne mikrovalovne zveze so zato ubrale bolj komplicirano reši-
tev: visokofrekvenčna glava radijske postaje pri sami anteni, medfrekvenca in mo-
dem pa v hišici. Vmes razmeroma tanek, gibek in cenen medfrekvenčni koaksialni 
kabel.

 Ker smo radioamaterji pogosto samo gostje v tuji hiši na vrhu hriba, moramo 
biti prilagodljivi, to se pravi uporabljati vse tri opisane rešitve. Megabitne podatkovne 
zveze med vozlišči omrežja bomo verjetno gradili v frekvenčnih področjih 1.3GHz, 
2.3GHz, 3.4GHz in 5.7GHz, mogoče celo 10GHz. V vseh navedenih primerih je smi-
selna izbira medfrekvenca okoli 400MHz, ki jo po tankem in cenenem koaksialnem 
kablu privedemo do mikrovalovnega transverterja pri anteni.

 Megabitna BPSK radijska postaja za 430MHz [1], [2] torej ni uporabna samo 
kot gola radijska postaja v radioamaterskem pasu 70cm, pač pa je zelo smiselna 
izbira tudi kot medfrekvenca za krmiljenje mikrovalovnega transverterja. Za krmilje-
nje transverterja seveda ne potrebujemo 4W visokofrekvenčne moči, kar proizvaja 
oddajnik opisane postaje, niti v primeru res visokih izgub povezovalnega kabla do 
transverterja na antenskem stolpu. Kar bi po drugi strani želeli, so višje bitne hitrosti 
in hitrejši preklop sprejem/oddaja in nazaj, kar dopuščajo večje pasovne širine mi-
krovalovnih področij.

 V tem članku bom opisal pomanjšano inačico BPSK radijske postaje za 420MHz, 
namenoma vsaj 10MHz proč od radioamaterskega pasu 70cm, da se naš 70cm in 
naše mikrovalovne zveze ne motijo med sabo v isti omari. Moč oddajnika je name-
noma znižana na 200mW, kar zadošča za vse transverterje tudi pri izgubah povezo-
valnega kabla do 10dB! Zmanjšana moč predvsem preprečuje nepotrebno segreva-
nje medfrekvence. Poraba pomanjšane inačice postaje na oddaji se zniža na samo 
370mA, medtem ko ostane poraba na sprejemu skoraj nespremenjena okoli 240mA 
pri 12V.

Matjaž Vidmar Mala BPSK radijska postaja za 420MHz
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 Pomanjšana inačica je jasno preprostejša za gradnjo: v predelani  visokofre-
kvenčni glavi ni več močnostnih tranzistorjev niti oddajnik ne potrebuje uglaševanja. 
PLL in ničelna medfrekvenca (Zero IF) vsebujeta načeloma nespremenjena vezja. V 
tem članku opisujem le manjše popravke tiskanih vezij PLLja in ZIFa, ki olajšujejo 
gradnjo. Za delovanje pri višjih bitnih hitrostih je treba spremeniti vrednosti gradni-
kov nizkoprepustnih sit v VF glavi, ZIFu in preklopu.

 Končno sem v več različnih inačicah pomanjšane BPSK radijske postaje preizku-
sil drugačno uglaševanje visokofrekvenčnih vezij.
Drage, nezanesljive in težko dobavljive trimer kondenzatorje sem v zadnji inačici 
poskusil zamenjati s fiksnimi SMD kondenzatorji, fiksne SMD tuljave pa s tuljavami 
iz posrebrene žice, ki jih uglašujemo z razmikanjem ovojev oziroma mečkanjem tu-
ljav. Takšna predelava je natančno delo, saj je območje uglaševanja tuljav ožje od 
območja kapacitivnih trimerjev. Po drugi strani je končni izdelek bolj zanesljiv, saj v 
njemu ni vrtečih delov niti drsnih kontaktov.

 V tem članku bom opisal obe inačici pomanjšane BPSK radijske postaje, s ka-
pacitivnimi trimerji in z mečkanjem tuljav. Obe inačici sta izdelani na enakih tiskanih 
vezjih, kar pomeni, da se lahko graditelj zadnji trenutek premisli in kapacitivne tri-
merje zamenja z nastavljivimi tuljavami oziroma obratno.

Matjaž Vidmar Mala BPSK radijska postaja za 420MHz
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 Vse nabrane izkušnje s pomanjšano inačico BPSK radijske postaje za 420MHz 
lahko seveda s pridom uporabimo tudi v izvorni inačici s polno močjo oddajnika 4W. 
V izhodni stopnji oddajnika za 4W bo verjetno težje nadomestiti trimerje s fiksnimi 
kondenzatorji in mečkanjem tuljav.

 Nenazadnje je pomanjšana inačica BPSK radijske postaje uporabna tudi nepo-
sredno, brez transverterjev, v radioamaterskem področju 430MHz. Bolj točno, zaradi 
majhne oddajne moči samo 200mW jo lahko uporabljamo celo kot ISM napravo na 
frekvencah okoli 434MHz. Ker je razmeroma preprosta za gradnjo, je pomanjšana 
inačica torej primerna tudi za vse tiste, ki (še) nimajo radioamaterskega izpita niti 
pripadajočega dovoljenja.

Matjaž Vidmar Mala BPSK radijska postaja za 420MHz
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2. PLL frekvenčni sintetizator

 PLL frekvenčni sintetizator je skoraj popolnoma enak tistemu v izvorni inačici 
BPSK radijske postaje za 430MHz. Načrt vsebuje le nekaj manjših sprememb za de-
lovanje na nekoliko nižji frekvenci okoli 420MHz. Vse spremembe so vpisane z rdečo 
barvo:

 Najpomembnejša sprememba je drugačen modulo deljenja PLLja zaradi nižje 
frekvence delovanja. V programirljivo logiko EPM3032ATC44 torej vpišemo program 
"pll420" s programsko opremo proizvajalca  Altera "MAX+plusII" in vmesnikom "Ci-
goPLD", ki omogoča delovanje radijske postaje v frekvenčnem pasu od 409.8MHz do 
435.2MHz. Dodatno popravimo frekvenčno območje VCOja s kondenzatorjem 1.5pF, 
da bo enosmerna napetost na varikap diodah čim bližja 4V pri delovanju VCOja na 
osrednji frekvenci 210MHz.

 Starinske varikap diode BB105 lahko zamenjamo s katerimikoli UHF varikap 
diodami, na primer BB221, BB505 oziroma njihovimi SMD različicami. Žal PNP tran-
zistor MPS3640 v oscilatorju nima preproste zamenjave, še najbližji bi mu bil BFR99. 
Programirljivo logiko EPM3032ATC44 priporočam vsaj različico 7ns, boljše 4ns! SMD 
tuljave naj imajo kvaliteto vsaj Q=50 na delovni frekvenci. Kapacitivni trimerji naj 
bi bili folijski, ker so dosti bolj stabilni od keramičnih. Ostali gradniki naj danes ne bi 
povzročali težav.

Matjaž Vidmar Mala BPSK radijska postaja za 420MHz
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 Kljub temu, da se bo pomanjšana BPSK radijska postaja za 420MHz uporabljala 
s transverterjem, priporočam dobro oklapljanje celotnega PLLja kot v prvotni inačici 
radijske postaje. Neželjena frekvenčna modulacija zaradi nezadostnega oklapljanja 
je zelo zahrbtna napaka, ki jo je težko odkriti in še težje zdraviti! Torej tiskano vezje 
zacinimo v okvir iz 0.5mm medenine. Okvir zapremo z dvema pokrovoma, gornji in 
spodnji, iz 0.2mm bakra. Napajanje preko kondenzatorja skoznika. Izhod po teflon-
skem kabelčku do visokofrekvenčne glave.

Matjaž Vidmar Mala BPSK radijska postaja za 420MHz
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 Kapacitivnega trimerja pri kristalu žal ne moremo zamenjati z nastavljivo tulja-
vo. Na tem mestu se je zelo obnesel mali popravek tiskanega vezja: trimer in kristal 
sta na novi tiskanini bolj razmaknjena, da kristal ne pritiska več na ohišje trimerja. 
Se mogoče sliši neumno, ampak z nekvalitetnimi trimerji ta preprost ukrep prepreči 
nepričakovane skoke frekvence.

 Kapacitivna trimerja v množilniku 210MHz/420MHz lahko zamenjamo s fiksni-
ma SMD kondenzatorjema 8.2pF, obe SMD tuljavi pa z dvema zračnima tuljavama iz 
posrebrene žice premera 0.6mm (ena od sedmih žil srednjega vodnika koaksialnega 
kabla RG214). Obe tuljavi uglašujemo tako, da razmikamo ovoja.

Matjaž Vidmar Mala BPSK radijska postaja za 420MHz
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 Novo enostransko tiskano vezje z enakimi izmerami 40mmX100mm sicer nima 
več štirih nepotrebnih vogalnih lukenj, ima pa predvidene dodatne gradnike za PLL 
za transverter, ki v opisani radijski postaji niso potrebni niti niso vgrajeni. Isto tiska-
no vezje lahko uporabimo za postajo s kapacitivnimi trimerji kot tako z uglaševanjem 
tuljav.

 Pri izdelavi nastavljivih tuljav skrbno pazimo, da jih navijemo v isti smeri kot 
na slikah prototipa ter vgradimo v iste izvrtine na tiskanem vezju. Manjše spremem-
be nazivne induktivnosti tuljav dosežemo tudi tako, da notranji premer tuljave (na-
zivno 4mm) zmanjšamo na samo 3.5mm ali povečamo na 4.5mm.

 Obe inačici PLL sintetizatorja, s kapacitivnimi trimerji in z raztegljivimi tuljava-
mi, dosegata enako izhodno moč +8dBm do +9dBm na frekvenci 420MHz. V obeh 
inačicah znaša dušenje vhodne frekvence množilnika 210MHz okoli 50dB. Pri gradnji 
katerekoli inačice seveda veljajo vsa navodila iz opisa izvorne BPSK radijske postaje 
za 430MHz.

Matjaž Vidmar Mala BPSK radijska postaja za 420MHz
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3. Visokofrekvenčna glava pomanjšane PSK postaje

 Pomanjšana visokofrekvenčna glava vsebuje preprostejši dvostopenjski moč-
nostni visokofrekvenčni ojačevalnik oddajnika, vsa ostala vezja pa so le malenkost 
spremenjena glede na izvorno inačico radijske postaje s polno močjo oddajnika.

 Kot BPSK modulator je tudi tu uporabljen mešalnik TUF-860, ker ima majhno 
vstavitveno slabljenje in deluje z razmeroma močnimi signali: dobrih 5mW iz fre-
kvenčnega sintetizatorja. Sledita dve ojačevalni stopnji v razredu "A" s tranzistorje-
ma BFG198 in BFG135. Vsaka stopnja ima napetostno (upor BC) in tokovno (emitor-
ska upora) povratno vezavo. Močna povratna vezava zagotavlja stabilno delovanje 
tudi pri nepravilni impedanci bremena: slabo prilagojena antena oziroma vhod tran-
sverterja.

 Zagotavljanje stabilnega delovanja ima svojo ceno: izhodni tranzistor BFG135 
proizvede 300mW visokofrekvenčne moči, ampak od tega se tretjina porabi na upo-
rih povratne vezave... Sklop med stopnjami je izveden z zaporednimi nihajnimi krogi 
predvsem zaradi dušenja ostankov frekvence VCOja 210MHz na izhodu množilnika.

Matjaž Vidmar Mala BPSK radijska postaja za 420MHz
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 Antenski preklopnik je izveden s PIN diodama HP3043 popolnoma enako kot 
v inačici s polno močjo. Sprejemna veriga ima podoben električni načrt, ampak dru-
gačne gradnike. V visokofrekvenčni ojačevalnik je vgrajen BFR92, ki daje okoli 22dB 
ojačanja oziroma okoli 8dB manj kot BFP420 (START420) v izvorni inačici. VF ojača-
nje 22dB še vedno popolnoma prekrije šum kvadraturnega mešalnika.

 Kvadraturni mešalnik je izveden z dvema HEMToma, ki pri nekoliko nižji fre-
kvenci (420MHz) zahtevata nekoliko daljši kos koaksialnega kabla za fazni zasuk 
90º. Gradniki v medfrekvenčnem ojačevalniku (kondenzatorja 1nF namesto 2.2nF) 
ter nizkoprepustnem situ (kondenzator 1.5nF namesto 6.8nF ter tuljava 2.2μH na-
mesto 10μH) pred modulatorjem so prilagojeni za nefiltrirano BPSK z bitno hitrostjo 
2Mbps.

Matjaž Vidmar Mala BPSK radijska postaja za 420MHz
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 Pomanjšana visokofrekvenčna glava vsebuje samo tri kapacitivne trimerje za 
uglaševanje sprejemne verige. Vse tri trimerje lahko zamenjamo s fiksnimi konden-
zatorji 8.2pF. Dve SMD tuljavi zamenjamo z raztegljivima tuljavama iz posrebrene 
žice. Prvi nihajni krog v sprejemniku lahko uglašujemo kar z upogibanjem "U-ja" iz 
posrebrene žice proti ravnini mase:

 Inačica z uglaševanjem tuljav ima mogoče 1dB manjše ojačanje VF dela, am-
pak dosti večjo selektivnost od inačice s kapacitivnimi trimerji in fiksnimi SMD tulja-
vami. Obe inačici uporabljata isto tiskano vezje z izmerami 45mmX100mm. Pri ina-
čici z nastavljivimi tuljavami je seveda pomembno, da zacinimo SMD kondenzatorje 
8.2pF natančno na ista mesta kot v prototipih ter navijemo tuljave v isto smer in 
zataknemo v iste luknje na tiskanem vezju, kot je to razvidno na fotografijah proto-
tipov.

 

 

Matjaž Vidmar Mala BPSK radijska postaja za 420MHz
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 Pri gradnji katerekoli inačice visokofrekvenčne glave seveda veljajo vsa na-
vodila iz opisa izvorne BPSK radijske postaje za 430MHz. Mešalnik TUF-860 lahko 
zamenjamo z drugimi mešalniki iz družine TUF oziroma v podobnem ohišju. Ohišje 
mešalnika dodatno ozemljimo na obeh koncih z dvema kratkima bakrenima žičkama.

 Namesto hitrih PIN diod HP3043 lahko vgradimo katerekoli PIN diode, da le 
imajo kapacitivnost manjšo od 1pF. Torej pridejo v poštev BA182, BA482, BA592, 
BAR63 od hitrih PIN diod oziroma BA379, BA479, BA595, BAR64 od počasnih PIN 
diod. Počasne PIN diode imajo višjo upornost v prevodnem stanju, a manjšo kapaci-
tivnost v zapornem stanju. Hitrost delovanja PIN diod v tem vezju sicer ni pomebna.

 Pri izbiti HEMTov pazimo predvsem na simetrijo mešalnika, kar pomerimo z 
osciloskopom na obeh medfrekvenčnih izhodih, ko je na vhod sprejemnika priklju-

Matjaž Vidmar Mala BPSK radijska postaja za 420MHz
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čen visokofrekvenčni signal generator. HEMTe lahko že vnaprej izberemo (uparimo) 
tako, da z ohmmetrom izmerimo upornost izvor-ponor, ko vrata držimo na znanem 
potencialu (izvor). Upornosti v velikostnem razredu 10Ω merimo pri nižjih napeto-
stih, torej z dobrim digitalnim ohmmetrom. Nekaj nesimetrije lahko popravimo tudi 
z vrednostjo zaključitvenega upora za koaksialni kasnilni vod. Izkušnje pravijo, da ni 
dobro izven območja 47Ω do 56Ω.

 Pri gradnji katerekoli inačice pazimo na pravilno spajkanje teflonskih koaksi-
alnih kabelčkov. Nepravilna oziroma nemarna vgradnja kabelčkov zagotavlja nede-
lovanje radijske postaje! Končno, v inačici z nastavljanjem tuljav pazimo, da tuljave 
raztegujemo, mečkamo oziroma krivimo na čimbolj podoben način kot v prototipu.

Matjaž Vidmar Mala BPSK radijska postaja za 420MHz
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4. ZIF in BPSK demodulator za 2Mbps

 Ničelna medfrekvenca (ZIF) in BPSK demodulator sta izdelana podobno kot v 
izvorni BPSK postaji za 1.2288Mbps na 430MHz. Mala BPSK postaja je namenjena 
delu s transverterji pri bitni hitrosti 2Mbps, torej ničelna medfrekvenca potrebuje šir-
ša sita. Absolutno odstopanje frekvence nosilca je v mikrovalovnih področjih večje, 
kar mora upoštevati BPSK demodulator. Ustrezne predelave medfrekvence in demo-
dulatorja so prikazane z rdečo barvo:

  Ničelna medfrekvenca ima predvsem širše vhodno LC sito: tuljavi 220μH name-
sto 560μH ter kondenzatorji 100pF namesto 220pF. Poleg višje bitne hitrosti 2Mbps 
uporabljamo v mikrovalovnih frekvenčnih področjih nefiltriran BPSK, ki ima širši fre-
kvenčni spekter. Podobno  velja za nizkoprepustno RC sito pred demodulatorjem: 
68pF namesto 220pF.

 BPSK demodulator dela z istim taktom 14.3MHz kot v inačici za 1.2288Mbps, 
je pa v programirljivo logiko EPM3032ATC44 vpisano drugačno vezje z drugačnim 
programom "bpsk". Izvorna BPSK postaja za 430MHz vsebuje DPLL/1024 za filtriran 
BPSK 1.2288Mbps, pomanjšana inačica pa vsebuje DPLL/256 za nefiltriran BPSK 
2Mbps. Pri taktni frekvenci 14.3MHz vezje DPLL/256 dopušča odstopanje frekvence 
nosilca vse do +/-55kHz!

 Glede na razmeroma nizko taktno frekvenco lahko v demodulator vgradimo 
katerokoli različico programirljive logike EPM3032ATC44. V programirljivo logiko 
EPM3032ATC44 vpišemo program "bpsk" s programsko opremo proizvajalca  Altera 
"MAX+plusII" in vmesnikom "CigoPLD".

Matjaž Vidmar Mala BPSK radijska postaja za 420MHz
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 Tiskano vezje z izmerami 45mmX100mm je malenkost popravljeno: odstranje-
ni sta dve nepotrebni luknji ter razrešene ožine pod štirimi kondenzatorji. Električno 
sta sicer staro in novo tiskano vezje popolnoma enaka.

Matjaž Vidmar Mala BPSK radijska postaja za 420MHz
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 Meritve izdelanih BPSK radijskih postaj vseh različnih inačic so nakazale teža-
vo. Sprejemniki niso bili enako občutljivi kljub temu, da je bil visokofrekvenčni del 
postaj izmerjeno popolnoma enak. Razlike so bile v ničelni medfrekvenci (ZIF). Pri 
enem sprejemniku je v določenih pogojih manjkalo kar 4dB občutljivosti!

 Krivec za slabšo občutljivost je bila nesimetrija v ničelni medfrekvenci. Bolj 
točno integrirano vezje 74HC4066, ki je uporabljeno kot štirikratni spremenljiv upor. 
Pri majhnih signalih, na spodnji meji občutljivosti, je bilo vse v redu. Prav tako je bilo 
vse v redu s 50dB močnejšimi signali. Vmes pa je imela nesrečna postaja celo več 
kot 7dB nesimetrije med vejama I in Q! Vzrok: MOS tranzistorji v istem 74HC4066 
so imeli različen prag.

 Meritve so pokazale, da so 74HC4066 proizvajalca Philips (zgoraj) v glavnem 
v redu, sem našel en sam sumljiv primerek. Nesimetrijo so pogosteje povzročali 
74HC4066 proizvajalca Harris (spodaj). Brez natančne meritve z različno močnimi 
signali na vhodu sprejemnika se hibe sploh ni dalo ugotoviti!

Matjaž Vidmar Mala BPSK radijska postaja za 420MHz
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5. Prilagojen preklop sprejem/oddaja in krmilnik modulatorja

 Krmilnik modulatorja vsebuje del oddajnega sita. Induktivnost tuljave je treba 
prilagoditi višji bitni hitrosti. Torej 2.2μH za nefiltriran 2Mbps namesto 10μH za filtri-
ran 1.2288Mbps izvorne inačice.

 Ker oddajnik pomanjšane BPSK postaje potrebuje manjši tok napajanja, lahko 
v preklop sprejem/oddaja vgradimo hitrejši tranzistor BD140. Spremembe so ozna-
čene z rdečo barvo:

 Če postajo krmilimo s 3.3V logiko: programirljivo vezje EPM3064ATC44 v (E)
ATNCju, priporočam še zamenjavo 74HC125 z vezjem 74HCT125. Družina 74HCT... 
je namreč načrtovana prav z namenom pretvorbe logičnih nivojev iz 3.3V na 5V.

Matjaž Vidmar Mala BPSK radijska postaja za 420MHz
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 Enostransko tiskano vezje z izmerami 28mmX50mm je nespremenjeno.

6. Gradnja male BPSK radijske postaje za 420MHz

 Pomanjšana BPSK radijska postaja za 420MHz je izdelana na štirih enostran-
skih tiskanih vezjih:

Matjaž Vidmar Mala BPSK radijska postaja za 420MHz
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 Priporočam uporabo vitroplasta FR4 debeline 1mm ali 0.8mm z bakreno folijo 
debeline 17μm na eni strani. Tiskano vezje visokofrekvenčne glave je povsem dru-
gačno od izvorne inačice. Tiskani vezji PLLja in ZIFa vsebujeta manjše popravke. 
Tiskano vezje preklopa je nespremenjeno.

 Tiskano vezje frekvenčnega sintetizatorja je zacinjeno v oklopljeno ohišje. 
Ostala tri tiskana vezja so pritrjena z vijaki M3X10 na dno ohišja iz 1mm debele alu-
minijeve pločevine. Na vsak vijak sta nameščeni dve matici M3, ki določata razdaljo 
med tiskanim vezjem in aluminijevo pločevino.

 Priporočam škatlo iz dveh "Ujev": 1mm aluminijeva pločevina za dno in 0.6mm 
aluminijeva pločevina za pokrov. Dno škatle naj ima širino 150mm, globino 150mm 
in višino 30mm kot v prototipu, da se izognemo neželjenim resonancam škatle v fre-
kvenčnem področju delovanja radijske postaje:

 Na prednjo ploščo so nameščene vse tri vtičnice: antena, napajanje in (E)ATNC 
ter tiskano vezje preklopa sprejem/oddaja:

Matjaž Vidmar Mala BPSK radijska postaja za 420MHz
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 Na bakreni pokrov škatlice frekvenčnega sintetizatorja je nameščen samole-
pljiv filc, da pokrov škatle iz 0.6mm debele aluminijeve pločevine zadržuje tudi mali 
bakreni pokrovček na svojem mestu:

Matjaž Vidmar Mala BPSK radijska postaja za 420MHz



24elektronik JUlIJ 2012 / 18

Matjaž Vidmar Mala BPSK radijska postaja za 420MHz



25elektronik jUlIJ 2012 / 18

 Na zadnji strani škatle ni priključkov.
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7. Oživljanje in uporaba megabitnih BPSK radijskih postaj

 Gradnjo BPSK radijske postaje je smiselno začeti s PLLjem oziroma drugačnim 
izvorom frekvence nosilca. Tu so cilji preprosti: na izhodu moramo dobiti željeno moč 
na željeni frekvenci. V samem PLLju preverimo, da se sploh uklene (ugasne svetleča 
dioda) in da je točka uklepanja čim bližje sredini področja krmilnih napetosti VCOja 
(v primeru opisanih 70cm BPSK postaj okoli 4V).

 PLL nato vgradimo v opisano oklopljeno ohišje in ga povežemo z ostalimi gra-
dniki radijske postaje. Kot antensko vtičnico svetujem SMA, N ali TNC priključek, ki 
je prirejen za vgradnjo na teflonski kabel. Računalniški BNC tu nima kaj iskati, prav 
tako ne ceneni kitajski ponaredki koaksialnih konektorjev.

 BPSK oddajnik lahko preizkusimo le s primernim izvorom modulacijskega si-
gnala [3], [4], v skrajnem slučaju predelana bitna sinhronizacija s skramblerjem. 
Najprej pomerimo izhodno moč. S spektralnim analizatorjem nato preverimo jakost 
in simetrijo bočnih pasov modulacije ter dušenje nosilca.

 BPSK sprejemnik z ničelno medfrekvenco zahteva nekaj nastavitev in še dosti 
več preizkusov. Še najlažje je uglaševanje visokofrekvenčne glave na maksimum 
signala testnega izvora. Ničelna medfrekvenca zahteva strogo simetrijo in natančno 
kvadraturo, to se pravi enako močna kanala I in Q z natančnim faznim zamikom 90º.

 Simetrijo oziroma kvadraturo preverimo tako, da na vhod privedemo nemo-
duliran (sinusni) signal na odmiku približno 100kHz od delovne frekvence postaje. 
Z osciloskopom potem merimo signale v obeh vejah I in Q v raznih točkah ničelne 
medfrekvence. Še pred signal generatorjem in osciloskopom je pametno preveriti 
upornosti kompliciranih vezih (venec uporov v demodulatorju) ter enosmerne delov-
ne točke.

 Nekatere napake komplicirane ničelne medfrekvence (ZIF) so lahko zahrbtne. 
Na primer nesimetrija zaradi defektnega 74HC4066, kjer tranzistorji v notranjosti 
niso enaki. ZIF veriga vsebuje štiri amplitudne detektorje za samodejno nastavlja-
nje ojačanja (AGC). Sprejemnik lahko navidez deluje povsem pravilno, čeprav je živ 
samo eden od štirih detektorjev!

 Pomanjšana BPSK radijska postaja je še vedno razmeroma komplicirano vezje. 
Torej se splača žrtvovati pol ure več doma za meritve oziroma preverjanje delova-
nja posameznih sklopov kot pa iskati napako na vrhu hriba! Preverjena in pravilno 
izdelana BPSK radijska postaja bo zanesljiv gradnik, da lahko nadaljujemo z našimi 
poskusi. Vsak, ki ima izkušnje s postavljanjem naprav po planinskih vrhovih, bo za-
gotovo tako razumel, kaj sem s tem mislil.

 Kaj pa začetniki brez izkušenj, ki bi njihovo prvo, malo BPSK radijsko posta-
jo uporabljali kot ISM napravo? Moj prvi nasvet je, da ne iščete bližnjic, pač pa se 
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čimbolj vestno držite navodil tega članka in izvornega opisa BPSK radijske postaje 
za 430MHz. Predvsem številne barvne fotografije v člankih bi morale odgovoriti na 
marsikatero vprašanje. Pravilno rokovanje z nevsakdanjimi radijskimi gradniki, kot 
so teflonski kabelčki ali visokofrekvenčne vtičnice različnih vrst, žal daleč presega 
okvire tega članka.

 Izdelano radijsko postajo naj bi oživeli na priporočeno ISM frekvenco 434MHz, 
da prva ničla spektra 2Mbps BPSK modulacije pade ravno v najobčutljivejši del radio-
amaterskega spektra za komunikacije s šibkimi signali okoli 432MHz. Na ta način naj 
bi bile motnje drugim radioamaterjem najmanjše. Kaj se bo zgodilo s cenenimi ISM 
napravami na 433MHz, ni naša skrb.

 Domet BPSK postaje je odvisen od antene, še dosti bolj pa od tega, kam je 
takšna antena vgrajena in kakšne ovire čakajo radijski signal na poti do sogovornika. 
Marsikatera odslužena UHF TV antena se obnaša prav spodobno na 434MHz. Tele-
vizijski kabel, čeprav s karakteristično impedanco 75Ω, ima v vsakem primeru dosti 
manj izgub od raznih staromodnih RG kablov. Razmeroma majhne izgube imajo tudi 
koaksialni kabli s penasto izolacijo za GSM inštalacije, žal pa nanje ne moremo vgra-
diti standardnih VF vtičnic.

 Končno ne moremo zvaliti vsega dela na začetnike! Torej bo treba na dobro 
vidnih planinskih postojankah postaviti primerne vhode v omrežje, da se začetniki 
sploh lahko kam povežejo oziroma imajo zanesljivega sogovornika ob vsaki uri dne-
va.
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Predelava DDS funkcijskega generatorja
Pri oživljanju funkcijskega generatorja sem opazil nekatere stvari, ki sem jih prej 
spregledal. Delno zato, ker je moj testni primerek iz zdaj neznanega razloga deloval 
nekoliko bolje, deloma zato, ker nisem bil pozoren na dogajanje v območju frekvenc 
nekaj hertzov. Popravka sta dva, prvi  vpliva na konstantnost napetosti glede na fre-
kvenco, drugi  pa popravlja odziv merilnega dela pri zelo nizkih frekvencah.
Gre se torej za problem ponovljivosti neke naprave. Problem je star toliko, kot je 
stara serijska proizvodnja naprav, z njim pa si je razbijalo glavo že ničkoliko načrto-
valcev. Tudi sam - že večkrat.
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Pa si oglejmo načrt celotne naprave. R39, R40 in C22 tvorijo vezje, ki skupaj z obre-
menitvijo R23, R41, R42 in C23 povzroči na zgornjem delu frekvenčnega spektra 
boljšo prepustnost. Z obstoječo vrednostjo za C22 (47 nF) dobi frekvenčni odziv 
hrbet nekje okrog  50 kHz. Z zmanjšanjem tega kondenzatorja na 220 pF ali celo 
180 pF, se hrbet prenese tja, kjer ga potrebujemo – na konec našega območja. Torej 
poudari frekvence, ki so nad 550 kHz. 

Umerjanje naprave

Funkcijski generator priključimo na računalnik in zaženemo program siggen. Izbere-
mo opcijo »Freq.r.graph« . V »Sweep« panelu nastavimo frekvenco od 10 Hz do 600 
kHz. Izberemo si x in y skalo v logaritemskem merilu. Za lepšo sliko vpišemo v desno 
polje vrednost 10. Sprožimo  izpis grafa. 
Za umerjanje si je potrebno vzeti čas. Z nastavitvami uporov R41, R42 in izbiro kon-
denzatorja C22 je mogoče doseči frekvenčni odziv v celotnem območju znotraj  ±1 
dB.  Za vsako nastavitev je potrebno zagnati izris grafa, kar vzame svoj čas.  Še na-
mig: Ko nastavljate nastavljive upore  R41 in R42, je smiselno nastavljanje pri vsaj 
dveh frekvencah. Pri okrog 50 kHz in pri okrog 500 kHz. Pri tem pazimo na čim bolj 
enako amplitudo. Nastavitev potem pregledamo z izrisom grafa.
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Slika 2:Graf pred popravki

Če pogledamo potek grafa, nam bo nedvomno v oči padel skakajoč odziv na frekven-
cah pod 100 Hz. Sprva je to nerazumljiv rezultat meritve. Če malo razmislimo, stvari 
postanejo jasne. V sekciji »Sweep« vidimo, da imamo čas meritve 1 ms. Sedaj se 
pa moramo vprašati, kakšen je signal frekvence 10 Hz v trajanju 1 ms. Glede na to, 
da je komunikacija preko USB časovno slabo določena, je povsem logično, da bodo 
lahko vzeti vzorci nastopili v bilokaterem trenutku. Rezultat je torej nekaj naključ-
nega. Ne pomaga niti povprečenje niti povečana časovna konstanata iz 1 ms na 10 
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ms ali več.  Edina sprejemljiva rešitev je povečanje kondenzatorja C17 in veznega 
kondenzatorja C24.
Slednji  je še posebej problematičen, saj ne sme biti polariziran. Ostane torej kera-
mični kondenzator  100uF, ki pa ni ravno poceni, pa še dosegljiv ni v velikosti 0805. 
Izbrati si moramo torej večjega in se nekoliko potruditi pri montaži.  
Večja kapacitivnost C17 nam v tem vezju pri višjih frekvencah nagaja, ker se dlje 
časa prazni in s tem postane odziv bolj tog. Da bi to preprečili, je potrebno dodati 
R40 (10 kΩ) in zmanjšati R31 na 470 Ω. 
Pri vezjih z veliko strmino funkcije pa to ni dovolj. Povečati moramo »Step time« na 
vsaj 10 ms. Za natančnejše rezultate tudi večjo vrednost. 
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Slika 3: graf po popravkih.

Slika 4: popravljen DDS funkcijski generator
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Tudi računalniški program je ni odnesel brez popravkov. Nekaj jih je estetske narave, 
nekaj pa tudi vsebinske.  Za tiste z enim samim zaslonom je najvažnejši dodatek, 
da si program v siggen.ini zapisuje pozicijo okna, v trenutku ko smo program zaprli. 
Ko ga poženemo naslednjič, se program odpre tam kjer smo ga zapustili. Podobno je 
z vrednostjo frekvence in slabljenja. Slednje se preko USB povezave prenese tudi v 
napravo in tako vzpostavi stanje preden smo z delom končali.

Viri 

-elektronik.si NR.:15  Darko Volk: Nizkofrekvenčni sweep DDS funkcijski generator, strani od 38 do 54
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alyo.tito@gmail.com

Test: Postaja za vroč zrak Atten 858D+
Sem mlad študent elektrotehnike, ki večino svojega prostega časa preživi za spajka-
lom ali ropota po delavnici in ustvarja, kar se spomni in si zaželi. V samem začetku 
sem si kupil šolsko spajkalo (spajkalo v ročki) in komplet klešč, katere sem upora-
bljal v urah srednješolske prakse. Ko sem pokazal nekoliko večje zanimanje za elek-
troniko, mi je oče odstopil mizo v delavnici, kjer sem si uredil svoje »kraljestvo«. Ker 
spajkalo in klešče niso edino potrebno orodje, ki mora biti na mizi elektronika, sem 
si izdelal še napajalnik. V nekaj letih se je nabralo tudi lepo število elementov, katere 
sem pospravil v »sortirnike«. Ko sem že mislil, da je delavnica dokončno opremljena 
z nujnim, sem spoznal, da mi bo ne malokdaj prav prišla postaja za vroč zrak.

Ker študentski žep ne dopušča 
razsipa, sem pogledoval za ki-
tajskimi postajami nižjega ce-
novnega razreda. Na spletni 
strani eBay sem poiskal naj-
cenejšo napravo, ter se odločil 
za nakup. Kupil sem napravo 
znamke Atten, model 858D+ 
(D, kot »digitalna«). Skupaj 
z davkom in carinskimi stro-
ški je stala malo več kot 60 €. 
Po mučnem čakanju je konč-
no napočil trenutek prvega 
testa. Ameriški napajalni ka-
bel sem preprosto zamenjal z 
Evropskim in tako napravo na 
omrežno napetost (pri nakupu 
je treba biti previden, saj so 

naprave narejene tudi za ameriški trg – 120 V, 60 Hz).

Ob vklopu se najprej na zaslonu prikaže znak »SLP« kar pomeni »sleep« (ang. spa-
nje). Postaja je v načinu »spanje«, kar pomeni da miruje, grelec in ventilator sta 
izklopljena. Če ročko snamemo iz stojala, se prične temperatura višati (dokler se ne 
približa nastavljeni oz. željeni vrednosti), prav tako se tudi ventilator v ročki vklopi, 
ki potiska segret zrak skozi šobo na koncu ročke. Z dvema rdečima tipkama (gor, dol) 
nastavljamo željeno temperaturo, v območju od 100 do 450 °C. S potenciometrom 
pa nastavljamo pretok zraka. Zelo lepa in uporabna lastnost te naprave je, da si ob 
izklopu naprave ta zapomni zadnjo nastavljeno temperaturo, na katero se samodej-
no nastavi ob ponovnem vklopu. Poleg naprave dobimo se 3 šobe različnih dimenzij, 
sam imam najpogosteje v uporabi srednjo veliko. Pretok zraka imam nastavljen na 
najvišjo možno vrednost in kljub temu ni strahu, da bi poleg željenega elementa iz 
tiskanine odpihnil še kakšnega, po nesreči. Tudi elementi v neposredni bližini niso v 
nevarnosti, saj sam pretok zraka skozi postajo ni visok.

Atten 858D+

start
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večji, saj je ventilator veliko bližje samemu uporabniku, kot pa črpalke, ki so v sami 
postaji, katera je lahko oddaljena tudi meter ali več od uporabnika. Za marsikoga 
bo moteče tudi to, da napravi v spanju začne padati temperatura iz željene proti 
150°C. Dostikrat se mi zgodi, ko odstranjujem elemente iz tiskanih vezij, da moram 
za minuto ali dve odložiti ročko in takrat gre ta v spanje, kar privede do tega da se 
temperatura spusti na 150°C, ko spet primem ročko v roke, moram počakati, da se 
temperatura ponovno dvigne na želeno vrednost. Ne bi bilo lažje, da bi naprava v 
spalnju izklopila le ventilator, ter po recimo desetih minutah spustila temperaturo 
grelca na 150 °C?
Kljub nekaj naštetim slabostim, je naprava vredna denarja, saj svoje delo opravlja 

Ročka na delih: Lepo se vidi ventilator in vodniki grelca

Kvalitetnejše naprave imajo 
črpalko za pretok vročega zra-
ka nameščeno v samem ohišju 
naprave, tako povezuje ročko 
s postajo le gumijasta cevka, 
skozi katero turbina potiska 
vroč zrak. Atten 858D+ ima 
ventilator v sami ročki, kar je 
nekoliko slabša rešitev. Neka-
teri boste rekli, da je vseeno 
ampak ni, saj naprava, ki si jo 
lastim, zajema zrak skozi reže 
na začetku ročke, le-tega ven-
tilator potisne v grelec, ki je 
prav tako v ročki, proti šobi. 
Posledica tega je večja roč-
ka, ki je nekoliko nerodnejša v 
roki. Poleg tega, je hrup veliko 

Atten 858D+ : Postaja med delom.

več kot uspešno. Naprava ni 
namenjena vsakodnevni 8-urni 
uporabi, ampak zgolj občasni 
uporabi, ko je potrebno iz ti-
skanega vezja odspajkati le 
nekaj elementov. Torej bo v 
delavnici nekoga, ki mu je ele-
ktronika konjiček, nepogrešljiv 
pripomoček. Da ne bo pomote, 
da naprava ni zmožna opraviti 
tudi zahtevnejšega dela, sem 
naredil triurni test, pri katerem 
sem iz tiskanih vezij odspajkal 
škatlico ali dve elementov. Med 
tem časom je bila naprava v 
mirovanju le nekaj minut.

Θ

Aljaž Titorič Test:Postaja za vroč zrak Atten 858D+
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Upori:

10k 1x
100R 2x
1R 1x
10R 1x

Kondenzatorji:
Elektroliti:

2,2 uF yV+   2x,
1000 uF 16V+ 1x,
10 uF yV+ 1x,
47 uF yV 1x,
Y=6V+

Poliesterski:

100nF(0,1uF) 1x,
220nF(0,22uF) 1x,

 5 W ojačevalec za zvočnik v ohišju
Potreboval sem ojačevalec za MP3 predvajalnik, walkaman, telefon, … Zato sem si 
kupil majhne 2 W zvočnike, ki niso bili kaj posebnega. Čez nekaj časa je to razpadlo 
in nisem spet hotel zapravljati denarja za takšem »klump«.

Odločil sem se, da si bom sestavil svoj ojačevalec v ohišju, ki bo boljši, lepši in kva-
litetnejši od kupljenih. Najprej sem sestavil ojačevalec z LM386, ki pa je bil
prešibek. Čez nekaj časa sem zasledil TDA1905.
Ojačevalec sem naredil brez nastavitve glasnosti, kar bom mogoče spremenil.

Za izdelavo vezja potrebujemo:
Intergrirano vezje: 

TDA 1905
+žice
Za panel:

Stikalo - klecno ali po izbiri.
Vtičnica za 3.5mm stereo jack - panel.
LED (svetleča dioda) 5mm rdeča s plastičnim/ko-
vinskim ohišjem ali po želji. 

Zadaj:
Vtičnica za vir napetosti (za transformatorski pre-
tvornik 220V AC - 14V DC)
Seveda, pa potrebujemo 5 W zvočnik. Jaz imam 4 
Ω zvočnik.

Izdelava:

Najprej si oglejmo shemo. (Slika 1) Na shemo sem dodal indikacijsko LED. Na plošči-
co položimo vse potrebne elemente in jih zaispajkamo. GND pine na čipu zaspajkamo 
skupaj, na večjo kovinsko površino.To bo delovalo kot hladilno telo. Če želite izdelati 
svojo ploščico, pazite, da boste narisali to površino.
Ko vse na ploščici povežemo z žicami (če delamo na prototipni tiskanini), si z alkohol-
nim flomastrom označimo kontakte. V te kontakte vstavimo žice iz panela in vtičnice 
za napetostni vir. Še to zaspajkamo. Če želimo, lahko označbe izbrišemo, boljše pa 
je, da jih pustimo, če bomo stvar kdaj nadgradili, popravljali, …
Sedaj je vezje gotovo.

krof555 simon.elektronik@hotmail.com
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Slika 1:Shema ojačevalnika

Izdelati moramo še ohišje. Ohišje je iz 
pleksi stekla in iz lesa. Na sliki 2 je načrt 
ohišja. Načrt je za zvočnik s premerom 9 
cm.

Mere:
Zadnji + sprednji del(les) 140x160
Spodnji del(les) 140x110
Levi del +  desni(pleksi) 130x160
Zgornji del(pleksi) 130x144
Vse mere so v milimetrih. (načrt->slika 
2)

Seveda moramo pri izdelavi upošteva-
ti tudi debelino materialov. Moja vezana 
plošča je debela 7 mm, pleksi steklo pa 2 
mm. Da izrežemo in narišemo luknjo za 
zvočnik, potrebujemo kos kartona. 

Najprej izmerimo premer zvočnika, nato 
delimo z 2, da dobimo polmer. V šestilo Slika 2:Načrt ohišja

Simon Vavan Skaza 5W ojačevalec za zvočnik v ohišju
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namerimo polmer, na karton narišemo krog in ga izrežemo. Karton postavimo na les 
in ga obrišemo (narišemo krog okoli). V notranjosti kroga izvrtamo nekaj večjih (1 
cm) lukenj, da bomo lahko vstavili vanj žagin list. Najprej na hitro izžagamo krog, 
potem pa še odžagamo manjše delce. Ko krog izžagamo, pobrusimo les s pilo, bru-
snim papirjem ali pa z električnim orodjem. Zgornjega postopka ne upoštevamo, če 
imamo nastavek za izrezovanje okroglih lukenj primerne velikosti.

V les izvrtamo 3 (4, če imamo še potenciometer) luknje, enakomerno oddaljene 
druga od druge. Notranjost lukenj pobrusimo z okroglo pilo. Vtičnico za avdio jack 
vstavimo od zunaj (slika 3), ker je les predebel, navoj pa prekratek. Šele zdaj za-
spajkamo jack na ploščico (levi in desni kanal zaspajkamo skupaj).

Sedaj stikalo, jack in LED zalepimo od za-
dnje strani, da jih še dodatno pritrdimo.
Zadnji del iz lesa je enako velik kot spre-
dnji, vanj pa izvrtamo samo 1 luknjo, v 
katero bomo vstavili vtičnico za napetostni 
vir. Spodnji del samo izžagamo in vanj ne 
vrtamo nobenih lukenj. Spodnji del naj je 
med sprednjo in zadnjo ploščo. Pozorno 
si oglejte načrt, da boste kose prav obr-
nili. Sedaj vse 3 kose zalepimo z lesnim 
lepilom ali pa z vročim lepilom. Zvočnik 
položimo na sprednji del od zadaj in ga za-
lepimo z vročim lepilom (naj je zatesnjen; 
lahko uporabimo tudi vijake).Slika 3: Vtičnice in stikala

Na spodnji del pritrdimo ojačevalec z vročim lepilom, ki ga na robovih dobro zalijemo 
z vročim lepilom. Sedaj z vročim lepilom zalepimo pleksi steklo na les (zgornji del 
stoji na levem in desnem delu). S skalpelom ali olfa nožem lahko odstranimo odveč-
no lepilo. Na spodnjo stran lahko po želji nalepimo 4 podstavke.

Povezovalni kabel za predvajalnik glasbe in ojačevalec si lahko izdelamo sami.
Na eni strani uporabimo jack 3.5 mono, na drugi pa stereo. Na stereo strani skupaj 
zaspajkamo levi in desni kanal. Stereo stran bo šla v ojačevalec, mono pa v predva-
jalnik.

Slika 4: Povezovalni kabel

5W ojačevalec za zvočnik v ohišjuSimon Vavan Skaza
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Sedaj je naš ojačevalec v ohišju končan. Odnesemo si ga lahko kamorkoli, saj ga 
lahko napajamo tudi z akumulatorjem. Ojačevalec je primeren tudi za prenosne ra-
čunalnike.
Uporabljamo ga pa lahko, da ojačamo zvok naših izdelkov – npr. radijski sprejemnik 
(v tem primeru je primerna uporaba potenciometra).
Za napajanje potrebujmo 14 voltov, če uporabljamo 4 ohmski zvočnik.
Končan izdelek je na sliki 5.

Slika 5: končan izdelek

Viri:
http://www.jaycar.com.au/images_uploaded/TDA1905.pdf

Θ

5W ojačevalec za zvočnik v ohišjuSimon Vavan Skaza
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AVRISP mkII klon
S pojavo novih verzij AVR Studia 5 in Atmel Studia 6, so STK-500 
kloni začeli povzročati različne probleme. Omenjene različice jih na-
mreč ne podpirajo več. Da se sicer v okolje dodati dele stare razli-
čice studia, a so tudi tu problemi. To je bil razlog, da sem se odločil 

(OC0B)PC0 6(AIN0/INT1)PD1 7(RXD1/AIN1/INT2)PD2 8(TXD1/INT3)PD3 9(INT5)PD4 10(XCK/PCINT12)PD5 11(*RTS/INT6)PD6 12(*CTS/*HWB/T0/INT7)PD7 13
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Načrt programatorja

Na omenjenih straneh je mogoče razen načrta dobiti tudi načrt tiskanega vezja, a mi 
predlagano ni bilo všeč. Tiskano vezje ima namreč kar tri IDC konektorje s šestimi 
kontakti. Ker sam recikliram ogromno materiala, sem že na prvi pogled ugotovil, da 
so taki konektorji redkost. Tudi ekstremno majhen kristal mi je šel v nos, saj nimam 
pojma, kje ga dobiti, čeprav mi je silno všeč.  Razen tega konektorji nepotrebno po-
večujejo velikost ploščice. Za cilj sem si postavil, da novi programator ne sme biti 
večji od prejšnjega. 

narediti nov programator za AVR mlinčke.
Ker nima smisla, da bi stvari počel znova iz niča, sem se ozrl po internetu in nale-
tel na projekt LUFA (http://www.fourwalledcubicle.com/LUFA.php). To je projekt, ki 
nudi uporabno in stabilno USB knjižnico za AVR serijo mikrokontrolerjev. 
Te knjižnice se že uporabljajo v velikem številu projektov in eden izmed njih je tudi 
AVRISP mkII klon. Opisan je na strani http://www.fourwalledcubicle.com/AVRISP.
php .  
Programator podpira vse 8-bitne ISP AVR-je.  Prav tako tudi TPI programiranje za 
manjše Tiny AVR-je.  Kar je še najbolj pomembno, podpira tudi PDI programiranje. 
Slednje se uporablja pri ATXMega seriji  mikrokontrolerjev.  In kar je najpomembneje 
-  programator deluje z vsemi različicami AVR studia.

VolkD darko.volk@gmail.com

http://www.fourwalledcubicle.com/LUFA.php
http://www.fourwalledcubicle.com/AVRISP.php
http://www.fourwalledcubicle.com/AVRISP.php
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Spodnja in zgornja stran programatorja - zrcalno in 
normalno

Postavitev elementov

Uporabljen mikrokontroler AT90USB162 
(U1) teče na 16 MHz. Mikrokontroler je 
iz USB podskupine AVR-jev. To pomeni, 
da ga lahko programiramo kar preko USB 
vrat. V ta namen si naložimo brezplačen 
programček z imenom FLIP. Program je 
dosegljiv na Atmelovi strani (http://www.
atmel.com/tools/FLIP.aspx). 

Pri prvem priklopu program ve,  da je mikrokontroler še prazen in nam omogoči pro-
gramiranje. Za vsa nadaljnja programiranja pa moramo to posebej povedati. Ker se 
ta funkcionalnost ne bo uporabljala ravno pogosto, sem v ta namen namesto stikala 

Razporeditev elementov na vezju - spodnja in zgornja stran

Volk Darko AVRISP mkII klon

http://www.atmel.com/tools/FLIP.aspx
http://www.atmel.com/tools/FLIP.aspx
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predvidel zgolj en upor R9 (0R0), ki ga v tem slučaju prispajkamo.  Ta del vezja se 
napaja iz USB priključka.
GTL2003 (U2) prilagodi napetostne nivoje z 5V na napetost, ki jo uporablja ciljno 
vezje. Čip je nekoliko težje dobavljiv, saj ga na Farnellu nimajo. To je bil razlog za 

razmišljanje, kako brez njega. Da se, a pri tem izgubimo nekaj funkcionalnosti.  Če 
povežemo ustrezne D in S signale med seboj, potem lahko vezja, ki delujejo na 5V 
normalno programiramo. 
Oglejmo si še pretikalo P1. Z njegovo pomočjo lahko nastavimo napetost ciljnega 
vezja, v primeru, da to vezje napajamo kar preko programatorja.  Če na P1 spojimo 

kontakta 1 in 2, potem se ciljno vezje napaja z 5 V, če spojimo kontakta 2 in 3, pa z 
3,3 V. V primeru, da ne kratkostičimo ničesar, mora ciljno vezje imeti lastno napaja-
nje, signali za programiranje pa se z nivoji prilagodijo temu napajanju. 
Zaradi enotega izgleda predlagam, da so diode D1 zelena, D2 rdeča, D3 pa oranžna 
. Zelena LED sveti, ko je programator pripravljen na svoje delo. Rdeča prikazuje ko-
munikacijo preko USB porta. Oranžna pa pove, da ima ciljni mikrokontroler ustrezno 
napajanje. 
Kot sem že omenil sem tri 6-kontaktne konektorje zamenjal z enim samim, ki ima 
10 kontaktov. S tem sem bistveno zmanjšal velikost vezja. Trije konektorji so prav-
zaprav čisto nepotrebni, saj nikoli ne uporabljamo vseh treh načinov programiranja 
istočasno.  Moramo pa si seveda narediti tri različne kabelčke, ki pobirajo signale iz 
10 pinskega konektorja in jih pripeljejo na ustrezen standardni konektor, glede na 
način oziroma tip programiranja. Taki kabelčki so potem sestavni del programator-

Volk Darko AVRISP mkII klon
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Konektor na programatorju in pregled standardnih konektorjev.

Θ

ja. S tem dosežemo, da imamo programator s 
standardnim razporedom priključkov. 
Lahko pa si seveda naredimo še kak drugačen 
lasten kabelček. Pri napravah, za katere se ve, 
da se programirajo enkrat samkrat, proizvajal-
ci mnogokrat predvidijo konektor, ki ima raz-
pored priključkov v eni sami vrsti. Razlog je 
finančni. Ustreznega konektorja pa seveda ne 
spajkajo, saj je dovolj, da v luknjice vtaknejo 
ustrezno razporejene kontakte in jih, da bi bil 
spoj zadovoljiv, malo nagnejo ter tako pridrži-
jo za čas programiranja. 

Volk Darko AVRISP mkII klon
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Trik: Kako enostavno pospajkati tiskano vezje?

Ali zaradi lažjega spajkanja, zaščite bakra ter lepšega izgleda tisano vezje tudi vi v 
celoti pocinite? Vam to vzame veliko časa? Nimate ustrezne konice? Nič lažjega. V 
petih minutah lahko izdelate konico, ki vam bo zelo olajšala delo. 

Potrebujete konec finožične žice (v skrajni sili je uporabna tudi pletenica), eno votli-
co za žico (4 ali 6 kvadratni milimeter) in klešče za stiskanje votlic (dobre bodo tudi 

"kombinirke").
Če je na žici izolacija, jo odstranimo.  Žico nekajkrat prepognemo, tako da je šop žičk 

dovolj debel za votlico, ter jo potisnemo skozi votlico.
Na eni strani jo potem prestrižemo (najbolje za to so kar škarje). Potem žico pote-
gnemo naprej, tako da se prestrižen del skrije v votlico.  Votlica naj bo z žico zapol-

Silvo silvo.straser@siol.net
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njena za cca 2/3. Votlico potem stisnemo malo pod polovico.

S škarjami prestrižemo še drugi konec.

Silvo Štraser Trik:Kako enostavno pospajkai tiskano vezje
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Dobimo bakren čopič, ki ga nataknemo na konico spajkalnika.
Takoj ko se segreje ga dobro zalijemo s spajko. Predhodno ga lahko namočimo v 
raztopljeno kolofonijo. 

Sedaj lahko zelo hitro »pobarvamo« našo tiskanino.
Zelo pomembno je, da je tiskanina res čista. Pred »barvanjem« jo lahko premažemo 
z raztopljeno kolofonijo.

Θ

Trik:Kako enostavno pospajkai tiskano vezjeSilvo Štraser


