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LEADERS IN ELECTRONIC MANUFACTURING TECHNOLOGY

The A-series platform delivers new long-term solutions for the ultimate

flexibility in high-volume SMT production. It provides output scalability in 5k cph

increments, and technology scalability from 0101 through fine-pitch to odd

forms. Calibration-free reconfigurations, and one-minute changeovers optimise

uptime. Also with a small footprint, simple operation, and the lowest MTTR in

the industry, the A-series platform gives new meaning to ‘lean manufacturing’.

Unique technology/
volume scalability
Optimum operational flexibility
Fastest changeovers
Highest uptime
Lowest cost per placement

Visit our website www.assembleon.com

Regional Center Americas
Tel: +1-770-751-4420

Regional Center Europe
Tel: +31-40-27 66300

Regional Center Asia-Pacific South
Tel: +65-2614611

Regional Center Asia-Pacific North
Tel: +852-21671000

Scale your placement capacity
from 30k to 100k cph

with the lowest initial and
incremental investment

The first European showing of the A-series
platform will be at Productronica 2003,
Hall A4, Stand A4.179 – the star of the show!

A-Series Experience the next dimension
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Spoštovani bralci,

pred vami je prva številka "Elektronike", zato se nam
zdi, da je čas za primerno predstavitev. 
Revija Elektronika je popolnoma nova publikacija za
popularizacijo elektronike in radiotehnike. Za raz-
liko od revije "Avtomatika", ki dojema elektroniko na
nivoju modula - "črne škatle", se bomo tu ukvarjali z
elektroniko na elementarnem nivoju - nivoju "spa-
jkalnika in osciloskopa". Izhajamo šestkrat letno,

torej na vsaka dva meseca. 
Nemalo posameznikov in podjetij nenehno razvija nove in nove elektronske
naprave s sodobnimi ali malce starejšimi elektronskimi elementi. Marsikatera ne
bo nikoli ugledala luč sveta, nekatere bodo prišle na police trgovin ali kar
neposredno v proizvodni proces.
Spekter projektov je tu izredno širok - od najenostavnejših vmesnikov do zelo
kompliciranih embedded sistemov in vsega med tema krajnostima. 
Tu v najenostavnejših razredih računamo na sodelovanje s srednjimi šolami in
fakultetami (prikazi različnih projektov, samogradenj itd), seveda pa bomo
zajeli tudi drugi del spektra- profesionalne rešitve.
Ne glede na profil in strokovnost posameznega bralca je elektronika tako široko
področje, da se vsemu ne da kakovostno slediti ves čas, vendar se preudarnejši
člani vedno trudijo slediti ostalim delom elektronike vsaj s kotičkom očesa. Nikoli
namreč ne vemo, kdaj nam bo nagel preboj na oddaljenem področju prinesel
popolni preobrat v našem delovnem okolju ali nam povsem spremenil hobi.
Tako se bo Elektronika trudila spremljati razvoj najnovejših orodij in procesov
iz profesionalnih področij in nove ideje in izvedbe iz amaterskih področij.
Zahtevnejši bralci bodo našli aplikacije in informacije o novih elektronskih kom-
ponentah, mikroprocesorjih in seveda razvojnih orodjih. Nekatera bodo zgradili
sami, zahtevnejša bomo predstavili tudi profesionalnim razvijalcem.
Predstavili pa bomo tudi opremo za razvoj elektronskih sklopov in tiskanih vezij
(CAD/CAM programsko opremo) tako za začetnike, kot za profesionalne
uporabnike. Primerjali in opisovali bomo posamezne sisteme, naredili bomo
šole načrtovanja elektronskih sklopov pa tudi programiranja programirljivih ele-
mentov (procesorjev, CPLD vezij, ...)

TTeeoorriijjaa  ddeelloovvaannjjaa
Ta del je namenjen neposredni izobrazbi mladih elektronikov in se največkrat
ne bo neposredno ukvarjal s konkretnim izdelkom. Tipični članki v tem delu
bodo različne male šole (osnovni zakoni, teorije delovanja osnovnih elektron-
skih elementov itd). Tu pričakujemo tako članke neprofitnih organizacij (šol,
fakultet itd) kot tudi članke posameznih strokovnjakov v podjetih oglaševalcev.
Motiv piscev člankov v tej rubriki je vzpostaviti pristnejši odnos z bralci, katerih
znaten del predstavljajo bodoči inženirji in razvijalci...

PPrreeddssttaavviitteevv  nnoovviihh  kkoommppoonneenntt  iinn  sskkllooppoovv
Danes je pri razvoju je eden večjih problemov sledenje novostim. Komponent je
ogromno, proizvajalcev pa tudi. Mogoče je ravno vaša rešitev vseh problemov na
skladiščnih policah nekega malega proizvajalca, ki bi vam jo rade volje prodal ?
Vas zanima second-sourcing ? Kaj pa alternative? In nazadnje, kdo in pod
kakšnimi pogoji to blago sploh dobavlja v Sloveniji?
Ta del revije je torej namenjen komunikaciji med dobavitelji komponent, proiz-

vajalci (pod)sklopov in "končnimi" potrošniki - kupci gotovih strojev, naprav in
storitev, tako domačimi kot tujimi.

Vaš urednik

Založba: HYDRA & Co. d.o.o.
Sostrska cesta 43C, 1000 Ljubljana

e-mail: stik@hydra-co.si
http://www.hydra-co.si
tel/fax: 01/5428-570

Glavni urednik: Branko Badrljica
tel.: 031/460-871

e-mail: brankob@avtomatika.com

Tehnični urednik: Dragan Selan
e-mail: studio@hydra-co.si

Naslov za pošiljanje 
materialov in dopisov:
Hydra & Co. d.o.o.

Revija ELEKTRONIKA
P.P. 5807, 1261 Ljubljana

www.elektronika-fd.com
e-mail: stik@hydra-co.si

Grafična oprema in filmi:
Tiskarna MA-TISK d.d.

Maribor

Tisk: MA-TISK d.d. Maribor

Cena 11..550000  SSIITT,, za celoletno naročnino 
priznavamo 10% popust, poštnina za 

SLO in DDV sta vključena v ceno. 
Naročnikom je brezplačno priložena 

zgoščenka z elektronsko revijo 
EELLEEKKTTRROONNIIKKAA  OOnnlliinnee

v kolikor izide ob izidu revije!

Vse pravice pridržane. Ponatis celote ali 
posameznih delov je dovoljen samo z 

dovoljenjem založnika in vedno z navedbo 
vira. Nepodpisane fotografije so iz 

fotoarhiva uredništva revije Avtomatika. 

Revija izhaja 6-krat letno, 
julij/avgust je dvojna številka.

RReevviijjaa  zzaa  ppooppuullaarriizzaacciijjoo  eelleekkttrroonniikkee  iinn  tteelleekkoommuunniikkaacciijjsskkiihh  tteehhnniikk

Vabljeni na Philipsov
seminar v Ljubljani !

Silica skupaj z Philipsom organizira
20.10.2003 enodnevni seminar na
temo mikrokontrolerji, I2C bus pro-
dukti, UARTi ter Power kompo-
nente. Seminar bo v angleščini, na-
menjen pa je tako razvojnikom kot
osebju v dobavnih službah in nad-
zoru kakovosti. 

Prijavite se lahko pri EBV - Silica:
Tomaž Rehar, tomaz.rehar@avnet.com,
tel: 01/430-14-61
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SEZNSEZNAMAM OGLAŠEVOGLAŠEVALALCEVCEVAleksander Stare - Samogradnja 20 ali 30m CW QRP RTX
Ker je opisana

radijska postaja

relativno kom-

pleksna napra-

va, se bom v

tokratnem pri-

spevku osredo-

točil predvsem

na predstavitev

sklopov, ki se od prve različice pomembno razlikujejo. Prav

tako na tem mestu ne bom tratil dragocenega prostora s

podrobnejšim opisom zasnove ter filozofije, ki sem ji pri

razvoju naprave sledil. O tem je bilo veliko povedanega v

zgoraj navedenem originalnem prispevku.

Pomemben sestavni del radijske postaje je mali štiri cifrni

frekvencmeter. Ta je tako kot postaja, za katero je bil razvit,

z leti doživel nekaj bistvenih sprememb ...

Milan Šebart - Dva nova integrirana cevna ojačevalnika
Ljubiteljem cevne tehnike in zanesenjakom, ki se ukvarjajo s

samogradnjo z elektronkami, je največja nagrada, ko se iz

zvočnikov po dnevih ali tednih dela zasliši topla, prijetno

zveneča glasba. Vendar so prisotne tudi težave. Kdo bi pre-

štel vse ure, poti in telefonske razgovore v iskanju materiala,

posebnih komponent, iskanju delavnice za ohišja, poiskati

moramo tudi lakirnico, pa še izdelati napisne ploščice...!?

Posebni elementi - transformatorji, dušilke, izhodni transfor-

matorji - so lahko poseben problem. Kdo bo navil in sestavil

en ali dva kosa navitij po morda nepopolni dokumentaciji,

ki smo jo nekje dobili ali pa sami izračunali? In kaj, če na

koncu transformator ne deluje dobro?

Branko Badrljica - Proxxonova električna orodja
Pri vsakodnevnem delu v servisu,

razvoju pa tudi hobističnih projektih

so kakovostna ročna orodja nujnost,

ki včasih lahko pomeni razliko med

uspešno končanim izdelkom ali

polomom. Leta nazaj ste bili lahko

srečni, če ste kje uspeli najti elek-

trični vrtalniček, danes pa je ponud-

ba bistveno širša, čeprav kakovost na

žalost zelo niha.
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Zato sem pričakoval, da jo bom moral

priklopiti na napajanje skozi dušilko in

zazdelo se mi je rahlo neprevidno od

Osrama, da je na tako žarnico dal klasič-

no navojno grlo, tako kot pač navadno

žarnico. Šele klic na Menas mi je razkril

nenavadne lastnosti te žarnice - namreč

ne potrebuje dušilke !

Zelo previdno sem stvar preizkusil in

deluje ! Stalno me je bilo strah, da bo žar-

nica brez dušilke rekla "buuum" in da

bom še nekaj naslednjih dni pobiral koš-

čke stekla po delavnici.

Šele pozneje se mi je zabliskalo, zakaj

lahko Ultra-vitalux deluje brez dušilke.

Gre za kombinirano žarnico. Znotraj

zunanjega balona žarnice sta torej v seri-

jo vezana živosrebrni UV balon in žarilna

nitka. Balon seva UV, vlakno pa lepo,

belo svetlobo. Skupaj dajeta spekter, zelo

podoben sončnemu. 

Te žarnice se uporabljajo:

• v medicini

za zdravljenje

psorijaze zara-

di soncu podo-

bnega spektra,

• za hitro poli-

merizacijo UV

občutljivih po-

limerskih mas,

• za fotoposto-

pek v industri-

ji,

• za umetno

staranje. 

Sam sem jo mi-

slil preizkusiti

v fotopostop-

ku za razvija-

n j e t i s k a n i h

vezij, a je zmanjkalo časa. Sevalni spekter

kaže na to, da bi se znale obnesti lepo, pa

tudi moč je solidna, seveda pa je le njen

majhen del UV.

Deluje pa zato fenomenalno pri "zdravlje-

nju" podočnjakov, vsaj pri meni. Po dol-

gih seansah v

delavnici, ko

postanem za-

span, me nekaj

minut izpostav-

ljenosti tej sve-

tlobi resnično

zbudi. Ko za-

prete uči in se

postavite pred

žarnico, se res-

nično zdi kot bi

bilo nad vami

sonce :o)

Informacije: g. Stane Plestenjak, MENAS d.o.o., Ljubljana, tel. 01 515 56 20  

Nedolgo nazaj so nam iz podjetja Menas, ki ima v svojem  prodajnem programu
tudi Osramova svetila poslali na igračkanje ali uradno rečeno "v test" 300W žarni-
co pod imenom Ultra-vitalux. Stvar je videti kot malo večja infrardeča žarnica. Šele
pozornejši pogled med navojnim grlom in robom posrebrene površine reflektorja
nam razkrije, da ima ta "žarnica" v sebi balon živosrebrne nizkotlačne žarnice.

OSRAM-ove kombinirane žarnice

Slika 1 - Ultra Vitalux

Slika 2 - Sevalni spekter žarnice E
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Tehnologija odpira povsem nova področja uporabe v medicinski dia-

gnozi in environmentalnih tehnologijah. Danes poteka DNA testira-

nje v  velikih laboratorijih z drago testno opremo in je nekajdnevni

postopek. V bližnji bodočnosti pa jih bo moč opravljati v serijah v

nekaj urah v minilaboratoriju na terenu, kjer bo dejanjski senzorski

del velikosti polovice nohta in bo na podlagi velikosti čip kartice.

Demonstracijski model je sposoben razlikovanja med različnimi

viralnimi DNA  molekulami.

Kot model za eksperiment so raziskovalci izbrali človeške papiloma

viruse (HPV), za katere sumijo da so povzročitelji raka uterusa.

Sistem lahko prilagodimo potrebam zaznavanja kateregakioli tipa

DNA vzorca. Vsak pixel lahko odberemo posebej na čipu z zlatimi

elektrodami, ki je narejen v klasičnem CMOS postopku.

Bikemično tehnolo-

gijo je prispeval No-

vember, Eppendorfove tehnologije pa so bile uporabljene za pripra-

vo vzorcev. Siemens je prispeval elektronski del senzorja, procesno

tehnologijo in tehnologijo za sestavo delov v celoto. 

Vsak pixel na čipu vsebuje 128 senzorjev, od katerih ima vsak premer

približno 100 µm. Pred začetkom analize s posebnim postopkom

vežemo razdeljene polovice znane DNA na vse senzorje čipa, nato pa

čip zalijemo z raztopino, v kateri je neznana DNA. Če ta ustreza frag-

mentom DNA na katerem od senzorjev, se bo stemi fragmenti pove-

zala in dopolnila v dvojno vijačnico. S pomočjo posebnih encimov

dosežejo električno prevodnost samo tistih pikslov z dvovijačno

DNA, kar zaznajo s posebnimi senzorji. 

Informacije: SIEMENS d.o.o., Ljubljana

Siemens je razvil v kooperaciji prvi biočip, ki lahko hitro in simultano analizira do
128 vzorcev DNA. Ta miniaturni sistem za analizo, delujoč na elektronskih principih
je bil ustvarjen v sklopu projekta "Sibanat" (Silicon Chip System for Biochemical
Analysis Technology) pod okriljem nemškega raziskovalnega ministrstva. Sodelujoče
strani na projektu so: Fraunhoferjev Institut za Silicijeve Tehnologije, proizvajalec
laboratorijskih instrumentov Eppendorf in proizvajalec silicijevih elektronskih komo-
nent Infineon Technologies. Rezultat je znatna poenostavitev prej komliciranega,
razmeroma dragega in zamudnega procesa.

Biočipi v službi DNA Analize

Informacije: ALMA Electronics d.o.o., Ljubljana

Novi modela v Adjevi
ResonateDDS seriji frek-
venčnih sintetizatorjev pri-
našata še manjšo porabo,
večjo integracijo, manjše
dimnzije in predvsem niž-
jo ceno. AD-9833 je spo-
soben generacije sinusne,
trikotne ali pravokotne ob-
like z do 25 Mvzorci v sekundi pri 10-bitni ločljivosti izhodne-
ga DAC-a.

Ker frekvenco lahko enostavno nastavimo preko vdelanih regis-
trov, lahko tudi konmpenziramo temperaturne premike pri rezo-
nančnih frekvencah. AD9834 ima poleg teh funkcij na razpola-
go dodatne registre, namenjene fazni modulaciji in poseben
vhod v analogni primerjalnik, ki lahko določa robove izhodne
četverke glede na analogno stanje vhoda. AD9833 je v MSOP-
10, AD9834 pa v TSSOP-20 ohišju.

AD1955 je audio DAC pretvornik visokega razreda, prav-
zaprav je v čipu celoten audiosistem, namenjen tako sne-
manju kot predvajanju zvoka.

AD9833 & AD9834

Informacije: ALMA Electronics d.o.o., Ljubljana

Sigma-delta Audio DAC

E

E

Vdelani sigma-delta modulator je multibitnega tipa, digitalni

interpolacijski filtri in continuouos-time tokovni DAC so izeve-

deni še posebej pazljivo. AD1955 je združljiv z vsemi zannimi

DVD standardi, vštevši tudi 192kHz in 96kHz vzorčenje in delo

s 24-bitnimi vzorci.

Je tudi združljiv s prejšnjimi modeli in podpira 50ms/15ms digi-

talni de-emphasis, ki ga zahteva specifikacija v "rdeči knjigi"

(eden od CD standardov), ap tudi de-emphasis za 32kHZ in

48kHZ vzorčenje. Čip ima THD -110 dB in SNR 123 dB. E
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Čeprav je podjetje A4-Tech pri nas dokaj

neznano, pa v svetu po designu in tehno-

loški naprednosti stopa ob boku znanim

proizvajalcem kot so Microsoft, Logitech

in drugi. 

Radijska tipkovnica KBS-2548RPC

KBS-2548RP

je komplet brezžične multimedijska tip-

kovnice in brezžične RF miške s tremi

gumbi z dometom okoli 2 m, 800 dpi in

A4Tech s polnilcem za baterije (baterije

za polnjenje so priložene v kompletu).

Tipkovnica je že na prvi pogled nekaj

posebnega, saj najprej opazimo numerič-

ni del tastature na levi stani, kar omogo-

ča neprekinjeno delo z miško, ker števil-

ke tipkamo z levo roko. Z levo roko upo-

rabljamo tudi kontrolne tipke, kot so bri-

sanje (Del), insert (Ins), +, - in Enter,

medtem, ko so tipke Stran gor (Page Up)

in Stran dol (Page Down), levo, desno,

gor in dol še vedno na desni strani. Pri

običajni uporabi teh tipk namreč ne upo-

rabljamo miške, ki v bistvu te funkcije

podvaja. 

Druga stvar, ki nam poleg množice pros-

to programirljivih tipk in celo multime-

dijskih gumbov/potenciometrov še pade

v oko, pa je ergonomična oblika tipkovni-

ce - njenega alfanumeričnega dela. Tipke

so namreč obrnjene priti sredini tipkov-

nice tako, da nam rok ni potrebno zvijati,

da bi tipke udarjali naravnost. Svojstven

pa je tudi razpored črk, kar vse skupaj so

pri A4Tech patentirali kot ergonomično

A-shape obliko tipkovnice. 

Radijski del deluje na 27MHz, kar je sicer

malce neobičajno, vendar varnost in pre-

prečevanje medsebojnih motenj zagotav-

lja 255 IDjev (varnostnih kod). 

Kot že rečeno, je domet tipkovnice in

miške okoli 2 metra, kar je dovolj za obi-

čajno uporabo tipkovnice, za uporabo v

kakšne projekcijske namene, pa bi bilo

morda še nekaj metrov zelo koristnih.

RF sprejemnik in polnilec obenem
RF sprejemnik je oblikovan in izdelan kot

sprejemnik in kot

polnilec. Nič več ni

potrebno odlagati

miške v ležišče pol-

nilca in pri tem ča-

kati, da se baterije napolnijo. Ta izdelek

vam ponuja enostavno in zanesljivo delo-

vanje. Polne baterije enostavno prestavi-

te iz polnilca v miško, prazne pa v polni-

lec.  Vaša miška bo na ta način takoj upo-

rabna in lahko nadaljujete z delom.  

Kakor koli, tipko-

vnica kot je KS-

2548RPC vas bo

rešila marsikatere

muke zaradi svoje

ergonomske obli-

ke, predvsem pa

bo zmanjšala množico kablov na mizi za

vsaj dva in povečala svobodo gibanja. 

Informacije: Fenix Trade d.o.o., Novo mesto

Popolno udobje na
vaši računalniški mizi
Računalniške tipkovnice niso ravno tema revije za elektroniko,
kljub temu pa vam bomo predstavili tole napravico za vnos poda-
tkov v računalnik. Vendar pa tisti, ki pripravljate veliko dokumen-
tacij, načrtujete v raznih CAD/CAM/CAE programskih orodjih ali pa
na kak drug način vnašate večje količine podatkov dobro veste, kaj
pomenita dobra tipkovnica in miška.  Nova brezžična tipkovnica -
nove A-oblike z numeričnim delom tipkovnice na levi strani in brez-
žična RF miška s polnilcem za baterije pa sta prav to, kar ste iskali.

E
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Informacije: HTE Ljubljana

Univerzalni sistem
MS-9160

Sistem MS-9160 je nadvse primeren za laborato-
rijske uporabo pri razaličnih večfunkcijskih merit-
vah, saj ima v enem ohišju vgrajene kar štiri kom-
ponente: univerzalni frekvencmeter - števec,
funkcijski generator, digitalni multimeter in uni-
verzalni napajalnik. Poglejmo si možnosti posa-
meznih komponent sistema.

1. Univerzalni števec
Merilno področje na vhodih A in B je 5Hz - 100 MHz z občutlji-

vostjo 70mV RMS, na vhodu C pa 100MHz - 1.3 GHz z vhodno

občutljivostjo 35mV RMS sinus. Kanala A in B sta primerna za

razne meritve na digitalnih vezjih, saj je njuna vhodna upornost

1 MW, kanal C pa je s svojimi 50W idealen za VF meritve na radij-

skih napravah. Za različne meritve časovnih funkcij lahko upo-

rabljamo vhoda A in B z njuno razliko ali vsoto, ki jo prikazuje

velik  in pregleden LED displej. Na obeh vhodih lahko merimo

tudi dogodke in to od 0 - 99999999. 

2. Funkcijski generator
Funkcijski generator je pravzaprav zlata klasika s svojimi stan-

dardnimi oblikami: sinus, pravokotnik, trikotnik, poševen sinus,

rampa, pulz in pravokotnik TTL nivoja. Funkcijski generator

lahko generira impulze frekvenc 0.02Hz  - 10MHz (verzija MS-

9150 samo do 2MHz) z zvezno nastavljivim izhodnim nivojem

enosmerne napetosti 0 - 10V DC, kar je zelo uporabno pri neka-

terih simulacijah telefonskega omrežja, k čemur pa pripomore

tudi izhodna impedanca, ki jo lahko izbiramo med 50 in 600W.

Amplituda izhodnega signala generatorja je 2Vpp - 20Vpp pri

odprtih sponkah, pri 50W bremenu pa 1Vpp - 10Vpp. 

Za različne meritve na digitalnih vezjih lahko uporabimo TTL

izhod, ki zagotavlja izhodni nivo višji od 3V.

Za natančno nastavitev frekvence izhodnega signala si moramo

pomagati kar z vgrajenim frekvencmetrom, saj ima sam genera-

tor le gumb s skalo. Res pa je, da pri določenih meritvah ne

moremo istočasno opazovati izhodno frekvenco generatorja in

odziv merjene naprave.

3. Digitalni multimeter
O multimetru ne bi izgubljali preveč besed, povejmo le, da se



verziji MS-9150 in MS 9160 malce razlikujeta, oba pa lahko merita: DC napetost, AC

napetost, DC tok, AC tok, upornost, kapacitivnost in celo induktivost. Diode lahko

meri le model MS-9150 medtem ko lahko opravlja RMS meritve le model MS-9160.

Prikaz rezultatov meritev je na velikem osvetljenem LCD dipleju. 

4. Napajalnik
Napajalnik ima tri pare priključkov, vsakega s svojimi možnostmi. Sponke 1 omogoča-

jo zvezno nastavljivo napetost 0 - 30V z nastavljivim izhodnim tokom 0 - 2A (pri dose-

ganju nastavljenega toka deluje tokovna limita) in maksimalnim brnenjem 1mV.

Regulacija napetosti pri obremenitvi je boljša od 0.1% + 5mV, enako velja za regulaci-

jo izhodne napetosti pri padcu omrežne napetosti. Izhodno napetost ali tok prikazu-

je velik osvetljen LCD displej. 

Sponki 2 in 3 sta za fiksno napetost 5V/2A (3A pri MS-9160) in 15V/1A. Maksimalna

izhodna toka, pri katerih začne delovati fold back zaščita je pri 2.2A in 1.2A.

Napajalna napetost celotne naprave je 230V/50Hz, sekcija DMM pa potrebuje še enoj-

no 9V baterijo. Naj še omenimo, da je kot opcijsko opremo možno naročiti koaksialne

kable z BNC priključki in RS 232 kabel s programsko opremo za PC na zgoščenki. S

ceno nekaj nad 150 tisočaki z vključenim DDV si bo takšno uporabno opremo privoš-

čil tudi marsikateri manjši razvojni oddelek ali pa oddelek vzdrževanja v proizvodnji,

da niti ne govorim o šolskih laboratorijih za katere je sistem kot naročen.
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Informacije: Robert Bosch d.o.o. 

Boschev ročni detektor
D-tect 100

Boschev ročni detektor D-tect 100 je bil svetovna novost na Kö-
lnskem železninarskem sejmu 2002. Univerzalni detektor lahko
določi položaj najrazličnejših materialov v steni. To niso samo elek-
trične napeljave, armaturno železo, vodovodne napeljave ali
druge kovine. Kot trenutno edina tovrstna naprava zanesljivo in
natančno določi tudi lego plastičnih cevi in votlih prostorov do glo-
bine 100 milimetrov. Poleg tega pri ročnem detektorju ni potrebno
kalibriranje pred začetkom dela. Zaradi tega je D-tect 100 učinko-
vit in varčen pripomoček za strokovnjake in zahtevnejše uporabni-
ke.

Kdo ne pozna truda in težav, ki nastanejo, če se

pomotoma prevrta elektični kabel ali vodovod-

na cev? Prav pri obnovi starih stanovanj, kjer

ponavadi ni načrtov o napeljavah, obstaja velika

nevarnost, da se te poškodujejo. Posledice so

prekinitve dela in visoki stroški popravil, ki

lahko hitro presežejo vrednost dejanskega dela.

Poleg tega takšne prekinitve škodujejo tudi ugle-

du obrtnika, ki se mu je nesreča pripetila.

Za določanje lege napeljav so imeli uporabniki

do sedaj na voljo cenovno ugodne vendar neza-

nesljive naprave ali zelo drage naprave za speci-

alno uporabo. To vrzel sedaj zapolnjuje Bosch s

svojim ročnim detektorjem D-tect 100.

Uporabniku je na voljo naprava, ki prikaže pol-

ožaj in globino vseh napeljav v steni in tako

steno naredi praktično "prozorno".

Pri merjenju povleče uporabnik ročni detektor

čez površino, na kateri želi delati. Naprava pri

tem ustvarja visokofrekvenčno elektromagnet-

no polje, ki prodre v zid, beton in suhomontažne

stene. Materiali in votli prostori, ki imajo drugač-

ne fizikalno-električne lastnosti kot stena, to

polje popačijo. Spremembo elektromagnetnega

polja v kombinaciji z dodatnimi informacijami o

položaju, ki jih oddajajo posebni senzorji na

kolesih lokatorja D-tect 100, ovrednoti visoko-

zmogljiv signalni procesor. Uporaba lokatorja je

zelo enostavna. Uporabnik povleče ročni detek-

tor D-tect 100 po steni, kjer želi vrtati. Vse ostalo

opravi vgrajena programska oprema. Tako

naprava iz številnih električnih signalov takoj

sestavi jasno sliko kot globinski profil z odkriti-

mi ovirami in jo pregledno in lahko razumljivo

prikaže na zaslonu. Če je ročni detektor odkril

kakšne predmete, potem se lahko njihov položaj

natančno določi tako, da naprava nekaj časa

miruje nad odkritim predmetom. Grafični pri-

kaz na zaslonu ustreza prerezu stene in označu-

je možne ovire z jasnimi prečkami. Te prikazuje-

jo, kako globoko se lahko vrta na določenem

mestu, brez povzročanja škode. Delo v temnih

prostorih olajša osvetlitev ekrana, ki jo lahko

vključite s pritiskom na tipko. 

Da bi omogočili optimalno delovanje naprave

pri preiskovanju sten in tal iz različnih materia-

lov, so na voljo trije načini delovanja. Največkrat

je primerna standardna nastavitev (Mode S), ki

se aktivira vsakič, ko se naprava vključi. S to

nastavitvijo prikaže D-tect 100 predmetov, ki

ležijo do šest centimetrov globoko pod površi-

no. Za meritve do globine deset centimetrov v

homogenih stenskih materialih kot je beton, je

primeren način Mode 1. Če je potrebno preiska-

ti stene iz lahkih gradbenih plošč, tla ali materia-

le z veliko votlimi prostori, je primeren način

Mode 2. 

E

E
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Informacije: Alma electronic d.o.o., Ljubljana

Bournsovi novi trimer-
potenciometri Trimpot®

Bourns je predstavil nove modele trimer potenciometrov v obsto-
ječi družini z novim modelom TC33. Novi model je visok samo 3mm
z omejitvijo vrtenja.

Optimalne aplikacije modela TC33 so video
igre, kamkorderji, DVD predvajalnikil in sne-
malniki, cable set-top boxes, laptop comput-
ers, computer monitors and power supplies,
PDAs, printers, portable stereos, and home
networks. 
Trimer je na razpolago v pakiranju po
2.500 kosov na 17.5 cm kolutih. Rotor tri-
merja je združljiv s potrebami avtomatizi-
rane opreme za nastavitev, trimer pa lahko
prenese tudi reflow spajkanje.

Cena in dobavljivost
Na razpolago so vzorci, cena  trimerja pa je
$0.07 pri količini nad 100.000 kosov. 

Informacije: http://www.fairchildsemi.com/pf/FO/FOD2741A.html 

FOD2741 - optično izolirani
ojačevalnik napake

Fairchildov novi optično izolirani ojačevalnik napake poenostavlja
design izoliranih pretvornikov moči.

OFOD2741 je komponenta, ki vsebuje:
• optocoupler z izolacijsko trdnostjo

5000VRMS, 
• precizno napetostno referenco s toleran-

co 0,5% in  
• ojačevalnik napake. 

Fairchild Semiconductor je predstavil nov
elektronski element FOD2741, ki vsebuje op-
tocoupler, precizno referenco, ojačevalnik
napake v majhnem 8-pinskem DIP ohišju.
FOD2741 ima izolacijsko trdnost 5000
VRMS, zaradi česar je optimalna izbira pri
načrtovanju napajalnikov. FOD2741 zagotavlja galvansko izolirano povratno infor-
macijo med primarno in sekundarno stranjo napajalnika, ki omogoča regulacijo izhod-
nih vrednosti napajalnika. Poleg solidne izolacijske trdnosti ponuja FOD2741
napetostno referenco 2.5VREF s tolerancami 0.5%, 1% in 2%, prenosno tokovno
razmerje (CTR) od 100% do 200% in nizek temepraturni koeficient največ 50
ppm/°C. FOD2741 ustreza UL, CSA, VDE in BSI varnostnim specifikacijam in je
dobavljiv tako v through-hole kot SMD verziji.

E

E

MPLAB® ICD 2
EEkkoonnoommiiččnnii  IInn--CCiirrccuuiitt
DDeebbuuggggeerr//PPrrooggrraammmmeerr  zzaa
FFLLAASSHH  mmiikkrrookkrrmmiillnniikkee
Informacije: Elbacomp d.o.o. 

Po splavitvi prvih FLASH mikrokrmilnikov
je Microchipov ICD doživel med uporab-
niki topel sprejem, saj je poleg samega
programiranja FLASH PIC-ov omogočal
tudi razhroščevanje kode v zalotanem
čipu. Čas gre naprej in pojavil se je nje-
gov naslednik ICD-2. Tako kot predhodni-
ka, je podprt v IDE programju za razvoj
kode za PIC mikrokrmilnike. ICD-2 deluje
za razliko od predhodnika preko USB
vmesnika, podpira pa delo s serijami
PIC16F, PIC18C in dsPIC.

S pojavom novih komponent bo uporab-
nikom omogočena posodobitev kode v
mikrokrmilniku ICD-2 brezplačno. ICD-2
podpira nadzor nad spremenljivkami in
registri v realnem času. Možna je nastavi-
tev ene prekinitvene točke in vpis/branje
v pomnilnik mikrokrmilnika v opazova-
nem sistemu.

Vdelane so tudi prenapetostna in kratko-
stična zaščita, podpora delu od 2V do
6V, diagnostične LEDice, brisanje in veri-
fikacija programskega pomnilnika in free-
ze-on-halt funkcija. MPLAB ICD-2 je na
voljo bodisi kot samostojna enota, bodisi
v sklopu evaluacijskega razvojnega oko-
lja, ki poleg demonstracijske tiskanine
vsebuje tudi vzorce PIC18F452 in PIC
16F877.

Na demonstracijski tiskanini so tudi LCD
displej formata 16 x 2 znakov, tempera-
turni senzor, EEPROM, LED, piezo zvočni-
ček in RS-232 vmesnik. Obe opciji vsebu-
jeta tudi MPLAB razvojno okolje.
V kratkem naj bi bil dostopen tudi univer-
zalni programirni adapter, ki bo omogo-
čal programiranje vseh Micriochipovih
modelov s FLASH pomnilnikom. E
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Informacije: Ivan Pirnat, Elbacomp d.o.o. 

MCP1601 - Sinhroni pretvornik napetosti
MCP1601 Sinhroni pretvornik napetosti do 500 mA DC-DC »step
down« konverter.

Mikročipov sinhroni 500 mA DC-DC »step
down« pretvornik deluje preko zelo ši-
rokega vhodnega in izhodnega napetost-
nega območja, ter ponuja učinkovito
pretvorbo baterijske ali katere druge skup-
ne napajalne napetosti zahtevam ciljnega
vezja. 

MCP1601 je uporaben v aplikacijah kot
so prenosni telefoni, didgitalne kamere,
preko USB vodila napajane naprave itd. Deluje lahko v treh načinih pretvorbe, ter
samodejno vključuje najbol učinkovito pretvorbo pri danih pogojih.Načini delovanja
so: pulzno širinska modulacija PWM , za srednjo in veliko relativno moč, pulzno
frekvenčna modulacija PFM za malo ali nično porabo ter »mala prehodna napetost«
LDO v primerih ko vhodna napetost dosega izhodno napetost.

MCP1601 pretvornik ima vgrajene zaščite proti kratkemu stiku, previsoki temperaturi
delovanja, ter zaščito proti prenizki napetosti. Poraba toka pri izklopu je tipično manj
kot 0.1mA. Vhodna napetost je lahko med 2.7V do 5.5V , medtem ko lahko dosežemo
izhodno napetost od 0.9 do nivoja vhodne napetosti, izhodni tok je 500mA neprekin-
jeno. Vsi potrebni kondenzatorji so lahko keramični, torej ni potrebe po velikih kapaci-
tivnostih. Na razpolago je v 8 pinskem ohišju MSOP. 

Informacije: Uroš Spruk, UScom d.o.o., 01 200 60 40, prodaja@uscom-us.si

Tablet PC APLUX model TVM2C
Tablet računalniki so zao-
rali ledino in se uveljavili
na področju za katerega
so tudi bili ustvarjeni. To je
področje mobilnih raču-
nalniških aplikacij. Pove-
žete ga lahko z marsikatero zanimivo pe-
riferno napravo od kamer, IR tipkovnice,
GPRS telefona, WLAN ali IEEE1394
vmesnika, GPS sprejemnika, BAR CODE
scannerjem, USB tiskalnikom ali skener-
jem. Ob visoki moči procesorja, ki zmore
tudi multimedijske naloge ter zadovolji-
vem pomnilniku na 20GB trdega diska,
lahko z njim opravljate naloge, kot bi jih
v službi za mizo na delovni postaji. V po-
djetju UScom pa želijo svojim kupcem
poleg naprav ponuditi tudi tradicionalno
prijazen odnos ter servisno podporo. 
Kakorkoli že, Tablet PC APLUX TVM2C pred-
stavlja največ, kar lahko dobite za svoj denar.
Pri UScomu pa vam opreme ne bodo le pro-
dali, ampak vam nudijo možnost montaže in
kompletne ponudbe. Spravite papir s svoje
mize tako, da se odločite za tablet PC!

AD52XX
EEnnoojjnnii,,  ddvvoojjnnii  iinn  ččeettvvoorrnnii  ddiiggii--
ttaallnnii  ppootteenncciioommeettrrii
Informacije: Alma electronic d.o.o. 

Sedaj so na razpolago tako posamezni
kot tudi v skupinah po dva ali štiri v istem
ohišju. Možna je izbira med različnimi
ločljivostmi (64/256/1024 možnih pol-
ožajev). Modeli lahko delujejo tako v
reostatskem načinu (dva aktivna kontak-
ta) kot tudi v potenciometerskem načinu
(drsnik med dvema končnima kontakto-
ma). Čipi imajo serijski vmesnik in dovo-
ljujejo napredne funkcije nastavitve, kot
so neposredna nastavitev "položaja drs-
nika", nadzor dviganja/spuščanja in
pomik levo/desno v korakih po 6dB.
Poleg tega vsebujejo čipi 11 bajtov inter-
nega trajnega pomnilnika za vpis kritič-
nih konstant in tudi digitalne izhode, ki ne
"pozabijo" stanja po odklopu napajanja,

kar je uporabno za krmiljenje relejev, LED
diod itd. Možna je tudi marjetična veza-
va krmilnih vhodov in tako tudi dostop
večim komponentam naenkrat preko iste-
ga SPI vmesnika s čimer prihranimo nekaj
I/O pinov procesorja.

Splošne lastnosti:
• Nastavitve in vsebina pomnilnika se

ohrani brez napajanja
• 64, 256 in 1024 položajev vrednosti

upornosti (AD5233, AD5232 in
AD5231)

• Ekstra breznapajalni programirljiv
pomnilnik za hranjenje sistemskih kon-
stant

• 100 let hranjenja podatkov
Uporaba:
• Regulacija RF ojačevalnikov moči
• Regulacija napetosti napajalnikov
• Regulacija senzorjev giroskopov
• ...
Tabela prikazuje tehnične podatke družine
AD523X digitalnih potenciometrov. Cene v
ZDA so od cca 2 do 3,5 USD. E

E

E

Tehnične lastnosti:
Procesor: VIA C3 800 MHz

Operacijski sistem: MS Windows XP Tblet PC 

Edition

Pomnilnik: 128 MB SDRAM (OnBoard)

Disk: 20 GB (2,5")

Vmesniki: RJ45, ETHERNET LAN, FIR 

za brezžično tipkovnico, 

PCM CIA Type II, USB V2.0 

(2x), IEEE1394

Grafika: SMI 722

Video resolucija LCD: 10.4" TFT LCD zaslon pri 

1024 x 768 pikah z vključen

im digitizerjem

Video res. zun. D: Mini D SUB z adapterjem za 

standardne konektorje

LCD panel: Elektromagnetni digitizer

Zvok: AC97 z vgrajenim mikro

fonom

LED: Vklop/polnjenje

Akumulator: Li-Ion baterijski pak

Delovanje z enim pol.: 3 ure

Mere: 275 x 218 x 24,6 mm

Masa: 1.4 kg
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Informacije: Ivan Pirnat, Elbacomp d.o.o., Ljubljana 

Novi Microchipovi mikrokrmilniki
v NanoWatt tehnologiji

V okviruih družine
18F xx20 je šest no-
vih modelov. Vsi up-
orabljajo NanoWatt
tehnologijo za zni-
žanje porabe, ki ob
PEEC pomnilnških
celicah (PMOS Elec-
trically Erasable
Cell), pazljivem de-
signu in in proizvod-
nih postopkihpora-
bi samo 0.1 µA v mi-
rovanju in deluje pri
napajanju 2-5.5V. 
Novi sistem distribucije taktnega signala dovoljuje 6 različnih delovnih režimov, ki jih
lahko nadzorujemo programsko- Poleg tega vdelani PLL omogoče uporabo taktnega
signala, namenjenega RTC uri. 
Poleg tega je na voljo varčni »watchdog«, dve hitrosti zagona iz »reset« ali iz »sleep«
stanja in sklop za nadzor zunanjega taktnega signala. Modeli imajo tudi 10-bitni ADC
na do 13 kanalih in napredni capture/compare/PWM modul z dvema ali štirimi izho-
di s samodejnim izklopom in ponovnim zagonom, USART s podporo RS-232, RS-485
in LIN protokolom, nastavljivo zaznavanje prenizke napajalne napetosti (16 stopenj)
in nastavljivi brown-out reset.
NA razpolago je do 8KB FLASH pomnilnika , do 512 byteov RAM-a, 256 byteov
EEPROM-a in interni oscilator do 8 MHz.

Novi člani so pin-kompatibilni z obstoječimi 18-28 in 40 pinskimi modeli, omogočajo
programiranje v vezju (ICSP). Seveda so tudi programsko združljivi z obstoječim port-
foliom in tudi podprti s standardnim razvojnim orodjem MPLAB. Modeli so v ohišjih
PDIP-18 in SOIC-18, SSOP-20, PDIP-28, SOIC, QFN, PDIP-40, PDIP-44 in TQFP. 

Informacije: Ivan Pirnat, Elbacomp d.o.o., Ljubljana 

Natančni in visokoločljivi
termični senzorji na SPI vodilu

Microchipovi novi termični senzorji imajo
SPI vmesnik, ponujajo pa natančna tempe-
raturna merjenja in nadzor. Termometri so
v majhnih ohišjih in zahtevajo za komuni-
kacijo samo tri oz. štiri signale. TC72 in
TC77 merita temperaturo brez dodatnih
komponent. TC72 je vdelan v ohišje DFN
oziroma MSOP (3x3 mm, 8 pin), TC77 pa
v SOT-23. Nova termometra sta zelo
točna, saj imata napako manjšo od 1°C
preko doočenega merilnega obsega in 2°C preko celotnega merilnega obsega (-
55°C do +85°C) ter napajalno napetost 2.65V do 5.5V. Merilna ločljivost je 0.25°C
po bitu. TC ponuja ločljivost 0,0625°C po bitu, razširjen temperutrni delovni obseg (-
55°C do +125°C) in napajalno napetost od 2,7V do 5,5V. Senzorja imata tipični
delovni tok samo 250 µA in tipični neaktivni tok 1 µA.

EEPROMi v naj-
manjših ohišjih

Informacije: Alma electronic d.o.o. 

Novi serijski EEPROMi z Microwire vmesni-
kom so v 6-pinskih SOT-23 ohišjih in imajo ka-
paciteto od 1kbit do 4 kbit. 93XX46A/B,
93XX56A/B in 93XX66A/B so najmanjši EE-
PROMi v svojem razredu v standardnem ohiš-
ju. Šestpinsko SOT-23 ohišje zavzema površi-
no samo 6 mm2, kar je 72% manj kot priljub-
ljeno SOIC ohišje in 56% od TSSOP-8 ohišja. 
Za dosego tega cilja so se morali odpoveda-

li zunanji izbiri širine besede, zato obstajata
8-bitna in 16-bitna poddružina. Serija 93LC-
XXA/B dela pri napajanju 2.5V in aktivnem
toku 1mA ter toku mirovanja 1 µA.
Najmanjšim baterijskim aplikacijam pa je
namenjena serija 93AAXXA/B, ki lahko delu-
je pri samo 1,8V. Če je zahtevano delo pri viš-
jih napetostih, lahko uporabimo serijo 93CXX-
A/B, ki deluje pri 5V.

OPAMP z GBWP-100 kHz in
mirovnim tokom 600 nA
Microchipova nova družina MCP614X opera-
cijskih ojačevalnikov ponuja torej pasovno širino
GBWP 100 kHz (Gain Bandwitdh Product=100
kHz pri ojačenju 1), zelo nizek mirovni tok, ki je tip-
ično 600nA in največ 1µA. Tipična poraba ojače-
valnika je manj kot 1µW v mirovanju pri napajanju
1.4V. MCP6141, MCP-6142, MCP6143 in MCP-
6144 torej ponujajo izhod v obsegu napajlne
napetosti (rail-to-rail) pri napajanju od 1.4V do
5.5V. Možnost dela pri napajanju 1.4V pomeni
enostavnejše napajanje, saj odpadejo množilniki
napetosti itd. 
Ojačevalniki lahko delujejo pri temperaturah od
–40°C do +85°C, ojačevalniki so stabilni pri
ojačenju 10 ali več in so primerni za ojačevanje
signalov s senzorjev in podobne opreme, prenos-
nih merilnikov, RFID značk in naprav in naprav,
napajanih iz tokokroga, na katerega so priklo-
pljene (npr. telefonih, varnostnih senzorjih itd).
Microchip ponuja tudi programsko opremo za
načrtovanje filtrov pod imenom FilterLab brezplač-
no na svojem websiteu.

E

E

EE
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Informacije: http://www.vicoreurope.com

Vicorjeve nove dušilke na površini
kvadratnega inča (6,25 cm2) v SIP

Vicorjevi novi QuietPo-
werTM moduli za atenua-
cijo šuma pod oznako
QPO-1uporabljao aktivno
filtriranje in v okvirih SIP
ohišja zagotavljajo naj-
manj 20 dB zmanjšanje
šuma v področju od 60
Hz do 500 kHz. Modiuli
so namenjeni tokovom do
10 A in jih lahk o uporabi-
mo ob večini switchmode
napajalnikov z izhodnimi
napetostmi od 3V do
30Vdc.
QPO-1 je prvi model družine in ponuja
osnovno funkcijo Vicorjevih popularnih
µRAMov pri velikosti ene desetine prejš-
nej in za tretjino cene.
QPO-1 uporablja zaprto regulacijsko
zanko, kar pomeni zelo izboljšan odziv

na tranziente napajalnega vira in omogo-
ča zelo natančno regulacijo. SIP lahko
nadzira izvor preko posebnih ih senzor-
skih vhodov z odjemom na samem porab-
niku ali z nastavitvijo izhodne napetosti.
Velikost ohišja je 25 x 25 x 5 mm in je
tipa SMD, bodisi kot LGA ali BGA. E

Vicorjevi novi majhni 
DC napajalniki
http://www.vicoreurope.com

Vicor je predstavil VIPAC polja, ki so flek-
sibilen sistem napajalnih blokov z DC
vhodom, katerim lahko nastavimo do 4
izhode in so v Vicorjevih miniaturnih ohiš-
jih višine samo 19 mm.
Uporabnik lahko ob pomoči mrežnih
VIPAC orodij raziskuje različne parame-
tre in možnosti, ki jih narekuje določen
design.Tako je možna izbira med  24,
48, 300, ali 375 Vdc vhodi in izhodi od
2 do  48Vdc pri močeh do 600 W po
izhodu in do 750 W po modulu. VIPAC
polja so optimalna izbira za deljeno na-
pajanje in modularne napajalne sisteme,
kjer so kritične gostota moči in zaneslji-
vost dela. Na
voljo je tudi
možnost delit-
ve tokov med
večimi izhodi
modelov z en-
im izhodom, ki
dovoljuje eno-
stavno širitev sistema v kW področje. E
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Zato se bomo tu ukvarjali s problematiko hitrega in natančnega
zajema opazovanih signalov na serijskih vmesnikih. Na srečo se
še vedno lahko poslužujemo starih tehnik ob upoštevanju neka-
terih specifičnosti, ki jih prinašajo višje hitrosti. Tako so še vedno
osnova vsega meritve (različnih podrhtavanj, amplitud, širin
impulzov, frekvenčne stabilnosti, uporabe posebnih testnih mask
itd.). Navkljub specifikam posameznih standardov ostajajo os-
novne tehnike in principi torej enaki.

Tehnološki napredki na področju zajema signala
Zajem vzorcev, ki predstavljajo signal je prvi in osnovni korak,
od katerega je odvisna kakovost meritve. Mnogokrat je stična
točka merilnega sistema z opazovanim sistemom merilna sonda,
ki je lahko dostikrat ozko grlo. Do nedavnega je bila dobavljiva
diferenčna sonda s pasovno širino do 3.5 GHz, ki ne zadovolju-
je povsem potreb opazovanih prenosnih sistemov s prenosnimi
hitrostmi 2.5 do 3.5 Gbit/s.
Zato je LeCroy nedavno razvil nove modele diferenčnih sond z
večjo pasovno širino, vštevši 7.5 GHz in 4.0 GHz modela druži-
ne Wavelink. Slednje odlikuje kombinacija nizke vhodne kapa-
citivnosti in nizke induktivnosti, poleg tega pa imajo vdelan
napetostni delilnik, ki deli vhodni signal samo z 2 in ne denimo
z 6.25 ali 10. Manjše napetostno deljenje pomeni večji signal
na vhodu, torej manj šuma v meritvi.

Zadnja generacija digitalnih osciloskopov v "state of the art" raz-
redu je prinesla uporabnikom pasovne širine vertikalnih ojače-
valnikov do 6 GHz, frekvenco vzorčenja 20 Gs/s in možnost
zajema do 100 milionov točk v enem proženju. Te lastnosti omo-
gočajo uporabniku zajem pojava dolžine do 5 ms pri najvišji
frekvenci vzorčenja 20 Gs/s, kar je odločilnega pomena pri
opazovanju prehodnih pojavov na daljših linijah hitrih vmesni-
kov.

Seveda je potrebno celotno količino zajetih vzorcev tudi temu
primerno obdelati, saj postavlja večja globina pomnilnika pred
procesno enoto strožje zahteve. Na voljo je le določen čas za
obdelavo, vzorcev pa je zelo veliko. Zato so procesne enote X-
Stream v zadnjih generacijah zasnovane za delo s hitrostjo 1
GFLOPS.

Očesni diagrami
Pogosto uporabimo kot prvi pristop k določanju ustreznosti vezja
specifikacijam prav očesni diagram. Gre za metodo, ki je v upo-
rabi verjetno odkar obstajajo osciloskopi. Tu prožimo osciloskop
s primernim taktnim signalom iz samega vezja, ki nam omogoča
opazovanje željenega signala ali dela signala. 

V samih  začetkih so iskane količine odbirali kar z zaslona ana-
lognega osciloskopa (od tod ime testa). 
Pozneje so definirali posebne signalne maske. Če jih je opazo-
vani signal prečkal na svoji poti, je to v testu pomenilo napako.
Tipične maske so imele obliko očesa v sredini zaslona, poleg
označenih toleranc za "overshoot" in "undershoot" na obeh kon-
cih opazovanega impulza. Prave generacije digitalnih oscilosko-
pov so pri zajemu vzorceh na hitro se spreminjajočih pojavih
uspeli zajeti le nekaj vzorcev na pojavu v enem "preletu", zato
so za solidno števlo vzorcev potrebovali veliko ponovitev signa-
la. Šele v zadnjem času je možno zajeti do 8.000.000 vzorcev

Opazovanje serijskih
podatkovnih signalov

Avtor: Dr. Michael Lauterbach, LeCroy - Prevedel in priredil: Branko Badrljica - Podrobnejše informacije: Elsinco d.o.o., Ljubljana

zadnjih letih se vse bolj uveljavljajo hitri serijski protokoli, ki zamenjujejo starejša paralelna vodi-
la. Novi standardi za serijski prenos podatkov, kot  so RapidIO, Serial ATA, XAUI, PCI-Express, hitri
optični kanali in mnogi drugi si "sposojajo" testne metode in specifikacije od starejših, počasnejših

standardov, ki so jih uporabljali telekomi pri prenosu podatkov na velike razdalje, kot sta denimo OC-12 in
OC-48. Z razliko od starih vodil se sedaj dogajajo podatkovni prenosi resda na veliko manjših razdaljah,
vendar s temu ustreznimi višjimi hitrostmi, ki zahtevajo veliko zahtevnejši merilni/testni inštrumentarij.

V

Slika 1a - Očesni diagram, zajet z mnogo prehodi,v katerih oscilo-
skop zajema en sam vzorec. Posebna elektronika generira signal za
proženje osciloskopa. Tako se v končni sliki pozanajo tudi podrhtevan-
je prožilnika in samega osciloskopa. Skupno podrhtevanje povsem pre-
glasi podrhtevanje merjenega signala.
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v enem samem preletu, v času katerega vdelana logika  že iz pri-
hajajočih vzorcev določi taktni signal in iz njega pravi trenutek
proženja ter razvrsti vseh 8.000.000 vzorcev v očesni diagram.
Tak pristop ima vrsto prednosti poleg očitne - hitrejšega izrisa
diagrama. Tako izrisan diagram je bistveno točnejši od diagra-
ma izrisanega z večkratnim preletom, saj denimo že podrhteva-
nje časovne baze v osciloskopu povzroča nepredvidljiva časo-
vna odstopanja pri posameznih preletih. Danes pa moderni osci-
loskopi v enem preletu zajamejo signal, analitično določijo tre-
nutek proženja in temu ustrezno preračunajo in prikažejo zajete
vzorce.

Poleg tega lahko inženir vidi dobesedno vsak zajeti vzorec in
tako vedno ve za vse vzorce, ki so "padli" izven očesne maske.
Na slikah 1a in 1b lahko lepo vidimo najočitnejšo razliko v kako-
vosti zajetega signala med obema tehnikama. Na sliki 1a, ki je
bila dobljena z večkratnim preletom je videti, da je kumulativno
podrhtevanje časovne baze prožilnika preglasilo podrhtevanje
signala, ki smo ga želeli izmeriti.

Meritev podrhtevanja
Z naraščanjem prenosnih hitrosti upada čas posameznega bita
in s tem tudi dovoljeni čas podrhtevanja. Pri 2.5 Gb/s je čas bita
samo 400 ps (0.4 ns), dovoljeno podrhtevanje pa tipično v raz-
redu 50 - 75 ps.
Tipični testi podrhtavanja merijo stabilnost časa periode, polpe-
riode in variacije v času zaporednih ciklov, vendar so tudi testi
za druge parametre. Ker je podrhtevanje statistični fenomen,
postavlja dodatne zahteve pred testno opremo, saj mora ta hkra-
ti zajemati vzorce hitro in dolgo časa, da lahko zagotovi zado-
stno časovno ločljivost in dovolj podatkov za izračun statistike.
Inštrumenti prejšnjih generacij so se zajema lotevali v velikem šte-
vilu kratkih a hitrih zajemov in nato iz zajetega mozaika skušali
sestaviti celoto v upanju, da vsak zajeti košček vsebuje približno
enako distribucijo vseh iskanih veličin in da bo sestavljeni moza-
ik dal pravo sliko pojava. V splošnem lahko podrhtavanje deli-
mo na ISI (InterSymbol Interference), DCD (Duty Cycle Distor-
tion), PJ (periodic Jitter) in BC (Bounded Component). Torej lah-
ko tester z uporabo modernih tehnik preveri ustreznost merjene

opreme in hkrati v primeru neustreznosti natanko določi kompo-
nento podrhtevanja, ki je nad dovoljeno mejo ter s tem pokaže
na možni vzrok.

To je še posebno uporabno za moderne vmesnike, kot so SATA
(Serial ATA-novi standard za povezovanje trdih diskov) in PCI
Express, ki uprabljata "Spread Spectrum" tehnike variranja tak-
tnega signala, kjer je velika verjetnost variacije pogostnosti
napak glede na trenutno frekvenco, torej dolžino bita. Pri tradi-
cionalnem zajemu v mnogo ponovitvah, bi dolžinske variacije
zakrile vse ostale napake, pa še za napake, ki bi ostale vidne,
ne bi vedeli ali so povezane z določeno dolžino bita...

Pri zajemu signala moramo paziti na to, da je zajeti vzorec
zadosti velik, da omogoča ustrezne statistične obdelave. Pri sig-
nalih, ki uporabljajo "Spread Spectrum" morajo zajeti vse prene-
sene bite informacij skozi več ciklov razmeroma počasnih varia-
cij taktnega signala,  ki jih povzroča "Spread Spectrum".

Sliki 2a in 2b jasno kažeta razliko v kakovosti izvedene statisti-
ke, če jo lahko zasnujemo na osnovi 300.000 zajetih vzorcih
glede na statistiko, zasnovano na večkratnih zajemih vzorcev v
skupinah po 250. Lepo lahko vidimo, da v drugem primeru ne
ločimo učinkov, ki jih povzroča "Spread Spectrum" od neželjenih
odstopanj in tako je taka meritev bistveno manj uporabna. 

Parametrični testi
Parametrične teste izvajamo v primerih, ko potrebujemo popol-

Slika 1b - Isti signal, zajet v enem preletu. Ker ne uporabljamo zunan-
jega proženja, ampak regeneriramo taktni signal in s tem trenutek
proženja iz zajetih vzorcev, ni dodatnih virov podrhtevanja. Rezultat je
mnogo razločnejsa slika signala.

Slika 2a, b - Rezultat prejšnjih meritev, prikazan kot histogram
podrhtevanja. Vidimo, da regeneriranje taktnega signala deluje
učinkovito kot PLL in stalno spremlja osnovno frekvenco oscilatorja ter
tako daje mnogo natančnejšo sliko.

a

b
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nejšo informacijo o ne/ustreznosti napra-
ve podanim zahtevam glede podrhtava-
nja. Moderen inštrumentarij nam omogo-
ča spremljanje do 100 parametrov, kritič-
nih za dani protokol. Seveda dovoljujeo
nove generacije inštrumentov tudi definici-
jo lastnih parametrov. Meritve lahko prila-
godimo potrebam v MatLabu, MathCadu,
s pomočjo Visual Basic srciptov ali celo v
Excellu. Posamezne parametre tako lahko
prikažemo v želenem grafičnem načinu
(histogram, simulacija osciloskopske sledi
itd.). 

Na sliki 3 si lahko ogledate parametrični
test za PCI Express. Osciloskop zajema

podatke v dolgi sekvenci, ki pokriva več zaporednih ciklov
"Spread Spectrum" taktnega generatorja. 
Na zajetih podatkih opravi "očesni test", izračuna "bathtub" kri-
vuljo podrhtevanja ("jitter bathtub curve"), prikaže distribucijo
robov impulza in distribucijo TIE (Time Interval Error - primerja
položaj posameznega bita glede na izračunano pravilno pozi-
cijo), poleg tega pa izračunava še štiri uporabniško določene
parametre.

Skratka, višje hitrosti zahtevajo hitrejše vzorčenje, večjo globino
in izčrpnejšo analitiko ob pokrivanju kompleksnih spremenljivk,
ki bi lahko vplivale na meritve. Z uporabo X-Strema tehnologije
smo se potrudili čimbolj približati tem zahtevam. Globok vzorč-
ni pomnilnik omogoča zajem vplivov mnogih spremenljivk, tudi
tistih, ki se spreminjajo relativno počasi glede na bitno hitrost -
kompleksna analitika.

Slika 3 - Test ustreznosti PCI Express vmesni-
ka. Hkrati lahko nadzorujemo amplitudo sig-
nala (545 mV), odprtost "očesa" (315.5 ps),
povprečno širino bita (399.4 ps) in največje
dovoljeno podrhtevanje (46.4 ps)

E
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TEKTRONIX TDS-3034B
Avtor: Branko Badrljica

Tektronixovi malčki iz serije TDS-3000(B) so na trgu že nekaj let in so si kljub majhnosti pris-
lužili status strupeno zmogljivega orodja. Čeprav jih je Tek namenil bolj mobilni uporabi, kot
je denimo terenski servis itd, jih boste našli na mizi marsikatere bolje opremljene delavnice.
Ne samo to, ta malček je nastopil tudi na Hollywoodskem filmskem platnu. Videli ga boste
denimo v "The Core", "Swordfish" itd. Če so že filmatji dojeli, da ne moreš biti znanstvenik
brez prižganega TDS-30xx na mizi, potem bo že nekaj na tem ;o)

Stvari so naredile veliko korakov naprej
od časov, ko sem se na srednji šoli smukal
okrog 20MHz Hamegovega dvokanalne-
ga osciloskopa. Takrat se je dalo oscilo-
skop precej dobro opisati z nekaj podatki,
kot so na primer občutljivost in končni
napetostni in frekvenčni doseg vertikalnih
ojačevalnikov, število kanalov, razpon
hitrosti časovne baze in še nekaj drobnari-
jami. Pomen testiranja takratnih modelov
je bil predvsem v tem, da bi videli, kako
realna naprava odstopa od ideala.

Nove generacije digitalnih osciloskopov
pa so prekompleksne, preobsežne in
sploh preveč univerzalne, da bi se dalo
njihove lastnosti enostavno opisati v nekaj
stavkih, pravzaprav bo za to premalo tudi
prostor, ki ga zavzema ta članek. Pravi
primer za to trditev je ravno TDS30xx seri-
ja naprav, ki bi jim težko rekel osciloskop,
saj so z njim primerljive nekako tako kot je
primerljiv dober avtomobil s kolesom.
Mislim, da bi za take stvari morali uporab-
ljati drug izraz, kot je na primer analogni

analizator ali kaj podobnega. Osciloskop
je namreč namenjen opazovanju hitrih,
vendar ponavljajočih se pojavov, medtem
ko na primer TDS3034B vzorči signal in
ga pred analizo shranjuje v svojem inter-
nem hitrem pomnilniku, torej ne zahteva
ponavljajočega se signala. Še več, ko je
signal enkrat v pomnilniku, so možne raz-
lične obdelave v odvisnosti pač od tega,
kaj v signalu nas zanima. Tako nam
TDS30xx serija omogoča različne meritve
napetosti, toka, frekvence in časa ter celo
frekvenčno analizo. 

Zato bi ga moral obravnavati kot zajeten
kup inštrumentov, ki bi sami zase zajeli
površino cele delovne mize in vsakega bi
moral opisati s svojimi parametri, ki so
zanj bistveni. Poleg tega je v srcu naprave
pravi računalnik, ki lahko komunicira s PC-
jem in tudi igra različne vloge. Opis samo
tega vidika bi lahko vzel površino solidne-
ga petstranskega članka, ki bi se poleg
lastnosti naprave moral lotiti tudi lastnosti
priloženega programja. Vse skupaj je pre-

več zame, saj sem samo človek. Zato sem
se stvari lotil samo delno in sem v članku
zajel detajle, za katere mislim, da bodo
zanimali večino, ostali pa jih lahko poišče-
jo na Tektronix-ovih Webstraneh ali še
bolje pri podjetju BELMET na telefon
061/152-14-06.

Nekaj splošnih podatkov 
TDS-3000B serija je izboljšava obstoje-
če serije 3000. Verzija B ima vdelan
Ethernet vmesnik, pa tudi nekoliko več
modulov je v osnovni ceni osciloskopa.
Aja, pa poleg N kanalov (N=2,4) ima
tudi poseben vhod za zunanje proženje. 

Na mizi imam že kar nekaj časa TDS-
3034B in se še nisem odločil ali je tisti "B"
vreden razlike v ceni, je pa prekleto lepo
spremljati dogajanje v vezju kar na sosed-
njem PC računalniku in uvoziti slike nepo-
sredno v Word, Excell itd. Kot pravijo, tudi
lenoba ima svojo ceno :o)

Če se ne motim, je sedaj na trgu samo ver-
zija "B", ki je cenovno tam nekje, kot je
bila včasih navadna verzija.
Vsaka razprava op razlikah v ceni pride
torej v poštev le, če se odločate za nakup
rabljenega osciloskopa. Ostalih razlik
med 3000 in 3000B verzijo ni, zato se
nanaša ta članek v največjem delu na obe
izvedenki.

TDS30XX serija naprav se deli na tri
hitrostne razrede s po dvema modeloma-
dvokanalnim in štirikanalnim. Prvi "X" v
oznaki družine TDS30XX govori o dekla-
rirani frekvenčni meji. Tako so naprave z
1.25 Gs/s deklarirane kot 100 MHz,
naprave z 2.5Gs/s kot 300 MHz in
naprave s 5 Gs/s kot 500 MHz). Tako
moj TDS3034 premore delo s signali z
osnovno frekvenco vse do 300 MHz in
ima 4 kanale. Podatek o mejni frekvenci je
seveda treba jemati precej pogojno, saj je
bolj stvar ocene kot kakega egzaktnegaPreizkušani model TDS3034B - 300MHz, digitalni osciloskop z barvnim LCD zaslonom
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Preklopite na popolnost
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Ohišja:

Ohišja za elektroniko:

Klimatizacija ohišij:

Komponente za električne razvode:

Komunikacijska ohišja:

Ohišja za zunanjo uporabo:

ITS- ohišja:

mala in velika ohišja, komandna ohišja,
eksplozijsko varna ohišja, ohišja v EMC zaščiti

"rack" ohišja, napajalne
enote, ohišja za inštrumente, prilagodljiva "rack"
ohišja, ohišja in modularna ohišja za elektroniko.

klima naprave za ohišja,
toplotni izmenjevalci, grelci, ventilatorji in
filterske rešetke, "rack" hladilni sistemi,
klimatizacijski dodatki.

bakrene
zbiralke, zaščita zbiralk, priključne komponente,
ločilniki, izolatorji, dodatki.

ohišja za kontrolni
nadzor, ohišja za mreže, stenski mrežni razdelilci,
telekomunikacijska ohišja, optični razdelilci.

mala in velika ohišja,
modularna in kompaktna ohišja, klimatizacija in
dodatki za zunanja ohišja.

informacijski tabloji in ohišja, ohišja
za bančne avtomate.

izračuna, ker pri teh stvareh v praksi ne
drži teoretični rek, da je najvišja opazova-
na frekvenca signala enaka polovici frek-
vence vzorčenja.

Vsi modeli imajo oznako DPO (Digital
Phosphor Oscilloscope), kar pomeni, da
lahko simulirajo obnašanje fosforja na
klasičnem analognem osciloskopu, kjer
pogosteje ponovljeni deli pojava povzro-
čijo svetlejšo sled na zaslonu in obratno. 
V praksi pomeni DPO še nekaj drugega.
Doslej je namreč veljalo načelo, da so
analogni osciloskopi slepi za enkratne
pojave, digitalni pa se niso ravno najbolje
obnesli pri hitro se ponavljajočih pojavih.
To se je dogajalo zaradi tega, ker je
elektronika potrebovala kar nekaj časa
po končanem zajemu signala, da ga je
izrisala na zaslon in šele nato se je lahko
začel novi zajem signala. Pri hitro se
ponavljajočih pojavih tako osciloskop
veliko ponovitev ni ujel. Za primerjavo
povejmo, da je doslej najhitrejši analogni
osciloskop (seveda Tektronixov) dosegal
do 200.000 proženj v sekundi, najhitrejši
klasični digitalni osciloskopi pa nekje 300

proženj v sekundi.To mejo so pri Tekronixu
presegli z vpeljavo InstaVu (TM) tehnolo-
gije, kjer so s paralelizacijo obdelave sig-
nala pri serijah TDS500C in TDS700C

dosegli do 400.000
proženj v sekundi. Z
dodatnimi izboljšavami
so uspeli ob tem dati
prikazanemu signalu
še (pogojno rečeno)
tretjo dimenzijo - distri-
bucijo signala po času
in tako sta nastali seriji
TDS500D in TDS700-
D. Serija TDS30XX je
nastala kot cenovni
kompromis.  Tako TDS-
30XX ne dosega hitro-
sti serije TDS500D in
TDS700D, vendar s
svojimi do 5.000 pro-
ženji v sekundi dosega
odlične rezultate. Me-
ne osebno je očarala
frekvenca zajema vzor-
cev, z inteligentno na-
stavitvijo proženja pa
sem na zaslonu tako in
tako vedno "zamrznil"
tisti prelet, ki me je
zanimal in se nisem
sekiral za frekvenco
proženja. 

Pri Tektronix-u so torej
DPO oznako namenili
visokoprofesionalnim
serijam TDS 5XX in

TDS7XX, serijo TDS30XX pa obravnavajo
kot "low cost DPO". Ob svoji plači se s
tem ne morem strinjati, saj gredo cene za
TDS30XX od cca. 700 kSIT do 2.400
kSIT, vendar razumem poglede Tektronix-
ovih strokovnjakov v nekem relativnem
merilu, ker stane najcenejši model "prave"
serije DPO - TDS520D cca. 2.400 kSIT,
trenutno najdražji TDS794D pa celo cca.
8.200 kSIT. Moja ocena je, da so TDS-
30XX namenili profesionalcem v manjših
podjetjih, ki si ne morejo privoščiti večjih
modelov, vendar potrebujejo zelo močno
orodje.  

Deklarirane lastnosti
Za začetek si poglejmo osnovne lastnosti
testiranega TDS3034B, kot jih lahko naj-
dete v prospektih:
• vdelan kakovostni barvni TFT LCD zaslon 
• 4 kanali + 1 kanal za morebitno zuna-

nje proženje

Avtor članka pri testiranju osciloskopa 

Tektronix TDS3032 - digitalni fosfor v akciji
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• 300 MHz (2.5 Gs/s po kanalu)
• globina pomnilnika 10.000 točk po kanalu na zaslon
• možnost vklopa hitrega prožilnika z 500 točkami po zaslonu

(hitro spreminjajoči se pojavi)
• možnost dela z vgrajenim Ni-Cd akumulatorjem (opcija)
• poseben hitri zunanji polnilnik za akumulator (opcija)
• vhodna impedanca 1Mohm oz. 50 Ohm (nastavljivo preko

menujev)
• najvišje dovoljene napetosti 
• pri 50 Ohm term. 5V z trenutnimi skoki do 30V
• pri 1Mohm term. 150 V RMS (400 Vpk)
• 9-bitno vzorčenje, vsi kanali zajemajo vzorce hkrati
• napetostna področja od 10mV/razd do 1V/razd (50 Ohm) in

10V/razd (1MOhm)
• možnost omejitve vhodne širine prep. pasu na 150 MHz
• možnost razširjene analize videosignalov (opcija-modul

TDS3VID)
• možnost dodatnih pogojev pri trigeriranju (opcija-modul

TDS3TRG)
• možnost frekvenčne analize signalov (opcija-modul TDS3FFT)
Specifikacijam je v "User Manualu" namenjenih kar nekaj strani, tu
smo navedli samo najpomembnejše.
Tako, dovolj teorije, preskočimo na prakso! 

Postavitev in prvi vtisi
Napravo sem dobil skupaj z merilnimi sondami, akumulatorjem,
navodili, programjem in ostalim v veliki kartonski škatli, kjer so bile
vse ključne stvari vložene v penaste nosilce in lepo zložene.
Stvar ima kot opcijo tudi akumulator, ki je zelo velik (zavzema 1/4
volumna naprave !), za katerega pa se nisem odločil.
Je precej drag, poleg tega pa ga pri namiznem delu ne potrebujem.
Model, ki sem ga predhodno dobil na test, je imel akumulator vde-
lan, kar sem s pridom izkoriščal. Če je namreč osciloskop akumula-
torsko napajan (ga iztaknete iz omrežja), potem nima lastne "mase"
in ga lahko priklopite tudi na signale, ki si ne delijo mase z ozemljit-
vijo napajanja osciloskopa. Zelo uporabno za popravilo TV apara-
tov, monitorjev itd. 

Vendar se akumulator zelo hitor prazni, povsem isti rezultat pa dose-
žete, če ga napajate z ločilnim transformatorjem, kar je veliko cene-
je. Akumulator je presenetljivo velik, saj zavzema nekako četrtino ali
petino prostornine naprave, omogočal naj bi dve uri dela na terenu,
vdelana elektronika pa ga lahko napolni v največ 18 urah. Nisem
ga hotel popolnoma izprazniti, zato podatkov o avtonomnem delu
nisem preizkusil. Po malo več kot polni uri dela je kazalec stanja aku-
mulatorjev na zaslonu padel na malo več kot polovico, zato bi temu
podatku verjel. 
Mimogrede, malce sem se igral in opazoval signale na različnih toč-
kah PC-jevega switching napajalnika, v trenutku nepazljivosti pa sem
v vezju napajalnika  povzročil kratek stik, nakar je glasen pok odne-
sel glavno varovalko v delavnici in vse je ugasnilo. Ugasnile so
neonske svetilke, računalnik, monitor, spajkalnik, usmernik in zavla-
dala je poltema iz katere se je zableščal zaslon osciloskopa, ki me
je hladno opozoril s posebnim menijem, da se sedaj napaja iz aku-
mulatorja in da varnostni prepisi v tem primeru zahtevajo ozemljitev
ohišja preko sponke na zadnji strani! Res efektno, še posebno zato,
ker je stvar videti kot namizna naprava in ne kot nekaj, kar bi lahko
imelo akumulator v sebi.

Ko sem torej odpakiral malo pošast, mi je v rokah najprej obtičala

X-Y prikaz signala na sponkah kristala oscilatorja

Pogled od blizu na zaslon z menujskimi tipkami

Priložene kakovostne 500 MHz sonde
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demo disketa. Čeprav so me že pošteno srbeli prsti, sem jo ven-
darle radovedno zabrisal v disketnik svojega PC-ja, vendar se ni
zgodilo nič, podrobnejši pogled nanjo mi je razkril samo kup
datotek v png formatu, datoteko main.nav in readme.1st. Šele ko
sem odprl slednjo, sem zvedel, da disketa ni namenjena PC-ju
temveč osciloskopu, ki ob vklopu z diskete požene demo!

Demo je pač demo - precej dolgočasna stvar, vendar sem iz
njega izvedel nekaj koristnih informacij o proženju in podobnih
zadevah, ki bi jih sicer moral besno iskati po navodilih. Pri
Tektronix-u niso vdelali flopi enote v osciloskop samo zato, da bi
vam  lahko kazali demo, ampak si z njo lahko pomagate na raz-
lične načine. Ker vsebuje zverinica očitno v sebi pravi mali raču-
nalnik, ji je možno tako kot vsem novejšim matičnim ploščam vpi-
sati novo programje kar z diskete neposredno v notranji FLASH
pomnilnik! Na Tektronix-ovem Websiteu dobite vedno najnovej-
šo  verzijo programja. Zaradi ažurnosti BELMET-ovih strokovnja-
kov moram priznati, da se mi tega kar nekako ni dalo preizkuša-
ti, saj sem dobil najbolj svežo verzijo že vdelano. Flopi pogon
lahko tudi shranjuje slike z zaslona, če ste osciloskopu dopove-
dali, da imate tiskalnik, katerega izhod je v datoteki na disketi.
Izbirate lahko med kar nekaj tiskalniki, od matričnih do HP-jevih
laserjev, možen pa je tudi izhod v PS, EPS ali kakem metaforma-
tu, ki ga razumejo Okna. Poleg tega lahko priklopite tiskalnik na
vdelana Centronics vrata ali pa na opcijsko kartico z GPIB oz.
RS232 vmesnikom. Nad GPIB se ne navdušujem preveč, pri kar-
tici z RS232 sem pa zastrigel z ušesi, še posebno zato, ker je na

isti kartici tudi klasični 15-pinski VGA izhod, kjer lahko priklopite
kar navaden VGA monitor! To sem tudi poskusil in slika je hipno-
tično lepa, mogoče tudi zato, ker sem doslej kar nekaj let gledal
v vojaško zeleni zaslon svojega Hameg-a z "zaporniško rešet-
ko"…

Vse te opcije lahko nastavite preko menija SYSTEM I/O, kjer
lahko izvedete tudi avtodiagnostiko, nastavite jezikovno podro-
čje, izvedete prenos datoteke do PC-ja preko izbranih vrat, ali
kako enostavno manipulacijo datotek na disketi, itd.
Ob robu zaslona je na desnem robu 5 tipk za izbiro opcije in
tipka "menu off", ki ugasne trenutne menije na zaslonu, 7 tipk na
spodnjem robu ter posebna "hardcopy" tipka v spodnjem levem
vogalu, vse ostale kontrole so pa bolj ali manj razporejene tako,
kot na dobrih starih analognih osciloskopih. Deljene so smiselno,
po blokih simuliranega analognega osciloskopa. Z leve proti
desni gredo blok za izbiro kanala, blok za nastavitev vertikalne-
ga ojačevalnika na izbranem kanalu, blok z opcijami za trigeri-
ranje in blok za upravljanje posebnih opcij zajema podatkov. 
Zgornji del zajema blok za posebne funkcije, kot so delo s kur-
zorji, posebne meritve, shranjevanje in nalaganje nastavitev,
nastavitve prikaza in podobno.

Fosfor- digitalni
Pa začnimo z največjim ponosom serije TDS30XX, digitalno per-
sistenco! V osnovi gre za softversko simulacijo obnašanja fosfor-
ja na klasičnem analognem osciloskopu, kjer so pogostejši deli
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pojava hkrati svetlejši in odebeljeni, tam kjer je hitrost žarka po fos-
forju večja in prehodi manj pogosti, pa je sled tanjša in temnejša.
Simulacija je kot rečeno programska, saj na LCD TFT zaslonu tudi dru-
gače ne bi šlo, vendar je tako popolna, da boste sčasoma pozabili,
da ne gledate v zaslon klasičnega osciloskopa. 

V npr. amplitudno moduliranih signalih boste takoj opazili razlike v
svetlosti površin pasov in tako odkrili nepravilnosti v signalu, tudi če
imate časovno bazo nastavljeno veliko predolgo, da bi lahko jasno
razločili visokofrekvenčni nosilec. Kar je še lepše, v nasprotju s klasič-
nim osciloskopom, lahko dolžino persistence uravnavate in jo po želji
tudi izklopite! Tako kot pri drugih digitalnih osciloskopih si lahko tudi
tu omislite s posebno opcijo v meniju dva kurzorja, s katerima lahko
bolj točno izmerite časovne in napetostne razlike med posameznimi
točkami v signalu. Kurzorja lahko postavite na signala kateregakoli
kanalov, na enega od 4 signalov, shranjenih v pomnilnik ali na ima-
ginarni signal, ki ga dobite s pomočjo funkcije "MATH" kot rezultat
matematične funkcije med izbranima kanaloma.

Kurzorja sta lahko horizontalna ali vertikalna. V prvem primeru se
meritve nanašajo na razlike napetosti, v drugem pa se lahko nanaša-
jo tako na napetost kot na čas. Preko tipke "Measure" si lahko prikli-
čete hkrati do 4 različne meritve pojavov na zaslonu.  Merite lahko
čas periode, frekvenco, širino pozitivnega ali negativnega impulza,
čas naraščanja ali padanja, duty cycle, amplitudo in sploh različne
napetosti opazovanega signala (max, min, RMS, itd). Pri tem je treba
reči to, da so vse te "meritve" izračunane iz zajetega vzorca signala,
tako, da jim ni verjeti z enako gotovostjo, kot če bi jih dobili iz namen-
skega inštrumenta, temveč služijo za boljšo oceno stvari na zaslonu.

Če boste na primer opazovali signal iz 50,000 MHz kvarčnega osci-
latorja in vam bo pri meritvi frekvence vrednost nihala med 49,98 in
50,02 MHz, nikar ne vrzite oscilatorja v smeti! To lahko vidite tudi po
prikazu decimalk, saj vam TDS30XX prikaže samo kaki dve mesti za
decimalno piko. Čemu je potem taka meritev sploh namenjena ? Do
enakih rezultatov bi lahko prišli tudi sami, če bi se potrudili pri odčita-
vanju periode z zaslona, vendar je ta samodejni način mnogo hitrej-
ši in lažji, praktično   vedno pa vam omogoča meritev ki je natančna
na kakih 1-2 %. V praksi zelo uporabno. 
Pri meritvah periode in frekvence je treba dodati še eno pripombo.
prej omenjene natančnosti boste dobili le, če je šum v opazovanem
signalu zanemarljiv. Če je šuma več in so robovi opazovanega signa-
la relativno položni, bodo napake pri "meritvi" hitro poskočile na
10% in čez. Do tega prihaja zaradi dejstva, da vdelana elektronika
meri eno samo periodo ali v najboljšem slučaju le nekaj period pri
vsaki meritvi. Tako vsak šum, ki malenkostno premakne čas prehoda
skozi ničlo, povzroči procentualno veliko napako merjenja. Vaš
domači frekvencmeter seveda prešteje veliko več period in se take
malenkostne napake skrijejo v zajetem številu period. Vendar zato
lahko s TDS-om izmerim frekvenco kakega pojava, ki se pojavlja peri-

odično, vendar le za kratek čas, kot je na primer burst signal v sestavljenem video signalu (composite video). Ta ima frekvenco 4.43
MHz in se pojavi samo za kakih 10 period na vsakih 64 µs. Poskusite izmeriti kaj takega z vašim na-osem-decimalk-natančnim frek-
vencmetrom!  

Seveda velja isto tudi za napetostne meritve, bi pa tu omenil še nekaj, namreč šum v kanalu. Teoretično je pretvorba analognega
signala 9-bitna, torej bi vsak zajem moral imeti napako, manjšo od 1/512 dosega  na nekem področju, vendar lahko v praksi prak-
tično na vseh področjih tudi brez signala opazimo znaten šum od cca. 1/5 razdelka, ki je enak na obeh kanalih in ki ga osebno
pripisujem šumu samega A/D pretvornika. Je že tako, da se ne da imeti hkrati A/D pretvornika, ki bi zmogel 2.5Gs/s in 9-bitno
natančnost, vendar bi kljub temu dal življenje (drugih, seveda) za podatek o tem, kateri A/D pretvornik je uporabljen. Pri Analog
Devices, ki ga jemljem kot referenco kar se A/D, D/A pretvornikov in podobnih stvari tiče, so v posebnem dokumentu napisali, da

TDS 3032 ima tudi možnosti samokalibracije in kompenzacije sig-
nalnih poti

TDS3032 se lahko z vami pogovarja v veliko jezikih. Slovenščine na
žalost ne pozna

Inteligentna komunikacija z uporabnikom skoraj v stilu PC-ja



so taki pojavi povsem normalni, saj proizvajalci A/D-ju dodajo malo
belega šuma namenoma, da bi prikrili kvantizacijski šum. Moje oseb-
no prepričanje je še, da vdelani A/D pretvornik ne zmore hkrati 9-
bitne pretvorbe in 2.5 Gs/s in da se pri najvišjih hitrostih zajema pri-
bliža dejanjski vrednosti signala šele po nekaj pretvorbah, vse ostalo
pa opravijo programski algoritmi...   
Kakorkoli že, pojav sploh ni moteč, opazili ga boste sem ter tja, ven-
dar ga navajam kot edino negativno razliko v primerjavi s klasičnim
analognim osciloskopom in kot majhno zlobno kljubovanje
Tektronixovim reklamnim izjavam, da novi digitalni osciloskopi prav v
vsem prekašajo staro analogno klasiko…
Blok za izbiro kanala poleg obeh kanalov ponuja še do 4 kanale iz
pomnilnika in "Math" kanal, ki je kot že rečeno rezultat matematičnih
operacij med kanali (osnovne matematične operacije), če pa imate
tudi FFT modul, lahko na MATH kanalu opazujete pojav v frekvenč-
nem prostoru. Tu moram omeniti, da mi pri podjetju BELMET na žalost
v danem času niso uspeli dobiti tudi FFT modula, mi je pa nek kolega
naredil uslugo, in sem se lahko poigral z FFT modulom z njegovega
TDS-a za kakih četrt ure. To je bilo odločno premalo za resen test,
vendar dovolj za nek prvi vtis. Stvar deluje povsem v redu do nekako
četrtine frekvence vzorčenja in zadovoljivo do polovice. Pri
TDS3034B, ki ima vzorčenje na 2.5Gs/s to pomeni, da se stvar lepo
obnaša do kakih 600 MHz. Vendar je tudi tu treba reči nekaj stvari.
TDS3034 je bil ustvarjen z namenom opazovanja pojavov v časo-
vnem prostoru v linearnem merilu, pravi spektralni analizator pa ima
napetostno os v bistvu podano v dB, pri čemer bi vsak pošten analog-
ni analizator moral imeti prostora na zaslonu za vsaj 80 dB, kar je
verjetno za vdelano elektroniko preveč. Treba je razumeti, da klasič-
ni analizator vhodni signal najprej meša in tako dobi nižjo medfrek-
venco, ki jo spet meša skozi več stopenj in na koncu dobi eno vred-
nost, ki predstavlja amplitudo signala na vhodu, po frekvenci lokalnih
oscilatorjev pred vsemi mešalnimi stopnjami pa lahko vdelana krmil-
na elektronika nastavi frekvenco, ki jo trenutno zanima. Tako pri kla-
sičnem analizatorju lahko uporabijo zelo natančen A/D pretvornik z
20 in več biti, TDS3034 pa ima pretvornik, katerega lastnosti so
ravno nasprotne zahtevanim - je presneto hiter, vendar s svojimi 9-imi
biti bistveno premalo natančen. Tako je tudi s funkcijo FFT- ne priča-
kujte od nje, da se bo obnašala kot namenski frekvenčni analizator,
vendar vam bo prišla zelo prav pri vsakdanjem delu, ko boste mora-
li tako na hitro oceniti, kaj se v nekem mešalniku sploh dogaja. 

Poleg bloka za izbiro kanalov je blok za delo z vertikalnim ojačeval-
nikom, kjer lahko nastavite vse tisto, kar vidite na klasičnem oscilosko-
pu pred sabo, vendar z nekaj izjemami. Tako lahko izbirate med 75
Ohmsko in 1Mohmsko upornostjo vhoda osciloskopa ter bias pred-
napetostjo. Ta ima na videz enak učinek kot gumb, s katerim pomika-
te signal v vertikalni smeri, vendar je bistveno bolj uporaben. Če
imate recimo majhno motnjo v pravokotniku visokem 100V, potem je
na dosegu 1V/rd ne boste ravno zlahka videli in tudi signala ne boste
uspeli pomakniti za toliko navzdol, da bi ga ujeli na zaslonu. S to
funkcijo pa lahko enostavno vhodnemu signalu "odštejete" 100V in

tako dobite zanimivi del navidezno na potecialu 0V, kjer želeni del zlahka raztegnete v obeh smereh. Opisano funkcijo so baje dose-
gli s posebnim operacijskim ojačevalnikom na vhodu vsakega kanala, ki je namenjen prav temu.

Na bloku za nadzor proženj je kar nekaj novosti. Prva in največja sta v bistvu dva prožilnika namesto enega, kot je to v navadi pri
klasičnih osciloskopih. Kot pogoj za zajem signala lahko torej postavimo proženje A, kateremu mora slediti še proženje B, da se
začne zajem signala. Ker lahko vsakemu prožilniku nastavimo pogoje po svoje, pomeni to izrazito fleksibilnost pri izbiri opazovane-
ga področja v signalu.  Za nameček sta na voljo tudi funkciji za zakasnitev proženja in za prepoved ponovnega proženja za želje-
ni čas po proženju. Prožimo lahko na prehod (edge), dodatni moduli pa nam dodajo možnosti proženja na impulz in videosignal.
Pri proženju na prehodu lahko nam je na voljo ves železni arsenal klasičnih osciloskopov (prvi ali zadnji rob, podani nivo, itd) pa
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MERILNA OPREMA - Tektronixova družina DPO osciloskopov TDS-3000B

Na prikazanem signalu so možne različne meritve časa, frekvence
in napetosti

Ista signala v X-Y soodvisnosti. Nagib govori o faznem zamiku,
odstopanje od premice pa o linearnem popačenju

Signala na kristalu kvarčnega oscilatorja (16,3MHz) v časovnem
prostoru
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še proženje glede na strmino roba.
Proženje na impulz je lahko precej bolj zanimivo, že zaradi tega
ker je to osnova vse digitalne elektronike in ker te možnosti ni pri
analognih osciloskopih. Prožimo lahko na prvem ali zadnjem
robu impulza poljubne polaritete. Možna je nastavitev proženja
na impulz, ki je širši ali ožji od zadane meje, impulz ki ji ustreza
(+/- 5%) ali na impulz, ki ji ne ustreza. Najbolj zanimivo je pro-
ženje na takoimenovane "runt" impulze. Gre za impulze, ki so iz
enega logičnega stanja prešli v nedefinirano področje, vendar
so se iz nedefiniranega področja vrnili nazaj v isti logični nivo.
Tako stanje dobimo na digitalnih signalih, ki jih krmili več oddaj-
nikov, ko v kakem trenutku skušata dva oddajnika spraviti signal
na različne nivoje. Ta funkcija je zato najbolj uporabna za iska-
nje nepravilnosti signalov na računalniških vodilih in podobnih
zadevah.
Meni popolnoma nova je opcija proženja na videosignal, kjer
enostavno priklopite kompozitni videosignal na enega od vho-
dov in preko menujev dopoveste napravi, da gre za PAL, NTSC,
VGA ali kak drug format in si izberete polsliko ali celo eno samo
vrstico, ki bi jo radi videli in to je vse. Ni mi pa ob tem čisto jasno,
zakaj deluje stvar samo do horizontalne frekvence 65 KHz.
Resda deluje PAL na 15.625 kHz in navaden VGA monitor delu-
je ponavadi pod 40 kHz, vendar pa gredo stvari že pri malo
boljših monitorjih krepko nad 65 KHz… To tu navajam toliko bolj,
ker ni videti kakih hardverskih razlogov za tako omejitev. No ja,
bo že popravljeno v naslednji verziji programja...
Poleg vsega naštetega boste v bloku proženja našli tudi tipko za
postavitev nivoja proženja na srednjo vrednost med minimalno in
maksimalno. 

Blok za nastavitev opcij pri zajemu vzorcev obsega tudi funkcije,
ki v bistvu vplivajo tudi na proženje. Tako lahko določimo enkrat-
ni prehod ob izpolnjenem pogoju proženja, nenehno proženje in
samodejno nastavitev dosegov glede na opazovani signal. Ob
zadnji opciji je treba reči, da ne deluje vedno najbolje, vendar
je to stvar bolj ali manj pametne avtomatike,  ki ne more vedno
vedeti, kaj v signalu vas zanima, zato so včasih potrebni ročni
popravki. Kljub temu gre za zelo uporabno funkcijo, ki bo vaše
posege po nastavitvi napetostnega dosega in časovne baze
zmanjšala vsaj za 90%. Poleg tega  vsebuje ta blok tipko "acqui-
sition", ki določa način zajemanja podatkov. Preko nje lahko na
primer nastavimo prikaz podatkov tako, kot so zajeti ali recimo
poudarjanje ekstremov (mini- in maksimumi), povprečenje N
zaporednih vzorcev, dolžino persistence fosforja in podobno. S

temi nastavitvami lahko zelo lepo poudarimo zanimive dele sig-
nala. S povprečenjem signala lahko izfiltriramo visokofrekvenčni
šum v signalu, s poudarjanjem ekskurzij pa lahko poudarimo raz-
lične "špice" v signalu, kar je recimo zelo uporabno pri opazova-
nju signala na npr. napajalnih linijah ipd. Seveda bi špice lahko
zajeli tudi z enkratnim preletom, vendar nas dostikrat zanimajo
distribucija konic v različnih delih signala in tudi njihova višina ter
spremembe le-teh skozi čas, to bi pa z enkratnim preletom težko
videli.

Povzetek
Vse navedene možnosti vam omogočajo zelo udobno delo celo
pri zapletenih in neponavljajočih se pojavih, je pa res, da je
treba nekaj časa, preden vam vsa orodja pridejo v kri. To se je
najbolje pokazalo pri opazovanju delovanja PC-jevega napajal-
nika, ko sem lahko ob kavi med delom razmišljal v stilu: "zakaj je
Bog ustvaril to špico ravno tukaj ?". Zelo zanimiv je tudi pojav
"zvonenja" transformatorjev v napajalnikih tipa "flyback", kjer
sem s TDS3034 opazil dvojno resonanco v navitjih - eno frekven-
co določa lastna resonanca primarnega navitja, drugo pa očit-
no nek sklopni LC-člen med navitji transformatorja. Tega pojava
nisem zasledil v nobeni knjigi, TDS pa ga je  "opazil" takoj.

Skratka, gre za enkratno orodje, brez katerega mi živeti ni. Od
danes naprej pa ima zame fosfor kot kemični element tri oblike:
belo, rdečo in digitalno s persistenco... 

Še zadnji pogled na odlično orodje - Tektronix TDS 30XX

E
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INDUSTRIJSKA ELEKTRONIKA - Merilni elementi

Informacije: Marjan Pahor, Elektronika Pahor d.o.o.

Temperaturna tipala
Osnova temperaturnega tipala je temperaturno občutljiv element,
imenovali ga bomo merilni element. V temperaturnih tipalih so
lahko vgrajeni: polvodniški merilni elementi (KTY.., LM.., AD.., …)
ali uporovni merilni elementi (Pt100, Pt1000, Ni1000, termistor-
ji). Če je vgrajen uporovni merilni element, govorimo o uporovnih
temperaturnih tipalih.

Merilni element je povezan s priključnimi žicami ali kablom in vstavljen v cevko, ki jo

imenujemo cevni plašč. Za cevni plašč navadno uporabljamo cevi iz nerjavečega jekla,

ki  so na enem koncu zaprte.

Glede na temperaturno območje v katerem bo tipalo delovalo, ločimo različne tehno-

logije izdelave tipal. Tipala z delovnim območjem do 80 °C imajo priključne žice s PVC

izolacijo. Merilni element je pritrjen na priključne žice z mehko spajko. Tipala z delo-

vnim območjem do 250 °C imajo priključne žice oz. kabel s silikonsko ali teflonsko

izolacijo. Za povezavo merilnega elementa z žico se uporablja trda spajka. Tipala z

delovnim območjem nad 250 °C, imajo priključne žice posebej izdelane za višje tem-

perature. Vodniki priključnih žic in izolacija mora vzdržati visoke temperaturne obre-

menitve, merilni element pa je zvarjen s priključno žico temperaturnega tipala. 

Spodnja slika prikazuje zgradbo temperaturnega tipala.

Izbira merilnega elementa.
Merilni element izberemo glede na različne kriterije. Najpomembnejši je gotovo tem-

peraturno območje v katerem bo tipalo delovalo. Za temperature do 100 °C lahko upo-

rabimo vse zgoraj naštete merilne elemente. Za temperature nad 100 °C pa je pripo-

ročljiva uporaba merilnih uporov na osnovi platine ali niklja ( Pt 100,Pt 1000 ali Ni

1000 ). Najpogosteje so ti upori uporabni do temperatur okoli 500 °C, seveda ob pri-

merni tehnologiji izdelave tipala. Drugi najpomembnejši kriterij pri izbiri merilnega

elementa je elektronski sklop na katerega je priključen merilni element. Polvodniški

merilni elementi, posebno tisti z digitalnim izhodnim signalom, potrebujejo enostav-

na vezja za izvrednotenje merilnega signala. 

Merilni elementi tipa KTY so cenovno ugodni vendar imajo velika odstopanja upor-

nosti (±4%), kar vpliva na točnost meritve. Termistorje odlikuje velika sprememba

upornosti s temperaturo vendar je ta sprememba tudi zelo nelinearna. Časovna stabil-

nost termistorjev je zelo slaba, kar je njihova največja pomanjkljivost.

Uporovne merilne elemente na osnovi platine odlikujejo: velika časovna stabilnost,

majhne tolerance (0,5%) pri odstopanju normirane upornosti in uporabnost za mer-

jenje visokih temperatur. Normirana

upornost merilnega upora je  določena

pri temperaturi 0 °C in je 100 Ohmov za

merilni element z oznako Pt 100 in 1000

Ohmov za merilni element z oznako Pt

1000.

Za konec si oglejmo še razliko med Pt

100 in Pt 1000 merilnimi upori. Pt 100 s

svojimi 100 Ohmi upornosti predstavlja

nizkoohmsko zaključitev povezave med

njim in pripadajočim merilnikom, kar je

ugodno za imunost meritev proti mot-

njam okolice. Neugodno pa je majhno

razmerje upornosti merilnega upora Pt

100 proti upornosti priključnih žic, zato

mora imeti merilnik izvedeno kompen-

zacijo upornosti priključnih žic, ki pove-

zujejo merilni upor z merilnikom. To

dosežemo s trožično ali štirižično vezavo

tipala na merilnik. Z uporabo upora Pt

1000 se izognemo vplivu upornosti pri-

ključnih žic na meritev zato je merilnik

enostavnejši. Poveča pa se občutljivost

sistema na  motnje iz  okolice, rezultate

meritev moramo filtrirati zato so meritve

počasnejše.Upori Pt 1000 so se uveljavili

pri merjenju temperature v sistemih za

ogrevanje in prezračevanje. E
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PROIZVODNJA ELEKTRONIKE - Proizvodnja tiskanih vezij v INTEC TIV

Informacije: Gornik Igor, Elgo-line d.o.o.

Nenehno prilagajanje 
visokim zahtevam kupcev

odjetji Intec TIV d.o.o. Kranj in Elgo-line d.o.o. sta vodilna proizvajalca tiskanih vezij (v nadal-
jevanju: TIV) v Sloveniji. S stalnim spremljanjem razvoja elektronske industrije ter vpeljevan-
jem novih tehnologij, postopkov in materialov se prilagajamo visokim zahtevam kupcev.

Plošče TIV izdelujemo na podlagi naročnikove dokumentacije v

elektronskem zapisu, kar pomeni, da proizvajamo izključno po

naročilu za znanega kupca. Izdelujemo enostranska, dvostran-

ska in večplastna TIV, ki se uporabljajo v elektronski industriji

za izdelavo elektronskih naprav in drugih aparatov široke

potrošnje. Osnovna materiala za izdelavo TIV sta steklo-epoksid-

ni laminat in kompozitni laminat, prevlečen z bakreno folijo raz-

ličnih debelin (od 18 - 105 µm). Elektronska industrija ne pozna

nadomestnega proizvoda za TIV. Današnja TIV so visoko kom-

pleksni izdelki, ki poleg osnovnega namena zelo vplivajo na

kakovost električnih  signalov in s tem neposredno na kakovost-

no izvedbo izdelka. Zato se tovrstna industrija sooča s tehnični-

mi izzivi, kako izdelati plošče s tankimi bakrenimi vezmi, z novo

geometrijo in povečano gostoto priključnih ploskvic, ki jih

zahtevajo moderne komponente za površinsko montažo kot so

BGA (Ball Grid Array), QFP (Quad Flat Pack) in P-LCC (Plastic

Leaded Chip Carriver), itd.

Konstruktorji elektronskih enot zahtevajo miniaturizacijo, tako

da postajajo liki vezji vedno gostejši na enoto površine.

Posledica povečanja gostote lika vezji je zmanjšanje širine vezi

in medsebojne razdalje (razmaka), ki od sedanje dimenzije

150µm prehaja na 75µm. Trendi so tudi pri zmanjšanju premera

izvrtin (iz sedanjih 300µm  na 200µm ). Izdelava nove generaci-

je TIV, pa je povezana z novimi vlaganji. Kljub vsem tehnolo-

škim težavam bosta podjetji Intec TIV d.o.o. in Elgo-line d.o.o.

do konca tega leta sposobni izdelovati omenjene plošče TIV s

povečano gostoto lika vezja.

Varovanje okolja pri proizvodnji TIV poteka v skladu z
zakonodajo Republike Slovenije o varstvu okolja. 

Preizkušanje proizvodov izvajamo po mednarodnih standardih

IEC 60326-5, IEC 62326-4 in IPC A-600F oziroma po specifikaci-

ji kupcev. To nam omogoča lastni laboratorij in spremljanje sled-

ljivosti vseh postopkov za izdelavo plošč TIV.

Spajkljivost izdelanih plošč TIV je ena od najpomembnejših

kakovostnih karakteristik, ki jo kupci vedno zahtevajo.

Kontroliranje spajkljivosti se izvaja na laboratorijski spajkalni

liniji z valom. Preizkus spajkljivosti se vzorčno izvaja za vsako

serijo plošč TIV. Presoja kupca za odobritev dobavitelja izdelo-

valca TIV postavlja spajkljivost kot zahtevo na prvo mesto. Za

nabavne službe, ki kupujejo plošče TIV, ne bi smela biti najpo-

membnejša samo cena, ker se lahko zgodi, da po določenem

obdobju zaradi slabe kakovosti začno odpovedovati celotne

naprave, ki lahko povzročijo proizvajalcu naprav zelo slabo

reklamo. Zato v nadaljevanju opisujemo temo: 

Spajkljivost plošč tiskanega vezja

Spajkanje elementov na plošče TIV je v industriji elektronskih

enot neobhodno potreben delovni postopek. Eden od načinov

spajkanja je spajkanje z valom, pri katerem je opremljena plošča

TIV pritrjena na premikajoči nosilec tako, da potuje preko vala

s talilno tekočino in preko vala staljene spajke. Pri prehodu

preko vala staljena spajka steče po spajkljivi površini, tako v luk-

njah kakor tudi po spajkalnih očescih in po ohladitvi poveže

montirane komponente s ploščo TIV. Nastanek brezhibnih in

zanesljivih spojev v elektronski enoti je odvisen od mnogih kon-

strukcijskih in tehnoloških faktorjev. Izključen faktor pa je zado-

stna spajkljivost elementov in plošče TIV.

Spajkljivost je sposobnost kovinske površine na plošči TIV, da se

omogoči z raztaljeno spajko.

Kovinsko - bakreno površino na plošči TIV predstavljajo:

• spajkalna očesca

• kontaktne površine za elemente za površinsko montažo

(SMD)

• pokovinjene luknje za pritrditev elementov

• skozniki (vias)

Bakrena površina na plošči TIV je danes najpogosteje zaščitena

s prevleko kositer / svinec v sestavi 63 % Sn in 37 % Pb, ki se

nanaša selektivno s postopkom HASL (Hot Air Solder Levelling).

Pri tem postopku se plošče po predhodni obdelavi  bakrene

površine potopijo v staljeno spajko za zelo kratek čas in izpiha-

jo z vročim zrakom.

Tako nanešena prevleka, ki je enaka sestavi spajke, ki se uporab-

lja za spajkanje elementov na ploščo TIV, zagotavlja optimalno

metalurško strukturo spoja. Vendar sama obdelava po postopku

HASL ni dovolj za zagotavljanje spajkljivosti plošč TIV. Potrebni

so procesni materiali največje kakovosti, redna in dosledna kon-

trola vsebnosti kovinskih nečistoč v prevleki kositer/svinec in

kakovostna predobdelava bakrene površine na plošči TIV. 

Na spajkljivost pokovinjenih lukenj vplivajo tudi:

• hrapavost stene lukenj

• kakovost pokovinjenja lukenj

• debelina in enakomernost elektrolitsko nanešene bakrene

prevleke

P
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Slika 1 prikazuje prerez pokovinjene luknje na večplastni plošči TIV po preskusu spaj-

kljivosti na laboratorijski spajkalni liniji. Predhodna izdelava je bila kakovostna in pre-

skus spajkljivosti to potrjuje. Ni nobenih nepravilnosti.

Slika 1

Sliki 2 in 3 prikazujeta dva primera neustrezne spajkljivosti. Zaradi premajhne debeli-

ne bakrene prevleke in na enem delu prekinjene prevleke je prišlo do izplinjenja, ki

preprečuje oziroma otežuje omočenje stene luknje s staljeno spajko. Spajkalni spoj je

problematičen.

Slika 2 

Slika 3

Dobra spajkljivost izdelanih plošč TIV se poslabša, če plošče TIV niso primerno emba-

lirane po končani izdelavi in kontroli. Vplivi okolja kot visoka relativna vlaga, korozij-
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ska atmosfera (SO2), temperatura, neprimerna embalaža (vse-

bnost žvepla) uničujoče vplivajo na spajkljivost. To so osnovni

pogoji, da se zagotovi odlična spajkljivost tudi za več kot 12

mesecev preden se na plošče TIV montirajo elementi. 

Podjetje Intec TIV d.o.o. je opremljeno z laboratorijsko opremo

za redno preverjanje stanja kakovosti izdelave, za redno in spro-

tno preskušanje spajkljivosti plošč TIV pred izdobavo.

Skrbimo za optimalne pogoje, ki zagotavljajo odlično spajklji-

vost, ker se zavedamo, da je nespajkljiva površina plošče TIV

neuporabna za kupca oziroma za montažo elementov.

Ne glede na trenutno krizo na trgu elektronike, obe podjetji

izboljšujeta pogoje dela in kakovost izdelka. Seveda pa to zahte-

va veliko znanja in discipline vseh zaposlenih. Pridobivanje

novih znanj je bil vedno temelj uspešnega podjetništva in to je

temeljna vizija podjetja Intec TIV in Elgo-line, ki sta medsebojno

tehnološko in poslovno povezani. V tehnološkem smislu to

pomeni da ne ponavljamo investicij v enake tehnološke postop-

ke, s čimer povečujemo medsebojno povezanost. V poslovnem

smislu pa združujemo nabavo in prodajo.

Z rednim preverjanjem stanja kakovosti izdelave in izdelova-

njem nove generacije TIV, pa bomo poenostavili izbiro dobavi-

telja TIV celotni elektronski industriji v Sloveniji. E

Slika 4 - mikroskop s povečavo do 500x za optični pregled vzorcev
po mikrosekciji

Slika 5 - Optični pregled po preskusu spajkljivosti
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PROIZVODNJA ELEKTRONIKE - Intervju z g.Petrom Poličem iz podjetja Pick & Place

Proizvodnja elektronike 
na Primorskem
Intervju z g. Polič  Petrom , direktorjem podjetja Pick & Place

Avtor: Dragan Selan - Elektronika

Podjetje Pick & Place v uredništvu revije Elektronika srečujemo že nekaj let. Letošnje poletje smo se z g.
Petrom  Poličem, direktorjem podjetja, srečali v Seči pri  Portorožu , kjer imajo svoje poslovne prostore.
Gospod Polič je predstavil proizvodnjo elektronike, po kateri so najbolj znani in zaradi katere sem se v Sečo
pravzaprav odpravil.

Gospod Polič, povejte prosim kratko

zgodovino in nekaj o lastniški struk-

turi podjetja... 

Pick & Place je sodobno poslovno

okolje, ki se ukvarja z razvojem in

proizvodnjo elektronskih naprav s

pomočjo usposobljenega strokovne-

ga kadra in nove SMT tehnologije. V

skupini Pick & Place je 40 redno za-

poslenih strokovnjakov iz različnih

strokovnih področij. Danes je naša

glavna dejavnost poleg razvoja elek-

tronike, še sestavljanje elektronskih naprav in njihovih podsklo-

pov, ki zajema tako nabavo potrebnih elektronskih komponent,

projektiranje eno in večslojnih tiskanih vezij, vgradnja SMT in

klasičnih komponent, vizuelno in funkcionalno testiranje izde-

lanih naprav, vgradnja v njihova ohišja in pakiranje za končnega

kupca. S svojimi izkušnjami, dolgoletno tradicijo in znanjem

smo se sposobni hitro prilagajati željam naročnika. 

Zgodovina dejavnosti podjetja sega v leto 1979. V tem času smo

pod imenom Elektronika Portorož izvedli številne večje in manj-

še projekte na področju lastnega razvoja in proizvodnje

elektronske opreme in naprav. V letih med 1980 in 1990 smo

pridobivali dragocene izkušnje na tem področju z razvojem in

proizvodnjo elektronskih sistemov za vse večje rafinerije na

območju bivše Jugoslavije, elektronskih naprav za podjetje

Varnost iz Ljubljane, razvili pa smo tudi za tiste čase inovativni

sistem za kontrolo dostopa za sistem žičnic in vlečnic na smučiš-

čih Rogla.  

G. Peter Polič, direktor
podjetja Pick & Place

Upravna zgradba in proizvodna hala v sosednji zgradbi
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Smo družinsko podjetje, ki temelji na inovativnosti in iznajdlji-

vosti očeta g. Vladimirja Poliča. Največji uspeh smo dosegli z

očetovo inovacijo na področju merjenja televizijske gledanosti,

saj smo z izdelkom za merjenje televizijske gledanosti 100% pre-

krili trge Velike Britanije, Avstralije, Italije, Rusije in mnogih dru-

gih. Tako je podjetje Pick & Place razdeljeno na razvoj elektron-

skih naprav, ki ga opravlja sam ali v sklopu hčerinskega podjet-

ja AGB Lab in proizvodnjo elektronike s katero se ukvarja popol-

noma sam. Podjetje AGB Lab pa je 100% izvoznik saj spada med

največje izvoznike v Sloveniji in sicer na 5 mesto po izvozu v Av-

stralijo (delo 4.4.2003) in na 8 mesto po izvozu v Veliko

Britanijo (glas gospodarstva marec 2002). 

Lastniška struktura podjetja Pick & Place temelji na enakovred-

nosti in sicer z 1/3 deleži razdeljenimi med očetom Vladimirjem

in sinovoma Denisom in Petrom. 

S čim se poleg proizvodnje elektronike še ukvarja podjetje Pick

& Place ?  

Poleg razvoja in proizvodnje elektronike in elektronskih naprav

se ukvarjamo tudi z navtičnim programom v okviru Stare Čol-

narne v Seči, ki je bila po zgodovinskih pričevanjih prva ladje-

delnica na območju današnje republike. Z nakupom kompleksa

nekdanje tovarne kave, podjetja Droga d.d. pa si odpiramo nova

vrata, v za nas nove dejavnosti kot turizem ali kaj  podobnega.

Vrniva se n a proizvodnjo elektronike. Kakšne tehnologije pro-

izvodnje obvlada vaše podjetje? 

Popolnoma obvladujemo:

• tehnologiji SMT in THT,

• tehnologijo PinInPaste,

• strojno zalivanje komponent-Conformal coating,

• tehnologijo avtomatske optične kontrole AOI in očne kontrole,

• ročno in strojno reparaturo naprav,

• ročno in  strojno sestavljanje,

• in-circuit in funkcionalno testiranje,

• kontrolo kakovosti in konfiguracijo končnih izdelkov ...

Kakšen je profil vaših strank, kakšnih serij se lotevate in kako

skrbite za zagotavljanje kakovosti?   

Zadovoljstvo kupcev in odgovornost za celovito zadovoljevanje

njihovih potreb so v središču naših misli in ravnanj.  Naše zmog-

ljivosti so 63.000.000 komponent letno. To je realna zmogljivost

in ni bazirana na zmogljivostih strojev, vendar na zmogljivosti

SMD linije in THT linije ter ostalih delov proizvodnje, ki sledijo.

Lotevamo se predvsem velikih serij, pa vendar ekskluzivno pro-

izvajamo tudi mini serije najzahtevnejših proizvodov, kot so

napr. emulatorji za procesorje ipd.

Kratek pogled na vaše proizvodne prostore govori o tem, da

imate še dovolj možnosti širjenja. Kakšni so vaši načrti za pri-

hodnost.

V bližnji prihodnosti do konca leta 2003 bomo začeli z gradnjoi

dveh novih poslovnih stavb v obrtni coni v Luciji. Ena stavba bo

samo za razvoj elektronike druga pa za proizvodnjo. Skupaj bo-

mo tako pridobili 3350m2 uporabnih razvojnih in proizvodnih

površin. E
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PP--CCAADD  22000022
Avtor: Huremovič Edin, dipl.ing. - Prirejeno iz seminarske naloge za podiplomski študij

Ker je P-CAD 2002 zelo kompleksno orodje bodo tukaj podane in na kratko predstav-
ljene le bistvene značilnosti, ki nam bodo kasneje koristile pri spoznavanju praktične-
ga primera. To računalniško orodje uporabljamo v sodobnem okolju Windows 95,
Windows 98, Windows 2000 ali sodobnejšem. Po uvodnem poglavju, kjer bodo poda-
ne osnove načrtovanja tiskanih vezij, se bomo v nadaljevanju seznanili z okoljem pro-
gramskega paketa P-CAD 2002, vnašanjem podatkov o projektu in na kratko predsta-
vili simulacijo, pogledali način polaganja komponent in urejanja tiskanega vezja ter

povezovanja, na koncu pa bo sledila še analiza integritete signalov, ki se zaključi z izhodnimi formati
in nadzorom knjižnice. Sledijo novosti, ki so prišle z novim paketom P-CAD 2002 na koncu pa si bomo
pogledali še načrtovanje tiskanih vezij in sicer preko posplošenih opisov postopkov na primeru
elektronskega sklopa G-HZA-02, ki opravlja inteligentno regulacijo hladilno zamrzovalnega aparata.

Konstrukcija tiskanega vezja elektronskega sklopa

Uvod
V tem sestavku bom podal nekaj splošnih informacij, ki

jih moramo poznati pri načrtovanju tiskanih vezij.

Spoznali bomo nekaj osnovnih in enostavnih  postop-

kov za načrtovanje enostranskih in dvostranskih tiska-

nih vezij s pomočjo programskega paketa P-CAD 2002.   

V sodobnem svetu proizvodnje in uporabe tiskanih

vezij je enostavno preveč različnih tehnologij, ki jih ni

mogoče natančneje spoznati v okviru tega seminarja v celoti,

zato je seminar namenjena predvsem spoznavanju osnovnih

znanj in orodij za načrtovanje tiskanih vezij in predstavlja uvod

v specialistično nalogo.Proces načrtovanja ali konstrukcije tiska-

nega vezja je samo manjši, a zelo važen in kritičen del celovite-

ga procesa razvoja in priprave proizvodnje novega izdelka oziro-

ma naprave, ki ima vgrajen inteligentni elektronski sklop za

njeno krmiljenje. Danes pravzaprav ni več veliko novih izdelkov

oziroma naprav, ki nebi bile elektronsko krmiljenje. Elektronika

je postala pomembni sestavni del našega vsakdanjega življenja. 

Cel proces ali projekt osvajanja novega izdelka lahko razdelimo

na naslednje faze:

• ideja ali nalog za osvajanje novega izdelka,

• oblikovanje izdelka in razvoj izdelka,

• konstrukcija izdelka,

• testiranje in certificiranje izdelka,

• priprava proizvodnje in

• proizvodnja.

Nekaj zgornjih postopkov lahko, zaradi večje učinkovitosti pro-

jekta, poteka paralelno. Osvajanje elektronskega sklopa za

napravo ali izdelek lahko seveda popolnoma enako razdelimo

na zgornje faze osvajanja. Vsi postopki osvajanja elektronskega

sklopa za celo napravo pa so odvisni od postopkov osvajanja

samega izdelka. Za samo načrtovanje tiskanega vezja, nam obi-

čajno preostane malo časa, ker porabimo veliko časa za pripra-

ve, razvoj in testiranje vezja ter za izbiro komponent, potem pa

želimo "na hitro" izdelati oziroma konstruirati samo tiskano

vezje. To nam lahko celo uspe, če se na samo načrtovanje vezja

dobro pripravimo in smo že izkušeni konstruktor za tiskana

vezja. 

To je oseba, ki jo veseli reševanje ugank, predvsem gra-

fičnih ugank oziroma labirintov. Običajno mora biti

zelo komunikativen, saj mora biti spreten pri izmenja-

vi informacij med razvojnikom, konstruktorjem, teh-

nologom v proizvodnji tiskanih plošč ter tehnologom

v proizvodnji elektronskih modulov in ostalimi udele-

ženci procesa osvajanja novega izdelka. Poznati pa

mora tudi osnovne zahteve za elektromagnetno kom-

patibilnost in varnost, v skladu s katerimi načrtujemo tiskano

vezje za elektronski sklop kot končni proizvod. Od te osebe obi-

čajno pričakujemo tudi veliko samostojnost, ker si mora večino

informacij priskrbeti sama. Običajno je potrebno poznavanje

elektronike, čeprav so dobri načrtovalci tiskanih vezij lahko tudi

strojni inženirji. 

Konstruktor tiskanih vezij mora biti dober v načrtovanju detaj-

lov, mora razmišljati kreativno a tudi logično. Načrtovanje tiska-

nih vezij ne zahteva samo tehnične veščine ampak tudi nekoliko

umetniške žilice, kjer je zelo pomembna lastnost in sposobnost

kreativnega reševanja problemov.

2. P-CAD 2002
P-CAD 2002 je sistem za projektiranje tiskanih vezij, ki je name-

njen profesionalnim projektantom. Sistem vsebuje vsa orodja,

ki so potrebna za hitro in učinkovito izvajanje procesa načrtova-

nja tiskanih vezij, vse od faze vnašanja podatkov o projektu, pa

vse do faze proizvodnje.

2.1 Okolje P-CAD 2002
Uporabniški vmesnik P-CAD 2002 je skladen z Windows stan-

dardi. Poleg tega uporablja vse prednosti grafične narave

Windows okolja, tako da lahko preiskujete, premikate, izrezuje-

te, kopirate, lepite, brišete, in predelujete skoraj vse, kar se naha-

ja na zaslonu. Tukaj so tudi funkcije za izbiranje (izbiranje s pre-

iskovanjem, filtriranje elementov v blokih, …).Glede na to, da je

podprt več okenski (MDI) format, je možno sočasno odpiranje

več oken z sch/pcb datotekami, pri čemer imate lahko na zaslo-

nu več datotek, ali več različnih pogledov na isto datoteko.

Utrujajočim ponavljanjem tekom načrtovanja so na razpolago

funkcije kot so več-nivojska prekinitev akcij, popravljanje že
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potegnjenih vodov,

poravnavanje in/ali

fiksiranje kompo-

nent, odstranjevanje

delov vodnikov/

vodil/linij, spremi-

njanje lastnosti ob-

jektov, itn. Vse te

funkcije pomenijo

manj monotonega

dela in pripomorejo

k skrajšanju skupne-

ga časa načrtovanja. 

Prikaz na zaslonu kot

tudi izpis na tiskalni-

ku pri P-CAD 2002

natančno odražajo

načrt. Opcije tiska-

nja vključujejo pre-

dogled tiskanja, izbiro področja tiskanja

in nastavitev merila izpisa na velikost

strani. 

P-CAD podpira vnos podatkov po vrsti

kot postajajo dostopni. Denimo pri

postavitvi upora nam tega ni potrebno

dokončno definirati (tip in velikost ohiš-

ja, upornost itd.), manjkajoče lastnosti

lahko dopolnimo med nastajanjem pred-

loge za tiskano vezje. 

Proces dvosmernega prenašanja spre-

memb (ECO), kot tudi sinhronizacija sez-

nama stikov zagotavljajo popolnost pro-

jekta in dopuščajo spremembe načrta v

katerikoli fazi načrtovanja. Celo definicije

elementov lahko redno osvežujemo, da bi

bile v projektu uporabljene najbolj sveže

informacije, kar je posebno važno pri

izdelavi korektnega seznama materiala. 

V katerikoli fazi načrtovanja je možno

definirati pravila načrtovanja (omejitve),

ki bodo prenesena v vse faze tega proce-

sa. Hierarhična zgradba pravil dopušča

določanje skupin objektov na katere naj

se pravila nanašajo. Tako se lahko pravila

nanašajo na: projekt, sloj, razred vezja,

vezje, dva razreda vezij, prostor ali kom-

ponento. Pri P-CAD-u 2002 je možno pra-

vila načrtovanja definirati v obliki mate-

matičnih izrazov, s čimer je ponujena

podpora primerom, pri katerih so pravi-

la odvisna od spremenljivk ali drugih

pravil. Spremembe enega pravila se takoj

odražajo pri vseh odvisnih pravilih. 

Na primer, definirate lahko največjo širi-

no fizičnega vodnika na osnovi želene

impedance. Če se želena impedanca

spremeni, se največja širina takoj prera-

čuna in je takoj pripravljena za uporabo

pri vlečenju fizičnih vodnikov. 

Pravila projektiranja lahko tudi preverja-

mo. Preverjanja lahko izvedemo med in

po načrtovanju. Ravno tako jih lahko

opravimo nad celotnim projektom ali

samo nad delom projekta. Na dosegu

roke so tudi orodja za delo z zaznanimi

napakami in/ali opozorili (lociranje, fil-

triranja, razvrščanje,...). 

P-CAD 2002 omogoča postavljanje test-

nih točk. Možno je tudi definirati vrsto

pravil načrtovanja, ki so vezana za testne

točke, potem pa izvršiti tudi preverjanje

le-teh. Ko se prepričate, da se vse testne

točke nahajajo na ustreznih mestih, je

možno ustvariti podrobno, uporabniku

prilagojeno poročilo, ki vsebuje vrsto

podatkov o merilnih točkah. Pri načrto-

vanju izdelka lahko tudi ustvarimo obe-

nem več verzij. Da bi ustvarili novo verzi-

jo, lahko vključimo/izključimo posamez-

ne komponente ali spremenimo vredno-

sti/tolerance obstoječih. 

Po izdelavi nove verzije izdelka program

sam izdela tudi seznam materiala, ki

ustreza tej verziji. Okolje P-CAD 2002 je

razvito za učinkovito delo v velikih ali

majhnih podjetjih. Posebna "inženirska"

orodja vključena v P-CAD Schematic

2002 (posebna verzija P-CAD 2002)

omogočajo inženirjem postavljanje

konektorjev ali drugih kritičnih kompo-

nent, vlečenje fizičnih vodnikov, ki pre-

našajo kritične signale, pa tudi določanje

pravil načrtovanja.

Slika 1 - Pri P-CAD-u 2002 so pri roki vsa orodja, ki so potrebna za
načrtovanje



Da bi olajšali komunikacijo z neprojektantskim osebjem v pod-

jetju (uprava, preizkušanje, proizvodnja, itn.), so na spletnih

straneh http://www.pcad.com dostopni brezplačni programi

za predogled.

Z njihovo pomočjo lahko načrte pregledujemo, dinamično

označujemo, preiskujemo, merimo in natisnemo. Prenos poda-

tkov med P-CAD-om 2002 in drugimi CAE/CAD/CAM sistemi za

projektiranje v elektroniki in/ali mehaniki je možen s pomočjo

DXF in IDF datotek, ki sta zadnja leta postala standard v indu-

striji. Namestitev, vzdrževanje in dostop k programskim orod-

jem je zelo lahek, glede na to, da P-CAD 2002 uporablja pro-

gramsko zaščito brez uporabe varnostnega ključa kot tudi mrež-

ne konfiguracije. 

P-CAD 2002 vam omogoča popolno podporo  pri delu ne glede

na to, ali želite skladnost z ISO 9000 standardi, ali pa samo želi-

te kakovostno dokumentiranje vašega projekta/naprave.

Datoteke s tehnološkimi parametri omogočajo uporabo vrste

preverjenih parametrov predhodno dokončanega projekta

(definicij skupin otočkov, prevodnih lukenj, slojev in apertur,

pravil projektiranja, skupin slojev, razredi vezij,...) na novem

projektu, s čimer je zagotovljena skladnost z želeno tehnologi-

jo. 

Delovno okolje P-CAD 2002, kot tudi izhodne datoteke se lahko

popolnoma prilagodijo vašim potrebam. P-CAD 2002 vključuje

DBX API vmesnik, ki vam omogoča pristop k bazi podatkov pro-

jekta v času, ko je projekt aktiven. Funkcije DBX vmesnika je

možno poklicati s pomočjo zunanjih uporabniških C, C++ ali

Visual Basic programskih orodij. S klicanjem funkcij DBX vmes-

nika s pomočjo zunanjega programskega orodja lahko prebere-

te podatke iz aktivne Schematic ali PCB datoteke. Ravno tako

lahko vpišete podatke nazaj v datoteko. Podobno se lahko poda-

tki o komponentah lahko berejo in/ali dodajajo v knjižnico. 

P-CAD 2002 vključuje vrsto orodij, ki kličejo funkcije DBX

vmesnika. Ob nekaterih od teh programskih orodij se dobi tudi

izvorna koda, kar vam lahko pomaga pri pisanju lastnih ali pre-

delanih obstoječih programskih orodjih. S pomočjo P-CAD

2002 lahko uporabljate shematske in PCB datoteke, kot tudi

knjižnice zgrajene v programskih orodjih TangoDOS, TangoPro

in Master Designer.

2.2 Vnašanje podatkov o projektu in simulacija
Schematic editor (urejevalnik) P-CAD-a 2002 omogoča ustvarja-

nje hierarhijskih načrtov, ki lahko zavzemajo več strani.

Urejevalnik vsebuje orodja za interaktivno polaganje in ureja-

nje, kot tudi obsežne knjižnice (preko 27.000 posameznih ele-

mentov). 

Urejevalnik načrtov vključuje napredne funkcije, kot so grafič-

no pregledovanje in napredno preiskovanje knjižnic, delo z

inteligentnimi vodniki, možnost uporabniško definiranih širin

vodnikov, samodejno postavljanje vozlišč in priključkov na

vodilo, samodejno dodeljevanje imen mrežam (net), preverja-

nje pravil projektiranja z vizualno indikacijo napak, zaznavanje

uporabnikovih akcij, ...

Slika 2 - Napredno preiskovanje datotek v urejevalniku Schematic Edi-
tor

Slika 3 - Simulacijo poženemo neposredno iz urejevalnika Schematic
Editor

Polni paket P-CAD 2002 vključuje tudi Mixed-Signal Circuit

Simulator. Ta simulator, ki je integriran v Schematic Editor, upo-

rablja Berkley SPICE3f5/XSPICE jedro in omogoča simulacijo

zveznih analognih, kot tudi diskretnih digitalnih signalov. 

Komponente so pri P CAD-u 2002 integrirane, kar pomeni, da

vsebujejo simbolne, fizične in električne podatke. Zelo enostav-

no je ustvariti novo ali predelati obstoječo komponento ter jo

shraniti v knjižnico. 

P-CAD 2002 ustvarja sezname povezav, ki lahko iz urejevalnika

Schematic Editor v urejevalnik PCB Editor prenese vse podatke

o komponentah, mrežah, njihovih medsebojnih povezavah, last-

nostih in omejitvah (vključno z uporabniško definiranimi), kot

tudi omejitvah, ki so definirana matematično na podlagi drugih

omejitev. 

Pri P-CAD-u 2002 je možno dinamično označevanje (highlight)

mrež in/ali komponet med Schematic in PCB urejevalnikoma.
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Ravno tako je med urejevalnikoma možno prenašati spremem-

be, da bi ostale baze podatkov obeh urejevalnikov sinhronizira-

ne v celem procesu razvoja tiskanega vezja.

Slika 4 - Dinamično označevanje komponent med Schematic i PCB ure-
jevalnikoma

2.3 Polaganje komponent in urejanje tiskanega vezja

PCB urejevalnik podpira največ 999 plasti - 11 vnaprej preddefi-

niranih (2 signalna in 9 nesignalnih) in največ 988 uporabniško

definiranih plasti (signalnih, nesignalnih ali napajalnih).

Dosegljiva je tudi verzija P-CAD 2002 (6L-400C), katere PCB

urejevalnik prav tako podpira 999 plasti s tem, da je 11 vnaprej

preddefiniranih, največ 4 uporabniško definirani in 984 plasti,

ki so lahko le nesignalne. 

Po včitavanju seznama povezav se v PCB urejevalnik samodejno

dodajo povezave, komponente in atributi. Če obstajajo kompo-

nente, ki nimajo definiranega ohišja, potem PCB urejevalnik

samodejno ustvari pomožno ohišje. 

Kasneje lahko med razvojem tiskanega vezja obliko ohišja zame-

njamo z dejanskim ohišjem komponente. Celovitost napra-

ve/projekta je zagotovljena z možnostjo primerjave aktivnega

projekta s seznamom povezav. 

PCB urejevalnik vam dopušča nadzor prikaza povezav. Povezave

(vse ali samo nekatere) se lahko prikažejo, skrijejo ali prikažejo

samo pri premikanju komponente. Pri PCB, kot tudi pri

Schematic urejevalniku, je možno dodajanje komponent z gra-

fičnim predogledom in naprednim preiskovanjem knjižnic. 

Med postavljanjem komponent na želena mesta je možno njiho-

vo pomikanje na osnovi specifičnega imena, obračanje v kora-

kih 0,1°, poravnavanje z določenim medsebojnim razmikom,

kot tudi prestavljanje na drugo stran ploščice. Posamezne kom-

ponente in/ali skupine elementov lahko zamenjamo s kompo-

nentami trenutno odprtih knjižnic, možna pa je tudi zamenjava

ohišij komponent (npr. zamenjava DIL ohišja za SOIC ohišje). 

Ko so komponente postavljene na želena mesta, jih lahko fiksi-

ramo tako, da jih ni možno premikati, obračati, izrezati, izbrisa-

ti, zamenjati, poravnati, ali prestaviti na drugo stran ploščice

tiskanega vezja. S fiksiranjem komponent se izognemo napa-

kam, ki so sicer lahko zelo drage. 
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P-CAD 2002 ima možnost prikaza področja predloge za tiskano

vezje dostopne za postavljanje komponent glede na objekte, ki

se že nahajajo na predlogi in pogoje, določene s pomočjo fizič-

nih, električnih in/ali proizvodnih omejitev (atributov).

Takšen prikaz lahko istočasno vključuje vse ali pa samo nekate-

re od omenjenih vrst omejitev. Na primer, prikaz lahko upošte-

va samo razmik med komponentami, ravno tako pa lahko poleg

razmika upošteva še največjo dolžino fizičnih vodnikov ter viši-

ne komponent. 

P-CAD 2002 vam omogoča enostavno grupiranje in izbiro kom-

ponent po imenu, tipu, številu nogic, ohišju, strani postavitve in

podobno. Pravila lahko tudi omejimo na področje tiskanega

vezja (denimo področje, namenjeno analognim ali digitalnim

signalom), na voljo imamo tudi funkcijo za postavitev diskret-

nih komponent kot tudi pogled na posamezno stran ali sloj

tiskanega vezja.

Slika 5 - Predloga za večplastno tiskano vezje

Mrežo spojev ("netlist") lahko optimiziramo, bodisi dinamično

ali po postavitvi komponent na tiskano vezje. Dostikrat si lahko

olajšamo stvari z zamenjavo mest dveh komponent in z zamenja-

vo logično ekvivalentnih vrat ali nogic. 

Otočke na pad-ih lahko poljubno definiramo, lahko tudi določi-

mo različne otočke na istem pad-u v različnih slojih. Slepe in

zakopane luknje so tudi dovoljene. Gre za izvrtine, ki vsaj na eni

strani tiskanine niso vidne (ne gredo skozi vse sloje tiskanega

vezja). Tudi "zalivanje" področij z bakrom je pri PCAD 2002 že

kar nekaj časa standardna opcija, program pa sam vzdržuje

predpisano razdaljo področja od otočkov in drugih bakrenih

površin, ki pripadajo drugim spojem v mreži. Razdalja je lahko

enaka za vse elemente, lahko pa se spreminja v skladu s pravili. 

Zalitim luknjam v istem spoju lahko določimo termalni priklop

v bakreno površino, morebitne nastale zalite otočke lahko

odstranimo in po zalivanju lahko skozi področje potegnemo

neodvisno vez, program pa bo sam zagotovil potreben odmik

zalitega področja. 

Zanimiva, uporabna in ne ravno vsakdanja je tudi možnost kopi-

ranja celotnih področij in sklopov ob nadzoru samodejnega

dodeljevanja novih imen kopijam komponent in povezav in nad-

zorom lastnosti. 

Tudi prostemu bakru lahko ukažemo inteligentno obnašanje

(prilagajanje spremembam preostalega prostora).

Slika 6 - Področja, na katerem je dovoljeno postavljanje komponent

Slika 7 - Opcije pri zalivanju z bakrom

Slika 8 - Deljena napajalna površina

2.4 Povezovanje
Povezovanje ni samo preprosto postavljanje navadnih linij. P-

CAD 2002 vsebuje orodja za ročno in interaktivno povezovanje.

Seveda so toliko pametni, da znajo sami postaviti "vio", ko pri

ročnem povezovanju zamenjate sloj, lahko zaoblijo kako 90°-sko

koleno, uporabijo T in Y spoje, ko jim je to dovoljeno, lahko pa

tudi "počistijo stvari za sabo"- torej odstranijo odvečne segmen-

te povezav.
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Ta orodja upoštevajo zadana pravila projektiranja, ki se nanaša-

jo na dovoljene širine vezi in lastnosti pravodnih lukenj. Pri

povezovanju si lahko izberemo več ortogonalnih načinov vleče-

nja vezi (koraki 90°, koraki 45°, poljubni koti, ali zaoblitev s tan-

gencijalnimi loki). Povezujemo lahko tudi interaktivno (stroj

sam poveže spoj, ki ga določimo). 

To orodje podpira vse razpoložljive nastavitve ročnega orodja,

zna pa tudi sam razmakniti že položene vezi in si tako narediti

prostor. Poleg tega je možno hkrati potegniti vse vezi vodila sli

kake druge vezi, lahko pa izberemo dva kriterija ustreznosti: naj-

manjša dolžina vodnikov in najmanjša zavzeta površina. 

Poleg tega je možno uporabiti tudi samodejno povezovanje, ki

je zasnovano na rastrskem povezovalniku Quick Route. Le to

vključuje orodje za avtomatsko postavljanje fizičnih vodov in

temelji na rasterskem povezovalniku Quick Route, vektorskemu

povezovalniku Shape Route, na volj pa je seveda tudi vmesnik za

zunanji povezovalnik SPECCTRA.

Slika 9 - Prikaz področja za povezovanje

2.5 Analiza integritete signalov
P-CAD 2002 v polni verziji vsebuje tudi orodja za analizo integri-

tete signalov. To orodje, ki je vsebovano v PCB urejevalniku

zmanjšuje potrebo po dragih spremembah končanega tiskanega

vezja, ker išče očitne slabosti, ki lahko vplivajo negativno na

zanesljivost ali povzročijo večje EMC/ EMI sevanje v okolje. 

Orodja za analizo integritete obsegajo analizator integritete sig-

nala, čarovnika za pomoč pri terminaciji (virtualna terminacija

po principu "kaj se zgodi, če"), knjižnico modelov I/O gonilni-

kov in orodja za izdelavo novih modelov. 

Ko na tak način najdete optimalno rešitev za terminacijo signa-

la, se vnešene spremembe po potrebi prenesejo nazaj v PCB

urejevalnik.

2.6 Izhodni formati
P-CAD 2002 vam daje fleksibilnost pri generaciji Gerber dato-

tek. Določite lahko merne enote, pomik, zrcaljenje. Lahko izbe-

rete tudi RS- 274X format, ki vsebuje tudi aperture, Gerber dato-

teke iz več slojev, filtriranje objektov, ki bodo vključeni v Gerber

izhodu (otočki, ki pripadajo posebnim skupinam, izvrtine,

montažne luknje, sestavnice, vrtalni simboli)... Aperture lahko

določimo ročno ali pa jih program generira sam. 

Poleg tega lahko Gerber datoteke naložimo v program in

dokončno preverimo izhodni rezultat, preden pošljemo datote-

ke proizvajalcu tiskanih vezij. Tudi pri generiranju NC drill dato-

tek je možno določiti različne parametre, kot so denimo število

vodilnih ničel, sloje tiskanega vezja, ki naj bodo upoštevani (ker

je uporabno pri generiranju lukenj za vrtanje zakopanih in sle-

pih lukenj). Po potrebi lahko tudi generiramo ločene datoteke

za galvanizirane in negalvanizirane luknje. Orodja za vrtanje kot

tudi vrtalne simbole lahko določamo ročno ali pa jih program

generira sam. Polna verzija paketa P-CAD 2002 vsebuje tudi

modul za delo z Gerber datotekami- CAMtastic! 2000 Designer's

Edition. Slednji poleg tega omogoča tudi pretvorbo izhodnih

datotek v vse standardne CAM formate, panelizacijo…

Slika 11 - Generiranje Gerber datoteke

Uporabniku je na voljo tudi kup izčrpnih tekstualnih poročil, ki

jih lahko dobi v obliki datoteke, ali jih iztiska. P-CAD 2002 vse-

buje sofisticirane funkcije za izdelavo dokumentacije ob desig-

nu shematike in/ali tiskanega vezja. Lahko kreiramo vrsto tabel,

ki jih program osvežuje po vsaki spremembi. V času risanja

sheme lahko uporabljamo inteligentne cone, samodejno kreira-

nje referenc za mreže, ki se razprostirajo preko večih strani,

tabele s kazalom mrež, tabele s seznamom napajalnih nogic,Slika 10 - Analiza integritete signalov iz PCB urejevalnika
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tabele z nazadnje uporabljenimi imeni, tabele s prostimi vratmi

v komponentah, uporabniško definirane sestavnice. 

PCB urejevalnik omogoča več vrst kotiranja (od točke do točke,

glede na neko točko, kotno,...), ima pa tudi kar nekaj nastavljivih

parametrov kotiranja (nadzor nad velikostjo kota, kotnega tek-

sta in puščic, nastavitev natančnosti, prikaz toleranc) - slika 13. 

Slika 12 - Panelizacija v CAMtastic-u 2000 Designers' Edition

Poleg navedenega PCB urejevalnik omogoča tudi inteligentno

kotiranje, ki ga sam osvežuje ob premikih in spremembah veli-

kosti, rotaciji, brisanju in predelavah kotiranih objektov. Lahko

uporabimo tudi funkcije za dokumentacijo knjižnic, ki lahko

celo generirajo izhodne datoteke za MSWord. Sednje lahko vse-

bujejo tabelarični prikaz, tekstovne opise in grafične elemente.

Slika 13 - Dokumentiranje projekta

2.7 Nadzor knjižnic
P-CAD 2002 podpira enoten koncept integriranih komponent

(komponente vsebujejo tako simbole kot ohišja), ki omogoča

dvosmeren prenos sprememb in dinamično označevanje mrež

in/ali komponent med Schematic in PCB urejevalnikom. Poleg

tega so na voljo tudi specializirani urejevalniki za izris simbolov

in ohišij, ki vsebujejo intuitivne čarovnike, močne funkcije za

popravljanje in nastavitev ter hitro številčenje izvodov in sku-

pin prevodnih otočkov. 

Tako kot knjižnice elementov tudi urejevalniki izkoriščajo inte-

grirani koncept in tako lahko prikažete shematski simbol kom-

ponente, obliko ohišja in ostalih relevantnih informacij. Poleg

omenjenih so na voljo tudi orodja za kopiranje komponent med

knjižnicami, vezanje komponent, vezanje komponent na bazo

elementov podjetja, kot tudi povezava z Internetom in

Intranetom. Iskanje elementov po knjižnicah lahko opravimo

glede na katerokoli lastnost komponente. 

Vse komponente, ki zadovoljujejo zadani kriterij, bodo prikaza-

ne na seznamu. Tega lahko uporabimo kot osnovo za oženje kri-

Slika 14 - Čarovnik za pomoč pri oblikovanju ohiša

Slika 15 - Istočasni prikaz 

Slika 16 - Povezava knjižnice z bazo podatkov podjetja 
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terijev iskanja. To možnost podpirata tako Schematic kot PCB

urejevalnik.

3. Novosti v programskem paketu P-CAD 2002

Tudi tokrat je nova verzija P-CAD-a prinesla več kot 60 pomemb-

nih funkcij in novosti, ki bodo večini uporabnikom v veliko

pomoč pri njihovem nadaljnjem delu in predstavlja najmočnej-

šo P-CAD izdajo do sedaj. 

Zaradi lažjega razumevanja vsebine so prednosti razčlenjene po

modulih, ki jih  P-CAD 2002 vsebuje, predstavljene pa so le tiste,

ki so meni osebno v korist in pomoč pri delu, se mi zdijo aktu-

alne za uporabnike in bodo omenjene v naslednjih poglavjih

tega seminarja na praktičnem primeru konstrukcije tiskanega

vezja za elektronski sklop G-HZA-02. Seveda jih je še veliko več

opisane pa bodo le nekatere.

3.1 Novosti v PCB modulu - Design Manager
Design Manager  je ugodno presenečenje, ki ga boste zagledali

ob zagonu PCB urejevalnika in je najbolj očitna novost PCAD-

2002. 

Najvidnejše prednosti se kažejo v uporabi različnih barv za

posamezne povezave (nete), ki jih je možno enostavno vključi-

ti in izključiti, izbiranju in osvetljevanju komponente (hig-

hlight) in pripadajočih povezav, komponentam lahko x in y pol-

ožaj določamo z enostavnim vpisom v polja "component pro-

perties", prav tako pa nam omogoča grupiranje in postavljanje

komponent pri razmeščanju pod različnimi kriteriji. 

Iz prejšnjih verzij sem kot uporabnik hitro ugotovil, da pa so se

razvijalci le potrudili in so iz zavrtega programa za načrtovanje

tiskanih vezij izdelali še kar popolno orodje s katerim je poveča-

na enostavnost, preglednost in je delo postalo tako rekoč igra. 

Slika 17 - Design Manager v PCB urejevalniku programskega paketa
P-CAD 2002

K enostavnosti samega dela v PCB urejevalniku pripomoreta

tudi vgrajeni filter, ki mu je možno nastavljati intenziteto v

polju Filter Dimension in hitri izbirnik tako imenovani Quick

selector, z lečo pa lahko dosegamo hitro povečavo izbranega

elementa ali množice elementov.

Tudi preklop med Design Managerjem in samim designom je

enostaven pritisk na kombinacijo tipk CTRL-T.

Slika 18 - Določanje različnih barv posameznim netom

Slika 19 - Uporaba filtra za izbiro "netov"

Slika 20 - Uporaba filtra za izbiro komponent

3.1.1 Podpora koleščku na miški
Končno se je tudi PCAD-2002 uvrstil med programe, kjer lahko

kolešček s pridom uporabimo in sedaj v PCB urejevalniku omo-

goča premikanje navzgor in navzdol, premikanje levo in desno

(SHIFT-kolešček) ter ZOOM pcb designa s kombinacijo CTRL-

kolešček. Sprva so mi te kombinacije delale nekaj težav, ampak

so se z samim delom kmalu pokazale prednosti in uporabo

koleščka toplo priporočam.
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3.1.2 Visual
placement
area
Tokrat je v PCB ure-

jevalniku prisotna

tudi funkcija Visual

placement area, ki

nam zagotavlja, da

izbrane komponen-

te razvrščamo gle-

de na njihovo veli-

kost in dovoljen ne-

zaseden prostor v

designu. To orodje

je prav koristno še

posebno pozneje,

ko večino elemen-

tov že razporedimo

iščemo zadnje nezasedene dele tiskanega vezja ter upamo, da bo design uspel. Vidno

nam kaže območje oziroma predel ploščice, kjer lahko postavimo izbrane komponen-

te glede na njihove zahtevane lastnosti kot so: največja višina komponent, dolžina

"netov", fizična velikost komponent in zahtevan prostor okoli njih (clearance).

3.1.3 Delete
Vertex
Prav tako bodo mn-

ogi uporabniki ve-

seli funkciji "add" in

"delete vertex". Še

zlasti je uporabna

pri prestavljanju in

problikovanju obli-

ke linij (linijo raz-

deli na pol). Sam jo

zelo veliko uporab-

ljam. Add vertex

dosežemo z izbiro

linije, kliknemo de-

sno tipko miške in

izberemo "add ver-

tex". Na podoben

način poteka tudi

"delete vertex".

3.1.4 Ločena
pravila za zali-
vanje via in
pad-ov
Tukaj je funkcija, ki

smo jo dolgo priča-

kovali. Deluje pov-

sem zadovoljivo in

z njo dosegamo, da

imamo bakren zali-

vek (copper pour),

ki je definiran za

vio in pad različno,

npr. pad lahko vsebuje  termalni priklop, via pa direktnega. 

V prejšnjih verzijah smo s tem načinom določali način priklopa za pad in vio hkrati in

ni bilo možnosti različne definicije. Uporabna stvar!

Slika 21 - Določanje x/y pozicije komponenti

Slika 22 - Visual placement area

Slika 23 - Delete Vertex
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Slika 24 - Ločena pravila za zalivanje via in pad-ov

3.1.5 Preštevilčenje komponent

Še nekaj besed o številčenju komponent. Dodanih je nekaj mož-

nosti, ki se uporabljajo za preimenovanje oziroma preštevilče-

nje komponent. Sedaj pa bi se zelo težko našel še kdo, ki bi hotel

imeti še kaj več. V prejšnjih verzijah je bilo oštevilčenje zelo sko-

po.

Slabost: deluje samo v pcb modulu in ga pogrešam pri risanju

shematike.

Slika 25 - Preštevilčenje komponent

3.2 Novosti v SCH modulu - “List box” za razvr-
ščanje po abecedi
Tudi tukaj kakor tudi v PCB urejevalniku imamo sedaj vidne

spremembe v dialogih, ki so tokrat alfanumeručno sortirani

(urejeni po abecedi). Našteti dialogi v katerih so opazne spre-

membe: Place Table, Place Text, Atribute Properties, Place field,

Field Properties, Text Properties, Text Style. Ste opazili to

pomanjkljivost v prejšnjih verzijah? Jaz sicer sem, pa me ni pre-

več motilo.

3.2.1 Spremembe videza dialogov in menijev
Zaradi lažjega dela in pregleda je veliko menijev povečanih ali

razširjenih. Sicer na prvi pogled manj opazna stvar a nič za to.

Na ta način so dosegli večjo preglednost in lažje upravljanje pro-

grama. Vidne so denimo spremembe v dialogih: Attribute

Properties, Text Styles, Add Text Style, Rename Style, Symbol

Pin Properties in Place Pin Properties.

Slika 27 - Spremembe videza dialogov in menijev

4 Konstrukcija tiskanega vezja za elektronski 
sklop G-HZA-02

Zaradi lažjega razumevanja in boljše predstave kaj programski

paket, kot je P-CAD 2002 zmore so celotna torija in funkcije pro-

gramskega paketa podkrepljeni še na upravljalnem modulu

praktičnega primera konstrukcije tiskanega vezja za elektronski

sklop G-HZA-02.

4.1 Opis regulacije elektronskega sklopa G-HZA-02
Regulacija elektronike G-HZA-02 "hladilno zamrzovalnega apa-

rata" je sestavljena iz upravljalnega in procesorskega modula, ki

sta medsebojno povezana z 12 žilnim kablom in ustreznima

konektorjema proizvajalca Lumberg in tipa: 35 17 12 K011 .

Upravljalni modul prikazuje temperaturo v hladilnem in zamr-

zovalnem delu aparata. Temperaturo v hladilnem delu prikazu-

je v območju od + 1°C do +9C, v zamrzovalnem delu pa od 0C

do -24C. Če je temperatura v kakšnem predelu aparata zunaj

tega območja, številke na prikazovalniku utripajo.

Slika 26 - List box za razvrščanje po abecedi
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Upravljalni modul vsebuje:

• tipke za "+/-" nastavitev temperature v hladilnem in zamrzo-

valnem delu,

• tipki za vklop in izklop hladilnega in zamrzovalnega dela,

• LED diode za indikacijo prikazovanja delovanja posameznih

delov,

• tipko za vklop in izklop superfrost načina delovanja in

• dve tipki za izklop alarma. 

Procesorski modul: "osnovna verzija"

• omogoča odčitavanje vrednosti temperaturnih tipal, ki so

uporabljena za merjenje   temperature hladilnega, uparjalne-

ga in zamrzovalnega dela (NTC),

• omogoča priklop "četrtega tipala" za korekcijo glede na zuna-

njo temperaturo,

• vsebuje močnostni del za krmiljenje kompresorja hladilnika

in zamrzovalnika,

• vsebuje tokovno tipanje, ki na osnovi bremena določa ali se

kompresor nahaja v fazi delovanja, mirovanja ali pa je v zago-

nu. V primeru, da je čas zagona večji od 10 s in imamo ustre-

zen tok, javi napako.

• vsebuje priklope za serijsko komunikacijo in "INSITU" pro-

gramiranje (programiranje mikro-kontrolerja vgrajenega v

vezje),

• alarmira izjemno stanje s pomočjo piska,

• izvaja proces hlajenja oziroma zamrzovanja, glede na stanje

nastavljenih parametrov,

• omogoča opcijsko nadgraditev za krmiljenje dodatnih aktua-

torjev, kot so: kompresor, ventil, ventilator, loputa, žarnica …

Osnova specifikacije za elektronski sklop je določena v projek-

tni nalogi " Razvoj elektronske krmilne enote G-HZA-02 za krmi-

ljenje hladilnih in zamrzovalnih aparatov srednjega in višjega

cenovnega razreda", ki je bila izdelana v Gorenju Point - Inteli-

gentni dom.

4.2 Izhodišča za načrtovanje

Pred začetkom načrtovanja si je potrebno urediti koncept, pri

katerem je potrebno upoštevati vse zahteve s strani konstruk-

torjev aparatov HZA in elektronike, izdelovalca tiskanih vezij

"AIK" ter proizvajalca elektronskih sklopov "ELRAD".

4.2.1 Konstrukcijske zahteve
Tukaj gre predvsem za določitev funkcionalnosti in mehanskih

mer, ki so vezane na način vgradnje sklopa v aparat. Zahtevane

mere so me v tem primeru prostorsko zelo omejile. Po predhod-

nem posvetovanju s konstruktorjem aparata smo prišli do skup-

nega zaključka, ki je določal mehanske dimenzije. Oba modula

sta imela naslednje maksimalne dimenzije:

• procesorski modul: 1 75mm x 80mm in

• upravljalni modul: 1 75mm x 38mm.

Prav tako je bila fiksno in zelo natančno določena tudi razpore-

ditev tipk, prikazovalnikov in LED diod na upravljalnemu modu-

lu, kar je razvidno iz spodnje slike. Zaradi namestitve elektroni-

ke v ohišje je bilo potrebno na procesorskem modulu določiti

podporno območje okoli celotne ploščice (rob 3mm), določiti

pa sem moral tudi mesto podpore transformatorja.
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Slika 28 - Blok diagram G-HZA-02
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4.2.2 Zahteve proizvajalca elektronskih sklo-
pov (Elrad International)
Pri izdelavi tiskanih vezij je potrebno upoštevati nekatere zahte-

ve s strani podjetja ELRAD International iz Gornje Radgone,

kjer se izvaja tehnološka priprava serijske proizvodnje ter pro-

izvodnje elektronskih sklopov. Ker je zahtev za načrtovanje

tiskanih vezij zelo veliko bodo predstavljene le najpomembnej-

še.

• Medsebojna razdalja dveh SMD komponent mora biti: min.

0.7 mm,

• SMD element mora biti od thru hole elementa oddaljen: min.

5.0 mm,

• Priključne blazinice SMD tranzistorjev so dimenzionirani

kot: 1.5 mm x 1.0 mm,

• Priključne blazinice transformatorja so dimenzionirani kot:

4.0 mm pad, 1.2 mm luknjica,

• TQFP 44 ima dimenzije priključnih blazinic: 2.4 mm x 0.37

mm,

• Srebrna premostišča morajo biti med seboj oddaljeni mini-

malno: 1 mm,

• Elektrolitski kondenzator, minus pol: 2x debelina žice +

0.1mm + 0.1mm tolerance,

• Klasični element: varistor: 1.9 mm pad, 0.8 mm luknjica,

• Dimenzije elementov 0805 so: 1.5 mm x 1.3 mm,

• Dimenzije elementov 1206 so: 1.7 mm x 1.0 mm,

• Priključek za odspajkanje je potreben na konektorju zaradi

čiščenja cina med priključki (postavimo dodatni priključek,

tako imenovan Auslauf pin),

• Skoznji upori imajo dimenzije: 2.5 mm priključna blazinica,

1.0 mm luknjica,

• Ostale priključne blazinice: premer + 0.1 mm + 0.1 mm tole-

rance,

• Debelina povezovalnih linij: priporočljiva 12 mils,

• Pri sestavi tiskanih vezij je potrebno dodati markice  zaradi

nastavitev in pozicioniranja stroja za avtomatsko vstavljanje

SMD elementov,

• Pri orientaciji konektorjev je potrebno upoštevati smer spaj-

kanja,

• Izdelava ustrezne dokumentacije, "beli tisk, koordinate ele-

mentov, kosovnica…"

Opomba:

- SMD komponente so površinsko nameščene komponente,

- Thru hole komponente pa so komponente s priključki, ki se

spajkajo s spodnje strani.

4.2.3 Zahteve proizvajalca tiskanih vezij (AIK)
• Ustrezno izdelana N/C drill datoteka in gerber datoteke,

• Vsa vezja morajo biti izdelana po principu dvoslojnih vezij,

kjer je širina srebrnih premostičev, ki se v tem primeru upo-

rabljajo omejena na min. 2 mm + vsa pravila,

• Zaradi lažjega razloma tiskanih vezij na posamezne module

mora biti to no določeno, kje bo potekalo obojestransko

zarezovanje (tako imenovano ricanje),

• Maksimalna dimenzija tiskanih vezij smejo znašati: 330 mm

x 250 mm.

Pri konstrukciji tiskanega vezja in izdelavi dokumentacije sem

moral zelo natančno upoštevati vse zahteve, saj bi drugače

lahko prišlo do velikih odstopanj v vseh treh fazah izdelave:

- proizvodnji tiskanega vezja,

- izdelava elektronskega sklopa,

- in vgradnji sklopa v aparat.

4.2.4 Potek konstrukcije tiskanega vezja za
elektronski sklop G-HZA-02
Pred začetkom dela sem za SCH in PCB urejevalnik standardizi-

ral oziroma priredil Gorenjskim standardom delovno okolje,

izdelal ustrezne glave (title), oblikoval format, določil prikazo-

valne atribute, ter pregledal in si zapisal vsa pravila, ki jih je

potrebno upoštevati pri konstruiranju.

S pomočjo SCH urejevalnika sem izdelal električno shemo, ki so

jo zasnovali razvijalci elektronskega sklopa v našem oddelku. Le

ta je vsebovala simbole elementov uporabljenih v obstoječem

projektu in njihove medsebojne povezave. Vsi elementi enega

projekta so se nahajali v lastni knjižnici G-HZA-02, kar pomeni,

da pri vsakem novem projektu zasnujemo novo knjižnico.

Knjižnica ima običajno enako ime kot projekt, ni pa nujno. Ko

je bila shema3 končana, urejena in vstavljena v glavo, ki sem si

jo predhodno izdelal, sem preveril niz pravilnosti električne

sheme s funkcijo ERC "Electrical Rules Check", generiral netli-

sto, s čimer je delo v SCH urejevalniku končano. 

Netlista je posebna datoteka, ki vsebuje vse podatke o vsebova-

nih komponentah in njihovih medsebojnih električnih poveza-

vah našega vezja.

Slika 29 - Prikaz omejitev in fiksnih razporeditev elementov na upravlj. modulu2
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Faza fizičnega projektiranja oziroma konstrukcije tiskanega

vezja4 "PCB urejevalnik" zajema planiranje, nalaganje netliste

ter fizično povezovanje - rutanje. Po predhodnem izdelanem

okvirju (board-u), ki ga določajo mehanske mere, sem naložil

netlisto ter ustrezno razporedil elemente.

Pri namestitvi elementov sem fiksiral diode, konektorje, trans-

formator, led prikazovalnike.., saj nisem želel, da bi se mi med

konstruiranjem in povezovanjem na bilo kakšen način premak-

nili in mi s tem onemogočili nadaljnje delo. Faza razporeditve

mi je vzela dosti časa, saj je odločilna za kasnejše delo - bolje, kot

so elementi razporejeni, lažje in preglednejše je povezovanje. 

Nato sem najprej skušal povezati napajanje "VCC" in maso

"GND", kasneje pa vse ostale linije in signale. Pri tem sem si

pomagal s principom srebrnih mostičev, ki so mi v določenih

primerih zelo pomagali. Slika 31 - Prikaz elementov in povezav po naloženi netlisti

Pomembno je, da je mostičev čim manj in

so čim krajši, saj s tem kasneje pocenimo

serijsko proizvodnjo in zmanjšamo mož-

nost odpovedi elektronskih sklopov. Na

naslednjih straneh je prikazana konstruk-

cija upravljalnega modula, na podoben

način pa poteka delo tudi pri procesor-

skem modulu vendar je zaradi njegove

podobnosti in velike obsežnosti tukaj

izvzeto.

Slika 33: Končana konstrukcija upravljal-

nega modula G-HZA_02

Kot vidimo iz zgornje slike 33 je tukaj kon-

strukcija tiskanega vezja upravljalne ploš-

če G-HZA-02 v fazi zaključevanja. Pred

izdelovanjem gerber5 datotek in ustrezne

dokumentacije je potrebno preveriti

naslednje:

• Funkcija Netsync "Netlist synchronizati-

on" nam omogoča ugotavljanje razlike

med netlisto,ki je generirana v SCH in

PCB urejevalniku. Možne spremembe

shranimo v izhodno ECO datoteko, ki jo

kasneje uvozimo (imporitiramo) v SCH ali

PCB urejevalnik. S pomočjo te datoteke

uskladimo tiskano vezje in električno

shemo. Pri temu postopku ne sme biti raz-

lik, saj nam le te povedo, da smo pri pove-

zovanju naredili napako.

• Funkcija "Trace clean up" nam očisti

morebitne odseke, ki so nastali pri pove-

zovanju in bi lahko bili moteči pri nadalj-

njem delu ali pri sami proizvodnji tiskanih

vezij,

• Funkcija "Optimize nets" omogoča mini-Slika 30 - Shema upravljane plošče
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miziranje dolžine povezav med elementi, zaradi samega pre-

mikanja in postavitve elementov,

• Funkcija "DRC" - preveri ali design ustreza pravilom, ki smo si

jih predhodno določili.

Tiskano vezje je po kontroli vseh operacij pripravljeno za izde-

lavo ustrezne dokumentacije.

Med to dokumentacijo spada:

• ustrezno oštevilčenje in označevanje verzije za celotno doku-

mentacijo,

• pretvorba obeh električnih shem v DXF format,

• izdelava belih tiskov (vrhnji + spodnji ločeno za vsak modul)

saj s tem omogočimo kontrolo vsebovanih elementov pri

proizvajalcu elektronskih sklopov,

• izdelava CPL datoteke "component location" je potrebna za

nastavitev smd stroja in avtomatsko vstavljanje smd elemen-

tov,

• izdelava skice konektorja in kabla, ki povezuje procesorski in

upravljalni modul,

• izdelava gerber datotek namenjenih proizvajalcu tiskanih

vezij,

• izdelava N/C drill datoteke in

• izdelava blok diagrama povezave med procesorskim in

upravljalnim modulom.

Poleg tega je potrebno dokumentaciji priložiti še:

• navodila za testiranje v slovenskem in angleškem jeziku,

• kosovnico vsebovanih elementov in

• specifikacijo obeh "NTC" tipal.

4.2.5 Od tiskanega vezja do končnega proizvoda

Tiskano vezje ni končni proizvod. Končni proizvod je naprava,

ki ima vgrajeni elektronski modul ali sklop s tiskanim vezjem na

katerem so vgrajene elektronske in elektro-mehanske kompo-

nente. Elektronski modul je zgrajen na enem tiskanem vezju in

je delni proizvod za napravo ali pa za elektronski sklop, ki je

zgrajen iz večjega števila elektronskih modulov; v tem primeru

je elektronski sklop vgrajen običajno v napravo. Niti elektronski

modul niti elektronski sklop običajno nista končna proizvoda. 

Na spodnjih slikah predstavljam primere tiskanega vezja (praz-

nega, brez vgrajenih komponent) in elektronskega sklopa.

Elektronski modul in elektronski sklop sta običajno dimenzij-

sko prirejena mehanskemu nosilcu, ki je del naprave. Na slikah

34 in 35, je tiskano vezje za dva modula iz katerih je zgrajen

elektronski sklop, ki ga predstavljam na sliki 37. 

Svetel rob je t.i. tehnološki rob, ki se uporablja na proiz-

vodni liniji za elektronske sklope.

Tiskano vezje za oba modula je na eni plošči in jih v proizvodnji

sestavljamo hkrati. Na sliki 37 pa je sestavljeni elektronski sklop.

Elektronski sklop, ki ga vidimo na spodnjih slikah se vgrajuje v

hladilnik z elektronskim krmiljenjem.

Slika 34 - Pogled tiskanega vezja G-HZA-02 s spodnje strani (baker) 

Slika 36 - Elektronski moduli G-HZA-02 

Na tiskanem vezju so lahko posebna področja, ki lahko mehan-

sko zelo omejujejo ploščo   (npr. ležišče za baterijske vložke v

ohišju, drsna vodila v ohišju, kjer se plošča oziroma modul

"zapelje " vanj, in podobno). Na plošči moramo predvideti

posebne montažne luknje, ali pa posebna področja, kjer ne

smemo namestiti elementov, konektorji morajo biti na natanč-

no predvidenih mestih, plošča mora imeti natančno določene

dimenzije, itd. 

Vse to so omejitve in zunanji faktorji, ki jih moramo določiti

preden se lotimo načrtovanja našega vezja. V naprej moramo

Slika 32 - Optimalna ročna razporeditev elementov
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določiti, kakšen material (imenuje se laminat) in katero debeli-

no bakra, bomo uporabili. 

Slika 37 - Elektronski sklop G-HZA-02 

Običajni materiali, ki jih uporabljamo so FR2, FR3, FR4 in CM1.

Najslabši je material FR2 (in FR1, ki pa se redko uporablja).

Običajna debelina nanosa bakra pa je 25 - 30 µm. Obstajajo

posebne tabele, s pomočjo katerih preračunamo, kako široko

povezavo moramo uporabiti pri določeni debelini nanosa bakra

in toku, ki teče po povezavi.

5 Sklep
S konstruiranjem tiskanega vezja za elektronski sklop G-HZA-02

in elaboriranjem samega seminarja sem si pridobil ogromno

izkušenj iz različnih področij, ki spadajo v razvoj gospodinjskih

aparatov Gorenje, predvsem pa na področju konstruiranja tiska-

nih vezij.

Trenutno je že skonstruiran elektronski sklop G-HZA-02 prešel

preko faze testiranja v razvojnem laboratoriju hladilno zamrzo-

valnih aparatov, kjer se izvaja testiranje aparatov v različnih

pogojih in kjer se je že pokazala njegova uporabnost do izdela-

ve testna serije približno dvajsetih aparatov tipa HZOS 336 v

Gorenju HZA na osnovi te elektronike. Ta elektronski sklop

Gorenje HZA od Maja 2002 v redni proizvodnji vgrajuje v apara-

ta HZOS 336 in HZOS 3366.

V zadnjih letih se je po svetu razvilo novo tržno področje tako i

menovana hišna avtomatizacija, ki kreira novo generacijo

naprav s področja široke potrošnje in bele tehnike za hišo in

dom. Na ta način bo omrežje v hiši zagotovilo infrastrukturo za

povezovanje aparatov, senzorjev, krmilnikov in upravljalnih

enot oziroma hišnih strežnikov. 

Tudi naša na novo razvita inteligentna elektronika omogoča

povezljivost aparata na hišni "strežnik", ki bo omogočal poveza-

vo gospodinjskih aparatov na internet, zagotavlja realne pogoje

in prikaze temperatur ter uporablja naprednejši algoritem za

odtaljevanje in vse ostale funkcije. Prav tako je možna razširitev

in uporabnost pri aparatih, ki vsebujejo dodatne aktuatorje.

Če na kratko predstavimo povzetek seminarja in hkrati uvod v

specialistično nalogo, potem lahko rečemo, da je osnovni cilj

projekta in razvoja sistema Inteligentni dom Gorenje, ki ga

sestavljajo inteligentni gospodinjski aparati z napredno elektro-

niko, hišna mreža ter hišni strežnik, povezljivost gospodinjskih

aparatov v podsisteme v domu, npr. podsistem ogrevanja, klima-

tizacije, varovanja, razsvetljave itn..V ta namen bo najprej

postavljena enotna platforma razvoja inteligentnih elektronskih

krmilnikov za različne aparate in sicer na osnovi ene družine

mikro krmilnikov, zelo pomemben pa je tudi poenoten razvoj

programske opreme. 

V prvi fazi6 bomo razvili elektronske krmilnike z uporabniško

čimbolj prijaznim načinom upravljanja posameznih gospodinj-

skih aparatov. Druga faza bo namenjena razširitvi elektronskih

naprav z dodatnimi "pametnimi" funkcijami, ki bodo tvorili inte-

ligentne gospodinjske aparate v tretji fazi pa bomo vzporedno z

razvojem elektronskih krmilnikov  in krmilnikov skupaj s

pogodbenimi partnerji razvili hišni strežnik in komunikacijske

vmesnike naprav.

Informacije: Jurij Kos, BELMET 

TLA5000 - najhitrejša serija do sedaj

Tektronix je napovedal najnovejšo generacijo logičnih
analizatorjev serije TLA-5000, ki ponujajo višje časovne
ločljivosti, globlji in hitrejši vdelani pomnilnik in večjo hit-
rost zajema kot vsi dosedanji modeli in katerikoli konku-
renčni model v istem cenovnem razredu...

Hitrostna pridobitev je dobrodošla ker so današnje naprave vse

bolj sofisticirane in delujejo na vse višjih hitrostih. Danes dose-

gajo hitrosti prenosa na vodilih  vdelanih procesorjev do 400

Mb/s in časovne tolerance do 350 ps. Take zahteve pa dostikrat

predstavljajo problem za merilno opremo.

Tektronixovi analizatorji serije TLA5000 ponujajo zajem na 500

ps (2 GHz) ob  32 Mb globokem pomnilniku za zajem ob 125 ps

MagniVu opciji zajema.

TLA5000 serija zajema v tem trenutku štiri logične analizatorje

- TLA5201, TLA5202, TLA5203, TLA5204 - ki nudijo od 34 do

136 kanalov. Vsi modeli ponujajo zajem na vsakih  500 ps

(2GHz) in  globok pomnilnik na četrtini kanalov, globok pom-

nilnik na polovici kanalov pri 1ns zajemu in globok pomnilnik

na vseh kanalih pri zajemu od 2ns navzgor. Na voljo je tudi 125

ps MagniVu način zajema. 

Vsi inštrumenti omogočajo "state acquisition" na do 235 MHz in

globino pomnilnika do 32 Mb..

E

E
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Programabilna logika je že zdavnaj presegla osnovne okvire in omejitve prvih modelov, ki so bili zara-
di svoje porabe, cene in hitrosti obsojeni na občasno uporabo. Moderne CPLD in FPGA komponente so
naredile dolgo pot k splošni uporabnosti, pa tudi programska podpora novim modelom je vse boljša. 
Še vedno pa obstaja potreba za uvajanjem potencialnih uporabnikov v nove tehnologije, saj skok v to
disciplino za nepoznavalce nikakor ni neboleč. Zato vodilni proizvajalci tovrstnih komponent kot je
denimo Xilinx ponujajo tudi razvojne komplete, ki omogočajo zainteresiranim čimlažji prehod na nove
komponente. To vlogo ima pri Xilinxovih Spartan II čipih razvojni komplet podjetja Insight-Memec.

V kompletu so glavna tiskanina dimenzij 18 x 12 cm, navodila s

shematiko in kabel za programiranje. Napajalnika nisem dobil

(je pa mogoče v polnem kompletu), sicer pa tistih 5V stabilizira-

ne napetosti, ki jo tiskanina zahteva, verjetno v sili ni težko

potegniti iz računalnika ali si celo narediti majhen napajalnik...

Privlačnost te razvojne

plošče je v njeni spar-

tanski enostavnosti. Na

kakovostni večplastni

tiskanini razen vezja za

stabilizacijo napetosti,

serijskega FLASH kon-

fuguracijskega pomnil-

nika, majhnega dvošte-

vilčnega LCDja in serij-

skega RS-232 vmesnika

ni prav veliko.

To se mi zdi prav, saj bi

razvojni komplet moral

biti univerzalen, ne pa vezan na neko periferijo, ki je na tiskani-

ni. FPGA na plošči je XC2S100 v PQFP-160 ohišju, torej drugi

najmanjši model serije Spartan II. 

Vsi signali s FPGA čipa so dosegljivi na okolišnjih JP1-JP4 konek-

torjih , na levi strani tiskanine pa je tudi polje pad-ov v 100 mil-

skem rastru, v katero je poleg napajalnih pinov napeljano tudi

30 I/O signalov z FPGA čipa in je naravnost idealno za dodajanje

željenih komponent v konkretnem prototipu. 

Ploščica omogoča praktično vse, kar vam omogoča Spartan II

serija komponent. Tako lahko nastavite napetosti jedra in I/O

napetost, način konfiguracije (paralelna/serijska, master/slave,

iz vdelanega FLASH-a/iz opcijskega serijskega PROM-a/nepo-

sredno preko kabla...) itd...

Generaciji frekvence je namenjen Dallasov DS1073, ki lahko

generira nekaj frekvenc v razponu od 0-100 MHz in je predna-

stavljen na 50 MHz, je pa seevda možno taktni signal pripeljati

tudi iz drugih virov, denimo posebej dodanega kvarčnega osci-

latorja. 

Edina zamera gre na račun vdelanega stabilizatorja, ki ne prene-

se napetosti, višjih od 6V. Precej zoprno je, da lahko majčkena

neprevidnost (kot je denimo vklop napačnega adapterja v ploš-

čo) ubije FPGA čip in stabilizator...

Celotna demo ploščica vsebuje bolj ali manj Xilinxov referenčni

design in jo zato seveda lahko konfiguriramo z znanim

Xilinxovim konfiguracijskim kablom, kot je recimo "Parallel

cable III" in ne potrebujete ravno Memecovega adapterja,

čeprav je ta priložen in dela brezhibno. 

Priloženo programje je

enako Xilinxovemu, za-

to sem se odločil za

instalacijo slednjega,

saj je ponavadi veliko

bolj "svež" od česarkoli,

kar sicer lahko dobite

na CDju. Sedaj je deni-

mo najbolj "sveža" ver-

zija Webpack-a 6.1

Memec sicer prilaga

svoje programje za na-

laganje kode v čip, pa

tudi nekaj enostavnih

demonstracijskih primerov, ki pa bolj služijo za vzorec projekta

samega kot za demonstracijo delovanja samega vezja.

Cena samega razvojnega kompleta je pravzaprav presenetljivo

nizka v primerjavi s ceno konfiguracijskega kabla in ostalih upo-

rabljenih komponent, njegova največja vrednost pa je relativno

kakovostna izdelava, ki ne pušča veliko prostora kompromisom.

Če boste pogledali denimo v Xilinxove zahteve za kakovostjo

napajanja in njegova priporočila za izvedbo napajanja FPGAjev,

boste videli, da stvari tu niso ravno trivialne. 

Pri prototipskem delu na "Spartan II Demo Boardu" se denimo

verjetno nikoli ne boste spraševali o kakih skritih napakah v

napajanju kot možnem viru težav. Stvar je narejena zelo lepo na

večslojni tiskanini in tudi z blokirnimi kondenzatorji niso varče-

vali.

Ta Memecov Demo Board se zdi kot optimalna izbira za manjše

razvojne delavnice in šole, ki bi težko prenesle visoke stroške

razvojnih orodij, potrebujejo pa zaensljivo osnovo za delo.

Glede na to, da je Xilinx nedavno predstavil tretjo generacijo

Spartan FPGA komponent pa upam da se bo kmalu pojavil

tudi ustrezen Insight-Memec Demo board ... E
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OOddpprrttaa  kkooddaa::  KKddaajj  ttuuddii  pprrvvii  IICC--jjii
ss  pprroossttoo  ddoosseegglljjiivviimmii  IIPP  bbllookkii??

Avtor: Branko Badrljica - Informacije: DELKO d.o.o.

Danes, ko Linux že zdavnaj ni več popolna neznanka tudi za malo bolj razgledano tajnico, dostikrat
slišimo izraz Open Source ("odprta koda"), ki pomeni revolucijski preobrat v načinu razvoja program-
ja. Do včeraj še sanje hekerjev so danes resničnost. Ali se da podobno idejno zasnovo uporabiti tudi pri
razvoju drugih, bolj fizičnih stvari, kot je denimo razvoj integriranih vezij?

Pred 12 leti je še takratni študent raču-

nalništva Linus Thorvalds za diplomsko

nalogo naredil operacijski sistem "UNIX

like" ter ga poimenoval Linux (=LINus

UniX) . Od takrat naprej sodeluje na pro-

jektu razvijanja proste programske kode

veliko inženirjev različnih izobrazb -

vsak, ki si želi sodelovati in si je kje prido-

bil dodatno znanje. Množica programer-

jev po celem svetu sestavlja v primerjavi

s klasično terminologijo navidezno orga-

nizacijo, ki sodeluje na skupnem projek-

tu.

Podobno kot Linux postaja že običajen

znanec tako v strežniških sistemih kot

tudi domači rabi, se je pred nekaj leti za-

čelo mnogo iniciativ, ki bi podpirale raz-

voj in širjenje odprte strojne opreme.

Med njimi so imena kot FreeCpu, Fpga-

Cpu, FreeIp in OpenCores. Pred vsega 4

leti so obstajale te zabeležene iniciative,

verjamem pa, da jih bilo še mnogo več,

vendar so propadle zaradi napačnega pri-

stopa in premajhne motiviranosti - tako

začetnika kot sodelavcev.

Pobudnike proste strojne kode najdemo

tudi v Sloveniji, kjer je pred uspešno

začela sodelovati skupina pod imenom

OpenCores (prosta strojna oprema).

Projekt se je pričel z malimi načrti ter se

v kratkem času prelevil v najbolj uspešno

skupino, ki razvija IP bloke pod GNU

licenco.

V uspešnost projekta verjame 635 sode-

lavcev iz celega sveta, ki prispevajo svoje

znanje. Veliko jih dela kot ASIC oz. FPGA

inženirji, dosti se jih je začelo ljubiteljsko

ukvarjati z razvojem medtem, ko so bili

nekateri preprosto močno navdušeni

nad idejo ter se hitro priključili projektu.

"Že pred leti sem sam razmišljal o čem

podobnem, vendar nisem vedel kako bi

se lotil tega velikega projekta. Preprosto

se mi je zdel prevelik. Sedaj, ko pa že več

kot 2 leti aktivno sodelujem pri projektu

OpenCores se mi zdi, da je vse tako pre-

prosto." je na vprašanje, zakaj se je pri-

družil projektu, odgovoril inženir velike

multinacionalke iz Singapurja.

Ta projekt bi bil za Slovenijo veliko manj

zanimiv, če ne bi bilo v prvi skupini tudi

nekaj zelo nadarjenih inženirjev, ki so

začeli s svetovnim projektom razvijanja

OPEN IP blockov. "Veseli me, da se je

ideji priključilo veliko dobrih inženirjev,

ki so do sedaj naredili 15 OPEN IP bloc-

kov, ki nosijo oznako GNU, kar pomeni,

da so prosto dostopni vsem", nam je

povedal gospod Damjan Lampret, ki je

pobudnik projekta OpenCores. 

Da projekt ne ostaja samo slovenski pro-

jekt dodajam še naslednji podatek: od

začetka projekta je s spletne strani do-

končane IP blocke shranilo veliko obis-

kovalcev. Aprila 2003 je švedsko podjetje

VOXI AB uspešno uporabilo več IP bloc-

kov v svoji napravi za prepoznavo govo-

ra. Še večji poudarek organizaciji in spod-

budo pa je naredilo singapursko podjetje

Flextronics, ki je lani ustanovilo svojo

razvojno podružnico v Sloveniji in začelo

s projektom narediti prvi čip, ki bo vse-

boval samo prosto dosegljive IP bloke.

Za Slovenijo pomeni projekt več kot zgolj

sodelovanje na področju razvoja. Po dol-

gem času smo Slovenci znanilci spre-

memb na področju strojne opreme.

Nadejam se, da bo država uspela še pra-

vočasno prepoznati projekt kot razvojno

zanimivega ter mu bo namenila kakšno

pozornost. Višješolski in univerzitetni

študij na Fakulteti za elektrotehniko, kjer

se ob ustrezni spodbudi kalijo vrhunski

kadri, bi bil primerna pomoč, predvsem

pa nuja, da Slovenija ostane na zemljevi-

du držav, ki imajo lasten razvoj integrira-

nih vezij.

Trenutno je na straneh OpenCores orga-

nizacije nekaj več kot 80 projektov, od

katerih je približno 20 procesorskih

jeder. Ta obsegajo različne kategorije

procesorjev, od najenostavnejših klonov

popularnih Microchipovih mikrokrmil-

nikov do polnih 32-bitnih jeder z MMU

enoto itd.

Kaj je tisto, kar dela OpenCores tako

zanimivo rešitev ? Zagotovo to ni hitrost,

saj večina izvedenk na mizah entuzijastov

teče v FPGA čipih na nekaj deset mega-

hercih. Tudi različni "luksusni" ukazi, kot

sta denimo celoštevilčno množenje in

deljenje in delo s plavajočo vejico večino-

ma manjkajo, saj bi v FPGAju porabili

preveč prostora. Tudi poraba energije je

praviloma veliko višja v FPGAju kot v

namensko izdelanem procesorju. Zakaj

torej OpenCores ?

"OdprtaJedra" so zlasti zanimiva zato, ker:

• ponujajo vpogled v svet  načrtovanja

mikroporcesorjev in sploh kompleks-

nih logičnih vezij navadnim smrtni-

kom in ne samo največjim proizvajal-

cem vezij.

• ponujajo možnost preverjanja idej

skozi delujoče prototipe, največkrat

realizirane v FPGA čipu na univerzalni

razvojni ploščici

• so naravnost idealna rešitev za prime-

re, ki zahtevajo procesor vdelan v

večjo napravo ("embedded applicati-
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ons"), kjer lahko v FPGAju realiziramo tudi različno periferi-

jo,

• omogočajo različne variacije glavne rešitve glede na trenut-

ne potrebe. Tako lahko pri realizaciji v FPGAju denimo sami

določamo velikosti predpomnilnikov in druge kompromise

med kompleksnostjo, porabo in hitrostjo.

• so primerna za deljeni razvoj določenih projektov, kot je to

slučaj danes denimo v Open Source krogih, kjer lahko nek

projekt razvijajo ljudje, ki so fizično med seboj lahko poljub-

no oddaljeni. To omogoča hitrejši razvoj, saj lahko so lahko

določene ideje preverjene in dopolnjene praktično takoj.

Poleg procesorskih jeder je na spletnih straneh OpenCores giba-

nja na voljo tudi celoten spekter projektov, ki jih potrebujemo

pri sestavljanju dejanjskih naprav. Tako boste tam našli praktič-

no vse znane računalniške vmesnike (USB 1.0, 1.1 in celo 2.0,

Firewire, I2C, sinhroni in asinhroni serijski vmesniki, vmesniki

za disk, tipkovnico in miško, VGA vmesniki itd...), dodatke k pro-

cesorskemu jedru, kot so DSP enota, FPU ali MMU enota, enote

za samostojno DSP obdelavo podatkov itd. 

Poleg tega so mnoge enote prilagojene povezavi na notranje

Wishbone vodilo, tako da je kombiniranje tako prilagojenih

enot v celoto dostikrat rutinsko delo. 

Razvijalcem so na voljo tudi osnovni razvojni KIT-i, ki začetni-

kom olajšujejo delo. Zaenkrat sta dostopni dve tiskanini, ena za

Micro-FPGA (na osnovi XCV-100) in pa za OCRP-1 ( na osnovi

Xilinxovih Virtexov, s precej dodane periferije).

OpenCores je projekt, ki počasi dobiva obrise smiselne, zaklju-

čene celote, v katero se zlivajo posamezni podprojekti. Če vas

čaranje z digitalno elektroniko zanima in ste pripravljeni inve-

stirati nekaj v osnovni razvojni komplet kot je denimo kak od

omenjenih ali denimo kak iz MEMECove ponudbe, potem ste

vsekakor dobrodošli na spletnih straneh projekta OpenCores:

http://www.opencores.org/. E



ELEKTRONIKA 551/2003

ORODJA ZA ELEKTRONIKO - Ponudba kakovostnega orodja

NNoovvoosstt  vv  ppoonnuuddbbii  rrooččnneeggaa  oorrooddjjaa
Avtor: Branko Badrljica - Informacije Delko d.o.o. 

Drobna ročna orodja so pri delu z elektroniko nepogrešljiva, vendar jih jemljemo bolj kot potrošno
dobrino in dostikrat prezremo njen pomen, prav od njih pa je odvisna kakovost opravljenega dela na
na najnižji ravni- ravni vijakov, spojnih letev itd... Zato podjetja, ki imajo veliko terenskih delavcev
velikokrat poskušajo prihraniti pri ročnem orodju, ki ga imajo za nujno zlo, potrošna delovna sredst-
va, katerih kakovost ni tako pomembna kot dostopnost.

Tako so podjetja postavljena pred dilemo - se oskrbeti z manjšo

količino orodja priznane kakovosti ali nekaj več orodja vendar

slabše kakovosti. Prva rešitev prinaša dostikrat vrtoglave meseč-

ne stroške za nadomestitev obrabljenega, poškodovanega in

izgubljenega orodja, druga pa neustrezno opravljeno delo na

terenu, večje število delovnih ur za ekvivalentno nalogo, včasih

tudi večjo obrabo orodja zaradi slabše kakovosti.

Podjetji DELKO d.o.o. ( s poslovalnico v Ljubljani - BTC Hala D

in Kopru) in EBAX d.o.o. (v Kranju) , sta pred časom začeli z

zastopanjem priznanega Taiwanskega izdelovalca orodja Pro's

Kit.

Pri podjetju Delko in Ebax (www.delko.si) poskušajo najti tret-

jo pot: s pazljivo izbiro azijskih proizvajalcev poskušajo dose-

či visoko kakovost orodij po azijskih cenah. Tako so ponujena

orodja znamke "Pro's Kit Tool", ki agresivno poskuša opozarja-

ti na kakovost kar z lastnim imenom.

V ponudbi imajo kar nekaj orodij, tako posamezno kot  v kom-

pletih, večinoma za drobno mehaniko, električne instalacije in

celo elektroniko, čeprav je nekaj tudi povsem klasičnih orodij.

Izvijač je osnovno orodje vsake delavnice, zato tudi "Pro's Kit"

ponuja nekaj kompletov izvijačev.  Na voljo je komplet izolira-

nih izvijačev 8PK-8100, tako križnih kot navadnih za delo z viš-

jimi napetostmi - do 1kV in ustrezajo standardu DIN 7437.

Obdani so z izolacijsko maso, neizoliran je le kak centimeter

izvijača pri vrhu. Čeprav nisem skakal po njih, so skozi normal-

no nekajmesečno uporabo prenesli vse naloge brez vidnih

poškodb, če odmislimo posledice normalne obrabe (izguba

sjaja površine itd).

Bolj robustnim napravam je namenjen komplet izvijačev z

robustno, kombinirano gumijasto/plastično ročico. Dokaj solid-

no ležijo v roki in kljub večjim obremenitvam doslej nisem opa-

zil nobenih deformacij. Človek se ob pogledu na gumijasto roči-

co najprej ustraši, da bo vez med ročico in jekleno osjo pri moč-

nejših navorih popustila, pa se to ni zgodilo.

V kompletu so tako križni kot navadni izvijači, še najbolj upo-

rabljen v moji delavnici je največji križni model, ki ima precej

dolgo os-celih 20 cm in je zelo dobrodošlo orodje pri odpiranju

računalniških monitorjev in podobne opreme, ki imajo vijake

"zakopane" globoko pod površino ohišja in so velikokrat proble-

matični.

Komplet sestavljivih izvijačev 8PK-SD001 je namenjen  delu s

finomehaniko in servisiranju sofisticiranih naprav. Izvijač je

precej natančno narejen in iz kakovostnih materialov. Kovinski

del je iz kromiranega jekla, nastavki s konicami pa so tudi iz

solidnega jekla.

Nastavkov je kar 19 in sicer so štirje za navadni izvijač (2mm-

4mm), štirje  križni, pet "torx"-zvezdastih konic, tri konice s šest-

kotno glavo in tri konice z posebno štirioglato bunko na vrhu

(točnega imena ne vem). Komplet sem največkrat uporabil

zaradi priloženih "torx" nastavkov in takrat, ko je bilo treba

odviti kak trdovraten a majhen vijak, saj je izvijač kljub majhno-

sti zaradi kakovostnih materialov predvsem v konici vse uspeš-

no prenesel. Stalna menjava konic mi gre na živce, zato sem

med normalnim delom raje uporabljal navadne izvijače, če in

ko so na voljo a ko potrebujete nek poseben izvijač pride ta

komplet še kako prav.

Tistim, ki jim je prenosnost najpomembnejša, je na voljo kom-

plet 1PK-806. V osnovi gre za plastično ročko s sedmimi kovin-

Univerzalni komplet 1PK-635

Komplet preciznih natičnih izvijačev z dolgo osjo
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skimi vstavki, ki imajo konice na obeh straneh. na voljo so tri

navadne, tri križne in osem "torx" konic. Vse je v kompaktni pla-

stični škatli. Vstavki so precej dolgi, tako da je moč odviti vijake,

ki so v globokih luknjah modernih ohišij. Celotna dožina vlož-

kov je 11,7 cm in z njimi lahko dosežemo vijake do kakih 9 cm

pod površino.

Še kompaktnejši je komplet 1PK-212, ki ga lahko spravimo v

dlan. Njegova posebnost je plastična ročka z desetimi konicami.

Ročka ima dva ležišča za konico, tako da jo lahko uporabimo kot

konvencionalni izvijač ali v obliko, bolj primerno za delo v sicer

nedostopnih kotih.

Nekako najpriročnejši komplet za vsakdanja drobna servisna

opravila je zame 1PK-635, saj vsebuje najpogosteje uporabljana

orodja. Nekaj majhnih navadnih in križnih izvijačev, precizno

ravno pinceto z ostro konico in dvoje majhnih klešč- ravna in

ščipalke. Izvijači so kljub majhnosti zadosti robustni, kakovost-

na plastična ročka z vrtljivm vrhom pa omogoča udobno delo.

Kovinska konica je zadosti trda in elastična, da se ob nekaj

mesečnem stalnem delu ni pokazala znakov obrabe, pa tudi

nobene še nisem zlomil pri zlorabi orodja (kot vzvod itd).

Ponavadi se pri poceni orodju polomijo in poškodujejo konice

najmanjših izvijačev, zato se ravno tu vložek v malce kakovosti

splača.

Klešča so tudi v stilu ostalega materiala,  a so kljub temu zelo

solidne kakovosti in primerna za veliko večino opravil. So pre-

cej natančno izdelana vendar se včasih pozna, da so iz mehkej-

šega materiala. Tako sta rezili predebeli in je denimo težko odre-

zati pin na DIP čipu, pa tudi potrebne sile so nekoliko večje kot

na najkakovostnejših ščipalnih kleščih.

Kljub vsemu gre za soliden izdelek, s precejšnjo "rezervo v mate-

rialu", ki se povsem dobro obnese pri vsakdanjem delu, če niste

ravno razvajeni. Prenesejo rezanje žic iz barvnih kovin, pravza-

prav vsega razen jekla. 

Podobno bi se dalo reči za ostala klešča, namenjena delu z

elektroniko in elektrotehniko. Solidna, relativno natančna izde-

lava, dobri materiali.. Ob različnih ščipalkah in takih in drugač-

nih kleščih (ravna, kotna itd.) so na voljo tudi bolj klasične "kom-

binirke" itd.  

Zanimive so tudi klešče za snetje izolacije z žic. Debelino žice,

tako kot ponavadi, izberemo z vstavitvijo žice skozi ustrezno

režo. Kovinski noži z režami so izmenljivi, vendar nadomestnih

ob kleščih ni bilo videti. Tisti, ki sem ga dobil v kleščih, ima reže

za debeline 0.5mm, 1.2mm, 1.6mm in 2.6 mm. Med testiranjem

se mi je večkrat zgodilo, da bodisi nisem potegnil plastične izo-

lacije z žice ali pa sem ranil žico. Nimam ravno veliko izkušenj s

tem in je povsem možno, da sem enostavno preneroden, mogo-

če so pa vsa orodja te vrste tako občutljiva glede debeline žice...

Če ste potrebovali orodje za natančno in kakovostno rezanje pa

ste se mučili z OLFA nožem, sta v ponudbi tudi dva tehnična

noža, ki sta zanimiva bolj zaradi izvedbe kot kakovosti rezila.

Imata namreč priročno, robustno aluminijsko ročko, v katero s

privitjem obroča stisnemo rezilo, ki je kakovosti približno

enake klasični OLFA. Ker je rezilo trdno privito v ročko, je moč

z njimi zelo natančno rezati in sta še posebno primerna za izre-

zovanje oblik iz folij in papirjev itd. Rezilo je moč enostavno in

hitro zamenjati. Čeoprav dodatnih rezil nisem dobil za igranje,

domnevam da gre za poceni potrošni material. Noža imata ozna-

ki 8PK-394B (večji) in 8PK-394A (manjši).

Elektroniki se bodo morda zamislili ob vakumski prijemalki

elektronskih komponent pod oznako 1PK-122. Gre za majhno

ročno zračno pumpico, ki ima na konici gumijasti "čep", ki se ob

ustreznem podpritisku prime za ciljno komponento. STvar je

velikosti srednje velikega alkoholnega markerja, ima dve izmen-

ljivi "igli"-ravno in malce zakrivljeno in nekaj gumijastih čepkov

različnih premerov.

V praksi stvar dela, vendar sem osebno vajen dela s pinceto,

čeprav bi mogoče ob trajnejši uporabi pa mogoče spremenil

mnenje. Edina pripomba bi bila, da je enota pregladka in sčaso-

ma začne drseti v rokah, ker sama maščoba in vlaga s kože poma-

ga pri drsenju. Poleg tega je potreben precej močan pritisk

kazalca v smeri igle in ne proti ostalim prstom. Ta pritisk nam

praktično vleče orodje iz roke med delom.

Pincete so v elektroniki zelo uporabljano orodje. Sam imam

vedno na dosegu nekaj velikosti, vendar sem v Pro's Kitu videl

samo najmanjše koničaste modele, tako ukrivljene (1PK-104T)

kot ravne (1PK-125T). So solidne kakovosti, čeprav bi pogrešal

nekaj večjo izbiro. Je pa res, da lahko vlogo večjih pincet pov-

sem ustrezno prevzamejo tudi forcepsi iz ponudbe.

Forceps je orodje, po velikosti in namenu uporabe nekje med

močnejšo pinceto in klešči. Služi nam lahko prijemanju manjših

stvari, pa tudi kot "tretja roka", saj ga lahko enostavno zapnemo

v zaprtem položaju in tako držimo dve žici skupaj ali pa denimo

zapremo kako cev itd. Na voljo je tako v ravni kot v zakrivljeni

verziji, obe v dveh velikostih. Sam sem se igral z zakrivljeno izve-

denko dolžine 15 cm pod oznako 1PK-T416.

Najprej sem se mučil z zadevo, saj jo je zaklep držal, ni pa bilo

očitno kako jo odpeti. Dve sekundi za odpetjem me je zazeblo

pri srcu, saj sem se spomnil, da sem te zadeve videl med opera-

cijo v kliničnem centru. Sedaj mi je jasno, odkod tisto škrtanje.

To niso bile moje kosti ampak mehanizem zaklepa forcepsa.

Brrrr ...

Precizni izvijač z dvajsetimi konicami v različnih standardih (Philips,
Torx, navadni, osemkotni, ...)

E
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EElleekkttrriiččnnaa  oorrooddjjaa  PPRROOXXXXOONN
Avtor: Branko Badrljica - Informacije Delko d.o.o. 

Pri vsakodnevnem delu v servisu, razvoju pa tudi hobističnih projektih so kakovostna ročna orodja
nujnost, ki včasih lahko pomeni razliko med uspešno končanim izdelkom ali polomom. Leta nazaj ste
bili lahko srečni, če ste kje uspeli najti električni vrtalniček, danes pa je ponudba bistveno širša, čeprav
kakovost na žalost zelo niha.

Nemško podjetje Proxxon še iz časov Conrad-

ovih katalogov velja za sivo eminenco na tem

področju in je znano po kakovostnih ročnih

električnih orodjih. Čeprav boste mogoče

nekaj osnovnih orodij iz njihove ponudbe

našli v maloprodaji, je ponudba omejena

praktično samo na nekaj orodij. To pa pred-

vsem zaradi slovenske zakonodaje, ki velja za

izdelke v maloprodaji. Zato smo se odločili za

prodajo teh orodij podjetjem po pošti, dosti-

krat po ugodnejši ceni od maloprodajne,

poleg tega pa nudimo praktično celoten pro-

izvodni program tega proizvajalca. Ker tudi

sami pri delu potrebujemo omenjena orodja

in ker zaupamo vanje, smo jih neko količino

kupili za svoje potrebe, pa tudi zato, da se

spoznamo z njimi, saj bomo le tako lahko

zagotovo v praksi spoznali, kaj pravzaprav

prodajamo. Zato lahko sedaj svoje izkušnje

ponudimo interesentom, ki razmišljajo o

nakupu, pa se še niso odločili za konkreten

model.

Začnimo z vrtalnim strojčkom in vertikalnim

stojalom zanj. To je ponavadi najbolj proble-

matična odločitev ob toliko modelih z različ-

nimi izvedbami. 

Pri vrtalniku se moramo odločiti, za kaj ga

potrebujemo še preden začnemo razmišljati

o nakupu. Od tega je odvisna zahtevana moč, hitrost vrtenja pa

tudi druge lastnosti, kot so denimo regulacija hitrosti (aktiv-

na/pasivna), izvedba glave itd, mnoge so pa lahko pogoj za smi-

selno uporabo vrtalnika v dani namen, zato ne smemo opraviti

napačnega nakupa.

Če se želimo ukvarjati z elektroniko in potrebujemo vrtalnik

predvsem za vrtanje tiskanih vezij, potem nam bo natančnost

mehanike in glava z nizko toleranco ter visoka vrtilna hitrost

pomembnejša od same

elekrične moči motor-

ja. Če pa potrebujemo

vrtalnik, ki ga bomo

uporabljali v bolj klasič-

ne namene (vrtanje,

brušenje, mogoče tudi

kako graviranje ob upo-

rabi jeklene pletenice)

potem je pomembna

moč motorja, dimenzije

in oblika vrtalnika, aktivna regulacija hitrosti vrtenja itd.

Poglejmo si najprej osnovne lastnosti, ki jih

ima lahko vrtalni stroj in njihov pomen.

1. Glava vrtalnika
Ta je lahko klasična s čeljustmi, kot jo imate

na domačem vrtalniku ali pa s posebnimi

vložki, ki objamejo sveder in jih privitjem

zgornjega dela glave na os pritrdimo v vrtal-

nik. Klasične glave se zdijo na prvi pogled

boljše, saj ni potrebno pri zamenjavi svedra

zamenjati ničesar drugega. Vendar imajo kla-

sične glave precej problemov. Prvi problem

so velike tolerance, ker pomeni da sveder ne

bo vedno vpet v osi vrtenja ampak so odsto-

panja lahko precejšnja. Ta so še posebno

pomembna, ko vrtate s tankim svedrom iz

trde kovine pri visokih hitorstih vrtenja, saj

povzročajo nenatančnosti in vibracije, lahko

pa tudi zlomijo sveder. Drugi problem klasič-

ne glave je ta, da ne prenese višjih hitrosti

vrtenja. Našli jo boste na vrtalnikih, ki se

lahko zavrtijo tja do 18.000 o/min, pa še tam

je njena uporabnost bolj dvomljiva.

V nasprotju z njo je glava z vložki ("collet

head") lahko bistveno natančnejša in se bolje

obnese pri visokih hitrostih vrtenja, vendar

vas čakajo včasih nadležne zamenjave vložkov

pri zamenjavi svedrov različnih debelin.

Poleg tega je pri kakovostno izvedenih tovrstnih glavah potreb-

no večje število vložkov za večje obsege debelin svedrov, saj

lahko vsak vložek ustrezno objame le svedre v ozkem področju

debelin, ponavadi so koraki po cca 0.5 mm do debeline svedra

cca 3 mm.

Tako ne pomeni klasična čeljustna glava "de luxe" izvedbe, če-

prav ima lahko svoje prednosti pred glavo z vložki. Nudi eno-

stavnejšo zamenjavo in ponavadi večji razpon vpetja (dostikrat

denimo od 0.8mm do 6

mm) in je nasploh ro-

bustnejša. Glava z vlož-

ki ima tipično manjši

razpon (npr. 0.8mm-

3.5mm), je natančnejša

in je sploh praktično

pogoj pri hitrejših vrtal-

nikih (20.000 o/min in

več), pa vendar boste

morali paziti na vložke

(da jih ne izgubite ali poškodujete), pa tudi menjave svedrov
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bodo bolj zamudne in nadležnejše. Poleg

tega vam lahko opilki v navoju glave pri

tej izvedbi povzročijo bistveno več glavo-

bolov. 

Kljub temu je ta oblika praktično nujna

pri mnogih aplikacijah (recimo elektroni-

ka)...

2. Moč vrtalnika
Moderni minivrtalniki danes ponujajo

moči že do 100W in več, zato je moč

mogoče manj pomemben dejavnik kot je

bila denimo pred 10 leti, ko je imel tipi-

čen minivrtalnik 10 - 20W motorček.

Zahtevana moč je zelo odvisna od aplika-

cije. Vrtanje tiskanih vezij v splošnem ne

zahteva posebno moč motorja, brušenje

in rezanje materialov sploh pa delo z

jekleno pletenico (ko vrtalnik vrti glavo,

ki je na drugem koncu jeklene pletenice)

lahko zahtevajo močnejše vrtalnike, saj

povzroča pletenica dodatne energijske

izgube.

Sam sem vzel vrtalnik predvsem za vrta-

nje tiskanih vezij, čeprav ga uporabljam

tudi v druge namene. V praksi je 40W

dovolj za vrtanje tiskanih vezij, čeprav

presežek dostikrat prav pride pri drugih

opravilih.

3. Robustnost izvedbe
Ta v povezavi z ostalimi lastnostmi ločuje

orodja od igrač. Še tako dober vrtalnik ne

boste uspeli uspešno uporabljati

omembe vreden čas, če ni robu-

sten. Pod robustnostjo pojmujem

tako "rezervo v materialu"-toleran-

co do takih in drugačnih preobre-

menitev kot tudi trajnost kljub stal-

ni uporabi, sposobnost obdržanja

vseh deklariranih parametrov

(mehanske tolerance, moč, hitrost

vrtenja itd) skozi celotno življenj-

sko dobo orodja. Sem bi lahko tudi

šteli prilagojenost servisiranju.

Kakovosten vrtalnik lahko razstavi-

te, ne da bi ga poškodovali ali kako druga-

če degradirali in zamenjate samo denimo

ležaj ali motor. Pri cenenih tajvanskih

modelih odpoved motorja ali ležaja dosti-

krat pomeni nakup novega orodja.

Pod to točko bi lahko šteli tudi sposo-

bnost vrtalnika za trajno delovanje pri

najvišjih močeh-odpornost na pregreva-

nje. Dostikrat boste lahko našli majhen in

poceni vrtalnik z visoko deklarirano

močjo, ki se bo že po nekaj minutah pod

obremenitvijo tako segrel, da ga ne boste

mogli več držati !

Odpornost na pregrevanje je odvisna od

večih dejavnikov, ki pa so vsi odvisni od

kakovosti posameznih komponent. 

Tako je ta boljša pri vrtalnikih z:

• večjo površino ohišja glede na toplo-

tne izgube motorja

• zmogljivejšim sistemom za ventilacijo

• z elektromotorjem in krmilno elektro-

niko z večjim izkoristkom

• kakovostnimi ležaji z majhnimi izguba-

mi

• majhnimi mehanskimi tolerancami, ki

povzročajo vibracije in povečano tre-

nje

4. Elektronsko pasivno ali
(bolje) aktivno regulacijo hitro-
sti vrtenja.
Če ste bolj umetniška duša in npr. gravira-

te steklo, se mogoče bolj zanašate na

občutek in vam konkreten podatek o

dejanjski hitrosti vrtenja ne pomeni veli-

ko. Vendar pa pri kakovostnem vrtanju

materialov morate poznati hitrost vrte-

nja, saj vsak sveder zahteva svojo hitrost,

ki je med drugim odvisna tudi od preme-

ra svedra. Pri delu s kakvostnimi svedri si

ne morete privoščiti dela "na občutek" saj

lahko s tem v trenutku uničite sveder, ki

mogoče ni bil ravno poceni. 

Zato je regulacija hitrosti vrtenja (pred-

vsem aktivna) izredno dobrodošla stvar.

Kakšna je razlika med aktivno in pa-

sivno regulacijo ?

Pasivna regulacija pravzaprav samo regu-

lira napajalno napetost elektromotorja.

Tako se domneva, da se bo elektromotor

najpočasneje vrtel pri najmanjši napeto-

sti in najhitreje pri najvišji. To bi bilo

mogoče res, če se obremenitev motorja

ne bi spreminjala. Tako se bo denimo

lahko stroj, ki se neobremenjen na neki

točki vrti z 5.000 o/min lahko pri polni

dovoljeni obremenitvi zavrtel na denimo

3.500 o/min. Tako regulirane vrtalnike

najlažje spoznate po tem, da so pri najniž-

jih hitrostih praktično neuporabni, saj jih

ustavite že z mezincem.

V nasprotju s pasivno pa pri aktivni regu-

laciji elektronika v stroju dobi podatek o

dejanjski hitrosti vrtenja motorja in temu

ustrezno korigira dovedeno moč. Tako

krmiljeni vrtalniki so mogoče nekaj draž-

ji, vendar se opazno bolje obnesejo in ne

spreminjajo opazno hitrosti vrtenja med

obremenitvijo. Za vse aplikacije, kjer

morate vsaj približno poznati dejanjsko

hitrost vrtenja in mora biti ta kolikortoli-

ko stalna, je aktivna regulacija nepogreš-

ljiva.

5. Hitrost vrtenja vrtalnika
Tu je pomembna tako zgornja kot spod-

nja meja. Sam pri vrtanju tiskanih vezij

potrebujem vrtalnik z vsaj 15.000 o/min,

dobrodošle pa so tudi višje hitrosti, tudi

30.000 o/min ne bi bilo preveč. Po drugi

strani pa je pri vrtanju z debelejšimi sve-

dri in v mehkejših in toplotno občutljivih

materialih zaželjena veliko nižja hitrost-

tudi nekaj tisoč o/min ali celo manj.

Preden se odločite za nakup, se pozani-

majte za hitrost, ki jo zahteva vaša aplika-

cija. 

6. Dodatni pripomočki in orodija
za konkreten model vrtalnika
Čeprav boste v začetku mogoče razmišlja-

li o samem vrtalniku, je zelo pomembno

vedeti že v začetku, kateri dodatki so zanj

na voljo in ali sploh dosegajo vaša priča-

kovanja glede kakovosti in cene.

Ker se ukvarjam predvsem z

elektroniko, je zame stojalo za vrtal-

nik nujnost. Ker pa mini vrtalniki

niso nekih standardnih oblik in

izmer, so tudi stojala namenjena

posameznemu modelu ali v najbolj-

šem primeru družini modelov iste-

ga proizvajalca, če sploh so na voljo.

Mnogi anonimni proizvajalci, ki so

naredili vrtalnik sploh ne izdelujejo

stojala zanj. S takim vrtalnikom

praktično ne morete vrtati "iz roke"

s profesionalnimi tankimi vidija svedri,

saj jih boste zagotovo zlomili že pri prvi

ali drugi luknji...

Podobno velja tudi za vse druge dodatke:

napajalnik, jekleno pletenico, dodatne

morebitne vložke za glavo, brusne dodat-

ke itd.

Še pomnim čase, ko smo komajda zbrali

tistih mislim da 15 tisočakov za moj prvi

minivrtalnik - 100W Minicraft. Takrat se

nisem spraševal o stojalu. Ko sem ugoto-

vil da ga potrebujem, so mi v trgovini

rekli, da tega ne dobavljajo. Zato je kolega

nabavil nekaj, kar je videl v Bauhausu v
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upanju, da bomo nekako prilagodili vrtal-

nik na to stojalo. Rezultat je bil porazen in

stojalo je še isti dan letelo v koš.

Tolerance so bile ogromne - stvar je imela

tudi 2mm zračnosti, poleg tega je bila

povsem neprimerna velikosti tega vrtal-

nika.

Zato je vse to treba predvidevati pred

nakupom vrtalnika in po možnosti vzeti

vse potrebne dodatke ob nakupu samega

vrtalnika. Pozneje lahko ostanemo brez

potrebnega dodatka ravno takrat, ko bi ga

najbolj potrebovali. Če gre za kak bolj

"eksotičen" kos je zelo verjetno, da ga

trgovec nima na zalogi, vsake drobnarije

pa verjetno tudi ne bo posebej naročal in

se nam lahko zgodi, da bomo nanj čakali

tudi nekaj tednov ali mesecev.

7. Ergonomija
Pod tem pojmujem obliko, velikost in

težo vrtalnika in njegovo primernost

držanju v roki, pa tudi dodatne malenko-

sti. Določeni vrtalniki imajo tako poleg

stikala za vklop in regulacije tudi tipko za

vklop (motor dela, ko je tipka pritisnje-

na), nastavitev smeri vrtenja, mehansko

blokado vrtenja za lažjo zamenjavo svedra

itd.

Ergonomske rešitve so deloma podane s

trudom proizvajalca, deloma pa z na-

membnostjo vrtalnika. Najlažji modeli, ki

so skorajda bolj namenjeni graviranju so

sicer manjših moči, vendar so kar najbliž-

je občutku, ki bi ga imeli ob držanju

svinčnika in se vrtijo ponavadi najhitreje.

Večji, bolj univerzalni modeli so pač na

račun velikosti ponavadi tudi močnejši.

Graviranje z njimi je bolj utrudljivo, ven-

dar so zato primerni tudi za povsem dru-

gačne namene, med drugim montažo na

stojalo in delo z jekleno pletenico.

8. Izvedba napajanja
V splošnem lahko dobite kar se tega tiče,

dve vrsti orodja:

• orodja, ki se napajajo z 12V enosmer-

no napetostjo. Zahtevajo sicer pose-

ben napajalnik, dajejo pa dodatno var-

nost pri delu. Problem nastane, ko

imamo več orodij. Sicer jih lahko napa-

jamo vsa hkrati iz enega usmernika, a

regulacija hitrosti posameznih orodij

postane problem, če je zahtevana

nastavljiva regulacija napajalne nape-

tosti orodja. Poleg tega pa tudi usmer-

niki, ki lahko dajo od sebe stabilizira-

no napetost pri 12V in recimo 200W

niso ravno poceni. Svoj prejšnji vrtal-

nik-MiniTool sem tako napajal kar iz

starega napajalnika za računalnik, kar

ni ravno najboljša rešitev. So pa taka

orodja razmeroma varna pred električ-

nim udarom in možno jih je relativno

enostavno napajati iz akumulatorja,

vendar so dostikrat manjših moči kot

modeli za neposredno napajanje iz

mreže.

• orodja, ki se napajajo neposredno iz

220V omrežja. Če ravno ne zahtevate

mobilnosti, je vsaj za moje pojme ta

možnost boljša, ker ni komplikacij s

stabiliziranim usmernikom. Če bi moj

izbrani vrtalnik bil na razpolago samo

kot 12V model, se pač ne bi sekiral in

bi si napajalnik scmaril sam, a če tega

ne znate/ne morete/nočete, pač po-

goltnete dodatne stroške napajalnika

ali še raje razmislite, ali ne bi le raje

pogledali kateri modeli so na voljo za

mrežno napajanje. Edina izjema so

aplikacije, ki zahtevajo delo z vodo, kot

so denimo mokro brušenje. Takrat

nam edino orodja za 12V napajanje

ponujajo varno delo.

Proxxonovi vrtalniki serije
"Micromot"
Program vrtalnih orodij obsega kar nekaj

modelov, ki se razlikujejo glede na ciljno

publiko, namen in napajalno napetost.

Vsi so v okvirih družine Micromot,ki

obsega ročna orodja majhnih moči. 

V grobem ponuja v okvirih modelov z

12V napajanjem dva 40W (5.000 do

20.000 o/min) modela, tako za regulacijo

hitrosti vrtenja (40/E) kot brez regulacije

(model 40), je pa na voljo tudi model

FBS/12E, ki ponuja celih 100W moči,

obseg hitrosti od 3.000 do 15.000 o/min

elektronsko regulacijo in še kaj. 

Vsi modeli imajo glavo z izmenljivimi

vložki in imajo "vrat" širine 20 mm, zato

jih lahko vstavimo v vertikalni nosilec

MB/140S, nosilec za rezkanje OFV, nosi-

lec UH 34 in kotni adapter WS 90.

Vse tri enote so univerzalne, primerne

tako za vrtanje kot za druga opravila

(poliranje, brušenje, rezkanje, graviranje

itd). 

Micromot 40

Micromot 40/E

FBS12/E

Pri tem sta 40W modela namenjena manj-

šim posegom, medtem ko je model

FBS/12E namenjen priložnostim, kjer bi

sicer uporabili močnejše modele z mrež-

nim napajanjem, pa tega ne moremo

bodisi zaradi varnosti ali pa zahteve po

mobilnem delovanju.

Tako močnejši FBS/12 kot manjši 40/E

lahko dobite tudi v kompletu. Prvi je na

voljo v večjem "Superkompletu" skupaj z

vbodno žago STS 12/E in ročnim brusilni-

kom SL 12/E, 12V napajalnikom nekaj

drobnih pripomočkov (mini brusilni

koluti, žagice itd), drugi pa je v gravirnem

kompletu ob nekaj deset gravirnih in

brusnih pripomočkih in majhnemu 12V

napajalniku. 

Z 12V modeli se še nisem poigral, v spre-

mni literaturi pa tudi ne piše zakaj so pri-

loženi napajalniki tako slabokrvni- baje

premorejo tokove le 1 do 2 A, odvisno od

modela. Očutek mi pravi, da bodo tisti, ki

zahtevajo 12V orodja mogoče na boljšem,

če si doma sami zlotajo stabiliziran

nastavljiv napajalnik 0-18V za tokove vsaj

10A, ki bi lahko napajal po potrebi tudi

več orodij hkrati...

Mrežnemu napajanju so namenjeni štirje

modeli in sicer sta modela FBS/230 in

IB/E hitra klasična minivrtalnika (100W,

do 20.000 o/min, glava z vložki), model

COLT 220/E ima vdelan planetarni reduk-

tor in tako dosega hitrosti vrtenja do

3.000 o/min, podobno kot domači "veliki"

vrtalni stroj, ima tudi klasično glavo za



ELEKTRONIKA 611/2003

ORODJA ZA ELEKTRONIKO - Proxxonova električna orodja

vpetje s čeljustmi ter ga držimo kot pišto-

lo, model   WB/220E je pa pravzaprav

zelo podoben modelu FBS/230, le da ima

dolg montirano kotno na precej dolgem

"kljunu" in je namenjen posegom na težje

dostopnih mestih obdelovanca.

FBS/230

IB/E

COLT 220/E

WB220/E

FBS/230 in  IB/E sta si precej podobna,

vendar se zdi da je IB/E novejši, robust-

nejši in izboljšan model, ki bo sčasoma

izrinil FBS/230, zato sem se tudi sam

odločil zanj in lahko rečem, da mi ni žal.  

A preden preidem na opis samega vrtalni-

ka in izkušnje pri nekajmesečnem delu z

njim, si oglejmo dodatno opremo in pri-

pomočke za te vrtalnike, ki bi vas utegni-

la zanimati.

Stojala:

Čeprav je ročni vrtalnik sila uporabno

orodje, je določene stvari praktično

nemogoče korektno narediti "iz roke" in

za potrebno natančnost nujno potrebuje-

mo stojalo. Ker je stojalo takrat osnova

vsega, saj drži vrtalnik (in dostikrat tudi

obdelovanec), je od njegove kakovosti

odvisno, ali bodo same lastnosti vrtalnika

sploh lahko prišle do izraza. Stojalo, ki je

nestabilno, nenatančno in polno zračno-

sti ne bo omogočilo natančnega vrtanja

in lahko povzroči neuporaben rezultat-

uničen izdelek.

Proxxon za svoje vrtalnike ponuja samo

eno stojalo - MB140/S, ki pa ga lahko ob

različnih dodatkih prilagodite svojim

potrebam. Tako lahko dodate na osnovo

stojala poseben dodatek za koordinatno

vrtanje MB/70S, nekaj različnih vrst pri-

mežev itd.

MB140/S med delom z montira-
nim vrtalnikom in čeljustmi

Toplo priporočam stojalo, saj ga boste

skoraj gotovo potrebovali. Sam sem si ga

omislil in sem z njim zelo zadovoljen.

MB140/S je stojalo, ki je naravnost opti-

malno za vrtalnik IB/E. Stojalo je višine

približno 35 cm in ga je s potiskom roči-

ce moč premakniti za do 30mm.

Praktično vse je nastavljivo, tudi naklon

vrtalnika, vendar je smer pomika orodja

pri potisku ročice vedno navzdol. V prak-

si se stvar obnese lepo. Je brez zaznavne

zračnosti, vsi pomiki pa so enostavni in

tekoči. S posebnim distančnikom lahko

nastavimo celo največjo dovoljeno pot

orodja pri pritisku na vzvod. Tako lahko

omejimo globino vrtanja ali pa poskrbi-

mo za to, da bodo vse izvrtine enako glo-

boke. V osnovi stojala je premični mejnik,

s katerim si lahko pomagamo takrat, ko je

treba vse luknje izvrtati na določeni raz-

dalji od nekega roba, v utor na robu povr-

šine pa lahko pritrdimo tudi druga orod-

ja- čeljusti, primeže itd.

V telesu nosilca vrtalnika je poseben

vijak, s katerim lahko odpravimo zračnost

med vertikalno vodilno palico-nosilcem

in aluminijastim blokom. Zelo uporabno

in učinkovito. 

Kot rečeno, s stojalom sem zelo zadovo-

ljen-deluje 100% brez napak ali nevšečno-

sti.

Tako sem med testiranjem poskusil vrtati

v pravkar zjedkano tiskano vezje. Vpel

sem v vrtalnik profesionalen vidia sveder,

ga privil na stojalo, postavil na stojalo

testni kos tiskanega vezja na 1.7 mm vitro-

plastu in brez težav na trenutke dosegel

hitrost vrtanja ene luknje na sekundo

(npr. pri vrtanju lukenj za kak daljši

konektor ali integrirano vezje), pri čemer

so bile luknje brezhibno in natančno izvr-

tane. 

Uporaba stojala je predpogoj za natančno

zvrtane luknje, pri kakovostnih vidia sve-

drih pa je to nuja, saj bi pri ročnem vrta-

nju zelo verjetno odmaknili vrtalnik od

osi vrtanja in zlomili sveder. Tako pa je

vrtanje pravi užitek, saj je kakovosten

vrtalnik v dobrem stojalu in ni poskako-

vanja in horizontalnega premikanja koni-

ce svedra po površini materiala. Luknja

nastane natanko tam, kjer bi morala.

Kombinacija vrtalnika IB/E in stojala

MB140/S je po mojem skromnem mnenju

definitivni must-have za vsakega elektro-

nika. Seveda ob kakovostnih svedrih za

vrtanje vitroplasta, a o svedrih kaj več v

naslednji številki...

Primeži in nosilci: 

Na razpolago je nekaj različnih modelov.

Delijo se v dve glavni skupini; samostojne

modele in modele, ki dopolnjujejo druga

orodja in jih pritrdimo npr. neposredno

na podnožje stojala.

V skupini samostojnih primežov imamo

spet dve podskupini in sicer primeže, ki

jih na podlago pritrdimo vakuumsko ali

klasične modele, ki jih na mizo privijemo.

Če se odločite za prvo izbiro, dobite pri-

mež, ki ga elegantno z eno potezo "pripo-

pate" na delovno podlago, kar je zelo pri-

ročno in ima sploh nek futurističen "Star
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Trek" efekt na opazovalce. Zdi se, kot da bi ga obdržala na mestu

neka nadnaravna sila, sploh ker vakuumska podložka ni vidna

ravno na prvi pogled.

Poleg tega je tak primež zelo priporočljiva rešitev, če kar ne

morete prešteti vseh prask, ki ste jih na svoji pisarniški/delovni

mizi naredili med drugim tudi s primežem, ker ste ga pač mora-

li ravno v danem trenutku uporabiti, pa se vam ni dalo iskati pri-

mernejše mize...

FMS75
FMZ

Sam sem si omislil model FMS-

75 in sem z njim zelo zadovo-

ljen, bi pa skozi pridobljeno

prakso opozoril na naslednjih

nekaj podrobnosti, da ne boste ponavljali mojih napak.

Proxxonovi primeži niso ravno kovaško robustni, kar je pričako-

vano, ker se jih da nagibati itd. To je povsem v redu, saj lahko

navaden primež dobite v vsaki trgovini, ti primeži so pa name-

njeni malce bolj rafiniranim opravilom, saj dopolnjujejo majhna

ročna orodja in ne denimo opreme za asfaltiranje cest.

Imejte to v mislih še preden boste z macolo zamahnili po nekaj

kilogramskio kovinski gmoti vpeti v ubogi primež, saj vas bodo

skoraj zagotovo čakali stroški za novega...

Modeli z vakumskim podnožjem so še občutljivejši, pa tudi

samo podnožje zna biti zahrbtno. Se sicer solidno prilepi na

podlago, a nikoli ne morete vedeti ali gumijasta podloga tesni na

konkretni podlagi in kako soliden je vakuum. Če ste torej "pri-

popali" primež na ne najbolj gladko podlago (recimo furnirano

mizo), se odpravili na pivo in se nato namenili z volejem maco-

le prizadeti "obdelovancu" solidno škodo, se zna zgoditi da

boste prav po golfovsko vdelali tako primež kot obdelovanca v

kaka bližnja vrata, okno, računalniški monitor ali celo komu v

čelo. Previdno torej. Te stvari zahtevajo inteligentnega uporab-

nika.

Če ste bolj konj po horoskopu, a bi kljub vsemu radi tak primež,

si raje omislite klasični model (model FMZ),ki ga privijete na

mizo. Bo pač na mizi kaka praska več, zato pa bo širša okolica

varnejša pred vami.

Poleg izvedenke, ki je namenjena držanju obdelovanca je na

voljo tudi taka, ki drži vrtalnik. Ta ima namesto čeljusti posebno

objemko za vrtalnik. Ima oznako UHZ (klasični) oziroma UH 34

(vakuumski).
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Če bi potrebovali tudi to možnost, pa se

vam zdi butasto plačevati še en primež,

lahko dobite po novem tudi posebno

objemko, s katero objamete želeno orod-

je in nato objemko stisnete v navaden pri-

mež (FMZ ali FMS75). Stvar je v novi

ponudbi in je še nisem preizkusil,

Proxxon pa pravi, da to objemko lahko

varno uporabljamo samo na nekaterih

modelih orodij (vrtalnik IB/E je med

njimi), predvsem pa na orodjih, ki imajo

kovinski vrat in niso v docela plastičnem

ohišju.

UHZ

UH_34

TOOL_CLAMP

Pri nosilcih, čeljustih in primežih, name-

njenih kot dodatek stojalom in koordinat-

nim mizam je tudi nekaj izbire. 

Tako lahko na osnovi nosilca za vrtalnik

MB 140/S montirate čeljusti MS 40, ki so

primerne za držanje manjših obdelovan-

cev, saj so široke 50 mm, visoke 10 mm in

se razprejo do 34 mm. O kakovosti težko

rečem kaj določnega, saj jih še nisem pre-

izkusil.

P_M_V

MS40

PRIMUS_100

Zahtevnejšim uporabnikom so namenje-

ne čeljusti Primus 100, ki so bistveno

robustnejše, pa tudi večje, saj so široke

100 mm in se razprejo do 75 mm. 

Za bolj filigranska opravila si lahko omis-

limo najmanjše čeljusti s širino čeljusti

samo 46 mm, ki pa se lahko odprejo do

30mm. 

Sam čeljusti in podobnih dodatkov še

nimam, pa kar shajam brez njih.

Načrtujem pa nakup nekaj kosov, čeprav

še nisem izbral konkretnih modelov. 

Pomembnejši kosi dodatne
opreme vrtalnika:

Pravzaprav bi pod to točko zaenkrat

lahko uvrstil le jekleno pletenico. Ta je na

enem koncu zaključena z jekleno osjo, ki

jo vpnemo v vrtalnik, na drugem koncu

pa ima glavo za vpetje orodja, tako kot

sam vrtalnik. Uporabljamo jo kot poda-

ljšek v situacijah, ko ne moremo ali noče-

mo v rokah držati celega vrtalnika, deni-

mo pri prostoročnem graviranju, rezanju

itd. Micromot 100P je jeklena pletenica

dolžine 100 cm. Na obeh koncih je kako-

vostno uležajena, tako da ni opletanja

glave in z njo lahko vrtamo tako natančno

kot s samim strojem. Pletenica ima glavo

z vložki, tako kot vrtalnik IB/E. Čeprav je

pletenica precej fleksibilna, se tudi pri

najvišjih hitrostih vrtenja ne bo začela

segrevati na področjih večje zakrivljeno-

sti, seveda pa s krivljenjem ne smemo

pretiravati. Sam si je nisem omislil, ker je

pač ne potrebujem. Če jo potrebujete, si

omislite še orodje, ki vam med takim

delom lahko stabilno drži vrtalnik, deni-

mo nosilec UHZ  ali UH 34 ali celo stojalo

MB140/S, saj v njemu lahko vrtalnik pol-

jubno nagnete.

FLEXISHAFT 100/P

Vrtalnik/gravirnik IB/E

Priznati moram, da sem bil pred tem
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nakupom še kar zadovoljen s svojim sta-

rim Minicraftom, ki mi je zvesto služil

dolga leta doslej. Glavni razlog za nakup

je bil ta, da sem pač potreboval stojalo za

vrtalnik. To pa je bil povsem dober izgo-

vor tudi za nakup vrtalnika, saj so stan-

dardi pri oblikah vrtalnikov bolj ohlapni

in težko spravite vrtalnik enega proizva-

jalca v stojalo drugega.

Naročil sem torej med drugim tudi sto-

jalo MB140/S in vrtalnik IB/E in bil sem

očaran. Zanimivo je, kako človek lahko ži-

vi leta in leta z orodjem, ki mu ne ustreza,

ne da bi to opazil - vse do dneva ko mu

pade v roke pravo orodje. Saj vrtalnik sam

zase je zelo soliden, a njegovih kakovosti

nisem opazil takoj, kombinacija s stoja-

lom pa je morilsko dobra že v prvem tre-

nutku. 

V prvem trenutku se zdi mogoče Prox-

xonov IB/E mogoče celo kak korak za za-

dnjimi modeli konurence, ki so nekaj

manjši in lažji, a po nekem času sprevidi-

te, da za to obstajajo dobri vzroki. Tako je

IB/E zelo miren in med delovanjem ne

dela škodljivih vibracij, ki bi motile vrta-

nje. Kljub daljšemu delu se tudi ne pre-

greva zato se vam ne bo zgodilo, da bi

stroj zaradi vročine težko držali. Zrač-

nosti glave praktično ni in sveder, ki ga

boste vanjo privili, bo ostal v osi vrtanja.

Vdelani ležaji so kakovostni in med

delom ne piskajo in se ne grejejo kljub

temu, da stroj dosega 20.000 o/min.

Glava IB/E je zelo natančna in uporablja

za držanje svedra posebne vložke. Ti pa

so v nasprotju z mnogimi konkurenčnimi

vrtalniki jekleni in ne medeninasti, poleg

tega pa imajo tri krake in držijo sveder v

treh točkah namesto štirih. Proxxon

pravi, da zaradi tega dosegajo zelo ozke

tolerance. Točnega vzroka ne morem

potrditi, a glava je dejanjsko zelo natanč-

na. Svedri ležijo v njej brezhibno.

Je pa priloženi ključ za zamenjavo vlož-

kov precej neroden. Lahko bi priložili

čisto navaden viličasti ključek pa so

izumljali nekaj svojega. Včasih je z njim

malo težje dovolj priviti glavo, ker je pač

v obliki majhne ploščice dimenzij cca. 3.5

cm x 2.5 cm in nima ročice, s katero bi se

dalo ustvariti potreben navor.

Vdelana elektronika za aktivno regulacijo

hitrosti vrtenja je pravi blagoslov po letih

dela z nereguliranim vrtalnikom. Zaradi

aktivnega nadzora navora deluje strojček

s polnim navorom že pri nižjih hitrostih,

na žalost pa je najnižja hitrost vrtenja

5.000 o/min. Očitno ima tudi elektronika

svoje meje...

Na samo obliko stroja nimam večjih pri-

pomb. Vse je na svojem mestu. Celo

gumb za blokado vrtenja osi, ki ga potre-

bujemo ob privitju/odvitju glave in zame-

njavi vložka. Gumb je celo kar preveč

dostopen in se mi je že zgodilo, da sem ga

ponesreči pritisnil s kakim prstom med

delom. Stroj je kar živčno zarenčal, ven-

dar hujšega ni bilo. Poleg tega je zelo

težko (za laika skoraj nemogoče) odstra-

niti os iz vrtalnika. Med menjavo svedra

mi je opilek padel v navoj glave, kar sem

seveda čutil pozneje ob privijanju. Ker je

bil opilek iz mehkega aluminija, je del

končal nekje v navoju kape glave, drugi

del pa v navoju osi. Kapico sem nekako

mukoma očistil s predelano iglo, katero

sem zapeljal skozi celotno dolžino navoja,

vendar pa navoj osi sega pod rob vratu

vrtalnika in je treba zato sneti celo os. To

pa je zelo težko, ker je treba sneti cel ležaj

in še kup drugih, zelo nedostopnih stvari.

V prvem poskusu sem poškodoval ležaj in

sem moral kupiti novega. 

Vse ostalo v vrtalniku je enostavno doseg-

ljivo in zamenljivo. Čuvajte torej glavo

pred opilki in umazanijo, drugače vas

čakajo težave. Seveda vam pri vseh pose-

gih v vrtalnik preneha garancija, zato pre-

vidno.

Varujte ta vrtalnik pred prahom in

umazanijo, sploh pa vrtalno glavo.

IB/E je vrtalnik z močjo 100 W in lahko

deluje v področju hitrosti 5.000 do

20.000 o/min. Tehta približno 500 g. Vde-

lana glava uporablja vložke in lahko vpne

orodja s premerom od 1 mm do 3.2 mm,

za kar ima 6 vložkov. Vrtalnik sem dobil v

plastičnem kovčku, skupaj s spremljajoči-

mi vložki, ključem za glavo in nekaj

dodatki. Gre za nekaj brusnih kamnov,

diamantno konico, nekaj deset rezalnih

kamenčkov, medeninasti kolut za čišče-

nje in jeklen kolut za rezanje mehkih

materialov (plastika itd).

Brusni in predvsem rezalni koluti so zelo

uporabno orodje, vendar pri delu pred-

stavljajo veliko nevarnost.

Sploh tisti tanki črni kolutki za rezanje

imajo tipično življenjsko dobo palestin-

skega specialca in umirajo eksplozivno.  

Človek se niti ne zaveda vseh hitrosti, do-

kler mu pri prevelikem pritisku ne poči

rezalni kolut, ki ga v milisekundi dobe-

sedno raznese. Če bi vam kak kos odletel

denimo v oko, bi zelo verjetno oslepeli.

Če se le da, imejte pri takem delu očala. 

Če pa ste bolj junaške sorte in ne delate z

očali, pa vsaj NIKOLI NE IMEJTE GLAVE

V RAVNINI VRTENJA PLOŠČICE!

Ne hecam se! Mi je razneslo že več kot

eno rezalno ploščico in vem česa je zade-

va sposobna.

Drugače pa je pri tako velikih hitrostih

brušenje in sploh rezanje pravi užitek, na

trenutke celo zasvojenost. Te črne rezal-

ne ploščice požirajo vse. Edina stvar, ki se

jim je kolikor toliko uspešno uprla, je

stari keramični Intelov Pentium 100. Ni

kaj, Intel je vedno znal narediti kakovost-

no opeko ;o)

Čeprav bi se dalo o Proxxonovih vrtalnih

orodjih povedati še marsikaj, bodi zaen-

krat dovolj. V naslednjem prispevku se

bomo lotili drugih osnovnih orodij, pred-

vsem žag in brusilnikov. Na vrtalna orod-

ja se bomo vrnili mogoče kdaj pozneje,

ko bomo imeli ustrezne prispevke za

kake druge vrtalnike (večje moči itd). 

Upam, da je bilo tole dovolj izčrpno, seve-

da pa sem vam na voljo za morebitna

dodatna vprašanja...

Dober vrtalni stroj je le potreben in ne

zadosten pogoj za kakovostno vrtanje. Po-

leg tega potrebujete še kanček znanja in

obdelovancu ustrezne, kakovostne sve-

dre. Sam vrtam največkrat tiskana vezja

(torej vitroplast) in podobne materiale,

zato sem se po svedre odpravil v podjetje

BMR Trade v Stegnah v Ljubljani (Stegne

21, tel: 01/511-20-72), ki prodaja HAM-

ove svedre. Zaenkrat sem zelo zadovoljen.

Če poznate še kakega ponudnika, nas

prosim obvestite. 

Profesionalni vidia svedri za
vrtanje tiskanin podjetja HAM

S tem seveda še ni konec mojega navduše-

nja nad Proxxonovimi orodji. Zaenkrat

bodi dovolj, naslednjič pa se bomo lotili

ostalih orodij, ki smo jih preizkusili in ki

po mojem skromnem mnenju niso nič

manj uporabna. Sploh sem navdušen nad

motorno žagico za rezbarjenje DSH, a kot

rečeno, več o tem prihodnjič. E
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Eden največjih problemov povprečnega elektronika samograditelja je, kako priti do poceni a še
ustrezno kakovostnih orodij. Medtem, ko dobite danes soliden digitalni multimeter relativno poceni,
regulirani napajalnik pa si lahko za drobiž sestavite sami, pa so orodja kot so denimo osciloskop in
programator še vedno nepremostljiva težava za mnoge hobiste.

PonyProg in SI-Prog lahko:
• Podpira 24C01, 24C02, 24C04, 24C08,

24C16 I2C Bus EEPROMe
• Podpira 24C32, 24C64, 24C65, 24C128,

24C256, 24C512 I2C Bus EEPROMe
• samodejno zazna kapaciteto EEPROM 24XX
• Podpira 24C325 and 24C645 I2C Bus EE-

PROM-e
• Podpira Siemensove SDE2516, SDE2526,

SDA2546, SDA2586, SDA3546, SDA3586
EEPROMe (kot 24XX "Auto")

• Podpira AT17C65, AT17C128, AT17C256,
AT17C512, AT17C010 I2C Bus EEPROMe

• Podpira Siemens SDE2506 EEPROMe
• Zaznava prehode iz banke v bankoza nekate-

re stare 24XX EEPROMe
• Podpira AT90S1200, AT90S2313, AT90-

S2323, AT90S2343, AT90S4414, AT90S44-
34, AT90S8515, AT90S8535 Flash mikrokr-
milnike

• Podpira AT90S2323, AT90S2343, AT90S23-
33, AT90S4433, AT90S4434, AT90S8535,
AT90S8534

• Samodejno zaznava tip  AVR mikrokrmilnika
• Podpira AVR mikrokrmilnike ATmega103, AT-

mega161, ATmega163, ATmega 323, ATme-
ga128, ATmega8

• Podpira AVR mikrokrmilnike ATmega16, ATme-
ga64 (untested)

• Podpira AVR mikrokrmilnike ATmega32, AT-
mega162, ATmega 169, ATmega8515, ATme-
ga8535 (untested)

• Podpira the AVR ATtiny mikrokrmilnik ATtiny12,
ATtiny15

• prebere v ATtiny12 in ATtiny15 tudi byte za
kalibracijo oscilatorja

• Vpiše tudi bite za zaklepanje vpisa na AVR
mikrokrmilniku

• Vpiše vsebino Flash in EEPROM pomnilnika v
AVR mikrokrmilniku

• Podpira AT89S8252 in AT89S53 
• Podpira 93C06, 93C46, 93C56, 93C57, 93-

C66, 93C76, 93C86 Microwire EEPROM (C

Programatorji so problematični, ker mo-

deli s spodobnim naborom podprtih

komponent stanejo malo bogastvo, ob

tem pa pogosto ne nudijo ustrezne pod-

pore s strani proizvajalca. Ni pooblašče-

nih servisov, niti zagotovila proizvajalca

da bo še določen čas dodajal algoritme za

nove komponente, ko se te pojavijo. Tako

je tudi po velikem vlaganju v programa-

tor uporabnik dostikrat prepuščen sam

sebi, kar se tiče programiranja najnovej-

ših komponent.

Problem s podporo

prihajajočih kompo-

nent je pravzaprav

dvojen - elektronika

programatorja mora

biti sposobna obdelati

zahtevani čip, prilože-

no programje pa mora

poznati ustrezen po-

stopek. 

Pri novih komponen-

tah torej ob ustrezno-

sti programatorja torej

potrebujemo tudi pri-

pravljenost proizvajal-

ca, da svoje programje

dopolni z iskanim

algoritmom. Na žalost

je vedno tako, da je

vsaj eden od potrebnih pogojev neizpol-

njen. 

Prikazana rešitev je sestavljena iz dveh

delov: programja PonyProg in hardver-

skega dela SI-Prog.

Poglavitne lastnosti so:

• PonyProg je univerzalni program z

uporabniško prijaznim GUI vmesni-

kom

• Deluje v Windows 95, 98, 2000,NT

okoljih in celo v Linuxu !

• PonyProg je odprta koda-"Open-sour-

ce" in pod GPL licenco, kar pomeni,

da je program brezplačen, uporabnik

pa lahko vanj vnaša željene spremem-

be in ga prilagaja svojim potrebam.

• SI-Prog je enostavna, minimalistično

zastavljena elektronika

• SI-Prog je sestavljen iz dveh glavnih

komponent; osnovne plošče in petih

modulov, ki jih preko 10-pinskega

konektorja vtaknemo v osnovno ploš-

čo. Moduli so namenjeni programira-

nju določenih družin komponent

(serijski eepromi, PIC mikrokrmilni-

ki, AVR mikrokrmilniki itd. Ta rešitev

bistveno poenostavlja elektroniko

programatorja.

• SI-Prog je namenjen komponentam, ki

jih je moč programirati serijsko.

čeprav to pokriva večino popularnih

mikrokrmilnikov pa v tem trenutku

ne zajema komponent, ki zahtevajo

paralelno programiranje, kot so deni-

mo EPROMi in FLASH komponente.

• Sheme vseh tiskanin so javno dostop-

Slika 1 - Shema osnovnega modula



ne. Avtor programatorja ponuja že

narejene module in se veseli vašega

naročila, lahko pa si tudi naredite sami

svoje tiskanine ali jih celo naredite na

prototipnem vezju.

• SI-Prog se napaja iz signalnih pinov

serijskih vrat, kamor ga priklopimo.

Osnovna plošča ponuja sicer opcijo za

zunanje napajanje, vendar se v večini

primerov lahko temu izognemo. Od

vseh modulov le tisti za PIC mikrokr-

milnike potrebuje dodatno napajanje

iz svoje 9V baterije. Zaradi te samostoj-

nosti je SI-Prog povsem uporaben tudi

na terenu.

• SI-Prog ni profesionalni programator,

namenjen programiranju čipov na

tekočem traku. Zaradi svoje enostav-

nosti ne more vedno jamčiti 100%

ustreznost zahtevanim napetostim ali

časom, zato z njim ne programirajte

stvari, od katerih je odvisno vaše živ-

ljenje ali plača. Je pa povsem upora-

ben za hobistično programiranje in

celo za delo s prototipi. To je rezultat

zavestnega kompromisa. Programa-

torji, za katere proizvajalec garantira

ustreznost, stanejo bogastvo in tak pri-

stop bi popolnoma uničil SI-Progovo

enostavnost. 

PonyProg vam ob SI-Progu omogoča pro-

gramiranje in branje mnogih kompo-

nent, med drugim  tudi Wafercard kartic

za satelitski sprejemnik, EEPROMe v GSM

aparatih, TVjih in avtomobilskih radioa-

paratih.

Seveda ga lahko uporabljate tudi kot

poceni razvojno orodje za delo z Micro-

chipovimi PIC-ji ali Atmelovimi AVR-ji.

Kot lahko vidimo iz priloženih shematik,

je SI-Prog zelo enostaven. Poleg nekaj tis-

kanin, konektorjev in podnožij pravza-

prav ni videti veliko drugega.

Elektronika je zastavljena karseda eno-

stavno. To sicer pomeni, da ni moč za

programiranje vseh komponent uporabi-

ti kar isto podnožje, vendar mislim, da je

prihranek tega vreden. Poleg tega, ravno

zaradi te modularnosti se da SI-Prog rela-

tivno enostavno razširjati. V najslabšem

primeru lahko samograditelj vedno izde-

la  novi modul in popravi program tako

da podpira čip, ki ga potrebuje.

Kot že rečeno, se SI-Prog napaja kar iz

serijskih vrat, na katerega ga priklopimo.

Če nam to ne ustreza, ga lahko napajamo

tudi z zunanjim virom napajanja. Po-

samezni moduli načeloma ne potrebuje-

jo dodatnega napajanja, razen modula za

programiranje PIC procesorjev. Ta ima

priključek za 9V baterijo, ki zagotavlja

tistih nekaj mikroamperov toka, ki jih čip

potrebuje v trenutkih programiranja..

Ker je tok programiranja majhen, posto-

pek pa kratek, bi morala navadna 9V

baterija trajati dolgo.

PonyProg je pod GPL licenco, pa vendar

se obnaša kot drugi plačani programi, ne

pa kot nekaj, kar ste dobili zastonj. Po

štartu programa boste ugotovili, da je

zelo intuitiven, zato vam ne bom razlagal

vsake opcije posebej, izpostavil bi le

nekaj manj očitnih stvari.

PonyProg je na voljo v kar nekaj jezikih.

Če angleščine ne marate, vašega jezika pa

ni na seznamu ali pa s prevodom niste

zadovoljni, potem si lahko zagotovite

ustrezni prevod po navodilih na:

http://www.lancos.com.

Novi prevodi so seveda dobrodošli.

Ko prvič štartate Ponyprog, mora ta dobi-

ti natančne informacije o hitrosti vašega

stroja, da si lahko pravilno nastavi določe-

ne zakasnitve pri programiranju. Zato

morate izvesti kalibracijo (Setup Calibra-

tion), nato pa nastaviti tip programatorja.

Poleg SI-Proga zna PonyProg delati tudi z

drugimi enostavnimi vmesniki, tako za

paralelna vrata kot za serijska. 

Tudi opcij, ki se skrivajo pod menijem

"Utilities" ne bi kazalo prezreti. Tam boste

našli večino stvari, ki bi jih sicer zaman

iskali pri urejanju "bufferja", kot sta deni-

mo "Fill", "Buffer clean", pa tudi nekaj ne

tako navadnih a zelo uporabnih opcij bi

se našlo. Denimo "swap bytes" , ki zame-

nja bytea v okvirih dvojčka (byte 0 z byte-

om 1, byte 2 z byteom 3 itd).  
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in LC serija, CS serija v tem trenutku še ni pod-
prta)

• Podpira 93C13 (kot 93C06) in 93C14 (kot
93C46) Microwire EEPROMe

• Lahko dostopa serijskim EEPROMom na Mic-
rowireu v 8-bitni in 16-bitni organizaciji

• Podpira PIC 16C84/16F84 
• Podpira PIC 16F873/874/876/877 in PIC

16F84A 
• Podpira PIC 16F873A/874A/876A/877A in

PIC 16F627/628 
• Podpira PIC 12C508/509
• Podpira PIC 12C671/672
• Podpira 25010, 25020, 25040 SPI EE-

PROMe
• Podpira 25080, 25160, 25320, 25640, 25-

128, 25256 Big SPI EEPROMe
• Podpira 25642 and 95640 Big SPI EEPROM
• Podpira NVM3060 EEPROM
• Podpira MDA2061/MDA2062 EEPROM
• Podpira X2444/X2445 EEPROM
• Podpira S24H30 (še nepreverjeno)
• Bere/piše v Intelovem "hex" formatu, Motoroli-

nem "S-record" pa tudi v binarni obliki
• Bere/piše v CSM formatu
• Omogoča oporabo posebnega E2P formata

za shranjevanje lastnosti EEPROM-a, nastavlji-
vih komentarjev in spominske vsebine ob CRC-
ju

• Napredne funkcije za urejanje bufferja v tekst-
ni in šestnajstiški obliki

• Dela pod Windows95, Windows98,
WindowsME, Windows2000, WindowsNT in
Linux okoljem

• nastavi varnostne bite v AVR, AT89S in PIC
mikrokrmilnikih

• Vprogramira  serijsko številko
• Omogoča upravljanje preko skriptnega pro-

gramiranja
• Omogoča uporabo posebnih krmilnih progra-

mov za komunikacijo v WinNT and Win2000
okolju, kar pomeni večjo hitrost programiranja.

Slika 2 - Osnovni
modul

Slika 3 - PIC Board - dodatni
modul

Slika 3 - AVR Board - dodatni
modul
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Dobrodošla in uporabna je tudi pomoč v programu, ki pa je ne

boste našli pod klasičnim "Help" menujem, temveč pod znakom

”?”.

Ostale stvari so izpeljane bolj ali manj klasično in vam ne bi

smele delati preglavic.

Kot lahko vidite, je celotna stvar narejena precej preprosto, zato

realizacija ne bi smela biti težavna. Tako izčrpnejše opise zadnje

verzije PonyProg-a, slike sestavljenih modulov itd so na voljo na

mojem websiteu http://www.lancos.com. 

Avtor programatorja, Claudio Lanconelli, ponuja narejeno ver-

zijo programatorja za 76,00 EUR z vštetim DDV (italijanska

"IVA"), ob popustih na večje količine. Dodatne informacije o kit

kompletih dobite na: 

http://www.artek.it/it/index.htm?http://www.artek.it/it/sche-

da_it.cfm?s_prodotto=284

Slika 5 - Ne glede na ceno, podpira PonyProg vse standardne opcije,
ki bi jih od takega programa pričakovali

Slika 6 - Dodatna orodja v menuju Utility
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Ker je opisana radijska postaja relativno

kompleksna naprava, se bom v tokrat-

nem prispevku osredotočil predvsem na

predstavitev sklopov, ki se od prve razli-

čice pomembno razlikujejo. Prav tako

na tem mestu ne bom tratil dragocenega

prostora s podro-

bnejšim opisom

zasnove ter filozo-

fije, ki sem ji pri

razvoju naprave

sledil. O tem je

bilo veliko poveda-

nega v zgoraj

navedenem origi-

nalnem prispevku.

Pomemben sestavni del radijske postaje

je mali štiri cifrni frekvencmeter. Ta je

tako kot postaja, za katero je bil razvit, z

leti doživel nekaj bistvenih sprememb.

Nova, manjša in za gradnjo enostavnejša

različica je bila podrobno predstavljena

v [3]. Za bralce, ki dostopa do glasila

Zveze radioamaterjev Slovenije CQ ZRS

nimajo, se prispevek nahaja za tem

prispevkom.

Zgradba

Osnovni načrt radijske postaje je prika-

zan na sliki 1. Sprejemnik je heterodin-

skega tipa z eno medfrekvenco, na

vhodu je tako kot pri prvotni različici

uporabljen aktivni mešalnik AD831.

Prav tako je mešalnik demodulatorja še

vedno dobri stari NE612. Pomembna

razlika je, da je v novi različici mešalnik

demodulatorja izrabljen na sprejemu in

oddaji, tako da vsebuje celotna radijska

postaja sedaj en mešalnik manj.

Pomembno spremenjena je tudi izhodna

stopnja oddajnika. V novi različici je

enostavnejša, a hkrati deluje bolj stabil-

no, ne glede na impedanco priključene-

ga bremena (antene). Pri prvotni različi-

ci se je namreč dogajalo, da je oddajnik,

priključen na močno neprilagojeno

anteno s pretežno kapacitivnim znača-

jem, občasno poleg nosilca na želeni

frekvenci oddajal še kakšen sicer potla-

čen vendar še vedno premočan signal

zunaj amaterskega obsega. Uglaševanje

izhodne stopnje je postalo z novo izved-

bo manj kritično.

Vezalni načrt glavnega oscilatorja, viso-

kofrekvenčnih in medfrekvenčnih sto-

penj sprejemnika, BFO ter medfrekvenč-

ne stopnje oddajnika je razviden s slike

2. Spremenljivi oscilator (VFO), ki se je
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20m ali 30m QRP CW radijska postaja
Pred leti sem v

glasilu Zveze radio-

amaterjev Slovenije

CQ ZRS (št. 2, 3,

4/1999) predstavil gradnjo

prenosne telegrafske radijske

postaje male moči za

frekvenčni obseg 30m.

Gradnja je bila odgovor na

takratno spremembo

predpisov, ki je operaterjem II.

razreda prinesla pravico do

uporabe nekaterih novih

frekvenčnih obsegov, med

drugim 30m. Od takrat je bila

naprava zgrajena v kar lepem

številu kosov, deležna pa je

bila tudi precej sprememb in

posodobitev. Poleg 30m je bilo

nekaj primerkov zgrajenih in

uspešno preskušenih za delo

na 20m frekvenčnem obsegu.

Zadnja različica radijske posta-

je se od izvorne že toliko raz-

likuje, da sem sklenil gradnjo

ponovno predstaviti.

Aleksander Stare, S56AL

Tabela 1 - Predlogi uporabe standardnih kvarcev v VCXO, BFO in MF situ

Slika 1 - Osnovni načrt 20m (30m) telegrafske radijske postaje

NF

VF

VCXO

20m (30m)
pasovno sito

vhodni RX mešalnik
AD831

kristalno
MF sito

ARO
attenuator

RX/TX preklop
2 x BA592 NE612

VF/NF
razcepnik

NF ojaèevalnik
TL082, LM380

20m (30m)
pasovno sito

loèilno vezje
LT1252

vzbujanje
2N2219

TX
izhodna stopnja

2SC2166
RX/TX preklop

1N4007

nizkoprepustno
sito

20m (30m) QRP CW
radijska postaja
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v praksi odlično izkazal, je ostal v izved-

bi vlečenega kristalnega oscilatorja

(VCXO), le da je po novem na tiskanini

predviden prostor za montažo dveh

vzporedno vezanih kvarčnih kristalov

oscilatorja VCXO, s čemer je olajšano

vlečenje frekvence čez širši frekvenčni

obseg.

Na sprejemu signal potuje prek pasovno

prepustnega sita na vhodni mešalnik

sprejemnika IC1. Mešalnik ima ojačenje

0dB. Integrirano vezje IC1 vsebuje na

izhodu iz mešalnega dela še širokopa-

sovni ojačevalnik, katerega ojačenje je z

upori R12 in R13 nastavljeno na 12dB.

Sledi medfrekvenčno kristalno sito, od

koder presejan sprejemani signal potuje

prek stikala D2 (PIN dioda) na BFO

demodulator.

Pri aktiviranem oddajniku je stikalo D2

zaprto. Signal iz VCXO tako potuje prek

stikala D3 neposredno na vhod mešalni-

ka IC2. Po mešanju s signalom iz oscila-

torja BFO, filtriranju na pasovno pre-

pustnem situ ter ojačenju z operacijskim

ojačevalnikom IC3 dobimo telegrafski

nosilec z močjo 30 do 40mW. Stikalo D5

poskrbi za odmik frekvence BFO na

sprejemu za približno 800Hz navzgor

glede na frekvenco, ko je postaja na

oddaji.

Frekvenca kvarca BFO, centalna frekven-

ca kristalnega sita ter frekvenca kvarca

VCXO so izbrane glede na frekvenčni

obseg za katerega se postaja gradi.

Postaja je temeljito preskušena na frek-

venčnih obsegih 30m in 20m, možna pa

je tudi izvedba za druga frekvenčna

področja. Nekaj predlogov frekvenčnih

obsegov pokrivanja, izvedljivih z upora-

bo standardno dobavljivih kvarčnih kri-

stalov, je podanih v tabeli 1.

Seveda je poleg vgradnje različnih kvarč-

nih kristalov za vsak frekvenčni obseg

potrebno prilagoditi tudi kondenzatorje

in tuljavice obeh pasovno prepustnih LC

sit ter nizko prepustnega sita izhodne

stopnje oddajnika. Vrednosti kondenza-

torjev za 20m in 30m frekvenčni obseg

so podane v tabeli na sliki 2, medtem ko

je število ovojev tuljavic razvidno iz

vezalnega načrta (številka poleg oznake

posamezne tuljave, vrednosti v oklepajih

veljajo za 30m različico) oz. iz tabele 2.

Vezalni načrt nizkofrekvenčnega ojače-

valnika sprejemnika, avtomatske regula-

cije ojačenja ter CW monitorja je prika-

zan na sliki 3. Namesto LM386 je v novi

različici radijske postaje uporabljen inte-

grirani močnostni audio ojačevalnik

LM380. Ojačenja in moči je dovolj za

soliden sprejem na zvočnik, boljši pa je

sprejem na dobre slušalke. Te so lahko v

stereo ali mono izvedbi. Odvisno od

uporabljenih slušalk oz. njihove vezave

na priključnem 3,5mm konektorju je

treba pravilno nastaviti kratkostičnik

JP1.

Prenovljena izhodna stopnja oddajnika z

diodnim antenskim preklopom sprejem

/oddaja je prikazana na sliki 4. Od štirih

tranzistorskih stopenj iz prve različice

sta v novi postaji ostali samo še dve.

Namesto 2m VHF je uporabljen CB moč-

nostni izhodni tranzistor. Ojačenja je

dovolj za 3 do 5 W izhodne moči, odvis-

no od posameznega primerka uporablje-

nega tranzistorja. Morda kdo poreče,

5W je kar solidna QRP moč, 3W pa je

bolj "kilavo dete". Odgovor, da je v prak-

si 3W ali 5W moči na izhodu oddajnika

bolj ali manj vseeno, ga najbrž ne bo

zadovoljil. 

Dokler gledamo na moči naših oddajni-

kov z merili, ki jih poznamo iz vsakda-

njega sveta in ki pretežno obravnavajo

veličine linearno, se zdi razlika morda

res znatna. Vendar pa so se radijski teh-

niki že dolgo tega naučili, da je veličine,

ki nastopajo pri prenosu radijskih signa-

lov, iz več razlogov bolj praktično obra-

Slika 3 - Vezalni načrt NF dela
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vnavati v logaritmičnem merilu. Tudi

naša čutila imajo približno logaritmični

odziv. To je najbrž najelegantnejši način,

ki ga je narava našla, da je človeku s pov-

prečnim sluhom omogočila zaznati in

razločevati zvoke iz okolice vse od tihe-

ga brenčanja komarja, pa do 90dB glas-

nejše disko glasbe, kar ustreza razmerju

moči ene milijarde! Vrnimo se sedaj k

našemu oddajniku, ki namesto obljublje-

nih 5W da od sebe le "kilave" 3 W (kori-

sten stranski učinek je varčevanje z bate-

rijami, HI). Če moč signala na izhodu

oddajnika povečamo iz 3W na 5W (ali

pa 30W na 50W ali morda 300W na

500W), to v logaritmičnem merilu ustre-

za povečanju moči za 2dB. Na sprejemni

strani se učinek pokaže kot povečanje

jakosti sprejetega signala za enak relativ-

ni iznos 2dB, kar je manj od ene polovi-

ce S enote. Na KV obsegu, kjer se v traja-

nju zveze jakost signalov zlahka menja za

več S enot, je spremembo jakosti signala

ene polovice S enote podobno težko

zaznati, kot slišati komarja v hrupni

diskoteki. Rezultat početja, ko radioama-

terji s prenastavljanjem trimerjev ALC

povečujejo izhodno moč svojih tovarni-

ških KV radijskih postaj s tovarniško

predpisanih 100W na 150W, 180W ali

celo 200W, je v večini primerov le izkr-

miljenje končne stopnje v premalo line-

arno področje in posledično povzroča-

nje motenj drugim amaterjem, včasih

tudi po nepotrebnem uničeni izhodni

tranzistorji. Zanesljivo pa radioamaterja

zaradi takšne "izboljšave" nihče na obse-

gu ne bo bolje slišal.

Izbira materiala, gradnja
Radijska postaja je zgrajena na dveh

tiskanih vezjih. Večje tiskano vezje

dimenzij 90mm x 90mm vsebuje oba

oscilatorja, celoten sprejemnik, telegraf-

ski monitor in prvo vzbujevalno stopnjo

oddajnika, t.j. vezji s slik 2 in 3. Na drugi,

manjši tiskanini (90mm x 48mm) je

zgrajena izhodna stopnja oddajnika.

Vsi upori in večina kondenzatorjev so v

SMD izvedbi, velikosti 1206. Integrirana

vezja so z izjemo IC2 in IC6 ter napeto-

stnega regulatorja IC4 (LM7805, TO220)

prav tako v SMD izvedbi. Elektrolitski

kondenzatorji morajo biti grajeni za

napetost 16V, manjši lahko tudi za višjo

napetost, 25V ali 35V, če le niso preveli-

ki. Pri večjih elektrolitih kapacitete

470uF je še posebej treba paziti na pre-

mer in višino, sicer bodo z montažo na

tiskanino težave.

Dvojna varicap dioda BB212 v TO-92

ohišju (D1, slika 2) se že nekaj časa več

ne izdeluje in jo je na trgu skoraj nemo-

goče dobiti. Nadomestimo jo z dvema

enojnima BB112 vezanima s katodama

skupaj. Nova tiskanina omogoča monta-

žo tako dvojne kot dveh enojnih varicap

diod.

Tuljava VCXO L1 je navita na okloplje-

nem tuljavniku s tlorisom 10mm x

10mm. Tuljavnik je kupljen pri Bürklinu,

koda za naročanje je 79D140. Navitja

resonančnih nihajnih krogov sprejemika

in oddajnika ter širokopasovnega trans-

formatorja (L8, L9) so navita na tuljavni-

kih medfrekvenčnih transformatorjev z

modro obarvanim jedrom in tlorisom

7mm x 7mm. Tuljavniki so bili kupljeni

kot industrijski ostanek na sejmu v

Friedrichshafnu. Kasneje sem odkril, da

je prav take uporabljal kot 10MHz med-

frekvenčne transformatorje v svojih

avtoradijih v 70-ih (morda tudi v 80-ih)

letih prejšnjega stoletja Blaupunkt.

Širokopasovni transformator končne

stopnje oddajnika (L4, slika 4) je navitTabela 2 - Navijanje tuljav

Slika 4 - Načrt izhodne stopnje oddajnika
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na Amidonovem feritnem toroidu FT-50-43 z dvojno stan-

dardno višino, tuljava izhodnega nizkoprepustnega sita

L6 pa na toroidnem jedru iz železovega prahu T-50-6

(Amidon, rumene barve). Podatki o številu ovojev za 20m

in 30m frekvenčni obseg so podani na vezalnem načrtu

ter v tabeli 2. L2, L7 in L13 so standardne 100uH dušilke

v velikosti in izgledu 1/2 W upora, L3 je dušilka tipa

VK200, navita na 6 cevnem feritnem jedru.

Kvarc, na sliki 2 označen z X1, je sestavljen iz dveh vzpo-

redno vezanih enakih kvarčnih kristalov. Elemente kristal-

nega medfrekvenčnega sita izberemo glede na dano med-

frekvenco ter želeno pasovno širino. Dve možni izvedbi

za 20m in 30m TRX sta prikazani na sliki 8. Glede na

zahtevano zaključitveno impedanco sita je potrebno

izbrati ustrezni vrednosti uporov R14 in R15 (slika 2). Pri

kvarčnih kristalih

medfrekvenčnega

kristalnega sita

pazimo, da je vseh

šest kvarcev iz iste

serije. Optimalno

je, če jih lahko v

testnem oscilatorju

preverimo, da nji-

hove frekvence

nihanja medseboj-

no ne odstopajo več kot nekaj 10Hz.

Potenciometra za glasnost in medfrekvenčno ojačenje P2

in P3 (slika 3) sta miniaturne izvedbe v kovinskem ohišju

in s kovinsko 4mm osjo, kupljena pri HTE. Potenciometer

za nastavitev frekvence P1 (slika 2) je standardni 10 obra-

tni helipot. Ni nujno, da je enake vrednosti, kot je označe-

no na shemi. Dober bo katerikoli med 22kOhm ali

100kOhm.

Pri montaži elementov na tiskanino se držimo pravila, da

najprej spajkamo vse SMD in nižje elemente, večje ele-

mente (elektrolite, tuljavnike, kvarce) pa čisto na koncu.

Celotna radijska postaja skupaj s pripadajočim malim

frekvencmetrom je vgrajena v ohišje iz 1mm Al pločevine

z zunanjimi izmerami 100mm x 100mm x 45mm. Ohišje

je "dvonadstropno", po sredini pregrajeno s šasijo iz

enake pločevine kot stranice ohišja. Dimenzije šasije so

podane na sliki 7. Večja tiskanina je montirana na spodnji

strani, oddajniška izhodna stopnja in frekvencmeter pa

na zgornji strani šasije.
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Slika 5 - Sestavni načrt osnovne plošče 

Slika 5a - Fotografije osnovne plošče v dveh pogledih

Slika 6a - Fotografije 4 Wattne
izhodne stopnje oddajnika

Slika 6 - Sestavni načrt izhodne stopnje oddajnika
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Slika 8 - MF kristalno sito
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Slika 5b - Načrt tiskanega vezja osnovne plošče - zgornji sloj

Uglaševanje
Z uglaševanjem pričnemo pri oscilatorju

VCXO. Jedro VCXOja v celoti izvlečemo iz

tuljave. Frekvenco oscilacij opazujemo na

frekvencmetru ali poslušamo signal na

ustreznem sprejemniku. Frekvenca mora

biti blizu nazivne frekvence kvarčnega kri-

stala X1, pri vrtenju potenciometra P1 se le

malo menja, morda nekaj kHz.

Potenciometer P1 zavrtimo v tisto skrajno

lego, ko je drsnik na masi (0V napetosti na

C1). V tuljavo privijemo jedro in frekvenca

oscilacij se mora znižati. Jedro privijamo

toliko časa, da frekvenca pade na spodnjo

mejo želenega frekvenčnega obsega oscila-

torja (20,400 MHz za 20m oz. 14,293 za

30m frekvenčni obseg). Če zavrtimo poten-

ciometer P1 v nasprotno skrajno lego (9V

napetosti na C1), mora frekvenca zopet

narasti na približno nazivno frekvenco kri-

stala X1. Praviloma je najvišja dosežena

frekvenca oscilatorja nekaj kHz višja od

nazivne frekvence kvarca.

Jedro tuljavnika medfrekvenčnega široko-

pasovnega transformatorja sprejemnika

(L8/L9) naj bo privito v tuljavnik do konca.

Jedra tuljav pasovno prepustnega vhodnega

sita sprejemnika (L3/L4, L5/L6) uglašujemo

na najglasnejši sprejem na sredini frekvenč-

nega obsega, jedra tuljavnikov pasovno pre-

pustnega sita oddajnika (L10/L11, L12) pa

na maksimum izhodne moči, prav tako na

sredini obsega pokrivanja postaje. Idealno

je, če se uglaševanje pasovnega sita oddajni-

ka izvede z meritvijo moči na konektorju

KON2. Če obstaja možnost dostopa do

spektralnega analizatorja, pazimo tudi na

dušenje zrcalne frekvence ter drugega har-

monika BFO. 

Jedro tuljave L1/L2 izhodne stopnje uglašu-

jemo na maksimalno izhodno moč (in mini-

mum neželenih nosilcev). Trimer potencio-

meter TP1 služi za nastavitev vzbujanja

končne stopnje oddajnika. Vrtimo ga toliko

časa, dokler se izhodna moč še povečuje,

nato pa ga zavrtimo v nasprotno smer, da

moč pade za približno 10%. S tem se opaz-

no zmanjša moč izsevanih neželenih pro-

duktov mešanj ter nelinearnih popačenj.

Uporaba
Amatersko radijsko postajo male moči je

smiselno uporabljati z dobro anteno. Dobra

antena ni nujno draga. Polovico valovne

dolžine dolg dipol, izdelan doma iz cenene

bakrene pletene instalacijske žice preseka

1,5 kvadratnega milimetra, nameščen na

TIV, gornja stran

90,2 mm
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Slika 5c - Načrt tiskanega vezja osnovne plošče - spodnji sloj

višini recimo 15m, bo bolj učinkovit od marsikatere male, ljubke in 100 krat draž-

je tovarniške multiband vertikalne antene, da zadnjega "čudeža" tehnike, t.i. EH

antene sploh ne omenjam.
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vedno dovolj občutljiv za sprejem

amaterskih signalov z 20m in 30m

frekvenčnih obsegov pod pogo-

jem, da je priključen na solidno

resonančno anteno. Ali je občutlji-

vost sprejemnika zadostna, zlahka

preverimo tako, da iztaknemo

anteno. Če se pri tem šum v slušal-

kah opazno zmanjša, občutljivost

zadošča. Z uspešno opravljenim

opisanim preskusom se prepriča-

mo, da je lastni termični šum spre-

jemnika znatno manjši od šuma, ki

ga iz atmosfere "pobira" antena.

Vsako nadaljno povečevanje občut-

ljivosti bi imelo za posledico le

večjo dovzetnost sprejemnika za

motnje, medtem ko sprejema šib-

kih signalov ne bi izboljšalo.

Resnici na ljubo pa je treba prizna-

ti, da za razliko od tovarniške JA

KV radijske postaje na našem spre-

jemniku ne bomo prav veliko sliša-

li, če za anteno uporabimo par

metrov dolg, neprilagojen kos žice.
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Slika 6b - Spodnja stran tiskanine izhodne stopnje

Slika 6c - Zgornja stran tiskanine izhodne stopnje

Slika 9 - Pogledi na sestavljeno CW
QRP radijsko postajo (slike levo)

Slika 7 - Izmere šasije radijske postaje
(1mm Al pločevina)
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Občutljivost pravilno zgrajenega sprejemnika

opisane radijske postaje je nekoliko slabša, kot

pa je to v navadi pri tovarniških produktih z

daljnega vzhoda. Vendar je sprejemnik še
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Opisana radijska postaja ima na vhodu resen aktivni mešalnik

z deklariranim IP3 = 24dBm. Skupaj s selektivnim vhodnim

pasovno prepustnim sitom zagotavlja dobro odpornost na

pojav intermodulacijskih popačenj, ki so posledica izkrmilje-

nja vhodne stopnje sprejemnika v nelinearno področje s strani

močnih radiodifuznih oddajnikov (glej [1] in [2]). Ti žal odda-

jajo tudi v neposredni bližini amaterskih frekvenčnih obsegov,

zlasti 40m in 30m. Cena, ki jo pri večini širokopasovnih krat-

kovalovnih tovarniških radijskih postaj nižjega cenovnega raz-

reda z daljnega vzhoda plačamo za sprejemnik s t.i. general-

nim pokrivanjem (DC - 30MHz), so relativno široka vhodna

sita, ki močnih radiodifuznih signalov zunaj amaterskih obse-

gov ne slabijo dovolj. V praksi se to pokaže z množico signalov,

ki jih na takšni radijski postaji ob uporabi učinkovite antene

slišimo na neki frekvenci, a jih na tej frekvenci v resnici sploh

ni. Slednje se najraje dogaja v večernih urah na 40m in 30m

obsegu. Neizkušen operater bo sprejemnik označil za "živ" in

še malenkost "privil" VF ojačenje, da bi slišal tudi kakšen ama-

terski signal, operater z izkušnjami pa bo vključil vgrajeni

20dB antenski slabilec (atenuator) in s tem nelinearna popače-

nja nekoliko omilil. Iz šuma ali bolje cviljenja, prasketanja in

vsemogočega drugačnega trušča bodo izplavali radioamaterski

signali, ki jih na "živahnem" sprejemniku ni bilo slišati. V tem

prispevku opisana in pravilno zgrajena ter uglašena radijska

postaja antenskega slabilca ne potrebuje.

Citirani članki

[1] Matjaž Vidmar S53MV, Intermodulacijsko popačenje, CQ

ZRS 4/93

[2] Robert Vilhar S53WW,  Seku drva na 2m ali poslednji

milivati, CQ ZRS 6/95

[3] Aleksander stare S56AL, Frekvencmeter za QRP XCVR, CQ

ZRS 4/2002

50 MHz frekvencmeter za
amatersko radijsko postajo

Pred leti sem v CQ
ZRS (glasilo Zveze
radioamaterjev
Slovenije) v sklopu
opisa gradnje male

amaterske radijske postaje za
kratkovalovno frekvenčno
območje 30m objavil tudi opis
gradnje pripadajočega
frekvencmetra. Intrument je bil
razvit prvenstveno za uporabo
skupaj s prej omenjeno radi-
jsko postajo, vendar je kasneje
kljub nekaterim specifičnostim
našel svoje mesto še v drugih
aplikacijah kot dodatek ali kot
samostojni mali frekvenčni
merilnik. Ker v zadnjem času
nekatere, v originalnem instru-
mentu uporabljene
komponente, niso več
dosegljive na trgu, sem se
odločil za njegovo posodobitev.
Opis gradnje prenovljenega
instrumenta je bil objavljen v
CQ ZRS 4/2002, na povabilo
uredništva revije Elektronika
pa sem pripravil še različico
prispevka za prvo izdajo.

Aleksander Stare, S56AL

Posodobitev frekvencmetra je poleg

uporabe na trgu dosegljivih komponent

prinesla tudi poenostavitev električnega

vezja in nadgradnjo funkcionalnosti.

Prvotno uporabljeni mikrokrmilnik PIC-

16F71, gonilnik 7 segmentnih LED prika-

zov MC14499P ter EEPROM za shranjeva-

nje parametrov 93C46 nadomešča sedaj

en sam zmogljivejši PIC16F876, 7 seg-

mentne nizkotokovne prikaze HDN10-

77O, katerih proizvodnjo je Infineon

(prej Siemens) medtem opustil, pa še

varčnejši Agilentovi HDSP-U103. Poleg

manjših izmer je pri novem instrumentu

tako manjša tudi poraba vezja. Dodane so

funkcije prikaza dveh "bar-

graph" vrstic (npr. za prikaz

izhodne moči oddajnika in

stopnje refleksije signala iz

antene) ter funkcija avtomat-

skega ugašanja prikaza,

kadar se prikazana vrednost

frekvence določen čas ne

menja (varčevanje s tokom). 

Frekvencmeter zapusti varč-

ni način delovanja ob priti-

sku na tipko ali ko zazna

spremembo izmerjene frek-

vence (zavrtimo gumb za

nastavitev frekvence spre-

jemno oddajne naprave). Posamezni pri-

kazni načini ter preklapljanje med njimi

so prikazani na sliki 1. Višja je tudi frek-

venčna meja, do katere instrument še

meri frekvenco in sicer znaša ta sedaj

50MHz. Občutljivost vhoda je boljša od -

30dBm za frekvence do 10MHz ter boljša

od -20dBm za frekvence do 50MHz. Vho-

dna impedanca frekvenčnega vhoda je

50 Ohm.

Kljub kompleksnejši funkcionalnosti in-

strumenta poteka celotno upravljanje in

nastavitev uporabniških parametrov še

vedno prek ene same tipke. PIC16F876

ponuja možnost vpisa uporabniškega

E
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programa v mikrokrmilnik potem, ko je

le-ta že v podnožju ali neposredno pri-

spajkan v vezje. Možnost pride še kako

prav pri morebitnih kasnejših nadgrad-

njah ali prilagoditvah programskih funk-

cij.

Frekvencmetru je v nastavitvenem meni-

ju možno spreminjati naslednje delovne

parametre:

• Offset prikaza frekvence v obsegu +/-

99.999,9 kHz, kar pride prav pri upo-

rabi v sprejemno oddajnih napravah

heterodinskega tipa;

• Občutljivost za polni odklon bargraph

prikaznih polj 0,25V, 0,5V, 1V ali 2V;

• Čas, po katerem v odsotnosti spre-

membe izmerjene vrednosti frekven-

ce ali pritiska tipke frekvencmeter

preide v varčni način delovanja, na-

stavljiv v območju 3s do 240s z mož-

nostjo izklopa;

• Privzeti prikazni način delovanja ob

vklopu frekvencmetra XX.XX, XXX.X

ali X.XXX.

V nastavitveni meni uporabnik vstopi ta-

ko, da ob vklopu frekvencmetra drži pri-

tisnjeno tipko. Meni je pregleden in eno-

stavno intuitivno upravljiv z eno samo

tipko. Treba je le vedeti, da se s kratkimi

pritiski na tipko spreminja trenutno nas-

tavljena vrednost parametra, z dolgim

pritiskom na tipko (> 1,5s) pa se nastav-

ljena vrednost shrani ter preide na nasta-

vitev naslednjega parametra.

Načrt električnega vezja je prikazan na

sliki 2. Srce instrumenta je Microchipov

PIC16F876 (IC1). Ta neposredno poga-

nja 4 mestni 7 segmentni LED prikaz. Tok

skozi posamezne segmente prikaza ome-

jujejo upori R4 do R11. Pri vrednosti upo-

rov 1kOhm teče skozi prižgan segment

tok ca. 3,2mA, kar ob multipleksiranju

štirih mest pomeni povprečni tok skozi

prižgani segment 0,8mA. Prikazi HDSP-

U104 sicer dovolj močno svetijo tudi že

pri povprečnem toku samo 0,5mA, tako

da varčneži lahko vrednost uporov (R4

do R11) povečajo na 1,5kOhm. Trinožno

integrirano vezje IC2 služi za pravilen re-

Slika 1 - Prikazni načini ter preklapljanje med njimi

Slika 2 - Načrt električnega vezja frekvencmetra
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set mikrokrmilnika ob zagonu ter preprečuje, da bi ob izklopu

instrumenta zaradi nestabilnega napajanja in posledično

nekontroliranega izvajanja programa PIC po nesreči spremenil

nastavitev parametrov v internem EEPROM pomnilniku.

Električni VF signal, kateremu želimo meriti frekvenco, pripe-

ljemo na frekvencmeter prek konektorja KON2. Tranzistor T1

ojači signal na zadosten nivo za zanesljiv preklop Schmittovega

prožilnika na vhodu 74HC132 logičnih vrat (IC3), s pomočjo

katerih mikrokrmilnik odpira oz. zapira impulzom pot do

vhoda svojega internega števca ter ob koncu štetja impulzov z

dodatno generiranimi impulzi ugotovi stanje internega prede-

lilnika, katerega stanje CPU prek internih vodil ne more prebra-

ti. Napajalno napetost 5V priskrbi logičnim integriranim vez-

jem napetostni regulator IC4. Z ozirom na majhno porabo ins-

trumenta je kljub znatnemu napetostnemu padcu 9,5V pri naj-

večji dovoljeni napajalni napetosti 15V disipacija moči še dovolj

majhna, da uporabljeni regulator v malem TO-92 ohišju ni pre-

obremenjen. Dioda D1 služi zaščiti instrumenta pred napačno

polariteto napajalne napetosti.

Odjem za potrebe meritve in prikaza napajalne napetosti je rea-

liziran prek upora R1 in trimer potenciometra TP1. TP1 služi za

natančno kalibracijo prikaza napetosti napajanja. Na analogna

vhoda SWR / PWR pripeljemo napetost za krmiljene obeh osem

točkovnih bargraph prikaznih polj. Izkoristimo ju lahko za pri-

kaz oddajne moči, stopnje refleksije signala iz antene in jakosti

sprejemanega signala radijske postaje. Občutljivost bargraph

vhodov izberemo v meniju uporabniških nastavitev med 0,25V,

0,5V, 1V ali 2V za polni odklon bargraph polja.

Izvedba
Frekvencmeter je izdelan na dveh ploščicah tiskanega vezja

(slika 4). Velikost "matične" ploščice je 48mm x 41mm. Na njej

se nahajajo vsi elementi razen štirih 7 segmentih LED prikazov

in tipke. Ti so nameščeni na posebni miniaturni ploščici TIV, ki

se z matičnim TIV poveže s pomočjo priključne letvice. Matična

TIV je torej predvidena za namestitev v ležečem položaju, med-

tem ko TIV z LED prikazom in tipko stoji vertikalno (za prednjo

stranico ohišja). Tako izveden frekvencmeter na prednji plošči

radijske postaje zasede samo toliko dragocenega prostora, kot

ga potrebujeta LED prikaz in tipka.

Pri načrtovanju TIV sem mislil tudi na elektromagnetno kompa-

tibilnost samega frekvencmetra z občutljivim analognim oko-

ljem (sprejemnik), v katerem se bo le-ta nahajal. Temu namenu

služita dušilki v napajalni veji ter velike površine mase pod in v

okolici hitrih preklopnih vezij.

Izbira materiala

Večina elementov je v SMD izvedbi. Z izjemo LED prikazov ter

trimer potenciometra TP1 se morejo vsi elementi kupiti v

Ljubljanskih trgovinah. Pri elektrolitskih kondenzatorjih je

potrebno paziti na zunanji premer. C3 in C4 naj bosta za delo-

vno napetost 16V, C7 in C8 sta lahko tudi samo 6 voltna. Dušilki

L1 in L2 sta v ohišju z barvnimi oznakami, podobnem navadnim

uporom. Nabaviti se jih da v različnih fizičnih velikostih, večje

so običajno dimenzionirane za večje enosmerne tokove. Za

naše potrebe bodo ravno pravšnje tiste, ki so velikosti 0,5W

upora. Manjše so dobre samo v skrajni sili. Mikrotipka za uprav-

ljanje frekvencmetra naj ima rogelj dolžine 7mm, sicer ne bo

Slika 3 a in b - Elementi so nameščeni na obeh straneh tiskanine - spo-
daj (a) in zgoraj (b)

Slika 4a in b - Načrt tiskanega vezja za zgornji (a) in spodnji (b) sloj

a)

b) b)

a)
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dovolj štrlel iz prednje plošče ohišja radijske postaje. Kvarčni

kristal X1 je v nizkem ohišju (h = 4mm).

Sestavljanje
Sestavljanje frekvencmetra je preprosto, le k delu je treba pri-

stopiti z glavo (glej montažni načrt na sliki 3). Najprej je potreb-

no prispajkati vse najnižje komponente, t.j. SMD upore in kon-

denzatorje. Najvišji elementi (elektroliti) se spajkajo čisto na

koncu. Sestavljen in preizkušen frekvencmeter je najbolje vgra-

diti v miniaturno medeninasto ohišje predvsem iz razloga, da ga

je možno dobro pritrditi na nosilno šasijo radijske postaje.

Samo tiskano vezje frekvencmetra nima nobenih pritrdilnih

lukenj, na stranice medeninastega ohišja se v nekaj točkah fiksi-

ra s spajkanjem. Sicer pa oklapljanje frekvencmetra ni nujno

potrebno, saj le-ta zanemarljivo seva motnje v okolico. Reset

vezje MC34064 prispajkamo na tiskanino šele potem, ko je

instrument že sprogramiran in dodobra preskušen.

Mikrokrmilniški program in oživljanje frekvenc-
metra
Frekvencmeter ne deluje brez ustreznega mikroračunalniškega

programa. Datoteka s prevedenim programom v Intlovem 16

bitnem hex formatu je snemljiva z mojih spletnih strani http://

lea.hamradio.si/~s57nan/ham_radio. Program je možno v

mikrokrmilnik vpisati tudi potem, ko je le-ta že v podnožju ali

neposredno prispajkan v vezje. Temu služi 4 polna priključna

letvica, na tiskanini se nahaja poleg nogic 1 in 28 IC1. Pogoj je,

da reset vezje MC34064 ni prispajkano na tiskanino.

Pravilno sestavljen in sprogramiran frekvencmeter mora delova-

ti takoj po priključitvi na napajanje. Potrebno je le nastaviti tri-

mer potenciometer TP1, da v voltmetrskem načinu delovanja

frekvencmeter kaže pravilno napetost napajanja ter s tipko v

nastavitvenem meniju izbrati želene vrednosti parametrov de1-

lovanja. Za optimalno občutljivost frekvencmetra je smiselno

upor R18 prilagoditi tako, da bo enosmerna napetost na kolek-

torju T1 znašala polovico napetosti napajanja IC3, t.j. 2,5V. V mo-

jem primeru sem to dosegel pri upornosti R18 = 27 kOhm. 

Slika 3 a in b - Elementi so nameščeni na obeh straneh tiskanine - spo-
daj (a) in zgoraj (b)

E

BERNIC ohišja za elektroniko
Informacije: RAGA d.o.o.

Danska firma BERNIC se je specializirala za projektiranje in proizvodnjo plastičnih

ohišij za vgradnjo elektronike. Nudijo širok izbor univerzalnih ohišij. Ohišja se lahko

uporabljajo za ročne elektronske aparate, instrumente, za pritrditev na steno, kot

namizna ohišja itd… V Sloveniji so se doslej podjetja še najbolj živahno odzvala na nji-

hovo ponudbo ohišij, ki jih lahko pritrdimo na DIN vodila v razdelilnih elektro omari-

cah. Podjetja, ki imajo zanimive elektronske izdelke in jih lahko proizvajajo v večjih

serijah, si lahko na enostaven in poceni način zagotovijo pravočasno dobavo ustrezne

količine ohišij. Pri malo in srednje veliki proizvodnji se lastna proizvodnja majhnih

serij ohišij gotovo ne izplača. Pogosto pa so nejevoljni elektroniki - amaterji sicer na

medmrežju v širokem izboru, dokaj hitro

najdejo sijajno ohišje, vendar je cena pri

naročanju nekaj kosov lahko dokaj viso-

ka. 

Tedaj jim ne preostane drugega kot da

plačajo malo višjo ceno za profesionalen

izgled svojega izdelka ali pa svoj projekt

že zopet vgradijo v 'škatlico za milo'. 

Sicer pa brez pretiranega obupovanja:

kmalu bomo z Dansko v skupni 'državi'

tako, da se pričakuje znižanje nekaterih

uvoznih dajatev in transporta, kar se bo

še najbolj poznalo pri nakupu materiala

v manjših količinah. 

Informacije: www.raga.si. E
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Dva integrirana cevna ojačevalnika
Milan Šebart, ASV Tube Audio

V tem prispevku opisujem dva
popolnoma nova cevna ojače-
valnika v kit izvedbi. Gre za
dva različna cevna integrirana
ojačevalnika, ki naj bi, vsaj
tako upam, zadovoljila veliko
večino potreb in želja na tem
področju. Namenjena sta tudi
mladim, dijakom, študentom...
saj se s samogradnjo lahko tudi
učijo praktične izdelave
konkretnega izdelka, ki ga
bodo, ko bo končan, z veseljem
uporabljali za poslušanje glas-
be. To je za mlade konstruktor-
je še posebej zanimivo. Tudi
cene cevnih ojačevalnikov v kit
izvedbi bodo dokaj zanimive
(okrog 400 EUR + DDV). Po
dogovoru bo možno tudi
obročno plačevanje.
Prvi ojačevalnik je KTA-50,
push-pull (PP) integrirani cevni
ojačevalnik 2x25W, drugi pa
je STA-8, single-ended (SE)
integrirani cevni ojačevalnik
2x9W (več na www.asv-
sebart.si). Ti dve konstrukciji
tvorita nekakšen par, namen-
jen širokemu krogu samogra-
diteljev, ki radi sami ustvarjajo
in preizkušajo svoje sposob-
nosti na področju cevne
tehnike.

jubiteljem cevne tehnike in

zanesenjakom, ki se ukvarjajo s

samogradnjo z elektronkami, je

največja nagrada, ko se iz zvočnikov po

dnevih ali tednih dela zasliši topla, pri-

jetno zveneča glasba. Vendar so prisotne

tudi težave. Kdo bi preštel vse ure, poti

in telefonske razgovore v iskanju materi-

ala, posebnih komponent, iskanju delav-

nice za ohišja, poiskati moramo tudi

lakirnico, pa še izdelati napisne plošči-

ce...!? Posebni elementi - transformatorji,

dušilke, izhodni transformatorji - so

lahko poseben problem. Kdo bo navil in

sestavil en ali dva kosa navitij po morda

nepopolni dokumentaciji, ki smo jo

nekje dobili ali pa sami izračunali? In

kaj, če na koncu transformator ne deluje

dobro?

Uvoz pa je še vedno dokaj kompliciran

in drag. Tudi elektronke, kot sicer stan-

dardni sestavni deli, so lahko včasih pro-

blematične. Pred časom mi je znanec

prinesel v preizkus nekaj elektronk zelo

znanega proizvajalca, kupljene v bližnji

tujini. Anode so jim temno zažarele že

po nekaj minutah delovanja!

No, po nekaj tednih žaganja, vrtanja,

vijačenja, spajkanja vtaknemo elektron-

ke v podnožja in preklopimo omrežno

stikalo. Če ni dima in manjšega požara

sledi še odpravljanje morebitnih napak.

Nato sledi "obdobje" preizkušanja in

poslušanja... Po našem mnenju je zvok

zelo dober, celo odličen. Še vedno pa si

zastavljamo nekaj vprašanj: koliko moči

sploh daje ojačevalnik, kakšen je frek-

venčni odziv, kdo in kje bi nam lahko to

izmeril?! Vsekakor pa ne izgubimo vese-

lja do cevne tehnike in čez čas začnemo

že razmišljati o izboljšavah ali pa celo o

novi konstrukciji "lampaša".

V firmi ASV smo se odločili, da opisane

težave samograditeljev in konstruktorjev

vsaj omilimo in tako velja, da so na voljo

vsi posebni sestavni deli za vse naše

konstrukcije naših cevnih komponent.

Bralci se bodo spomnili mojih prispev-

kov o cevni tehniki in posebej predsta-

vitve integriranega cevnega ojačevalnika

KTA-60, ki je po našem mnenju eden

najlepših in tudi najkvalitetnejših cev-

nih ojačevalnikov v kitu, ki se jih dobi

na trgu. Sestavili so ga, poleg v Sloveniji,

tudi na Hrvaškem, Italiji, Tajvanu in

ZDA!

Nivo tega ojačevalnika dokazuje tudi

nagrada za kvaliteto, ki jo je dobil od

zagrebške revije 

HI-FI Časopis, kjer so ocenili, da ta oja-

čevalnik zveni precej bolje od vrste že

sestavljenih komercialnih in seveda pre-

cej dražjih modelov. 

Posebej moram zapisati, da sem bil naj-

bolj zadovoljen s tem, da so nekaj ojače-

valnikov KTA-60 sestavili v okviru

zaključnih nalog na šolah elektrotehnič-

ne usmeritve (pri nas, tudi na Hrvaškem

in v Ameriki). Te naloge so bile tudi vse

zelo dobro ocenjene. Na tem področju

sem hotel narediti še korak dalje.

Racionaliziral sem nivo sestavnih delov,

saj npr. tak kit res ne potrebuje izhodne-

ga transformatorja na dvojnem C-jedru,

ki se vgrajujejo v zelo kvalitetne high-

end ojačevalnike. Še nekaj drugih spre-

memb je bilo, kot: manjša anodna nape-

tost in nekoliko manjša izhodna moč, pa

je bil KTA-50 gotov. Želel pa sem tudi

razširiti ponudbo še z enim tipom in kar

sama po sebi se je ponujala možnost

racionalizacije single-ended ojačevalnika

STA-16. Namesto zelo drage elektronke

300B sem uvedel znano in široko upo-

rabljeno EL 34 v ultralinearnem spoju,

na vhodu pa "dela" dvojna trioda 6SN7.

Upam, da bo ta "lampaški parček" pri

naših zanesenjakih, dijakih, študentih in

drugih doživel ugoden odziv.

Najprej naj opišem tisto, kar je skupno

obema ojačevalnikoma: oba sta vgrajena

v skoraj enaki ohišji, zelo podobnim

onim od ojačevalnika KTA-60. Ohišje je

izdelano iz jeklene pločevine in kvalitet-

no elektrostatsko lakirano. Omrežni

toroidni transformator je montiran v

sredini zadaj, pod režami za hlajenje.

Izhodna transformatorja sta nameščena

na zgornji strani ohišja, pokrivata ju

kovinska valja nekoliko temnejše barve.

Na zgornji strani ohišja so razmeščene

tudi vse elektronke in oba "velika" filtr-

ska elektrolitska kondenzatorja. Na

prednji plošči se nahajata oba gumba:

prvi za preklop treh stereo vhodov,

drugi pa za regulacijo glasnosti s stereo

L
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potenciometrom. Zadnja plošča nosi tri pare vhodnih priključ-

kov ("cinch"), sva para zvočniških priključkov in omrežni kom-

binirani priključek, ki v enem kosu združuje vtičnico IEC,

omrežno varovalko in dvojno stikalo. Celotno ohišje ojačeval-

nika sloni na štirih gumijastih podstavkih. Na ohišju je tudi vse

pripravljeno za pritrditev montažnega oz. snemljivega perfori-

ranega pokrova, ki bo ščitil pred dotikom vročih elektronk.

Tudi notranjost obeh ojačevalnikov je v zasnovi gradnje zelo

podobna; iz priloženih fotografij se lepo vidijo glavni deli kon-

strukcije. V osnovni izvedbi so prednje in zadnje napisne ploš-

če izdelane iz kvalitetne poliestrske samolepilne folije, na

posebno zahtevo pa bo možno dobiti kovinske, črno eloksira-

ne in lasersko gravirane napisne plošče. Tudi ročaj v ozadju

ohišja bo na razpolago po zahtevi.

Še nekaj o ohišju, ki je po mojem mnenju pomemben ali celo

najpomembnejši element celotne konstrukcije! Z veliko skep-

so gledam na podobne nepopolne načrte oz. kite v strokovnih

revijah, ki so lahko sicer izdelani z veliko znanja in truda.

Morda sledi še kakšen načrt tiskanega vezja itd. potem pa nič

več. Za ohišje, omrežni del, usmerniško enoto, signalne in var-

nostne ozemljitve in drugo pa naj poskrbi kar kupec sam. In

sedaj si zamislite srednješolca, ki išče komponente in sestavne

dele, od omrežnega transformatorja do izdelovalca ohišja in

napisnih ploščic... (včasih pomaga kakšen navdušen tata ali pa

celo mama!) Končna izvedba pa je seveda odvisna od posa-

meznika. Imel sem priliko videti nekaj izvedb aparatov z

omrežnimi in napajalnimi deli, ki so bili potencialno zelo

nevarni za uporabnika. Torej, s konstrukcijo ohišja je v veliki

meri določena tudi topologija vezja (in obratno), potek signal-

nih poti in kablov, izvedba omrežnega in napajalnega dela apa-

rature, varnostne in signalne ozemljitve in seveda tudi končni

izgled in estetika aparature!

Posebej naj poudarim varnostni aspekt: v KTA-50 in STA-8 so v

omrežnem in napajalnem delu uporabljene CE in UL certifici-

rane izolirane žice, omrežni transformator tudi nosi oznako

CE, dodan je omrežni filter, ohišje je pravilno ozemljeno, v

omrežnem transformatorju je temperaturna varovalka...

Naloga, ki smo si jo zastavili, je

bila: zgraditi oz. sestaviti

cenovno ugoden, čimbolj pre-

prost, klasično grajen integri-

rani stereo cevni ojačevalnik v

klasični gradnji (brez uporabe

tiskanega vezja). Izhodna moč

naj bo cca. 2 x 25W, na razpo-

lago pa naj bodo trije linijski

vhodi za priključek CD-gramo-

fona in podobnih izvorov sig-

nala. Tudi zunanja podoba naj

bo klasična, z elektronkami in

transformatorji na zgornji,

vidni strani ohišja. Topologija

vezja je kar se da preprosta. Na

vhodu vsakega od kanalov je samo ena dvojna trioda ECC83, ki

ji sledita dve končni elektronki EL34 v push-pull ultralinearni

vezavi. Vhodna dvojna trioda je hkrati obračalnik faze in ojače-

valnik signala. Vezje je podobno kot pri ojačevalniku ASV TA-

80, kjer je tudi uporabljen tak tip obračalnika s skupnim

katodnim uporom oz. katodno sklopljen obračalnik. Lahko bi

rekli, da je to minimalistični pristop h konstrukciji, ki pa ni

osamljen. Podobno konfiguracijo s samo eno vhodno dvojno

triodo na kanal ima npr. ameriški Quicksilver GLA (2x40W).

Končni stopnji s po dvema priljubljenima močnostnima pento-

dama EL34 delujeta v push-pull ultralinearni vezavi z izhodnim

transformatorjem, v režimu dela AB1, z avtomatskim pridobi-

vanjem potrebne prednapetosti (cathode bias) na uporih v

katodi vsake izhodne elektronke. Seveda je ta način enosmer-

nega krmiljenja elektronke bistveno preprostejši in cenejši kot

način s fiksnimi prednapetostmi, ko potrebujemo poseben

usmernik (kot pri TA-80). Slabša stran pa je v tem, da je težje

nastavljati delovne pogoje za vsako izhodno elektronko pose-

bej in da pri velikih signalih oziroma izhodnih močeh hitreje

narašča harmonsko popačenje v končni stopnji. V splošnem

velja, da je pri avtomatski prednapetosti izhodna moč nekoliko

manjša kot pri fiksni prednapeto-

sti, pa tudi motnje na izhodu, kot

n.pr. brum, so nekaj večje.

Vendar preprostost, zanesljivost

in cenenost vezja tudi nekaj velja-

jo. Izhodne pentode EL34 deluje-

jo v t.i. ultralinearni vezavi, ko sta

obe drugi mrežici napajani preko

odcepa na izhodnem transforma-

torju ASV AOT-25. Ta izhodni

transformator je na novo razvit,

za jedro pa smo vzeli visokokvali-

tetno, orientirano EI lamelirano

magnetno pločevino. Rezultati so

zelo dobri, kar je razvidno iz teh-

ničnih podatkov, pa tudi test s

pravokotnimi impulzi na vhodu je ojačevalnik dobro prestal.

Pri tem testu z osciloskopom na umetnem bremenu opazuje-

mo odziv ojačevalnika na pravokotne signale s frekvenco med

100 Hz in 10 kHz in ta odziv nam lahko kar precej pove o

osnovni kvaliteti ojačevalnika. Predvsem velja, da naj izhodni

signal ne vsebuje "prenihajev" in "iznihavanja" pri prehodih

vhodnega signala. To so v bistvu dušene oscilacije, ki slabo

vplivajo na reprodukcijo z vnašanjem škodljivih "koloracij" sig-

nala. V vezje ojačevalnika smo vključili tudi relativno majhno

stopnjo globalne povratne vezave -6 dB, kar nekoliko izboljša

splošne pogoje dela ojačevalnika, vpliv na sonične lastnosti pa

naj kupci preizkusijo sami! 

Napajalni del ojačevalnika je standarden. En toroidni transfor-

mator in eno usmerniško vezje za oba kanala. Vse ožičenje za

omrežno napetost 230 V in anodno enosmerno napetost 365

V je dodatno zaščiteno z bužirkami zaradi varnosti. Za glajenje

in zalogo energije skrbita dva elektrolitska kondenzatorja po

330 mF (uskladiščena energija je CU2/2=44J). Kurjave

elektronk in sekundarna visoka napetost sta vezani preko

varovalk, ki so pregledno nameščene skupaj z usmerniškim

mostičkom na kotnik v sredini. Pogled od spodaj na drobovje

KTA-50: integrirani cevni push-pull (PP) ojačevalnik 2 x 25W
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Slika 1 - Električni načrt PushPull cevnega ojačevalnka KTA-50 skupaj z napajalnim delom

sestavljenega ojačevalnika KTA-50 pokaže na izredno pregled-

no postavitev vseh elementov in preprostost gradnje. V sredi-

ni zadaj je nameščen toroidni transformator, levo od njega

omrežni in usmerniški del, desno signalni del. Levo in desno v

rahlem loku podnožja izhodnih elektronk EL34, spredaj pa

dve podnožji vhodnih elektronk ECC83. Vmes pa je ena sama

montažna plošča s spajkalnimi kontakti in masivnim kotnikom

za maso, na katerega so nekateri elementi tudi direktno pri-

spajkani. Večina elementov se nahaja na tej montažni plošči, ki

Tehnični podatki KTA-50
Nazivna izhodna moč pri THD = 3% 2 x 25 W
Nazivna izhodna obremenitev 6-8 Ω
Vhodna impedanca 100 kΩ
Vhodna napetost za polno moč 1 V
Frekvenčni razpon (-3 dB) pri 1 W 10 Hz - 50 kHz
Linearnost v območju 20 Hz - 20 kHz, pri 1 W +0/-0,4 dB
Harmonsko popačenje pri 1 kHz, 1 W 0,3%
Razmerje signal/motilne napetosti 90 dB(A)
Uporabljene elektronke 2 x ECC83, 4 x EL34
Uskladiščena energija v usmernikih 44 J
Poraba 200 VA
Dimenzije v (š x v x g) 400 x 210 x 300 mm

Masa 11 kg
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nosi tudi oba velika usmerniška kondenzatorja, medtem ko so

podnožja elektronk pritrjena na ohišje. Zgradba je torej po šol-

sko pregledna, samograditelji bodo seveda dobili izčrpno

dokumentacijo, ki jih bo korak za korakom pripeljala do finali-

zacije izdelka. Razen tega bodo dobili tudi naslov posebne

internetne strani s 15-20 fotografijami posameznih faz izdela-

ve. Preprostost, preglednost in klasična gradnja imajo nekaj

prednosti. Lažje je izvajati meritve, popravila, dodelave in

dopolnitve po lastnih željah. Prostora v notranjosti ohišja je

dovolj tudi za montažo raznih dodatkov kot npr.: usmernik za

fiksno prednapetost izhodnih elektronk, "mehki" vklop za kur-

javo, zakasnitev vklopa anodne napetosti, preklopnik za triod-

no vezavo izhodnih elektronk, preklopnik za izbiro stopnje

negativne povratne vezave, morda celo za montažo kakšne

dodatne elektronke.

STA-8: integrirani cevni single-ended
(SE) ojačevalnik, 2X9 W

Tudi pri tem ojačevalniku smo si zastavili podobne cilje: dobiti

preprost, cenovno ugoden, klasično grajen cevni ojačevalnik v

enotaktni (single-ended ) osnovni topologiji. Le-ta se odlikuje

po prijetnem in toplem zvoku, vendar so izhodne moči rela-

tivno majhne. Izhodna moč naj bo 2X6W ali 2X9W, na razpola-

go pa naj bodo ponovno trije linijski vhodi. Zunanja podoba

naj bo klasična z elektronkami in transformatorji na zg. strani

ohišja. Kot že povedano, smo za ohišje vzeli kar tisto od KTA-

50, seveda z nekoliko predelano zgornjo ploščo. Število in tipi

elektronk in podnožij so pač nekoliko drugačni kot pri KTA-

50.

Za osnovo vezja smo vzeli kar vezje od ojačevalnika STA-16, ki

je bil že opisan v strokovnih revijah in v knjigi Akustika, ki jo

resnično priporočam. Torej, v vezju se nahajajo trije aktivni

ojačevalni elementi in kar veliko število SE ojačevalnikov je

tako grajenih. Na vhodu kaskadna vezava dveh triod

elektronke 6H8C (ruska 6SN7) v spoju s skupno katodo in

veznimi kondenzatorji. Ta elektronka ima dokaj majhno

notranjo upornost in je sposobna dobro izkrmiliti izhodno

elektronko, za katero pa smo vzeli dobro poznano močnostno

pentodo EL34. Ta elektronka je verjetno ena od najpogosteje

uporabljenih elektronk sploh. Če ji vežemo drugo mrežico g2

na anodo, dobimo kar dovolj linearno triodo za kar močan

ojačevalnik do cca. 6W. V našem STA-8 v osnovni varianti pa je

Slika 2 - Grafi tehničnih karakteristik za KTA-50 in STA-8
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cev EL34 vezana v ultralinearnem spoju tako, da je druga

mrežica g2 vezana na odcep primarja izhodnega transforma-

torja. Ta spoj je zelo pogost pri novejših PP ojačevalnikih, pri

SE pa seveda bolj redek, saj se za njih najpogosteje uporablja

direktno grete triode, kot so 2A3, 300B in druge. S tem spojem

v STA-8 dobimo še večjo izhodno moč, do 9W, ob zadovoljivi

linearnosti oz. izhodnih harmonskih popačenjih. Seveda je, kot

pri KTA-50, mogoče dodati zunanji preklopnik za izbiro med

triodno in ultralinearno vezavo izhodne elektronke. Izhodna

elektronka deluje v režimu dela A1, z avtomatskim pridobivan-

jem potrebne mrežne prednapetosti (cathode bias) na uporih

v katodi vsake elektronke (nekaj o tem smo povedali že pri

opisu KTA-50). Katodna upora sta izbrana tako, da je mirovni

anodni tok vsake EL34 okoli 70 mA. Ta tok teče seveda tudi

skozi izhodni transformator. Pri push-pull principu delovanja

teče skozi transformator še tok druge elektronke in se magnet-

ni vpliv obeh tokov izniči. Pri single-ended vezavi pa ta enos-

merni tok povzroči magnetizacijo jedra, zaradi česar je potreb-

no v jedro uvesti zračno režo, ki močno linearizira magnetilno

krivuljo (B-H diagram), vendar kljub temu ostane na razpolago

razmeroma majhen del te krivulje. Posledica je seveda tudi

manjša amplituda izmeničnega magnetnega pretoka B, s tem

manjša amplituda izhodne napetosti na sekundarni strani

transformatorja in s tem tudi relativno manjša moč na bre-

menu! Zaradi reže je težje doseči želeno primarno

induktivnost transformatorja, povečati moramo namreč število

primarnih ovojev, kar pa spet prinese večjo stresano induk-

tivnost, večjo efektivno kapacitivnost in večjo upornost navitij.

Zaradi vsega tega se zniža zgornja frekvenčna meja prenosa in

povečajo se izgube v transformatorju! Torej kar nekaj dela,

vsekakor pa je potrebno poiskati kompromis. Zahteve po

Slika 1 - Električni načrt PushPull cevnega ojačevalnka KTA-50 skupaj z napajalnim delom
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kvalitetnih parametrih so si med seboj zelo protislovne in

dobrega končnega rezultata se ne da doseči brez poizkušanja,

izdelave prototipov, meritev transformatorja samega in nato

vgrajenega v ojačevalnik. Iz zapisanega je kar precej jasno, da

izhodni transformator lahko postane najšibkejši člen v lju-

biteljskih konstrukcijah cevnih SE in tudi PP ojačevalnikov.

Tudi izhodni transformator SOT-5 za ta ojačevalnik je na novo

razvit in je navit na visokokvalitetnem EI lameliranem jedru.

Rezultati so zelo solidni in test s kvadratnimi impulzi je tudi

zelo dober.

Vprašamo se seveda lahko, zakaj komplicirati z SE vezjem, ko

pa nam PP vezje daje pri nekaj več elementih kar precej večjo

moč na izhodu. SE ojačevalnik ima vsekakor lepši in toplejši

zvok, kar pa je posledica veliko bolj uravnoteženega izhodnega

spektra, v katerem so višji harmoniki prisotni z enakomerno

padajočimi amplitudami. 

V PP ojačevalniku pa se sodi harmoniki na izhodu izničijo,

prevladujejo lihi harmoniki, ki pa so za uho veliko bolj nepri-

jetni. Medicinske in psihoakustične raziskave so pokazale, da

je tak ugodnejši odziv ušesa mogoče pripisati fiziološkim last-

nostim človekovega sluha in podobnemu načinu generiranja

višjih harmonskih komponent v celotnem ustroju človekovega

ušesa in z njim povezanega živčnega sistema.

Napajalni del STA-8 je že na prvi pogled podoben onemu iz

KTA-50, kar je seveda res, s to razliko, da je v usmerniško vezje

uvedena dušilka, ki preprečuje dostop motilnih signalov iz

usmerniškega dela v signalni del ojačevalnika. Ta dušilka je

zaradi pomanjkanja prostora navita na enojnem C jedru z

zračno režo. V vsem ostalem pa je pogled v drobovje STA-8

podoben tistemu od KTA-50, le nekaj manj elementov je vgra-

jenih. Tudi za ta kit bodo samograditelji dobili izčrpno doku-

mentacijo z navodili za sestavljanje in tudi naslov posebne

internetne strani s 15 do 20 fotografijami posameznih faz

sestavljanja. Tudi pri STA-8 je v notranjosti ohišja dovolj pros-

tora za montažo raznih dodatkov: preklopnik za triodno veza-

vo izhodnih elektronk, zakasnitev vklopa anodne napetosti,

usmernik za gretje vhodnih triod...

ZAKLJUČEK 
Integrirana cevna ojačevalnika v kit kompletu ASV KTA-50 in

ASV STA-8 sta je namenjena entuziastom in ljubiteljem

tovrstne tehnike. Seveda potrebujejo pri delu nekaj dobre

volje, zaželene pa so tudi osnovne izkušnje. Zasnova teh dveh

ojačevalnikov ohranja

klasični način izdelave -

spajkanje elementov na spa-

jkalna ušesca in podnožja

elektronk in klasično ožičen-

je z žicami in kabli v notran-

josti ohišja. Čas, ki ga bomo

vložili v sestavljanje ene ali

druge aparature, se nam bo

lepo obrestoval: rezultat bo

topel in prijeten zvok z

odlično dinamiko in dobro

prostorsko informacijo pri

reprodukciji glasbe. Končne

meritve ojačevalnikov KTA-

50 in STA-8 ter slušni testi so

pokazali, da smo uspeli izde-

lati sonično zelo dobra, na

oko privlačna, a preprosta in

lahko sestavljiva kit komple-

ta, ki bosta, upamo,

razveselila in zadovoljila

marsikaterega ljubitelja

cevne tehnike.

Tehnični podatki STA-8
Nazivna izhodna moč pri THD = 10% 2 x 9,5 W
Nazivna izhodna obremenitev 6-8 Ω
Vhodna impedanca 100 kΩ
Vhodna napetost za polno moč 500 mV
Frekvenčni razpon (-3 dB) pri 1 W 10Hz - 27 kHz
Linearnost v območju 20 Hz - 20 kHz, pri 1 W +0/-1,8 dB
Harmonsko popačenje pri 1 kHz, 1 W 1,8%
Razmerje signal/motilne napetosti 95 dB(A)
Uporabljene elektronke 2 x 6H8C, 2 x EL34
Uskladiščena energija v usmernikih 44 J
Dimenzije v (š x v x g) 400 x 210 x 300 mm
Masa 10 kg
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Avtomatski polnilnik NiMh
in NiCd akumulatorskih celic

Peter Ponikvar, peter.ponikvar@telemach.net

Radioamaterji,

modelarji, kamer-

mani, ... potrebuje-

jo kar najhitreje

napolnjene bateri-

je, saj se že tako vedno zgodi,

da so prazne v trenutku, ko jih

najbolj potrebujemo. Seveda

se to zgodi na terenu, kjer

nimamo drugega kot, recimo,

avtomobilski akumulator. Kaj

sedaj? Domov po polnilec,

poiskati 230V vtičnico, vse

skupaj priključiti in čakati 14

ur? NE. Zato sem si zgradil

enostaven polnilnik akumula-

torjev, ki lahko deluje iz aku-

mulatorja alikakršnega koli

drugega primerno močnega

vira enosmerne napetosti.

V praksi krožijo različne teorije kako pol-

niti in/ali tudi prazniti akumulatorske

celice. Torej vsak, ki se je spustil v izdela-

vo polnilca se je srečal s problemom

kako polniti, kdaj so polne, kako jih naj-

prej sprazniti, kako postopek avtomatizi-

rati... Skupen zaključek vseh teorij je, da

je potrebno NiMh in NiCd baterije, pre-

den jih začnemo polniti, tudi izprazniti.

To ponavadi storimo tako, da vežemo na

njih upor kot porabnik preostale energi-

je (o tem več kasneje).

Čipi, ki vsebujejo vso intelegenco za pol-

njenje baterij niso na tržišču nič novega

in jih že marsikdo vrsto let uporablja.

Ker sem si za osebno uporabo hitel nare-

diti enostaven prenosen polnilec, ki bo

omogočal hitro polnenje je nastal slede-

či projekt. Uporabil pa sem čip, ki ima

poleg funkcijo polnjenja tudi samodejno

praznjenje. Sheme in tiskanine so kar se

da enostavne in so primerne tudi za

začetnike v elektroniki, radioamaterje

konstruktorje, modelarje, itd. Končni

izdelek bo enostaven za uporabo, saj bo

deloval na principu "priključi in pozabi",

no ja, vsaj dokler baterije niso polne.

Same funkcije bom opisal na kar se da

enostaven način, da bom omogočil razu-

mevanje tudi neelektronikom, zahtevnej-

ši uporabniki pa bodo morali poseči po

originalni dokumentaciji dolgi 25 strani.

Nadzorni del
Možgani in srce cele naprave je integrirano vezje ICS 1702, ki ima sicer dokaj visoko

ceno (cca 3.000 SIT), vendar nam povrne z enostavnostjo in praktičnostjo. Celo

shemo sem razdelil na 2 dela: 

� prvega sem poimenoval "nadzorni del" in vsebuje "možgane" polnilca,

� drugega sem poimenoval po njegovi funkciji močnostna stopnja, katero je potreb-

no pritrditi na hladilno telo.

Najbolje da začnemo na začetku. Za samo obratovanje čipa ICS 1702 je potrebno rela-

tivno malo dodatnih elementov in enostavno stabilizirano 5V napajanje. Shemo bom

razlagal glede na funkcije nogic čipa:

1. CHARGE OUT je izhodni pin. Na njem dobimo +5V ko je vklopljeno polnjenje.

2. DISSCHARGE OUT - podobno kot na 1. pinu dobimo tudi na tem +5V ko čip spro-

ži praznenje baterije.

3. POOL je izhod, ki uporablja za indikacijo LED diodo, ki utripa ko čip čaka, da mu

priklopimo baterijo ki jo želimo polniti.

4. MAINT je izhod, ki z utripanjem kaže, da je baterija še malo polna in da jo prazni-

lec prazni. Če pa LED dioda gori neprestano nam je to indikacija, da je baterija že

napolnjena in je v stanju dopolnevanja. Ta stopnja traja dokler ne odklopimo

baterije. V bistvu so to napetostni impulzi, ki preprečujejo, da bi se baterija spraz-

nila.

5. CHG je izhod, ki s vizualno kaže stanje polnenjenja, torej vključi LED diodo ko se

baterija polni.

6. TEMP funkcije nisem uporabil, je pa temperaturna zaščita baterije pred pregret-

jem.

7. SEL 0 določa skupaj s pinom 8 maksimalni čas polnjenja, tok polnjenja, ter še

nekaj zadev. Za hitro polnjenje ga nastavimo na LOW, ali drugače povedano, pin

7 vežemo na maso.

8. Masa napajanja.

9. Masa napajanja.

10. SEL 1 funkcija je enaka kot na pinu 7. Vežemo ga na LOW oziroma na maso.

11. RESET funkcija tega pina je jasna, uporablja se za ponastavljanje "možganov".

12. Določa interno časovno konstanto.

13. DTSEL - s tem priključkom določimo s kakšnim signalom bo čip zaznal kdaj je

baterija polna. Ker nimamo temperaturnega senzorja pustimo nepriključenega.

14. AUX 0 tvori skupaj z AUX 1 možnost odločanja kako bomo baterijo polnili.



Tabela 1 - S priključki AUX0 in AUX1 določimo režim delovanja pol-
nilca

15. AUX 1 funkcija je opisana zgoraj. Skupaj z AUX 0 določata

režim delovanja

16. TEMP vhod določa ali bomo uporabili temperaturni sen-

zor. V našem primeru ni uporabljen in ga je potrebno veza-

ti na maso.

17. OPREF je vhodni pin na katerem s pomočjo uporov R3 in

R4 določimo referenčno napetost, ki bo obveščala čip, kdaj

baterija ni priklopljena. Predlagam uporabo uporov:

R4=1,3K?  in  R3=2,2K?

18. Vin je vhodni pin s katerim polnilcu povemo število baterij,

ki so v paketu. Število mu povemo z pomočjo uporov R1 in

R2 po Tabeli 2.

19. Neuporabljen pin. Vežemo ga na maso.

20. Napajanje +5V.

Sedaj, ko smo spoznali vse elemente kontrolne stopnje, spoznaj-

mo še vhode in izhode:

� Disscharge OUT, vežemo na močnostno stopnjo na

Disscharge IN.

� Charge OUT, vežemo isto na močnostno na Charge IN.

� BAT +  povežemo na pozitivno vhodno sponko kjer bo pri-

klopljena baterija.

� +5V bomo dobili iz napajalnika, ki je realiziran na isti tiskani-

ni kot kontrolna stopnja.

� Povezati je potrebno še GND med kontrolno in močnostno

stopnjo.

Za te povezave lahko uporabimo tanke povezovalne žice!

Močnostna stopnja
Ker za samo logiko in kontrolo polnjenja poskrbi kontrolna

plošča, imamo na tej stopnji samo tokovni regulator (LM358,

IRF9540 ter upore), ter praznilnik (IRF 520 in praznilni upor).

Ker je hlajenje sistema zelo pomembno, se bomo malce bolj

zadržali pri razlagi hladilnega telesa, na katerega bosta nameš-

čena izhodna tranzistorja IRF. Velikost "hladilnika" je odvisna od

maksimalnega polnilnega toka, pri 5A je velikost "hladilnika"

približno enaka velikosti malo večje dlani

z višino 3cm. Pri toku 2,5A lahko uporabi-

mo tudi za polovico manjše hladilno telo,

ker je temperatura premo sorazmerna s

tokom. Pri 1A ali manj je dovolj, da izhod-

na tranzistorja pritrdimo na malo večjo

stranico kovinskega ohišja. Seveda morata biti oba tranzistorja

izolirana od hladilnega telesa in s tem tudi od ohišja.

Kar se tiče sestavljanja ne bi zgubljal besed, saj je tiskanina res

enostavna, oziroma lahko brez problemov vezje realizirate na

proto bordu. Malo več pozornosti bi dal PRAZNILNEMU

UPORU, ter izračunu le tega. Vrednost ni podana, saj bo vsak

uporabljal polnilec za drugačne baterije in si lahko ta upor po

potrebi prilagodi. Še bolje je, če pustite namestu praznilnega

upora priljučne sponke in ga po potrebi menjate. Upornost se

izračuna po ohmovem zakonu: 

R=U/I

Pri čemer je:

R - upornost praznilnega upora v Ω.

U - napetost baterije ki jo polnimo/praznimo.

I - praznilni tok s katerim praznimo baterijo.

Da nebi prišlo do nepotrebnih pregrevanj in uničevanj uporov

je potrebno izračunati tudi moč, ki se troši na uporu:

P=U*I

P - moč upora - v trgovini se dobijo upori moči: 0,25W, 0,5W,

1W, 2W, 5W in 7W.

U - napetost baterije ki jo polnimo/praznimo.

I - praznilni tok s katerim praznimo baterijo.

Tukaj moram poudariti, da ni priporočljivo prehitro praznenje

baterije, ker se napetost bateriji pod obremenitvijo sesede, ko

pa baterijo odklopimo od praznilca pa se napetost baterije

ponovno dvigne. Sam predlagam praznilni tok okoli 20 mA za

baterije velikosti AA ali večje.

Primer izračuna za paket 4 baterij velikosti AA, ki ima nazivno

napetost 4,8V:

R=4,8V/20mA=240 Ω
P=4,8V*20mA=0,096W

Torej vrednost praznilnega upora je: 240Ω in moči: 1/4W = 0,25

W (vedno vzemite vsaj 2 x večjo vrednost od izračunane, saj gre

večina moči v toploto in se bodo upori pošteno greli - prip. ur.).

Ta stopnja je tudi edina, ki zahteva umerjanje za katerega potre-

bujemo sledečo merilno opremo: 

� A-meter z merilnim območjem do 8A, 

� regulirani izvor napetosti (od 8 do 14V) z omejitvijo toka do

8A, 

� regulirani izvor napetosti 5V in omejitvijo 100mA.
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Število 
celic: 

Nazivna napetost 
paketa (V): 

R1(Kohm) R2 (Kohm) 

1 1,2 0 Odprt 
2 2,4 2,2 2,2 
3 3,6 4,4 2,2 
4 4,8 6,6 2,2 
5 6 8,8 2,2 
6 7,2 11,0 2,2 
7 8,4 13,2 2,2 
8 9,6 15,4 2,2 
9 10,8 17,6 2,2 

10 12 19,8 2,2 
11 13,2 22,0 2,2 
12 14,4 24,2 2,2 
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Umerjanje
Za prvi izvor lahko uporabimo katero koli napetost od 8 do 14V z maksimalnim izhodnim tokom enakim polnilnemu toku bateri-

je. Ta izvor priključimo namesto akumulatorja. A-meter priključimo namesto baterije, z njega bomo odbirali maksimalni polnilni

tok. Kot zadnjega o priključimo še 5V izvor s katerim zaženemo polnenje, obenem pa služi še za stabilizacijo toka s pomočjo kom-

paratorja.

Slika 1 - Kontrolni del

Slika 2 - Močnostni del vezja 
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Za hitro polnjenje baterij velikosti AA priporočam za hitro pol-

njenje maksimalni tok 1 A, za normalno polnjenje pa maksimal-

no 200 mA.

Ko smo se

odločili za

maksimalni

polnilni tok

lahko nada-

ljujemo z

umerjanjem

močnostne

stopnje. Naj

poudarim,

da morata

biti izhodna

tranzistorja

že namešče-

na na hladilno telo! Ko priključimo vse napetosti

bomo na A-metru odčitali nek tok, ki ga lahko spre-

minjamo s pomočjo trimerja 1 K?. Ko ga bomo vrte-

li v eno smer se bo tok zviševal, v drugo smer pa

zmanjševal, torej kar se da enostavno. Trimer vrti-

mo v eno ali drugo smer dokler ne odčitamo z A-

metra želeni polnilni tok in s tem je umerjanje

zaključeno!

Preostane nam samo še povezava obeh tiskanin v eno celoto in

zadeva je zaključena.

Prvi priklop:
Torej ko vse že zmontiramo v ohišje in tiskanine povežemo med

sabo, bi se morala ob vklopu prižigati in ugašati ena od LED

diod, odvisno od izbranega načina polnjenja. Ko na sponke pri-

klopimo baterijo bi morala začeti svetiti LED dioda MAINT ali

CHG spet odvisno od izbranega načina polnjenja. Sliši se groz-

no vendar je v praksi res zelo enostavno. Baterije so polne ko

začne utripati LED dioda CHG.

Slika 3 - Povezava obeh delov polnilnika

E
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Samogradnja digitalnega audio
ojačevalnika 1KW

1. del - predstavitev

Danijel Markač, HTE elektronika d.o.o.

eliko študentov in dijakov se
odloča za izdelavo svojega prve-
ga izdelka prav za hi-fi ojačeval-

nik.Tudi sam sem se začel ukvarjati z
izgradnjo ojačevalcev že v srednji šoli.
Od takrat pa do sedaj sem naredil
sedem različnih ojačevalnikov. Vsem je
bilo skupno, velik toroidni napajalnik,
velik hladilnik oz. močno prisilno hlaje-
nje, veliko število izhodnih tranzistor-
jev (pri močnejših), skratka vsi skupaj
so delovali tudi kot majhne peči.
Digitalni ojačevalci postajajo vedno
bolj popularni na mnogih področjih
elektronike. Ker dosegajo izkoristke
moči večje tudi od 90% lahko uporabi-
mo za napajanje precej manjše napa-
jalnike kot pri navadnih oj. AB klase. 

Zaradi samega izkoristka so tudi izgu-
be na izhodnih tranzistorjih manjše,
kar pa pomeni, da lahko uporabimo
manjše hladilnike za odvajanje toplo-
te. Pomenbnost izkoristka se vedno
začne pojavljati pri ojačevalcih večjih
moči.Vedeti moramo da imajo linearni
ojačevalniki klase AB izkoristke pri-
bližno 50%. Skratka pri ojačevalniku
1KW moramo odvajati 500W moči.
Zato sem se odločil narediti profesio-
nalni digitalni ojačevalnik z izkorist-
kom vsaj 85% ter moči 1KW na 4E.
Na trgu je sicer že kar nekaj ponujenih
dig. Oj. vendar je za enkrat cena glav-
ni razlog, zakaj se še niso toliko razši-
rili. Cena recimo 2 X 1KW na 4E od
solidnega proizvajalca znaša od nekje
400.000 SIT do 1000.000 SIT. 
Zaradi vseh teh stvari sem se odločil
narediti zanesljiv in hkrati zelo močan
digitalni ojačevalnik, ki bo dostopen
tako profesionalnim, kot tudi hobi
samograditeljem.

Še nedavno sta bili na avdio področju  značilni le dve klasi, to sta klasa A

in klasa AB. Ti dve sta se ralikovali po izhodnji stopnji. Pri A klasi je delo-

vna točka na sredini delovne premice, kar pomeni, da imamo lahko le en

tranzistor skozi katerega se vhodni signal ojača, ter tako napetost potuje

od neg. do poz. napajalne napetosti. Pri AB klasi uporabimo za pozitivno

polperiodo signala en tranzistor, za drugo polperiodo pa drugi tranzistor

(podobno tudi pri B klasi).

Sedaj pa se klasifikacija oja-

čevalnikov ne nanaša le na

delovanje njihovih izodnih

stopenj, ampak tudi na to,

kako se napajalne napetosti

spreminjajo glede na vhod-

ni signal. Klasa G ojačeval-

nikov uporablja dva ali več

različnih napajanj, katera se

vklaplapljajo glede na

potreben izhodni tok. Pri takšnih ojačevalcih se sicer izkoristek poveča,

vendar se močno poveča cena ter kompleksnost napajalnega dela. V klasi

H oj. napajalnik sledi vhodnemu signalu in zagotavlja pravšnjo napajalno

napetost za pravilno delovanje na celotnem amplitudnem območju.

Naslednji tip ojačevalnikov, je D klasa. Pri teh je značilno da izhodna stop-

nja preklaplja na določeni frekvenci med napajalnima napetostima.Ta frek-

venca je ponavadi 10X večja od najvišje želene reproducirane audio frek-

vence. (glej sliko1).

Slika 1 - Tipična zgradba mono bloka preklopnega ojačevalnika

Ta poseben način preklaplanja se imenuje PWM (pulse widith modulati-

on), način reprodukcije vhodnega signala v digitalno obliko, katerega pa s

pomočjo izhodnega filtra spremenimo nazaj v začetno obliko signala.    

PWM procesor je sestavljen iz komparatorja, ki primerja vhodni signal z

neko žagasto napetostjo, ki je ponavadi 10 ali več krat večja od najvišje

željene audio frekvence. Ker je PWM frekvenca fiksna so razvojniki veliko-

krat primorani žrtvovati linearnost audio področja za dober izkoristek.

V
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Slika 2 - PWM

Slika 3 - Meritev signal-šum D-klase ojačevalnika

Problem PMW preklapljanja izhodnje stopnje je, da ti ojačeval-

ci igrajo zelo nelinearno pri višjih frekvencah. V klasi D  se

pojavi problem pri visokih frekvencah v primerjavi z signal-

šum meritvijo (glej sliko 3). Res da dosegajo ti ojačevalci izko-

ristke tudi nad 90%, pa je večina neprimerna za uporabo na

celotnem audio področju. Velikokrat pa se ti oj. uporabljajo le

za sub-woofer ojačevalnike.

Ob iskanju najbolj primernega procesorja za krmiljenje izhod-

nje stopnje sem pobrskal malo po netu. Ugotovil sem, da se

nekako proizvajalci sedaj opredeljujejo na dve vrsti modulacije

vhodnega signala: PWM in sigma-delta modulacijo.

Med pristaši PWM so: Philips Semiconductors, National

Semiconductor Corp., TI, … ki so se za to tehnologijo odločila,

predvsem zaradi cenejšega pristopa, ter zelo majhne velikosti

procesorjev. Cena se giblje med nekako 5-10 USD.

Texas Instruments (TI) nam ponuja procesorje obeh tipov pri

njih namreč pravijo, da je od 1-10W  najbolj primerna PWM, za

moči večje od 30W pa sigma-delta modulacija.

Drugi zagovorniki sigma-delta modulacije so še: Sony, Cirrus

Logic Inc, TI , Tripath Technology. Kaj več o sigma-delta modu-

laciji si lahko preberete na strani: http://zapport.eecs.berke-

ley.edu/~boser/publications/boser88.pdf

Pri podjetju TRIPATH so ta novi način pretvorbe signala z

uporabo njihove DPP (Digital power processing) tehnologije

poimenovali T-razred delovanja., ki združuje izkoristek ojače-

valcev D-klase, ter kvaliteto dobrih AB ojačevalnikov.

Prednosti  DPP teh.  so : 

• delovanje v celotnem  slušnem področju

• audiophilska kvaliteta zvoka

• možnost visokega napajanja do +/- 185V

• Zelo dober  izkoristek 

• zaščita pred previsokim izodnim tokom 

• visok dinamični razpon kompatibilen z CD in DVD mediji,

podpira 100khz pasovno širino za SACD (super audio

compact disc).

Tripath je izdelal procesor z oznako TA-105A, katerega sem

uporabil  v projektu,

V klasi T ojačevalnikov je preklopna frekvenca modulirana v

realnem času in v odvisnosti od vhodnega signala. Pri nizkem

vhodnem signalu, kjer efektivnost še nima velikega značaja, je

preklopna frekvenca okoli 1.2Mhz, le ta pa nam omogoča viso-

ko linearnost. Z višanjem vhodnega signala, prklopna frekven-

ca postopoma upada in je pri maksimalnemu vhodu okoli

200Khz. Povprečna frekvenca preklapljanja pa je od 600-700

Khz. 

Posebnost Tripathovega procesorja pa

je še v tem, da  se nuči karakteristike

izhodnih tranzistorjev in nato na podla-

gi analognega vhodnega signala pre-

klaplja tranzistorje v točno določenem

času, ter tako odpravi probleme, ki so

tipični za vse preklopne ojačevalce. Ker

tranzistorji niso idealna stikala, se pojavi

šum zaradi prklopov FET tranzistojev.

Medtem, ko se en tranzistor zapre, ter

drugi odpre, se pojavi še šum mrtvega

časa.

Ojačevalec deluje na napajalni napetosti

+/- 95V, za še višjo napajalno napetost

se nisem odločil iz zelo praktičnega raz-

loga, saj so elektroliti, ki so potrebni za

napajalni del, veliko dražji, večji in težje

dobavljivi, če morajo biti predpisani za

160V ali več voltov. Pri mojem napajalni-

ku bomo tako lahko še uporabili 100V

elektrolite.Vsi elektroliti imajo namreč

varnostni faktor 0.8, zato ga lahko upo-
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rabimo tudi na njegovi mejni napetosti.

Vseeno pa je bolje napajalno napetost zmanjšati za nekaj vol-

tov, saj se življenska doba kondenzatorjev podaljša.

IZHODNI MOSFET TRANZISTORJI
Glavni parametri pri izbiri izhodnih MOSFET tranzistorjev so:

• ponor-izvor maksimalna napetost (BVdss)

• celotna kapacitivnost vhodnih vrat  (Qg)

• upornost izvor-ponor odprtega tranzistorja (Rds)

Pomembno je vedeti, da pa je Rds obratno proporcionalen z

Qg za tipične MOS tranzistorje. Tukaj sem moral narediti

nekakšen kompromis med Rds, Qg in ceno tranzistorja. Nižji,

ko je Rds manjše izgube imamo zaradi manjše upornosti.

Pizgubna zaradi upornosti Rds =  I'2 *  Rds 

Povečajo pa se izgube zaradi preklopov, saj je Qg pri tranzi-

storjih z majhno Rds upornostjo večji kot pri tistih z večjim

Rds-om.

Pizgube zaradi preklopov  = Qg * 12 * 1.2Mhz

Manjši Rds pa pri izdelavi tranzistorja pomeni tudi večjo pol-

prevodniško silicijevo rezino in hkrati večjo ceno. Pri prvem

prototipu sem se odločil za tranzistor STW20NM50 s podatki: 

Uds = 500V, 

Id = 20A, 

Qg = 40nC, 

Rds = 0.22E 

Po testiranjih sem ugotovil, da ima ta tranzistor prevelike izgu-

be zaradi previsoke Rds upornosti, ter previsoke temperatur-

ne odvisnosti in se nato odločil za nižje napetostno verzijo, a

veliko bolj primerno STW50NB20 s podatki: 

Uds = 200V, 

Id = 50A, 

Qg = 84nC,  

Rds = 0.047E.

Uporabimo pa lahko tudi druge tranzistorje kot so :

FQA27N25, STW34NB20, IRFB31N20 …

Vedeti moramo, da bomo za moči večje od 1KW potrebovali

več vzporedno vezanih tranzistorjev. Najbolj pomenben poda-

tek, ki nas omejuje pri vzporedni vezavi je Qg (total gate char-

ge). Tripathov procesor je zmožen krmiliti tranzistorje do

nekje 100nC Qg maksimum 130nC vendar ga je potrebno pri-

silno hladiti. Ker pa je tranzistor STW50NB20 ustrezal zahtevi

po moči ojačevalca 1KW se nisem odločil  za paralelno vezavo

tranzistorjev.Hkrati pa so tudi stroški zaradi uporabe manjšega

števila tranzistorjev manjši. (se nadaljuje)

V naslednjem članku bom objavil še celotno shemo ojačeval-

nika in napajalnika, ter podrobno opisal samo delovanje preko

sheme. Ker pa želim, da samograditelji naredijo res profesiona-

len izdelek bom v nadeljevanju objavil tudi vse potrebne zašči-

te in indikacije, ter nastavljiv limiter vhodnega signala. 

Vse posamezne komponente, kakor tudi kit komplete bo

mogoče kupiti v trgovini HTE. E

Indukcijski motorji so zaradi svoje robustnosti in
zanesljivosti, največkrat uporabljeni motorji
tako v gospodinjskih aparatih kot tudi v indus-
triji in sodobni avtomatiki. Ko je takšen motor
direktno priključen na nazivno napetost, se
lahko vrti le z nazivnimi obrati. Kot vemo, se vse
pogosteje porajajo zahteve po spremenljivi
hitrosti. V preteklosti se je regulacija hitrosti
izvajala z različnimi elektromehanskimi regula-
totorji in krmilniki, sodobna elektronska vezja
pa nam nudijo učinkovitejše rešitve. Poleg regu-
lacije hitrosti, lahko sedaj vplivamo tudi na
dinamiko motorja in delavne karakteristike. Za
izvedbo tovrstnih regulatorjev, lahko uporabimo
tudi namenske DSP procesorje. Z njimi so
izvedljive zahtevne regulacije na področju pozi-
cioniranja in zelo natančnih regulacij hitrosti. Za
manj stroge zahteve, lahko uporabimo cenovno
ugodnejši mikrokrmilnik, primeren za realizaci-
jo klasičnega V/f regulatorja.

MOTOR
Delovanje motorja opisuje daigram, ki prikazuje razmerje med

hitrostjo in momentom. X os prikazuje hitrost in slip (zaosta-

janje rotorja za vrtilnim magnetnim poljem statorja), Y os pa

moment in tok. Pri vklopu običajni motorji, rabijo tudi do

sedemkrat večji zagonski tok kot je  nazivni tok motorja.

Tolikšen tok je potreben za generiranje statorjevega in rotor-

jevega magnetnega pretoka, ter za pokrivanje izgub v navitjih

in ležajih. Med zagonom, motor daje ena in pol krat večji

moment kot je njegov nazivni moment. Z naraščanjem hitrosti

rotorja se začne tok v statorskem navitju zmanjševati, močneje

začne upadati ko doseže rotor 80 odstotkov sinhrone hitrosti.

V/f regulator
obratov

elektromotorja
Ivan Pirnat, Elbacomp d.o.o.

Slika 1
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Motor lahko med delovanjem 2,5 krat preseže nazivno obre-

menitev oziroma moment, še večja obremenitev pa bi

povzročila zaustavitev motorja. Če motor dalj časa deluje pri

povečani obrementitvi, se zaradi izgub v navitjih dvigne obra-

tovalna temperatura, kar lahko pripelje do  termičnega uničen-

ja statorskega navitja.

Kot vidimo iz digrama na sliki 1 je razmerje med hitrostjo in

momentom precej nelinearno.

To praktično pomeni, da se je stranski učinek regulacije

hitrosti spremenljiv  moment motorja.

V tem prispevku bomo obravnavali enostavno metodo nas-

tavitve hitrosti, to je odprtozančni princip spremenljive

napetosti in frekvence, na kratko označen V/f .

TEORIJA V/f KONTROLE HITROSTI
Kot vidimo iz diagrama, motor deluje z nazivnim tokom, pri

nazivni napetosti in hitrosti. Če se obremenitev povečuje, se

hitrost vrtenja rotorja manjša, hkrati pa se slip veča. Tipičen

motor lahko prenese 2,5 krat večji obremenilni moment, kar

pomeni tudi približno za 20 % nižjo hitrost. 

Moment, ki ga razvije motor je proporcionalen magnetnemu

polju statorskega navitja, napetost pritisnjena na statorsko

navitje je premosorazmerena produktu med magnetnim pre-

tokom in kotno hitrostjo :

Iz tega sledi, da je magnetni pretok f , ki ga generira statorsko

navitje, premosorazmeren razmerju med napetostjo in njeno

frekvenco:

S spreminjanjem frekvence napajalne napetosti, se torej lahko

spreminja tudi hitrost vrtenja rotorja, še več, če spreminjamo

napetost in frekvenco, tako da ohranimo isto razmerje, lahko

spreminjamo hitrost vrtenja in hkrati ohranimo konstanten

moment.

Slika 2

Diagram na sliki 2  prikazuje relacijo med momentom in

napetostjo glede na frekvenco. Opazimo, da lahko napetost in

frekvenco dvigujemo do nazivne hitrosti motorja. Pri tej

hitrosti napetost in frekvenca dosežeta nazivne vrednosti.

Motor lahko krmilimo z višjo frekvenco, ne smemo pa dvigo-

vati napetosti preko nazivne vrednosti ! To pomeni, da od te

točke dalje z dvigovanjem frekvence slabimo magnetni pretok

f" V / f in tako tudi moment motorja.

IZVEDBA V/f  REGULATORJA 

Napajanje
Standardna omrežna napetost se usmeri z trifaznim mostičem,

kondenzator zgladi preostalo valovanje napetosti, tako preob-

likovano napetost, uporabimo za napajanje generatorja  spre-

menljive frekvence in amplitude ( frekvenčni pretvornik ).

Močnostni del je torej sestavljen iz trifaznega usmerniškega

mostiča, filtra in frekvenčnega pretvornika. Motor je

priključen na frekvenčni pretvornik tako kot prikazuje slika 3.

Frekvenčni pretvornik je sestavljen iz šestih preklopnih

tranzistorjev, kateri se vključujejo in izključujejo v takem

zaporedju, da generirajo trifazno izmenično napetost na

priključkih motorja.

Tranzistorje krmilimo s pomočjo pulzno širinskih impulzov

(PWM)  generiranih v mikrokontrolerju.

Amplitudo napajalne napetosti določamo z širino impulza.

Največ trije tranzistorji so lahko odprti v določenem trenutku,

dva v zgornji veji in eden v spodnji in obratno. Ko je tranzistor

odprt, teče tok preko njega v statorsko navitje motorja. Ko se

tranzistor zapre se mora energija shranjena v navitju sprazniti

preko paralelno vezane diode. 

Zgornji in spodnji tranzistor iste veje ne smeta biti odprta v

istem trenutku, v nasprotnem primeru imamo kratek stik

napajalne napetosti. Da to preprečimo moramo dodati mrtvi

čas med izklopom zgornjega tranzistorja in vklopom

spodnhega in obratno.

Kontrola
Za trifazno izmenično napetost rabimo torej tri neodvisne

PWM signale, pri tem  spodnjo vejo tranzistorjev krmilimo z

invertiranimi signali pripadajoče zgornje veje. Microchipovi

mikrokontrolerji  ponujajo različne rešitve krmiljenja

frekvenčnega pretvornika. Najnovejša skupina Flash mikrokon-

trolerjev PIC18Fxx20 ima na razpolago pet PWM generatorjev,

skupina PIC17C 75x pa optimalne tri. Če nas pri izvedbi pro-

jekta vodi predvsem cena se lahko odločimo tudi za izvedbo

kjer imamo na razpolago samo dva 10 bitna  "hardwerska"

PWM generatorja, tretjega pa generiramo programsko.

Frekvenca PWM signala se nastavlja v PR2 SFR registru (SFR
= special function registers). 

Frekvenca je skupna za oba PWM signala. Register CCPRxL

določa zgornjih osem bitov širine PWM impulza, register

CCPxCON 5:4 pa preostala dva. 

Programska izvedba PWM impulzov
Timer 2 je osem bitni časovnik uporabljen za kontrolo "hardw-

erskih" PWM generatorjev.

Prekinitev sprožimo ko vrednost časovnika doseže vrednost

vpisano v PR2 register.

Timer 1 je uporabljen za nastavitev širine PWM impulzov

programskega PWM_3 generatorja.

Prekinitvena rutina, katera se izvede ob izravnavi vsebine

Timer_2 in PR2, postavi bit, določen za izhod PWM_3 na

logično visok položaj, hkrati pa je Timer_1 postavljen na vred-

nost, ki ustreza trenutni zahtevani vrednosti PWM_3. Ko
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Timer_1 preteče, njegova prekinitvena rutina postavi pripada-

joči izhodni bit na logično nizek signal. Rezultat tega je, da

imajo "hadwerski" in  programski PWM impulzi isto frekvenco.

Da zmanjšamo zaostanek PWM_3 signala za PWM_1 in PWM_2

postavimo prekinitveni rutini, ki se proži pri izenačitvi PR1 in

Timer_2 višjo prioriteto. PWM_3 ima vedno minimalni

zaostanek 6 instrukcijskih ciklov, ter vedno prehiti ostala

dva pri prehodu iz visokega v nizko logićno stanje izhoda

za osem instrukcijskih ciklov. Na sliki 4 vodimo časovni

diagram PWM signalov.

Sinusna tabela je postavljena v programski memoriji, le ta

se prenese v podatkovno memorijo med inicializacijo. Tri

ofset registre uporabimo za kazalce na tabelo, tako

dosežemo 120 stopinj zamika med fazami. 

Vedno ko preteče Timer_0 se v pripadajoči prekinitveni

rutini preberejo vrednosti v tabeli na katere kažejo prej

omenjeni ofset registri. Vrednost v tabeli je skalirana

glede na zahtevano frekvenco vrtenja. Ta skalirana vrednost se

vnese v pripadajoči register za kontrolo širine PWM impulza,

hkrati se izvede tudi inkrement ofset registrov. Programsko

kodo za zgoraj opisano krmiljenje frekvenčnega pretvornika

lahko najdemo na  Microchipovi internetni strani.

Vsi trije PWM signali so priključeni na IR 21362 kontrolno

vezje proizvajalvca International Rectifiers. To vezje napravi

prilagoditev nivojev krmilnih napetosti in vključi mrtvi čas

med preklopi. 

Potenciometer priključen na AD pretvornik lahko uporabimo

za nastavitev željene hitrosti vrtenja, ali pa AD pretvornik

priključimo na drugo krmilno napravo, naprimer PLC.

Programska rutina uporabi vrednost AD pretvorbe za izračun

širine PWM impulza, ter vrednosti Tiemer_0 , kateri določa

frekvenco vrtenja motorja.Širina PWM impilzov se iz sinusne

Tabele prenesejo pri vsakem preteku Timerja_0. V pomoč za

izračun vrednosti Timer_0 lahko uporabimo spod-

njo enačbo.

Reload= (Fosc/4) * K    

pri čemer je K= število vzorcev v sin tabeli *

Timer_0 prescaler * ADC vrednost.

Rezultat te programske rutine je viden na sliki 5.

Na sliki šest  vidimo blok diagram močnostnega

in krmilnega dela tipičnega frekvenčnega

pretvornika. Potenciometer priključen na AD

pretvornik na kanal 0 nam daje podatek o zahte-

vani hitrosti. Mikrokontroler pa opravi krmiljenje

frekvenčnega pretvornika z ustreznim

programom.

ZAKLJUČEK
Za kontrolo hitrosti trifaznega indukcijskega

motorja v odprti zanki, moramo hkrati spreminjati

napetost in frekvenco tako da ohranjata konstant-

no razmerje. Cenovno ugodno rešitev nam ponu-

jajo  Microchipovi mikrokontrolerji. Uporabimo

lahko "hardwerske" PWM generatorje, ali pa jih

realiziramo programsko. Za enostaven primer,

predstavljen v tem prispevku  rabimo 0.9 kbytov

programskega in 36 bytov podatkovnega pomnil-

nika. 

Slika 5

Slika 4

Slika 6

E





Velikokrat ustvarimo v delavnici kaj, kar deluje ravno dovolj
dobro, da pot- rebuje tiskanino, ne da pa se nam ko- mplicirati z
razvojem tiskanega vezja in izdelavo s fotopostopkom. Tudi igra-
nje z različnimi možnostmi pred odlo- čitvijo za končno rešitev v
fazi izdela- ve prototipa zahteva večjo fleksibil- nost, kot jo
dovoljuje že izdelana tis- kanina...
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Tiskanine za prototipna vezja
Branko Badrljica, Elektronika

V trgovinah dobite posebne plastične

tablice s kontakti, ki jih reklamirajo kot

vezja za izdelavo protipov. A te stvari so

drage, nerodne, omogočajo realizacijo

samo rela- tivno enostavnih vezij, pa tudi

njih električne lastnosti niso vedno spre-

jemljive. Kaj torej storiti ? 

Na webu lahko dostikrat vidimo različne

rešitve. Tako si nekateri pomagajo s

posebnimi tiskaninami za »wirewrap«,

kjer s posebnimi klešči ovijemo žico

okrog pina elementa tako močno, da je

spoj nepredušen. Take tiskanine so seve-

da drage, tudi klešče niso poceni in zato

verjetno za večino tudi ta rešitev verjet-

no odpade.

Skozi leta sem prišel do rešitve, ki v prak-

si deluje dokaj dobro. Naredite si zalogo

tiskanin, ki imajo na sebi krogce v rastru

100 mil (ali 2.54 mm, če raje razmišljate

v metričnem sistemu). Lahko jih dobite v

trgovini ali naredite sami. Pri drugi rešit-

vi bo verjetno problem vrtanja lukenj, saj

je tudi na ploščici formata 160x100 mm

verjetno cca. 3.000 lukenj, ki jih zagoto-

vo ne boste vrtali z domačim strojčkom.

Izdelovalci tiskanih vezij pravijo, da je

glavni vzrok relativno visoke cene tovrst-

nih tiskanin v številu potrebnih lukenj.

Zdi se čudno, da plačujete pravzaprav

odsotnost materiala v tiskanem vezju

(torej prazen prostor) a cene profi sve-

drov govorijo svojo zgodbo. Če vemo, da

je vitroplast zelo trd material in da je

treba sveder zamenjati oziroma nabrusi-

ti na vsakih X izvrtanih lukenj (če prej

sam ne poči), potem postane vse skupaj

počasi že bolj verjetno.

V trgovinah lahko vidite tudi testne tiska-

nine, ki imajo polno različnih oblik za raz-

lične čipe, kot so recimo razne SMD obli-

ke, PLCC podnožja itd, a jih v glavnem ne

priporočam. Te stvari niso univerzalne in

zasedejo veliko prostora na ploščici, ki

sploh ni tako poceni. Najbolje se zame

obnese raster 100 mil. Če potrebujete

kako posebno obliko, si jo lahko zjedkate

ali naročite na majhni tiskanini, ki jo nato

preko igličnega konektorja vtaknete v glavno tiskanino. Če tudi to ne reši problema,

si raje naredite tiskanino po fotopostopku ali jo dajte delat profesionalcem.

Ena od izjem pri tem so tiskanine, ki imajo oblike za DB-25 konektorje (kot jih npr. ima

vaš računalnik na LPT vratih). Precejkrat so uporabni za povezavo z zunanjim svetom

ali celo računalnikom in te stvari imajo zelo čuden razmik med pini, torej bi jih težko

prilagodili rastru 100 mil... 

Pri obisku podjetja AKA (ki seveda izdeluje tiskanine) so mi pokazali material, ki ga je

veliko lažje obdelovati in vrtati kot vitro-

plast, po mehanskih, električnih in ter-

mičnih lastnostih pa je nekje med vitro-

plastom in pertinaksom. Tako mi je

padlo na pamet, da bi bil za testne tiska-

nine ta material (CEM-1) pravzaprav ide-

alen. Tako je vrtanje lukenj veliko lažje (

in predvsem ceneje), zlahka se da odre-

zati željeni kos ali jo kako drugače obli-

kovati, nudi pa povsem solidno mehan-

sko oporo elementom in ožičenju.

Zmenili smo se za testno serijo, ki se je obnesla genijalno. Dali smo izdelati tiskanine

formata 160 x 100 mm z luknjami v 100 mil rastru tako v enostranski kot v dvostran-

ski izvedbi.

Pika na i je mreža prevodnikov med pini. Detajl lahko vidite na naslednji sliki. Luknje

niso metalizirane, tudi na dvostranskih

modelih ne. Metalizacija je drag posto-

pek, testne tiskanine pa so potrošno

blago. Metalizirane luknje bi se sicer

bolje obnesle pri spajkanju a to ni

pomembno pri prototipu.

Kaj je v tem tako dobrega? Mreža je ide-

alen medij za napajanje komponent, saj

ima zelo nizko induktivnost, ob uporabi

obeh mrež (na zgornji in spodnji strani

tiskanine) lahko izrabite tudi njuno med-

Slika 1 - Testna tiskanina s prostorom za DB-9,
DB-25 in 64-polne DIN konektorje..

Slika 2 - 160x 10 mm z luknjami v 100 mil 
rastru. Material: CEM-1



sebojno kapacitivnost in dobite prvovrst-

no napajanje, verjetno precej boljše kako-

vosti od tistega, ki ga boste imeli na konč-

ni verziji dvostranske tiskanine! 

Tudi če delate kako stvar, ki zahteva več

napajalnih napetosti in mas, lahko z eno

potezo OLFA noža razdelite mrežo v več

podmrež itd. To je izredno pomembno,

sploh za vse digitalne TTL čipe (serija

74HC(T), ki se danes največ uporablja, pa

tudi (L)S, F itd), ki med preklopi generi-

rajo močne tranziente v napajanju, da o

RAM čipih, EPROM-ih in mikroprocesor-

jih ne govorimo...

Slika 3: Tiskanina na klasičen način...

...in modificirana verzija z mrežo...

Tudi spajanje napajanja je trivialno in

hitro. Vsak pin, ki bi ga radi spojili na

napajanje, enostavno zalijete s cinom

toliko, da ta preplavi celoten okenček

mreže, ki obkroža pin, ali pa ga z majh-

nim koščkom žice staknete na napajalno

mrežo. Vse žice mreže peljejo v odebelje-

ni okvir na rob tiskanine, kamor lahko

lepo prilotate žice ali konektor napajalni-

ka.

Okvir vam pomaga tudi pri spajanju

tiskanin v večjo. Lahko na primer skom-

binirate testne tiskanine v polje 2x2 in

dobite vezje velikosti 320 x 200. Sam sem

se za štos lotil reinkarnacije Sinclairjeve-

ga QL-a, ki pa mora biti narejena »ročno«-

da bo res videti kot domači projekt.

Originalnemu designu sem dodal kup

stvari, ki pa so zahtevale veliko prostora

na tiskanini. Kako je videti kombinacija

in spoj tiskanin, si lahko pogledate na na-

slednji sliki. 

Tiskanina je tik pred povezovanjem kom-

ponent, zato žic še ni videti, imajo pa vse

komponente že napajalno napetost skozi

mreži na obeh straneh tiskanine. Na

žalost je celotna plošča večja od A4 for-

mata, tako da je nisem uspel v celoti zaje-

ti s skenerjem... Spoji mrež med tiskani-

nami dajejo končni plošči tako mehan-

sko trdnost, kot tudi zagotavljajo optima-

len električni spoj vseh mrež... Čeprav

ideja z mrežo med pini testne tiskanine

deluje zelo dobro, so situacije, ko ne

potrebujemo bakra na obeh straneh in

včasih je tudi mreža odveč. 

V glavnem gre za tiste stvari, ki delajo z

visoko napetostjo ali pa zaradi kakega

drugega razloga nočemo, da bi se nam

motala prevodna površina okrog pinov.

Takrat se pač odločimo za enostavnejšo

enostransko verzijo, verzijo brez mreže,

ali pa obstoječo mrežo razrežemo v pra-

faktorje z Olfa nožem.

Tudi pri povezovanju signalov smo se

skozi leta naučili kar nekaj uporabnih tri-

kov. Pri postavitvi komponent na tiskani-

no pustite med komponentami prostora

za vsaj eno vrstico luknjic, kot je to videti

na prejšnjem primeru. Ko imate kompo-

nente zalotane, z 1.5 mm svedrom razširi-

te luknje med komponentami in tako

naredite koridorje, po katerih boste vle-

kli žice pozneje. Ko so luknje izvrtane, se

OBVEZNO znebite ostrih robov in ostan-

kov bakra okrog lukenj. To najlažje stori-

te z 2mm svedrom ko ga držeč v roki

malo zavrtite v vsaki luknji, da naredi

konusni vhod in pobere nesnago.

Nato najdete bakreno lakirano žico debe-

line cca. 0.07 mm. En konec potegnete

skozi šivanko in ga zavijete, nato pa odre-

žete žico recimo malo manj kot 1 meter

stran. Prosti konec žice ovijete okrog

pina, ki bi ga radi povezali nekam, segre-

jete vse skupaj in prelijete s cinom. Ta bo

stopil izolacijo žice in jo zalotal za pin.

Potem pač s šivanko potegnemo žico

skozi najbližjo »koridorsko« luknjo preko

teh koridorjev do ciljnega pad-a, kjer

žico ovijemo okrog pin-a, zalotamo in

odrežemo preostali konec s šivanko.

Pri tem je treba biti pozoren, da se vam

žica pri »routanju« na zaplete v kake

druge pine, da na njej ne nastanejo

»vozli«, ki lahko poškodujejo lak na žici

kot na sosednih žicah kot tudi na ostre

robove lukenj, ki so naravna katastrofa.

Če imate na kaki luknji ostanke bakra (po

vrtanju z 1.5 mm svedrom), so ti prav

gotovo ostri in bodo poškodovali lak na

vsaki žici, ki bo šla mimo. Prej ali slej se

bodo pregrizli čez lak ene ali vač žic in

takrat bo stvar začela delati zelo čudno,

napako bo pa skoraj nemogoče odkriti!

Če torej nočete, da bi šle dolge ure dela v

franže, se znebite ostrih robov in vlecite

žico lepo počasi, brez ihte!

Za lažjo predstavo sem poslikal drobec

že odsluženega vezja, ki sem ga sestavil

na opisan način.

Slika 5 - Povezane komponente (majhen
detajl)...

Gre za eno prvih tiskanin, ki sem jo sesta-

vil na tak način kar nekaj let nazaj, zato je

videti nekaj napak, a vseeno lepo kaže

osnovne principe povezovanja...

Izbira žice je problem zase. Potrebujete

žico s kakovostnim lakom, a ne tako kako-

vostnim, da bi se uprl vroči spajki. V

praksi se znajdem tako, da posežem v

škatli z raznim starim materialom po maj-

hnih napajalnih transformatorjih, katerih

primar je ponavadi optimalen za ta na-

men. Preizkusite več transformatorjev,

na »zmagovalcu« odstranite železno jedro

in sekundarna navitja

te preostanek shranite v predal kot vir

žice za nove projekte.

Z malo pozornosti lahko tako precej

hitro in predvsem kakovostno izdelate

stvari, ki bodo dokaj lepe na pogled in ki

bodo delovale zelo zanesljivo (torej, brez

problemov s kratkimi in slabimi stiki

itd)...

Tiskanine dobite pri nas - poglejte na na-

šo spletno stran.
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Slika 4 - Malce večji prototip pred ožičenjem.
Dimenzije: 320x200 mm E





LEADERS IN ELECTRONIC MANUFACTURING TECHNOLOGY

The A-series platform delivers new long-term solutions for the ultimate

flexibility in high-volume SMT production. It provides output scalability in 5k cph

increments, and technology scalability from 0101 through fine-pitch to odd

forms. Calibration-free reconfigurations, and one-minute changeovers optimise

uptime. Also with a small footprint, simple operation, and the lowest MTTR in

the industry, the A-series platform gives new meaning to ‘lean manufacturing’.

Unique technology/
volume scalability
Optimum operational flexibility
Fastest changeovers
Highest uptime
Lowest cost per placement

Visit our website www.assembleon.com

Regional Center Americas
Tel: +1-770-751-4420

Regional Center Europe
Tel: +31-40-27 66300

Regional Center Asia-Pacific South
Tel: +65-2614611

Regional Center Asia-Pacific North
Tel: +852-21671000

Scale your placement capacity
from 30k to 100k cph

with the lowest initial and
incremental investment

The first European showing of the A-series
platform will be at Productronica 2003,
Hall A4, Stand A4.179 – the star of the show!

A-Series Experience the next dimension
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