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Uvodnik

Spoštovani,

Od lanskega sejma, ko smo se prvič pojavili tudi na področju elektronike
je preteklo kar nekaj časa. In končno prihajamo z drugo številko revije
ELEKTRONIKA,ki bo upam prinesla tudi dokaj redno izhajanje.
Namreč, izhajanje ni le plod naših želja, ampak trdega dela pri zbiranju,
pripravi in urejanju materialov, pa tudi pri komuniciranju s potencialni-
mi oglaševalci, ki nam pomagajo vzdrževati tako kakovostno in bogato
opremljeno revijo.

Seveda pa tudi ne gre brez kakovostnih avtorjev, ki se v takšni strokovni
reviji lahko afirmirajo kot dobri strokovnjaki na svojem področju. Trudili
se bomo pritegniti kar najbolj zanimive avtorje iz podjetij, ki se ukvarja-
jo z razvojem in proizvodnjo elektronskih naprav in so ”od foha”, kot bi
se temu reklo :o)) ! 

Vabljeni pa ste seveda tudi vsi tisti, ki vam je uspelo na svoj lasten način
sestaviti napravico in jo oživeti. Z našo pomočjo bomo materijale spravi-
li v berljivo in zanimivo obliko, če bo potrebna kakšna pomoč okoli ploš-
čic tiskanega vezja, se bomo pa tudi dogovorili ...

Tretji element pa ste seveda vi, bralci. Vabimo vas, da se na revijo naro-
čite in si tako zagotovite na dom/delovno mesto svoj izvod, pri tem pa še
prihranite za eno številko, poštnina za Slovenijo je pa tudi že všteta v
ceno.

Skratka pred vami je druga številka precej dolgo in nestrpno pričakovane
Elektronike. Nabralo se je kar nekaj materialov, nekateri čakajo že nekaj
časa, vendar so še vedno aktualni in zanimivi.

V tokratni številki smo precej tem namenili radioamaterski dejavnosti, ki
ni le zanimiv konjiček ampak nekaterim tudi prvi korak v svet elektroni-
ke. In prav ta korak je včasih usoden pri izbiri poklicne poti. Elektronika,
telekomunikacije, računalništvo, so področja s katerimi se ukvarjajo radi-
oamaterji, to pa so obenem tudi najhitreje rastoče industrijske panoge v
sodobni družbi. Pravzaprav jih je že kar težko ločevati, saj skoraj ni več
naprave brez vgrajenega računalnika, ki ne bi bila obenem še povezana
v neko omrežje, žično ali brezžično.

Urednik

Založba: HHYYDDRRAA  &&  CCoo..  dd..oo..oo..
Sostrska cesta 43C, 1000 Ljubljana

e-mail: stik@hydra-co.si 
Splet: http://www.hydra-co.si

tel. 01/5428-571, tel/fax: 01/5428-570

Odgovorni urednik: 
BBrraannkkoo  BBaaddrrlljjiiccaa  --  031/460-871 

e-mail: brankob@avtomatika.com

Glavni urednik: 
DDrraaggaann  SSeellaann  --  040/386 863

e-mail: dragan.selan@avtomatika.com

Naslov za pošiljanje materialov 
in dopisov:

HHyyddrraa  &&  CCoo..  dd..oo..oo..  
RReevviijjaa  EELLEEKKTTRROONNIIKKAA

P.P. 5807, 1261 Ljubljana
e-mail: stik@hydra-co.si

Prelom in grafična oprema 
Hydra & Co. d.o.o. - AVD studio

Filmi in tisk: 
TTiisskkaarrnnaa  MMAA--TTIISSKK  dd..oo..oo.., Maribor

Cena 1.400 SIT, za celoletno naročni-
no priznavamo 10% popust, poštnina
za SLO in DDV sta vključena v ceno. 
Naročnikom je brezplačno priložena
zgoščenka z elektronskima revijama
ELEKTRONIKA Online in AVTOMATI-
KA Online v kolikor izide ob izidu revi-
je!
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
ELEKTRONIKA. 

REVIJA ZA POPULARIZACIJO ELEKTRONIKE IN
TELEKOMUNIKACIJSKE TEHNIKE



Podjetje /pravna oseba/:

Kontaktna oseba:

Ime:

Priimek:

Ulica: št.

Pošta:

Tel.: Fax:

Ident. št. za DDV:

E-mail:

Domača stran /podjetja/:

• Nepreklicno naročam(o) revijo AVTOMATIKA na naš naslov.
Celoletno naročnino v višini 10.000 SIT/kpl* za ___ izvodov
bomo poravnali v 8 dneh po prejemu ponudbe.

• Nepreklicno naročam(o) revijo ELEKTRONIKA na naš naslov.
Naročnino v višini 14.850 SIT/kpl* za ____ izvodov bomo
poravnali v 8 dneh po prejemu ponudbe.

Podpis: M.P.

Izjavljam(o), da sem(smo) seznanjen(i) s pogoji prodaje!

* kpl je 11 zaporednih številk! Vse cene vsebujejo DDV!

ELEKTRONIKA
HYDRA & Co. d.o.o.

P.P. 5807

1261 Ljubljana Dobrunje

POŠTNINA PLAČANA PO
POGODBI ŠT. 183/1/S

Naročilnico izrežite ali
fotokopirajte, jo izpol-
nite z zahtevanimi
podatki in jo prilepite
na dopisnico (ali malo
debelejši papir-karton).
Takšno dopisnico brez
znamke vrzite v poštni
nabiralnik! 

Seveda lahko izpolnite
tudi spletno naročilni-
co na naslovu
www.avtomatika.com!

Vsebina
10 LLjjuubblljjaannaa,,  1133..  --  1155..

nnoovveemmbbeerr  22000033..
Dnevi tehnične

kulture je tradicionalna pri-
reditev Zveze za tehnično kul-
turo Slovenije - ZOTKS, ki jo
organizirajo že od leta 1999.
Nanaša se na različne de-
javnosti s področja tehnične kulture (modelarstvo, make-
tarstvo, raketarstvo, raziskovalno dejavnost, robotika, elek-
tronika, radioamaterstvo, ipd.). 

Te dejavnosti kontinuirano
potekajo skozi celo leto kot
priljubljen del pedagoških
programov in prostočasnih
dejavnosti na osnovnih in
srednjih šolah, pomembne
so tudi dejavnosti tehničnih
in pedagoških fakultet.

15 Javljalnik AALLSSMMSS--
0011 je naprava, ki
je namenjena dal-

jinskemu nadzoru objektov,
daljinskemu upravljanju ele-
ktričnih naprav, javljanju stanj
ter posredovanju informacij z
SMS sporočili na enega ali
več mobilnih GSM terminalov prek omrežja GSM. V prvi
vrsti je bila razvita za nadzor individualnih stanovanjskih ali
počitniških objektov, ki pretežni del časa samevajo nenad-
zorovani.

Dnevi tehnične kulture, D. Selan

SMS GSM krmilnik, A. Stare
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82 Pred kratkim smo se začeli
ukvarjati malo bolj intenzivno
s SMD spajkanjem, zato smo

si omislili kakovosten infrardeči SMD
spajkalnik, o katerem se bomo verjetno
razpisali bolj na široko v naslednji števil-
ki, ko ga bomo uspeli resneje stestirati.
Ob takem spajkanju so postale problem
naše oči, za katere je postalo vse skupaj
predrobno in začeli smo se ozirati za
kakovostno namizno lečo...

54 Leta nazaj so se pri nas upo-
rabljali izključno programi iz
piratskih kanalov. Takrat ni bi-

la problem cena programa, ampak izbira
med vsemi programi in učenje dela s
programom praktično brez vsakršne
podpore. Vendar smo že kar nekaj let
izven vplivov Balkana (vsaj radi bi bili) in
se takih stvari ne gremo več. Solidni
CAD programi, kot sta denimo Protel ali
PCAD pa stanejo bogastvo in lahko si jih privoščijo samo ljudje, ki jim tiskanine
gledajo iz ušes.

58 "Contest", čarobna beseda, ki vsakemu
pravemu radioamaterju požene adrena-
lin v srce in ga spomni na pretekle avan-

ture. Osem, štirindvajset ali celo oseminštirideset ur
neprestanega tekmovanja z drugimi udeleženci, last-
no tehniko in s samim seboj. Pravzaprav s svojo
trmo, ki nas pripravi do tega, da sedimo za postajo,
nežno vrtimo gumb VFO-ja pri iskanju koresponden-

tov, vztrajno ponavljamo "CQ CONTEST, CQ CONTEST, ... ", vlečemo na uho,
preklinjamo sosednjo postajo, ki je šla na oddajo ravno takrat, ko se je pojavil
odličen a komaj slišen DX in ga popolnoma prekrila, .... in vztrajno nizamo zvezo
za zvezo, točko za točko.

24 Zavedamo se, da operacijski
sistemi niso ravno prednostna
tema v reviji, ki se ukvarja z

Elektroniko, razen seveda, če je tema
članka kaj zelo specializiranega, kot so
denimo "Real Time" ali "Embedded" ope-
racijski sistemi, namenjeni vdelavi v na-
pravo ali kaj podobnega. Kljub temu je
Linux pomemben člen v verigi orodij
sodobnega elektronika in zato smo se ga
lotili tudi mi. Mnoga znana orodja za
CAD, CAE, sintezo, simulacijo itd so bila
zasnovana prvotno na Unix okolju, zaradi česar še danes tečejo na Linuxu,
mogoče celo bolje kot njihova predelava za Windows platformo.

Linux se vse bolj uveljavlja, vendar je začetnikom prav njegova raznolikost prej
težava kot opora. Kako se torej znajti v tako široki ponudbi?
Predtavljamo vam doslej ne tako znano ime, ki pa vsekakor ima nekaj zelo zan-
imivih lastnosti in je že celi dve leti naš "Linux of Choice".  Poglejte si, zakaj... 

Namizna leča z LED osvetlitvijo, B. Badrljica

CAD-EDA za Linux, B. Badrljica

CQ CONTEST, D. Selan

GENTOO Linux, B. Badrljica
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Express novice

Razvojna plošča z mikrokrmilnikom 68HC11
Avtor : Matej Gutman, matej.gutman@gmail.com

Mikrokrmilniki HC11 so doživeli veliko
izboljšav in nadgradenj, zato je na tržiš-
ču tudi veliko različic teh čipov. Sam
sem izbral 68HC11A1T, ki je v osnovi
HC11 (torej dokaj poceni), le da ga pro-
izvaja Toshiba, dodano pa je 256 baj-
tov RAM pomnilnika in 512 bajtov EE-
PROM pomnilnika. Za razvojno plošči-
co ni pomembno katero različico upo-
rabite, le da ima enako število in posta-
vitev nožic, katere periferne naprave in
koliko pomnilnika pa ima, pa naj odloči
denarnica.

HC11A1T je torej primeren čip za plit-
vejše žepe, ki ponuja : 

• 512 bajtov EEPROMa
• 256 bajtov RAMa
• 16 bitno naslovno vodilo (64 k bajtov

naslovnega prostora)
• 8 bitno podatkovno vodilo
• Sistem 16 bitnih časovnikov 
• Osem kanalni 8-bitni ADC
• 40 V/I nožic, ki so zbrane v pet V/I

paralelnih portih
• Prekinitve v 'realnega časa' (RTI)
• Standardni vmesnik za asinhrono

serijsko komuniciranje (SCI - en start
bit, osem ali devet podatkovnih bitov,
en stop bit), maksimalna hitrost je
131.072 K Baud

• Standardni vmesnik za sinhrono

serijsko komunisiranje (do 1.5 MHz v
'master' načinu ali 3.0 MHz v 'slave'
načinu)

• COP watchdog sistem (Computer
Operating Properly - sistem za odkri-
vanje napak v delovanju čipa)

• Maksimalna poraba 165 mW pri 5V
napajalni napetosti (povprečna pora-
ba 15-35 mA)

• V posebnem SLEEP načinu porabi
le 250 µA, stanje pred klicem SLEEP
načina se ohrani

SHEMA
Za prve korake v delo s HC11 mikro-
kontrolerji potrebujemo zelo malo -
mikrokrmilnik, nekaj uporov in konden-
zatorjev, kristal in del vezja, ki pretvarja
TTL signale v RS232 (sam sem izbral
čip MAX232C). V  shemo sem dodal še
reset vezje (TL7705) ter napajalni del
(stabilizator 7805), tako da lahko ploš-
čico napajamo z vsakim adapterjem, ki
ima izhod 9-12V. Če bi želeli v prihod-
nosti uporabiti neizkoriščene pine za
priklop zunanjih naprav, pa to lahko
storite preko konektorjev CONN1 -
CONN5. 

REŽIMI DELOVANJA
Procesor na ploščici je postavljen v
'single chip' režim delovanja, torej je v
naslovnem prostoru viden le pomnilnik,

Kljub vedno novim generacijam mikrokrmilnikov, ki že zdavnaj ponujajo 32-bitno arhitekturo, delo s
plavajočo vejico, MMU enoto in  podobno, ostaja stara dobra 8-bitna serija mikrokrmilnikov še
vedno zdrava in sploh še ne razmišlja upokojitvi. Popularni Motorolin "HC11" je danes praktično

vsepovsod, zaradi svoje enostavnosti pa je naravnost idealen za samograditelje in študente.

ki je na samem kontrolerju. Naslovne
in podatkovne nožice torej lahko izkori-
stimo za sekundarne funkcije (paralel-
ni V/I sistem, ADC,....). 
Zanimivo je, kako je motorola rešila
problem razvojnega sistema. Kot ste
že mogoče opazili, nam 'manjka' pro-
gramator, ki se ponavadi uporablja v
razvoju mikrokontrolerjev. To težavo so
odpravili tako, da vsakič, ko se pojavi
napajalna napetost in procesor prebe-
re, da je zahtevan 'single chip' režim,
pošlje po SCI '00'. Če za odgovor
sprejme '00', potem zažene program
na prvi EEPROM lokaciji, če pa sprej-
me 'FF', potem naloži okoli 240 bajtov
iz SCI vmesnika v interni RAM in ga
zažene. Tako je vsa implementacija
zapletenih delov prestavljena na PC, ki
je povezan s HC11. 

Da bi rešil problem z režimi že na nivo-
ju hardvera, sem v ta namen postavil
na ploščico jumperje, s katerim izbira-
mo, ali se želimo povezati z računalni-
kom ali pa želimo, da se naš program,
shranjen v EEPROMu zažene. Če stak-
nemo pina 2 in 3 jumperjev J3 in J4,
potem mikrokontroler sam sebi pošlje
'00' in zažene se program iz EE-
PROMa. Če pa želimo, da se poveže s
PC ali dugo napravo, pa staknemo
pina 1 in 2. Jumperja 5 in 6 pa določa-
ta, kam bomo usmerili Rx in Tx vmesni-
ka SCI. Če staknemo skupaj 1 in 2,
potem se Tx in Rx preusmeri na čip
MAX232, ta pretvori signale v RS232
nivoje in pošlje na DB9 konektor
(večna uporabnikov bo uporabila to
opcijo). Če pa staknemo pina 2 in 3,
potem Tx in Rx preusmerimo na
konektor CONN4, nogici 13 in 15 (TTL
stanja). Jumperja 1 in 2 določata, ali
bomo uporabili prekinitve ali ne. Če
želimo uporabiti prekinitev IRQ, potem
staknemo pina 1 in 2 jumperja 1, če pa
tega ne želimo, staknemo pina 2 in 3.
Podobno verja za nemaskirne prekinit-
ve XIRQ. Za lažje razumevanje naj si
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Razvojna plošča z 68HC11

bralec ogleda spodnji sliki : 

RAZVOJNA OKOLJA

Kot že rečeno, so razvojna okolja, ki jih
sam uporabljam -  zastonj. Prvi korak,
ki ga je pametno narediti, je seveda
povezati PC z našo ploščico. V ta
namen imamo dve opciji - ali uporabi-
mo zastonjkarski Motorolin PCBUG11,
ki teče še pod DOS operacijskim siste-
mom, ali pa izberemo novejši in prav
tako zastonj klon JBUG11, ki teče pod
Windows operacijskim sistemom. 

Smotrno je seveda vzeti JBUG, saj je
novejši in podpira širšo paleto pred-
vsem novejših HC11 procesorjev, ker
pa ga ni razvila Motorola, lahko v
primeru težav še vedno vzamemo v
roke PCBUG11. Oba razvojna sistema

imata dodane že napisane in preve-
dene komunikacijske programe, ki jih
lahko naložimo bodisi v RAM, če pa
rabimo več RAM pomnilnika, pa je
možno komunikacijski program (talker)
naložiti tudi v EEPROM ali ROM in ga
poganjati od tam. Zbirnik ni del teh
razvojnih okolij, imenuje pa se ASM11,
za bolj zahtevne pa obstaja tudi GNU C
prevajalnik.

KOSOVNICA MATERIALA :

Pcbug11:
http://www.se-
anet.com/~karl-
lunt/pcbug11. -
htm

Jbug11 :
h t t p : / / f r e e -
s p a c e . v i r g i n .
net/ john .bea t -
ty/index.html

Asm11 :
http://www.prog-
ramfiles.com/de-
faul t .asp?Link-
ID=8358

GNU C :
http://www.gnu-
m68hc11.org/

Slika 1 - Prekinitve
so onemogočene;
mikrokontroler se
sam zažene.

Slika 2 - Prekinitve
so onemogočene;
mikrokontroler je
pripravljen na pove-
zavo s PC-jem pre-
ko DB9 konektorja.

E
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Dnevi tehnične kulture

Ljubljana, 13. - 15. november 2003. V hladnem in precej turobnem petkovem dopoldnevu
sem se odpravil na Gospodarsko razstavišče, kjer se je komaj dober mesec pred tem kon-
čal sejem Sodobna elektronika 03. Tokrat po pričakovanjih ni bilo nobene gneče (roko na
srce - prav velike ni bilo niti na Elektroniki), čemur je morda botrovala tudi zgodnja opol-
danska ura, ko je večina šolarjev že odšla domov, sem se pa zato lahko malce bolj posve-
til razstavljavcem. Organizator tokratne razstave je Zveza organizacij za tehnično kulturo
Slovenije - ZOTKS, Lepi pot 6, kjer je tudi sedež Zveze radioamaterjev Slovenije - ZRS.

Dnevi tehnične kulture je tradicionalna prireditev Zveze za tehnično kulturo Slovenije - ZOTKS,
ki jo organizirajo že od leta 1999. Nanaša se na različne dejavnosti s področja tehnične kultu-
re (modelarstvo, maketarstvo, raketarstvo, raziskovalno dejavnost, robotika, elektronika, radio-
amaterstvo, ipd.). Te dejavnosti kontinuirano potekajo skozi celo leto kot priljubljen del pedago-
ških programov in prostočasnih dejavnosti na osnovnih in srednjih šolah, pomembne so tudi
dejavnosti tehničnih in pedagoških fakultet. 

Mladi so povezani v klube in društva ter druge organizacijske oblike. Izkazalo se je, da se ob
tem še veliko državljanov izven
teh institucij ljubiteljsko ali kako
drugače ukvarja s temi dejav-
nostmi. Znano je tudi, da tovrst-
ne dejavnosti izjemno spodbu-
jajo raziskovalno in inovativno
dejavnost mladih, usmerjajo
mlade v ustvarjalnost in zato
predstavljajo pomemben del pri
pridobivanju strokovnih znanj in
veščin na tehničnih področjih.
Glede na naravo in množičnost
te dejavnosti lahko rečemo, da
gre za zelo pomemben promo-
cijski dejavnik usmerjanja mla-
dih v tehnične poklice. 
Na DTK se mladi letno srečuje-

Dnevi tehnične kulture
Avtor: Dragan Selan, revija ELEKTRONIKA

Smo tik pred
Sejmom industrij-

ske in zabavne
elektronike in od
Dnevov tehnične

kulture 2003 nas
loči že skoraj celo

leto. Kljub temu
se mi zdi pametno

predstaviti to
zanimivo priredi-
tev, ki zna animi-
rati tako mlade,

kot njihove učite-
lje, mentorje in

starše. Za uspeh
prireditve pa gre
vsekakor zahvala
predvsem učite-
ljem tehniškega

pouka in mentor-
jem po raznih klu-
bih in društvih, ki

se ukvarjajo z
mladimi in nanje z
veseljem prenaša-

jo svoje znanje. 
SSlliikkaa  11 - Gospodarsko razstavišče - prizorišče DTK -  Hala C nad
katero so bile napete antene ekipe ZRS
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jo na večdnevnih prireditvah, na katerih lahko predstavijo
lastne projekte in izdelke eno ali več letnega ustvarjanja na
področjih tehnične kulture. V okviru prireditve ZOTKS orga-
nizira predstavitve in tekmovanja ter ostale aktivnosti v obli-
ki delavnic, seminarjev, demonstracij, predavanj, srečanj
mladih raziskovalcev, ipd. 

Prireditev je namenjena učencem, dijakom, staršem, štu-
dentom, učiteljem in vsem, ki jih te dejavnosti zanimajo.
Prireditve, na kateri je sodelovalo preko 50 različnih razstav-
ljavcev, se je po uradnih podatkih udeležilo do 5.000 obis-
kovalcev.

Pomemben integralni del DTK sta še dve aktivnosti ZOTKS
in sicer:
• srečanje in tekmovanje mladih tehnikov iz osnovnih šol in

šol s prilagojenim programom, kjer potekajo šolska, regij-
ska in nato še zaključno državno srečanje in tekmovanje. 

• državno tekmovanje iz logike za učence, dijake in študen-
te. V tekmovanja na nižjih ravneh se letno vključi okrog
16.000, na državnem pa do 700 mladih tekmovalcev in
preko 150 mentorjev. 

Cilji prireditve Dnevi tehnične kulture:
• rraazzššiirrjjaannjjee  ddeejjaavvnnoossttii  tteehhnniiččnnee  kkuullttuurree  mmeedd  mmllaaddiimmii skozi

množična tekmovanja in srečanja, ki so edina tovrstna v
Sloveniji, na katerih lahko mladi pokažejo svoja zanima-
nja, znanja, veščine, dosežke ipd.,  

• ppookklliiccnnoo  uussmmeerrjjaannjjee  mmllaaddiihh  vv  tteehhnniiččnnee  ppookklliiccee, še pose-
bej mladih z manj možnostmi, ki obiskujejo šole s prilago-
jenim programom,  

• ssppooddbbuujjaannjjee  rraazziisskkoovvaallnneeggaa  ddeellaa, uussttvvaarrjjaallnnoossttii  iinn  iinnoovvaa--
ttiivvnnoossttii  mmeedd  mmllaaddiimmii, s čimer se izboljšujejo njihove kari-
erne možnosti,  

• uussmmeerrjjaannjjee  mmllaaddiihh  vv  iizzoobbrraažžeevvaannjjee na tehničnih podro-
čjih,  

• pprriikkaazz  pprroojjeekkttoovv  iinn  ddoosseežžkkoovv osnovnih in srednjih šol ter
fakultet na področju tehnične kulture,  

• pprriikkaazz  ddeejjaavvnnoossttii klubov in društev mladih tehnikov,  
• pprreeddssttaavviitteevv  ppooddjjeettiijj  iz tega področja.  

Ciljne skupine, katerim so DTK namenjeni:
• uuččeennccii  OOŠŠ in šol s prilagojenim programom,  
• ssrreeddnnjjeeššoollccii, vključeni v krožke tehnične kulture ter ude-

leženci srečanj in tekmovanj na različnih ravneh,  
• ššttuuddeennttii,  
• mladi, ki se ljubiteljsko ukvarjajo z dejavnostmi tehnične

kulture npr. v klubih in društvih,  
• uuččiitteelljjii tehničnih predmetov, mmeennttoorrjjii tehnične kulture in

ssttaarrššii,  
• ppooddjjeettjjaa  iinn  ttrrggoovvsskkee  oorrggaanniizzaacciijjee s področja tehnične kul-

ture. 

Seveda je mene, kot predstavnika tehnične revije
ELEKTRONIKA predvsem zanimala razstava na GR in seve-
da z elektroniko povezane teme. Na sejmu se je namreč
predstavilo okoli 20 osnovnih šol, 10 srednjih, 2 fakulteti, 6
zvez ter precej društev in klubov, v katerih se s tehnično kul-
turo srečuje tako mladina, kot odrasli. 

IZOBRAŽEVALNE USTANOVE - OSNOVNE in
SREDNJE ŠOLE ter FAKULTETE

Najprej sem obiskal in si ogledal uradne izobraževalne usta-
nove. Kar nekaj osnovnih šol je predstavilo svoje izdelke, ki
so jih izdelali pri pouku tehničnega pouka, pa tudi pri raznih
izbirnih predmetih. Izdelki iz blaga, gline, kovine, slame in
predvsem lesa so bogatili njihove razstavne prostore. Veliko
je bilo presenetljivo dobrih maket različnih strojev, letal, plo-
vil itd.

Naprednejše in zahtevnejše programe so predstavile sred-
nje, predvsem tehnične šole, kot je recimo SŠTS iz Šiške.
Na Srednji šoli tehniških strok Šiška je že nekaj let prisotna
ustvarjalna mladinska raziskovalna dejavnost. Poleg tega
mentorji in dijaki s pomočjo sklada staršev in drugih spon-
zorjev (MOL, Oddelek za kulturo in raziskovalno dejavnost)
razvijajo in izdelujejo makete in druga učila v izobraževalne
namene. Tokrat so pod vodstvom neutrudnega profesorja
in mentorja Braneta Vrečarja predstavili:

• ojačevalnik 2x 80 W, popačenje 0,2%, frekvenčna karak-
teristika 40 Hz, 

• ozvočenje in merjenje karakteristik delovanja, 
• razvojna orodja za programiranje mikrokontrolerjev, 
• aplikacijo z industrijskim krmilnikom za regulacijo števila

vrtljajev enosmernega motorja s PID zanko, 
• krmilnik za svetlobne efekte, 
• aplikacijo tekočega traku s krmilnikom, 
• merilnik popačenja za merjenje karakteristik avdio

naprav. 

SSlliikkaa  22 - Delavnica elektronike in profesor Brane Vrečar

Predstavili so tudi delavnice elektronike, kjer so obiskovalci
začutili utrip dela na njihovi šoli. Pri njih deluje tudi fizikalni
krožek pod mentorstvom Valentina Peternela. Letos so
predstavili:
• napravo za merjenje parametrov prostega pada in 
• napravo za prikaz potujočega in stoječega valovanja. 

Letos jih je Zveza za tehnično kulturo Slovenije izbrala, da
so zastopali Slovenijo na tradicionalnem srečanju Expo
Science Internationale v Moskvi. Dijaki Simon Povhe,
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Andrej Menart, Miha Sterle in mentor Valentin Peternel so
mednarodni javnosti predstavili nalogo z naslovom »Koliko
polov izbrati?«.

SSlliikkaa  44 - Delujoča maketa avdio ojačevalnika

SSlliikkaa  55 - Delujoča maketa krmiljenja tekočega traku s krmilnikom
Easy

SSlliikkaa  66 - Predstavitev so izvajali sami dijaki - avtorji

KLUBI in DRUŠTVA

Med najbolj aktivnimi in obenem tudi najatraktivnejšimi za
mlade so razni klubi in društva kot so raketarski, modelar-
ski, astronomski pa tudi radioamaterski. V vsakem od teh
se člani srečujejo s tehniko in še predvsem z elektroniko.
Mladi se na primer pri gradnji raket ali daljinsko vodenih
modelov spoznavajo tako z različnimi tipi motorjev, njihovo
zgradbo, načini krmiljenja, radijsko krmilno tehniko, celo
mikroprocesorskimi krmilji za upravljanje npr. robotkov.
Radioamaterji spoznavajo celo vrsto različnih znanj s
področja radijske tehnike, elektronike, mikroprocesorske
tehnike, radijskih propagacij, itd. Pridobivanje znanja skozi
hobi, pravzaprav skozi igro, je mnogo lažje kot suhoparno
sprejemanje znanja v šolskih klopeh.

Prva naloga večine klubov, društev in zvez je vsakoletno
osveževanje in povečevanje članstva, ki se rekrutira pred-
vsem iz mladih vedoželjnih osnovno in srednješolcev, druga
naloga pa je seveda tudi njihovo izobraževanje.

SSlliikkaa  88 - Zveza radioamaterjev Slovenije da zelo veliko na
izobraževanje mladih, iz njenih vrst pa so izšli vrhunski 
strokovnjaki telekomunikacij, elektronike, industrijske
elektronike, računalništva, ...

SSlliikkaa  77  - Del izdelkov za svetlobne učinke
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SSlliikkaa  99 - Vilko, S51XO je odličen pedagog, saj je v hipu zbral sku-
pinico mladih, ki so ga z navdušenjem poslušali

SSlliikkaa  1100 - Vilko Oblak, S51XO je tudi velik ljubitelj telegrafije - CW
-  saj mu je to, poleg nekaj svetovnih, še en od jezikov za sporazu-
mevanje z radioamaterji z vsega sveta

SSlliikkaa  1122 - Oprema za med mladimi zelo priljubljen lov na lisico.
Lisica seveda ni živa, ampak je to skrit oddajnik, ki ga lovec išče
s pomočjo sprejemnika in usmerjene antene

Učenje skozi igro je tudi moto izdelovalcev železniških
maket, maket letal, plovil ali drugih vozil. Izdelava signaliza-

cij in upravljanja železniške ali cestne makete je dokaj
zahtevno delo in brez vsaj osnovnih znanj elektronike prak-
tično nemogoče. Podobno velja za raketarje, modelarje,
astronome, itd., ki se združujejo v različnih klubih, društvih
in zvezah. Izdelke za maketarje je predstavilo tudi podjetje
Prometej, ki je razstavilo maketo železnice.

SSlliikkaa  1144 - Železniška maketa (Prometej d.o.o.)

SSlliikkaa  1155 - Spoznavanje narave, vesolja in tehnike - Astronavtsko
raketarski klub V.M.Komarov

SSlliikkaa  1133 - Bolj računalniško navdušeni operaterji uporabljajo do-
ma narejene širokopasovne radijske postaje za digitalne komuni-
kacije, ki jim omogočajo celo dostop na Internet
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SSlliikkaa  1166 - Natančen posnetek vesoljskega plovila Space Shuttel-a

SSlliikkaa  1177 - Kranjska zveza organizacij za tehnično kulturo združuje
tako radioamaterje, kot ...

SSlliikkaa  1188 - ... letalske modelarje, ...

SSlliikkaa  1199 - V društvu modelarjev Ljubljana se zbirajo ljubitelji letal,
motornih čolnov, jadrnic, avtomobilov, ...

SSlliikkaa  2200 - Odličen izdelek, tekmovalni radijsko vodeni motorni
čoln

Prireditev DTK nedvomno pomembno prispeva k zanimanju
mladih za tehnično kulturo in tehnične poklice, omogoča
pridobivanje novih znanj in dodatno spodbuja mlade, da se
vpisujejo v programe izobraževanja za tehnične poklice.
Upamo, da se bo prireditev Dnevi tehnične kulture še bolj
razširila in da ne bo doživljala usode ostalih sejmov, kjer je
osip razstavljalcev in obiskovalcev iz leta v leto večji.
Prireditev si vsekakor zasluži bistveno večjega obiska, kot
pa sem ga zaznal lani. E
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Kljub temu, da je bilo v svetu akumulatorjev zadnjih nekaj desetletij malo revolucionarnih sprememb, so se raz-
vili skozi evolucijsko verigo majhnih izboljšav. Tako imamo danes kar nekaj družin (Ni-Mh, Ni-Cd, Li-Ion, Pb...),
vsako optmizirano za svoje pogoje uporabe in znotraj njih kupe modelov, optimiziranih za konkretne namene.

Vse manj je prostora za približne nakupe, tako akumulatorjev kot polnilcev.
Kako izbrati pravega ?

Polnjenje majhnih Ni-Cd in
Ni-Mh akumulatorjev

Avtor: Peter Kreše, EBATT, d.o.o. (tel: 01/563-56-66, email: peter.krese@ebatt.si)

VRSTE POLNILNIKOV IN PRIMERNI 
AKUMULATORJI

Tokrat se bomo nekoliko bolj tehnično opredelili na vrste
polnikov za polnjenje akumulatorjev na bazi niklja.
Omenjeni polnilniki niso primerni za polnjenje SLA (svinče-
no kislinskih) in Li Ion (litij ion) akumulatorjev. Poznamo dva
tipa nikelj akumulatorjev in sicer NiCd (nikelj kadmij) in
NiMH (nikelj metal hidrid). Za digitalne fotoaparate in tudi
druge moderne naprave so najbolj primerni NiMH akumula-
torji, saj imajo večjo kapaciteto od NiCd. Digitalni fotoapara-
ti in bliskavice potrebujejo velike količine toka v zelo krat-
kem času. Potreba po velikem toku se pojavi medtem ko
fotoaparat procesira podatke, se polni bliskavica in je pri-
žgan LCD ekran. 

Poleg večjega toka imajo akumulatorji v primerjavi z alkalni-
mi baterijami tudi bolj konstantno napetost, kar omogoča
posneti precej več slik. Tako lahko v nekaj letih prihranimo
kar precej denarja in tudi NiMh akumulatorji so ekološko
razgradljivi. Zanesljivost in življenska doba akumulatorjev je
v veliki meri odvisna od kvalitete polnilnika. Polnilnikom aku-

mulatorjev dajemo velikokrat premalo pozornosti. Vodilno
svetovno podjetje, ki se že leta ukvarja z razvojem in proiz-
vodnjo polnilnikov in akumulatorskih baterij, je nemško pod-
jetje ANSMANN. Povišanju temperature se pri polnjenju
akumulatorjev na bazi niklja ne moremo izogniti, kar jim
skrajšuje življensko dobo. Zato imajo nekateri polnilniki
vgrajen ventilator za zniževanje temperature. Akumulator se
ohladi na sobno temperaturo ko polnilnik preklopi na funk-
cijo dopolnjevanja (trickle charge). Dopolnjevanje je v teori-
ji polnilni tok, ki je dovolj velik da vzdržuje akumulator
napolnjen, po drugi strani pa dovolj majhen da akumulator-
ja ne prenapolni.

Polnilnike na bazi niklja razdelimo v tri skupine :           

• Počasni ali ročni polnilniki - Cenovno zelo ugodni (do
4.000,00 sit). Neprimerni za lastnike digitalnih fotoapara-
tov saj lahko današnje zmogljive akumulatorje polnijo
tudi do 46 ur. Polnijo s konstantno majhnim tokom, tako
da funkcija dopolnjevanja ni potrebna in ni nevarnosti, da
bi akumulator prenapolnili. Omenjeni polnilniki ne opozo-
rijo, kdaj je akumulator napolnjen. V večini primerov je
priložena tabela, kjer je napisan čas polnjenja. Potreben
čas polnjenja lahko izračunate tudi sami in sicer z že
omenjeno formulo iz prejšnje številke e-fotografije (kapa-
citeto posamezne celice izražene v mAh pomnožite z 1.2
in delite s polnilnim tokom). 

• Hitri ali časovni polnilniki -  Srednji cenovni razred (do
9.000,00 sit). Čas polnjenja ponavadi traja od 5 do 9 ur.
Polnilniki polnijo z večjim polnilnim tokom in po določe-
nem času preklopijo v funkcijo dopolnjevanja. Problem
omenjenih polnilnikov je, da nimajo vgrajenega kontrol-
nega mehanizma za polnjenje. V kolikor se jih pravilno
uporablja to ni težava. Prva težava lahko nastopi, če vsta-
vimo v polnilnik delno ali kompletno napolnjene akumu-
latorje. Ker polnilnik tega ne zazna, polni akumulatorje po
svoji ustaljeni metodi. Druga težava pa je lahko, če ste
potegnili polnilnik iz omrežne napetosti, recimo da bi pre-
verili temperaturo celic. Na žalost bo posledica, da se
kompletni postopek polnjenja ponovi. V kolikor to počne-
te velikokrat bo akumulatorjem hitreje padla kapaciteta.

SSlliikkaa  11  --  ANSMANN NiMH akumulatorji AA 2400mAh
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• Ultra hitri ali mikroprocesorsko kontrolirani polnilniki -
Višji cenovni in kvalitetni razred (do 25.000,00 sit) aku-
mulatorje napolnijo od 1 do 4 ure. Večina ima poleg mož-
nosti priklopa na 220V omrežne napetosti, tudi možnost
priklopa na 12V (zelo primerno za polnjenje v avtomobi-
lih, avtodomih..) Boljši modeli imajo vgrajeno tudi funkci-
jo praznenja akumulatorjev. To je pomembno predvsem
pri polnjenju NiCd akumulatorjev, katere pesti takoimeno-
vani spominski efekt (poseben fenomen pri napolnljivih
baterijah, ki navidezno povzroči padec napetosti. Povzro-
ča ga nepravilno polnenje/praznenje baterije ali predol-
go polnenje (trickle) že napolnjene baterije). Polnilniki
lahko uporabljajo za ugotavljanje napolnjenosti akumula-
torjev dve različni metodi. Zelo zanesljiv način zaznavanja
kdaj je baterija polna je t.i. "delta peak" (-dV)  metoda,
kjer polnilnik med polnjenjem meri napetost akumulator-
jev, druga metoda pa je temperaturna (dT/dt), kjer meri
temperaturno razliko. Določeni modeli imajo vgrajen ven-
tilator za hlajenje akumulatorjev.

Vsi akumulatorji pa niso primerni za polnjenje v hitrih in
ultra hitrih polnilnikih. V kolikor se odločate za nakup aku-
mulatorjev obvezno preverite, kaj je na njih napisano. Če
ima akumulator napisano polnjenje 14 ur s polnilnim tokom
200mA (charge 14h -  200mA), se držite navodil in se ne
pustite prepričati prodajalcu, da se akumulatorje lahko upo-
rabi v kateremkoli polnilniku. V nasprotnem primeru lahko
akumulatorje tudi uničite. 

Akumulatorji, kateri so primerni za polnjenje v vseh polnilkih
imajo napisano hitro polnjenje (fast rechargeable). Vse
omenjene polnilnike in primerne akumulatorje si lahko ogle-
date na spletni strani www.ebatt.si. V primeru kakršnih koli
vprašanj v zvezi z baterijami, akumulatorji ali polnilniki (pol-
nilci) vam bodo strokovno svetovali na E-naslovu:
info@ebatt.si

SSlliikkaa  22 - ANSMANNOV MIKROPROCESORSKI POLNILNIK
Energy 8

SSlliikkaa  33 - ANSMANNOV polnilnik ACS 110 P4M

E

www.elektronika-fd.com
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Merilna oprema in tehnologije

Bakrene parice so včasih vzdrževali pose-
bej za to usposobljeni tehniki, ki se v časih
stare dobre telefonije niso kaj dosti spo-
znali na pasovno širino, izgube in šume.
Ker so frekvence, ki jih uporablja klasična
telefonija zelo nizke, do nedavnega sploh
ni bilo problemov z visokimi frekvencami.
Če je bila bakrena parica fizično cela, je
bila kakovost zveze v praksi zadovoljiva. 

Poleg tega so se telekomi v preteklosti
posluževali različnih priročnih trikov, ko je
bilo treba "raztegniti" doseg centrale za nekaj kilometrov, ki
pa na žalost onemogočajo uporabo višjih frekvenčnih
področij, za montažo, širitev in vzdrževanje omrežij pa so
uporabljali svoje, ponavadi visoko kvalificirane ljudi, ki so se
lahko kosali s specifičnostmi lastnega omrežja, saj so ga
dobro poznali.

SSlliikkaa  11 - Nova telekomunikacijska okolja na dobri stari bakreni
parici 

Danes pa je situacija povsem drugačna. Zaradi vse večje
podatkovne lakote uporabnikov narašča število DSL mode-
mov, ki ponujajo večje hitrosti prenosa, vendar seveda veli-
ko močneje obremenjujejo bakreno parico. Tako sploh ni
več vseeno, kakšni so visokofrekvenčni pogoji na parici, ker
je DSL od tega odvisen.

Obenem pa je ostra cenovna konkurenca prisilila ponudni-

ke k najemanju ljudi za nameščanje omre-
žij, saj je povpraševanje daleč preseglo
ponudbo, ki bi jo lahko zagotovili z lastno
delovno silo. Tako so zahteve po kakovost-
no opravljeni namestitvi narasle, izobra-
zba monterjev pa upadla.

DSL modemi pa poleg tega prinašajo s
seboj tudi kup pasti, v katere se lahko uja-
mejo izvajalci. Ker so prenosne hitrosti in s
tem tudi frekvence visoke, vplivajo signali
tudi na vse sosednje parice v kablu. To pa

pomeni, da z rastjo popularnosti DSL prenosa razmere v
kablu postajajo vse težje.

SSlliikkaa  22 - Pot bakrene parice od naročnika do centrale 

Zato morajo ponudniki storitev natančno poznati lastnosti
vseh delov omrežij, da bi lahko pravočasno predvideli meje
in možnosti razšritve in optimizacije, tako posameznih linij
kot tudi delov omrežij in tako kar najbolj ekonomično izkori-
stili lastna omrežja.

Dejavniki, ki vplivajo na prenosne lastnosti parice so: 

•  povratno slabljenje, 
•  vstavitveno slabljenje, 
•  vzdolžno ravnovesje, 
•  presluh,
•  šum,
•  prekinitve,
•  ločene parice,
•  spremembe debeline žice,
•  konektorji in sponke,
•  slabo ovite žice v parici.

Nova telekomunikacijska 
okolja zahtevajo nova orodja

Avtor: Vitomir Milković, dipl. inž., ELSINCO d.o.o.

T elefonska omrežja so v zadnjih nekaj letih doživela pravo tehnološko revolucijo, predvsem po
zaslugi širokopasovnih internet povezav. Bakrena infrastruktura, ki jo tako na široko uporablja-
mo, ni bila prvotno namenjena obremenitvam, ki jih predstavljajo DSL povezave.
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Povratno slabljenje 
Povratno slabljenje na-
staja v parici,ker se del
oddane moči odbije na
neustrezno  zaključeni
liniji nazaj proti oddaj-
niku. Največji učinek na povratno slabljenje ima neustrezna
terminacija na oddajni strani, saj je tam oddana moč še
neoslabljena. Seveda tudi neustrezna terminacija na strani
sprejemnika povzroča povratno slabljenje, le da je to manj
izrazito, saj mora signal dvakrat skozi linijo, zaradi česar je
tudi odboj bistveno šibkejši. 

Linijsko slabljenje  
Ker je jasno, da na izhodu bakrene parice ne dobimo celo-
tne oddane moči to pomeni, da se del moči izgubi v ohm-
ski upornost bakra.  

Vzdolžno ravnovesje 
Ko želimo prenos podatkov pri kar največji izrabi prepustno-
sti linije postane eden od pomembnih faktorjev tudi vzdož-
no ravnovesje linije. Ta pojem označuje enakomernost
impedance vsake od žic v parici glede na zunanji oklep
voda. Vzdolžno ravnovesje merimo v principu tako, da pri-
kopimo merilni signal preko dveh enakih upornosti med
zunanji oklep in vsako žilo v parici. Če so pogoji v obeh
žicah enaki, bosta tudi signala na obeh paricah enaka. 

Presluh 
Vsak tok skozi prevodnik spremlja tudi magnetno polje.
Kadakoli se tok v žici spremeni, spremlja spremembo tudi
sprememba magnetnega polja, ta pa povzroči tokove v
sosednjih žicah. 
Tok v parici je sestavljen iz dveh enakih a nasprotno usmer-
jenih tokov v dveh žicah, zato informacijski signal povzroča
hkratne psremembe tokov in s tem izsevano polje obeh
vodnikov v parici. Na večjih razdaljah se polji obeh vodnikov
izničita, a v neposredni bližini vodnika se lahko ojačujeta in
lahko povzročita merljive tokove v sosednjih paricah. 

Vplivi okolja (šum) 
Poleg ostalih dejavnik-
ov je pomebna tudi iz-
postavljenost parice
elektromagnetnim vpli-
vom iz okolja. Ti so lah-
ko glede na svojo naravo in naravo komunikacije na parici
neznatni ali pa katastrofalni. Celotna moč, sprejeta na pari-
ci je sestavljena iz dveh delov; koristnega signala in neželje-
nega šuma. Šum je vedno prisoten, a glede na njegovo
negativno naravo ga vedno želimo obdržati čimnižje v pri-
merjavi s prenesenim signalom.

Motnje in šum so lahko posledica različnih dejavnikov, a
večina jih pripada nekaj glavnim skupinam:
• motnje radijskih in TV oddajnikov, ki se zaradi visokih

frekvenc rade ujamejo v izpostavljene prevodnike,
• elektrodistribucijski sistemi ustvarjajo polja nizkih frek-

venc, vendar visokih moči,
• električni stroji ustvarjajo tako magnetna polja v svoji bli-

žini kot tudi električna polja v komutatorjih,
• Mehanski treslaji lahko povzročajo tudi električne motnje,

če je oprema v močnem magnetnem polju, kjer fizični
premiki povzročijo tokove v prenosni liniji.

Električna stikala in preklopniki lahko povzročajo tranziente
visokih energij, predvsem ob preklapljanju velikih in reaktiv-
nih bremen, kot so denimo elektromotorji in fluorescenčna
razsvetljava. 

Prekinitve 
Prekinitve linije povzro-
čajo izpade komunika-
cije ali vsaj drastično
zmanjšanje prenosnih
zmogljivosti linij, so pa posledica slabih spojev, mehanskih
vibracij in dejanjskih prekinitev žice v kablu. 

Ločene parice  
Med povezovanjem paric je precej pogosta napaka, da
operater poveže žilo ene parice z eno, drugo pa s sosednj
parico. Tako signal na svoji poti ne potuje po eni sami pari-
ci, temveč nekatere odseke prepotuje po dveh ločenih pol-
ovicah. Teh napak je v praksi kar precej, predvsem zato, ker
tako povezan uporabnik lahko uporablja klasično telefonijo
brez težav. 

Večina ožičenj je bila opravljena še pred dobo DSL preno-
sov, zato dostikrat te napake niti niso bile takoj odpravljene,
vendar so take zveze danes povsem neprimerne novim
namenom, za odstranjevanje takih napak brez precej dol-
gega časa odklopa linije pa je danes potrebna posebna
oprema. 

Spremembe debeline žice 
Za povezovanje uporabnikov je primernih kar nekaj različ-
nih debelin žice in ni bla redkost, da so bili določeni odseki
povezani z različnimi debelinami. Debelina prevodnika pa
vpliva neposredno na impedanco in ostale lastnosti linije,
zato prihaja na takih prehodih do odbojev signalov in dru-
gih nevšečnosti pri komunikacijah, ki potrebujejo velike
pasovne širine.  

Premostitve paric 
Podobne probleme prinašajo premostitve paric, ki jih tudi
poznamo še iz "starih časov".
Ko se je denimo kaka parica v omrežju prekinila in je zato
odjemalcu odpovedala telefonska linija, jo je tehnik nado-
mestil z drugo iz fonda nadomestnih paric v kablu. Dostikrat
pa se je zgodilo, da stare parice pri tem ni odklopil, temveč
je kar na obeh koncih priklopil novo parico. Za navadni ana-
logni telefonski aparat tako in tako ni razlike, pri širokopa-
sovnih prenosih pa prekinjena konca "mrtve" parice povzro-
čajo velike odboje, spremembe impedance itd.
Poleg tega tako premoščena parica deluje kot antena in
moti prenose na ostalih paricah ter hkrati prenaša motnje iz
okolice v linijo. 

Napake v zvijanju žic parice
Tako kot ostale napake v geometriji parice tudi te bistveno
vplivajo na impedanco linije in s tem povzročajo tudi odbo-
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je in izgube. Konstanten korak pri zvijanju parice je bistve-
nega pomena za kakovost pogojev na liniji, saj zavijanje
izenačuje vplive okolja v obeh paricah, poleg tega pa v dalj-
njem polju izničuje sevane obeh žic v okolje. Tako vsaka
sprememba pomeni poleg  samih odbojev v liniji tudi bistve-
no večjo dovzetnost takega dela linije za motnje in šum. 

Testi linij z ALT2000
"Single ended" testi, izvedeni na enem koncu
parice 

"Single ended" testi paric so posebno zanimivi, ker zahteva-
jo prisotnost operaterja z merilnim inštrumentom samo na
enem koncu bakrene parice. Čeprav zahtevajo določeni
testi denimo korektno ter- minacijo na oddaljenem koncu li-
nije, lahko to velikokrat stori name- sto nas modem, ki je na
drugem koncu parice s pomočjo vgrajenih testnih funkcij. 

Povratno slabljenje 
Tega merimo na enem
koncu parice tako, da
oddajamo poseben tes-
tni ton ali obseg testnih
tonov na nekem referenčnem nivoju in opazujemo odbiti
signal na istem koncu. Teoretično bi morali pri meritvi
zaključiti oddaljeni konec parice z ustrezno terminacijo,
vendar je v praksi signal, ki se odbije nazaj od oddaljene-
ga konca parice toliko šibkejši od odboja na oddajnem
koncu, da ga dostikrat lahko pri tej meritvi ignoriramo. 

Šum
Šum merimo s priklo-
pom sprejemnika, ugla-
šenega za sprejem
določene frekvence ali
frekvenčnega obsega. Čeprav bi za zagotovitev kar najna-
tančnejših rezultatov opazovana linija morala biti ustrezno
terminirana, vendar v praksi lahko to opustimo, če bi nam
pomenilo preveč težav. 

Presluh na bližnjem koncu (Near end cros-
stalk-NEXT)
Pri tej meritvi oddaja-
mo v parico testni ton
in opazujemo signal na
sosednjih paricah na
istem koncu kabla. Zaželjena je terminacija obeh paric, ni
pa nujna. Visoki presluhi kažejo na napako v kablu blizu
opazovanega konca. 

Vzdolžno ravnovesje ("longitudinal balan-
ce")
Tega merimo kot ravno-
vesje impedanc obeh
žic parice glede na oz-
emljitev na enem kon-
cu kabla. Na podoben način lahko ugotovimo tudi ravno-
vesje impedanc glede na kako drugo parico v kablu. 

Splošni TDR testi (Time Domain Reflectome-
ter)
Gre za najbolj uporabne teste na enem koncu parice, saj
nam TDR kaže pogoje na parici po celotni dolžini tako, kot
jih vidi signal na svoji poti. Tako lahko z enim testom dobi-
mo rezultate večine prej omenjenih, je pa včasih problema-
tična "ročna" interpretacija zajetih rezultatov. Pri izvajanju
tega testa nasprotni konec parice ne sme biti terminiran,
drugače se signal na nasprotnem koncu ne bo odbil in tako
TDR ne more "videti" konca kabla. To je pomembno, če nas
zanima dolžina parice. 

"Double Ended" testi, izvedeni na obeh kon-
cih parice  
Kljub elegantnosti "single ended" testov je včasih potrebna
prisotnost operaterja in merilnega inštrumenta tudi na dru-
gem koncu parice. Dostikrat si lahko tu pomagamo z meril-
nimi inštrumenti, ki poznajo način dela "gospodar/suženj",
ki dovoljuje enemu operaterju upravljanje obeh inštrumen-
tov, kot to ponuja Trend-ov ALT2000. 

Slabljenje linije ("Insertion Loss") 
Tega lahko ustrezno izmerimo le, če imamo merilni inštru-
ment tudi na nasprotnem kon- cu parice. S pomočjo spre-
jemnika, uglašenega na frekvenco testnega tona izmerimo
am- plitudo sprejetega tona in izračunamo slabljenje linije.
Pri tem vdelani filtri v sprejem- niku izfiltrirajo spremljajoči
šum, tako da v meritvi zajamemo samo testni signal. Pri tem
lahko s pomočjo ALT2000 uporabimo majhen trik in kljub
vsemu izvedemo tudi to meritev "single ended"! 
Če linija na drugem
koncu sploh ni termini-
rana, se bo testnio sig-
nal od njega v popol-
nosti odbil in pripotoval nazaj do oddajnika. Ta sprejme
odbiti signal, ga izmeri in upošteva dejstvo, da je signal na
svoji poti prepotoval opazovano parico dvakrat. 

Kljub enostavnosti pa ima opisani način nekatere funda-
mentalne omejitve. Pri takem načinu namreč vidimo slablje-
nje linije samo pri osnovni frekvenci poslanega impulza (z
mogoče nekaj harmoniki), ne pa slabljenja na celotnem
prepustnem frekvenčnem obsegu parice. xDSL aplikacije
zahtevajo opravljanje meritve pri Nyquistovi frekvenci pre-
nos- nega pasu ali čez celotni prepustni pas, kar zahteva "-
double ended" meritev... 

Presluh na oddaljenem koncu ("Far End
Crosstalk-FEXT) 
Presluh na oddaljenem koncu merimo podobno kot presluh
na bli- žnjem koncu, le da nas tu zanima presluh, ki ga vidi
sprejemnik na drugem koncu parice. Zato torej potrebuje-
mo tu "double - ended" meritev.  

Ocena prepustnosti parice ("Bit Rate
Evaluation") 
Mnoge xDSL aplikacije
se znajo dinamično
prilagajati razpoložlji-
vim prenosnim pogo-
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jem na parici ali pa jim lahko sami nastavimo željeno hitrost
prenosa. Zato nas dostikrat zanima ne samo ustreznost
linije prenosu pri določeni hitrosti temveč tudi ocena najviš-
je hitrosti, ki bi jo lahko na taki parici dosegli.

To dosežemo z meritvijo bistvenih parametrov parice v "-
double ended" načinu in oceno v obeh smereh komunika-
cije, ki pride v poštev pri asimetričnih komunikacijah, kot je
denimo ADSL. 

Prekinitve
Merjenje pogostnosti prekinitev lahko opravimo s testom,
pri katerem na enem koncu parice generiramo testni ton,
na drugem pa zaznavamo in štejemo prekinitve. 

Testiranja na parici med delovanjem 
Določena testiranja zahtevajo priklop testnega/merilnega
orodja na parico med delovanjem. Eden takih je recimo
test odpornosti na šum. 

Šumna odpornost 
Pri tem testu priklopimo na linijo med delovanjem genera-
tor belega šuma z visoko notranjo upornostjo in postopno
zvišujemo nivo injektiranega šuma. Zviševanje injektirane-
ga šuma se ustavi, ko oprema zazna mejne pogoje komu-
nikacije, izberemo pa lahko tudi kakšne druge kriterije.  

Spektralna porazdelitev moči
Pri omejevanju presluha med paricami se moramo poslu-
ževati tudi tovrstnih meritev. Ker je presluh odvisen tudi od
frekvenc, ki so na parici, je za celovito oceno razmerja na
parici potrebna porazdelitev glede na moč posameznih
spektralnih komponent. Posebni standardi namreč ravno
zaradi presluha omejujejo največje dovoljene moči v vseh
delih spektra. Tako s priklopom inštrumenta na parico med
delovanjem lahko natančno izmerimo omenjene moči in
ocenimo ustreznost veljavnim standardom. 

ZAKLJUČEK 
ALT 2000 iz ponudbe Trend Communications je uporabni-
ku prijazen inštru-
ment s pregledno in
izčrpno menujsko
strukturo, ki obsega
tako tekstovne kot
grafične menije. 

Rezultate meritev la-
hko tudi shranimo
za poznejši prikaz
ali prenesemo na
PC, kjer jih lahko
nadalje obdelamo. E

Frekvenčna analiza
signalov v sodobnih
digitalnih 
osciloskopih
Vitomir Milković, dipl. inž., ELSINCO d.o.o.

ZZ aaddnnjjii  ddoosseežžkkii  vv  tteehhnnoollooggiijjii  ddiiggiittaallnniihh  oosscciilloo--
sskkooppoovv  ssoo  ppoovvsseemm  sspprreemmeenniillii  ttrraaddiicciioonnaallnnoo
pprreeddssttaavvoo  oo  oosscciilloosskkooppuu  kkoott  nnaapprraavvii  zzaa  ooppaa--

zzoovvaannjjee  vvaalloovvnnee  oobblliikkee  ssiiggnnaallaa..  DDiiggiittaalliizzaacciijjaa  jjee
ttuuddii  ttuu,,  kkoott  pprreejj  ddeenniimmoo  vv  tteelleekkoommuunniikkaacciijjaahh,,
sspprreemmeenniillaa  aannaallooggnnoo  iinnffoorrmmaacciijjoo  vv  zzaappoorreeddjjee  ddiiggii--
ttaallnniihh  iimmppuullzzoovv,,  oobblliikkoovvaanniihh  iinn  ppoossttaavvlljjeenniihh  vv
sskkllaadduu  zz  ddoollooččeenniimmii  pprraavviillii..  PPrreedd  mmooddeerrnnee  oosscciilloo--
sskkooppee  ttaakkoo  ppoossttaavvlljjaammoo  zzaahhtteevvnnoo  nnaallooggoo  pprriikkaazzaa
ttooččnnoo  zzaahhtteevvaanneeggaa  sseeggmmeennttaa  ooppaazzoovvaanneeggaa  ssiiggnnaa--
llaa,,  iimmaajjoo  ppaa  ttuuddii  mmoožžnnoosstt  iinntteelliiggeenntteeggaa  pprroožžeennjjaa
((""ssmmaarrtt  ttrriiggggeerriinngg""))..  SSlleeddnnjjee  jjiimm  oommooggooččaa  llaažžjjoo
zzaazznnaavvoo  iinn  pprriikkaazz  nneepprraavviillnnoossttii,,  kkii  bbii  aannaallooggnneemmuu
oosscciilloosskkooppuu  oossttaallee  pprriikkrriittee..  TTaakkoo  llaahhkkoo  ss  ppoommooččjjoo
""gglliittcchh  ttrriiggggeerrjjaa"" pprroožžiimmoo  nnaa  kkrraattkkiihh  iimmppuullzziihh,,  zz
""llooggiicc  ttrriiggggeerrjjeemm"" nnaa  ddoollooččeennoo  kkoommbbiinnaacciijjoo  vveeččiihh
vvhhooddnniihh  ssiiggnnaalloovv,,  zz  ""ddrrooppoouutt  ttrriiggggeerrjjeemm"" nnaa  pprree--
nneehhaannjjee  ppeerriiooddiiččnneeggaa  ssiiggnnaallaa  iittdd..

Mnogi modeli poleg ostalih kompleksnih prožilnih mehaniz-
mov ponujajo celo "video trigger" in tako ponujajo zamenjavo
za posebne video monitorje.
Zaradi vse hitrejših komponent so tudi osciloskopi vodilnih
proizvajalcev vse hitrejši, kar pomeni višje frekvence vzorče-
nja. (npr. pri LeCroyevi seriji WavePro trenutno 20 GS/s).
Kljub vsemu se je prava revolucija začela z izkoriščanjem mož-
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nosti izčrpne digitalne obdelave signala (DSP - Digital Signal
Processor). Zmogljivi DSP procesorji omogočajo današnjim
napravam izvajanje zelo zahtevnih obdelav podatkov pri
natančnih meritvah. Zato je moderni osciloskop vse manj
nadzorna naprava in vse bolj merilni inštrument, ki lahko
nadomešča mnoge tradicionalne specializirane signalne anali-
zatorje.

Osnove FFT (Fast Fourier Transformation)

Ena od najimpresivnejših možnosti je zagotovo frekvenčna
analiza signala, ki je izpeljana z digitalno obdelavo zajetih
vzorcev s pomočjo matematičnega algoritma, znanega pod
imenom FFT (Fast Fourier Transform - hitra Fourierjeva trans-
formacija) signala. FFT je v osnovi matematična tehnika, ki
omogoča pretvorbo signala iz časovne domene (potek signala
v odvisnosti od pretečenega časa) v frekvenčno domeno (raz-
pon in amplituda vsebovanih frekvenc). 

SSlliikkaa  11 - Frekvenčna
ločljivost je določena
s številom vzorcev

SSlliikkaa  22 - Frekvenčni
obseg je določen s
hitrostjo vzorčenja

Drugače rečeno, FFT nam ponuja vpogled v frekvenčni spek-
ter opazovanega pojava. Tu je potrebno pripomniti, da se ta
transformacija zajetih vzorcev izvaja nad izvornimi vzorci s
pomočjo DFT postopka (Diskretna Fourierjeva Transformaci-
ja), vendar se v praksi proizvajalci največkrat poslužujejo po-
enostavljene FFT verzije, s katero lahko čas izračunavanja
skrajšajo 100-krat ali celo več. 
Čeprav sta si zaslonski sliki FFT osciloskopa in tradicionalne-
ga analizatorja podobni, je njun način delovanja popolnoma
različen. Pri klasičnem analizatorju lahko v osnovi nastavimo
dva parametra prikaza; frekvenčni obseg (span) in frekvenčno
ločljivost. Pri digitalnem FFT analizatorju je frekvenčni obseg
v skladu z Nyquistovim zakonom sorazmeren hitrosti vzorče-
nja (sampling rate), medtem ko je frekvenčna ločljivost (∆f)
obratnosorazmerna številu zajetih vzorcev, torej kapaciteti
akvizicijskega pomnilnika. Ti odnosi so prikazani na slikah 1
in 2. Nyquistova frekvenca je najvišja spektralna komponenta
ki jo teoretično še lahko prikažemo (=FFT span), in je enaka

polovici frekvence vzorčenja.
Ker FFT kalkulacija predvideva, da je signal prikazan v časo-
vni domeni domeni na zaslonu osciloskopa kontinuirana in
periodična (ponavljajoča se) funkcija, lahko pride do diskon-
tinuitete, če je amplituda zadnjega vzorca različna od amplitu-
de prvega vzorca. 
To vidimo v obliki lažnih spektralnih komponent, ki jih v sig-
nalu v resnici ni. Zato pred obdelavo signala spustimo zajete
vzorce skozi akvizicijsko okno - "window function". Gre za to,
da vsak zajeti vzorec pomnožimo z določenim faktorjem, ki je
odvisen od položaja vzorca. Okenske funkcije spreminjajo
zajeti signal, a so nujno zlo in že v zasnovi rezultat kompromi-
sa, zato imamo ponavadi na voljo nekaj bolj znanih funkcij in
vsaka ima svoje prednosti. Tako "flattop" nudi veliko ampli-
tudno točnost, funkcija "Blackmann-Harris" pa visoko spek-
tralno ločljivost.
Slika 3 nam kaže uporabnost FFT pri analizi signala. Na gor-
njem delu zaslona imamo prikazan signal, ki ga analiziramo.
Signal je videti kot sinusoida frekvence 1 MHz, ki ima super-
poniran šum. V spodnjem delu zaslona pa nam FFT prikaz
istega signala odkriva v šumu sinusni signal frekvence 40
MHz in majhne amplitude, zaradi česar ga je v časovni dome-
ni prekril šum. Kurzorji kažejo izmerjene amplitude in frek-
vence spektralnih komponent, prikazane pa so tudi najvišja
frekvenca (Nyquist) in ločljivost (Df).

SSlliikkaa  33 - Uporaba FFT za podrobno analizo signala

Primerjava digitalnih osciloskopov glede na
druge metode frekvenčne analize

FFT tehnika je bila najprej uporabljena v specializiranih
napravah - FFT analizatorjih, vendar so šele digitalni oscilo-
skopi s seboj prinesli mnoge prednosti:
• Digitalni osciloskopi lahko prikažejo veliko širši frekvenč-

ni razpon. Vrhunske naprave tako podpirajo polno frek-
venčno pasovno širino osciloskopa (1GHz ali celo več). 

• Osciloskop lahko istočasno prikaže signal tako v časovni
kot tudi frekvenčni domeni. 

• Najboljši digitalni osciloskopi lahko procesirajo FFT signal
in opravljajo meritve na njemu istočasno. Merimo lahko s
pomočjo kursorja ali pa prepustimo vdelani avtomatiki
samodejno merjenje določenih parametrov FFT signala.
Nekateri proizvajalci ponujajo tudi test primerjave FFT sig-
nala s t.im. masko dovoljenih toleranc. Poleg tega lahko s
funkcijo povprečenja (averaging) FFT signala potisnemo

ELEKTRONIKA
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šum in s tem lažje identificiramo spektralne komponente. 
• Najpomembnejša prednost FFT metode pred tradicional-

nim spektralnim analizatorjem je njena sposobnost prikaza
spektra prehodnega pojava signala. Metoda linearnega vzo-
čenja širokega frekvenčnega pasu ("sweep") s pomočjo
ozkega resolucijskega filtra, ki se uporablja v klasičnih
spektralnih analizatorjih zahteva določen čas, v katerem
mu lahko trenutni pojavi uidejo. Osciloskop pa v nasprotju
s tem izvaja FFT na vzorcih signala katere je zajel z zelo
veliko hitrostjo, zato bo lahko ob ustreznem proženju regi-
striral tudi hitre prehodne spremembe. Poleg tega nam
osciloskop lahko daje poleg informacij o amplitudi in frek-
venci posamezne komponente tudi informacijo o fazi, česar
klasični analizatorji ne morejo. 

Slabost FFT osciloskopa glede na spektralni analizator je nje-
gova veliko manjša občutljivost oz. dinamično področje. FFT
osciloskop je tu najpogosteje omejen na 8-bitno ločljivost vde-
lanega A/D pretvornika, ki pomeni dinamično področje
okrog 30 dB. Moderni digitalni osciloskopi zato uporabljajo
tehnike povprečenja in digitalnega filtriranja in tako uspevajo
povečati FFT dinamično področje do 70 dB.

Lastnosti osciloskopa določajo učinkovitost
FFT analize

Osnovni parametri učinkovitosti FFT analize, kot sta denimo
frekvenčni obseg in ločljivost, so neposredno sorazmerni
hitrosti vzorčenja in dolžini zajetega signala. To pomeni, da
bodo samo zelo hitri osciloskopi sposobni prikazati spektral-
ne komponente višjih frekvenc. Dolžina zajetega signala je
določena s kapaciteto akvizicijskega pomnilnika, zato bodo
samo osciloskopi z veliko kapaciteto pomnilnika zares dobro
ločili spektralne komponente, kot je to prikazano na slikah 4
in 5.

SSlliikkaa  44 - FFT na 10 kvzorcih zajetega signala 

Zaključek

Znani učinek digitalnih osciloskopov upočasnjevanja vzorče-
nja pri počasnejših nastavitvah časovne baze pomeni tudi

zmanjšanje razpoložljivega frekvenčnega obsega osciloskopa.
To lahko kompenziramo samo z večjim akvizicijskim pomnil-
nikom osciloskopa. Zato postaja kapaciteta pomnilnika ključ-
ni faktor kakovosti FFT analize, ker neposredno vpliva na
frekvenčni obseg in ločljivost FFT osciloskopa. 

Vendar pa FFT kalkulacije na velikem številu vzorcev zahteva-
jo zelo hitre procesorje in velik delovni pomnilnik. Tako na
primer LeCroyev osciloskop WavePro7300 uporablja proce-
sor na frekvenci 1,7GHz in 1Gb delovnega pomnilnika za
izračun FFT 25 milijonov vzorcev opazovanega signala.
Zaradi tega mnogi proizvajalci danes nudijo tehnični kompro-
mis in omejujejo FFT kalkulacije na prvih deset tisoč zajetih
vzorcev.

Slika 5 - FFT na 100 kvzorcih zajetega signala (spodnja slika)

E
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GENTOO Linux
Branko Badrljica, brankob@avtomatika.com, revija ELEKTRONIKA

Linux je danes vse pogosteje slišana beseda v svetu računalništva in vse
več navadnih smrtnikov se odloča za novi začetek v tem programskem
okolju. Če ste mogoče kdaj pomislili, da bi poizkusili kako bolj znano raz-
ličico, kot so denimo Suse, Red Hat (sedaj Fedora), Mandrake ali kaj podo-
bnega, vas vabimo, da pred dokončno odločitvijo preizkusite tudi Gentoo.
Poleg drugih značilnosti, je Gentoo zanimiv še posebno za elektronike, saj
omogoča enostavno inštalacijo in posodobitev zastonj CAD programov, ki

bi bila sicer lahko precej mučna.

Vem, da ime zveni otročje, a verjemite mi, Gentoo je lahko resna izbira, sploh pa za bralce te
revije - torej elektronike po srcu. Za Linux obstaja kar nekaj uporabnih  CAD programov, ki pa
jih navadni smrtniki ne bi znali namestiti sami. Nekatere druge ditribucije jih ponujajo že "zapa-
kirane", a tako večinoma ne dobite najbolj svežih verzij programa. Ker se programi, kot je na
primer "PCB" za risanje tiskanih vezij spreminjajo hitro, se splača imeti zadnjo verzijo. Tu pa
postane Gentoo Linux dragoceno okolje. 

Tu se ne bomo spuščali v osnove Linuxa, problematike inštalacije in podobne zadeve- te stva-
ri so povsem dobro opisane v spremni dokumentaciji. Raje povejmo kaj, kar ob sami instalaci-
ji ni ravno očitno...

1. Predstavitev

Gentoo domuje na strežniku http://www.gentoo.org,
kjer je tudi (zlata vreden!) forumski strežnik, osnovni
website z dokumentacijo in drugimi običajnimi zadeva-
mi. Gentoo je "nastal" pred nekaj leti, če lahko govori-
mo o trenutku nastanka, saj se neprenehoma spremin-
ja - evoluira, ko je Daniel Robbins z vdano ekipo sode-
lavcev napisal prve zametke spremnega programja-
Portage, ki pri Gentooju skrbi za vzdrževanje sistema. 

Tu pridemo do bistva Gentoo Linuxa. Gentoo se ne raz-
likuje od katerekoli druge distribucije po uporabljeni
kodi v programih- ta je itak skupna praktično vsem distribucijam. Tisto, kar Gentooja loči od
konkurence, je precej hackerski, pa kljub vsemu imeniten sistem Portage, ki skrbi za posodab-
ljanje vsega v Gentoo sistemu. Tehnično gledano je Portage v bistvu precej plebejska zadeva.
Ne gre za kake state_of_the_art programe, temveč za skupino skriptov, ki jih "ročno" kličemo. 

2. Portage

Portage je sestavljen iz večih delov:
• skupina skriptov, ki jih poganjamo (večina jih je v mapi /usr/bin)
• konfiguracijski podatki za Portage (tako kot vsi ostali, so tudi ti v mapi /etc)
• "knjiga receptov-kuharica" v mapi /usr/portage
• "hladilnik s sestavinami" - izvorne datoteke, potrebne za prevajanje ( v mapi /usr/porta-

ge/distfiles )
• seznam inštaliranih "sistemskih in  priljubljenih programov" 

Zavedamo se, da ope-
racijski sistemi niso

ravno prednostna
tema v reviji, ki se

ukvarja z Elektroniko,
razen seveda, če je

tema članka kaj zelo
specializiranega, kot

so denimo "Real
Time" ali "Embedded"

operacijski sistemi,
namenjeni vdelavi v

napravo ali kaj podo-
bnega. 

Kljub temu je Linux
pomemben člen v

verigi orodij sodobne-
ga elektronika in zato

smo se ga lotili tudi
mi. Mnoga znana

orodja za CAD, CAE,
sintezo, simulacijo itd

so bila zasnovana
prvotno na Unix oko-

lju, zaradi česar še
danes tečejo na

Linuxu, mogoče celo
bolje kot njihova pre-

delava za Windows
platformo.

Linux se vse bolj uve-
ljavlja, vendar je

začetnikom prav nje-
gova raznolikost prej

težava kot opora.
Kako se torej znajti v
tako široki ponudbi ?

Predtavljamo vam
doslej ne tako znano

ime, ki pa vsekakor
ima nekaj zelo zanimi-

vih lastnosti in je že
celi dve leti naš

"Linux of Choice".

Poglejte si, zakaj... 
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Ko si na Gentooju zaželimo nov program, lahko namestitev
le tega prepustimo Portageovi presoji, namesto da bi se
mučili z ročno inštalacijo. Portageu samo povemo nedvo-
umno ime in skupino programa, ki ga potrebujemo, poleg
tega pa mogoče opcijsko samo še kako posebno željo ob
inštalaciji. Stvar se bo zapodila v kuharsko knjigo in našla
ustrezen "recept" za prevajanje iskanega programa, odloči-
la se bo za najustreznejšo verzijo za naš sistem, se odpravi-
la na internet po manjkajoče sestavine, prevedla program,
ga namestila in to dejstvo zabeležila v seznam priljubljenih
programov. Vse to z enim, enostavnim ukazom ""eemmeerrggee
iimmee__pprrooggrraammaa"". 

Pa ne samo to. Portage sam izbira najhitrejše zrcalne strež-
nike pri nalaganju in po inštalaciji vam lahko ponudi kdaj
pozneje tudi posodobitev inštaliranega programa, če se bo
pojavila nova verzija. Poleg tega vam Portage dovoljuje nad-
zor nad verzijami in sloti posameznih programov. Tako
imate lahko na istem računalniku naenkrat več verzij KDE
okolja in Portage bo natanko vedel, kdaj lahko po novi in-
štalaciji pobriše staro.
Stvar ve, da je denimo KDE 2.0 povsem druga generacija
kot KDE 3.0 in da ta ni ista stvar kot KDE3.2.2, da pa ji je
KDE 3.2.3 precej podobna in bi lahko ob dovoljenju upo-
rabnika 3.2.2-ko po instalaciji 3.2.3 tudi odstranil...

Tako imam v tem trenutku denimo na stroju tri verzije gcc,
ki delujejo lepo, ne da bi se motile (preklapljam jih z gcc-
config), dve verziji XFCe okolja, tri KDEje itd.

Poleg tega, Portage lahko sledi medsebojnim odvisnostim
posameznih programov in se nam z zahtevami programa ni
treba ukvarjati. 
Tako je denimo ponavadi ročna inštalacija Gnome okolja
prava nočna mora, saj gre za desetine med seboj odvisnih
programčkov. Če za to uporabimo Portage, lahko celoten
Gnome inštaliramo z enim samim ukazom.

"Kuharico" lahko periodično (na primer enkrat tedensko)
posodobimo z ukazom "emerge sync" in nato pogledamo v
tako prenovljeni kuharici, če obstaja novejši recept ze inšta-
lirane programe z enostavnim "emerge -u world"

To je tudi najmočnejša prednost Gentoo Linuxa pred mno-
gimi drugimi distribucijami. Portage vam omogoča ne samo
posodobljanja paketov ampak določanje celotne politike
posodobljanja in vzdrževanja sistema. Tako lahko določite,
za katere programe hočete na stroju res najnovejšo verzijo,
za katere si želite predvsem stabilno verzijo in kje hočete
natanko določeno izvedenko programa.

Navaden smrtnik bo med vzdrževanjem Gentooja opazil
bolj malo programov, pravzaprav samo nekaj programov, ki
jih bo neposredno potreboval:

• emerge
• revdep-rebuild
• etc-update
• dispatch-conf

Prva dva služita v osnovi inštalaciji programov, druga dva
pa nadzirata dostop do konfiguracijskih datotek.

Ukaz emerge služi instalaciji programov, uporabljamo ga v
obliki "emerge -opcije ime_programa", denimo kot "emerge
-uDp kde" ali kaj podobnega. Opcije ob ukazu služijo različ-
nim dodatkom. Tako -p pomeni "pretend", torej bo s to opci-
jo program odsimuliral inštalacijo. Stvar sploh ni neumna in
dejansko ima uporabnost. Z njim se lahko igramo "kaj bi
bilo, če bi bilo" in ukažemo nekaj v stilu "emerge -p xyz".
ukaz nam bo napisal seznam programov, ki jih bo moral
namestiti, če se odločimo za inštalacijo programa xyz.

"Kuharska knjiga" namreč ni kar enostavna knjiga. Jedi, ki
jih opisujejo določeni recepti, so lahko sestavine kakih dru-
gih receptov. Zato so mnoge stvari med seboj odvisne in
portage se mora teh odvisnosti zavedati.

Poleg stroge odvisnosti lahko določeni programi izrabijo za
določene funkcije tudi kake druge programe, če so ti na
voljo. Tako lahko ob instalaciji Sambe (vse potrebno za
povezovanje v Windows mreže) uporabimo CUPS (krmilniki
in strežniki za tiskanje) in tako omogočimo uporabo
CUPSovih dobrot pri tiskanju preko Windows mreže.
Na Linux (ali veliko natančneje, GNU/Linux, kot bi rekel
Richard Stallman) lahko gledamo kot na veliko strukturo,
sestavljeno iz tisočev majhnih kockic. Če poči kockica na
kakem pomembnejšem mestu, se lahko zaradi nje sesuje
kak program ali kar celoten sistem.

Zato je sistem za premetavanje in update kock pomemben
element Linuxa. Ta se mora biti sposoben prilagajati danim
situacijam in zahtevam uporabnika. Če kak program ne
dela na določenem stroju, se da to Portageu dopovedati in
blokirati določeno verzijo. 

Vse to lahko ukazu "emerge" dopovemo, bodisi skozi opci-
je ob ukazu, nastavitvah konfiguracijskih datotek ali nasta-
vitvah določenih spremenljivk. Za vsak program lahko
nastavimo te vplive tudi posebej. Z vsemi temi možnostmi je
posodabljanje sistema precej enostavno. Zame je to pona-
vadi kar zaporedje treh ukazov:

• ""eemmeerrggee  ssyynncc"" (posodobi kuharsko knjigo)
• ""eemmeerrggee  --uuDDpp  wwoorrlldd"" (kaj bi naredil, če bi ti ukazal da

posodobi vse inštalirane programe, vendar samo, če
imaš na voljo primerno novo verzijo /obenem preveri
temeljito odvisnosti/ ?)

• ""eemmeerrggee  --uuDD  wwoorrlldd"" (Posodobi vse inštalirane programe,
vendar samo, če imaš na voljo primerno novo verzijo
/obenem preveri temeljito odvisnosti/ !)

""rreevvddeepp--rreebbuuiilldd"" je namenjen "inventuri" sistema. Ta pro-
gram bo pregledal vse programe in preveril, če imajo vsi
zadovoljene svoje odvisnosti. Morebitne pomanjkljivosti si
bo vpisal na seznam in jih odpravil.

Ob normalni uporabi sistema naj do nepravilnosti te vrste
ne bi prihajalo, a tako kot v trgovinah je knjižna vrednost sta-
nja zalog ena stvar, dejanjsko stanje pa druga.
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Prorgramčka ""eettcc--uuppddaattee"" in ""ddiissppaattcchh--ccoonnff"" sta namenje-
na pravzaprav isti stvari in za delo ne potrebujemo obeh- le
enega ali drugega. Gre za programa, ki vzdržujeta stanej
konfiguracijskih datotek. Ko namreč inštaliramo kak pro-
gram, mora ta vedeti, kaj od njega hočemo in te stvari se za
vsak program, ki potrebuje nastavitvene datoteke, hranijo v
mapi /etc. 

Tu pa nastane problem,saj vsak program ob nastanku krei-
ra v /etc v svoji podmapi svoje datoteke. Tu pa nastane pro-
blem, ker Portage ob inštalaciji nove verzije programa čez
staro ne more vedeti, katero verzijo datoteke naj obdrži-
novo ali staro. 
Če gre za kaj, kar od zadnje inštalacije nismo spreminjali,
lahko inštaliramo novo verzijo, če pa gre za nekaj pomemb-
nega, ker so morali prilagoditi ročno, potem bi to datoteko
morali obdržati. Še slabše je, če se formata stare in nove
datoteke razlikujeta.
Portage tu naredi najbolje, kar v dejanjski situaciji zna. Ko
dobi nalogo, da vpiše datoteko xyz v mapo /etc, jo v prime-
ru, da e
že obstaja, vpiše pod imenom cfg_xxxx_xyz. Ko je posodo-
bitev sistema končana, nas program opozori, da je nekaj
konfiguracijskih datotek, ki si jih bo treba pobliže pogledati. 

Tem problemom je namenjen dispatch-conf. Ko opravimo
kako temeljitejšo prenovitev sistema, se prav lahko zgodi,
da bo Portage prenovil na desetine programov in mnogi od
teh bodo imeli svojo konfiguracijsko datoteko. To pomeni,

da bi se po opravljanem updateu morali odločati za nekaj
sto datotek v mapi /etc in se za vsako odločiti, kaj hočemo;
staro verzijo, novo verzijo ali kako kombinacijo obeh. Če mu
to omogočimo, lahko v veliki večini primerov to dispatch-
conf opravi namesto nas. Tako ga lahko nastavimo tako, da
ne bo prepisal stare verzije datoteke, če jo je uporabnik po
instalaciji kakorkoli spreminjal, da bo zaznal, da se nova ver-
zija ne razlikuje bistveno od stare itd.

3. Bistvo Gentooja - optimizacije in prilagoditve

Ena  od stvari, ki je pri Gentoo Linuxu tako znana in iskana,
so gotovo nastavitve optimizacij in drugih opcij, ki jih upoš-
teva gcc compiler pri prevajanju programov. To je pomemb-
no, ker se različne družine procesorjev lahko obnašajo raz-
lično, čeprav so denimo načeloma združljive z x86 proce-
sorji. Tako se denimo za Pentium 4 optimalne optimizacije
razlikujejo od tistih za Pentium 3, Athlon XP ali VIA-in C3.
Tako lahko pri Gentooju prilagodite vse programe v sistemu
vašemu stroju in dosežete optimalne hitrosti.

Poleg tega je Gentoo na voljo za različne, med seboj nez-
družljive družine strojev. Tako imamo tu Gentoo na 64-bitnih
Opteronih, v prenosnikih, v katerih bije srce Pentiuma 4 in v
majhni vijini (VIA) mini ITX plošči M-10000, na kateri je C3-
Nehemiah.

Na vseh strojih je prikrojen zmogljivostim procesorja.
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4. Zanimivi triki - paralelno prevajanje in
uporaba binarne kode

Čeprav je Gentoo zasnovan na prevajanju programov na
stroju za sam stroj, pa to ni nujno potrebno. Portageu lahko
dopovemo, da naj uporabi že preveden in pripravljen binar-
ni program, namesto da bi ga prevedel iz izvorne kode.
Lahko pa Portageu ukažemo tudi, naj po končanem preva-
janju programa ne inštalira na sistem, temveč pripravi binar-
ni paket, iz katerega se ga bo dalo pozneje inštalirati.

To dejstvo je izkoriščeno že na inštalacijskem CDju. Tam
lahko izberemo, katere dele sistema si bomo prevedli iz
izvorne kode in kaj bomo uporabili v že prevedeni obliki.
Prevajanje ni vedno optimalna možnost na vseh strojih, saj
je lahko zelo zamudno. Tako vam prevajanje KDE okolja
lahko vzame kar nekaj ur celo na najhitrejših strojih nove
generacije, na majhnih strojčkih tipa VIA C3 pa se lahko
raztegne še veliko bolj. Tam se splača instalirati najprej
binarno verzijo, nato pa med uporabo sistema v ozadju pre-
vesti verzijo, optimizirano za konkretni stroj. Tako lahko
dobimo prednosti obeh rešitev. Program dobimo na upora-
bo skorajda takoj, čez čas pa tudi optimizirano in prilagoje-
no verzijo za naš sistem. To lahko s pridom uporabimo tudi
na sistemih več podobnih, povezanih strojev. Programe, ki
jih potrebujemo, lahko prevedemo in pripravimo binarne
pakete, ki jih lahko ostali stroji v skupni inštalirajo neposred-
no- brez prevajanja. 

S tem  prihranimo veliko procesorskega, predvsem pa ope-
raterjevega časa. Poleg tega, programe lahko prevajamo
paralelno na vseh strojih v skupini. Program, ki nam to
momogoča, se imenuje distcc in je splošno znan že dolgo
časa, vendar je pri Gentooju njegova uporba zelo poeno-
stavljena. Samo ustvarite ga z "emerge distcc", ga aktivirate
z "rc-update add distccd boot default"  in nato skonfigurira-
te opcijo ali dve v programu, seveda morate to ponoviti na
vseh strojih, na katerih želite izvajati deljeno prevajanje.

Poleg deljenega prevajanja lahko uporabite tudi ccache.
Gre za programček, ki se poskuša izogniti ponovljenemu
prevajanju enakih kosov programa pod enakimi pogoji.
Ccache si med prevajanjem programa zapomni vstopne
zahteve in izstopno kodo hrani v cacheu na disku.
Če pride v doglednem času ponovljena zahteva z enakimi
podatki, se zanjo ne bo vklopiil prevajalnik, ampak bo upo-
rabljen shranjen rezultat. Pri ponovljenem prevajanju vam
ccache lahko prihrani veliko časa. V praksi to pomeni, da
vas ponovljeno prevajanje kernela in drugih programov pri
eksperimentiranju lahko "stane" veliko manj kot sicer.
Uporabljena skupaj sta distcc in ccache zelo učinkovito
orodje za hitro prevajanje. Distcc ima seveda smisel samo,
če imate več strojev v skupini, ki si lahko delijo breme pre-
vajanja. Zanimiva je tudi "črnogorska verzija", kjer lahko
konkretni stroj nastavimo tako, da pri prevajanju programov
na njemu ta deli breme prevajanja tako, da ničesar dejanj-
sko ne prevaja sam in vse breme deli na druge. To je zani-
mivo, ko potrebujete denimo veliko programov na VIA-inem
C3, ki ima relativno rahitičen CPU, ki bi v skupini hitrih
Athlonov prevajanje samo zaviral.

5. Podpora 

Ena najsvetlejših lastnosti Gentoo linuxa je prav gotovo
http://www.gentoo.org, ki vsebuje poleg lokalnega teden-
skega glasila tudi kupe dokumentacije in linkov na različne
programe in ISO slike Gentoojevih LIVE CD-jev za različne
arhitekture, vendar je najbolj znan in verjetno tudi uporab-
ljan forumski oddelek, kjer se sto tisoči uporabnikov spo-
znavajo in izmenjujejo nasvete in izkušnje. Mnogi se odloča-
jo za Gentoo že samo zaradi foruma in gledajo na ostale
prednosti kot na bonus. Na forumu boste lahko našli odgo-
vore na vprašanja ki vas morijo, saj je zelo verjetno, da se je
z njimi na forumu ukvarjal že kdo pred vami in da boste
lahko našli temo, ki obdeluje problem.

Jasno je, da pri orodju kot je Gentoo, katerega ste dobili
brezplačno, skupaj z njim pa tudi možnosti samodejnega
osveževanja (update) itd., ne morete pričakovati plačanega
profesionalca, ki bo stalno dosegljiv in bo čakal na vaše
klice, razen če ste ga pripravljeni plačati sami. Je pa zanimi-
vo, koliko informacij lahko dobite od brezplačnega portala.
Tako kot vsa orodja doslej, je tudi Gentoo orodje, ki ga je
treba znati uporabljati. Če vas orodje v osnovi zadovoljuje,
lahko začnete razmišljati, kako bi ga prilagodili svojim potre-
bam. Tako si lahko omislite tudi strokovni support, bodisi
plačane zaposlene ali zunanje sodelavce itd, a to že prese-
ga potrebe in zmožnosti velike večine bralcev tega članka,
zato se bomo tem razpravam tu izognili. 

6. Zaključek

Za zaključek povejmo, da Gentoo mogoče ni primeren za
popolne začetnike, ki Linuxa sploh še videli niso, čeprav
tudi mnogi popolni začetniki z navdušenjem govorijo o
njem. Bodite pripravljeni na večdnevno instalacijo in imejte
dobro pipico v svet, saj zna Gentoo pri posodabljanju pre-
nesti velike količine podatkov ta.

Mnogi začetniki pravijo, da so se v tem času ogromno
naučili in da bi tudi v primeru povsem samodejne inštalaci-
je Gentooja morali to "šolanje" opraviti kje drugje, torej ta
čas nikakor ni bil zgubljen.

Začetni čas pri inštalaciji je potreben tako ali tako samo
enkrat. Če stvar opravite vsaj približno pravilno, je verjetno
nikoli ne boste morali ponoviti. Gentoo posodabljamo sami
in zato ne potrebuje novih verzij. Vedno je na tekočem z naj-
novejšimi programi, ki nas zanimajo. Zato je Gentoo na
mojem zaprašenem prastarem Pentiumu 3 enako svež kot
na najnovejšem Opteronu.

Poleg tega nam omogoča elastičnost Gentooja uporabo
tako v strežnikih kot v delovnih postajah, na prenosnikih in
drugje.V času, ko ima vsaka delovna ura vrednost, je
pomembno, da ne potrebujemo znanja za postavitev in
vzdrževanje več različnih distribucij, ampak lahko vse pro-
bleme rešujemo z eno, ki jo lahko enostavno prilagajamo
zahtevam. E
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Za zagon in izvajanje sleherne industrijske proiz-
vodnje je potrebno izdelati dokumentacijo in
orodja. V primeru izdelave tiskanih vezij je ta

začetna faza načrtovanja in priprave še posebno
pomembna. Pri tem sta udeležena oba, naročnik in pro-
izvajalec tiskanih vezij. Naročnik izdela dokumentacijo,
nekoč v papirni obliki, danes pa v digitalnem zapisu.
Proizvajalec tiskanih vezij uporabi naročžnikovo doku-
mentacijo in upošteva vse njegove zahteve pri izdelavi orodij in programov, ki so potreb-
no za zagon proizvodnje tiskanih vezij. Pri tem govorimo o fotoorodjih in CNC programih.
Pod fotoorodja štejemo vse filme, ki se uporabljajo v procesu izdelave tiskanih vezij za
prenos vseh potrebnih likov, oblik in napisov na plošče tiskanih vezij. CNC programi se
uporabljajo na različnih delovnih operacijah, od CNC vrtanja, zarezovanja, rezkanja do
optičnega in električnega testiranja vezij. Za izdelavo funkcionalno uporabnih in kakovost-
nih plošč tiskanih vezij, mora biti faza komunikacije z naročnikom in izdelava potrebnih
fotoorodij ter programov, izpeljana brez napak. Samo na tak način je možno izdelati konč-
ni izdelek v zahtevani kakovosti in v zadovoljstvo naročnika, oziroma kupca.  

Od klišejne risbe do 
digitalnega zapisa oblike vezja

Avtorja: Jože Cimperman, Peter Gorjanc, Intec TIV d.o.o.

Uspešno podjetje
Intec TIV d.o.o. se

je razvilo skozi
burne dogodke

tranzicije iz
Tovarne

avtomatskih tele-
fonskih central, ki

je za lastne
potrebe odprlo

oddelek za izdela-
vo tiskanih vezij.

Kakšni so bili
začetki,  kako je

potekal razvoj
tehnologij še

posebno pa razvoj
dokumentiranja,

nam bosta v
pričujočem članku

opisala g. Jože
Cimperman in g.

Peter Gorjanc, ki
sta bila pri pro-

jektu že od
samega začetka. 

1973 Prvi začetki izdelave tiskanih vezij
Postavitev proizvodnje tiskanih vezij je povezana z razvojem telefonije, ko je prešla iz elektro-
mehanskega sistema v elektronskega. To se je zgodilo v zgodnjih 70-ih letih, ko je Iskra Elek-
tromehanika dobila pro-
jekt modernizacije jugos-
lovanske pošte z uvedbo
elektronskega sistema
Metaconta 10 C.

Na Laborah pri Kranju so
zgradili tovarno Avtomat-
skih Telefonskih Central
(ATC) in jo 28. 07. 1973
izročili v obratovanje. V tej
tovarni je bil poleg proiz-
vodnje elektronskih tele-
fonskih central postavljen
oddelek za izdelavo plošč
tiskanih vezij, ki so bile
gradnik elektronskih enot
za Metaconta centrale.
Kvalifikacija tehnologije iz-
delave enostranskih in dvostranskih plošč s pokovinjenimi luknjami je potekala pod nadzorom
strokovnjakov firme Bell Telephone Manufacturing (BTM) iz Belgije.

Obdobje klišejne risbe 
do leta 1985

Za izdelavo tiskanih vezij je potrebna tehnična dokumentacija, ki vsebuje vse informacije o vrsti
plošče tiv, o mehanski in površinski obdelavi ter o zahtevani kakovosti. Za izdelavo prvih eno-
stranskih plošč tiskanega vezja je naročnik iz Belgije dostavil proizvodne filme za lik vezja in za

SSlliikkaa  11 - Vtična enota za telefonske centrale Metaconta (prve ptiv)
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montažni natis. Proizvodni filmi so se uporabili za izdelavo
sit. Kmalu se je pokazala potreba po novih konstrukcijah
lika vezja, ki so bile predstavljene na načrtih za neopremlje-
no ptiv v povečanem merilu 2:1 ali 3:1 ali celo 10:1, če so
bile na ptiv komponente kot so integrirana vezja. Ti načrti so
bili osnova za izdelavo klišejnih risb, ki so bile izdelane z
ročnim polaganjem neprozornih, samolepilnih elementov,
določenih oblik in dimenzij, na poliestersko  folijo. 

Pri sami izdelavi klišejnih risb so se uporabljale podložne
folije z rastersko mrežo. Tako smo dosegli večje točnosti po-
laganja elementov. Glede na zahtevnost je trajala izdelava
tudi več delovnih dni. V skladu s prevzemnimi predpisi je
bila klišejna risba za vsako stran lika vezja očno pregleda-
na. Po kontrolnem prevzemu se je klišejna risba fotografsko
pomanjšala s pomočjo fotokamere na velikost plošče tiv.
Tako izdelan film je služil kot osnova za izdelavo programa
za CNC vrtanje na koordinatnem stroju. Položaj lukenj je bil
določen z x- in y-koordinatami in zapisan na perforiran pa-
pirnati trak.

Prav tako so bili izdelani filmi iz klišejnih risb za stran ele-
mentov, za spajkalno stran in za montažni natis. Ti filmi so

bili osnova za izdelavo sit in za transparentne filme za foto-
tisk.

Računalniško podprto oblikovanje /CAD/  

Nova fotoorodja za izdelavo plošč tiv po
letu 1985

Dinamičen razvoj telekomunikacij, merilno - regulacijske
tehnike, elektronike v najširšem pomenu je povzročil pravo
revolucijo pri načrtovanju in oblikovanju tiskanih vezij.

Na trgu so se pojavili računalniško podprti sistemi za načr-
tovanje in oblikovanje tiskanih vezij. Izhodne datoteke so
bile zapisane na magnetne oziroma papirnate trakove v
Emma Quest formatu. Leta 1985 je bil nabavljen vektorski
fotorisalnik Emma Quest, ki je omogočil kakovostni izris
filma, vendar je porabil precej časa za to operacijo, tudi do
štirih ur za vsako stran filma. Datoteke so bile izdelane v
firmi BTM, za potrebe Metaconta sistema. Nekaj datotek je
bilo narejenih v sodelovanju z Inštitutom Jožef Štefan. V letu
1986 je prišlo sodelovanje s firmo IBM, ki je prineslo nov tip
fotoorodja, to je lik vezja na stekleni plošči "glass master".
To orodje je dimenzijsko stabilno ne glede na vplive tempe-
rature in relativne vlage in se je direktno uporabilo v oddel-
ku fototisk pri osvetlevanju s fotorezistom laminiranih plošč.

1993 Prva CAM delovna postaja in laserski
fotorisalnik

Končno je napočil trenutek, ko so bile prve delovne posta-
je CAM /Računalniško podprta izdelava/ s programskim
paketom EC-
AM, ki so omo-
gočili računal-
niško pripravo
programov za
CNC vrtanje in
CNC rezkanje,
pripravo prog-
ramov za izris
filmov na laser-
skem fotorisal-
niku Crescent
30 firme Ger-
ber. To je bilo
prelomno ob-
dobje tako v
tehnološkem
smislu kakor tu-
di v smeri zago-
tavljanja hitre in
točne komuni-
kacije z naroč-
niki plošč tiska-
nih vezij.

Nova oprema je dejansko prinesla zaton klišejnih risb, zma-
njšanje pošiljanja filmov po pošti. Pričela se je doba datotek
z vsemi podatki o plošči tiv, ki so bili posredovani izdeloval-
cu ptiv na disketah, kasneje preko modema, nato po elek-
tronski pošti in nazadnje še po internetu.

SSlliikkaa  22 - Prve klišejne risbe

SSlliikkaa  33 - Izhodna datoteka zapisana na papirnat trak

SSlliikkaa  44 - Fotorisalnik Maniabarco Crescent
30
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1996 Avtomatska optična kontrola /AOI/
Razvoj elektronskih komponent je povzročil, da je narasla
gostota lika vezja na enoto površine plošče. Širine vezi in
razmaki med vezmi so bile 150 mikronske. Z očnim pregle-
dom ni bilo več mogoče zanesljivo preveriti kakovosti izde-
lanih plošč tiv. Z nabavo naprave za avtomatsko optično
kontrolo AOI Insight 2020, ki primerja datoteke Gerber z
dejansko kakovostjo izdelanega vezja, oziroma izdelanega
filma, pa je bilo možno pregledati vezje z natančnostjo do
0.025 mm.

1998 Električno testiranje ptiv brez upora-
be adapterjev

Zanesljivost delovanja opremeljenih plošč tiv s komponen-
tami je povezana z električno  brezhibnostjo lika vezja in
pokovinjenih lukenj. Predvsem novi elementi za površinsko
montažo z veliko gostoto kontaktnih površin in hitre ter krat-
ke serije so zahtevale nov pristop k preverjanju. Z električ-
no preskusno napravo  z gibljivimi tipali "Mania - Speedy" je
bilo to uresničeno. Za izdelavo programa za testiranje je
potrebna Gerber datoteka .

2000 Nova konstrukcija montažnih forma-
tov za asembliranje
Miniaturizacija elektronskih naprav je vplivala na velikost
plošč tiv in s tem tudi na konstrukcijo montažnih formatov.
Ploščice v montažnem formatu so  povezane z zarezovalni-
mi linijami, ki se izdelajo na CNC zarezovalnem stroju.
Program zarezovanja se izdela z uporabo datoteke na CAM
postaji.

2002 Dimenzijska stabilnost pri procesih
vrtanja in rezkanja
Preverjanje mer z običaj-
nimi merilnimi pripo-
močki  ne zadošča več
za ugotavljanje stabilno-
sti držanja mer pri pro-
cesu rezkanja in za ugo-
tavljanje točnosti vrta-
nja. Potrebna je statistič-
na obdelava rezultatov
meritev, ki se izvedejo
na računalniško krmilje-
nim koordinatnem stro-
jem TM3200. Za pripra-
vo merilnega programa
je treba uporabiti Ger-
ber datoteke. 
S to napravo lahko zadovoljimo vse zahteve glede izdelave
merilnih protokolov pri prvih vzorcih plošč tiv za merilno
regulacijsko tehniko, kakor tudi za kontrolo mer za redne
serije ptiv.

2003 Računalniško integriran sistem za pro-
izvodnjo TIV /CIM/
Intec TIV je zgradil računalniško integriran sistem, ki pove-
zuje CAM postaje s terminali na različnih proizvodnih
mestih od izrisa filmov, vrtanja, od rezkanja, optične kontro-
le, zarezovanja, električnega preverjanja do ugotavljanja
točnosti dimenzij. Ta povezava omogoča hitro, kakovostno
izdelavo plošč tiskanih vezij in obenem pa tudi neposreden
kontakt z naročniki.

SSlliikkaa  55 - Izredno natančni filmi omogočajo vse večjo gostoto vezi
in komponent na ploščici tiskanega vezja

SSlliikkaa  55 - Operater na CAM 350 delovni postaji

SSlliikkaa  66 - Izgled Gerber datoteke na
zaslonu delovne postaje

SSlliikkaa  66 - Obdelava ploščice TIV v programu CAM350

E
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STRATEŠKI CILJI
Ti strateški cilji zagotavljajo Intec TIV-u
stalno pripravljenost na spremembe in
sledenje sodobnim tehnologijam z na-
menom izpolnjevana želja naročnikov
in tržnih trendov. Tako podjetje ELGO-
line in INTEC TIV še bolj tesno sodelu-
jeta na področju razvoja in investicij v
nove tehnologije. S skupnimi močmi
povečujeta fleksibilnost obeh podjetij.

TRŽNA  STRATEGIJA
Skupna tržna strategija v podjetju EL-
GO-line in INTEC TIV je povečanje seda-
njega tržnega deleža in povečanje do-
dane vrednosti storitev, prilagajanje
vsem zahtevam naročnikov (odzivnost,
prilagodljivost, proizvedljivost, kako-
vost). To želijo doseči z uvajanjem novih
tehnologij ter z iskanjem novih tržnih niš.
Proizvodno - prodajna strategija: nad-
gradnja sedanje tehnološke zmožnosti
širitve na slovenski in tuji trg.
Pristopajo k novim tehnologijam (TIV
na Al pločevini, fleksibilna vezja, kombi-
nacija klasična/fleksibilna vezja, vezja
za visoko frekvenčno in radio frekvenč-
no uporabo, 75 µm tehnologija itd.).

PROIZVODNE ZMOGLJIVOSTI
V Intec TIV zagotavljajo kratke izdelav-
ne čase in tehnologije izdelave tiskanih
vezij:
• prototipi v 24 oz. 48 urah, 
• manjše serije izdelajo (do 10 m2) v

48 oz 72 urah (ti dobavni roki so za
ES, DS in ML4 tiskana vezja. 

• Za vezja ML6 do ML16 so izdelavni
roki znotraj 5 delovnih dni, če je
naročnikova struktura skladna  njiho-
vo standardno strukturo.  
• Serijsko obvladovanje 100 µm teh-
nologije,
• Investirajo v 75 µm tehnologijo. 
• obdelovanje izvrtin do 0,2mm, 

• obdelovanje materialov debeline
od 0,15 mm do 3.5 mm,
• izdelovanje do 16-plastnih vezij, 
• več plastna vezja s pokritimi luk-
njami (barid vias)
• v pripravi je izdelava več plastnih
vezij s slepimi luknjami (blind vias)
• v načrtih pa je izdelava do 20
plastnih vezij, 
• galvansko zlatenje vezij ali kontaktov,
• pripravljeni pa so tudi na površins-
ko zaščito spajkalnih mest brez svin-
ca v tehniki HAL. 

Za obdelavo naročnikovih datotek upo-
rabljajo CAM 350 programsko okolje.
Priporočljiva oblika naročnikovih dato-
tek:
• GERBER RS-274 ali 
• GERBER RS274X.
Pomanjkljiva dokumentacija podaljšuje
pripravljalni čas za proizvodnjo in pove-
čuje možnosti napake na samem izdel-
ku. V naslednjem letu bodo pripravljeni
tudi za  ODB++ obliko datotek, ki posta-
ja nov standard za prenos datotek iz
razvojnega okolja v proizvodnjo.

DISTRIBUCIJSKA MREŽA
Intec TIV ima trenutno zgrajeno distri-
bucijsko mrežo v Nemčiji in Avstriji. To
mrežo sedaj dopolnjuje tako, da z na-
ročniki vzpostavlja partnersko sodelo-
vanje. Isto izvaja tudi na domačem tržiš-
ču. Takšno sodelovanje koristi tako
strankam kakor tudi obema podjetje-
ma. Ocenjujejo, da je z njihovo proiz-
vodnjo tiskanih vezij pokrito okoli 15%
Slovenskih potreb in okoli 0,4% potreb
v Nemčiji.

Rezultat takšnega sodelovanja je razvoj
in investiranje v tehnologije, ki jih sku-
paj pripravljajo za zadovoljitev vedno
bolj zahtevnega trga in predpisov. E

FLEKSIBILNOST IN ODZIVNOST
Avtor: Tomo Stegovec

V sodobnem svetu proizvodnje tiskanih vezij vlada neizprosna
konkurenca tako kakovostnih zahodnoevropskih proizvajal-
cev, kot tudi dampinških daljnjevzhodnih, kjer je delovna sila
izredno poceni. Zaradi vsega tega so tudi v Intec TIV-u vse sile
usmerili v zagotavljanje najvišje kakovosti, izredne fleksibilno-
sti, ki jim omogoča servisiranje vsakega, še tako majhnega
naročnika ter cenovno kar se da ugodne proizvodnje. Le to
dosegajo s strteškimi cilji, ki so si jih zadali, odlično tržno

strategijo, dobrimi proizvodnimi zmogljivostmi, kot tudi sodobnimi tehnologija-
mi in računalniško podprto proizvodnjo.
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PP rriimmoorrsskkoo  ppooddjjeettjjee  SSMMTT  dd..oo..oo..,,  ččllaann  sskkuuppiinnee  PPiicckk  &&  PPllaaccee  jjee  zzooppeett  nnaapprraavviilloo  kkoorraakk  nnaapprreejj..  ZZ  nnaabbaavvoo  nnaajjmmooddeerrnneejj--
ššee  nnaapprraavvee  zzaa  ssppaajjkkaannjjee  TTHHTT  kkoommppoonneenntt  jjee  eennoo  rreeddkkiihh  ppooddjjeettiijj  vv  SSlloovveenniijjii  iinn  bblliižžnnjjii  ookkoolliiccii,,  kkii  iimmaa  ttoovvrrssttnnee  pprrooiizz--
vvooddnnee  zzmmoogglljjiivvoossttii..

Tel. 05 6712 800, Fax 05 6712 829, www.smt.si in www.pick.place.si
Liminjanska 96, 6320 Portorož

Naprava omogoča selek-
tivno spajkanje THT kom-
ponent na plošče, ki ima-
jo SMD komponente iz
obeh strani (SMD kompo-
nente so že položene). To-
vrstno spajkanje na teh-
nologijah z valjem ni mož-

no, saj bi SMD komponente odpadle z vezja ali bi bile zali-
te s spajko. 

Računalniško vodena linija pomeni manj ljudi na liniji, hkra-
ti pa poenostavi iskanje
napak saj jo lokalizira ra-
čunalniški sistem. Video
nadzor omogoči pogled
na vezje v fazi spajkanja
vsakega elementa pose-
bej (kamera se premika s
šobo).
Podjetje SMT uporablja
napravo Versaflow High-
speed podjetja Ersa, v
kateri lahko spajkajo tiska-
na vezja po zahtevah spaj-

kanja brez svinca. Naprava Versaflow Highspeed se odliku-
je po modularnem designu, ki vsebuje vstopni in izstopni
del, modul s fluksom, predgrelni modul, spajkalna modula
1 in 2 ter transportni sistem za tiskana vezja. 

Glede na aplikacije lahko sistem tudi po potrebi spremeni-
jo. Naprava deluje z ERSAsoft programom, ki teče na Win-
dows operacijskem sistemu. Versaflow Highspeed ima v
standardni opremi spajkanje v dušikovi atmosferi, 2 spajkal-
na modula in 1 modul za fluks, 2 IR grelnika iz spodnje stra-
ni. Kot dodatna oprema pa je na voljo veliko modulov, med
katerimi najdemo tako imenovani Teach-in sistem z video

kamero, sprejemanje po-
datkov iz CAD sistema, do-
daten grelni modul, čital-
nik barkode itd..

Z novim strojem Versaflow
so izboljšali kvaliteto izde-
lave spajke ter povečali
kapaciteto in hitrost pola-
ganja komponent. Hkrati
pa so pripravljeni na izziv
spajkanja brez svinca (le-
ad free).

Podjetje SMT d.o.o. uporablja najmodernejšo tehnologijo
pri selektivnem spajkanju v dušikovi atmosferi

E
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T rraannssffoorrmmaattoorr  jjee  eenn  oodd  oossnnoovvnniihh  eelleemmeennttoovv  vv  nnaappaajjaallnnii  tteehhnniikkii,,  kkii  ppaa  nnii  ttaakkoo  zzeelloo  eennoossttaavvnnaa  nnaapprraavvaa,,  kkoott  iizzgglleeddaa  nnaa
pprrvvii  ppoogglleedd..  VV  nnaasslleeddnnjjeemm  sseezznnaammuu  pprriillaaggaammoo  nneekkaajj  oossnnoovvnniihh  tteehhnniiččnniihh  llaassttnnoossttii  ttrraannssffoorrmmaattoorrjjeevv,,  nnaa  kkaatteerree

mmoorraammoo  ppaazziittii  pprrii  nnaarrooččaannjjuu  iinn  ddiimmeennzziioonniirraannjjuu..

Transformator
je statični kos z dvema ali več navitji, ki z magnetno induk-
cijo transformira napetost in tok iz enega v drugo navit-
je;ponavadi drugačnih vrednosti pri isti frekvenci. 

Toroidni transformator
Posebna izvedba oblike železnega jedra transformator-
ja.(okrogli svitek). 

Primarno navitje
je namenjeno za priključitev na napetostno omrežje (vhod-
na stran transformatorja).

Sekundarno navitje
je za priključitev potrošnikov oz. porabnikov energije.

Statični oklop
je kovinska prevodna plast med dvema navitjema, ki razde-
li medsebojno kapacitivnost proti masi.

Magnetni oklop
je transformatorska pločevina navita okoli transformatorja,
ki zmanjšuje magnetno stresanje.

Transformator z ločenima navitjema
ima dva medsebojno galvansko ločena navitja.

Avtotransformator
je transformator, pri katerem sta primarno in sekundarno

navitje med seboj povezani in je en del celotnega navitja
skupen prim. in sek. strani.

Visokonapetostni transformator
ima napetost sekundarnega navitja od 1000V do
100.000V.

Varnostni ločilni transformator
ima na izhodu enega ali seštevek več navitij napetost praz-
nega teka max.50Veff ter močneje medsebojno izolirana
primarna in sekundarna navitja.

Ločilni transformator
ima medsebojno močneje izolirana primarna in sekundar-
na navitja ter napetosti navitij ne presegajo 1000 Veff.

Mali transformatorji
so transformatorji pri katerih nazivna moč ne preseže
16KVA, primarne in sekundarne napetosti pa so manjše od
1000Veff.

Zaščitni razred 1
Transformator ima osnovno izolacijo in dodatno kovinsko s
priključnim vodnikom, ki ščiti pred električnim udarom,
četudi bi se osnovna izolacija poškodovala. 

Zaščitni razred 2
Transformator v tej klasi je močneje izoliran in nima zaščit-
nega vodnika.

TRANSFORMATORJI
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Zaščitni razred 3
Transformator,v katerem zaščita pred električnim udarom
temelji na SELV in pri katerem se ne pojavi napetost višja od
SELV, je v razredu 3.

Zaščita pred kratkim stikom
• samoodporen

je transformator brez zaščitnih elementov,ki se pri pre-
obremenitvi ali kratkem stiku ne pregreje nad mejno tem-
peraturo.

• nesamoodporen
je kratkostično odporn transformator ki je opremljen z
zaščitnim elementom, ki prekine prim. ali sek. tokokrog
ali pa zmanjša tok v njem, če je transfomator preobreme-
njen ali pa v kratkem stiku in po odstranitvi preobremenit-
ve zopet normalno deluje. Zaščitni elementi so: tempera-
turne varovalke, tokovna  stikala, PTC upori....

• neodporen
je transfomator, ki se pri preobremenitvi ali kratkem stiku
pregreje nad mejno temperaturo.

• nenevaren v primeru okvare
je transformator, ki pri katerem se ob preobremenitvi izlju-
či primarni tokokrog in je nenevaren za uporabnika.

Nazivna moč (VA)
je vsota produktov nazivnih napetosti in tokov posameznih
navitij.

Napetost praznega tek
je sekundarna napetost neobremenjenega transfomatorja
pri priključeni primarni nazivni napetosti.

Male napetosti
so napetosti do 50 Veff ali 70,7 Vpeek enosmerne.

Visoke napetosti
so napetosti večje kot 1000 Veff ali 1414 Vpeek enosmerne.

Kratkostična napetost
je primarna napetost, ki pri kratkosklenjem sekundarnem
navitju požene sekundarni nazivni tok.

Temperaturna varovalka
je temperaturno občutljivi element, ki se pri določeni tempe-
raturi prekine.
Temperaturno stikalo
je stikalo, ki se pri določeni temperaturi preklopi v drug pol-
ožaj (razklene ali sklene kontakt) in se po ohladitvi zopet
vrne v prvotnega.

Delovna temperatura
je maksimalna temperatura, ki jo transfomator doseže pri
polni obremenitvi.

Temperatura okolja ta

je maksimalna temperatura okolice, pri kateri transfomator
še sme delovati.Če ni označeno je 15-25°C.

SELV (safety extra-low voltage)
Napetost je manjša od 50Veff ali 120Vpeek DC med navitji
ali navitji in zemljo ter so izolirana proti napajalnemu navitju.

CERTIFIKATI
SEV-Schweizer Elektrotechnischer Verein
VDE-Verband Deutscher Elektrotechniker
UL-Underwrites Laboratories INC

SIMBOLI

V - volt (enota za napetost
A - amper (enota za tok)
VA - voltamper (enota za naz.moč)
Hz - hertz (enota za frekvenco)

zaščitni razred 2

ločilni transformator

varnostni ločilni transformator

varnostni ločilni kratkostično odporen transformator 
(samoodporn ali nesamoodporen)

kratkostično neodporen avto transformator

Transformatorje lahko delimo po :

A. zaščiti pred električnim udarom
- zaščitni razred 1
- zaščitni razred 2
- zaščitni razred 3

B. odpornost pred kratkim stikom ali preobremenitvijo
- samoodporni transformator
- nesamoodporen transformator
- neodporen transformator
- nenevaren v primeru okvare (fail-safe)

C. glede na mobilnost
- stacionarni transformator
- fiksni transformator
- prenosni transformator
- ročni transformator

D. glede na čas delovanja
- stalno obremenjeni
- kratko obremenjeni 
- pulzno obremenjeni

E
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NN oovvaa  WWeelllleerrjjeevvaa  ssppaajjkkaallnnaa  ppoossttaajjaa  WWHHAA  33000000  ppoommeennii  vv  pprreecceejjššnnii  mmeerrii  nnaaddggrraajjeennoo  pprreeddhhooddnniiccoo  WWHHAA  22000000..
SSppaajjkkaallnnaa  ppoossttaajjaa  WWHHAA  33000000  ssee  jjee  žžee  pprreecceejj  pprriibblliižžaallaa  vveeččjjii  WWeelllleerrjjeevvii  ppoossttaajjii  zzaa  ssppaajjkkaannjjee  BBGGAA  kkoommppoonneenntt  WWQQBB
33000000,,  ssaajj  jjee  ddoobbiillaa  ssttoojjaalloo  zzaa  vveerrttiikkaallnnoo  vvppeettjjee    ssppaajjkkaallnnee  rrooččiiccee,,  ssttoojjaalloo  zzaa  vvppeettjjee  ttiisskkaanneeggaa  vveezzjjaa,,  pprreeddggrreellnnoo

ppllooššččoo,,  iinntteeggrriirraannoo  vv  ssiisstteemm,,  iinn  pprreeddvvsseemm  ddiiggiittaallnnee  nnaassttaavviittvvee  tteemmppeerraattuurrnniihh  pprrooffiilloovv..  

Andrej Černetič, univ. dipl. inž. el., Avtotehna Oprema d.o.o.

Weller WHA 3000 spajkalna postaja 
z vročim zrakom

Spajkalna postaja Weller WHA 3000 zdaj omogoča podo-
bno kot Weller WQB 3000 spajkanje in odspajkovanje po
točno določenem temperaturnem profilu. Ločeno za vsak
korak temperaturnega profila je mogoče nastavljati tempe-
raturo predgretja in temperaturo ter pretok vročega zraka,
skupaj z nastavitvijo časa posameznega koraka tempera-
turnega profila. Z dodatnim eksternim temperaturnim sen-
zorjem je kontrola celotnega procesa še večja. S tem je

postaja WHA 3000 postala uporabna tudi za spajkanje in
odspajkovanje manjših BGA komponent. Za večje in bolj
sofisticirane BGA komponente je še vedno potrebna napra-
va WQB 3000 OPS. Le ta omogoča tudi natančno pozicio-
niranje s pomočjo kamere.

Pogosto se pri napravah te vrste pojavi dilema o načinu
segrevanja QFP oziroma BGA komponente. Gre za infra

SSlliikkaa  11 - Nova Wellerjeva spajkalna postaja z vročim zrakom vse-
buje poleg same postaje tudi predgrelno ploščo, stojalo za verti-
kalno vpetje spajkalne ročice in digitalno nastavitev temeraturnih
profilov za spajkanje in odspajkovanje.

SSlliikkaa  22 - Nastavitev temperaturnega profila na spajkalni postaji z
vročim zrakom WHA 3000.

SSlliikkaa  33 - Nastavitev temperaturnega profila in spremljanje parame-
trov spajkalnega procesa je mogoče tudi preko PC računalnika.

SSlliikkaa  44 - Prerez spajkalne šobe Weller WHA 3000: pretok zraka
okrog komponente in konvekcija toplote na komponento. V sredi-
ni je integrirana tudi vakuumska pipeta za dvig komponente pri
odspajkovanju.
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rdeči sistem gretja (IR) ali pa sistem gretja z vročim zrakom. Weller je v spajkalni
postaji WHA 3000 izkoristil dobre lastnosti obeh sistemov. IR gretje je primerno za
enakomerno gretje večjih površin, zato je sistem za predgretje na spajkalni posta-
ji WHA 3000 narejen z IR grelnimi elementi. Za lokalno gretje komponente, ki jo
želimo odspajkati, pa Weller uporablja kombinacijo IR in vročega zraka.
Samostojni IR sistem je za lokalno gretje komponente manj primeren, še posebej
če je površina komponente reflektivna in odbija del sevane toplote. Komponento
in s tem tudi njeno okolico je potrebno precej močneje segrevati in lahko pride do
poškodb komponente, tiskanega vezja ali sosednjih komponent. Na drugi strani
pa je precej komponent črne barve in zato precej bolj sprejemajo toploto kot pa
pini komponente, ki so kovinske barve. V skrajnem primeru se lahko zgodi, da se
ohišje komponente segreje bolj kot sami pini, ki jih edine želimo segreti. 

Wellerjev patentirani sistem lokalnega gretja komponente je kombinacija vročega
zraka in direktnega konvekcijskega gretja (slika 4). Vroči zrak obliva pine in hkra-
ti segreva kovinsko ploščo, integrirano v spajkalno šobo. Ta plošča s konvekcij-
skim pretokom toplote skrbi za enakomerno segrevanje komponente. Tak sistem
pa omogoča tudi uporabo inertnega plina, kot nadomestilo za zrak. S tem je pre-
prečena oksidacija
med procesom sp-
ajkanja ali odspaj-
kovanja, pa tudi kot
medij za prenos to-
plote ima inertni
plin precej boljše la-
stnosti od zraka.
Vakuumska pipeta,
ki je tudi integrirana
v spajkalno šobo,
olajšuje dvig kom-
ponente pri odspaj-
kovanju.

Cenovno je Weller-
jeva spajkalna pos-
taja WHA 3000 po-
zicionirana pod ceno spajkalne postaje Weller WQB 3000 OPS in tako predstav-
lja učinkovit in cenovno ugoden sistem za profesionalno delo z SMD komponen-
tami. Več informacij vam je na voljo pri g. Černetič Andreju, Avtotehna Oprema
d.o.o., weller@avtotehna.si, http://www.at-oprema.si.

Literatura:
Dokumentacija Cooper Tools, Weller

SSlliikkaa  55 - Weller WHA 3000

E
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Mogoče so vas v šoli podučili tudi o
risanju vezja na pertinaks ali vitroplast
z alkoholnim flomastrom ali letrase-
tom, a na to kar pozabite. Rezultati so
slabi in ni ponovljivosti. Če kaj zašu-
štrate med ali po jedkanju, vas čaka
mučno risanje nove tiskanine. 

Edini pravi način je foto
postopek ... 

Na kratko opišimo potek:
11.. NNaarriiššeemmoo  ttiisskkaanniinnoo
22.. NNaattiissnneemmoo  ttiisskkaanniinnoo  nnaa  pprroossoojjeenn

ffiillmm  ((ffoolliijjoo))
33.. NNaa  ppllooššččiiccoo  kkaaššiirraanneeggaa  vviittrrooppllaassttaa

aallii  ppeerrttiinnaakkssaa  nnaanneesseemmoo  UUVV  ffoottoo--
oobbččuuttlljjiivv  nnaannooss

44.. PPoossttaavviimmoo  ffiillmm  ččeezz  ppllooššččiiccoo  iinn  jjoo
oossvveettlliimmoo  zz  UUVV  

55.. RRaazzvviijjeemmoo  ppllooššččiiccoo  zz  oossvveettlljjeenniimm
nnaannoossoomm  vv  rraazzvviijjaallccuu

66.. OOssvveettlljjeennoo  iinn  rraazzvviittoo  ttiisskkaallnniinnoo
zzjjeeddkkaammoo

77.. OOddssttrraanniimmoo  oossttaannkkee  nnaannoossaa  iinn
ttiisskkaanniinnoo  zzaaššččiittiimmoo  pprreedd  kkoorroozziijjoo

88.. IIzzvvrrttaammoo  lluukknnjjee  vv  ttiisskkaanniinnoo  iinn  jjoo
oobbrreežžeemmoo

1. RISANJE TISKANEGA VEZJA

Film lahko izdelamo na različne nači-
ne, pa tudi narišemo jih jih lahko v raz-

nih programih. Tiskanino lahko torej
narišete v kakem rastrskem progra-
mu, vendar so vektorski veliko boljši.
Pri teh se lahko odločite za kak splo-
šen vektorski program, kot je denimo
CorelDraw ali pa CAD program,
namenjen izključno elektronikom, kot
sta denimo Accel EDA ali Protel.
Corelova prednost je v ceni, saj lahko
legalno kopijo prastare verzije 7 dobi-

te dobesedno za tisočaka ali dva ob
računalniški miški.
Slabost je v tem, da mu manjkajo
mnoge funkcije, ki so bistvene za izris
tiskanine. CorelDraw denimo ne po-
zna koncepta "net-a" (povezave) in
tako ne more vedeti, kaj bi moralo biti
povezano s čim. Corel tudi ne pozna
elementov, čeprav lahko podobne
učinke dosežemo z grupiranjem in

VV ssaakk  pprraavvii  eelleekkttrroonniikk  jjee  kkddaajj  nnaarreeddiill  ttiisskkaanniinnoo..  KKoott  vvssii  vveemmoo,,  oobbssttaajjaa  vveelliikkoo  nnaaččiinnoovv,,  aa  nnee  ddaajjeejjoo  vvssii  eennaakkoo  ddoobbrriihh
rreezzuullttaattoovv..  ZZaattoo  ssmmoo  ssee  lloottiillii  mmeettooddee,,  kkii  vvaamm  bboo  vveerrjjeettnnoo  ddaallaa  nnaajjbboolljjššee  ttiisskkaanniinnee,,  kkaarr  jjiihh  sspplloohh  llaahhkkoo  nnaarreeddiittee  ddoommaa
bbrreezz  ddrraaggiihh  pprriippoommooččkkoovv  --  ss  ppoommooččjjoo  ffoottooppoossttooppkkaa  ......  

Branko Badrljica, Hydra & Co. d.o.o.

Tiskana vezja iz domače delavnice

SSlliikkaa  11 - Protelov schematic
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kopiranjem elementov itd. Profesiona-
lec bi se zgrozil nad risanjem tiskanin
s takim programom, a za majhna in
relativno enostavna vezja, narejena
doma je to lahko dobra, predvsem pa
poceni, rešitev.
Kar se namenskih CAD programov za
elektroniko tiče, je v Windows okolju
situacija bolj žalostna. Poleg nekaj
solidnih profi programov (PCAD,
Protel, etc), za katere bi morali po
naročilu pobiti že kar manjše naselje,
dobite tudi maso programov, ki vam
za "drobiž" obljubljajo profesionalno
delo, a podrobnejši vpogled vas bo

verjetno razočaral. Vse, kar smo sami
preizkusili na ta način, je bilo iz tega
ali onega načina neuporabno. Bodisi
predrago, polno hroščev, s samomo-
rilskim uporabniškim vmesnikom, pre-
počasno, premalo natančno, brez
bistvenih, za delo nujnih funkcij, pona-
vadi pa kar večino tega obenem. Če
sami najdete ustrezno (legalno!) reši-
tev, nas prosim pokličite in razodenite
vašo skrivnost. Sam sem se naveličal
iskanja.

Čeprav sem ga na začetku iskanja
povsem prezrl, se je Linux izkazal kot

prava rešitev. Zanj namreč obstaja ne-
kaj brezplačnih programov, s katerimi
se kar nekako da delati.

SSlliikkaa  44 - PCB na Gentooju

Sam sem za shematiko našel gEDA in
XCircuit, za izris tiskanine pa PCB.
Res je, da niso grafično dodelani in
na prvi pogled ne navdušujejo, ven-
dar so jih delali elektroniki za elektro-
nike in so temu primerno uporabni.
PCB mi je še posebno pri srcu. Gre za
majhen, enostaven programček, ki pa
vas bo presenetil s svojo hitrostjo in
uporabnostjo. Res pa je, da je inštala-
cija teh programov lahko mučna.
Programerjem je kompajlanje progra-
mov mala malica in očitno ne dojame-
jo, da se navadnim smrtnikom lahko
blodenje po mapah v poskusu inšta-
lacije pošteno upre. 
Zato si bodisi omislite Linux, ki vam te
programe ponuja že v osnovi pri inšta-
laciji (recimo kak novi Suse) ali pa
denimo Gentoo, ki nosi v sebi "kuha-
rico z recepti", po kateri si zna sam
prevesti katerikoli program si zaželite.
Zadostuje že enostaven ukaz "emer-
ge pcb" in čez nekaj minut se boste
že lahko igrali s programom...
O delu s temi programi si lahko kaj
več preberete v posebnem članku,
tema je preširoka, da bi se vanjo spu-
ščali tu.

2. IZDELAVA FILMA - FOLIJE

Iz programa morate dobiti sliko vseh
slojev tiskanine v merilu 1:1. To lahko
storite na dva glavna načina; iztiskate
folije na domačem tiskalniku ali naro-
čite izdelavo filmov v profesionalnem
DTP studiu. 
Včasih je bil izdelava filmov v DTP stu-
diu bistveno dražja kot je danes, ko si
jih lahko privoščite za drobiž. Po drugi
strani pa je tiskanje na folijo zanimivo
bolj zaradi udobja kot zaradi cene (tu-
di inkjet folije niso ravno zastonj). 

SSlliikkaa  22 - Protelov PCB urejevalnik

SSlliikkaa  33 - XCircuit na mojem Gentoo Linuxu
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Tako si lahko folijo natisnete dobesedno takrat ko jo potre-
bujete, tudi če je to denimo v soboto zvečer.

SSlliikkaa  55 - Za začetek potrebujete izdelan film na foliji

• Iztiskate tiskanino na domačem tiskalniku.
Včasih je tak način izdelave filmov pomenil poskus v sili, iz
današnjih tiskalnikov pa lahko dobite zelo solidne rezultate.
Seveda se tako narejeni filmi ne morejo meriti s profesional-
no izdelanimi filmi, a za doma izdelane tiskanine so lahko
povsem dobri, celo odlični, če le obvladate nekaj trikov.
Filme lahko izdelate na foliji z laserskim tiskalnikom ali ink-
jetom. 
Laserski tiskalniki načeloma dosegajo boljši kontrast, ven-
dar so površine porozne zaradi zrnate narave tonerja, inkje-
ti pa imajo dostikat probleme z premajhnim kontrastom,
terej pri njih črna ni povsem črna. Pri laserjih si pomagajo s
posebnimi spreji, ki raztopijo toner na foliji in tako ta ni več
zrnat, pri inkjetih pa je treba pozorno izbrati folijo za tisk,
pomaga pa tudi, če iztiskano folijo zapečete na cca 60 - 70
°C za 15 minut.

Sam uporabljam cenene folije "CreationStar", ki sem jih
dobil pri podjetju Avtera v Ljubljani. Folije so, kot rečeno,
poceni in imajo težave z barvnimi odtenki, a to me tu sploh
ne moti, ker so na tiskanini vse površine tako ali tako pov-
sem polne ali popolnoma prazne. Drugi problem pa je bil,
da moji EPSONi ne dajo ne tej foliji povsem črne barve,
poleg tega pa se barva izredno težko suši - tudi po nekaj
dneh se še vedno "maže". Obe težavi sem naenkrat rešil
tako, da sem sveže potiskano folijo segrel na 70 °C za 15
minut in črnilo se je zapeklo v folijo, kapljice pa so se raz-
lezle v enakomeren film.

Rezultat je videti fenomenalno-črna barva je povsem črna!

Drugi problem, ki velja tako za inkjete kot za laserje so me-
hanska odstopanja in tolerance. Tu gre za več različnih vpli-
vov, glavna pa sta (ne)ponovljivost in razmerje X/Y dimen-
zij. Vzrok za prvega so različne zračnosti v mehaniki, ki po-
mika papir in tiskalno glavo, za dugega pa nastavitve tiskal-
nika.
Ponavadi se pri tiskalniku ločljivost malenkostno razlikuje
od deklarirane in odstopanje ni enako za obe osi. To pome-
ni, da npr. kvadrat s stranico 200 mm na papirju ne bo več

kvadrat ampak pravokotnik. Ta vpliv je na mojih EPSON-ih
presenetljivo majhen, pa vandar zadosten, da tiskam vse
sloje določene tiskanine, obrnjene v isto smer (horizontalno
ali vertikalno). Pri večjih razlikah lahko programsko deformi-
rate sliko tako, da bo na tiskalniku ravno pravšnja.
Če radi tiskate dvosmerno, potem prej obvezno natančno
skalibrirajte tiskalnik. Trak, ki premika glavo tisklanika, se
pod obremenitvijo nekoliko raztegne in glava zato malce
zaostaja za svojim teoretičnim položajem. Ta zamik mora
tiskalnik upoštevati in kompenzirati, drugače bodo vertikal-
ne linije zlomljene. 
Na kratko ponovimo nekaj zapovedi za tisk folije na inkjetu:
• preizkusite več različnih folij različnih proizvajalcev.

Najdražje niso vedno najboljše, sploh pa za te namene
• preizkusite rezultat pri več različnih ločljivostih
• če so z dvosmernim tiskom težave, tiskajte enosmerno
• tiskajte na pravi strani folije ;o)
• če je potrebno, folijo po tisku segrejte, vendar nikar ne

pretiravajte (zažgana plastika smrdi). 

Če imate vsaj malo smisla za osvetljevanje in jedkanje, bi s
takimi filmi morali uspeti brezhibno izdelati vezi, debeline
samo 10 mil in z malo vaje verjetno tudi 8 mil, to pa je že
meja, ki je ne presežejo tudi profesionalni izdelovalci tiska-
nin pri cenenih tiskaninah. Če še ne veste, se pri tiskaninah
največkrat uporablja dolžinska enota "mil", ki pomeni mili
Inč oziroma 0,0254 mm. Počasi tudi tu prodira metrični sis-
tem, vendar boste še dolgo časa srečevali "mil-e"...

• Izdelava filmov na fotoosvetljevalki v grafičnem studiu. 
Če smo natančni, tudi to ni profesionalni način, čeprav vam
bodo tako izdelane filme sprejeli mnogi izdelovalci tiskanih
vezij brez pripomb. Pravi profiji uporabljajo za izris filmov
posebne osvetljevalke z zelo visoko ločljivostjo in z zelo to-
čno mehaniko. Poleg tega uporabljajo folijo, ki je bistveno
debelejša in se bistveno manj deformira pri spremembi
temperature. Tak pristop je bistveno dražji od uporabe "na-
vadne" fotoosvetljevalke in ga tudi profiji uporabljajo samo,
ko gre za tiskanine, ki zahtevajo natančnost, ponavadi mul-
tilayerje (večslojne tiskanine - tipično od 4 slojev navzgor).
Grafični studiji namreč uporabljajo osvetljevalke, namenje-
ne izdelavi časopisov, knjig, prospektov itd. Te osvetljevalke
so bistveno manj natančne in točne od namenskih osvetlje-
valk, vendar so za veliko večino tiskanin povsem ustrezne.

"Fotosvetljevalke" niso nič drugega kot zelo natančni laser-
ski tiskalniki z natančno in robustno mehaniko, ki namesto
na navaden papir "tiskajo" na trak iz fotoobčutljive folije,
zelo podobne filmu v klasičnem fotoaparatu. Osvetljevalke
so zelo natančni stroji z zelo visoko ločljivostjo, daleč natan-
čnejše od vašega domačega tiskalnika. Poleg tega imajo
taki filmi praktično idealen kontrast (prozorno je RREESSNNIIČČNNOO
prozorno in črno je RREESSNNIIČČNNOO črno), so poceni in brez te-
žav dosegajo ločljivosti 2.500 dpi.  

Glavna težava s tem pristopom je v času, ki ga potrebuje
studio, da se loti vaših filmov in prevoz po mestu zaradi
nekaj koščkov folije. Poleg tega tako ne morete imeti filmov
vedno, ko bi jih radi, denimo izven delovnika grafičnega stu-
dia, pa tudi napake so zoprne. Če bo kaj narobe, boste to
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lahko videli šele, ko boste dobili film v roke, nakar vas čaka
še ena pot domov, nov poskus in nova pot v studio ...

Če delate kaj posebej natančnega, zahtevajte izdelavo filma
na bboobbeennsskkii osvetljevalki in ne na "navadni". Navadne os-
vetljevalke namreč vlečejo film tako, kot vaš tiskalnik nes-
končni papir. Bobenska osvetljevalka pa film napne na
boben, znotraj katerega rotira laserska glava. Ker se film
med osvetljevanjem ne premika, so napake manjše, sploh
pa X/Y popačenje. 

S tako narejenimi filmi bo ozko grlo pri jedkalnem procesu,
saj boste lahko narisali detajle, ki jih ne boste mogli zjedka-
ti. Pri normalni debelini bakra je namreč težko zanesljivo
zjedkati vezi, tanjše od 8 milov, ker kislina med jedkanjem
spodjedkava vez, ki je pri dnu bistveno tanjša kot na vrhu.
Profesionalci osvetljujejo filme iz "Gerber" datoteke, ki je
ravno temu namenjena, vendar navadni grafični studiji razu-
mejo kvečjemu PostScript, kar je za navadne smrtnike pov-
sem OK.

Ponavadi bo grafični studio torej od vas zahteval PS v for-
matu A4, nekateri lahko delajo tudi na A3. Iz CAD programa
morate dobiti EPS ali PS. Vse sloje tiskanine, za katere
potrebujete film, iztiskajte skozi driver za PS tiskalnik v dato-
teko, seveda vsak sloj posebej. Za enostransko tiskanino to
pomeni pač samo baker spodaj. Tako denimo za dvostran-
sko tiskanino potrebujete oba bakrena sloja, torej
baker_spodaj in baker_zgoraj, po možnosti tudi stopmasko
(tisti zeleni lak), ki je za obe strani tiskanine dostikrat ista -
torej maska_spodaj in maska_zgoraj, večinoma pa tudi beli
tisk (ali montažni_tisk) za oznake elementov na zgornji stra-
ni tiskanine.

Tudi tu velja, da naj bodo vsi filmi za isto tiskanino vedno ori-
entirani v isti smeri A4 strani, bodisi vodoravno ali navpično.

Posamezne sloje, ki ste jih natisnili kot EPS-je, lahko lepo
"importirate" na A4 stran v recimo CorelDraw-u, nato pa vse
skupaj natisnete na PS tiskalnik v datoteko. Tako lahko vse
filme za več manjših tiskanin lepo spravite na eno stran, ki
jo razrežete s škarjami. Preden jo pošljete v studio na izde-
lavo filma, si jo za vsak primer oglejte še v Ghostscriptu ali
podobnem programu. Cena za osvetlitev ene same A4 stra-
ni ne bi smela preseči 600 - 700 SIT, to pa ni tako slabo za
filme te kakovosti... 

3. NANOS FOTOOBČUTLJIVEGA SLOJA

Danes tu pride v poštev samo PPoossiittiivv  2200 sprej, čeprav se je
v preteklosti dalo dobiti v "Mladem Tehniku" tudi posebno
tekočino. Videl sem, da profiji uporabljajo posebno folijo, ki
ima nanešen fotolak. Folijo pritisnejo na segreto tiskanino,
nato pa jo potegnejo dol in na tiskanini ostane nanos z
izredno enakomerno debelino po vsej površini. Ker pa ta
način zahteva folijo in poseben stroj za nanos, se tu ne bom
ukvarjal z njim. Prava izbira je za naše razmere Positiv 20, ki
ga dobite v trgovinah z elektroniko.
Pred nanosom fotolaka mora biti bakrena površina brezhib-
no čista, brez ostankov oksidov, maščobe in umazanije. Pri

SSlliikkaa  66 - Žaganje ploščice vitroplasta za TIV. Uporabite lahko roč-
no rezbarsko žagico, električno, kot je tale Proxxonova. Nazadnje
še z brušenjem zravnajte stranice in odstranite ostre robove

SSlliikkaa  77 - Izrezano tiskanino je potrebno najprej dobro očistiti. Jaz
uporabljam kar dobri stari VIM in plutovinast zamašek
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meni se je v ta namen vedno najbolje obnesla kombinacija
VIM + plutasti zamašek. Najprej polijte tiskano vezje z vodo,
ga posujte z VIM-om ali podobnim sredstvom in ga vtrite s
plutastim zamaškom. Tako boste pripravili bakreno površi-
no do visokega sijaja brez vidnih prask (slika 7). 
Če sovražite sušenje, lahko namesto omenjene kombinaci-
je uporabite fino jekleno volno, ki se sicer uporablja za čiš-
čenje posode. Deluje enako dobro, samo porabili boste kar
precej volne, pa tudi ostanki znajo biti nadležni. Poleg tega
jeklena volna rada oksidira, zato jo je težko skladiščiti dalj
časa, ne da bi jo kaj požrlo...

Kakorkoli že, pred nanosom fotolaka potrebujete brezhibno
čisto in suho ploščico, brez maščobe od prstnih odtisov in
praktično povsem ravno, brez vidnejših prask in neravnin...
Pred nanosom fotolaka položite suho tiskanino na kos sta-
rega časopisa, nato pa z robcem ali čem podobnim previd-
no odstranite vsak prahec z bakrene površine. Ta bo
namreč pokvaril lastnosti fotolaka v svoji neposredni okolici
in če bo ravno čez to mesto šla kaka vez, zna biti po jedka-
nju prekinjena. Po čiščenju poglejte na tiskanino pod ostrim
kotom od ravnine mize. Tako boste opazili preostali prah na
bakru. Previdno pobrišite prah še enkrat tik pred nanosom
laka (slika 8b).

Nato pretresite kantico, nato pa s cca. 30 cm razdalje pod
kotom nasprejajte lak na tiskanino. Sprejajte pod kotom cca
30° od navpičnice in vodite curek  v prikazani smeri (slika
8c)  po tiskanini. Začnite v zgornjem kotu in končajte v dia-
gonalnem spodnjem kotu. Ker mora biti nanos laka zelo
tanek, boste morali pomikati curek precej hitro. Sam nane-
sem lak na tiskanino z 2 dm2 v kakih 2 - 3 sekundah in po
nanosu je sloj fotolaka tako debel, da baker opazno potem-
ni in potegne barvo na vijoličasto in ne temneje.

SSlliikkaa  99 - … brizgamo ne preblizu in pod kotom…

Če je fotolak malo starejši, se ne bo lepo razlil po tiskanini.
Takrat mu pomagajte tako, da takoj po sprejanju previdno
primete tiskanino v roko in jo vrtite , da se lak razleze v ena-
komeren film... Če je stvar postala izrazito temna, ste preti-
ravali. Na fotolaku piše, da ga je treba po sprejanju "zapeči"
na 70 °C v času 10 minut, a tega raje ne počnite, predvsem
ker nimate peči s tako na-
tančno kontrolo tempera-
ture (5 stopinj preveč že
poškoduje fotolak), pa
tudi zato ker se da na
enostavnejši način dose-
či boljše rezultate.

SSlliikkaa  1100 - Primerjava golega
in oslojenega kosa tiskanine 

Priporočene temperature in trajanje sušenja so kompromis.
Čim višja je temperatura, tem bolj bo fotolak odporen v kis-

SSlliikkaa  88bb - Na rahlo odstranimo še ves prah tik pred nanosom laka

SSlliikkaa  88aa - Primerjava očiščne in surove ploščice vitroplasta

SSlliikkaa  88cc - Na povsem čisto in razprašeno tiskanino nanesemo lak
tako…
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lini, vendar bo manjša tudi njegova fotoobčutljivost. Po na-
nosu torej z ventilatorjem posušite tiskanino na sobni tem-
peraturi. Rahlo pihljanje zraka jo bo povsem solidno posu-
šilo že v nekaj minutah, vsekakor toliko, da jo boste lahko
pokrili s filmom in osvetlili. Tako bo fotolak obdržal svojo
občutljivost, po osvetlitvi pa ga boste lahko dokončno posu-
šili na toplem zraku (recimo s fenom za lase), ne da bi vas
skrbela fotoobčutljivost. Poskrbite samo za to, da se ne bo
prah zalepil na lak, še preden se ta za silo posuši. Pri sobni
temperaturi potrebuje lak minuto ali dve, da se vsaj površin-
sko toliko posuši.

Če delate dvostransko tiskanino, pač vsak korak ponovite
tudi na drugi strani. Torej najprej nasprejate eno stran, sledi
kratko sušenje, nato obrnete tiskanino, jo nasprejate še z
druge strani in tudi to posušite. 

Tako pripravljena tiskanina je pripravljena na osvetlitev.
Lahko jo tudi shranite in osvetlite pozneje, a držite jo stran
od toplotnih izvirov ter v temi. V trgovinah se baje dobijo tudi
tiskanine, na katerih je fotolak že nanešen, a to se mi zdi
razmetavanje z denarjem. Če ste pripravljeni to narediti sa-
mi, lahko dobite kaširani vitroplast v nenavadnih formatih
skoraj dobesedno "na kilo" in si sami izrežete tiskanine v že-
lenih dimenzijah. 

4. OSVETLJEVANJE TISKNEGA VEZJA

Za to potrebujemo izvor UV žarkov. Nekateri prisegajo na
osvetljevanje pod sončnimi žarki, drugi poskušajo z navad-
nimi žarnicami, tretji iščejo okrog UV neonke, jaz pa sem
imel zelo solidne izkušnje tako z živosrebrnimi žarnicami kot
z neonkami...
Sončni žarki za moje pojme niso uporabni, ker si pač odvi-
sen od sonca (in dan mora biti res sončen), navadne žarni-
ce ne dajo od sebe skoraj nič UV (tako da boste z njo tiska-
nino prej pregreli kot osvetlili), tako da so edina optimalna
izbira UV neonke ali živosrebrne žarnice...

4a. Izdelava UV svetilke z živosrebrno žarnico
Živosrebrne nizkotlačne žarnice so v tisti baloni v uličnih
svetilkah. V osnovi gre za žarnico, sestavljeno iz dveh ste-
klenih balonov. Prvi-manjši balon je narejen iz kvarčnega
stekla in vsebuje nekaj kapljic živega srebra. Pri pretoku el.
toka skozi plin nastali živosrebrni hlapi sevajo UV svetlobo,
ki jo bela površina zunanjega steklenega balona pretvarja v
vidno svetlobo. Za naše potrebe se moramo torej znebiti
zunanjega balona žarnice... 
Te žarnice najdete v malo bolje založenih trgovinah. Jaz
sem jih denimo v Merkurju v BTC - Hala A v Ljubljani. Tudi
drage niso - mislim, da je bila nazadnje cena zanjo cca. 1.5
kSIT. Je pa res, da potrebujete tudi dušilke zanje. Slednje
niso nič posebnega, igrajo pač vlogo predupora za omeji-
tev toka skozi žarnico, vendar bi se pri takih močeh upor
prehudo grel, zato tu uporabijo tuljavo - dušilko. Ta s svojo
induktivnostjo omejuje tok skozi plin. Vezava ni nič poseb-
nega in je označena na telesu dušilke. V osnovi dušilko
vežete serijsko z žarnico in to je vse. Veliko preprosteje od
recimo vezave neonske žarnice, ki ima štiri sponke in potre-
buje tudi štarter itd... Zapodite se torej v trgovino in vzemite

3-4 250W žarnice in dve dušilki zanje. Potrebujete samo
dve žarnici, imejte pa "v
rezervi" vsaj še eno žarni-
co.

SSlliikkaa  1111 - Nizkotlačna živos-
rebrna žarnica brez zunanje-
ga balona

Kako torej relativno varno in čisto razbijemo zunanji stekle-
ni balon živosrebrne žarnice? Videl sem že veliko prijemov,
nekateri so bili precej neumni in celo nevarni. Zame je naj-
enostavnejši slednji preizkušen recept:
• žarnico ovijte v solidno PVC vrečko (npr. nakupovalno) 
• postavite vse skupaj na mehko podlago (nekaj krp ali

časopisni papir) 
• skozi vrečko zabijte v žarnico žebljiček, iglo (lahko tudi

npr. injekcijsko) ali kaj podobnega 
• Če se stvar v vrečki ne razleti na kose, potrkajte z pre-

ostankom balona ob kak masiven kovinski kos (npr pod-
boj vrat) dokler ne odstranite vsega stekla... 

• PREVIDNO poberite navojni del z notranjim balonom
ven, preostanek, skupaj z vrečko pa zabrišite v smeti. S
tako "predelano" žarnico ravnajte pozorno. Tisti beli prah
je strupen, ostanki stekla v okolici navoja vas lahko grdo
urežejo, kvarčno steklo balona pa ne prenese dotika
kože - nastalih prstnih odtisov ne boste uspeli pobrisati. 

• postopek ponovite za preostale žarnice... 

Sledi oblikovanje reflektorja in telesa žarnice. Reflektor bo-
ste najlažje naredili iz aluminijske pločevine debeline reci-
mo 1,5 mm in dimenzij 50 x 50 cm. Tak "list" prepognite,
vendar samo za cca 45°. Grla žarnic naj bodo temperatur-
no odporna, po možnosti keramična, montirajte pa jih pri-
bližno 10 cm nad "kolenom" reflektorja.

Ko imate žarnici pritrjeni na reflektorju pritrdite slednji z
železnimi trakci ali čim podobnim na kos ravne iverke,
dimenzij recimo 60 x 60 cm. Iverko po zgornji strani prej
pobarvate v črno, da vpije čimveč vpadle UV svetlobe.
Reflektor naj bo od podlage oddaljen vsaj 30 cm. Tako
boste zagotovili približno enakomerno osvetljenost površi-
ne pod reflektorjem in precej lepo vertikalno osvetlitev.
Teoretično bi se dalo stvari še precej izboljšati s postavitvi-
jo črnega satja, ki bi vpilo vse nevertikalne žarke, vendar v
praksi tega nisem rabil. Nisem našel ničesar prikladnega, ni
se mi pa dalo ročno izrezovati vitroplasta za izdelavo satja,
zato sem se odločil, da tega ne rabim ;o).... 

Kakorkoli že, tako izdelana svetilka vam bo služila kakovost-
no in zvesto dolga leta.

4b.) Izdelava UV svetilke z neonskimi svetilkami
Za to verzijo potrebujete UV neonko- baktericidni model, ki
ga uporabljajo v bolnišnicah za razkuževanje. Svoji dve ne-
onki sem dobil pri podjetju MENAS d.o.o. v Ljubljani (www.
svetila.com, tel: 01/7244 549), ki je uvoznik za OSRAM-ove
žarnice in ima "čez" tudi te "lampe". Te stvari imajo tudi v
nekaterih trgovinah z medicinsko opremo, a če se le da, ne
kupujte tam, saj so tam posebej "obdavčene"  ;o)
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Sam trenutno uporabljam svetilko, narejeno iz dveh OS-
RAM-ovih neonk (HHNNSS--1155WW  OOFFRR). Preostanka gradnje mi
verjetno ni potrebno opisovati, saj se razen uporabe neonk
namesto Hg sijalke ne razlikuje veliko.

Katera varianta je boljša - Hg sijalka ali UV neonka?
Odvisno od uporabe. Hg sijalke so zelo intenzivne, zaradi
svojih dimenzij sevajo bolj podobno točkastemu viru, imajo
pa nekaj daljšo valovno dolžino UV  svetlobe. Zaradi manj-
ših dimenzij mečejo ostrejše sence (kar je pri osvetljevanju
tiskanin prednost), vendar so manj primerne za osvetlitev
večjih tiskanin, oziroma jih je treba za to bolj odmakniti od
tiskanine. NJihova valovna dolžina se zdi bolj primerna za
osvetljevanje fotolaka, saj lahko na 20 cm s tako sijalko
ploščico zadosti osvetlite že kar v 30 sekundah, medtem,
ko bi znali z neonkami potrebovati kar nekaj minut.

Slika 13: … in tako je videti prižgana. Lepo, a rakotvorno…

Poleg tega, niso ravno idealne za brisanje EPROMov, mikro-
krmilnikov in podobnih komponent, saj je valovna dolžina
centralne komponente nekoliko predolga. Zato morate v

tem primeru čipe nekoliko dalj časa "sončiti" in se posledič-
no tudi bolj segrejejejo.

Neonske lampe briljirajo pri brisanju EEPROMov itd, saj
sem uspel izbrisati čip dobesedno v 15 sekundah (odvisno
od čipa), zato pa zaradi večje površine ne mečejo tako
ostrih senc in je treba biti pazljiv pri polaganju filma. Steklo
ga mora povsod lepo pritisniti na tiskanino. Zato pa so
lahko solidna izbira pri osvetljevanju večjih tiskanin.
Kot vidite, ima vsaka pot svoje prednosti. Sam že kar nekaj
let uporabljam baktericidne neonke in stvar se mi obnese
dobro. Resda rabi precej več časa za osvetlitev tiskanine,
zato pa nima težav z brisanjem čipov. Prej sem vsake toliko
naletel na kake trmoglave EPROMe, ki jih z Hg sijalko nika-
kor nisem uspel pobrisati, ne glede na dolžino ekspozicije.

Še nekaj o škodljivosti UV žarčenja. Omenjene lampe zelo
intenzivno sevajo UV, ki je škodljiv tako očem kot koži. Še
več, UV žarkovje pri svoji poti skozi zrak pretvarja kisik v
ozon. Tako početje je mogoče pohvalno s strani "zelenih",
ker krpa ozonske luknje, ni pa dobro za vaša pljuča. Tisti
vonj po sveže opranih gatah je torej ozon, ki je pljučam
škodljiv, sploh v večjih koncentracijah, vendar ni panike.
Poskrbite le, da boste imeli v sobi odprto okno med delom,
pa bo vse v redu. 

Kar se drugih učinkov UV tiče bi pripomnil slednje. Po časo-
pisju in webstraneh entuzijastov, ki delajo s fotopostopkom
lahko preberete marsikaj o škodljivosti UV sevanja, vendar
nekateri s previdnostjo močno pretiravajo. Zahtevajo var-
nostne procedure, ki jih verjetno ne izvajajo niti v NE Krško. 
UV svetloba je škodljiva. Lahko povzroči rakava obolenja na
koži in poškoduje oči. Vendar smo ljudje obdani z viri UV
skozi dolga kilo in mega leta obstoja in videti je, da smo se
kar dobro privadili, saj smo preživeli. Ni vam treba torej k
zdravniku, če slučajno za trenutek pogledate proti žarnici
med delom ali vas obsije žarnica po koži za nekaj sekund,
vendar:
• osvetljujte v primerno ventiliranem prostoru (imejte odpr-

to okno)
• ne glejte v vir svetlobe, sploh pa ne iz bližine! Svetloba

tovrstnih stvari je varljiva. V vidnem spektru komajda kaj
seva in tista modra svetloba, ki jo vidite se sploh ne zdi
premočna, vendar vas po nekem (kratkem) času začne
čudno boleti glava in skeleti v očeh. Žarnice naj bodo ta-
ko pokrite, da razen podlage ne osvetljujejo kaj bistveno
več. Še najbolje je, če na vse strani reflektorja montirate
stranice iz nevnetljivega, črnega materiala, vendar v prak-
si to ni nujno. Ne zadržujte se predolgo v osvetljenem
območju, ne imejte v bližini kovinsko sijajnih predmetov,
ki bi vam lahko odbili svetlobo naravnost v oči in ne imej-
te vira svetlobe v vidnem polju, niti v področju periferne-
ga vida. 

• Izogibajte se direktni osvetljenosti in daljšim obsevanjem
in težav ne bi smelo biti... 

Sam sem počel že vse mogoče, vključno z dolgimi buljenji
v lampo do izčrpanosti oči, nadihal sem se miljonkrat "sve-
žega naravnega ozona" iz domače delavnice itd, pa je spa-
nec pozdravil vse in tudi dioptrije si nisem povečal, vendar
previdnost tu vseeno ni odveč. 

SSlliikkaa  1122 - Svetilka z neonkami…
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Optimalni čas ekspozicije - kako ga določiti?

Precej enostavno: 
• Naredite film neke tiskanine, ki ima precej tankih vezi in

podrobnosti. 
• Oslojite kos tiskanine s fotolakom 
• Postavite film na tiskanino 
• Pokrijte vse skupaj (razen zadnjega centimetra vezja) s

kosom debelejšega kartona ali česa podobnega. 
• Vklopite lampo, nato pa vsako minuto pomaknite kos kar-

tona tako, da bo osvetljen še nadaljni centimeter tiskani-
ne. Na filmu si lahko označite "centimetre", tako da vam
bo že prvi pogled na tiskano vezje dal vedeti optimalen
čas osvetljevanja. Treba je sicer vedeti, da žarnice svetijo
nekoliko slabše prvih nekaj deset sekund, dokler se balo-
ni ne segrejejo, a to večinoma lahko zanemarite. Če upo-
rabljate Hg sijalko, je ne ugašajte vroče niti  za trenutek,
ker je verjetno ne boste uspeli spet prižgati, dokler se ne
shladi... 

4c. Osvetljevanje tiskanine
Pravzaprav tu ne gre za nič posebnega, za kar bi rabili po-
sebna navodila, mogoče le nekaj nasvetov starega mačka,
da se izognete začetniškim napakam.

Če delate dvostransko tiskanino (in imate torej fotoobčutlji-
vi film na obeh straneh vezja) postavite tiskanino na temno,
gladko plastično podlago. Tako bo spodnja stran vezja os-
tala neosvetljena tudi na robovih. Ne boste verjeli, a inten-
zivna svetloba dostikrat najde pot tudi za rob vezja in osve-
tli do nekaj milimetrov fotolaka na spodnji strani. Sam sem
dolga leta za to uporabljal kar star črn notesnik - rokovnik. 
Čez vezje postavite film tako, da gleda stran s "črnilom"
proti vezju, da torej med črnimi področji in bakrom ni niče-
sar. Čez film postavite kos stekla, ki ga bo pritisnil ob bakre-
no površino po celotni površini tiskanine in ne bo dovolil
osvetlitve pod črnimi površinami.

Navadno steklo sicer vpija UV svetlobo, zato ne pretiravajte
z debelino: 3 - 5 mm je povsem dovolj. Kvarčno steklo je
sicer dobrodošlo ( ne vpija UV), ni pa nujno. Bo pač zaradi
absorbcije navadnega stekla čas ekspozicije toliko daljši.  
Kos stekla naj ne bo prevelik, da se ne bi ukrivil zaradi teže
koncev in izbočil navzgor na sredini tiskanine. Po potrebi ga
lahko dodatno obtežite na robovih tiskanine, če so kje še
opazne "sence" pri robovih tiskanine. Debelina stekla torej
ne bi smela biti premajhna. Debelejše steklo se manj krivi,
poleg tega pa močneje pritiska na film ob tiskanino, vendar
vpije večji del vpadne UV svetlobe. Kot rečeno, 3-5 mm je
neka zlata sredina. 

Ker dostikrat kompleksnost projekta zahteva dvostransko
vezje, se tudi hobisti lotevajo komplikacij, ki jih prinašajo
tovrstne rešitve. Večina komplikacij sledi iz dejstva, da v
domači delavnici pač ne moremo izvesti metalizacij lukenj,
zato je potrebna preureditev tiskanine. V osnovi moramo
zalotati v vsako "vio" (via - krogec z luknjico, ki ne služi mon-
taži npr. čipa, ampak samo prehodu signala z enega sloja
bakra na drugi) prispajkati z obeh strani kos žice in vsak pin
komponente prispajkati z obeh strani tiskanine. Pri določe-

nih komponentah to ni enostavno izvedljivo (PLCC in PGA
podnožja itd), zato je treba najti ustrezno rešitev...

Tu bi se dotaknili le komplikacij, ki jih prinaša osvetljevanje
dvostranskih tiskanin. Predvsem se hobisti spotikajo okrog
natančne poravnave obeh filmov na tiskanini - kako prepre-
čiti, da bi vam krogec na zgornji strani ne "ušel" za kak del
milimetra glede na spodnjo stran ?

Zame je do sedaj daleč najbolje obnesla naslednja rešitev:
• Oba filma pazljivo poravnajte in s kosi selotejpa prilepite

skupaj tako, da v nastali "žep" lahko vstavite tiskanino. 
• vstavite torej tiskanino in jo na neuporabljenih koncih pri-

lepite na enega od filmov 
• postavite tak "sendvič" na temno podlago in osvetlite 
• obrnite "sendvič" in ponovite osvetlitev 
• odlepite tiskanino iz žepa 

5. RAZVIJANJE OSVETLJENEGA FOTOLAKA

Ko imamo tiskanino osvetljeno, pride na vrsto razvijanje. Tu
pa najprej naletimo na problem posodic, v kateri bomo
lahko opravili razvijanje. V praksi se lahko odločimo za več
rešitev. Lahko se ozremo po delavnici in za to uporabimo
prvi kos plastike vsak približno ustrezne oblike in dimenzij,
lahko uporabimo kako posodo v široki prodaji (npr plastič-
ne posode za solato itd), lahko kupimo v kakem fotooddel-
ku posode za fotolaboratorij, se odpravimo na lov po elelk-
tro trgovinah za namenske posode prav za fotopostopek
(mislim, da ima trgovina Conrad nekaj na to temo) ali pa
preprosto- izdelamo svojo posodo.

5a.) Izdelava posod za razvijanje in jedkanje tiskanin
Sam sem si izdelal svoje posode, ker mi nobena druga reši-
tev ni ustrezala. Plasični CD coverji in posode za solato so
bolj plebejska rešitev, kupljene namenske posode pa znajo
biti drage in ne prav prikladne.
Kupil sem veliki plošči pleksi stekla (debeline 2 in 3 mm), s
katerimi pridno eksperimentiram in se odločil, da si izdelam
svoje posode, skrojene seveda po lastnih željah.

Kot verjetno že veste, je pleksi steklo precej hvaležen mate-
rial, ki se ga da lepo rezati, brusiti, zvijati (ko ga dovolj
segrejete), vendar je lepljenje problem. V Sloveniji nisem
dobil pametnega lepila za pleksi. Dobil sem sicer nekaj
lepil, s katerimi sem pa naredil katastrofo. Po nekajdnev-
nem sušenju so mi tako narejene kadičke razpadle v rokah,
ko sem jih prvič napolnil s kislino!

Vmes sem poizkusil tudi mnogo narodnih modrosti - od
uporabe različnih kitov (silikonski), preko "sekundnih" - cia-
no-akrilatnih lepil, do mešanice pleksi stekla, raztopljenega
v acetonu. Vsaj pri meni so bili rezultati tega porazni.

Nato pa sem nekega dne zagledal na nekem sejmu proda-
jalca, ki mi je svojčas prodal "čudežno" lepilo za pleksi.
Pobaral sem možakarja, s čim je tako brezhibno zlepil eks-
ponat iz pleksija, ki ga je imel na štandu. Pa menda ne s
svojim superlepilom? Ne, je odgovoril - uporabljamo mrav-
ljično kislino!
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SSlliikkaa  1144 - Prava, a ne-
varna stvar za lepljenje
pleksi stekla - mravljinč-
na kislina

CHOOH se torej glasi
rešitev mojega pro-
blema! Kemijska for-
mula za metanolsko
ali mravljinčno kisli-
no. Stvar uporabljajo
največ v živilski indu-
striji in čebelarstvu za
razkuževanje, dobite
jo pa v Chemu in si-
cer v dveh koncentra-
cijah - 85% za tehnič-

no uporabo in 98% za laboratorijsko uporabo.
Čistejša - laboratorijska izvedba je veliko dražja (jaz sem dal
cca 7 kSIT za liter!) od tehnične (cca 1 kSIT), vendar nisem
vedel, če bo tistih 15% vode v tehnični izvedbi uspelo odhla-
peti iz pleksija in se tokrat zaradi pomanjkanja časa nisem
zafrkaval. Rekli pa so mi, da bi stvar morala delati lepo tudi
s tehnično koncentracijo. Če se vam da, poskusite sami.

Preden se lotite posega, bi bilo zdravo vedeti kaj več o
mravljični kislini. Je izredno močna kislina, ki zelo hitro
hlapi, razžira prevsem organske materiale, gori in njeni hlapi
lahko tvorijo eksplozivne zmesi. Poleg tega, da je  strupena,
da so njeni hlapi toksični in da prav rada požira človeško
tkivo, tudi ob njenem razpadu ali gorenju lahko nastaja CO,
ki je tudi sam strupen. Ker kislina lahko sama od sebe raz-
pada na H2O in CO, lahko v steklenici, v kateri jo skladišči-
mo sčasoma nastane velik pritisk. Zato pazljivo in počasi
odpirajte steklenice z mravljično kislino, da se ne polijete ali
celo dobite kaj kisline v oči.

Hranite jo na hladnem in varnem mestu. Brez možnosti, da
bi prišla v doseg otrok, da bi se prevrnila in razbila in brez
temperaturnih ekstremov. Ker tako zlahka hlapi in ima tako
močan vonj, je ni dobro držati odprte. Poleg tega, da bi kis-
lina tako zelo hitro odparela, bi vaša pljuča zelo verjetno utr-
pela škodo, če se že ne bi zastrupili, sploh v neventiliranem

prostoru. Zato sem s kislino napolnil medicinsko brizgo in
nanjo nasadil najdebelejšo iglo, ki sem jo našel, prej pa
sem ji odbrusil vrh, da se ne bi po nesreči zbodel. Tako
lahko lepo nanašam kislino kjer želim, ne da bi me skrbelo
izhlapevanje. Sicer jo uporabljam šele nekaj dni, a brizga ne
kaže nobenih znakov razjedanja, . ravno tako igla. Pri delu
bodite previdni. Ne delajte sunkovitih gibov in ne pustite, da
bi se vam igla med vlečenjem kam zataknila. Takrat lahko
ob neprevidnosti hitro poskoči in brizgne kislino na vse stra-
ni...

Mravljinčna kislina lepi pleksi steklo tako, da ga topi. To
pomeni, da si po nanešeni kislini ne morete premisliti in jo
pobrisati brez sledu, saj bo pod seboj pustila stopljen plek-
si. Kar se rezanja pleksija tiče, tu ni nekih skrivnosti. Naj-
lažje ga boste razrezali na kose z rezbarsko/modelarsko ža-
gico, bodisi ročno ali motorno. Pri rezanju bodite previdni in
režite karseda naravnost. Naj se vam ne mudi. Pri vsaki
sekundi, ki jo pridobite z nenatančnim rezanjem, boste izgu-
bili vsaj minuto za brušenje. Mravljična kislina ni viskozna in
ne bo zapolnila lukenj, zato morajo biti stranice perfektno
ravne za dober, sploh pa vodotesen spoj.

SSlliikkaa  1166 - Rezanje pleksija…

SSlliikkaa  1177 - Vsak kiks je treba popraviti s ”kazenskim” brušenjem ...

Če pa kljub temu kaj zafušate in tega ni moč poravnati z
brušenjem, si včasih lahko za silo pomagate kar z ostružkiSSlliikkaa  1155 - Doziranje z brizgo se se je izkazalo kot dobra rešitev…
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pleksija. Če pri lepljenju kje zazija prevelika luknja, jo lahko
napolnite z opilki in vse skupaj zalijete s kislino. Ta bo raz-
topila opilke in zapolnila luknjo. Ni ravno estetsko, vendar
deluje. Pri lepljenju nanesite kislino na oba lepljenca in
počakajte kako minutko, preden ju stisnete skupaj. V tem
času se bo kislina zažrla v njuno notranjost in zmehčala
površino. Če bi ju takoj stisnili skupaj, bi kislino izrinili iz
spoja, še preden bi opravila koristno delo. Sam sem zato
kislino nanesel dvakrat; prvič zato da je zmečala in nažrla
obe lepljeni površini in drugič zato, da sem nadomestil
odhlapelo kislino, tik preden sem lepljenca pritisnil skupaj.
Med obema nanosoma je minilo nekaj minut.

SSlliikkaa  1188 - Dokler kislina ne "prime" si pomagamo z izolir-trakom…

Sam sem se odločil, da si bom izdelal kadičke za tiskanine
velikosti do 16x10 cm ("Evropa" format), zato sem jih izrezal
tako, da imajo notranjo površino 18x12cm, torej je kar nekaj
"rezerve". Poleg tega si lahko na naslednji sliki ogledate
zanimiv in uporaben detajl; majhna trikotna rebra na dnu
posode. Ta preprečujejo, da bi tiskanina med jedkanjem
padla na dno in tako ima raztopina dostop do tiskanine z
obeh strani. Če se odločite za ta detajl, vsekakor pobrusite
rebra  in jih zaoblite, da ne bi med jedkanjem ali razvijanjem
spraskali lak na spodnji strani tiskanine.

SSlliikkaa  1199 - Rebra na dnu je treba zaobliti…

5b.) Pripravljanje razvijalca
Včasih so v ta namen prodajali razvijalec, ki pa ni bil nič dru-
gega kot 0.7% raztopina NaOH (Natrijev Hidroksid, torej
baza). Ker je bil razvijalec precej drag, so ljudje začeli kupo-
vati NaOH v obliki granul in sami mešati razvijalec...
Okrog razvijanja je svojčas veliko ”znanstvenikov” razvilo
čuda teorij, samo zaradi dejstva da je fotolak precej občut-
ljiv na koncentracijo razvijalca in da tam približne metode
”ne primejo”. V navodilih piše, da je potrebna 0.7% koncen-
tracija NaOH v vodi, to je 7 gramov na liter. NaOH je močna
baza, jaz sem jo kupil v obliki granul v lekarni, verjetno pa
bi jo danes dobili tudi v Chemu. 

Dobil sem je kak kilogram in ta mi traja že kar nekaj let. Po-
membno je vedeti, da je stvar tako higroskopična, da je ška-
tlo z granulami dovoljeno imeti odprto le kratek čas, saj
"vleče nase" vlago iz zraka.Tudi tako pripravljen "razvijalec"
je najbolje uporabiti takoj, ker sčasoma njegova moč popu-
sti. To pomeni, da ga boste morali zmešati pred vsakim
osvetljevanjem.

Kako torej narediti 0.7 % raztopino? Saj v bistvu stvari niso
prehude in zadeva bi tudi lepo delala verjetno pri 1 % kot
tudi pri 0.5% raztopini, le tega ne morete zanesljivo zadeti
kar tako, po občutku.

Skratka, treba je narediti pravo koncentracijo "od prve", ven-
dar kako? Domnevam, da večina nima doma natančne teht-
nice za tako majhne mase, torej kaj sedaj?
Ena rešitev bi bila pač uporabiti cel kilogram KOH, dodati
100/0.7 = cca. 130 litrov vode in s tem matematično pravil-
no a neuporabno rešiti problem. Drugi so predlagali merit-
ve 7-gramskih odmerkov na šolski opremi itd. Vendar, kdo
ima dostop do šolske tehtnice, ki sameva v laboratoriju za
kemijo ravno ko bi rad naredil tiskanino? Sam sem doslej
našel dve zelo enostavni in lepo delujoči rešitvi. 

Nekoč sem brskal po kuhinjskih zalogah in po naključju mi
je ostala v roki vrečka pecilnega praška. Na dnu je pisalo
”masa 7g”. To mi je dalo idejo. Iz dveh vrečk in slamice sem
na hitro naredil tehtnico. Na en konec sem obesil polno

SSlliikkaa  2200 - Na hitro izdelana kad
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vrečko, v prazno vrečko na drugem koncu pa metal granu-
le toliko časa, da se je "tehtnica" izravnala. Voilla! Stehtanih
sedem gramov. Ima pa trik še drugi del. 

Ker se mi ni dalo zafrkavati s tehtanjem, slamicami in vreč-
kami ob vsakem osvetljevanju, sem preštel število granul v
stehtanih 7 gramih in se dogovoril sam s seboj, da bom vsa-
kič vregel natanko toliko granul v liter vode in da jih bom na
slepo vlekel s pinceto iz škatle. Tako sem povprečil vse vari-
acije velikosti granul v zadostni meri. Tudi danes, po vseh
teh letih vem, da moram zabrisati v liter vode 30 granul
NaOH. Ne jemljite mojih vrednosti na besedo, saj se mogo-
če povprečna masa granule pri vas razlikuje...

Zanimivo je tudi to, da metoda deluje tudi, če pozabite ška-
tlo s NaOH granulami odprto na zraku dalj časa. Granule se
bodo "napile" vode iz zraka in njihova masa bo zrasla. Če bi
jih takrat stehtali 7g, bi bil znaten del te mase pravzaprav
voda in koncentracija bi bila prenizka. Statistična metoda
pa bi delala še vedno...

Druga metoda je pravzaprav tisto, kar bi moral narediti že
zdavnaj - mini tehtnico za natanko 7 gramov. Na sliki pred
vami je tehtnica, narejena iz pleksi stekla, obe "kangli" sta
pa narejeni iz spodnjega dela 1dc plastenke od barve. Ko
je bila tehtnica gotova, sem jo najprej umeril brez bremena,
nato pa sem v eno kanglo dal breme z maso 7gramov, v
drugo pa z lepilno pištolo nalival vročo plastiko-lepilo,
dokler se tehtnica ni izravnala. 

SSlliikkaa  2211 - Tehtnica

Seveda bi lahko uporabil tudi manj NaOH, a 7g je pripravnih
zato, ker potrebujete 1 liter vode, za kar je "kalibriranih" več-
ina steklenic, ki jih imate v hiši. Sam sem za pripravo razvijal-
ca uporabljal plastenke od alkohola, vodikovega peroksida
itd, predvsem zato, ker imajo kratek in širok vrat in ker jih je
težko razbiti med tresenjem, ki je potrebno, da v razumnem
času raztopite granule v vodi, pa tudi dovolj prosojne so, da
lahko vidite nivo vode. Enkrat odmerite 1 liter in si s floma-
strom označite nivo na "kalibrirani" flaši za pripravo razvijal-
ca. Nalijte torej toplo vodo v steklenico do nekako 1/3, nato
dodajte NaOH granule in jih raztopite v vodi s tresenjem.
Nato samo dodajte preostanek vode in razvijalec je gotov.

Nalijte razvijalec v kadičko in položite osvetljeno tiskanino
vanj. Kadičko rahlo zibajte, da tokovi počasi spirajo fotolak.
V nekaj minutah bi moral razvijalec raztopiti osvetljen foto-
lak. Takrat boste lepo zagledali vezi in ostale elemente, ki
so bile prej preprosto prozorne. V bistvu niso bile povsem
prozorne ampak zelenkaste zaradi laka. Vendar, ker ste
oslojili celo tiskanino z lakom, rahle spremembe barve prej
niste opazili. Po razvijanju pa zelenkasti lak jasno izstopi ob
rdečeoranžnem bakru. Če ste pravilno osvetlili tiskanino,
boste mogoče lahko opazili spremenjeno barvo osvetljene-
ga fotolaka še pred razvijanjem, ki je bolj plavkast...

Pri neenakomernem nanosu fotolaka se vam zna zgoditi, da
določeni deli enostavno ne gredo dol, ne glede na čas raz-
vijanja. Če gre za kako malenkost, jo je bolje spraskati
ročno, v nasprotnem primeru je najbolje ponoviti vajo. Ker
razvijalec (resda ZELO počasi) raztaplja tudi neosvetljeni
fotolak, ni treba z razvijanjem pretiravati v nedogled. Če
stvari po pol ure še vedno niso videti v redu, ponovite posto-
pek in po potrebi spremenite kak parameter (čas ekspozici-
je, čas sušenja, temperaturo ali koncentracijo razvijalca itd).
Slednje še toliko bolj velja za tiskanine, osvetljene preko
naprintanega pausa ali celo navadnega papirja... Ker tu pro-
dira UV tudi skozi najbolj črne površine, je treba biti pazljiv
pri času razvijanja...

SSlliikkaa  2222 - Razvijanje v lugu in razvita ploščica TIV
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6. JEDKANJE TISKANEGA VEZJA

Tudi pri jedkanju je na voljo več poti, pravzaprav dve glavni
poti:
• FeCl/Feriklorid. Ta varianta je počasnejša, ker FeCl ni

zelo navdušen nad razžiranjem bakra. Zato ga je treba
segrevati. 

• Kombinacija HCl in H202. Veliko bolj agresivna in zanimi-
va kombinacija. Na žalost pa napade tudi druge stvari,
tudi kožo in je potrebna zmerna previdnost pri delu. Kljub
temu sem vedno uporabljal to pot... 

Kot že rečeno, sam
uporabljam kombinaci-
jo solne kisline (HCl),
Vodikovega Peroksida
(H202) in vode (H20, ja-
sno).

V knjigah boste našli
mnogo receptur, kot
recimo:

50% H20
35% HCl
15% H202

Kako za vraga pripraviti tako stvar, sploh pa brez pribora, ki
ga najdete v kemičnih laboratorijih? Poleg tega, imate kon-
centrirano HCl-na flaši piše 35% in 25% H202! Kako iz tega
izračunati volumenska razmerja in kako jih odmeriti v pre-
prostem okolju?
Na srečo tu stvari niso tako kritične kot pri pripravi razvijal-
ca in se greste lahko kuharja namesto kemika. V posodo, ki
je vsaj za nekaj cm po vsaki dimenziji večja od tiskanine vlij-
te malo vode - recimo kake 3 - 4 mm. Nato vlijte še toliko ali
manj koncentrirane HCl. Pri tem je ppoommeemmbbnnoo  zzaappoorreeddjjee.
Najprej vlijete vodo, nato vanjo počasi vlijete kislino. Pri tem
se namreč sprosti kar nekaj toplote. Če bi vlili vodo v kon-
centrirano HCl, bi pri prvem dotiku vode s HCl lahko nasta-
lo toliko toplote, da bi prve kaplje vode uparilo. Stvar bi
lahko špricnila na vse strani, kar pa verjetno ni pametno, v
določenih primerih je lahko celo zelo nezdravo - če jo dobi-
te recimo v oči.

SSlliikkaa  2233aa - Najprej ! nalijemo kislino - HCl v pripravljeno vodo ...

HCl sicer razžira vse živo, samo ne tako hitro, da bi vas mo-
ralo biti strah. Imejte pa vedno izvir vode pri roki - po mož-
nosti tekoče. Mi je že enkrat špricnila kapljica v oko in sem
jo pač takoj spral pod vodo in je bilo vse OK. Tudi s kožo je
podobno. Tiskanino lahko vzamete kar z roko ven, vendar
dajte roko v nekaj sekundah pod vodo. Odprte rane so
druga stvar - če imate tudi prasko na koži, vas zna lepo
zapeči v kislini - če se da, vedno raje uporabite plastično ali
leseno pinceto ali palčko (ne kovinske). Vsekakor je najbo-
lje uporabljati gumijaste rokavice. Zakaj bi se izpostavljali,
če ni potrebno ?

V tako razredčeno kislino torej vlijete peroksid. Kemično
reakcijo sem pozabil, vem pa, da se peroksid ob jedkanju
porablja. Brez njega bi bilo jedkanje same kisline zanemar-
ljivo, ko pa dodate H202, bo jedkanica "znorela" in pojedla
ves baker v nekaj sekundah, še posebno če ste težje roke.
Tako hitro jedkanje ni dobro, ker med jedkanjem na površi-
ni bakra nastajajo plinski mehurčki, ki na mnogih točkah
zavirajo jedkanje in povzročajo neenakomerne rezultate.
Poleg tega se takrat zaradi jedkanja tiskanina hitro segreje,
kar lahko poškoduje fotolak. 
Pa tudi kljub brezhibno razvitemu fotolaku jedkanica lahko
požre baker s strani - pod lakom - kar se rado zgodi pri pre-
hitrem ali predolgem jedkanju. 

SSlliikkaa  2233aa - ... nato pa dodajamo vodikov peroksid - H202

SSlliikkaa  2244 - JEDKANJE 
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Zato dodajte H202 previdno. Najprej ga recimo dolijte pri-
bližno pol toliko, kot ste vlili kisline, nato pa ga po potrebi še
malo dolijte. Med jedkanjem se fotolak sam ne požira in če
vaša jedkanica nima prave moči, lahko tudi pustite tiskani-
no toliko dlje na jedkanju... Ta mešanica ima neko svojo
voljo in včasih začne jedkanje povsem počasi, nato se "ji
strga" in kar noče nehati, ko pa jo pustite pri miru 10 minut,
se spet obnaša kot limonada, torej je potreben kanček
potrpljenja. Med jedkanjem narahlo pozibavajte kad in če
imate ravno dno in jedkate dvostransko vezje, semtertja
obrnite tiskanino, da se bo enakomerno jedkala.
Pri jedkanju gre baker s tiskanine v jedkanico v obliki soli,
katere raztopina je zelene barve. Ko jedkanica postane torej
intenzivno zelena, je izrabljena in dodajanje H202 verjetno
ne bo več pomagalo. Zlijte jo v školjko in spustite vodo. Ne
zlivajte teh stvari v umivalnik, sploh pa ne takega, ki ima
recimo kovinsko mrežico, ker jo bo kislina počasi a vztrajno
razžrla po X seansah, tudi če takoj za vsakim izlitjem splak-
nete umivalnik z vodo. Verjemite, govorim iz izkušenj. Aja,
po izlitju splakujte obvezno z vodo, da vam ne napade
napeljave. Večina inštalacije je danes plastična, pa vse-
eno... Te stvari sicer niso najbolj zdrave za okolje (predvsem
zaradi bakra), a za tako majhne količine se ne bo nihče
sekiral...

Neuporabljene mešanice nikar ne hranite za poznejšo upo-
rabo. Čim enkrat dolijete peroksid, mešanice ne morete več
skladiščiti. Enkrat sem po neumnosti tudi to poskusil, pa je
nastali pritisk enolitersko plastenko čez čas napihnil na
dvojni volumen ... 

7. ODSTRANJEVANJE LAKA IN ZAŠČITA PRED KOROZIJO

Če je jedkanje uspelo, se lahko znebimo fotolaka. Tega bi
lahko tudi pustili na vezju, saj bi baker brez zaščite kaj hitro
oksidiral, vendar bi nas pri lotanju lak motil, nastale kemič-
ne spojine pa bi nam kaj hitro požrle konico spajkalnika.
Zato torej tiskanino očistimo do kovinskega sijaja s kombi-
nacijo VIM-a in plutastega zamaška ...
Ko so stvari brezhibne in čiste, je treba baker zaščititi pred
korozijo. Sam v ta namen uporabljam kolofonijo, raztopljeno
v alkoholu, lahko pa enostavno s spajkalnikom pocinite vse
bakrene površine. Vsak način ima svoje prednosti, lahko pa
seveda uporabite tudi oba.

7a. Kolofonija
Kolofonija je kamnina, ki jo dobite v Chemu in podobnih
trgovinah, uporabljajo pa jo baje še največ mesarji (pojma
nimam zakaj in verjetno tudi nočem vedeti ;o). Gre za rahlo
smolaste prozorne kamenčke rumenorjave barve, ki vam
lahko imenitno pomagajo pri lotanju in se topijo na višjih
temperaturah, topi pa jih tudi alkohol. Nekaj kamenčkov
dajte torej v deciliter alkohola in počakajte, da se stopijo.
Zaradi zelo počasnega topljenja je to najbolje narediti prej
in imeti raztopino pri roki. Zadnje čase je cena etilalkohola
poskočila v nore višave, zato lahko uporabite izopropil alko-
hol, ki se obnaša praktično enako, le da močneje hlapi, veli-
ko lepše gori in je 5x cenejši...Mešanico torej nanesite s
čopičem na tiskanino in počakajte, da alkohol odhlapi-
Ostal bo tanek sloj kolofonije, ki bo vezi ščitil pred korozijo,

pri spajkanih površinah pa bo lepo pomagal pri spajkanju.
Prednost tega načina je lep uniformen sloj kolofonije, sla-
bost pa je v tem, da so take tiskanine potem precej lepljive.
Baje je v ta namen še boljši trikloretilen, ki ga enako poce-
ni dobite v Chemu. Baje da po njemu kolofonija ni lepljiva.
Trikloretilen se uporablja za čiščenje in razmaščevanje-tudi
v elektroniki. Glavne značilnosti so, da hlapi noro hitro in DA
NE GORI, kar sodeč po vonju ne bi nikoli verjeli...

7b. Nanos spajke
S spajkalnikom pocinite vse površine, nato pa ostanke čistil-
ne paste iz spajkalne žice sperete z npr. alkoholom. Poleg
same zaščite pred korozijo imajo take vezi tudi nižjo ohm-
sko upornost zaradi dodanega prevodnega sloja spajke.
Slabosti so poraba spajke, ki je relativno draga in termično
mučenje vezi, ki lahko v skrajnih primerih tudi odstopijo. Ko
greste s spajkalnikom čez vezico, preide točka pod spajkal-
no konico v trenutku s sobne temperature na 300°C in se v
nekaj sekundah ohladi pod 60°C. Takrat lahko popusti vez
med bakrom in podlago, še posebno pri tanjših vezicah in
majhnih krogcih.
Lahko pa seveda kombiniramo nanos kolofonije s spaj-
ko.Zaradi kolofonije boste tako tiskanino z lahkoto pospaj-
kali, poraba spajke bo minimalna in tudi temperaturo spaj-
kalnika lahko precej spustite. Ali boste pozneje kolofonijo
sprali z alkoholom, je stvar vaše izbire.

7c. Uporaba "plastik spreja"
Tako imenovani ”plastik sprej”, ki ga lahko dobite v trgovi-
nah z elektroniko je tudi lahko uporabna rešitev. Po spreja-
nju in sušenju nastane na tiskanini zelo tanek sloj, ki one-
mogoča oksidacijo. Težava je v tem, da plastik sprej onemo-
goča ali vsaj otežuje lotanje in je zato najbolje posprejati že
zlotano in dokončano vezje, kar določene komponente ne
prenesejo najbolje (recimo podnožja, potenciometri itd).
Poleg tega plastik sprej tudi ni tako poceni kot kolofonija.

7d. Uporaba foto laka v vlogi "stop-maske"
Te rešitve še nisem preizkusil, bi pa lahko delovala. Vloga
stop-maske pri tiskaninah sicer ni zaščita pred korozijo, saj
ne pokriva lotanih površin, vendar te po lotanju vseh kom-
ponent tako in tako pokriva spajka... V praksi bi to naredil
tako, da bi izdelal dodatni film, ki bi imel področja s pini in
ostalimi spajkalnimi površinami prozorne, preostalo površi-
no pa črno. Zjedkano ploščico nato očistite (VIM+pluta),
nato nanesete spet fotolak in osvetlite skozi omenjeni film.
Razvijanje pobere fotolak z neželjenih površin in tako dobi-
te zaščito. Moralo bi delati, nisem pa preizkusil dolgotrajne-
ga vpliva laka na baker ...
V praksi se ne dajem z zaščito prototipov, ker jih po odpra-
vi vseh napak tako in tako nadomestim s profi tiskanino,
torej baker ne dobi poštene priložnosti, da bi oksidiral, če
pa že uporabim zaščito, je to plast kolofonije...

8. VRTANJE TISKANINE, OBREZ IN PRIPRAVA NA SPAJ-
KANJE ELEMENTOV

Tu pride na vrsto obrez tiskanine in vrtanje lukenj. Če ste
mogoče pomislili, da bi tiskanino obrezali že pred nanosom
laka in osvetljavanjem, je to slaba ideja iz več razlogov.
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Prvič, robovi ponavadi nikoli niso 100% ravni. Tudi lak se
med sprejanjem odebeli ravno na robovih. Tako je najbolje
najprej odrezati kos tiskanine, ki je na vsako stran vsaj za
5mm večji od filmov. Filmi naj imajo označene robove, vsaj
v vogalih. Po osvetljevanju in jedkanju vam bodo ostale na
tiskanini jasne oznake, kje je treba rezati ... Nekateri uporab-
ljajo za rezanje tiskanin velike vzvodne škarje za pločevino,
kar pa vam odsvetujem. Pri rezanju tiskanine nastajajo veli-
ke sile, ki deformirajo tako nosilec (največkrat vitroplast) kot
tudi vezavo bakrene folije in včasih tudi folijo. V praksi to
pomeni, da se vam lahko po rezanju pojavijo razpoke v
vezeh, ki gredo ob robovih tiskanine, pa tudi celotne vezi
lahko odstopijo. Zato uporabljajte žago, najraje modelar-
sko. Z malo potrpljenja lahko lepo izžagate tiskanino v ne-
kaj minutah, ne da bi jo poškodovali. 

Za vrtanje lukenj si boste morali omisliti poseben vrtalni
strojček, ker z domačim 500W Black&Deckerjem enostav-
no ne bo šlo zadovoljivo. Potrebujete strojček, ki se zna
zavrteti na cca. 20.000 obratih v minuti in ki ima recimo
100W. Poleg tega mora biti precizen-običajni vrtalniki imajo
za tanke svedre enostavno prevelike tolerance.
Sam imam v ta namen Proxxonov IB/E vrtalnik, ki sem ga

dobil za cca. 24 kSIT pred letom ali dvema in ni mi žal. Po-
leg vrtalnika poskusite dobiti še kakovostno stojalo zanj. Ob
Proxxonov IB/E najbolje paše stojalo MBS 140/S. Stojalo je
za tovrstna vrtanja nujno zato, ker za vrtanje vitroplasta
potrebujete trdi vidia sveder, ta pa je izredno krhek, tako da
je vrtanje iz roke praktično nemogoče, ne da bi ga na prvi
luknji zlomili.
Včasih smo to vrtali z navadnimi svedri, a ti zelo hitro odpo-
vedo pri vrtanju vitroplasta, poleg tega pa so tako zvrtane
luknje slabe (sveder naredi namesto lepe luknje v plošči
nekakšen mini krater). Zato so trdi, profesionalni svedri
praktično nujnost, s tem pa tudi dober vrtalnik in stojalo
zanj.
Sami prodajamo (po pošti) Proxxonove vrtalnike, poleg
tega smo nedavno dobili HAM-ove profesionalne svedre
(tudi tiste trde, za elektronike) v poštno prodajo. Če jih ne
najdete drugje, poskusite pri nas.

Tako, za celoten postopek izdelave tiskanine torej potrebu-
jete:

Fotopostopek ni taka umetnost, samo nekaj prakse rabite.
Za ta primer sem dobesedno v zadnjem trenutku našel ke-
mikalije v kleti. Stvari so preživele na polici vsaj 5 let, ne da
bi se jih dotaknil in v manj kot pol ure sem v roki držal zjed-
kano vezje. Le kadičke sem naredil nove, ker sem ravno
sedaj dobil mravljinčno kislino in sem jo hotel preizkusiti ;o)
Tudi UV svetilka je bila na hitro improvizirana. Fotolaka
sploh nisem kaj dosti sušil, ker se mi ni dalo iskati ventila-
torja. Fotolak je bil tako star, da je rja že pošteno načela plo-
čevinko (vsekakor več kot 5 let, čeprav je trajnost baje ome-
jena na 1 leto), pa kljub vsemu je tiskanina uspela 1/1 "iz
prve". Z malo priprave orodij in vaje boste virtuoz.

SSlliikkaa  2244 - Vrtanje luknjic. Tu ne varčujte pri kakovostnih svedrih 

SSlliikkaa  2244 - Najbolje je uporabiti stojalo z natančnim pomikom 

ZZaa  iizzddeellaavvoo  ffiillmmoovv::
• CAD program s Postscript izhodom, kot je denimo

PCB za Linux okolje ali  Protel, Eagle, Tango, Accel
EDA itd... 

• inkjet ali laserski tiskalnik dostop do grafičnega stu-
dia za izdelavo filmov (Camera d.o.o., Studio K, itd.). 

IIzzddeellaavvaa  ssvveettiillaa::
• dve živosrebrni 250W žarnici ali dve UV neonki
• dve ustrezni dušilki 
• električne drobnarije (žica, vtič, grla za žarnice) 
• aluminij za reflektor 
• steklo za pokrivanje tiskanine med osvetljevanjem 
Žarnice in dušilke dobite v BTC hala D, Merkur, verjetno
tudi stikalo, grla in žice. Ostalo v železarni (aluminij) ter
splošnih trgovinah... 
FFoottoollaakk::
• Positiv 20 sprej (dobite v HTEju, IC, JUST-u. Delku itd) 
KKeemmiijjaa::
• NaOH (Natrijev Hidroksid), HCl (Solna kislina), H2O2

vodikov peroksid dobite v Chemu 
• izopropilni ali etilni alkohol dobite v Chemu 
• kolofonija-Chemo 
• Vim - v vsaki trgovini v oddelku čistil 
OOssttaalloo::
• kadičke za razvijanje, jedkanje, izpiranje. Rabite vsaj

dve kadički. 

E
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Hamegov  prenosni frekvenčni 
analizator HM-5033

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

G lavnim igralcem na področju spektralnih analizatorjev se je s svojim prenosnim modelom na našem trgu priključil
tudi Hameg. Kaj lahko torej pričakujemo od novega prenosnega inštrumenta?

HM-5033 ustreza kriterijem pre-
nosljivosti, saj ob merah 162 x 70
x 260 mm tehta 1.7 kg in je v po-
sebni torbici - etuiju, v katerem ga
lahko tudi uporabljamo. Vdelane
Ni-Mh baterije mu omogočajo pri-
bližno dve uri samostojnega dela,
če delamo brez osvetlitve zaslo-
na.

Vdelan je monokromatski zaslon,
ki omogoča pregled signala z do
251 točkami naenkrat in katerega
dejanjska ločljivost sicer ni nave-
dena, po moji oceni pa ustreza
240x320. Zaslonu lahko nastavi-
mo tako kontrast kot tudi stopnjo
osvetlitve in ima soliden prikaz.

Na levi strani inštrumenta sta
konektorja za napajanje in pove-
zavo na PC (RS-232, 2400-38400
bps). Programje za prenos podatkov in upravljanje inštru-
menta spada v dodatno opremo in ga boste dobili za dodat-
nih cca. 150 EUR. 

Delovno temperaturno območje inštrumenta je sicer od 0
°C do 40 °C, vendar dosega deklarirane tolerančne zahte-
ve v območju 23 °C+/- 10 °C. 

Merjeni signal pripeljemo v inštrument preko konektorja
SMA, na voljo pa so tudi različni adapterji za BNC in
PL239/PL259, antene in kabli. 

Na inštrument je moč priklopiti tudi namenski tiskalnik prek
že omenjenega serijskega vmesnika. Kot dodatno opremo
ponujajo tudi precej anten za merjenje električne poljske
jakosti in  jakosti magnetnega polja.

Tako lahko gledamo na HM-5033 kot na merilnik jakosti
magnetnega in električnega polja poleg frekvenčnega ana-
lizatorja. Dinamični obseg je precej večji od tega, kar bi pri-
čakovali od prenosnega digitalnega inštrumenta in je tako
uporaben tudi v te namene. 

HM-5033 ima frekvenčni obseg vhodnega signala od 50
kHz do 3.3 GHz, ima napako do 30 kHz + 100 kHz x t (čas
preleta) + 1 točko odčitka na zaslonu. Frekvenčni razpon

meritve je moč nastaviti v območ-
ju od 200 kHz do 10 MHz.

Na voljo sta dve širini zajema:
zajem z vzorčenjem širine 30
kHz in zajem z vzorčenjem širine
100 kHz. HM-5033 zna preraču-
nati vhodni signal glede na son-
do, iz katere je zajet in ga tako
tudi prikazati poleg dBV (in seve-
da µV in mV) tudi v dBV/m, dBm
in dbA/m. Vdelan ojačevalnik in
atenuator samodejno nastavita
potrebno optimalno razmerje, da
se prilagodita zahtevam vhodne-
ga signala. Tako lahko še pred
zajemom signala tega oslabimo
za od nič do štirideset decibelov.

Če pa nam to ni dovolj, lahko
uporabimo tudi zunanji atenuator
in/ali ojačevalnik, vendar takrat

inštrument seveda ne bo mogel brez naše pomoči nastavi-
ti referenčni nivo, ker ne bo poznal ojačanja ali slabljenja
zunanjega sklopa. Takrat si lahko pomagamo s pomočjo
funkcije za premik referenčnega nivoja.

Vhodno impedanco lahko nastavimo na 50 Ohmov ali 75
Ohmov. Vertikalno skalo lahko nastavimo v dveh stopnjah;
2dB/rd in 10dB/rd 

Čas preleta lahkko nastavljamo v širokih mejah od 10 ms
do 30 s, na voljo pa so tudi funkcije za samodejno nastavi-
tev merilnih parametrov glede na trenutni signal. 

Tako kot smo tega vajeni tudi pri denimo osciloskopih,
lahko tudi tu izbiramo način zajema podatkov. Lahko kaže-
mo signal kot je zajet, brez manipulacij, lahkko kažemo pov-
prečje željenega števila preletov, lahko pa opazujemo mak-
simum, minimum ali izrisujemo nove prelete čez stare in
tako tudi zgodovino signala.   

Podobno je  tudi z meritvami, ki jih inštrument izračuna iz
zajetega signala. Tako lahkko dobimo moč opazovanega
signala in sicer v celotnem frekvenčnem področju ali v dolo-
čenem pasu ali samo moč dominantne frekvenčne kompo-
nente. Telekomunikacijskim tehnikom in inženirjem bodo
zanimive tudi meritev presluha med kanali širina prenosne-
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ga kanala. Obe sta seveda izvedeni iz
zajetega signala, vendar na preprost
način kažejo količine, ki bi jih sicer
morali računati ročno. 

Poleg tega so na voljo tudi že prej
omenjene meritve električne in mag-
netne poljske jakosti, za katere potre-
bujemo posebej za to kalibrirane
antene s poznanimi izgubami, frek-
venčno karakteristiko in sevalnim dia-
gramom. Poleg prednastavljenih mož-
nosti lahko uporabimo tudi svojo
anteno/senzor in njegovo karakteristi-
ko v obliki tabele vnesemo v inštru-
ment, ki bo v skladu s tem normalizi-
ral zajeti signal.

Posebej zanimiva se mi zdi sonda CP-
2S za merjenje jakosti magnetnega
polja, ki deluje v širokem frekvenč-

nem področju (10 MHz do 3 GHz) in
ki ima zelo veliko kotno usmerjenost
in s tem tudi prostorsko ločljivost. Pri
tej sondi pred pričetkom meritve ni
dovolj, da vnesemo njeno ime pri izbi-
ri sonde, ampak tudi dodatne kalibra-
cijske podatke, ki se skrivajo v poseb-
ni identifikacijski kodi. 

To očitno omogoča deseganje dekla-
rirane točnosti, saj so možna odsto-
panja +/- 1dB, kar se mi ne zdi ravno
slabo za sondo s tem frekvenčnim
razponom.

Komunikacija s PC računalnikom je
zelo uporabna, bi si pa zaželel hitrej-
ših protokolov. Celo 38.400 bps je
namreč polžje počasno, da o 2.400
bps ne govorimo. Verjetno si snovalci
niso upali uporabiti višjih hitrosti, ker

bi elektromagnetne motnje lahko vpli-
vale na natančnost meritev, pa vendar
bi inštrument lahko vsaj ponudil tudi
tako opcijo. 

Petsekundno čakanje na to, da se bo
zajeti signal pojavil na zaslonu zna
parati živce. Rahlo nadležno je tudi to,
da program ne sinhronizira podatkov
z ukazi s tipkovnice instrumenta. Če
boste recimo na Pcju nastavili central-
no frekvenco na 1 GHz in jo na inštru-
mentu pozneje popravili ročno na
800 MHz, sprememba ne bo vidna na
zaslonu PCja,  ki bo še vedno kazal 1
GHz.

Tudi trenutek, ko naj bo dogodek pre-
nesen na PC med delovanjem, ni
točno znan in pojav mora trajati kar
nekaj časa, da smo lahko prepričani v
to, da ga je program zajel. Temu se
sicer lahko izognemo tako, da opazu-
jemo sam LCD zaslon in pritisnemo
tipko "HOLD" (na inštrumentu ali v ok-
nu programa) v danem trenutku, ven-
dar rešitev ni najelegantnejša. 

Skratka, MAS-300 je povsem uporab-
no programsko orodje, a  ne  pričakuj-
te od njega čudežev. Ni denimo na-
menjen upravljanju na daljavo, saj je
zelo zaželjeno da imate inštrument še
vedno na mizi poleg sebe, omogoča
vam pa prenos podatkov v PC v upo-
rabni obliki, tako da jih boste lahko
obdelovali naprej. Možen je namreč
izvoz tako zajetih podatkov kot sledi iz
pomnilnika v CVS formatu, ki ga zlah-
ka lahko uvozimo v spodobno pregle-
dnico, na primer Excel. E
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CAD-EDA za Linux
Avtor: Branko Badrljica , Hydra & Co. d.o.o., brankob@avtomatika.com

V si, ki ste kdajkoli prišli v stik z elektroniko, ste se verjetno srečali z osnovno težavo, ki jo imajo
vsi začetniki pri nas. Univerzalni inštrument je danes poceni, tudi nek enostaven usmernik se da

dobiti za znosen denar, prav tako spajkalnik itd. A kje dobiti spodobno CAD programje za risanje
tiskanin za majhen denar ?

Leta nazaj so se pri nas uporabljali
izključno programi iz piratskih kanalov.

Takrat ni bila problem cena programa, ampak izbira med
vsemi programi in učenje dela s programom praktično brez
vsakršne podpore. Vendar smo že kar nekaj let izven
vplivov Balkana (vsaj radi bi bili) in se takih stvari ne gremo
več. Solidni CAD programi, kot sta denimo Protel ali PCAD
pa stanejo bogastvo in lahko si jih privoščijo samo ljudje, ki
jim tiskanine gledajo iz ušes.

Za samograditelje in vikend elektronike kaze torej bolj
slabo. Na Windows platformi se dobi še kup drugih pro-
gramov, a imajo vsi, s katerimi smo se pozabavali, vsaj
nekaj resnih napak- visoko ceno, kup hroščev, ubijalski
uporabniški vmesnik, kupe nedodelanih opcij, manjkajoče
funkcije, nujne za praktično delo, zelo omejene low-cost ali
brezplačne verzije, vezanost na enega proizvajalca tiskanin,
ponavadi pa večino tega obenem. 

Ker se že nekaj časa zagnano ubadam z Gentoo Linuxom,
sem se odločil, da se pozabavam tudi z dosegljivimi CAD
programi zanj. Čeprav so programi večinoma zastonj in
celo v odprti kodi, sem bil nad rezultati pravzaprav pre-
senečen. Programi so na prvi pogled zelo robati in manjka
jim delo grafičnih oblikovalcev, vendar se jim pozna, da so
jih delali elektroniki za elektronike, zato so kompaktni, rela-
tivno hitri, brez nepotrebnih opcij, čeprav špartanski. Ker so
jih ustvarili programerji, ki se niso sekirali za lahkotnost inš-
talacije in podobne stvari, vam  toplo priporočam, da si
omislite Gentoo Linux ali kako drugo distribucijo, ki ima te
programe bodisi že instalirane ali pa jih zna samodejno
instalirati.

Tako vam priporočam ogled:
• XCircuit ; shematik
• PCB ; izris tiskanine
• gEDA (= GNU EDA); skupina programov za izris

shematike, delo s knjižnicami, simulacijo itd...

1. XCircuit

XCircuit bi pravzaprav tezko poimenovali shematik. Gre za
vektorski program za risanje, ki dela vedno neposredno v
Postscriptu, ima pa  tudi dodatek, ki mu omogoča izvoz
netliste. 

Funkcije za risanje shematike so torej dodane vanj, je pa
program namenjen splošnemu risanju. Zanimivo je tudi, da
XCircuit shranjuje vse, tudi električne sheme v obliki
PostScripta. 

Slika 1: XCircuit na delu

Program je namenjen delu v Gnome okolju, dela pa seveda
tudi pod KDE-jem, čeprav ne izkorišča QT-jevih knjižnic in je
zato videti precej staromodno. Je program sirokih možnosti,
saj ga uporabljajo celo za izris notnega črtovja! XCircuit
pozna večstranske sheme, knjižnice elementov, hierarhične
shematske ureditve (elementi v shemi so tudi sami sheme),
knjižnice elementov, možnost definicije dodatnih knjižnic in
elementov v njih, razširitev lastnosti elementov, koncepte
dedovanja lastnosti, možnost izvoza netliste in še kaj.
Pravzaprav bi verjetno lahko v XCircuitu lahko urejali celo
tiskano vezje, če bi ga naložili v PostScript obliki, vendar bi
zaradi pomanjkanja namenskih orodij za urejanje tiskanin
verjetno kaj kmalu obupali. 

XCircuit ima vse funkcije, ki bi jih od shematika pričakovali,
čeprav so mnoge malo globlje zakopane in niso ravno
vidne na prvi pogled. Tako je denimo s samodejnim
številčenjem nogic, signalov in elementov. Načeloma je pri
delu s programom zelo zdravo poznati skriptni jezik Tcl, saj
program ponuja ukazno vrstico v tem jeziku. Tako si dokaj
enostavno lahko omislite makroje za vse funkcije, ki jih
potrebujete. 

Knjižnice elementov v XCircuitu so dosegljive z enim klikom
oz. pritiskom na tipko, vendar uporabljeni sistem ni ravno
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optimalen za delo z elektroniko, kjer imate lahko veliko
knjižnic in v vsaki veliko elementov. Poleg tega je v
knjižnicah je le nekaj elementov, pa še ti so bolj mišljeni kot
tutorial, na podlagi katerega se pričakuje od vas, da si
boste narisali svoje elemente. Mogoče bo kdo razočaran
nad tem, je pa to pričakovano in celo verjetno nujno.
Program je namenjen zelo široki paleti področij in ni
pričakovati od avtorja, da jih bo vse pokril s kakovostnimi
knjižnicami, zato se tudi očitno ni trudil. 

Tako in tako je vedno treba preveriti in si prilagoditi
priložene knjižnice, kar je po mojih izkušnjah zamudneje od
risanja novih. Po spoznavanju vsakega novega programa
vas torej čaka vsaj nekaj dni, če že ne cel teden risanja
knjižnic in nastavljanja ter preverjanja vseh opcij, če želite
res dobro spoznati orodje in si prihraniti kupe glavobolov v
prihodnje, torej tu tudi Xcircuit ne bo izjema.

Dokumentacijo, izvorne datoteke in ostale podatke za
XCircuit dobite na: http://bach.ece.jhu.edu/~tim/pro-
grams/xcircuit/

2. gEDA 

Za razliko od programa XCIrcuit, je gEDA skupina special-
iziranih orodij, namenjenih ravno za načrtovanje elektron-
skih vezij in sklopov.
gEDA je v bistvu skupina programov, sestavljena iz:

• geda - GUI/Project Manager
• gerbv - Gerber/Excellon file viewer
• gnetlist - Netlist generation 
• gnucap - GPLed mixed-mode/mixed-level circuit simula-

tor
• gschem - Schematic capture 
• gsymcheck - Symbol checker 
• GTKWave - Electronic waveform viewer
• gwave - Analog waveform viewer
• Icarus - Verilog simulation and synthesis tool
• ngspice - An improved SPICE

SSlliikkaa  22 - Enostavna demo shematika v gSchem-u
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gEDA je integrator vseh programov, čeprav programe lahko
uporabljamo tudi samostojno. Prepričan sem, da boste
našli čas za to, da se boste pozabavali z ostalimi, a mene je
zanimal samo "gschem" ob "gnetlist-u" za generiranje sez-
nama povezav (netlist) in "gsymcheck-u" za preverjanje
korektnosti definiranih elementov.

gSchem je dokaj spodoben program za izris shem in
kreacijo knjižnic elementov, ki rahlo spominja na legendarni
DOS-ovski Tango, le da nima njegovih hib (16-bitno delo,
brez podpore proizvajalca, closed source, brez driverjev za
nove kartice, tiskalnike itd...)

Slika 3 - Urejanje elementa
v knjižnici...

Omogoča:

• izdelavo večstranskih
shem, tako v "flat", kot
v drevesni hierarhiji

• definicijo elementov in
knjižnic elementov

• nastavitev predefinira-
nih lastnosti element-
ov (atributov) in pove-
zav

• neposreden izvoz she-
m(e) v PNG formatu
(uporabno za izdelavo
hitre elektronske do-
kumentacije)

• tiskanje shematike v PostScript obliki neposredno v
datoteko

Tako kot Tango, ima tudi gSchem definirane uporabne bliž-
njice do pogosto uporabljanih funkcij, ki si jih ni težko
zapomniti. Program sam je v osnovi sila enostaven, saj ni-
ma veliko menijev in opcij, a tudi tu drži stari angleški pre-
govor ”Devil is in the details” - ”Hudič je v podrobnostih” ;o)

Ni videti, da bi gSchem lahko podpiral poljubne atribute ele-
mentov, a očitno podpira vse za izdelavo simulacijskih mod-
elov, netliste- tako za izdelavo tiskanine kot za simulacijo in
sintezo designa v programirljivi logiki itd. 

gSchem omogoča to, kar najdete v menijih. Za razliko od
XCircuita tu ni potrebe po hudi alkemiji z uporabo makrojev
itd. Obstaja sicer opcija, s pomočjo katere lahko poženemo
zunanji program,  vendar je ta bolj namenjena obdelavi ali
predelavi shranjenih podatkov, ne pa dodajanju makrouka-
zov.

Program je precej enostaven, tako skozi uporabniški vmes-
nik kot tudi v drobovju. Tako je denimo definicija elementa
v knjižnici na las podobna izrisu sheme in knjižnica je v
bistvu mapa na disku, znotraj katere so elementi - datoteke.
Tako je kopiranje elementov iz knjižnice v knjižnico zelo
enostavno in zanj ne potrebujete posebnega programa, pa

tudi predelava, preimenovanje in kombinacija knjižnic je
trivialna.
Poleg tega je moč tudi vdelati uporabljene elemente v samo
shemo, tako da svojo shemo tako lahko pošljete tudi komu
drugemu, ne bi se ukvarjali s problemom knjižnic, je pa res,
da je ta opcija trenutno v eksperimentalni fazi.  

Vse, kar vas zanima o gEDA-i in njenih komponentah, lahko
najdete na spletnem naslovu:

http://www.geda.seul.org

3. PCB

PCB je program za urejanje tiskanih vezij. Z njim lahko
definiramo tudi ohišja elementov in vse tisto, kar sodi v to
področje. 

PCB omogoča:

• delo s tiskaninami na do 8 signalnih slojev
• RS-274-X (Gerber) izhod
• NC Drill izhod
• izhod za component placer- "Centroid (X-Y) data output"
• Postscript in  Encapsulated Postscript izhod
• majhen, a soliden Autorouter
• optimizator dolžine vezic
• "Rats nest"- prikaz potrebnih vezi med objekti na tiskani-

ni
• Design Rule Checker (DRC)
• "Connectivity verification"- preverjanje povezanosti
• lahko sodeluje s shematiki, kot sta denimo gEDA in

XCircuit
• uporablja GPL licenco

Program pri delu, tako kot ostali opisani, uporablja Gnome
okolje in gtk knjižnice, čeprav se ga da uporabljati tudi sredi
KDE okolja. PCB je majhen, praktično monoliten program-

ček, ki postori vse opisano. 
Slika 4 - Demo tiskanina, odprta in pripravljena za delo v PCBju...

Knjižnice ohišij niso bogve kako izčrpne in pričakujete lah-
ko, da si boste morali zdefinirati sami večino elementov, ki
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vas zanimajo, a to bi verjetno morali tako in tako, tudi, če bi uporabljali kako drago
plačano komercialno rešitev. Tako kot za druge prikazane programe, lahko tudi za
PCB rečemo, da gre za relativno enostaven program z enostavno menujsko struk-
turo, v katero se tu ne mislimo spuščati, saj je podrobno opisana tudi v priloženih
navodilih, kot tudi na njegovem domačem websiteu. Podrobno spoznavanje s
programom vam tako ne bi smelo vzeti več kot uro ali dve časa, sploh če imate
izkušnje s CAD programi za elektroniko.

Tako kot ostali programi, tudi PCB ne dela kakih velikih razlik med elementom in
tiskanino. Definicija elementa je zanj le poseben primer definicije tiskanine. V
knjižnico elementov lahko shranjujemo tako elemente kot tudi kose tiskanine, ki
jih mislimo pozneje uporabiti kje drugje. Za razliko od prejšnjih verzij programa,
lahko definiramo element grafično, tako kot se to spodobi pri tovrstnih CAD pro-
gramih, in ne skozi programiranje in uporabo makrojezika m4 in podobnih stvari. 

Tu PCB do skrajnosti poenostavlja stvari. Zanj tako denimo med via-o in pinom ni
bistvene razlike. Pin je zanj le oštevilčena via, ki pripada elementu, pad pa kos
črte, narisan na bakru, ki nosi dodatne podatke o številki in imenu v okvirih ele-
menta. Tako element tudi definiramo- narišemo stvari, ki ga sestavljajo, nato pa jih
izberemo in jih spremenimo v element ("convert selection to element").

Rezultat lahko natisnemo, tako v PS in EPS obliki, kot tudi v Gerber obliki, lahko
pa tudi izvozimo sliko tiskanine kot PNG, kar je zelo uporabno pri izdelavi doku-
mentacije.

Za podrobna navodila za delo s programom vtipkajte v ukazni vrstici vašega sis-
tema "info pcb", oziroma si poglejte dokumentacijo na uradnem websiteu:
http://pcb.sourceforge.net/ E
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CQ CONTEST!
Avtor: Dragan Selan - S57TDA, Elektronika

"Contest", čarobna beseda, ki vsakemu pravemu radioamaterju požene adrenalin v srce in ga spomni na
pretekle avanture. Osem, štirindvajset ali celo oseminštirideset ur neprestanega tekmovanja z drugimi
udeleženci, lastno tehniko in s samim seboj. Pravzaprav s svojo trmo, ki nas pripravi do tega, da sedimo
za postajo, nežno vrtimo gumb VFO-ja pri iskanju korespondentov, vztrajno ponavljamo "CQ CONTEST,
CQ CONTEST, ... ", vlečemo na uho, preklinjamo sosednjo postajo, ki je šla na oddajo ravno takrat, ko se
je pojavil odličen a komaj slišen DX in ga popolnoma prekrila, .... in vztrajno nizamo zvezo za zvezo, točko
za točko.

Na VHF, UHF in SHF področjih ima stvar še poseben čar.
Če hočeš dober rezultat, je potrebno kar nekaj pogojev:
dobra lokacija, dobra tehnika, dobre propagacije in dober
operater ali operaterji. Običajno je tako, da šepa vsaj en
pogoj, raje pa več, zato so tudi rezultati temu primerni.  Le
najboljši izpolnjujejo vse ali največ pogojev in zato zmagu-
jejo!
Ker sem tudi sam radioamater, nekoč tudi navdušen tekmo-
valec, čeprav s svojimi skromnimi sredstvi nisem dosegal
resnejših rezultatov, sem se odločil posneti eno od takšnih
tekmovanj. Po kratkem dogovoru z Brankom, S57C, je bilo
sklenjeno, da si ogledam Alpe Adria VHF tekmovanje 2003.
Branko je sklenil, da bo tudi tokrat tekmoval izključno v tele-
grafiji - torej v kategoriji B.

S57C Contest Season in Alpe Adria

Branko se je za leto 2003 odločil s svojimi kolegi celo leto
tekmovati z Lisce. Sklenjeno je bilo, da bodo poskušali
narediti največ, kar zmorejo s te tekmovalne lokacije na
vseh UKV frekvenčnih pasovih od 144 MHz pa do 24 GHz
in to v celotni UKV tekmovalni sezoni od meseca marca do

novembra. Njihova aktivnost nosi razpoznavno ime "S57C
Contest Season 2003". Tekmovali so kot ekipa, torej več
operaterjev na vseh pasovih. Glavni cilj pa je bil narediti
čimvečji zbir točk za S5 UKV prvenstvo, ki ga sponzorira
S5 VHF portal. Celoletna aktivnost ekipe je dobro doku-
mentirana na spletni strani http://lea.hamradio.si/~s57c/
2003, rezultati S5UKV prvenstva pa so objavljeni na http://-
slovhf.net. Udeleženci v tekmovalni ekipi "S57C Contest
Season 2003" so bili Bojan/S51QA, Jani/S52CO, Adi/
S55M, Branko/S57C, Tone/S57Q, Jan/S57ORO, Darko/
S57UUD, Danilo/S57ODB, Jože/S57NAW ter dva gosta iz
tujine Mirko/IK3UNA ter Alex/I4YNO. Le v Alpe Adria VHF
tekmovanju je Branko tekmoval sam, ker je bila takrat veči-
na ostalih članov ekipe na dopustih. Tekmovanje Alpe Adria
je le na enem frekvenčnem pasu in še to samo 8 ur, tako da
ne bi nič bistvenega pridobili, tudi če bi bilo operaterjev več.

PRIPRAVE
Digitalni fotoaparat, kamero, polnilnike akumulatorjev, re-
zervne akumulatorje, avdio/video in podatkovne kable, pre-
nosni računalnik in nekaj orodja sem zložil v prtljažnik.
Naivno misleč, da bom tudi sam morda naredil nekaj zvez,
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sem si od kolega Janeza - S53V sposodil 9-elementno
Yagico in cevi za antenski stolp, na računalnik sem naložil
Robijev tekmovalni program Ctest, pregledal postajo in vse
skupaj zložil v avto ter krenil avanturi naproti :o)). Ja, tako
kot nekoč!

Da ne bi sam taval po zasavskih hribih, sva se z Brankom
dobila v Sevnici od koder sva skupaj nadaljevala pot do
končnega cilja Poznalo se je, da dobro pozna pot, saj je šlo
dokaj hitro in je stara Astra kar vzdihovala na strmih prede-
lih gozdne ceste. Po kakšne pol ure vožnje večinoma nav-
kreber sem zagledal radar meteorološke postaje na vrhu
prijetnega hriba. Na parkirišču pod vrhom poleg gostišča je
bilo parkiranih kar precej avtomobilov, saj je Lisca turistična
točka za precejšen del vzhodne Slovenije. Kar malce mote-
če je iz zvočnikov grmela glasba, obiskovalci pa so se son-
čili na travniku pod vrhom.

Jože, S57NAW je bil z delom opreme že na vrhu. S parkiriš-
ča smo prenesli opremo na vrh Lisce, kjer poleg meteorolo-
ške postaje stoji lesena hišica postaje žičnice. Aha, elektri-
ka torej je. Takoj smo se lotili dela. Jože postavljanja stolpa,
Branko koordiniranja, umerjanja in povezovanja tehnike, jaz
pa snemanja.

POSTAVLJANJE ANTENSKIH SISTEMOV

Branko, S57C, na dveh metrih uporablja tri antenske siste-
me istočasno. Preko delilnikov moči napaja vse tri istočas-
no na oddaji, na sprejemu pa na hitro preleti vsakega pose-
bej. Od tega je en antenski sistem fiksen, dva pa sta vrtljiva.
Kot fiksni sistem je uporabljenih šest 3-elementnih Yagic
OK1FYA, na istem stolpu pa je še sistem dveh vrtljivih 15-
elementnih long yagi DJ9BV anten. Tretji sistem postavi

neposredno pred tekmovanjem. Tokrat je bila za to predvi-
dena le ena 16-el. Yagi-I0JXX.

Med dogovori mi je Branko večkrat omenil, da bo zanimivo
videti, kako en sam človek dvigne 12-metrski stolp in nanj
postavi še antene. Glede na izkušnje se mi je to zdelo sko-

raj nemogoče, saj se za to ponavadi uporabljajo avtodviga-
la, vendar je Jože živ dokaz, da se to da. Kdor bi rad videl
kako, si lahko ogleda tudi filmček na zgoščenki v sicer
malce skrajšani obliki, ki pa nazorno prikazuje postavljanje
stolpa in anten. Rešetkast stolp je narejen iz dveh cca. 6
metrskih sekcij, ki gresta ena v drugo, notranjo sekcijo pa je
s škripčevjem in vitlom možno dvigniti. V notranji sekciji je
tudi nosilec za rotator in luknje za nosilno cev, ki se jo vsta-
vi pred dviganjem stolpa. Skratka, Jože stolp s spodnjim
koncem postavi na mesto, kjer bo stal, zabije na točno dolo-
čenih razdaljah okoli te točke tri kline za sidranje stolpa
(sidrne jeklene vrvi so že pritrjene na vrhu vsake sekcije),
pričvrsti podnožje stolpa v zemljo in še zložen stolp dvigne
pokonci. Stolp v tem tranutku že stoji sam, Jože pa zategne
spodnje tri sidrne vrvi, tako da je stolp zelo dobro pritrjen.

SSlliikkaa  33 - Brunarica na postaji vlečnice na Lisci s kupi opreme

SSlliikkaa  11 - Sevnica z Lisco v ozadju

SSlliikkaa  22 - Meteorološka postaja poleg tekmovalne lokacije
SSlliikkaa  44 - Brankov kup opreme. Nikoli ne veš, kdaj kaj prav pride ...
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Krasno! Od tu naprej gre kot po maslu. Dvig nosilne cevi,
dvig antene (edino tu je Branko malce pomagal, da ni bilo
treba Jožetu plezati dol in mu je podal anteno) in njeno
nameščanje, nameščanje rotorja za obračanje antene, pri-
klop kablov za rotor in anteno ter dvig notranje sekcije sku-
paj z rotorjem in anteno s pomočjo vitla. Skupna višina cca

16 metrov! Odlično. Zadeve so potekale točno po načrtu in
zelo rutinirano. Stolp je izdelal Jože/S57NAW sam po svoji
zamisli in konstrukciji.

SSlliikkaa  55 - Jože, S57NAW pripravljen na transport stolpa in antene

SSlliikkaa  66 - Jože je zložen stolp spodaj pritrdil in dvignil kar sam ...

SSlliikkaa  77 - ... nato je sestavil anteno ...

SSlliikkaa  88 - ... in jo nato pritrdil na antenski drog vrh stolpa.

SSlliikkaa  99 - Takole izgleda malce bolj nevarno, čeprav Jože uporab-
lja varnostni pas

SSlliikkaa  1100 - In sedaj je potrebno cev z anteno še dvigniti ...
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Vidi se, da je
Brankova ekipa
res dobro usklaje-
na in da vsak
točno pozna svo-
je naloge. Eni skr-
bijo za železje,
drugi za antene,
pa spletne strani
in foto-reportažo,
eni pa so kot ope-
raterji na radijskih
postajah. S temi
je v zadnjem času
še največ težav.
Kar težko je najti
operaterje, ki se
znajdejo za delo s
tako kopico tehni-
ke od postaj, oja-
čevalnikov, raču-

nalnikov itd.... Namreč takšno tekmovanje izpade kot resen
center radijskih zvez. Veliko usklajenosti v ekipi je potrebno,
da res vse funkcionira in zdrži do konca štirindvajset urne-
ga tekmovanja.

UMERJANJE
S postavitvijo stolpa se je začel drugi del priprav. Antene je
potrebno preveriti, saj bi se lahko njihove karakteristike od
prejšnjega tekmovanja kaj pokvarile, umeriti je potrebno
tudi rotorje in jih uskladiti s smermi neba. Najlažje je, če
antene usmerimo na poznane radijske svetilnike. Smer do
njih lahko izračunamo s programom, ki se ga uporablja kas-
neje tudi za vodenje tekmovalnega dnevnika. Tu je glavno
vlogo prevzel Branko, ki je preverjal krmilno opremo, Jože
pa je spet plezal po stolpih, reševal zataknjene zavore, pri-
trjeval razrahljane spoje. Pri preverjanju smerne karakteristi-
ke anten si je Branko pomagal z madžarskimi radijskimi
svetilniki, ki so bili dovolj šibki, da niso prekrmilili sprejemni-
ka in hkrati dovolj močni, da so dajali konstanten signal. Z
obračanjem se je dalo lepo posneti sevalni diagram siste-
mov.

Preizkušanje QRP postaje S57UUD
No, končno je bilo vse urejeno. Branko je nameraval še zve-
zati vso potrebno radijsko opremo, tako da bi zjutraj lahko
začel z delom brez kakšne panike. Obrnilo pa se je malce
drugače, saj se je na frekvenci pojavil Darko, S57UUD, ki je
preizkušal svojo novo radijsko postajo. Z njim smo vzposta-
vili zvezo in v čast mi je, da sem bil eden prvih, s katerimi je
vzpostavil zvezo z novo, pravkar razvito postajo. Deveta
zveza. Lepo! Tudi razdalja za QRP postajo moči slabih treh
vatov ni zanemarljiva. 

Darkova QRP radijska
postaja naj bi bila raz-
vita za 6, 4 in 2-metrs-
ko področje SSB/CW,
vendar je do tekmova-
nja razvil le celoten 2-
metrski del. Precej hri-
pav in premoduliran

SSlliikkaa  1111 - ... na primerno višino. SSlliikkaa  1144 - Umerjanje smeri s pomočjo radijskega svetilnika ...

SSlliikkaa  1122 - In nazadnje še dviganje sekcij s
pomočjo vitla

SSlliikkaa  1133 - Drugi antenski sistem s fiksnimi 3-el. yagicami in tretji z
2 x 16-el. vrtečimi DL6WU antenami na istem stolpu
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signal je spremljalo še seljenje oddajne frekvence. Po nekaj
relacijah smo si domislili, da bi bilo najbolje, da njegov sig-
nal posnamemo in mu ga pošljemo po internetu. Med
Brankovo opremo je namreč vedno tudi računalnik, PSK
megabitna postaja za 23 cm in ustrezna antena za poveza-
vo na najbližji gateway. Posnel sem pogovor, iz katerega se
je jasno razbrala slaba modulacija in seljenje frekvence. 13
MB veliko datoteko s sliko in tonom smo kar hitro prenesli
na internet strežnik in čez kakšno uro se je Darko ponovno
pojavil na frekvenci, tokrat z boljšo modulacijo in še malce
močnejšim signalom. Tudi izvor seljenja frekvence je lociral.
Kriva je bila ne dovolj preizkušena programska oprema, ki
pri sprejemu ni vrnila "RIT" zamika nazaj na oddajno frek-
venco in se je pri vsaki oddaji premaknila za nekaj deset
Hz. Prav takšni preizkusi tehnike in ugotavljanje nepravilno-
sti so žal vse redkejši pojav pred tekmovanji. Tu pa je dokaz,
da se marsikatero nepravilnost delovanja tehnike in kup
slabe volje zaradi motenj lahko uspešno odpravi že pred
tekmovanjem. Potrebno je le nekaj časa in dobre volje na
obeh straneh.

S57C in INTERNET INFORMACIJE
Omenil sem že, da je ekipa S57C opremljena s napravami
za internet in seveda tudi Packet Radio dostopom. Zato
imajo že ustaljeno prakso, da že med tekmovanjem pošilja-
jo podatke in slike na svojo spletno stran. Za postavljanje
spletne strani skrbi Bojan, S51QA, ki ga tokrat še ni bilo na
tekmovalni lokaciji, zato sem njegovo vlogo prevzel jaz.
Slike, ki smo jih posneli med postavljanjem in umerjanjem
anten sem primerno obdelal na svojem prenosnem računal-
niku, nato pa smo jih poslali na spletno stran. 

Ura je tekla neverjetno hitro in preden smo se zavedli, je bila
ura deset zvečer. Branko se je odločil, da bo tehniko sesta-
vil zjutraj pred tekmovanjem. Ker ima Branko vinograd na
sosednjem hribu, ki je v avtohtonem področju pridelave
cvička, seveda nismo mogli zaključiti večera brez preizkusa
žlahtne kapljice. Malce smo povečerjali in pogasili žejo ter
pokramljali s sosednjimi postajami, ki so bile tudi že na svo-

jih lokacijah, nato pa smo se pripravili na spanje. Prihajajoči
dan bo naporen, saj so tudi sosednje postaje do ”zob obo-
rožene”!

Ker je bila lepa poletna noč, sem spal kar zunaj pod nad-
streškom brunarice, ki je bila sicer polna tehnike, Branko si
je postavil šotorček, le Jože se je odpravil domov, saj je
svojo nalogo za enkrat opravil. Branko bo tekmoval sam v
B kategoriji, kar pomeni, da bo delal samo v telegrafiji.

TEHNIKA
Navsezgodaj zjutraj me je prebudilo ropotanje v brunarici.
Branko je že "sestavljal tehniko", kot on temu pravi. Povezati
je treba postaje, linearne ojačevalnike, antenske ojačevalni-
ke, antene, radijske postaje, računalnik, rotorja, ročico in še
kaj tako, da bo vse brezhibno delovalo. Branko se je odlo-
čil, da bo delal z dvema postajama, eno je uporabil za
oddajnik, drugo, kratkovalovno FT1000MP s transverterjem
Javornik (iz 14 na 144 MHz), pa za sprejem. S tem je dose-
gel dvoje: dobil je odličen sprejemnik z FT 1000MP s svoji-
mi odličnimi sprejemnimi karakteristikami in DSP obdelavo
signalov v kombinaciji z Javornikovim konverterjem in do-
volj veliko moč za vzbujanje linearnih ojačevalnikov s posta-
jo IC275H. Javornik ima namreč na oddaji premajhno moč

SSlliikkaa  1155 - Ažurne informacije na spletni strani S57C ekipe ... SSlliikkaa  1166 - Vso to opremo je potrebno povezati v delujoč sistem ...
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za vzbujanje ojačevalnikov, zato je uporabil IC275H, ki ima
do 100W izhodne moči. Moč iz dveh linearnih ojačevalnikov
skupne moči okoli 1100 W je moral preko delilnikov moči
speljati na tri antenske sisteme. Podoben problem je tudi na
sprejemu, le da je potrebno iz treh antenskih sistemov sig-
nale dostaviti na en sprejemnik. S posebnim preklopnim
vezjem zaporedoma, v nekaj sekundah, na sprejemnik pre-
klaplja vse tri antene, tako da najprej posluša prvo, nato
drugo in nato tretjo. V grobem na ta način najde smer kore-
spondenta in po potrebi potem še popravi smer antene z
obračanjem ustreznega rotorja.
To je učinkovit sistem in se obnese tudi na povprečno dobri
lokaciji. V kombinaciji z dobrimi operaterji in tehniko, kljub
povprečni lokaciji se Brankova ekipa ne more pritoževati
nad doseženimi rezultati, ki so vedno v samem vrhu.

PROGRAMSKA OPREMA
Mali prenosni računalnik služi za tekmovalni dnevnik. Bran-
ko, tako kot večina slovenskih tekmovalcev, uporablja pro-
gram VHFCTEST, ki ga je napisal Robi, S53WW. Program
deluje v DOS-u in je izredno zanesljiv in dovršen. Poleg
dnevnika ima še vrsto drugih funkcij, kot je preverjanje dvoj-
nih znakov, določanje smeri korespondenta, računanje raz-
dalje med korespondentoma, tipkanje oddajnika v telegrafi-
ji, pa tudi generiranje tekmovalnih dnevnikov in raznih poro-
čil v različnih standardnih formatih. Več o njem in o novi ver-
ziji, ki jo je v Windows okolje prevedel Roza, S57NOB -
sedaj S52AA, bomo opisali v eni naslednjih številk.
Kot sem že omenil, je na drugem računalniku tekla Internet
povezava preko modema in PSK postaje. Delovala je elek-
tronska pošta, internet brskalnik in ftp prenos datotek. Na ta
način se je dalo tudi povezati na DX Cluster, kjer se vpisuje
aktivnost oddaljenih postaj. 

KONČNO, TEKMOVANJE ...
Branko je kar hitro usposobil tehniko, še kratek test anten
na madžarskem radiofaru in tekmovanje se je pričelo. Zanj
vsekakor rutina, zame po nekaj letih premora pa prav goto-
vo zelo zanimiva izkušnja. Pogoji so bili povprečni, kljub
temu pa je že prav kmalu po začetku tekmovanja vzpostavil
tudi najdaljšo zvezo z nemcem DF7KF iz lokatorja JO30GU
in razdaljo 836 km (ODX). Nizale so se zanimive zveze,

predvsem proti vzhodu (v smeri Bolgarije - LZ, Romunije -
YO), pa tudi proti severu in severovzhodu (Slovaška - OM,
Češka - OK, OL, Poljska - SP, ...), nekaj precej dolgih zvez pa
se je našlo v smeri proti jugu na samem dnu italijanskega
škornja. Vsekakor je zanimiv pogled na zemljevid z označe-

nimi lokacijami korespondentov in označenim ODX-om.
Branko je do konca tekmovanja vzpostavil 171 zvez s pov-
prečno razdaljo 340 km na zvezo. V tabeli 1 si lahko ogle-
date tudi seznam narejenih držav, lokatojev in deset najdalj-
ših zvez.
Med tekmovanjem se je oglasil tudi Bojan, S51QA, član
ekipe, ki skrbi za spletno stran. Po kratkem klepetu, komen-
tiranju rezultatov, pogojev in tehnike, se je vrnil v dolino z
obljubo, da se bosta z Jožetom popoldne vrnila, ko bo treba
pospraviti opremo in podreti stolp. 
Z njim sem se v dolino vrnil tudi sam, saj sem imel ta dan
še druge obveznosti. Med vračanjem po dolenjski avtocesti
sem v mislih podoživljal pridobljeno izkušnjo in obljubil sem
si, da se bom v naslednjem letu tudi sam aktivno udeležil
vsaj nekaj tekmovanj. Potrebuješ le voljo, nekaj tehnike in
vzeti si moraš čas za ta najlepši hobi na svetu.

Do poslušanja v naslednjem tekmovanju! 
73, Dragan, S57TDASSlliikkaa  1177 - Branko, S57C v akciji...

SSlliikkaa  1177 - Zemljevid, ki prikazuje ODX, delane države in lokatorje.
Zemljevid iz baze podatkov generira program LOCATOR, ki so ga
napisali češki radioamaterji.

CONTEST REPORT 
Contest 
Date 
Call 
UL 

ALPE ADRIA VHF 2003 
03/08/03 
S57C 
JN76PB 

Frequency 
Category 
Location 

144 MHz  
B, samo telegrafija 
Lisca - 947 m  

QSO's 
Valid QSO's 
Sum of dist. 
QRB/QSO 
ODX 

171 
171 
58117 km 
340 km/QSO 
DF7KF, JO30GU, 836 km 

Ant 
 
RX/TX 
 
Sw 

6x3el.OK1FYA+2x15 el. DJ9BV/HM+16 el. 
I0JXX  
FT1000MP+Javornik/IC-275H+3CX800 & 
GI7B cca 1100W skupne moci 
VHFCTEST v3.0f by S53WW 

OP's S57C 
Komentar: Dokler smo tukaj mi, telegrafija ne bo 

izumrla! 

E



ELEKTRONIKA64 2/2004

KONSTRUKTORSTVO

CAT ZA FT-817
Avtor: Peter Ponikvar - S56KPN

Stem kablom dosežemo povezavo med radijsko postajo in računalnikom. S pomočjo programa, ki
ga namestimo na računalnik lahko hkrati krmilimo postajo in nastavljamo vse parametre, ki se
nahajajo v menijih in podmenijih. V mojem primeru uporabljam kabel za povezavo HF/6m/

2m/70cm radijske postaje YAESU FT-817 z računalnikom preko COM porta.  

Kaj pridobimo: največ pridobimo lastniki majhnih postaj z majhnimi prikazovalni-
ki. Medtem ko tehnika sili v vse večji minimalizem (velikosti), proizvajalci radi poza-
bljajo da imajo prsti tudi svojo površino, tako se dogaja, da imamo na aparaturah
tudi premajhne gumbe. To pa ima za posledico neprestano napačno pritiskanje.
Seveda je tu tudi problem v majhnosti prikazovalnika, ki enostavo ni zmožen pri-
kazati vseh funkcij. Oziroma prikazuje samo povzetke ali pa kratice. Ter seveda
nastavitve v menujih, ki so samoumevno označeni s kraticami, poleg tega pa
imamo lahko tudi podmenuje. Tu je rešitev s prikazi na monitorju računalnika in

upravljanjem pos-
taje z miško ali kar
s tekmovalnim pro-
gramom.

HARDVER:
Da bi dosegli povezavo med računalni-
kom in postajo se moramo zavedati da
vsaka aparatura uporablja svoj stan-
dard in svoje napetostne nivoje. V
postaji je proizvajalec uporabil 5V nivo
za komunikacijo, medtem ko standard
RS 232 zahteva komunikacijo +12 in -
12 V. Tukaj pride v poštev vezje MAX
232, ki nam nivo 5V transformira v nivo
+ in - 10V.

MAX-232 potrebuje za svoje delovanje
napajalno napetost 5V. Da pa lahko
generira višje napetosti (+ in -10V)
potrebuje zunanje kondenzatorje (4 x
1µF), s katerimi tvori napetostni podvo-
jilnik in napetostni inverter. S tem samo
integrirano vezje tvori napajalne nivoje
potrebne za komunikacijo RS232. Ker
za komunikacijo potrebujemo samo en
oddajnik in en sprejemnik, medtem ko
MAX-232 vsebuje dva oddajnika in dva
sprejemnika, smo zvezali pine 10 in 8
na maso. Lahko pa uporabimo tudi
vezje MAX-231, ki vsebuje le po en Tx
in en Rx. Uporabimo tisto kar imamo
pri roki!

Slika 1 - Shema CAT serijskega vmesnika in razpored priključkov na ACC konektorju

Slika 2 - Levo zgoraj: mala univerzalna
postaja Yaesu FT817 in zgoraj pogled na
ACC konektor na zadnji strani postaje
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Za napajanje MAX
232 sem uporabil
navaden 5V regulator
v TO-92 ohišju, ker je
majhen in izoliran ter
zadošča za našo po-
trebo po toku. Lahko
pa uporabimo tudi
regulator v TO-220
ohišju, ki je precej
večji! Za zaščito pred
oscilacijami sem
dodal še 100nF kon-
denzatorja, ki filtrirata
morebitne motnje.

Slika 3 - Zgoraj: celotno vezje je sestavljeno na koščku prototipne
ploščice, ki je pritrjena na DB9 konektor, vse skupaj pa je ovito s
termoskrčljivo cevjo

Na srečo so pri proizvajalcu Yaesu za konektor "ACC" pred-
videli standardni konektor z imenom: MINI DIN 8 pol. Za pri-
klop na postajo predlagam da uporabite takega za na
kabel. Največji problem, je zalotati majhne žičke na še tanj-
ši konektor. Tukaj bodo imeli prednost tisti, ki bolje vidijo in
imajo mirnejšo roko. Moram poudariti, da se konektorji raz-
likujejo od proizvajalca do proizvajalca in tudi od modela do

modela postaje. Zato bo za razpored priključkov potrebno
pogledati v navodila. Za moj primer Yaesu FT-817 bom
podrobneje prikazal na slikah.
Sam sem uporabil oklopljen kabel s 4 žilami, pri čemer sem
oklop uporabil za GND, za Tx, Rx in +13,8V 3 žile, četrto pa
odrezal in je neuporabljena.
Za povezavo na računalnik potrebujemo ženski 9-polni DB
konektor, sam sem uporabil takega, ki se ga prispajka na
tiskanino. To je pa tudi vse kar je potrebo povedati o sami
shemi in realizaciji, omenil sem že, da sem vezje realiziral
na tiskanini kar lahko vidite tudi na slikah.

Da bo sestavljanje lažje podajam tudi slike MAX-232 in
78L05 regulatorja.

SOFTVARE:
Ko sestavimo kabel je potrebna še nastavitev hitrosti komu-
nikacije med postajo in računalnikom. Postaji nastavimo
hitrost na naslednji način: 
• 1 sekundo držimo tipko "FF",
• odpre se MENU.
• Z vrtenjem "SEL" gumba moramo izbrati meni 14, pri tem

se nam v spodnji vrstici  displeja izpiše "14 CAT RATE", v
sredinski vrstici pa hitrost: "4800" ali "9600" ali "38400".

• Z vrtenjem gumba "DIAL" izberemo hitrost komunikacije,
osebno priporočam najhitrejšo 38400 bps.

• Na koncu moramo še enkrat pritisniti tipko "F" in jo drža-
ti vse dokler postaja ne zapusti menuja in se nam zopet
prikaže frekvenca ali pa št. spomina.

Še linki kjer boste našli potreben program (podpira tudi
druge postaje):
http://www.kns.ch/sysgem/hb9drv/index.htm

Sam uporabljam program istega avtorja le da je bil posebej
napisan za Yaesu FT-817:
http://www.kns.ch/sysgem/hb9drv/FT817%20Commander.htm

Preden priključite zadevo v postajo vas moram še opozoriti
da s priklopom izgubite garancijo, no ja, le v primeru, če kaj
skurite, zato je zelo pametno vse še enkrat preveriti in pre-
meriti z inštrumentom. Torej ostane vam le še, da sami poiz-
kusite prednosti tele male a praktične napravice. E
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GSM SMS javljalnik
ALSMS-01

Avtor: Aleksander Stare, s56al@email.si

Javljalnik ALSMS-01 je naprava, namenjena daljinskemu nadzoru objektov, daljinske-
mu upravljanju električnih naprav, javljanju stanj ter posredovanju informacij z SMS
sporočili na enega ali več mobilnih GSM terminalov prek omrežja GSM. V prvi vrsti

je bila razvita za nadzor individualnih stanovanjskih ali počitniških objektov, ki pretežni del
časa samevajo nenadzorovani.

Zasnova sistema

Na slovenskem trgu je v zadnjem času že dosegljivih nekaj
sistemov, ki za daljinski nadzor objektov ali naprav ter javlja-
nje dogodkov uporabljajo omrežje GSM. V osnovi sta upo-
rabniku na voljo dve preprosti možnosti, kako prek GSM
omrežja z mobilnega telefona upravljati z napravo na odda-
ljeni lokaciji oz. z nje prejemati sporočila. Prva možnost je
vzpostavitev klicne govorne zveze med telefonom uporabni-
ka in mobilnim telefonom naprave na oddaljeni lokaciji ter
zatem upravljanje in posredovanje informacij vršiti s pomoč-
jo tipkovnice (DTMF tonov) in zvočnih sporočil. Druga mož-
nost je posredovanje ukazov in prenos informacij z upora-
bo kratkih sporočil SMS.

Prednost upravljanja oddaljenih naprav z vzpostavitvijo
govorne zveze prek GSM mobilnega telefona je zaneslji-
vost, medtem ko je največja slabost po mojem osebnem
mnenju težavnost uporabe. Z miniaturnega mobilnika je po
vzpostavitvi zveze težko s tipkanjem po tipkovnici posredo-
vati oddaljeni napravi ukaze ter hkrati poslušati zvočne odzi-
ve naprave na drugem koncu govorne zveze.
Po drugi strani je pri uporabi SMS sporočil posredovana
informacija, npr. alarmno stanje, po sprejetju shranjena v
mobilniku. Uporabnik jo lahko kadarkoli pregleduje, shra-
njuje ali briše, kar je gotovo prednost. Slabost tega načina
komunikacije izvira iz dejstva, da operaterji omrežij GSM ne
jamčijo časa, v katerem bo poslano SMS sporočilo prejem-
niku dostavljeno. Takšen sistem zato ni uporaben  kot ključ-

ni alarmni sistem za nadzor procesov,
pri katerih bi zaradi nepravočasne ali
celo nikoli prejete informacije nastala
materialna škoda oz. bi bila ogrožena
zdravje ali življenja oseb. Služi lahko le
kot dopolnilni sistem za sporočanje in-
formacij ter upravljanje, medtem ko mo-
rajo vlogo ukrepanja v kritični situacijah
prevzeti neodvisni, namensko zasnova-
ni sistemi. ALSMS-01 uporablja za dal-
jinsko upravljanje in nadzor SMS sporo-
čila, tako da zanj veljajo vse naštete sla-
bosti tega načina posredovanja infor-
macij.

SSlliikkaa  11 - Zasnova ALSMS-01

Morebitnega graditelja opozarjam,
da javljalnik ALSMS-01 ne more in ne
sme biti uporabljen v vlogi nadzora in
upravljanja procesov, kjer bi zaradi
začasne ali trajne odpovedi ali zaradi
narave prenašanja sporočil prek om-
režja GSM lahko nastala kakršnakoli
materialna škoda oz. bilo ogroženo
zdravje ali življenje ljudi. Prav tako
avtor tega prispevka ne prevzema
nikakršne odgovornosti za kakršne-
koli posledice, ki bi nastale z upora-
bo ALSMS-01, zgrajenega po načrtih
iz tega prispevka.
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Osnovna konfiguracija in funkcionalnost

SMS javljalnik ALSMS-01 je nastal kot okrnjena, zato pa uni-
verzalna in cenejša različica naprave, ki sem jo na prošnjo
znanca zasnoval in izdelal za potrebe daljinskega nadzora
male zasebne hidroelektrarne. Osnovna konfiguracija SMS
javljalnika ALSMS-01 je prikazana na sliki 1. Javljalnik je
povezan z GSM terminalom prek vmesnika RS-232, napaja
se iz 230V AC omrežja, rezervno napajanje v primeru izpa-
da omrežne napetosti zagotavlja svinčev akumulator.
Naprava ima 8 stikalnih električnih vhodov ter dva vhoda za
večrodovno plastično optično vlakno, ki ju jo možno izrabiti
za nadzor nad analognimi merilnimi veličinami ali za multi-
pleksiranje večjega števila digitalnih vhodov. Na voljo so
trije relejski izhodi 8A /230V AC. Srce naprave predstavlja
mikrokontroler PIC16F876. Trenutna verzija programske
opreme podpira naslednjo funkcionalnost:
• Hranjenje do 4 številk mobilnih telefonov GSM, na katere

ALSMS-01 pošilja sporočila oz. z njih prejema ukaze ter
klice.

• Vnos besedila osmih alarmnih sporočil dolžine do 22
alfanumeričnih znakov ter pošiljanje pripadajočega
alarmnega sporočila ob aktiviranju enega ali več stikalnih
vhodov na katerokoli od 4 vnaprej izbranih številk GSM
mobilnikov.

• Možnost podvojenega pošiljanja alarmnih sporočil z
zamikom 1 minute po prvem obveščanju (nastavljivo za
vsak vhod posebej).

• Možnost daljinskega blokiranja pošiljanja alarmnih SMS
sporočil za vsak vhod posebej.

• Krmiljenje treh relejskih izhodov z SMS sporočili ter pov-
ratno obveščanje o izvršenem vklopu ali izklopu relejev.

• Pošiljanje informacije o stanju vhodov, stanju relejskih
izhodov, temperaturi, prisotnosti omrežne napetosti ter
napetosti akumulatorja na zahtevo uporabnika.

• Poslušanje okolice z vzpostavitvijo govorne zveze. Zvezo
lahko vzpostavijo samo uporabniki z vnaprej izbranih
GSM številk.

• Sistemska ura realnega časa, čas nastopa alarma oz.
odpošiljanja SMS sporočila se prilepi vsakemu poslane-
mu SMS sporočilu. Ura je daljinsko nastavljiva, ob popol-
nem izpadu napajanja (omrežno napajanje 230V AC in
izpraznjen akumulator) se resetira.

• Meritev napetosti akumulatorja ter avtomatski izklop
sistema v primeru izpada energetskega omrežja in padca
napetosti akumulatorja pod 10,5V. Namen funkcije je pre-
prečitev škodljive izpraznitve akumulatorja, ALSMS-01
uporabnika o izpraznitvi akumulatorja obvesti z alarmnim
SMS sporočilom.

• Meritev temperature okolice z vgrajenim temperaturnim
senzorjem, posredovanje izmerjene vrednosti na zahte-
vo, avtomatsko javljanje v primeru prekoračitve tempera-
ture 70 C.

• Vsaki od štirih številk GSM mobilnika je možno omogoči-
ti ali onemogočiti dostop do funkcij upravljanja s siste-
mom - krmiljenje relejskih izhodov, posredovanje informa-
cij o stanju sistema na zahtevo (temperatura, napetost
akumulatorja, stanje izhodov in vhodov), poslušanje oko-
lice, pošiljanje temperaturnega alarma, nastavitev sistem-
ske ure.

• Možnost podvojenega pošiljanja sistemskih alarmov
(temperatura, izklop sistema zaradi izpraznitve akumula-
torja) z zamikom 1 minute po prvem obveščanju.

• Štirimestna dostopovna koda, s katero uporabniki dosto-
pajo do sistemskih funkcij, otežuje nepooblaščen poseg
v delovanje ALSMS-01 v primeru izgube GSM aparata.

• Konfiguriranje (nastavitev opcij) ALSMS-01 z osebnim
računalnikom.

• ALSMS-01 je predviden in preskušen za delovanje s
splošno namenskim GSM mobilnim telefonom Siemens
C45 ali z industrijskim GSM modulom Siemens M20T.

• Tri signalne LED služijo vizualizaciji pomembnejših stanj
naprave: prisotnost omrežne napetosti, prisotnost oz.
odsotnost signala omrežja GSM, inicializacija GSM termi-
nala, pošiljanje sporočil, napake v delovanju, nepravilno
nastavljena PIN koda ipd.

Vsi nastavljivi parametri, vključno z dostopovno kodo ter
PIN kodo SIM kartice, se nastavljajo prek RS-232 vmesnika
z osebnim računalnikom in preprostim konfiguracijskim
programom v okolju Windows (slika 2). Zadnja različica
tega programa je na voljo prek e-pošte na zahtevo brezplač-
no. Sam v okenskem programiranju nisem najbolj doma,
zato je konfiguracijski program na mojo prošnjo pripravil
kolega Drago Radin. Podatki o avtorju se nahajajo v menu-
ju "pomoč".

SSlliikkaa  22 - Program za nastavitev parametrov

Podrobnjša specifikacija funkcionalnosti ALSMS-01 (npr.
logika pošiljanja SMS sporočil v primeru trenutno nerazpol-
ožljivega GSM omrežja, nastavljiva zakasnitev zaznavanja
aktivnega stanja na električnih vhodih, konfiguracijski proto-
kol ipd.) zaradi obširnosti v tem prispevku ni podana.
Zainteresiranim bralcem je na voljo v navodilih za uporabo.
Tudi ta so brezplačno dosegljiva prek e-pošte na zahtevo.

Komunikacija z GSM terminalom Siemens
M20T in C45

Kot sem že omenil v uvodu, je bil ALSMS-01 v prvotni izved-
bi zasnovan za nadzor male hidroelektrarne, kjer se uporab-
lja skupaj z GSM modulom Siemens M20T. Modul M20T je
GSM telefon vgrajen plastično ohišje velikosti cigaretne



ELEKTRONIKA 692/2004

KONSTRUKTORSTVO

škatlice, brez mikrofona, slušalke, tipkovnice in antene
(slika 3). Naštete pritikline je mogoče dokupiti in priključiti
prek vgrajenih konektorjev. S svetom komunicira M20T
prek vmesnika RS-232. Za povezavo s PC računalnikom ali
industrijskim krmilnikom tako potrebujemo le standardni
RS-232 modemski kabel. Modul je kot nalašč za uporabo z
javljalnikom ALSMS-01. Žal ima tudi pomembno pomanjklji-
vost, to je ceno, ki je v času pisanja tega prispevka znašala

dobrih 50k SIT. Zato sem sklenil, da ALSMS-01 pripravim
tudi za uporabo s katerim od cenenih GSM mobilnih tele-
fonov. Izbral sem Siemensov C45. Najpomembnejši razlog
za izbiro je bil, da sem tak mobilnik imel neizrabljen doma v
predalu, upal pa sem tudi, da je komunikacija z njim iden-
tična kot pri modulu M20T. Žal sem je slednje izkazalo za
ne popolnoma res. Ni mi sicer uspelo pridobiti opisa proto-
kola krmiljenja C45 prek RS232 vmesnika (in ustreznega
vmesniškega kabla), imel pa sem na voljo podroben opis
krmilnih ukazov za modul M20T in sem za začetek poizku-
sil uporabiti kar isti protokol tudi za komunikacijo s C45.
Izkazalo se je, da ta podpira le okrnjen nabor ukazov, kot jih
sicer pozna M20T, tako da je bila potrebna precejšnja pre-
delava tistih programskih modulov ALSMS-01, ki skrbijo za
komunikacijo, da so postali univerzalni za obe terminalni
napravi. Za povezavo mobilnika C45 z RS-232 vmesnikom
je za razliko od M20T, ki  ima RS-232 vmesnik že implemen-
tiran, potrebno kupiti ali izdelati tudi poseben adapterski
kabel, kar je podrobneje opisano v naslednjem poglavju.

Upravljanje z mobilnim telefonom GSM prek RS-232 vmes-
nika poteka podobno kot upravljanje s klasičnim klicnim
telefonskim modemom z AT ukazi. Nekateri iz nabora imple-
mentiranih AT ukazov so neposredno privzeti standardni AT
Hayes ukazi in so enaki kot pri žičnem klicnem modemu.
Nekaj jih je dodatno opredeljenih znotraj GSM standardiza-
cije in naj bi bili enaki pri vseh mobilnih telefonih GSM, pre-
ostali pa so specifični glede na proizvajalca naprave. Za
pokušino v nadaljevanju navajam nekaj osnovnih AT uka-
zov, potrebnih za preprosto pošiljanje SMS sporočila. Ukaze
lahko preskusi vsak, ki ima doma mobilnik GSM in možnost
povezave le-tega z RS-232 vmesnikom PC računalnika.
Ukazi, ki jih navajam, so preverjeni na Siemens C45 in
M20T, verjetno pa delujejo tudi z ostalimi mobilnimi telefoni
tega proizvajalca. Za uporabo s terminali drugih proizvajal-

cev bo morda potreben kakšen manjši popravek. Za uprav-
ljanje z mobilnim telefonom GSM prek RS-232 vmesnika
moramo imeti na PC računalniku nameščen terminalski
program s pravilno nastavljenimi komunikacijskimi parame-
tri. Zadošča preprosti HyperTerminal, ki je že sestavni del
OS Windows. Sama nastavitev komunikacijskih parametrov
je najverjetneje različna za GSM aparate različnih proizvajal-
cev. Pri "svežem" Siemens M20T (tovarniško nastavljene
privzete vrednosti) in C45 je le-te treba nastaviti na hitrost
komunikacije 19.200 Baud, 1 start bit, 8-bitno podatkovno
besedo in 1 stop bit. Nadzor komunikacije ni potreben
(none). Kasneje je hitrost komunikacije z ustreznim AT uka-
zom možno spremeniti.

Za pošiljanje SMS sporočil poznamo dva osnovna načina.
Prvi je tekstovni, drugi pa t.i. PDU, ki je opredeljen znotraj
standardizacije GSM. Prednost tekstovnega načina je pre-
prostost, saj vsebino SMS sporočila vnesemo v terminal kar
v obliki besedila, medtem ko je najpomembnejša prednost
PDU načina pošiljanja SMS neodvisnost od (ASCII) kodira-
nja posameznih črkovnih znakov.

Najbolje, da si pošiljanje sporočila SMS ogledamo na prak-
tičnem primeru. Za večjo preglednost so ukazi, ki jih pošilja-
mo s PC računalnika na mobilni telefon, tiskani s pokončni-
mi znaki ter obarvani modro, besedilo, ki ga mobilnik vrača,
pa je v zeleni poševni pisavi. Verjetno ni potrebno posebej
poudarjati, da moramo vsak ukaz zaključiti s kontrolnim
znakom <CR>, kar storimo s pritiskom na tipko <ENTER>.

Mobilni telefon je pred pošiljanjem sporočila SMS potrebno
najprej ustrezno inicializirati. Inicializacija je enaka za tek-
stovni in PDU način pošiljanja SMS sporočil.

AATT (začnemo s preverjanjem prisotnosti)
OOKK

AATT&&FF (povrnitev tovarniških nastavitev)
OOKK

AATT++CCPPIINN?? (Potreben vnos PIN in/ali PUK kode?)
++CCPPIINN::  SSIIMM  PPIINN
OOKK

AATT++CCPPIINN==""11223344"" (ako mobilnik zahteva samo PIN kodo)
OOKK

AATT++CCPPIINN==""1122334455667788"",,""11223344"" (ako mobilnik zahteva 
OOKK PIN in PUK)

AATT++CCMMGGFF==11 (preklop v tekstovni način pošiljanja SMS)
OOKK

Pošiljanje SMS z vsebino "Zdravo!" na št. +386 41 597 984 v
tekstovnem načinu:

AATT++CCMMGGSS==""++338866  4411  559977  998844""
>>  ZZddrraavvoo!!  <<CCTTRRLL--ZZ>>
++CCMMGGSS::  xxyyzz ("xyz" je števec odposlanih SMS)
OOKK

SSlliikkaa  33 - Modularni GSM terminal M20T
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Od obeh terminalov, ki sem ju preskusil, podpira tekstovni
način rokovanja z SMS samo M20T. Bolj univerzalni PDU
način pošiljanja SMS, ki ga podpirata oba terminala, je bolj
zapleten in zahteva pretvorbo vsebine SMS iz 7 bitnih ASCII
znakov v 8 bitne oktete ter specifikacijo dodatnih parame-
trov. Osnovna inicializacija terminala po vklopu poteka
enako kot pri pošiljanju v tekstovnem načinu, pošiljanje
sporočila SMS pa se aktivira z ukazoma:

AATT++CCMMGGFF==00 (preklop v PDU način pošiljanja SMS)
OOKK

Pošljemo SMS z vsebino "Zdravo" na št. +386 41 597 984,
SMS je sestavljen iz 21 oktetov (inicialni oktet "00" ne šteje):

AATT++CCMMGGSS==2211
>>00001111000000BB991188334466551177998899FF4400000000AAAA007755AABB2233CC66CC77FF887700
00<<CCTTRRLL--ZZ>>

++CCMMGGSS::  xxyyzz ("xyz" je števec odposlanih SMS)
OOKK

Na prvi pogled veliko manj pregledno kot pri tekstovnem
načinu, zato si pobliže oglejmo pomen posameznih oktetov:

Ker bi podrobnejši opis kodiranja SMS sporočila v PDU for-
matu v reviji zavzel več prostora kot preostali del prispevka,
navajam na tem mestu le naslov spletne strani
http://www.dreamfabric.com/sms. Tu bo zainteresirani bra-
lec našel podrobno tolmačenje pomena posameznih para-
metrov ter algoritem prekodiranja 7 bitnih ASCII znakov vse-
bine sporočila v oktete.

Električno vezje
Načrt električnega vezja ALSMS-01 je prikazan na sliki 4.
Sestavljajo ga štirje podsklopi:

• Napajalnik s polnilnikom svinčevega akumulatorja rezer-
vnega napajanja ter vezjem za izklop v primeru izpraznit-
ve akumulatorja (T1).

• Mikrokrmilnik (IC1) z reset vezjem (IC2), RS-232 vmesni-
kom (IC3) in temperaturnim senzorjem (IC6).

• Električni (OC1 ... OC8) in optični (OR1, OR2) vhodi.
Električne vhode je s kratkostičniki (JP11 ... JP18) možno
konfigurirati tako, da se aktivirajo bodisi s sklenitvijo
obeh priključnih sponk bodisi z enosmerno napetostjo 5
V do 25V. V slednjem primeru so od preostalega vezja
ALSMS-01 galvansko ločeni za napetosti do +/- 50V
glede na maso ALSMS-01.

• Relejski izhodi (Re1 ... Re3).

ALSMS-01 je predviden za neprekinjeno delovanje na od-
daljeni lokaciji brez neposrednega nadzora, zato je v 230V
omrežnem tokokrogu vezana temperaturna varovalka. Ta v
primeru pregrevanja transformatorja zaradi npr. okvare ka-
tere od vgrajenih komponent pri temperaturi nad 100 °C od-
klopi javljalnik ALSMS-01 od napajanja. Na tiskanini je na-
meščena znotraj omrežnega toroidnega transformatorja.

V primeru uporabe GSM modula Siemens M20T je le tega
možno priključiti na konektor KON10 neposredno, le napa-
jalno napetost 12V peljemo z ločenim kablom do vtičnice za
napajanje M20T. Napajalni vod je pred kratkim stikom varo-
van z 250 mA PTCjem, ki zagotavlja do 100 ciklov omejitve
toka ob preveliki porabi oz. kratkem stiku. Z nekoliko manj-
šim 35 mA PTC je varovan tudi tokokrog napajanja električ-
nih vhodov, kadar so ti konfigurirani za aktiviranje s sklenit-
vijo vhodnih sponk.

Pri uporabi mobilnega telefona Siemens C45 se stvari bolj
nerodne. Ta mobilnik ima na dnu ohišja vtičnico, v kateri so
prisotni tako pini za serijsko komunikacijo, kot pin za priklop
polnilca baterij. Za povrh signali serijske komunikacije na
konektorju C45 niso RS-232 kompatibilni, temveč so to sig-
nali interne (CMOS?) logike, zato jih ni možno povezati

neposredno z RS-232 vme-
snikom ALSMS-01. Na voljo
imamo dve možnosti. 

ŠŠee  pprreejj  ppaa  ooppoozzoorriilloo. Vse, kar
počnete na svojem GSM mo-
bilniku, počnete na lastno od-
govornost. Če v svoje počet-
je niste popolnoma prepriča-
ni, se raje obrnite po pomoč
na izkušenega kolega. Avtor

tega prispevka ne prevzema odgovornosti za morebitne unič-
ene GSM mobilne telefone.

Torej prva, manj simpatična možnost je, da v vezju ALSMS-
01 izpustimo integrirano vezje IC3 (MAX-232) ter povežemo
mikrokontroler ALSMS-01 z RXD/TXD pinoma vtičnice C45
kar neposredno ali prek recimo 1k uporov, da se vsaj za silo
zavarujemo. Seveda moramo povezati tudi masi obeh
naprav in pripeljati na vtičnico C45 elektriko za polnjenje
baterije. Polnilna napetost ne sme biti 12V kot je to potreb-
no za napajanje M20T, biti mora tudi pravilno tokovno ome-
jena. Najbolje je uporabiti kar originalno dobavljeni polnil-
nik za baterije iz kompleta s C45. Ustrezen konektor, ki je
skladen z vtičnico C45, je možno kupiti pri LE Tehniki.
Pomembno je vedeti, da smo pri uporabi C45 omejeni s
temperaturo okolice. Proizvajalec v navodilih za uporabo
navaja, da je polnjenje baterije možno le pri temperaturah
okolice 5 °C do 40 °C.

Druga, za moj okus bolj prava možnost je, da kupimo ali si
naredimo adapterski kabel za povezavo mobilnega telefona
C45 z RS-232 vmesnikom ALSMS-01. Tudi v tem primeru je
še vedno potrebno na ustrezen pin vtičnice C45 poleg sig-
nalov serijske komunikacije pripeljati napetost za polnjenje
baterije. Za rezervno napajanje GSM terminala služi pri upo-
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rabi C45 kar njegova lastna baterija.
Kdor želi ustrezen adapterski kabel
izdelati sam, bo napotke našel na
spletni strani http://www.gsmdevi-
ce.com/schematic/siemens.htm.

Izdelava ALSMS-01

ALSMS-01 je izdelan na tiskanem
vezju dimenzije 171mm x 128mm.
Upori in blokirni keramični kondenza-
torji ter diode, z izjemo zaščitne D8, so
SMD izvedbe, montirani s spodnje stra-
ni vezja. Ostali elementi so klasični oži-
čeni, nameščeni na gornji strani. Prav
vsi elemetni, vključno s transformator-
jem, konektorji in priključnimi sponka-
mi so prispajkani oz. pritrjeni nepo-
sredno na tiskanino, tako da odpade
vsako dodatno ožičenje. Sestavni
načrt je prikazan na sliki 5, izgled tiska-
nega vezja pa na sliki 6.

ALSMS-01 ne deluje brez ustreznega
programa za mikrokrmilnik ter progra-
ma za konfiguracijo s PC računalni-Fotografija 1 - Sestavljeno elektronsko vezje

SSlliikkaa  55..aa - Sestavni načrt, stran s klasičnimi elementi
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kom. Oboje je možno sneti z mojih
spletnih strani http://lea.hamradio.si/
~s57nan. Uporaba je brezplačna za

amaterske oz. neprofitne zasebne na-
mene, ni pa dovoljena uporaba v ko-
mercialne namene brez predhodne

odobritve s strani avtorja. Za vsa more-
bitna vprašanja, na katera v tem pri-
spevku ali na spletnih straneh bralec
ne bi našel odgovora, sem dosegljiv
prek e-pošte na naslovu:
s56al@email.si .

Za konec

Izdelan in preskušen javljalnik ALSMS-
01 je možno kupiti pri podjetju CPA
d.o.o., Ljubljana, telefon 01 56 56 171.
Če bo zanimanje dovolj veliko, bosta
pri izdajatelju revije Elektronika, podjet-
ju Hydra & CO. d.o.o., samograditeljem
na voljo tiskano vezje in sprogramiran
PIC kontroler.

Fotografija 2 - ALSMS-01 v ohišju

SSlliikkaa  55..bb - Sestavni načrt, stran s SMD elementi

E
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PA200S - 2 x 200 W
stereo ojačevalnik

Branko Badrljica, HYDRA & CO. d.o.o., brankob@avtomatika.com

Odkar so hobisti odkrili Philipsov TDA7294, nastajajo avdio ojačevalniki po
domovih kot še nikoli prej. Philips je v svoji ustrežljivosti ljudem postavil
stvari »na pladenj«, saj je že v osnovnih podatkih o čipu kar nekaj enostavnih

shem, ki razen čipa v osnovni vezavi ne vsebujejo prav veliko drugega. Če so včasih
gledali zviška na integrirane ojačevalnike, pa sedaj za kaj takega ni osnove. TDA-
7294 nosi v sebi kup elektronike, ki bi na tiskanini vzela kar precej prostora, je hiter
in ne šumi in kar je najpomembnejše, je zelo poceni in enostaven.

Tudi v domačih časopisih so
se pojavile sheme vezave, ki
pa so nepopolne, saj ne vse-
bujejo nekaterih stvari, ki bi
v takih projektih morale biti
prisotne. Pri Philipsu na pri-
mer niso narisali napajalni-
ka, saj so hoteli poudariti
enostavnost vezja in od na-
črtovalcev je konec koncev
upravičeno pričakovati, da
bodo napajalnik realizirali sami. Poleg
tega se mi zdi, da bi se z dodatkom
nekaj poceni komponent dalo dodat-
no izboljšati lastnosti samega ojače-
valnika. Ker je TDA-7294 namenjen low
cost ojačevalnikom in boljšim  televizi-
jam, je verjetno vsak prihranek v mate-
rialu dragocen, pri samogradnjah pa
se verjetno nihče ne bo sekiral zaradi
nekaj elektronskega drobiža.

Najprej povejmo nekaj osnovnih po-
datkov o TDA-7294!

Gre za močnostni operacijski ojače-
valnik, ki deluje pri napajanju do +/-
40V in na izhodu prenese teoretično
tokove do 10A. Stvar lahko dobite tudi
v verziji S, ki prenese 5V višje napeto-
sti, torej +/-45V in s tem omogoča
nekaj večje moči.
TDA-7294 je zaradi cenovnih zakoni-
tosti postavljen v premajhno ohišje, ki
ne more zadovoljivo hladiti čipa pri
polnih obremenitvah. Čip je sicer zelo
solidno zaščiten, saj prenese napajal-
ne napetosti na praktično vseh nogi-
cah, je zaščiten proti ESD vplivom in
tokovnim ter termičnim preobremenit-

vam. Eden od načrtovalskih kompro-
misov je tudi BOOST nogica, preko
katere čip sam sebi črpa naboj za
pozitivne "špice" na izhodu. Če vas
zanimajo lastnosti čipa do zadnjih
podrobnosti, jih lahko snamete na
http://www. st.com/. Na žalost vam
polnega naslova datoteke ne morem
dati, ker do nje-
ga pridete z is-
kanjem. V iska-
nje vpišite ”tda-
7294” in od op-
cij odklikajte sa-
mo "datashe-
ets". Iskanje vas
bo pripeljalo ta-
ko do navadne
kot do "S" razli-
čice...

Slika 1: TDA 7294 blok shema

Ker so v izhodni stopnji
FET tranzistorji, ki potrebu-
jejo precejšnjo napetost na
vratih, bi čip drugače ne
dosegel visokih pozitivnih
napetosti na izhodu, oziro-
ma bi za to potreboval pre-
cej višjo pozitivno napajal-
no napetost. Tako bi bili
potrebni dražji postopki za
izdelavo izhodnih tranzi-

storjev v TDA-7294. Poleg tega bi
zaradi tega nastale večje izgube na
čipu, podobne izgubam v recimo line-
arnih napajalnikih. V osnovi velja, da
pri danem trenutnem toku skozi zvoč-
nik vsa razlika napetosti med napajal-
no in trenutno napetostjo zvočnika
greje čip. 

Zato lahko v mnogih samogradnjah s
TDA-7294 vidite napajalnike, ki dajejo
od sebe napetosti komajda kaj višje
od teoretično potrebnih. Vendar se pri
takem napajanju pojavljajo dodatna
popačenja pri večjih močeh, poleg
tega pa tudi napajalniki "brnijo" in ta
brum velikokrat pride tudi v izhodni
signal.

Zato sem se sam raje odločil za mal-
ce višjo napetost napajanja, dodatne
izgube pa odvaja soliden hladilnik.
Čeprav ima čip vdelano elektroniko
za preprečevanje pokanja ob vklopu
in izklopu ojačevalnika, je mehak
vklop napajalnika nuja pri takih mo-
čeh, že zaradi zaščite mostičkov in
gladilnih kondenzatorjev pred visoki-
mi vklopnimi tokovi.
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V osnovi ni zaščita nič posebnega. Gre samo za to, da z
uporom omejimo tok skozi transformatorje, dokler napetost
napajalnika ne doseže nekega nivoja. Ker nisem hotel kom-
plicirati stvari, sem ubral najcenejšo in najenostavnejšo reši-
tev.

SSlliikkaa  22 - Shema napajalnika

Stvar sicer nima NASA-inega certifikata ustreznosti, vendar
deluje namenu povsem primerno. Ko namreč izhodna na-
petost v pozitivni veji naraste na primerno raven, rele pre-
mosti vklopni upor in stvar je nared za uporabo. Napajalnik
naj bi dal od sebe +/- 30-35V, zato sem uporabil 24V rele.
Navitje releja je povezano v serijo z 10V zener diodo. Ker se
dani rele vklopi pri napetosti, malo višji od polovice deklari-
rane, bi to v praksi pomenilo vklop releja v trenutku, ko
napetost na 35V izhodi preseže kakih 28V. Ko je rele že
vklopljen, pa se izklopi pri napetosti nižji od polovice napa-
jalne, kar pomeni manj kot 22V.
V praksi ta histerezna zanka deluje zelo dobro. Obstaja
sicer teoretična možnost, da bi napetost med delovanjem
lahko toliko padla zaradi obremenitve, da bi rele izklopil.
Takrat bi moč napajalnika upadla, saj bi se transforma-
tor(ja) napajal(a) preko serijskega upora. To bi pri dani obre-
menitvi pomenilo pregrevanje upora, ki bi pregorel. V prak-
si se to še ni zgodilo, če pa bi se, bi bil žični upor v vlogi
varovalke, ki bi s svojo smrtjo zavarovala preostanek
elektronike pred preobremenitvami. Ker stane žični upor
malo več od varovalke, sem stvari pustil take kot so. 
Uporabljena greatzova mostička sta 35-Amperska, ki sta
privita na zadnjo stran ohišja. V praksi se ne grejeta tako
zelo, da bi bil poseben hladilnik zanju potreben...

SSlliikkaa  33 - Fotografija z razporedom elementov napajalnika

Transformatorja sta 200W toroida s 25V sekundarjem. Upo-
rabil sem dva, ker bi 400W toroidni transformator težje našli
v trgovinah, če pa vztrajate na enem transformatorju, upora-
bite torej 400W z dvema 25V izhodoma. Elektrolitski kon-
denzatorji za glajenje so vrednosti 50V/10.000µF. Lahko

uporabite tudi večje, vendar ne pretiravajte. Pri posebno
velikih vrednostih bi greatzovi spoji polnili elektrolite zelo
kratek čas vsako periodo z ustrezno višjimi tokovi, kar bi
nepotrebno povečalo izgube v greatzih in ju mogoče celo
uničilo.

SSlliikkaa  44 - Shema enega kanala 

O.K. - poglejmo ojačevalnik!

Gre za mostično vezavo, pri kateri lahko dosežemo precej
večje moči od deklariranih 100W, ki veljajo za en sam TDA-
7294. Tako vsak TDA krmili svojo stran zvočnika in ko gre
ena veja s signalom "gor", gre druga v enaki meri "dol".
Zvočnik tako "vidi" dvakrat večjo napetost od tiste, kot bi jo
dobil, če bi bila ena njegova stran na masi.

Ker je moč premosorazmerna s kvadratom napetosti
(P=U2/R), to pomeni štirikrat večjo moč...

Poleg para TDA7294 za vsak kanal je na vhodu tudi predo-
jačevalnik TL082. Ta sicer ni nič posebnega, služi najbolj
obračanju faze za drugo polovico kanala, pa tudi kot nekak-
šen servo ojačevalnik TDA7294. Del povratne vezave se
namreč s sponk zvočnika vrača na vhod TL082, ki poskuša
popraviti napako. Ta vpliv je namerno omejen. Tako lahko
TL082 samo nežno prišepne TDA7294, da zaostaja ali pre-
tirava, ne more pa vpiti nanj. Če izhod kljub vsemu odstopa,
TL082 domneva, da se TDA7294 trudi po najboljših močeh
in mu ne teži pretirano.
V nasprotnem bi se lahko dogajale neprijetne reči in ojače-
valnik bi lahko tudi zaosciliral ter vam mogoče celo poško-
doval drago plačane zvočnike. Ta poseg naj bi poleg tega
zmanjšal občutljivost ojačevalnika na brum v napajalni veji,
pa tudi šumenje v samem TDA-7294.
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T-filter v povratni zvezi, sestavljen iz dveh uporov in konden-
zatorja, skrbi za to, da visokofrekvenčne motnje na kablu
zvočnika ne bi prišle skozi povratno vezavo notri na vhod
ojačevalnika in se ojačale ali povzročile nezaželjene oscila-
cije.

Anticlick elektronika predstavlja nekaj RC konstant, ki
zakasnijo vklop močnostnega dela ojačevalnika, dokler vsi
sklopi ne dosežejo delovnih režimov in dokler se po trenut-
ku vklopa stvari ne stabilizirajo. Ta torej preprečuje tisti
neugodni in nevarni "klik", ki go drugače lahko slišite ob
vklopu in izklopu. Zakaj ravno to vezje in vrednosti? Zato,
ker so navedene v ST-jevem datasheetu za TDA7294. Čip
ima torej vso potrebno elektroniko vdelano in ob priklopu
tistih nekaj uporov in kondenzatorjev bodo te stvari postale
neslišne. Anticlick je skupen vsem štirim čipom. 

Slika 4: Vsak kanal je sestavljen iz dveh vej, ki delata v pro-
tifazi. Zrcalna veja je pravzaprav skorajda enaka osnovni, le
da je TL-082 vezan tako, da ima negativno ojačanje. Tako
naraščajoči signal na vhodu povzroči naraščanje napetosti
na eni strani zvočnika in enako hitro upadanje v drugi. Tako
zvočnik "vidi" dvojno napetost.

Ker sta v vsakem TL-082 pravzaprav dva operacijska ojače-
valnika, je en čip skupen obem vejam v kanalu in sta tako
na tiskanini dva čipa- za levi in za desni kanal.

Tu torej vidimo TL082 (oziroma eno njegovo polovico- čip
vsebuje dva ojačevalnika) v vlogi invertirajočega ojačevalni-
ka. Pod tem mislim na to, da bo njegova napetost na izho-
du vedno enaka vhodni napetosti krat -k.
Faktor k je določen z uporovnim delilnikom. Tako ojačan
signal gre na TDA-7294, ki ga ojača še nekajkrat in to je
praktično vse.

Teoretično bi na 8 Ohmskem bremenu pri izhodni sinusni
napetosti 60Vpeak (=42Veff) dobili moč 225W. To jemljite kot
konzervativno oceno - za čisti, trajni sinus. Če bi vdelali
TDA-7294S in napajanje potisnili na skrajnje zmogljivosti
čipa, to je +/-45V, bi verjetno lahko iztisnili kakih 80Vp-p ozi-
roma 56.5 Veff napetosti na izhodu, kar bi pri čistem sinus-
nem signalu pomenilo celih 400W na 8 Ohmih. Ker pa v
praksi ne bomo imeli idealnih pogojev, mislim da je ocena
200W trajne sinusne moči kar primerna. Če potrebujete
več, zvišajte napajalno napetost za tistih nekaj voltov ali pa
uporabite zvočnike z nižjo impedanco. Ne vem pa, kako
dobro bo ohišje čipa odvajalo toploto. Vsekako r to lahko

SSlliikkaa  55 - Celotna shema ojačevalnika z napajalnim delom
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poskusite. TDA-7294 ima zelo dobro
termično zaščito. Če se bo čip pre-
grel, bo pač zmanjšal moč... 

V praksi zato PA-200WS zveni precej
čistejše od mono ojačevalnika P-75W,
ki smo ga objavili v prejšnji številki,
čeprav sta oba zasnovana na istem
čipu. To velja tudi pri majhnih močeh
(do recimo 10W), kjer bi pričakovali,
da problem ne bo opazen...

Največja skrivnost tega ojačevalnika
je v hlajenju. Potreben je res SOLIDEN
hladilnik, da se čipi ne pregrejejo,
poleg tega pa ne smejo biti izolirani
od hladilnika s sljudo ali čem podo-
bnim. Vsaka izolacija bi otežila prehod
toplote s čipa na hladilnik.
Zadnja stran čipa je tako in tako pove-
zana na negativno napajalno nape-
tost, zato medsebojni kontakt vseh
TDA-7294 preko hladilnika ne bi smel
biti problem. Obvezno uporabite tudi
silikonsko pasto in čipe solidno privij-
te na hladilnik. Tudi prisilno hlajenje ni
odveč, če nameravate gnati ojačeval-
nik do konca.
Tiskano vezje ojačevalnika je nareje-
no tako, da se po dolžini natanko

ujema s hladilnikom "MALI" HR-300/
100 30x10cm ( "MALI"- proizvajalec
hladilnih teles v Sloveniji) in da hladil-
no rebro položimo čez zadnji centime-
ter tiskanine. Luknje v tiskanem vezju
na zadnjem robu so namenjene pritr-
ditvi hladilnika na tiskanino. Ker je hla-
dilnik neizoliran in je v bistvu na pote-
cialu negativne napajalne napetosti,
smo vam tako poskusili olajšati izola-
cijo hladilnika 

Pri hladilniku ne skoparite. Sam sem
vzel HR-300/10 iz ponudbe našega
proizvajalca ohišij in hladilnih teles
"MALI", ki ima deklarirano toplotno
upornost cca. 0.4 °C/W. Problem pri
hlajenju je, kot že rečeno, prepoceni
ohišje čipa TDA-7294, ki ima precej
veliko toplotno upornost in mu tako
pri velikih močeh disipacije še tako
velik hladilnik ne pomaga.

Zaenkrat KIT kompletov za opisane
samogradnje ne prodajamo, vendar
delamo na tem. Lahko pa pri nas do-
bite izdelane tiskanine in morebitne
ključne dele samogradenj (sprogrami-
rane čipe itd. za samogradnje, kjer to
pride v poštev).
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Pozor ...
Tiskana vezja za ojačevalnik iz članka na zalogi po ugodnih cenah:

1. PA-200WS: Tiv za ojačevalnik, dvostranska (300x 50 mm)
3.000,00 SIT + 20% DDV = 3.600,00 SIT

2. PSU-PA200W Tiv enostranski za usmernik ojač. (142x87mm)
1.600,00 SIT + 20% DDV= 1.920,00 SIT

Naročite jih lahko v našem prodajnem servisu na naslovu:
HYDRA & CO. d.o.o., P.P. 5807, 1261 LJUBLJANA
TEL. 01 5428 570 ali E-MAIL stik@hydra-co.si

SSlliikkaa  77 - Integrirani ojačevalniki in celotna ploščica so nameščeni na hladilno rebro

E
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Izdelajmo preprost 
stabilizirani usmernik

Avtor: Peter Ponikvar. Priredil in prevedel: Branko Badrljica

Vsaka domača delavnica potrebuje univerzalni usmernik, a mnogi si le redko
vzamemo čas za izdelavo solidnega usmernika, pa čeprav najenostavnejšega
modela, ki bi bil sestavljen pošteno, brez visečega drobovja, razprostrtega čez

polovico delovne površine in strateško razporejenih nevarnih točk z visoko napetost-
jo, katerih se je treba izogibati.  Zavedam se, da se bodo mnogi profiji mogoče zmrdo-
vali nad tako enoastvnim projektom, a cilj tega članka je približati načrtovanje napa-
jalnikov začetnikom. Ti potrebujejo neko zdravo osnovo za prve korake.

Na spletu, v časopisih in drugje je že veliko shem napajal-
nikov, od najbolj enostavnih do zelo zakompliciranih z zelo
zahtevnimi zaščitami, nastavljive (tokovno, napetostno itd).
Tu nisem hotel komplicirati in sem si izbral za to priložnost
integrirano vezje LM 338.

Celoten stabilizator je izveden zelo enostavno, skoraj tako
kot kaka reklamna demo aplikacija, ki naj bi prikazala
zamožnosti čipa, zato povejmo najprej nekaj o samem
LM338.

LM 338 je tritočkovni stabilizator, ki ima vhodno, izhodno in
krmilno sponko, skorajda tako kot popularni LM7805, ki ga
uporabljajo v vseh šolskih projektih za stabilno 5V napetost.
Ena od bistvenih razlik pa je v tem, da LM338 ne zahteva
priklop krmilne nogice na maso ali nek ničelni potencial,
temveč poskuša s svojo izhodno napetostjo doseči, da bo
napetost krmilne nogice natanko 1.25V nižja od izhodne
napetosti. To je seveda možno samo, če je signal z izhodne
nogice LM338 nekako z zunanje strani čipa preko nekega
vezja pripeljan na krmilno sponko. Takrat bo napetost na
krmilni sponki na nek način odvisna od izhodne napetosti
LM338 in čip jo bo sam vedno nastavil tako, da bo krmilna
sponka vedno za 1.25V nižje od izhodne.

Če torej kot to "zunanje vezje" uporabimo navaden
napetostni delilnik, bo izhodna napetost LM338  sorazmer-
na razmerju upornosti delilnika.

Ta princip izkorišča tudi priložena shema. Tu vse trdo delo
opravi LM338. Mi mu samo usmerimo izmenično napetost
iz transformatorja in jo zgladimo, z uporoma R1 in P1 pa
čipu prišepnemo, kakšno napetost bi radi na izhodu. 

Vse ostalo na shemi ima vlogo filtra ali pa zaščite. D1 ščiti
čip v primeru, da izhodna napetost kdaj preseže vhodno
(če denimo ugasnemo usmernik, breme pa je akumulator),
D2 preprečuje napetosti krmilne nogice, da bi kadarkoli
bistveno presegla napetost izhodne nogice, D3 pa ščiti čip
pred napačno polariteto bremena na izhodu, če je breme

tudi samo lahko generator (denimo akumulator) ali pred
induktivnimi bremeni. C2 filtrira motnje iz krmilnega signala,
C1 in C4 pa filtrirata motnje, ki bi lahko prišle iz bremena
nazaj v čip. C3 gladi napajalno napetost, ki jo je transfor-
mator Tr spustil na uporabno vrednost, greatzov spoj G1 pa
usmeril.
To je tudi vse kar potrebuje LM 338 za delovanje, vsi ele-
menti so standardne velikosti in dobavljivi v vseh trgovinah
z elektronskim materialom.

LM 338 potrebuje vhodne napetosti v obsegu 5-35V,
izhodne napetosti mu lahko nastavimo v obsegu 1,2V do
31V in ob primernem hlajenju lahko dobimo od njega trajni
tok 5A, pa tudi večje kratkotrajne sunke.
Vedeti pa moramo, da je maksimalni izhodni tok zelo pogo-
jen z padcem napetosti na hibridnem vezju (Ulm). Da bi
vezje delovalo potrebuje padec napetosti Ulm vsaj 3V, sam
sem vzel še rezervo in tudi pri računanju uporabljal za
Ulm=5V. Obenem pa z večanjem padca napetosti Ulm
večamo tudi moč, ki se proizvaja v toploto na čipu in le-to
bomo morali odvesti s pomočjo primernega hladilnega tele-
sa.

Med testiranjem prototipa sem imel kar nekaj problemov,
preden sem ponovno v roke prijel tehnične specifikacije za
LM338 in ugotovil da za pravilno delovanje potrebuje nek
minimalni tok skozi porabnik. V nasprotnem primeru se
dogaja da se napetost seseda ob obremenitvi za približno
1,5 V na 1A obremenitve, kar je veliko preveč za praktično
uporabo. To sem rešil z dodatnim uporom (R2) na izhodu
usmernika. Upornost sem določil z praktičnim preizkušan-
jem, ki je pokazalo LM338 najbolje deluje če imamo na
izhodu porabnik, ki porabi okoli 130 mA toka. S tem
dosežemo da se nam napetost pri polni obremenitvi
sesede le za 0,2 V!

Med testiranjem se je tudi pokazala še ena hiba, ki je nisem
pričakoval in sem bil prisiljen spremeniti tiskanino. Greatz
G1 se je tako segreval pri polni obremenitvi, da se je odlotal
in skoraj padel iz tiskanine. 
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Vrednost gladilnega kondenzatorja C3 sem določil kar  po
"ustnem izročilu": 2200µF za vsak Amper toka. Ker imamo
mi v tej aplikaciji izhodni tok 5A dobimo: C3= 2200 µF x 5
= 11.000µF. Najbližje temu je 10.0000 µF. Za nazivno
napetost C3 priporočam vsaj 50 V, saj je pri teh stvareh
vedno dobro vzeti nekaj rezerve.

Ker je padec napetosti na greatzu v trenutku prevajanja
vedno dva diodna padca, pomeni to pri toku 5A segrevan-
je greatza z močjo P = 1,4 V x 5 A = 7,5 W. To je že preveč
za samo ohišje greatza, zato ga je treba priviti na hladilnik.
Greatz naj bi prenesel napetosti do vsaj 100V. Res je, da tu
nastopajo napetosti, ki so vnačelu nižje od 40V, a pri pre-
bojni napetosti bipolarnih zadev, kot so denimo diode je
treba imeti veliko rezervo.

Sedaj pridemo do transformatorja Tr. Kakšna naj bo njego-
va izhodna napetost ? Odgovor na to vprašanje je odvisen
od najvišje zahtevane napetosti napajalnika. Za dosego te
napetosti mora imeti LM338 na svojem vhodu vsaj 5V višjo
napetost, potem pa moram k tej še prišteti še padec
napetosti v greatzu in brum, ki pride "mimo" C1 pri največji
obremenitvi. Ta del sem skupaj ocenil na 3V. Želeno
najvišjo izhodno napetost sem za ta primer postavil na 13V,
zato je iskana vrhnja vrednost transformatorjevega izme-
ničnega izhoda: 

U=13V+5V+3V=21V. Za dosego te napetosti potrebujemo
signal z efektivno napetostjo Uef=Upp/1.414=14,84V ~ 15V

Tu moramo biti še pazljivi na moč transformatorja. Zave-
dajmo se, da jo mnogi proizvajalci podajajo precej opti-
mistično, zato tudi tu vzemimo krepko rezervo. To bomo še
krepko rabili pri nelinearni obremenitvi transformatorja, kar
taka vezeva definitivno je. Transformatorji imajo namreč radi
linearna, ohmska bremena, kjer je tok bremena v vsakem
trenutku sorazmerne napetosti transformatorja. Tu pa vezje
obremenjuje transformator samo v tistih kratkih trenutkih,
ko njegova napetost preseže napetost na C3 - takrat pa
steče velik tok. Transformator bi torej moral biti dimenzioni-
ran za efektivno porabo vezja in nekaj varnostne rezerve. 

Naš teoretični minimum znaša P=5A x 15V= 75W. Tako po
občutku sem to zaokrožil navzgor na 100W in rezultat  delu-
je korektno.

V usmerniku se bodo tako bistveno segrevali naslednji G1,
R2 in sam LM 338.

SSlliikkaa  11 - Večina elementov je pripravljena

SSlliikkaa  22 - Električna shema stabiliziranega napajalnika z LM 338
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-R2 se segreva ker skozi njega teče tok, ki je odvisen od
upornosti le tega. Upornost je lahko od 91 ? do 110 ?, kar
pomeni da se bo tok pri izhodni napetosti 13,8V gibal med
120mA in 150mA. 

Po enostavnem računu, tok krat napetost dobimo moč:

P=U*I=13,8V*150mA=2,07W

Načeloma bi lahko uporabili tudi 2W upor, vendar pred-
lagam 5W. Moč upora je ponavadi podana v nekih optimal-
nih razmerah za hlajenje, kar v škatli usmernika skoraj goto-
vo ne bodo. Zato tolikšna rezerva moči. Poleg tega ni dobro
za preostanek vezja, če določena komponenta skorajda
žari, tudi če sama to prenese. Termična naprezanja lahko
povzročijo sčasoma prezgodnje odpovedi, oksidacijo itd.

LM 338 greje praktično vsa razlika napetosti med
napetostjo na C3 in napetostjo bremena.

"Worst_case_scenario" je za nas primer, ko zahtevamo
maksimalen tok pri minimalni izhodni napetosti. Takrat bo
LM338 grela skoraj celotna vhodna napetost, zmanjšana za
napetost bremena (1,2V) pri toku 5A. Za izračun trošenja
moči na hibridnem vezju uporabimo naslednjo formulo:

P= Imax * (Upp- Uizh) = 5A * (21 - 1,2V) ~100W

Pri izhodni napetosti 13V je rezultat precej drugačen:

P= Imax * (Upp- Uizh) = 5A * (21 - 13V) ~35W

Tukaj tiči tudi problem LM 338; če ga želimo uporabljati kot
nastavljiv usmernik z izhodno napetostjo od 1,2 do 32V
bomo pri 2V izhodne napetosti dobili zelo majhen tok okoli
0,5A, medtem ko bo usmernik deloval bolje  bližje najvišji
dosegljivi napetosti, kjer bomo brez problema dobili iz
njega 5A ali več. 

Termične lastnosti hladilnika težko točno izračunamo, saj
so odvisne od kupa dejavnikov, ki jih težko izmerimo in še
težje nadzorujemo, lahko pa pridemo do grobe ocene na
sledeči način:

• določimo največjo dovoljeno temperaturo hlajene kom-
ponente pri najvišji moči

• ugotovimo najvišjo pričakovano temperaturo okolice

• iz tega izračunamo najvišjo dovoljeno temperaturno
upornost hladilnega sistema v °K/W

• ker je ta upornost sestavljena iz serijsko vezanih
upornosti hladilnika, upornosti ohišja čipa in prehodne
upornosti s čipa na hladilnik moramo oceniti drugi dve in
ju odšteti od skupne upornosti.

Če v našem primeru pričakujemo temperaturo ambienta
35°C in najvišjo dovoljeno temperaturo 100°C, dobimo
najvišji dovoljeni porast temperature od 65°K. To pomeni,
da pri izgubni moči 35W na čipu ima lahko celoten sistem
hlajenja termično upornost  65°K/35W= 1,85°K/W.

To upornost poleg upornosti hladilnika sestavljajo še
upornost ohišja LM338 in kontaktna upornost med ohišjem
in hladilnikom. V tem primeru dominira upornost ohišja, in
bomo kontaktno upornost zanemarili. Termična upornost
ohišja je za TO-3 ohišje podana kot 1°K/W. Dovoljena ter-
mična upornost hladilnika je v tem primeru torej 1,85°K/W
- 1°K/W= 0,85°K/W .

Seznam materiala:

Količina: Pozicija: Vrednost:  Opis        
1 G1              10A/100V greatzov mostič
1 C4              1nF/1KV   kondenzator
1 C1              1uF/50V   "low esr" elektrolit
1 C2              10uF/50V "low esr" elektrolit
1 C3              10.000uF/50V elektrolitski snap-in kondenzator
3 D1, D2, D3 1N4002 dioda, lahko tudi močnejša
1 F2              1A hitra varovalka z ohišjem za na ohišje
1 F1              6,3A počasna varovalka z ohišjem
1 LM_338          LM 338 za TO3 ali TO220 ohišje 
1 P1              5K   ležeč trimer za TIV
1 R1              120 ? upor moči 1/4W
1 R2 91 ? / 3W upor med 91? in 110?, večje moči vsaj 2,5W
1 TR              220V/20V 100W transformator izhodna napetost med 18 in 22V.

Tako smo izvedli težji del načrtovanja - izris sheme in izračun vrednosti elementov. Povezava elementov je trivialna in vam
jo prepuščamo kot praktično vajo.

www.elektronika-fd.com
E
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Namizna leča z LED
osvetlitvijo

Avtor:  Branko Badrljica, ELEKTRONIKA (email: brankob@avtomatika.com )

Pred kratkim smo se začeli ukvarjati malo bolj intenzivno s SMD spajkanjem,
zato smo si omislili kakovosten infrardeči SMD spajkalnik, o katerem se bomo
verjetno razpisali bolj na široko v naslednji številki, ko ga bomo uspeli resneje

stestirati. Ob takem spajkanju so postale problem naše oči, za katere je postalo vse
skupaj predrobno in začeli smo se ozirati za kakovostno namizno lečo...

Po daljšem sprehodu po vseh trgovinah sem ugotovil, da bi
bilo treba za kakovostno svetilko z lečo te vrste odšteti kakih
150.000 SIT! Glavni del problemov se skriva namreč v leči.
Ta ne sme biti premajhna, da lahko nemoteno z obema oče-
soma gledamo skoznjo in mora biti natančno brušena. Kot
da to ni dovolj, pa ne sme imeti barvne aberacije. Pri preho-
du skozi navadno lečo iz enega kosa stekla se namreč raz-
lične barve lomijo različno močno. To pa pomeni, da nam
pri gledanju skozi tak lečo vsi predmeti "cvetijo", torej imajo
nejasne barvne robove. Proizvajalci to rešujejo tako, da lečo
izdelajo iz sendviča iz različnih optičnih stekel, katerih napa-
ke se v danem območju kompenzirajo. Seveda to pri teh
velikostih in zahtevanih natančnostih leče sploh ni trivialno.

Končno sem v ljubljanskem Intersparu našel svetilko, kate-
re leča je dokaj velika (17 cm!) in je zelo poceni (mislim, da
me je stala malo manj kot 10 kSIT! ) in za ta denar fenome-
nalno narejena, sploh v primerjavi z ostalimi modeli, ki jih za
podoben denar dobite v Ljubljani.
Le tisto cvetenje barv me je stalno ubijalo. Dokler si nekega
dne med obiskom v trgovini HTE na Roški v Ljubljani  nisem
pustil pokazati najnovejših ultrabright LED diod podjetja
Daina...
Takrat  mi je padlo na pamet, da bi lahko v svetilki svoje leče

zamenjal vdelane neonke z barvnimi
LED-icami. Moderne LED diode sevajo namreč v veliko
ožjem frekvenčnem pasu kot vdelane bele neonke. Če je
torej vsa izsevana svetloba vira torej skorajda barvno
enaka, bi jo tudi leča morala uklanjati skorajda enako. To pa
pomeni, dabi bili pod tako svetlobo opazovani predmeti
videti veliko ostrejši in cvetenje robov bi izginilo.

Slika 2 -  Ista leča, predelana na LED razvetljavo

Ogledal sem si najnovejše modele iz ponudbe Daina-e in se
odločil za rumeno ultrabright 5mm okroglo LEDico v pro-
zorni plastiki s sevalnim kotom 30° in deklarirano tipično
svetilnostjo 6.500 mcd. 

Za rumeno svetlobo sem se odločil, ker so LEDice za to dol-
žino poceni in ker je svetloba primerna za opazovanje tiska-
nih vezij. Zelena svetloba se mi je zdela preveč vreščeča,
saj so tiskanine zelene in bi glede na ostale elemente bile
videti bistveno svetlejše, rdeča je komplementarna zeleni in
bi se večina  svetlobe vpila, modre LEDice so zankrat še
veliko dražje od ostalih, poleg tega pa človeško oko ni prav
občutljivo za plavo svetlobo.
Odločil sem se torej za rumeno ultrabright LEDico podjetja
Daina pod imenom B5-434-TYD. Od sebe daje tipičnoSlika 1 - Klasična namizna leča s svetilko...
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6.500 mcd pri napajalnem toku 20 mA in takrat je padec
napetosti na njej približno 2.4V. Seva sicer v preozkem kotu
(30°) vendar nisem uspel najti podobnih LEDic s širšim
kotom in sem se zadovoljil s temi.

Ker sem za uporabno svetilko, ki naj bi vsaj približno lahko
zamenjala vgrajeni neonki (2 x 7W), moral uporabiti veliko
LED-ic, sem združil ugodno s koristnim in uporabil ravno
toliko LEDic, da sem jih lahko napajal iz omrežne napetosti
brez bistvenih pretvorb, torej skorajda neposredno.

Pri povprečni mrežni napetosti 230 V je vrhnja vrednost
230V x 1.414= 325 V. Če je na vsaki LEDici padec napeto-
sti približno 2.4V, bi to zadostovalo za 135 LEDic. Ker pa za
regulacjio potrebujemo malo napetostne rezerve, sem upo-
rabil "samo" 118 v dveh skupinah po 59. Na našem koncu
je efektivna napetost okrog 210V, zato nekaj manj LEDic.

Slika 3 - Shema regulatorja

Številka je rezultat tako kompromisa pri enostavnosti
elektronike kot tudi razpoložljivega prostora. Nisem težil k
rešitvi, ki bo zagotovo delovala v vseh pogojih, če to bistve-

no zakomplicira stvari. Osnova rešitve je najnavadnejši
tokovni generator, narejen z dvema tranzistorjema,uporom,
zener diodo in trimerjem.  
Trier služi začetnemu umerjanju toka skozi LEDice na želje-
nih 20 mA. Pri taki vezavi mora biti trimer pred začetkom
umerjanja v skrajnem položaju, kjer bo imel največjo upor-
nost, saj se z zmanjševanjem upornosti veča tok !  Če se
boste tudi sami lotili česa podobnega, ne pozabite odstra-
niti dušilk iz svetilke ! Pri mojem modelu sta bili dušilki skri-
ti v osnovi svetilke, ki med delom stoji na površini mize...

Tranzistorja sem sem našel v predalih, zato nista povsem
ustrezna namenu, predvsem to velja za FET, ki prenese
samo 200V, kar je premalo za tole aplikacijo. Čeprav sem
uporabil IRF630, vam priporočam tranzistor z vsaj 400V
prebojne trdnosti, denimo IRF730- tako kot sem to označil
na shemi. Zelo priporočljivo ga je tudi montirati na soliden

hladilnik. Jaz sem ga kar zalotal
na kos bakrene pločevine.
Bipolarni NPN tranzistor ni tako
kritičen, znal pa naj bi prenesti
napetosti od vsaj 20V, kolektor-
ski tok  100 mA in solidno tokov-
no ojačanje v razredu 100. V
shemi je označen BC237, ker je
to najcenejši tranzistor, ki še us-
treza namenu. Uporabite to, kar
pač imate pri roki. 

Rezultat predelave povsem us-
treza pričakovanjem. Enobarvna
svetloba daje večje kontraste in
ostrejše robove, vendar je treba
LED-ice pri montaži pazljiveje

usmeriti, saj imajo v primerjavi z neonsko sijalko precej
ozek sevalni kot. Poleg tega bi bilo lepo, če bi lahko v isto
ohišje lahko stlačil več LEDic, vendar mi še ni jasno, kako
bi to lahko izvedel. Narava izvedbe je  pač taka, da si ne mo-
rem omisliti poljubnega števila, temveč večkratnik 118. E
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Stikalni tokovni regulator
Avtor: Matija Bogataj (email: matijabogataj@email.si)

Kot vedo mnogi elektroniki, zasnova stikalnega regulatorja je danes še vedno
bolj komplicirana od linearnega, čeprav so na trgu tudi enočipne rešitve.
Vendar tudi te odpovedo, ko od pretvornika zahtevamo kaj več- nestandardne

vhodne ali izhodne napetosti, določeno frekvenco delovanja, visok izkoristek, posebne
varnostne dodatke ali denimo tokovni izhod, kot v primeru pred vami....

Zamisel se mi je porodila, ko sem za solarni sistem
začel sestavljati svetilo iz belih visokosvetilnih LED
diod, ki so lahko zelo nemoteč usmerjen vir svetlobe
ter ob pravilni uporabi dočakajo kar 100.000 ur delo-
vanja. Pravilna uporaba pa seveda pomeni, da mora
biti njihov tok ves čas omejen na nazivnega, sicer se
začnejo pregrevati in kaj kmalu lahko postanejo ne-
uporabne. Zaporedna vezava dveh belih LED diod ima
pri nazivnem toku padec okoli 6 V in z najpreprostej-
šim omejevalnikom toka veselo deluje na napetostih
od 9 do 24 V, se pravi v solarnih sistemih in motornih
vozilih. Če vam izkoristek ni pomemben in bi radi sa-
mo  napajali eno ali nekaj LED diod, ste s tem že reši-
li problem.

Če pa potrebujete LED-ice za uporabno razsvetljavo,
po možnosti baterijsko napajano, se verjetno ne boste
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pomirili s tako nizkim
izkoristkom. Če bi jih
torej napajali s prepro-
stim linearnim stabili-
zatorjem, bi že pri 12V
porabili za gretje stabi-
lizatorja enako moč,
kot bi jo dovedli LED
diodam, ob predpo-
stavki, da bi napajali
vzporedno vezane (z
majhnim preduporom)
bele LEDice, ki imajo
padec napetosti pri
delovnem toku cca.
6V. Izkoristek bi tako
postal sramotno majhen, njegovo hlajenje pa težavno.
Stikalni regulator toka za razliko od linearnega regulatorja
izkorišča presežek napetosti vira in tako običajno potrebuje
manjši tok na vhodu, kot ga (sicer pri nižji napetosti) daje
bremenu. Miniaturni stikalni napajalnik pred vami je name-
njen porabnikom, pri katerih je potrebna omejitev toka in so
večje izgube moči, značilne za linearne regulatorje, nezaže-
ljene,  bodisi zaradi pregrevanja naprave, bodisi zato, ker je
ta priključena na baterijo, ki jo želimo kar najbolje izkoristiti.
Regulator je zasnovan tako, da si breme in izvor delita skup-
ni pozitivni potencial, medtem, ko  je negativna sponka "leb-
deča".

V močnostnem delu sem uporabil MOSFET IRF520, ker
ima majhno kapacitivnost vrat, še sprejemljivo upornost
kanala (0,2 Ohm) in je med najcenejšimi. Vhodni in izhodni
filter sta izvedena z več  keramičnimi kondenzatorji po 1µF/
50V in elektrolitskimi kondenzatorji, ki naj imajo za frekven-
ce nad 50 kHz nizko impedanco. Glavna dušilka, ki skozi
breme poganja tok, ima obročasto feritno jedro, zaradi
manjšega raztrosa magnetnih silnic in induktivnost nekaj
mH, odvisno od nazivnega toka in frekvence.

Shotkeyeva dioda, preko katere se sklene tokokrog po
zaprtju tranzistorja, je 1 do 5-amperska in naj ima primerno
nizko nazivno napetost, saj je od te odvisna kolenska nape-
tost. Glavni namen manjše dušilke na vhodu je preprečeva-
nje širjenja motenj, ki bi preko napjalnega kabla lahko pri-
šle iz regulatorja v okolico.
Krmilni del vezja je v celoti izveden v SMD tehniki in ga
sestavljata dvojni operacijski ojačevalnik TL062, ki porabi
samo 400µA ter pulznoširinski modulator (PWM), izveden s
74HC14, katerega preklopni časi so krajši od 50 ns. PWM
generatorju  je dodana tudi t.i. "Soft start" funkcija, ki nekaj
sekund po vklopu omejuje delovni režim in tako preprečuje
začetni prehitri vzpon toka. Zaradi potratnosti 78L05, ki je v
zgodnejših izvedbah napajal krmilno vezje, to funkcijo sedaj
opravljata Zenerjeva dioda in bipolarni tranzistor.
Upor za merjenje toka skozi breme je kos uporovne žice pri-
merne dolžine, na katerem regulator vzdržuje padec okoli
90mV. Maksimalni tok je torej enak tej napetosti deljeni z
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upornostjo žice. TL062 oja-
čuje napetost na uporu in
nato še njeno napako gle-
de na referenčno napetost
2,5V.

Izhod ojačevalnika napake
krmili PWM, katerega pulz-
na širina je največja ob naj-
nižji vhodni napetosti.
PWM s 74HC14 vsebuje
generator takta z delovnim
režimom 1%. Preko diode
ta polni kondenzator na
vhodu Scmittovega prožil-
nika, ki se preko druge
diode in tranzistorja hitro izprazni do krmilne napetosti in nato počasneje preko
1M? upora proti 0V. RC člen na bazi tranzistorja ob vklopu  vezja omejuje najniž-
jo napetost, do katere se kondenzator lahko hitro izprazni. Ostali Schmittovi prožil-
niki so vezani kot krmilnik vrat MOSFETa in tako je regulacijska zanka zaključena.

Trenutna, četrta izvedba stikalnega regulatorja z napajalnim območjem med 7 in
16V lahko vzdržuje tok 1,6A in je kratek stik nič ne moti. Njena frekvenca prekljap-
ljanja je 400kHz in jo po potrebi lahko povečamo z manjšanjem RC konstant v
vezju PWM. Frekvence daleč nad 1Mhz lahko dosežemo z uporabo zmogljivejše-
ga 74AC14 namesto 74HC14. Seveda bi vezje lahko predelali tudi v napetostni
regulator s tokovno zaščito ali celo pretvornik iz nižje na višjo napetost (angl. kick
converter). E
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KRMILNI MODUL
Avtor: Vili Jan, http://reber.sloweb.net, reber@siol.net, tel: 04 576 77 13

Za izdelavo krmilja enostavnega stroja je danes najbolj primerno uporabiti krmilni modul, oziro-
ma programabilni rele. Najbolj znana med njimi sta LOGO - Siemens in EASY - Moeler.
Obstajata 24V DC in 230V AC različici. Pri 24V DC različici pa glede na izhode, z relejskim ali

tranzistorskim izhodom. Za izvedbo preprostega krmilja, sem izdelal svojo različico, 24V DC s
tranzistorskimi izhodi,  v osnovnih funkcijah pa se lahko primerja z osnovnim modelom LOGO ali EASY.
Temelji pa na mikrokontrolerju AT89C2051. Vhodi so standardni 24V pnp, izhodi pa prav tako 24V
pnp 0,5A. 

Krmilni modul z AT89C2051 nima za vpis programa name-
njenih nobenih tipk ali displaya, pač pa se program vpiše v
mikrokontroler s pomočjo Bascom compilerja. To je prva in
največja omejitev, glede praktične uporabe. Druga omejitev
je, da parametrov ne moremo enostavno spreminjati, to
omejitev pa imata tudi LOGO in EASY različici brez displa-
ya. Sam sem tak modul uporabil za izdelavo krmilja več pre-
prostih strojev, tudi takšnih, ki so že imeli vgrajen LOGO, pa
ga je moj krmilni modul brez problema nadomestil.
Uporabnost modula je odvisna od iznajdljivosti in znanja
programiranja uporabnika tega modula.

Vhodi in izhodi so po karakteristikah povsem enaki karakte-
ristikam LOGO ali EASY. Sicer se karakteristike med ome-
njenima moduloma malo razlikujejo, ampak te razlike sploh
niso bistvene. Karakteristika vhoda je običajno taka, da je
na vhodu napetost od 0 do 10V prepoznana kot logična 0,
napetost višja od 10V pa je prepoznana kot logična 1. Tok ,

ki teče v vhod je običajno nekje okoli 5mA. Tranzistorski
izhodi običajno zmorejo tok 0,5A . Zakaj sem se odločil na-
rediti svoj krmilni modul? Glavni vzrok je cena. Čeprav ni ta-
ko zmogljiv kot LOGO ali EASY, pa je kos vsem manj zahtev-
nim operacijam. Na strojih, kjer ni potrebno spreminjati
parametrov in načina delovanja, je tak modul povsem zado-
voljiv. Če pa je potrebno spremeniti kakšen parameter ali
način delovanja, je pa potrebno na novo sprogramirati mi-
krokontroler. 

Smisel krmilnih modulov, je predvsem v tem, da je ožičenje
enako, ne glede na način delovanja, vsak izhod je vezan na
nek izvršilni člen, to pa je lahko kontaktor, ki vključuje
elektromotor ali pa elektromagnetni ventil. Na vhode so
povezani senzorji, to pa so lahko približevalna stikala, foto-
celice ali mehanska stikala. V primeru napake, je iskanje
napake bistveno lažje, saj je v veliki večini primerov napaka
na senzorju ali na izhodnem izvršilnem členu. Na vseh kr-

Slika 1 - Shema krmilnega modula
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milnih modulih je narejena signalizacija stanja vhodov in iz-
hodov, tako da se napaka hitreje izsledi. Skoraj ni primerov,
da bi bila napaka v samem modulu, pri starih relejskih krmi-
ljih, pa se je napaka pogosto pojavljala tudi v samem krmi-
lju. Tako napako je bilo težje odkriti, še dodatne težave pa
so lahko nastopile takrat, ko je bilo potrebno spremeniti
način delovanja stroja, saj je bilo potrebno spremeniti ožiče-
nje krmilja, pogosto pa se je zgodilo, da je zmanjkalo relej-
skih kontaktov in je bilo potrebno dodajati releje, zato pa je
običajno zmanjkalo prostora v omarici, kar je težave še
povečalo. Teh težav pri uporabi krmilnih modulov ni, zanes-

ljivost modula pa je veliko večja, kot pa relejsko krmilje.
Večina industrijskih krmilij je 24V DC, senzorji pa imajo več-
inoma izhod narejen tako, da je na izhodu pnp tranzistor, in
daje na izhodu logično 1, ko je senzor aktiviran. Napetost
logične 1 je enaka napajalni napetosti 24V. Mnogo senzor-
jev je narejenih tako, da ima poleg tega izhoda še en izhod,
z enakimi karakteristikami, le da je ta izhod negiran.
Negiranega izhoda v kombinaciji z krmilnim modulom prav-
zaprav ne potrebujemo, saj lahko negiramo kar vhod krmil-
nega modula. Enako lahko v krmilnem modulu negiramo
tudi izhod. Izhod krmilnega modula daje na izhodu nape-

tost 24V, kadar je ta akti-
viran. Tok, ki teče iz izho-
da je lahko do 0,5A, kar
zadostuje za vklop šib-
kejših elektromagnetnih
ventilov, ali vklop relejev.
Manjši kontaktorji so obi-
čajno direktno vezani na
izhod krmilnega modula,
večji kontaktorji pa pre-
ko releja.

Opis vhodnega
dela
Vhodni del je sestavljen
iz: vhodni priključek J11,
pull-down ali bremenski
upor R11, LED za signali-
zacijo stanja vhoda LD-
11, predupor za LED in
bazni upor R12, zener
dioda za določanje pra-
ga preklopa ZD11, upor
baza-emitor R13, tranzi-
stor Q11. V krmilnem
modulu je osem takih
vhodnih delov. Tok, ki
teče v vhod pri napetosti
24 V na vhodu, je 8 mA.
Oznake v shemi, oziro-
ma reference so v vsa-

Slika 2 - Fotografija ploščice krmilnega modula z zgornje strani Slika 3 - Montažna shema krmilnega modula
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kem naslednjem vhodnem delu višje za 10. Izhodi vhodnih
delov so vezani direktno na vhode mikrokontrolerja.

Opis izhodnega dela
Izhodni del je sestavljen iz: bazni predupor R111, tranzistor
npn Q111, predupor za LED in bazni predupor R112, LED za
signalizacijo stanja izhoda LD111, izhodni tranzistor pnp
Q112, zaščitna dioda na izhodu D111, izhodni priključek
J111. V krmilnem modulu so štirje taki izhodni deli. Oznake

v shemi, oziroma reference so v vsakem naslednjem
izhodnem delu višje za 10.

Opis napajalnega dela
Napajalni del je na začetku ščiten z varovalko, ta varo-
valka ščiti tudi vse izhode skupaj. Napetost, ki je
potrebna za napajanje mikrokontrolerja in inverterjev,
stabiliziramo z IC1 7805 . Prisotnost napajalne napeto-
sti signalizira LD1.

Opis glavnega dela
Upora R2 in R3 sta zunanja pull-up upora mikrokontro-
lerja, saj vhoda P1.0 in P1.1 nimata internih pull-up upo-
rov. Kondenzator C4 je namenjen za reset ob vklopu,
oziroma pojavu napajalne napetosti. Tipka SW1 je tipka
reset. IC3 vsebuje 6 inverterjev, uporabljenih je 4,
namenjeni so ojačenju in invertiranju signalov iz mikro-
kontrolerja. Izhodi inverterjev so vezani na izhodni del.

Opis tiskanega vezja
Tiskano vezje je enostransko, velikost tiskanega vezja je
96,5 x 71 mm, vsi elementi krmilnega modula se nahajajo
na tiskanem vezju, upori in diode so montirani pokončno.
Za mikrokontroler je obvezno uporabiti podnožje. Barva
LED diod ni pomembna in je prepuščena izbiri vsakega
posameznika. Izhodni tranzistorji niso montirani na hladilno
telo, saj se ob nazivni obremenitvi ne grejejo, prav tako sta-
bilizator 7805 ne potrebuje hladilnega telesa.

Slika 4 - Predloga tiskanega vezja za krmilni modul

E
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Novi majhni PC-ji podjetja VIA
Informacije: HYDRA & CO. d.o.o. - stik@hydra-co.si

Če še pomnite, smo pred nekaj objavili test mini-ITX plošč s procesorskim malčkom VIA C3, ki
je v vsem spominjal na znani Intelov Pentium 3, le porabil je zelo malo... Takrat smo ugotovili ,
da gre za zelo uporabno zadevo, tepla jo je le počasnost samega procesorja, podpora takrat

že poslavljajočemu se SDRAM-u in nedobavljivost v Sloveniji. Sedaj smo naročili nekaj plošč iz nove
serije in moram reči, da sem navdušen. Stvar bo postala uspešnica. Vendar začnimo na začetku.

VIA je pred časom začela izdajati osnovne plošče z vdela-
nim procesorjem C3 in zelo majhnimi dimenzijami-samo
17x17 cm.

Tej seriji rečejo mini-ITX in v njej se nahaja več modelov.
Razlikujejo se v glavnem glede tipa podprtega pomnilnika
(serije M, PD in CL podpirajo DDR, serija V pa navaden
SDRAM) in nekaj vdelane periferije, kot so hardverski
MPEG2 kompresor/dekompresor, število Ethernet vmesni-
kov, vmesnik za PCMCIA in CompactFlash module in podo-
bno.

Poleg mini-ITX formata je VIA ponudila zelo podobno zade-
vo v formatu samo 12 x 12cm, ki ji pravijo nano-ITX. Nano-
ITX je po strukturi in zmogljivostih zelo podoben mini-ITXu,
le vmesnika za flopi nima, PCI slot pa ima zelo majhen
konektor, tako da tja standardne PC kartice ne boste stlači-
li. 

Poleg tega pa nano-ITX še ni povsem prešel v redno proiz-
vodnjo. V tem trenutku so na voljo samo razvojni primerki,
ki so presneto dragi (cca 70.000 SIT + DDV), zato je kar se
tega tiče, najbolje počakati še malo pred razmišljanjem o
nakupu.

Sami smo se oskrbeli  z modeloma EPIA M-10000 in M II-

10000 za potrebe testiranja in razvoja. V glavnih lastnostih
sta si plošči zelo podobni, le da ima M II vdelan daughter-
board z vtiči za PPCCMMCCIIAA in CCFF  kkaarrttiiccee, vendar nima
Unichrome grafičnega izhoda.
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Kot sem uspel razbrati, je razlika med Unichrome in Castle-
rock grafičnim izhodom le v tem, da slednji (baje) nima
hardverske de/kompresije.

Poigral sem se z M-10000 EPIA ploščo in ugotovil, da so
stvari bistveno hitrejše kot v prejšnji generaciji. Deloma je za
to zaslužen novi CPU C3 Nehemiah na 1GHz, ki je končno
dobil FPU/MMX enoto polne hitrosti, deloma
pa DDR pomnilnik, ki bistveno lažje prenese
branje slike med delom procesorja.

Lepota te rešitve je, da je praktično vse že na
plošči-potrebujete le napajalnik, trdi disk in
ploščico DDR RAMa in že imate računalnik!
Natanko to sem naredil tudi jaz, le malo manj
špartansko. Ob prej naštetem sem vse sku-
paj postavil v lepo malo ohišje z 12V napajal-
nikom in temu doddal še kombo "slim"
CDRW/DVD enoto. 

Na to kombinacijo sem inštaliral Gentoo Li-
nux, ki je znan po svoji zahtevnosti pri insta-
laciji. Pa ni bilo problemov. VIA C3 je premle-
la vse, kar je bilo pred njo postavljeno, dolo-
čene stvari pravzaprav presenetljivo hitro. Hi-
trostnih testov nisem opravil, vendar lahko re-

čem, da je v določenih stvareh novi C3-Nehemiah na 1GHz
več kot 50% hitrejši od starega na 800 MHz in da cela zade-
va dela povsem tekoče. Trenutno mi sicer namenski krmil-
niki za Unichrome grafiko v Xfree86 še ne delajo, ker pač še
niso del uradnega nabora krmilnikov, so pa na razpolago
na avtorjevih straneh za ročno instalacijo.

Te se na žalost še nisem imel časa lotiti, tu-
di zato, ker zahtevajo nove driverje Xwin-
dows verzije 4.4, ki pa v vodilnih distribuci-
jah še niso na razpolago. V glavnem, ne gre
za velik glavobol, le za manjši zaplet, ki pa
zaenkrat zahteva ročni poseg.

Vse ostalo pa dela super in brez komplika-
cij. Poskusil sem v PCI slot vstaviti Real-
tekovo 100 Mbit mrežno kartico in ob vdela-
ni mrežni kartici narediti switch/firewall. De-
la iz prve, brez problemov in natanko tako
hitro, kot bi to pričakoval od katerega koli
"klasičnega" stroja. Enako je z Apache http
strežnikom, ftp strežnikom, Windows 2000
sistemom in tako naprej. 

EPIA M-10000 naj bi po proizvajalčevih tr-
ditvah porabila do 25W, vendar se med
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delom nikoli ni niti približala temu. Čisto tako iz radovedno-
sti sem med delom CPU-ju ugasnil ventilator. Po 10 minutah
se je hladilnik zelo segrel, vendar ne toliko, da ga ne bi
mogel prijeti. Seveda je stroj preživel in se niti resetiral ni.
Pohvalno, sploh glede na velikost hladilnička... 

Zanimivo je, da lahko v BIOSu že nastavite ločljivost termi-
nalskega okna in s tem tudi število črk v vrstici. Linux zelo
lepo dela s takimi nastavitvami, sploh v tekstovnem načinu
in VESA grafičnih načinih ob uporabi pravega driverja.

Za EPIA-MII-10000 sem se oskrbel s CF 512 Mb kartico in
Wirelless PCMCIA kartico. Linuxov kernel obe zazna brez
problema, vendar pa nisem našel načina, kako bi prisilil
EPIA ploščo v boot s CF kartice. Pravzaprav sem to ploščo
vzel ravno s tem namenom-se znebiti trdega diska in naloži-
ti sistem s CF kartice. No, mi bo že uspelo, butasto je, da ni
videti opcije za to v BIOSu... Drugače pa je ta plošča zelo
uporabna za aplikacije, ki zahtevajo bodisi PCMCIA ali CF
kartice. 

EPIA je seveda skladna z ATX standardi in jo lahko spravite
v klasično ohišje, vendar sem dobil zanjo nekaj bistveno
bolj prikladnega.. Majhno, srčkano, namensko ohišje, ki
ima dvodelni napajalnik. Zunanji del je na las podoben na-
pajalniku za notesnik, ki napaja škatlo s stabilizirano nape-
tostjo od 12 do 14V, notranji napajalnik pa iz te napetosti
ustvari vse ostale, potrebne za delo klasične ATX plošče. To
pomeni, da bi lahko tako kombinacijo verjetno napajali
neposredno iz avtomobilske napeljave. Pravim verjetno, ker
tega še nisem preizkusil. Seveda bi morali avtomobilsko na-

petost prej solidno prefiltrirati, a to je malenkost v primerja-
vi s posebno DC/AC-AC/DC pretvorbo, ki bi jo zahtevala
klasična rešitev.

Ohišje lahko poleg osnovne plošče in napajalne tiskanine
gosti še 3.5 inčni trdi disk, tanki CD ali DVD, tanko flopi
enoto in/ali eno PCI kartico s posebnim adapterjem za
vodoravno montažo. Pri tem PCI kartica zavzema prostor, ki
bi ga sicer zavzemal flopi a redkokdaj bomo rabili oboje,
sploh sedaj ko so USB diski praktično izrinili klasični flopi. 
Poleg tega pa ohišje ponuja tudi na sprednji strani dva USB
2.0 priključka, mikrofonski vhod in izhod za slušalke in
Firewire vtič. 

Vdelani napajalnik zadošča napajanju EPIA plošče iin
dodatnega trdega diska, vendar karkoli dodatnega lahko
predstavlja problem. Tanek prenosni CD bo delal lepo, ven-
dar zna zaradi klasične CD enote poklekniti napajalnik.
Poleg tega je včasih pri tako obremenjenem napajalniku
problem vklop. V trenutku vklopa napajalna napetost očitno
ne naraste dovolj hitro on EPIA se ne zbudi-tu ne pomaga
niti reset, le ponoven vklop.
Nisem šel preverjat, kaj je točen vzrok tega-notranji ali zuna-
nji napajalnik, ker je pač napajalnik del škatle in to je bistve-
no lažje zamenjati če je treba. 

Je pa cela stvar zelo stabilna in zanesljiva. V začetku sem
imel problem z njo, ker se je zrušila na vsakih nekaj minut,
vendar se je izkazalo, da je krivec RAM. Po zamenjavi DDR
ploščka zadeva prede ko muca. Že dva tedna jo imam
neprestalno vklopljeno na mizi in dela brez kakršnihkoli pro-
blemov.

EPIA je definitivno zmogljiv strojček za svoj namen in bodi-
te prepričani, da jo boste videvali vse pogosteje, tako v bla-
gajnah različnih vrst kot tudi v samih napravah in celo avto-
mobilih. Takoj, ko sem jo pokazal kolegom, so začele nav-
dušeno padati ideje in kar nekaj naročil, tako samih plošč
kot tudi razvoja programske opreme.

EPIA poleg vsega tudi ni tako draga kot konkurenčne rešit-
ve majhnih dimenzij, ponuja pa skorajda moč klasičnega
namiznega računalnika. 
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Tako v tem trenutku ponujamo EPIA M-10000 ploščo za 35.940 SIT + DDV, EPIA
MII-10000 za 47.112 SIT + DDV in ohišje za 22.128 SIT + DDV. Poleg tega vam
lahko pomagamo pri rešitvah na področju Linuxa in proste kode, integracije siste-
mov z legacy programjem (DOS, Windows).
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Električna ročna orodja 
PROXXON

Avtor: Branko Badrljica, revija ELEKTRONIKA (email: brankob@avtomatika.com)

I ndustrijski napredek je opravil svoje in danes so električna ročna orodja v arsenalu orodij vsakega hišnega mojstra.
V prejšnji številki revije smo se pozabavali z osnovnimi vrtalnimi orodji, danes pa si poglejmo še nekaj orodij, ki bodo
verjetno dobrodošla v marsikateri delavnici...

Motorna žagica za rezbarjenje DSH
Ta žagica je po mojem skromnem
mnenju ena boljših Proxxonovih
"pogruntacij". Deluje precej tiho, nare-
jena je natančno in se da z njo zelo
lepo in nadzorovano rezati različne
tanjše materiale (lesonit, vezani les,
pleksi steklo itd). V trgovinah boste za
nekaj manjši denar (ali pa tudi ne)
videli poceni tajvanske kopije, ki pa
imajo grozne zračnosti in druge
pomankljivosti. V nasprotju z njimi je
delo z DSH pravi užitek. 

Slika 1: DSH

DSH omogoča žaganje obdelovan-
cev, dolžine do 400 mm, ima dve hi-
trosti delovanja (900/1500 o/min)  in
ji lahko osnovno površino nagnemo
do 45°, reže pa lahko materiale, debe-
line do 50 mm (do 25 mm ob max.
nagibu). Vdelana je majhna zračna čr-

palka, ki med rezanjem odpihava opil-
ke z zgornje površine obdelovanca,
dodan pa je tudi sistem cevi za odse-
savanje prahu in ročica za nastavitev
zatega žaginega lista in hitre monta-
že/demontaže.

Treba se je le privaditi na določene
zakonitosti pri delu s takim strojem.
Zavedati se je namreč treba, da se
jeklena žagica pri delu lahko zvije ne
glede na to, kako natančno je narejen
preostanek stroja. Takrat bo pot reza-
nja nenadoma zavila in treba jo bo
stalno popravljati glede na željeno
pot. Zato med žaganjem nikoli ne
smemo agresivno pritiskati obdelova-
nca v žago. Moramo ga le zelo narah-
lo voditi s konicami prstov obeh rok.
Najbolje je vaditi nekaj časa s kakim
kosom vezanega lesa, da dobite pravi
občutek.

Preden pa  se sploh lotite žaganja, je
treba pravilno nastaviti stroj in upora-
biti približno pravi žagin list. V navodi-
lih piše, da lahko uporabite tako kla-
sični list, ki je namenjen ročnemu rez-
barskemu loku kot močnejši list z zati-
či, namenjen ravno motorni žagi, ven-
dar slednjega ne smete do konca pri-
viti v lok - držati ga morajo zatiči in ne
roke loka!

To sem boleče spoznal potem, ko
sem v nekaj minutah polomil nekaj
novih listov. Saj listi niso dragi, le pre-
kleto glasno počijo in DSH prav be-
sno ropota brez lista. Vzrok za to je v
tem, da obe polovici loka, v katerega
je vpet list med vertikalnim pomikom
potujeta tudi za kak milimeter tudi v
smeri naprej-nazaj. Če je list trdo vpet
v lok, ga lahko zlomi ob dodatnih
silah, ki jih na list povzroča obdelova-
nec. Listi, namenjeni ročnim žagicam

so sicer trdno vpeti, vendar so ti listi
veliko tanjši od navadnih.

Slika 3: Zateg lista v roko - ne zategnite do
konca - list mora prosto viseti na zatiču !

Slika 4: Navadni list za ročno žagico in list
z zatiči za strojno žago

Proxxon ponuja za DSH nekaj različ-
nih vrst listov, ki se v glavnem razliku-
jejo po velikosti zob. Tisti z večjimi
zobmi so namenjeni mehkim materia-
lom in obratno.  Na voljo je tudi
posebna izvedenka s spiralami, ki
lahko žaga v vse smeri in obdelovan-
ca za spremembo smeri ni treba obra-
čati. Ta list je namenjen mehkemu
lesu in plastiki. Na žalost  pa nisem
uspel dobiti ničesar za zelo trde
materiale, kot je denimo vitroplast.
Tega sedaj žagam z listom za trde
materiale, ki pa pri žaganju vitroplasta
zelo hitro postane top. Pri žaganju na
motornih žagicah kot je tale se obra-
ba žaginega lista hitreje pozna kot naSlika 2: DSH med delom
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ročni žagi ker je hod motorne žage
bistveno krajši. Lepo bi bilo, če bi se
dalo dobiti za take materiale kaj v
vidia varianti ali denimo z karborund-
nimi ali celo diamantnimi dodatki na
zobeh. 

Pred žaganjem moramo tudi nastaviti
sam stroj. Poleg zatezne sile v žagi-
nem listu moramo še nastaviti hori-
zontalni naklon obeh rok, ki držita list.
Če le-ta ni nastavljen, potem  list ne
stoji povsem vertikalno glede na delo-
vno površino in je ne seka na svoji
poti vedno v isti točki, zato med žaga-
njem premika obdelovanec levo-de-
sno.

Slika 5: Vijak za nastavitev horizontalnega
kota roke 

Vrtalni-rezkalni sistem BFW 40/E
Čeprav sem bil na začetku navdušen
z vrtalnikom IB/E in preciznim stoja-
lom zanj MB140/S, sem ugotovil, da
kombinacija nikakor ni primerna za
rezkanje. Pri rezkanju namreč potre-
bujete sistem, ki je robusten na vibra-
cije in motnje, ki delujejo vzporedno z
ravnino vrtanja in sama natančnost in
preciznost nista dovolj. Tako se je vr-
talnik močno tresel pri vsakem posku-

su rezkanja v stojalcu za vrtanje, ki
nikakor ni uspelo umiriti vibracij. To ni
slabost stojala, saj ni namenjeno rez-
kanju, pa vendar je bilo treba poiskati
pravo rešitev tudi za to.

Ko sem brskal med različnimi Proxxo-
novimi sistemi za rezkanje, mi je bil
sistem BFW 40/E všeč že na zaslon-
ski sliki. Stvar je narejena masivno,
robustno in predvsem natančno.

BFW 40/E je sestavljen iz masivnega
stojala BFW 2000, v katerem lahko
rezkalnik nagibamo tudi bočno, XY
koordinatne mize KT 150 in vrtalnika-
rezkalnika moči 400W s pripadajočim
40V/250W pretvornikom. Tu leži prva
in edina zamera. Stvar ima 400W
motor, a napajalnik prenese obreme-
nitev od samo 250W (in še to samo za
10 minut). Pravzaprav je to lahko tudi
prednost. Če priznam pošteno, sem
se za BFW 40/E odločil zaradi ugod-
ne cene. Glavni razlog zanjo je šibak
napajalnik. Ker sem elektronik, je
zame ta kompromis naravnost idea-
len. Za nekaj drobiža si v primeru
potrebe lahko predelam npr. PC-jev
napajalnik v ta namen ali pa na bolš-
jem trgu dobim dele zanj za drobiž.

Samo ugibam lahko, zakaj za vraga
so v tej kombinaciji uporabili 40V mo-
tor in ne 220V. Saj ta stvar ob svojih
dimenzijah in teži verjetno ni bila miš-
ljena kot prenosna. Videti je, kot da so
naredili kombinacijo iz obstoječih
enot in niso šli v predelave. Mogoče
pa je to najvišja napetost, ki še dovo-
ljuje v takem sistemu prisotnost vode
(npr. za hlajenje rezkala ali svedra)?
Poleg tega,  sam rezkalnik je brez re-
gulacije vrtljajev in to dosežemo skozi
regulacijo napetosti napajalnika. Ka-
korkoli že, kombinacija se  obnese in
je vsaj zame "the best bang for the
buck" ;o)

Rezkalnik ima vdelano glavo z vložki-
sprejme orodja s premerom od 2,35
mm do 6mm, vrti pa se lahko s hitrost-
jo 900 o/min do 6.000 o/min. Glede
na to, da stvar uporabljam predvsem
kot rezkalnik in ne toliko kot vrtalnik,
te hitrosti povsem zadovoljujejo. 

Stojalo BFW 2000 je narejeno natanč-
no in robustno, tako da doslej pri rez-
kanju z njim nisem imel večjih proble-

mov. Pravzaprav stvar dela brezhibno,
le s sistemom za nastavitev obsega
vertikalne poti rezkala sem imel nekaj
težav, dokler nisem dojel precizne
nemške logike, ki stoji za njim ;o)

Koordinatna miza KT 150 ima dimen-
zije zgornje ploskve 200mm x 200
mm, omogoča pa premike do 150
mm, tako v X kot v Y smeri, z natač-
nostjo razdelka na 0,05mm. Miza  ima
tudi tri utore na površini, v katere
lahko zataknemo različne nosilce in
držala iz Proxxonove ponudbe. 

Kotni vrtalnik WB220 E z dolgim
vratom.
WB 220E ima skorajda enako obliko,
elektronsko regulacijo in elektromotor
kot znani IB/E, pa vendar se obnaša
drugače.
Narejen je bil torej za vrtanje  "za
vogalom", kar se pozna tudi pri dru-
gih lastnostih. Na koncu vratu prena-
ša vrtilno količino vdelani sistem zob-
nikov, kar pri takih hitrostih vrtenja ni
ravno šala, zato izgube na zobnikih
sploh niso zanemarljive.

Slika 7: WB220E/ 

Tako se WB/220E uspe zavrteti do
samo 15.000 o/min, namesto 20.000
o/min, kolikor jih doseže IB/E, pa tudi
vrti se rahlo neenakomerno in med
vrtenjem je slišati šumenje zobnikov.
Vse ostalo je tako, kot pri modelu
IB/E. Stvar je narejena natančno, zra-
čnosti ni čutiti, regulacija dela dobro,
stroj se ne pregreva itd. WB/220E po-
kaže svojo vrednost, ko je treba izvrta-
ti luknjo na mestu, ki je navadnemu
IB/E-ju nedosegljivo.

Jeklena pletenica Flexishaft 100/P
Nedavno tega sem si jo omislil, čep-
rav ni ravno poceni. Sliši se smešno, a
v lokalni trgovini dobite ( ravno včeraj
- 3.10.2004 sem ga namreč kupil iz ra-
dovednosti) Alphatoolsov kovček,
skupaj z vrtalnikom, nekaj pribora in
pletenico - vse skupaj ceneje od sa-
me pletenice Flexishaft 100/P ! 

Slika 6 - BFW 40/E
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To pletenico (in vsa Proxxonova orod-
ja nasploh) boste znali ceniti šele, če
dobite prej v roke kako takšno cene-
no alternativo. Flexishaft 100/P vam
med delom sploh ne bo delal proble-
mov. Glava je povsem lepo uležajena,
med delom se ne greje, ne trese in ne
kaže nasploh nobene zračnosti. Po-
leg tega je natančno narejena in lepo
prime za sveder, rezkar itd. in ga trdno
drži v osi vrtenja.
Pletenico lahko med delom dejanjsko
zvijete tako močno, kot je prikazano
na sliki, pa se ne bo začela greti in
zavirati motor. Poleg tega je relativno
lahka, tanka in gibčna. Med delom z
njo sem lahko že skorajda pozabil, da
v roki ne držim malo debelejšega flo-
mastra, ampak zmogljivo, majhno
vrtalno orodje.

Ubodna žaga SS230/E
SS230/E je narejena na isti osnovi
kot vrtalnik IB/E, kar pomeni moč
100W, zelo solidno kakovost sestav-
nih delov in natančno izdelavo. Enota
doseže do 4.500 vbodov pri najvišji
hitrosti dela, lahko ji tudi nastavimo
naklon rezanja do 45°, ima pa tudi
distančnik za rezanje na konstantni
razdalji od določenega roba itd.

Žaga uporablja tanke in ozke Proxxo-
nove liste, kar ji omogoča zelo majh-
ne krivinske radije v primerjavi s kla-
sično vbodno žago, na žalost pa je
zaradi  tega manjša tudi dovoljena de-
belina materiala, bolj pa se tudi pozna
krivljenje lista med žaganjem, zato je
treba žagati počasi in preudarno. Tu
ne gre za slabost izdelka, ampak za

zavestni kompromis- doseči večjo
natančnost na račun manjše moči in
dovoljene debeline materiala. Ta žaga
ni konkurenca, temveč dopolnitev kla-
sični ubodni žagi.
Tako kot za ostale modele žag, tudi
zanjo dobite pri Proxxonu nekaj različ-
nih vrst listov- za les, vitroplast  in
barvne kovine do 3mm-

Slika 9 - Ubodna žaga SS 230/E 

Brusilka SWS 220
SWS je namenjena brušenju s smirko-
vim papirjem v kratkih krožnih pomi-
kih. Tako kot WB/220E je tudi ta eno-
ta zasnovana na ernaki osnovi kot IB/
E, kar pomeni 100W motor, delujoč
neposredno iz mrežne napetosti. Re-
gulacije hitrosti na njej ni, deklarrirana
hiotrost pa je 5.000 o/min.  S to enoto
lahko uporabljamo bodisi Proxxonov
brusni papir, lahko pa sami odrežemo
kos navadnega brusnega papirja in
ga vpnemo v enoto. Čelna brusna
ploskev ima dimenzije 80x 57mm.
Priložen je mehak penasti nastavek,
ki ga lahko vpnemo v čelno stran iin
jo takoizbočimo, nanjo pa položimo in
vpnemo primerno podaljšan list brus-
nega papirja. Če uporabljamo navad-
ni brusni papir, ga je treba na ssredi-
skem delu razrezati v cca 5mm šitro-
ke pasove, da se lažje prilagodi nerav-

ninam na obdelovancu. Doslej pri-
pomb čez to brusilko nisme imel,
razne mogoče to, da bi bilo lepo imeti
regulacijo hitrosti in mogoče malo
več moči. Je že tako, da bi za večjoo
moč potrabivali večji motor, s tem pa
tudi močnejše hlajenje in drue stvari,
kar bi povečalo brusilko in vse bi izgu-
bilo pomen. Namen SWS220 je ravno
brušenje stvari, ki jh z navadno brusil-
ko ne morete, ker je prevelika.

Gravirka GG12
Zanjo se odločajo predvsem tisti, ki
jih zanima samo graviranje, saj je za
take stvari daleč najcenejša rešitev,
ker ne potrebuje močnega motorja in
napajalnika, posebno natančne glave
itd. GG12 dela pri napajanju od 12-
18V, zavrti se pa lahko s hitrostjo do
20.000 o/min. Dobite jo lahko v kom-
pletu z napajlnikom, nekaj gravirnimi
nastavki, napajalnikom in celo testnim
kozarcem v kovčku za pest drobiža
(trenutna cena na 4.10.2004 je
11.934,02 SIT z DDV za komplet oziro-
ma samo 5.431,96 SIT z DDV samo
gravirko - cene so brez poštnine).

Če ste mogoče pomislili., da bi jo
uporabili tudi za vrtanje, lahko na to
kar pozabite. GG12 nima glave, v
katero bi lahko privili sveder. Gravirni

Slika 8 - Flexishaft 100/P

Slika 9 - Brusilka SWS 220

Slika 10 - Gravirka GG1

Slika 11 - Gravirka ima namesto klasične
vrtalne glave ceneno pušo
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nastavek kar potisnemo z roko v
posebno pušo s konusno luknjo, v
kateri se stvar zatakne, torej jo drži
majhna sila trenja, poleg tega pa stvar
ne stoji tako trdno v osi vrtenja, kot bi
bilo to za vrtalnik potrebno, da ne go-
vorimo o tem, da bi sprejela samo
svedre enega,natanko določenega
premera. Z vrtanjem in brušenjem to-
rej ne bo nič. Zato pa je enota zelo po-
ceni in peresno lahka.

Pištola za vroče lepljenje s plastiko
HKP 220
HKP 220 je klasična pištola na pla-
stične patrone, kot jo lahko vidimo v
trgovinah. Pištola dela pri napajanju
220V, ogravanje lepila pa nadzoruje s
posebnim vdelanim PTC senzorjem,
zato je lepilo vedno ogreto na optimal-
no temperaturo. Prložena sta dva
opcijska kovinska kljuna različnih dol-
žin. Pištola ima vgrajeno tudi nogo, na
kateri lahko počiva na mizi v času ko
je vklopljena, a je ne uporabljamo.  Po
nekajmesečnih izkušnjah lahko re-
čem, da je solidna a ne brez napak.
Moti me to, da po nekem času posta-
ne neugodno vroča v roki, da mehani-

zem za doziranje plastike ne zagrabi
patrono vedno 100%, kot bi jo moral
in da je pištola prelahka, saj jo lahko
prekucnemo dostikrat že samo, če se
dotaknemo napajalnega kabla. Dru-
gače sploh ne gre za napačno zade-
vo, po moji presoji je cenovno pov-
sem primerljiva z brezimeno poševno-
oko konkurenco, kakovostno pa ven-
darle boljša od večine.
Tudi Proxxonovi lepilni vložki zanjo
niso tako nesramno dragi- cca. 420
SIT z DDV za paket dvanajstih vložkov
- plastičnih paličk 100 mm x 7 mm.

Slika 11: Lepilna pištola na plastične vlož-
ke HKP 220

ZAKLJUČEK
Za tokrat bodi dovolj, naslednjič pa si
bomo ogledali ročna orodja za meha-
niko in finomehaniko. Ne pričakujte,
da se bomo lahko lotili vsega v Prox-
xonovem programu, tu obdelujemo
samo pomembnejše člane in stvari, ki
so se nam po temeljitem testiranju
zdele  vredne omembe. Tako si lahko
na proizvajalčevem wevsiteu lahko
ogledate ves program različnih grvir-
nih nastavkov, brusov, žag itd, ki je
enostavno preširok, da bi ga nadrob-
no obdelali v članku.
Sami tako uporabljamo Proxxonova
orodja kot tudi vršimo prodajo po po-
šti. Lahko pa rečem,d a smo se naj-
prej pojavili kot kupec in šele po te-
meljitem preizkusu smo se odločili
ponuditi ta kakovostna orodja tudi
drugim, kijih v Sloveniji drugače ne bi
mogli dobiti, saj klasične trgovine pri
nas v želji za čimvečji zaslužkom pro-
dajajo drva. Če vas zanimajo konkret-
ne cene, vam lahko pošljemo po ema-
ilu celoten cenik vsega, kar se iz nji-
hove ponudbe trenutno dobi pri nas,
za dobavne roke se pozanimajte pred
naročilom. E
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OHIŠJA ZA NAMESTITEV
ELEKTRONSKIH KOMPONENT

www.rittal.si

V našem prodajnem programu vam ponujamo, različna ''rack'' ohišja,
elektronske napajalnike, ohišja za vgradnjo inštrumentov, ohišja za
namestitev mikro procesnih enot. V naši prodajni ponudbi so tudi
različne mehanske in elektronske komponente potrebne za sestavo ohišij
za elektroniko. Veliko komponent je skonstruirano na principu Plug and
Play, predhodno sestavljenih in preizkušenih.

Ohišja za namestitev mikro procesnih enot 
Industrijska ohišja za namestitev računalniških komponent
Napajalne enote 
Krmilne procesne plošče 
Rack ohišja 
Moduli 
Ohišja za namestitev inštrumentov 
Stensko pritrdilna ohišja 
Ohišja za namestitev elektronskih komponent in opreme


