Een korte omschrijving van wat er bij schema invoer en layout werk is
aangepast t.o.v. het ontwerp van W7IEQ.
De processor die Bill in zijn project heeft toegepast is een DIP uitvoering van de 16F876 en
zal bij de te verwachten kleine aantallen van tussen de 10 en 20st. rond de 7 Euro kosten.
De processor die we nu op de layout zetten is een SMD versie die functioneel identiek is maar
via Marktplaats voor 1,70 Euro wordt aangeschaft.
Deze processor kan overigens on-board geprogrammeerd worden.
Een aantal lieden in het bestuur beschikt over een PicKit2 van Microchip maar er is geen
verloopje om van de PicKit2 naar dit type processor te gaan.
Door wat voorwaarden op de print te creëren kunnen we de controller op de print
programmeren.
De eerste stap hierbij is een ICSP connector op de print indesignen.
Dit is een “In-Circuit Serial Programmer”, kortom, een header die op de juiste controller
pootjes wordt aangesloten.
Tevens moet er in de voedingsspanning een Schottky diode worden opgenomen omdat tijdens
programmeren de spanning op de processor vanuit de PicKit2 behoorlijk hoog wordt (17V).
De PGD en PGC pootjes moeten tijdens programmeren losliggen van de rest van de
schakeling om de programmering niet te beïnvloeden, daar deze “programmeer data” en
“programmeer clock” pootjes tevens als databus voor het display dienen kan dat worden
geregeld door tijdens de programmeerslag de display connector los te nemen.
Dit voorkomt toevoeging van een paar componenten.
Een 2de mogelijkheid om het werken met dit ontwerp makkelijker te maken is het toevoegen
van een bootloader aan de software.
Dit is een hulpprogramma (wordt door Microchip zelf op z’n website aangeboden) waarmee
zonder de PicKit2 te gebruiken de print kan worden aangesloten op de RS232 poort van de
PC en daarmee kan de gebruiker het hoofdprogramma updaten/aanpassen.
Dus, eenmaal via de ICSP poort geprogrammeerd kan de gebruiker daarna zelf de software
aanpassen. We verwachten dat dit wat meer belangstelling voor het project kan opleveren!
In het project hiervoor, de antenne analyser, werd een PicAxe controller gebruikt waar in feite
van de fabriek uit al standaard zo’n bootloader programma is ingebakken.
Daar Bill zijn meter heeft ontworpen met een display dat is v.v. een 14 pins procesaansluiting
in de vorm van een 2X7 pin header en een separate aansluiting voor het back light, is er een
16 pins enkele header toegevoegd voor gebruik van het bekendere type display (antenne
analyser) met 16 pins in line aansluiting.

Het is een beetje gepiel tijdens het layout werk maar we zijn dan veel universeler in de keuze
van het display.
Zoals te zien is in de layout zijn de meeste verbindingen op de koperzijde gerealiseerd. Dit
heeft als voordeel dat we bij aanmaak van een prototype met hobby middelen de print kunnen
belichten en etsen.
Iedereen die wel eens een print zelf heeft gemaakt weet wat dit een “gedoe” kan zijn als 2
zijden moeten worden belicht en ge-etst, de uitlijning van de beide lagen is dan van het
grootste belang, vandaar dus zoveel mogelijk op de “soldeer” kant.
Basaal verschil met de voeding die Bill gebruikt is het toepassen van een paar stabilisatoren
om de symmetrische voeding werkelijk symmetrisch te houden, ook bij inschakeling van het
backlight.
Bij bestudering van het datasheet van een van de beschikbare displays kwamen we erachter
dat een doorsnee display bij 4 volt 240mA trekt.
Dat is factoren meer dan de hele schakeling vergt.
Daar de voeding voor het display uit de +12V komt (via een 7805) lijkt het voor de hand
liggend dat de +12 wat gaat zakken.
Om zeker te zijn dat het meetcircuit toch symmetrisch wordt gevoed is deze oplossing
gekozen.

Uitgangspunten voor dit bouwproject:
In het algemeen geldt dat het ontwerp van W7IEQ in grote lijnen wordt overgenomen maar
zal worden aangepast als:
- er goedkopere of reeds beschikbare componenten zijn
- ter voorbereiding van fase 2
-

De 2 fases:
1ste fase
Het ontwerp van W7IEQ nabouwen waarbij de PCB al wordt aangepast aan onze wensen ,
maar de software gelijk blijft
2de fase
zelf software voor de PIC controller schrijven zodat we een andere LCD display etc. kunnen
aansluiten.

De benodigde vaardigheden:
PCB ontwerp
Mechanische fabricage van meetkoppen
Bestellen van componenten
Aanpassen/herschrijven van de PIC controller software
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Totaal

Deelnemers
deelnemers die gaan bouwen zijn:
Egbert PE1OSF
Rob PB0AMV
Henk PE1FCW
Chris PA7RHM

€ 10,00
€ 2,50
€ 8,00
€€ 1,70

€ 43,79 + ?? voor
meetkop

foto's van bouw aktiviteiten:

