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1. Uvod

Ker je veliko �tevilo radioamaterjev
zgradilo, �e veè pa vsaj zaèelo
sestavljati "FM sprejemnik/oddajnik
za VHF in UHF", objavljen v glasilu
CQ YU3, �tevilke 2/90, 3/90 in 4/90,
bo vsekakor dobrodo�el opis pre-
delav in izbolj�av.

V tem èlanku bojo opisane na-
slednje izbolj�ave:

(A) Izbolj�anje obèutljivosti
sprejemnika VHF inaèice

(B) Poveèanje izhodne moèi
oddajnika

(C) Zmanj�anje celotne porabe
sprejemnika/oddajnika

Razen omenjenih predelav bojo
opisani �e naèini uporabe razliènih
vrst prikazovalnikov (displejev), saj
se LED prikazovalnik ni najbolj�e
izkazal (velika poraba, motnje zaradi
multipleksiranja). Podrobno bo opisa-
na uporaba fluorescentnega prikazo-
valnika in prikazovalnika s tekoèimi
kristali.

2. Predelava VHF
visokofrekvenènega modula

Predelava VHF modula sestoji v
zamenjavi veèjega �tevila sestavnih
delov za izbolj�anje obèutljivosti
sprejemnika, poveèanje izhodne moèi
oddajnika in zmanj�anje porabe vez-
ja, predvsem na sprejemu.

Obèutljivost izvorne VHF inaèice je
komaj 0.5uV, se pravi pribli�no dva-
krat veè od tistega, kar se obièajno da
doseèi. Vzrok slabe obèutljivosti so
predvsem izgube v vhodnem situ,
sestavljenem iz dveh nihajnih kro-
gov. Izgube se da zmanj�ati in s tem
poveèati obèutljivost sprejemnika s
poveèanjem sklopa teh nihajnih
krogov. Èe poveèamo oba sklopna
kondenzatorja z 2.2pF na 3.9pF, kot
je to prikazano na Sliki 1. in pri-
bli�amo tuljavi obeh nihajnih krogov
za moènej�i magnetni sklop, se da
obèutljivost poveèati za pribli�no 5dB
oziroma lahko dose�emo obèutljivost
okoli 0.3uV.

Izbolj�ava obèutljivosti pomaga
predvsem poveèati domet spre-
jemnika/oddajnika: enak domet bi
dobili s trikratnim poveèanjem moèi
oddajnika. Seveda ima predelava tudi
svoje slabe strani: selektivnost vhod-
nega pasovnega sita se zmanj�a, s
tem pa se zmanj�a tudi du�enje zr-
calne in ostalih neza�eljenih frek-
venc. Zato opisana predelava nima
smisla pri postajah, katere upo-
rabljamo v okolju z zelo moènimi
signali izven radioamaterskega po-
droèja (pretvornik ali digipiter na
izpostavljenem mestu in z obilico
drugih oddajnih anten v bli�ini):
motnje bi povsem iznièile izbolj�ano
obèutljivost sprejemnika.

Ker se FM sprejemnik/oddajnik na-
haja veèino èasa uporabe na spre-
jemu, praznjenje baterij doloèa v gla-
vnem poraba vseh vezij sprejemnika.
Porabo analognih vezij sprejemnika
se da zmanj�ati s poveèanjem
vrednosti nekaterih uporov. Na Sliki
1. so zato poveèane vrednosti uporov
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v antenskem preklopniku, v VF oja-
èevalniku, v prvem me�alniku in v
preklopniku napajanja. Na ta naèin
se da privarèevati okoli 20mA brez
veèjih �kodljivih vplivov na lastnosti
sprejemnika.

Izhodna moè oddajnika zavisi od
krmilnega signala in ojaèenja dveh
moènostnih stopenj. Ojaèenje prve
moènostne stopnje (2N3866) zmanj-
�uje predvsem parazitna induktivnost
blokirnega kondenzatorja 100nF, ki
je prikljuèen med hladnim koncem
L8 in maso. Ta kondenzator je treba
zato vgraditi s èim kraj�imi izvodi,
dodatno poveèanje ojaèenja in iz-
hodne moèi pa se da doseèi z
vgradnjo dveh dodatnih konden-
zatorjev 1nF s hladnega konca L8 na
maso. Ta dva dodatna kondenzatorja
naj imata èim manj�o parazitno
induktivnost in ju je treba priciniti
pod tiskanim vezjem s èim kraj�imi
izvodi (manj kot 1mm).

Skoraj vsi sodobni oddajni tran-
zistorji v TO39 ohi�ju (MRF237,
novej�e izvedbe BFQ43) imajo emitor
na ohi�ju, zato je treba izvrtati na
tiskanem vezju nove luknje. Pri tem
je treba paziti, da ne prere�emo pre-
veè mase in da je dol�ina emi-
torskega izvoda èim kraj�a, saj ravno
ta doloèa ojaèenje stopnje. Na
izhodni tranzistor seveda nataknemo
ustrezno zvezdasto hladilno rebro.

V izhodni stopnji lahko uporabimo
tudi starej�e tranzistorje 2N3866
oziroma 2N4427. S takim tranzis-
torjem lahko prièakujemo med 500

mW in 1W izhodne moèi, medtem ko
se z opisanimi izbolj�avami in BFQ43
v izhodni stopnji da vedno doseèi veè
kot 2.5W. Po vseh predelavah VHF
visokofrekvenènega modula je treba
tega seveda ponovno uglasiti, tako
sprejemni kot oddajni del!

3. Predelava VCO modula

Tudi delovanje VCO modula se da
izbolj�ati z zamenjavo nekaj ses-
tavnih delov: popravki so prikazani
na Sliki 2. V oscilatorju je pametno
zamenjati kondenzator v emitorju
BSX36 (oscilator) s 120pF na samo
100pF ali manj. Ta ukrep poveèa
izhodni nivo oscilatorja, da zane-
sljivo izkrmili podvojevalnik frek-
vence s S042P.

Nadaljnje poveèanje izhodnega
nivoja se da doseèi z zamenjavo
tranzistorja v ojaèevalniku za pod-
vojevalnikom. Namesto 2N2369 se tu
splaèa vgraditi BFY90, ki ima dosti
veèje ojaèenje. Pri vgradnji tran-
zistorja BFY90 vtaknemo obe no�ici
(emitor in ohi�je) skozi isto luknjo v
tiskanem vezju. Obe opisani izbol-
j�avi omogoèata bolj�e krmiljenje mo-
ènostnih stopenj in s tem za 0.5 do
1W veèjo izhodno moè oddajnika.

Na izvornem naèrtu je pri izhodni
stopnji VCO modula napaka: manjka
upor 68ohm zaporedno s kolektorjem
tranzistorja. Ta upor je sicer narisan
na sliki razporeditve sestavnih delov.
Pri loèilni stopnji med oscilatorjem in

podvojevalnikom lahko poveèamo
emitorski upor 390ohm na 1.5kohm
in na ta naèin prihranimo nekaj mA
pri napajanju.

Modulator v VCO modulu ima
vgrajen standarden preenfazis za FM
govorno modulacijo. Pri uporabi
digitalnih naèinov komuniciranja in
pri packet-radiu je preenfazis èesto
neza�eljen, zato ga je pametno
izloèiti, �e posebno v sluèaju uporabe
Manchester modulacije. Preenfazis
izloèimo enostavno tako, da pove-
èamo vrednost sklopnega konden-
zatorja 10nF med prvim in drugim
tranzistorjem BC238 v modulatorju.
Za Manchester 2400bps tu lahko
vgradimo kondenzator 47nF.

4. Switching napajalnik za
mikroraèunalnik

V FM sprejemniku/oddajniku od-
pade levji dele� porabe na modul
frekvenèni sintetizator in mikro-
raèunalnik. Tudi z uporabo CMOS
vezij in z ugasnjenim LED prika-
zovalnikom zna�a poraba tega
modula okoli 80mA pri 5V, od tega
pa odpade levji dele� (okoli 60mA)
na hitri delilec 74F161. Èe upo-
rabljamo navaden 7805 regulator za
napajalno napetost, zna�a poraba na
12V strani okoli 85mA, saj porabi
7805 �e dodatnih 5mA za svoje
notranje delovanje. Pri vkljuèenem
LED prikazovalniku se poraba v
povpreèju poveèa na 200mA, pri tem
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pa se veèji del elektriène energije iz
dragih baterij pretvarja v nekoristno
toploto v regulatorju 7805.

Porabo mikroraèunalni�kega mo-
dula se da vsekakor zmanj�ati z upo-
rabo switching regulatorja. Izkoristek
majhnih switching regulatorjev zna�a
okoli 80%. Pri pretvorbi napajalne
napetosti z 12V na 5V to pomeni
polovièno porabo moèi v primerjavi z
7805, oziroma okoli 40mA brez
prikazovalnika in 100mA z vklju-
èenim LED prikazovalnikom.

Switching napajalnik pa ima tudi
nekaj slabih lastnosti. Zaradi svojega
naèina delovanja mora vsebovati
oscilator, ki lahko moti druga vezja v
radijski postaji in zahteva dodatno
filtriranje. Tako napajalnik sam kot
filtriranje zahtevajo uporabo tuljav,
ki jih dana�nji leni radioamaterji
noèejo veè sami navijati.

Za opisani mikroraèunalni�ki mo-
dul sem zato razvil majhen switching
regulator, ki uporablja standardne
tovarni�ko izdelane du�ilke tako v
samem regulatorju kot tudi za fil-
triranje. Naèrt switching regulatorja
je prikazan na Sliki 3. Najveèji
dopustni tok pravzaprav doloèa vrsta
uporabljenih tuljav. Du�ilke 100uH
(ali 120uH) velikosti upora 1/2W
dopu�èajo izhodni tok do 200mA
preden se zaènejo prekomerno se-
grevati ob istoèasnem manj�anju
izkoristka regulatorja. 200mA zado�-
èa tudi za mikroraèunalni�ki modul z
vkljuèenim LED prikazovalnikom. Z
bolj�imi tuljavami bi vezje sicer
zmoglo izhodni tok do 500mA.

Vezje switching napajalnika vse-
buje �e nizkopropustno LC sito za
vhodno napetost 12V, na izhodu pa
zado�èa kondenzator. Switching re-
gulator je zgrajen na majhnem
enostranskem tiskanem vezju di-
menzij 30X45mm (glej Sliko 4.).
Sestavni deli so vsi vgrajeni po-
konèno, kot je to prikazano na Sliki
5. Plo�èica je mi�ljena kot nado-
mestilo za 7805 in vse filtrirne
sestavne dele, zato je na razpolago
tudi filtrirani izhod +12V za napa-
janje frekvenèno/faznega kompara-
torja 4046.

5. Napajanje in krmiljenje
fluorescentnega displeja

�e v zadnjem nadaljevanju èlanka
o FM sprejemniku/oddajniku sem
omenil moznost uporabe drugaènih
prikazovalnikov. Fluorescentni prika-
zovalnik je èisto navadna (vaku-
umska) elektronka z direktno ogre-

RTV KLUB Murska Sobota 53

PHARE 2000 IZBOLJ�AVE IN PREDELAVE za VHF/UHF FM RTX



vano katodo, mre�icami in anodami.
Anode so nanesene na stekleno plo�-
èico in prevleèene s fluorescenèno
snovjo, ki ob vpadu elektronov
proizvaja zelenomodro svetlobo.

Mre�ice imajo le multipleksirani
fluorescentni prikazovalniki, ki so se
pred leti na veliko uporabljali v �e-
pnih raèunalnikih in tudi v ama-
terskih postajah. Prav tak prikazo-
valnik potrebujemo tudi za opisano
postajo. Pri takem veè�tevilènem pri-
kazovalniku so vsi enakovredni se-
gmenti posameznih �tevilk (vse ano-
de) povezane vzporedno. Pred vsako

�tevilko pa imamo �e loèeno mre�ico,
ki doloèa, kdaj je ta �tevilka vklju-
èena. Segment na �tevilki sveti samo
takrat, ko sta obe, anoda in mre�ica,
na pozitivnem potencialu glede na
katodo. Obièajno je zahtevani poten-
cial okoli +30V, neizbrane mre�ice in
anode pa je treba dr�ati na ne-
gativnem potencialu -6V ali veè, da
neza�eljeni segmenti ne svetijo!

Pri uporabi fluorescentnega dis-
pleja potrebujemo ustrezen napa-
jalnik za vse zahtevane napetosti in
primerne krmilne stopnje, kot je to
prikazano na Sliki 6. Fluorescentni

prikazovalnik sicer deluje pri razme-
roma majhnih tokovih v primerjavi z
LED prikazovalnikom: anodni tokovi
in tokovi mre�ic zna�ajo nekaj sto
mikroamperov pri 30V, direktno
ogrevana katoda pa potrebuje 2 do
3V in nekaj 10mA. Celotna poraba
prikazovalnika in ustreznega napa-
jalnika zna�a zato od 30 do 50mA pri
12V napajanju.

Vse potrebne napetosti za fluo-
rescentni displej lahko dobimo le s
pomoèjo switching napajalnika. Tak
napajalnik zahteva transformator na
feritnem jedru z veè navitji. Na Sliki
6. je dano �tevilo ovojev za feritni
lonèek zunanjega premera 15 do
20mm, vsa navitja pa so navita z �ico
0.15mm CuL. Toèno �tevilo ovojev,
vrsta jedra in induktivnost navitij
vpliva le na frekvenco delovanja pre-
tvornika, bolj va�no pa je toèno ra-
zmerje ovojev. Pri podiranju starega
�epnega raèunalnika s fluorescent-
nim displejem bomo prav gotovo
na�li tudi celoten napajalnik, ki ga
lahko uporabimo takega kot je v
radijski postaji.

Za krmiljenje anod in mre�ic
fluorescentnega prikaza potrebujemo
PNP tranzistorje, ki zdr�ijo napetost
vsaj 45V (BC307 in podobni). Vse
neuporabljene anode in mre�ice je
treba povezati na najnegativnej�i
potencial (-36V), da se ustrezni znaki
ne bojo nakljuèno pri�igali.
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Pri uporabi opisanega vmesnika za
fluorescentni prikazovalnik je treba
�e obrniti polariteto krmiljenja seg-
mentov. To je v objavljenem pro-
gramu ze predvideno: v EPROMu
moramo na naslovih 0006H in 0007H
zamenjati FFH z 00H. Druge spre-
membe v programu niso potrebne,
ker se fluorescentni displej multi-
pleksira po istem zaporedju kot LED
displej.

6. Krmiljenje LCD displeja

LCD prikazovalniki imajo veè
ugodnih lastnosti: poraba elektriène
energije je zanemarljivo majhna (to-
kovi v velikostnem razredu mikro-
ampera pri napetostih nekaj voltov),
izpis pa je dobro viden tudi pri zelo
moèni dnevni svetlobi. Kar se tièe
krmiljenja pa so LCD prikazovalniki
veliko bolj zahtevni. Predvsem je
treba LCD prikazovalnik krmiliti z
izmenièno napetostjo, da elektrolitski
pojavi ne po�kodujejo sestavnih
delov prikazovalnika. Multipleksira-
nje LCDjev ni enostavno zato, ker se
le ti odzivajo na obe polariteti si-
gnala. Najveè kar lahko pri multi-
pleksiranju dose�emo, je to, da
imamo na vseh neizbranih segmentih
eno tretjino napetosti, ki jo priklju-
èimo na izbrani segment. Za vse
multipleksirane LCD prikazovalnike
je zato znaèilen predvsem slab kon-
trast med vkljuèenimi in izkljuèenimi
segmenti.

LCD prikazovalnike bi zato glede
na naèin uporabe lahko razdelili v tri
skupine: nemultipleksirani prikazo-
valniki, multipleksirani prikazovalni-
ki in prikazovalniki z vgrajeno kr-
milno elektroniko. Zaradi velikega
�tevila potrebnih elektriènih prik-
ljuèkov so nemultipleksirani prikazo-
valniki omejeni na tri ali �tiri �tevilke
in se uporabljajo v urah in digitalnih
voltmetrih, dosti tezje pa bi jih
uporabili v opisani radijski postaji.

LCD prikazovalniki z vgrajeno
krmilno elektroniko obièajno zmorejo
izpis vseh ASCII znakov in celo
grafiko, zaradi matriènega izpisa
znakov pa je èitljivost slaba, kontrast
pa �e slab�i zaradi multipleksiranja.
Ti prikazovalniki so sicer zelo enos-
tavni za uporabo, saj jih enostavno
prikljuèimo na vodilo mikroraèu-
nalnika kot vhodno/izhodno enoto.
Veèina teh prikazovalnikov uporablja
integrirano vezje HD44780, ki se
lahko naravnost prikljuèi na vodilo 4-
bitnega ali 8-bitnega mikroraèunal-
nika oziroma na katerokoli vzpo-

redno vhodno/izhodno enoto. Pro-
gram v EPROMu je treba seveda
ustrezno prirediti za tak prika-
zovalnik.

Ker pravi radioamaterji ne maramo
ze narejenih naprav (LCD modulov s
krmilnikom), sem se odloèil za mul-
tipleksirani 7-segmentni prikazo-
valnik Philips LPH 4006-1 z osem
�tevilkami, krmilno elektroniko pa
sem napravil sam. Ta prikazovalnik
omogoèa kljub multipleksiranju dokaj
dober kontrast in dobro èitljivost �te-
vilk, verjetno zato, ker je multi-
pleksiranje omejeno na faktor 1/3.
LPH 4006-1 ima tri skupne elektrode
(no�ice 25, 26 in 27) ter 24 no�ic
preostalo izbiro segmentov.

Krmilno vezje za LPH 4006-1 (Slika
7.) sestoji iz 24-bitnega pomikalnega
registra (segmenti), vezja za krmil-
jenje skupnih elektrod in napa-
jalnika, ki daje vse potrebne nape-
tosti (1.25V, 2.5V, 3.75V in 5V).
Mikroraèunalnik najprej nalo�i po-
datke v 24-bitni pomikalni register.

Medtem je vezje 74HC125 deak-
tivirano,zato je na segmente LCD
prikazovalnika prikljuèena napetost
najveè +/-1.25V. Ko je pomikalni
register nalo�en, mikroraèunalnik ak-
tivira ustrezna vrata 74HC125, pri
tem pa vsi izbrani segmenti dobijo +/-
3.75V, vsi neizbrani pa +/-1.25V. Po
doloèenem èasu mikroraèunalnik
deaktivira 74HC125 in nalo�i v po-
mikalni register nove podatke ter
aktivira naslednja vrata 74HC125. Po
treh takih ciklih se stvar se ne
ponovi: sledijo trije drugi cikli, ko
mikroraèunalnik nalo�i iste podatke,
vendar z obrnjeno polariteto in na ta
naèin zagotovi krmiljenje prikazo-
valnika z izmenièno napetostjo.

Krmilno vezje za LCD LPH 4006-1
je zgrajeno na enostranskem tis-
kanem vezju dimenzij 36X90mm (glej
Sliko 8.). Vsi sestavni deli so vgrajeni
vodoravno, vzporedno s plo�èico,
preko vseh teh delov pa se nazadnje
vgradi �e sam LCD (Slika 9.). Ker je
LCD sestavljen iz krhkih steklenih
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plo�èic, se priporoèa vgradnja na us-
trezno podno�je (vrsta 27 kontaktov
v standardnem razmaku 2.54mm). Na
kontrast LCD prikazovalnika vpliva
predvsem napajalna napetost: to
lahko nastavljamo v mejah od 4.5V
do 6V z zamenjavo zener diode 5V1.

V krmilnem vezju je treba NUJNO
uporabljati vezja 74HC... serije (za-
menjava NI mo�na), ker napajalne
napetosti niso standardne in niso
enake 5V. Razen napajanja +12V je
LCD krmilnik povezan s plo�èico
mikroraèunalnika s samo 5 �icami,
katere krmilijo izhodi PA vezja
uPD71055. Dekoder 4028 za multi-
pleksiranje prikazovalnika nima v
tem sluèaju veè nobene vloge in ga ni
treba vgraditi v vezje.

Doloèanje segmentov LCD LPH
4006-1 je prava zme�njava in tega
nimam namena opisovati v pod-
robnosti. Program mora za vsak
segment posebej doloèiti, kje se le ta
nahaja, zato je skoraj polovica us-
treznega programa namenjena le
premetavanju segmentov, kot se to ze
na oko vidi iz hexadecimalnega iz-
pisa na Sliki 10. Na Sliki 10. je
prikazan program za VHF inaèico, za
UHF inaèico so razlike iste kot pri
drugih vrstah prikazovalnikov. Ce-
loten komentiran listing v zbirnem
jeziku Z80 je seveda nalo�en na
YT3A na direktoriju DSP3MV.

Ker je poraba LCD prikazovalnika
zanemarljiva, program na Sliki 10. ne
vsebuje veè menuja za ugasnjen
displej. Ta menu je bilo treba izloèiti
tudi zato, ker prikazovalniki s te-
koèimi kristali ne prenesejo eno-
smerne napetosti za dalj�e èasovno
obdobje in se zato podprogram za
krmiljenje prikazovalnika ne sme
nikoli ustaviti.

7. Zakljuèek

Opisane izbolj�ave in predelave so
rezultat poskusov na veèjem �tevilu
zgrajenih postaj. Izbolj�ave se na-
na�ajo na VHF inaèico preprosto
zato, ker je veèina amaterjev gradila
najprej to inaèico. Izbolj�ave omo-
goèajo poveèanje obèutljivosti spre-
jemnika na 0.3uV, izhodne moèi od-
dajnika na 3 do 3.5W in zmanj�anje
porabe na sprejemu na samo 110mA
pri ugasnjenem prikazovalniku ozi-
roma pri uporabi LCD prika-
zovalnika.

Podobne izbolj�ave so verjetno
mo�ne tudi pri UHF inaèici, veè o
tem seveda takrat, ko bom vse to
preizkusil. Tudi medfrekvenèni mo-

dul bi si zasluzil kak�no predelavo,
predvsem uporabo integriranega
vezja v medfrekvenci z izhodom za S-
meter, ki bi zelo olaj�al ugla�evanje
postaje v amaterskih razmerah brez
merilnih instrumentov. �al zamen-
java S041P s CA3089 ali podobnim
vezjem hkrati prinese tudi precej
veèjo porabo toka.

Za proizvajanje DTMF oziroma pi-
lotskih tonov bi modul mikrora-
èunalnika zahteval veèjo predelavo:
verjetno bo bolj�e narisati novo
plo�èico kot pa se muèiti s sedanjo
tiskanino. Zato pa bo treba razviti �e
modul za 50MHz, zdaj ko je to

frekvenèno podroèje dovoljeno za
amatersko uporabo tudi pri nas.

Na koncu �e informacija o raz-
polo�ljivosti plo�èic in drugih ses-
tavnih delov. Ker sam nisem trgovec,
se s prodajanjem plo�èic, sestavnih
delov in celih radijskih postaj ne
ukvarjam. Veèino sestavnih delov za
FM sprejemnik oddajnik za VHF in
UHF, (tudi tiskana vezja in LCD
prikazovalnik LPH 4006-1) se da
kupiti v trgovini R.D.Elettronica, Via
V.Veneto 92, 34170 Gorica, Italija,
telefon (9938) 481-31839, in verjetno
�e marsikje drugje.
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