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Digitalt LC meter af VK3BHR
Først en stor TAK til Phil Rice VK3BHR, som har stillet sin
konstruktion til vor disposition. Min korrespondance med Phil,
har hjulpet mig over et par ”knaster” inden jeg kom i mål!
Han ønsker os samtidig held og lykke med projektet. Ligeledes en stor
tak til de medlemmer i klubben, som har bidraget med forskellig
support, og derved gjort dette projekt muligt.

Design og oversættelse ved OZ8PG

BYGGEVEJLEDNING
Arbejdet med at bygge LC-metret er inddelt således og udføres bedst i denne rækkefølge:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

0,8, 1 og -2,3mm bor.
Montering af ”lus”
Montering af modstande, diode, relæ og spolen L
Montering af kondensatorer, krystal, CPU-sokkel og spændingsgulator
Montering af tilslutningsledninger til batteri, kontakter og potentiometer
Montering af forpladeetiket
Montering af LCD-display
Montering af print i kabinettet
Batteri-tilslutning
Testledningerne
Afprøvning, kalibrering og afrunding

Foto nr 1

1. Printboring: se Foto nr 1
Næsten alle komponenthuller bores med 0.8mm bor, (modstande kondensatorer og CPUsokkel etc.) Loddeøerne markeret på foto 1 med rødt bores med 1mm (23 huller – de 3 ved
potmeter er ikke nødvendige. (Det var speedmarkeren der løb gor hurtigt)
De 2 huller øverst til venstre (LCD-backlight) benyttes ikke. LC-omskifteren, markeret med
grønt, bores de 6 huller med 2,3mm.(man kan også med fordel anvende en lille rottehalefil og
file sig frem til den nøjagtige hulstørrelse –fx begyndende med et 2mm hul)

2. Montering af ”LUS”
Som det også fremgår af Foto 1, er der 7 ”lus”, og alle lægges på oversiden af printet. Husk
ikke for tyk tråd (fx0,5mm) da der senere skal monteres komponenter hen over nogle af dem.
Den øverste lange lus har en lodning på midten, som er en kort tråd der sørger for en stelforbindelse over til ben 5 på LCD-printet. Se igen på foto 1. og figur 1.

Figur 1.

3. Montering af modstande, potmeter, diode, relæ og drosselspolen L (Ref. Figur 1.)
Der er i alt 10 modstande at montere.
4 stk. 1 K ; 2 stk. 4K7 ; 3 stk. 100K ; 1 stk. 47K
Dioden 1N4148 loddes i lige ved reed-relæet, og vendes rigtigt.
Reed-relæet monteres, og vendes rigtigt ifølge Fig. 1. Det sorte hak på relæet vender mod LComskifteren (Under relæet skal der være en lus) Drosselspole L på 100uH monteres.
Potmeter 4K7 til LCD kontrast monteres på kobbersiden. Benene stikkes IKKE i hullerne. Buk
benene så potm hviler på de rigtige baner. Tilpas retningen på midterbenet til kobberbanen.

4. Montering af kondensatorer, krystal, CPU- sokkel og Volt-regulator 7805.
De 2 STYROFLEX-kondensatorer C og Ccal på hver 1000pF loddes i. Benene er lidt for lange.
Buk benene lidt til, og sæt dem lidt på skrå opefter.. Se foto .De øvrige 7 kondensatorer
loddes i. VIGTIGT: Vend nu + på de to 10uF Tantaler korrekt se Figur 1.
De to alm. lytter på hhv. 10 -og 22uF monteres tæt mod printet. Dvs. komponenthøjden
holdes lav.Jeg lagde 22uF ned.
4 MHz Krystallet monteres. CPU-soklen monteres. (Under soklen er der 2 lus).
For at holde soklen på plads under lodningen, er det en god idé først at lodde et ben i hver
ende på soklen. Voltregulatoren 7805 monteres. Strømforbruget er lavt (ca 8mA) under
normal drift, derfor ingen nødvendig kontakt til evt. køleflade.
”jumper-stifterne” 2 X 4 sættes i som vist med de lange stifter op gennem kobberøerne
de 8 stifter loddes, men pladsen er lidt trang

Foto 2

( Færdigmonteret print uden PIC men klar til at blive loddet på L/C omskifteren )

5. Forbindelse mellem print og display.
Før / PIC16F628A sættes i sin sokkel, er det en god ide lige at afprøve 7805. Sæt lige de 9
Volt på + og – på printet.Ttjek at der er 5 Volt på den anden side af regulatoren.
PIC’en sættes nu i. Den vendes som vist på Fig 1. med hakket ned mod reedrelæet
Båndkablerne:
På hhv. 4 og 6 ledere. Tilpas længden til 5-6 cm.

( 2 båndkabler forbinder print og display )
De enkelte ledere i begge ender skilles forsigtigt fra hinanden i en længde på ca 15mm. De
20 ender afisoleres (jeg varmer på plasticisolationen ca 3-4 mm inde med loddekolben, og
trækker isoleringen af med neglene). De 20 ender fortinnes. Fladkabler loddes nu i printet.
Se foto (husk der skal ikke loddes noget i de 2 øer til baggrunds-belysningen)
De resterende 10 frie ender skal nu loddes på de to brune hun-konnektorer 1X4 og 1X6. se
Foto 3 herunder…

Foto 3

På Display-printet loddes de to rækker stifter: 1X6 i hullerne 1-6, og 1X4 i hullerne 11-14 . Se
foto 4
De lange frie stifter skal vende således, at de står ud fra LCD-printets bagside, og der
loddes på forsiden af lcd. Se Foto 4

Foto 4
6: Etiket tilpasning.
Eftersom forpladen er boret, skulle det være en let sag at gøre kabinettet klar til montering af
etiketten. Følgende huller: L-C skift, phono-chassis, zero-ringetryk og PWR-afbryder.
Rengør forpladen grundigt for støv og fedtede fingre.
Klip nøjagtigt langs ydersiden af den sorte kant. Etiketten passer nemlig præcist ned i
forpladens fordybning. Jeg har brugt limstift på bagsiden af etiketten. Tryk den på plads og
glat efter med blød klud på etiketten langs siderne og lad limen tørre nogle minutter.
Med en spids og skarp skalpel skæres der nu forsigtigt gennem etikettens fire huller.
7: Montering af LCD-display i plasticruden og til kabinettet
## Husk at stifterne nu skal være loddet i LCD NU ##
Del de to lange strimler dobbeltklæbende tape på midten så du har 4 ens stykker .
Monter nu to på display-vinduets riller som vist på foto og pres displayet godt ned mod
rammen. Lav en prøve inden, så du finder den rigtige symmetriske position. Se foto 5a & 5b

Foto5 og 6

Foto 5a

Foto 5b
8. Montering af print i kabinettet.
Nu loddes de 6 stifter på LC-omskifteren og printet sammen. Det er LC-omskifterens opgave at
bære printet. LC-omskifterens gevind stikkes igennem forpladen. Behold omskifterens
underste møtrik og de to skiver under forpladen, og spænd herefter den øverste møtrik på
forpladens overside.

Foto 7

9: Forbindelse til batteri og kontakter
Batteri-clipsens sorte ledning (minus) går til printets stel-punkt. Det er markeret med et ”-”
lige under +siden på 22 uF kondensatoren. Brug en rød ledning ned til PWR-afbryderen.
Forbind 9V clipsens røde ledning til PWR afbryderen, så der kommer +9 Volt til printet, når
vippearmen er nede. Jeg har udeladt de to dioder fra hhv batteri og udvendig DC.
Pga det lave strømforbrug er den eksterne DC indgang sløjfet.
Den gule ledning forbinder ben 12 på pic’en til LC-omskifteren som vist på foto og fig 1.
Den røde ledning forbinder ben 4 på pic’en til ”ZERO” trykknappen, og den sorte går til stel.
LC-omskifterens nedre midterben går til Phonohun centerben. Den Øverste går til stelklemmen
på phonohun. Se foto 8

Foto 8

10: Testledninger.
På Phonohan-stikket gøres ledningerne til de to krokodillenæb så tilpas lange, at der er
længde nok til monteringen i stikket, når hylsteret er skruet af (se foto)

Foto 9
11: Afprøvning og kalibrering:

LC-meteret tændes med LC-omskifteren i position Cx.
Cx står for ubekendt Kondensator - Lx for ubekendt Spole
Cx position vælges og PWR til ON : ”Calibrating” ses ganske kortvarigt i displayet.
Herefter ses en lav pF værdi i displayet typisk 2-5pF afhænig af testledningernes
længde. Til kalibreringen lader vi kredsløbet køre nogle minutter. Herefter trykkes

"zero" knappen igen for at nulle snyltekapaciteter og opvarmningsdrift ud.
Displayet viser nu konstant C = 0.0pF.
1.

Efter de ca. 5 min opvarmning sættes den blå 1% Kondensator på 1000pF
måleklemmerne - og nu kommer det smarte.

over

2.

LC-meterets visning kalibreres nu ind på plads ved at sætte en jumper over enten
række 3 eller 4 i jumpersektionen. Ses på Figur 2.

3.

En JUMPER over række 4 forhøjer visningen, og een over række 3 formindsker
visningen. Når visningen passer overens med kendte kondensator, fjernes jumperen.
(processen går ret hurtigt). PIC’en husker nu kalibreringen så længe du ikke
foretager en ny!

4.

Ja, så er vi er faktisk færdige med kalibreringen. Det kan gentages så mange gange
du ønsker. Hvis visningen er underlig, sættes en jumper over række 1 eller 2. Nu er
man i stand til at aflæse oscillatorfrekvenserne F1 og F2 på den FRITSVINGENDE
OSCILLATOR.
JUMPER på række 1 = F2 - 71% af F1 +/- 5%
JUMPER på række 2 = F1 - 00050000 +/- 10%. Er visningen derimod nær
00065535 , vil meteret gå i ”numerisk overløb” og give en advarsel. Er visningen for
lav (00040000) mistes nøjagtighed.

Figur 2.
5.

Viser displayet 00000000 på F1 og/eller F2, checkes forbindelserne omkring L/Comskifteren, idet oscillatoren åbenbart ikke svinger.

6.

Induktionsmåling i position Lx : HUSK at kortslutte de to
måleledninger og tryk på ZERO inden du laver målinger

7.

Over Range – Lad dig IKKE forskrække af denne melding. Det er normalt, når
LC-omskifteren sættes i Lx uden en spole på klemmerne. Det kan også betyde, at
spolens værdi ligger uden for instrumentets måleområde, eller at den fritsvingende
oscillator slet ikke svinger. Det skyldes fejl i kredsløbet.

Forventet nøjagtighed: +/- 1 %

(mere sandsynligt +/-2 %)

Afslutning:
Phil skriver: Hele designet er et kompromis (a) Oscillatoren er kun en tilnærmelse til det perfekte
(b) Frekvensmålingen opdeler frekvensen i 16 bits.
(c) Hver addition, subtraktion, division, og multiplikation resulterer i "Een bit mindre
nøjagtighed" i forhold til det mindst nøjagtige tal involveret.
Konstruktionen er tilstræbt at være et "velafbalanceret design” – Intet specielt dårligt, men
heller ikke det modsatte. At lave konstruktionen bedre ville kræve et helt andet design.

God fornøjelse med dit nye LC-meter
OZ8PG
Per
Ref: http://ironbark.bendigo.latrobe.edu.au/~rice/lc/index2.html

(print før montering på LC-omskifter)

(loddesiden på det færdige print)

