Bygge av Dip-It
Detta är ett byggprojekt sponsrat av SSA för att stimulera teknikintresset bland radioamatörer samt
öka kunskapen. Projektet är redovisat i SSA:s medlemstidning QTC.
Bygget gjorde under hösten 2012
DipIt - Beskrivning
Teori och bygge av Dipit griddipmeter.
Detta är ett byggprojekt sponsrat av SSA för att
stimulera teknikintresset bland radioamatörer samt
öka kunskapen. Vi kommer att dokumentera
projektet och redovisa till SSA.
Läs mer om DipIt:
http://www.qrpproject.de/UK/dipit.htm
Tilman, SM0JZT:s test i QTC:
http://radio.thulesius.se/QRP_QTC/QTC_QRP_78_2010.pdf

Upplägg
Upplägget ser ut så här:








14 sep. Teoretisk genomgång och känna på byggsatsen.
5 okt. Bygga strömförsörjningsdelen och få den att fungera. Bygga frekvensräknaren så långt
vi hinner.
12 okt. Bygga 400Hz oscillatorn och testa att den fungerar. Bygga färdigt frekvensräknaren
och ev. också kunna testa den. Påbörja bygget av huvudoscillatorn och indikatorförstärkaren.
2 nov. Bygga färdigt oscillatorn och få den att fungera vilket innebär att första spolen måste
lindas. Spoltillverkningen kan delas upp på flera grupper. Ev påbörja den sista delen som
omfattar LF och HF förstärkare.
9 nov. Nu är det dags att sätta samman de olika delarna till en fungerande enhet. En grupp
kan ta sig an mätbryggan om den inte blivit påbörjad tidigare.
Datum ej bestämt. Funktionstest av de ingående delarna. Justering av nivåer och en
teoretisk tillbakablick av de unika funktionerna i detta instrument.

Byggkväll 1 - 14 sept
Deltagare: SM6DHD, SM6CNN, SM6CUK, SM6ADE, SM6FQL, SM6KQP, SM6EAT
Börje, SM6DHD kommer att leda detta projekt. Börje byggde sin första griddipmeter vid 11 års ålder,
denna apparat har han fortfarande i sin ägo, han har naturligtvis en modernare variant också. Dock ej
med lika många finnesser som denna.
Leveransen av byggsatsen har varit väldigt försenad och datumet för leverans har under sommaren
skjutits fram flera gånger. Vi hade laddat upp med utskrifter av byggbeskrivningen för säkerhets skull
och till första kvällen planerades en teoretisk genomgång. Den kom dock i sista minuten och Anders,
SM6CNN levererade på plats. En positiv överraskning var att den extra byggsatsen till
antennmätbryggan också fanns med i förpackningen! Vi nöjde oss med att klämma lite på påsarna
samt titta på den fina lådan som verkade ha perfekt passform.

Första kvällen ägnades åt genomgång av funktion,
blockschema samt lite mer ingående genomgång av
kretsschemat. Börje ägnade inte så mycket tid till
griddippans grundfunktion, detta har vi gått igenom vid ett
tidigare projekt där vi behandlade olika typer av
mätinstrument.
Istället blev det de extra finesser som finns i denna
konstruktion, svepgeneratorn som hjälper till tuna in
frekvensen, att man stoppa in en yttre signal för att mäta
frekvens samt att man kan använda den som
signalgenerator med utsignal på +7dbm. Denna signal
används för övrigt till den extra antennmätbryggan som
var medskickad.

Börje ritar strömförsörjningsdelen som
omvandlar batteriets 6 volt till 10 volt. Tyvärr
dålig kvalité på bilden då ordinarie fotograf
hade andra uppdrag.

Nästa datum blir onsdagen den 5 oktober kl 19.00. Då kommer vi att börja bygga vilket kommer att
bli spännade.

Byggkväll 2 - 5 okt
Projekt DipIt
Deltagare: SM6DHD, SM6FQL, SM6KQP, SA6BTN, SM6EAT
Inspektör: SM6DHD
Lödare: SM6FQL, SM6KQP, SM6EAT
Komponentletare: SA6BTN
Övriga som hälsade på under kvällen: SM6WXB, SM6ARH, SM6VQF, SM6WXI, SM6CUK, SM6NCD
Kokade kaffe (och diskade): Eva - SM6EAT, xYL

Då var det äntligen dags att packa upp prylarna och börja bygga. Vi
hade två lödstationer, den ena bemannades av SM6FQL & SM6KQP,
den andra av SM6EAT. Komponenterna låg osorterade i påsar och det
var inte alldeles lätt att hitta rätt värde i början. Med rätt glasögon och
rätt belysning så gick det dock till slut. När vi var osäkra så tog vi till
mätinstrument för att dubbelkolla. Börje sprang hem och hämtade sin
kapacitansmeter när vi plötsligt fick problem med en kondensator.

SM6EAT började med det stora kortet och strömförsörjningen (Building
group 1). Mest spännande var att löda fast en ytmonterad kondensator
som skulle monteras på undersidan av kortet. När
strömförsörjningsdelen var klar (och Börje dubbelkollat) så
spänningsatte vi den med 6 v och mätte upp ca 10-11v samt även 8 v så
det verkar som att allt är ok så här långt.

Motståndsrörelsen – SA6BTN

SM6KQP & SM6FQL började med frekvensräknarkortet och detta blev
inte helt färdigt men en bra bit på väg kom dom i alla fall.

Strömförsörjningen

Frekvensräknarkortet

Frekvensräknarkortet
En jätterolig kväll där det var riktigt svårt att sluta, vi höll på till strax efter kl 22 och längtar redan till
nästa onsdag då vi skall fortsätta med bygget. Dock hade vi gärna sett lite fler yngre förmågor bakom
lödpennorna även om vi gamla gubbar lärde oss en hel del om komponenter och hur man skall läsa
färgkoder och sifferkoder.
Nästa datum blir onsdagen den 12 oktober kl 19.00.

Byggkväll 3 - 12 okt

Denna kväll hade vi lite manfall samt inte så gott om tid. EAT byggde klart "Building group 2" samt
gjorde en testuppkoppling med hörlurar. Lät som att det var 400 hz så det ser ok ut så långt.

FQL byggde färdigt frekvensräknarkorten och monterade ihop dem. Det går ännu inte göra
provuppkoppling, det stora kortet måste först vara färdigt.
Nästa datum 2 november

Byggkväll 4 - 2 nov
Planeringen för den här kvällen var att börja linda spolar som en av aktiviteterna. Efter lite
diskussioner i gruppen ändrade vi upplägget till att fortsätta med huvudkortet och att starta
byggandet av mätbryggan. I och med att det ändras i bemanningen så gick vi även den här gången
igenom hur man läser av värdet på motstånd och kondensatorer. Det visar sig vara en bra repetition
av gamla kunskaper även för de som inte deltar i själva byggandet men som ändå finns i lokalen med
glada tillrop. SM6KQP & SM6FQL som byggde på huvudkortet kom inte fram till slutet av Building
group 3. Några delar kvarstår att montera. En sak vi ändrade på i byggbeskrivningen var att vi lämnar
monteringen av den stora kontakten Bu1 till slutet av den här gruppen. Vi får då mycket bättre plats
at montera de komponenter som sitter intill kontakten.
Den andra gruppen ledd av SM6NCD, byggde på mätbryggan som blev helt färdig. Alla komponenter i
byggsatsen stämde mot de typer som finns i stycklistan. I mätbryggan finns en liten transformator
som skulle lindas. Inga problem med lindningen men frågor uppstod kring tråden. Emaljerad
koppartråd som är lödbar var inte välbekant hos alla. Tråden som fanns i byggsatsen var väldigt enkel
att löda. Det som vi inte lyckades med var att löda den BNC-kontakt som sitter på kretskortet. Det
krävs en stor lödkolv och det hade vi ingen tillgänglig. Batterihållaren är enbart lödd i de två
anslutningarna som sitter placerade på ena gaveln. Detta ger en dålig stabilitet och vi frågade oss om
det inte skulle funnits några skruvar med i satsen. Skruvhål finns men inga skruvar. Det här får vi titta
vidare på när vi kommer mot slutet av bygget.

Nästa kväll bör bli spännande för då kommer vi förhoppningsvis få igång själva huvudoscillatorn.

SM6FQL & SM6KQP bygger på huvudkortet.

SM6NCD lindar spole

Antenna analyzer färdigbyggd.

En nöjd SM6NCD efter att byggt färdigt för dagen.

Byggkväll 5 - 9 nov
Bygget fortskred med att bygga på det stora kortet. Vårt mål var att hinna få färdigt Building groupe
3 men det gick inte riktigt. Det återstår några komponenter. Vi har inte bråttom utan det får ta sin
tid. I etappen ingick att montera trimpotentiometer. Nu var det så att bägge trimpottarna har samma
värde så egentligen behövde man inte bry sig om vad som stod stämplat på dem. Nyfikenheten
gjorde att vi i alla fall ville kontrollera värdet. Det stod ett värde på kanten av trimmern men det var
svårt att upptäcka. Bygget ger oss en massa god komponentkännedom som extra bonus.
Spolar skulle lindas och det blev genomfört av de andra byggarna. Inga större problem om man
bortser från att det var lite frågetecken för vilken tråd vi skulle använda. Vi hade ingen micrometer så
vi fick gå efter uteslutningsmetoden. Inga kontakter blev limmade mot spolstommar. Anledningen är
att vi måste använda epoxi för att fylla ut utrymmet mellan kontakten och spolstommen. Vi hade
inget epoxi i klubbstugan så det får vänta.
För övrigt så blev vi färdiga med alla omkopplare och lysdioder som skall monteras i lådan. Här fanns
många frågetecken. Det verkar som om beskrivningen är gjord för skjutomkopplare men i byggsatsen
finns vippomkopplare. Vi hittade några fel i schemat där omkopplarnas stiftnumrering inte stämde.
Vi får hoppas att vi gjort rätt. Det kommer att visa sig så småningom.
Vi har nu konstaterat att tiden inte räcker till under hösten så vi beslutade oss för att lägga in några
extrakvällar för att få bygget färdigt innan juluppehållet.

Byggkväll 6 & 7
16 och 23 nov
Bygget av det stora kortet har under de här två kvällarna nått sitt slut. Vi började kväll 7 med att
koppla upp ett oscilloskop till griddippan för att se om huvudoscillatorn svänger som den skall. Vi
kopplade också upp den 10-varviga potentiometern och kunde konstatera att allt hade blivit som
konstruktören tänkt sig. Frekvensområdet stämde och 400-Hz signalen påverkar huvudoscillatorn
som den skall.

Frågor som har dykt upp gäller bl.a. en drossel som blivit ersatt med ett motstånd. Detta är klart
utmärkt på komponentplaceringen men vållade ändå lite diskussion om hur man filtrerar spänningen
till ett steg. Dioderna av germaniumtyp var lite svåra att se hur de skall monteras. Katoden på den
stående dioden är lite svårtolkad om man har svårt för Engelskan/Tyskan i beskrivningen. När vi
provade hur frekvensräknarkortet passar ovanpå det stora kortet ser man att det är trångt. Några
komponenter måste lödas om för att passa in i varandra på höjden. Det här problemet borde vara
belyst från början. Är man medveten om ett problem från början går det att parera direkt.
Det stora kortet har inte några s.k. thermal spokes. Med det menas att en komponentpad ansluts till
det omgivande kopparlagret genom små korta kretskortsbanor. Det isolerande mellanrummet gör att
man inte behöver värma upp en stor kopparyta när komponenten skall lödas. Det här gör att alla
jordanslutningar är mycket svåra att löda. De kräver en kraftig lödkolv. De andra korten har thermal
spokes och jag fattar inte varför det är skillnad. Det borde vara en och samma person som gjort
mönsterkortslayouten.
Det gäng som ägnat sig åt spoltillverkning råkade ut för att tråden inte räckte och efter lite
funderande så beslutade vi att byta tråd till en längre som undertecknad hade i sina gömmor.
Dimensionen var lite grövre men det kommer antagligen inte att påverka slutresultatet. Vi har inte
slösat med tråd så det är nog så att det var lite snålt tilltaget med 0,3mm dimensionen. De övriga
dimensionerna har räckt gott och väl. Lite knepigt har det varit att få tråden spänd och snygg. Vi har
ju inte låst tråden på annat sätt än att vika den i borrhålet på spolstommen. Senare skall vi fixera
tråden på något sätt. Vi limmar inte fast kontakten i spolstommen förrän vi har testat att vi får
överlapp mellan spolarna. Det kan hända att vi får justera någon spole för att allt skall stämma över
hela frekvensområdet.

När nu alla komponenter sitter på resp. kort kan vi konstatera att det är ett överblivet motstånd som
saknar plats och att det saknas 2 komponenter. Ett ytmonterat motstånd i 0805 storlek kan i och för
sig ha försvunnit i hanteringen. Vi är några personer som har plockat i påsarna men de ytmonterade
komponenterna har varit tejpade på en pappersbit så vi borde inte ha tappat bort något. En 0,47uF
kondensator saknas också.

Nästa kväll skall allt mekaniskt monteras och sedan blir det provkörning.

Byggkväll 8 - 30 nov
Vi ägnade kvällen åt att testa och korrigera en del saker som inte stämde.
Det första vi gjorde var att sätta ihop frekvensräknardelen med huvudkortet och sedan ansluta
batteri och omkopplare för att se om vi fick liv i bygget. Vi hade tidigare testat en del saker som var
med i byggbeskrivningen men nu blev det mer helhet av det. Frekvensräknaren startade snyggt och
fint med en gång. Vi var lite fundersamma på det lilla utrymme som finns mellan korten men det
visade sig inte vara något problem. Vi kan ge andra byggare ett tips om att försöka hålla ner höjden
på komponenter mellan korten så mycket det går. Trots att vi varit medvetna om det här så ligger
några komponenter ihop mellan korten.
När nu det hela verkar fungera så skulle vi skruva ihop korten med distanser som var medskickade i
byggsatsen. Vi funderade och bytte plats på skruvar och testade en massa varianter men lyckades
inte komma på hur konstruktören hade tänkt sig att det skall sitta. Det finns ingen ritning att titta på
och inget i texten heller. Till slut bestämde vi oss för att nu får det bli på det sätt vi tycker passar bäst
och sedan får vi komplettera med några M3 muttrar.
Spolarna hade vi lindat förra träffen så nu var det dags att se om de låg rätt i frekvens innan vi limmar
fast kontakten i spolstommarna. Spole 3 och 4 låg bra men 5:an var lite för låg i frekvens. Vi
bestämde oss för att detta spelade ingen roll och fortsatte med spole 2. Denna låg för högt och
måste lindas på med några varv. Vi lindade helt enkelt om spolen med 4 varv mer än originalet.
Sedan lindade vi av några av dessa varv för att få det att stämma. Samma sak gjordes med spole 1.
Totalt täcker vi nu området 1,35 till 33,2 MHz. Behövs högre eller lägre frekvenser kan vi alltid linda
en ny spole. Varför stämmer inte spolarna mot de uppgivna områdena kan man fråga sig. Var har
varit noga med att linda helt efter anvisningarna och det enda som kan skilja är spoldiametern. I
byggbeskrivningen finns det 2 olika spoldiametrar angivna och vi har fått den större av dem. Troligen
är det på så sätt att beskrivningen är gjord efter den mindre diametern.

Det uppstod en diskussion om lackering av lådan. Skall vi försöka lacka eller lägga på en bred
plastfilm eller helt enkelt låta lådan vara som den är. Hammarlack var upp på tapeten för att slippa
söla med grundfärg. Det hela resulterade i att låta lådan vara som den är. Vi behöver dock sätta på
någon form av märkning vid alla omkopplare. Nästa gång skall vi göra ett försök med den moderna
varianten av DYMO där det går att välja små stilstorlekar.

Byggkväll 9 - 7 dec
Kvällen började med att sätta fast märkningar på fronten så att man vet vilken switch som har resp.
funktion.
Vid mätning på HF-utgången var nivån på tok för låg. Den skall justeras till +7dBm och vi låg långt
under den nivån och den gick inte att justera över huvud taget. Felsökning började och i samband
med detta gick vi igenom hur det skall fungera. Det sitter en diod som fungerar som justerbar
dämpsats. En operationsförstärkare har ena ingången ansluten till en HF-likriktare som känner av
nivån på utgången av HF-förstärkaren. Den skall sedan balanseras genom att op-förstärkarens andra
ingång är kopplad till en trimpotentiometer. Vi mätte på op-förstärkarens båda ingångar och det gick
fint att justera med trimpotentiometer. HF-likriktaren verkade också fungera men det hände
ingenting på utgången av op-ampen. Nu började vi titta efter kortslutningar och annat som kan
hända när man bygger. Inget fel kunde hittas och det enda som återstod var op-förstärkaren. Jag
(Börje SM6DHD) kollade flera gånger om det verkligen var så att IC-kretsen var trasig. Det är mycket
sällsynt att nya halvledare är trasiga. Vi tog beslutet att jag tar med kretskortet till min verkstad där
jag har tillgång till avlödningsutrustning och byter kretsen.

Spolarna belades med krympslang för att bli lite mer hanterbara. Lite försiktighet krävdes för att inte
plasten i spolarna skulle smälta. Vi kontrollerade att inte spolarna hade ändrat sig och det
konstaterades att krympslangen inte påverkade frekvensen.
Allt annat verkar fungera men vi har inte kunnat dippa på någon känd krets. Jag tar med någon form
av resonanskrets till nästa gång för att vi skall kunna prova att dippa också.

DipIt - Bygget klart - Nästan
14 dec
Ett bakslag.
När bygget skruvades ihop med batteripacken inuti så uppstod ett rökmoln och det visade sig att
batteripacken ej riktigt får plats inuti lådan. Batteripacken smälte sönder så Börje har fått monterat
ett nytt. Nu överväger vi att montera batteripacken utanför lådan på något vis då det dessutom är
mycket krångligt att öppna lådan vid batteribyte!
Vid vår Glöggkväll den 14 dec så förevisades apparaten inför en fullsatt klubbstuga. Som mätobjekt
hade Börje med sig en gammal griddippa byggd av SM6PU (SK). Bilden bevisar att det fungerar, vi
lyckades!

Byggherrar: SM6KQP-Pelle, SM6EAT-Roland, SM6FQL-Gösta, SM6NCD-Magnus, SM6DHD-Börje och
SM6VQF-Bengt

