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V predhodnih delih sem natančno opisal celoten sprejemnik. Ostane mi 
torej, da se lotim oddajnega dela RTX-a. Mislil sem, da bo to lažje, saj so 
nivoji signalov višji in so zato meritve za radioamaterje bolj dostopne. 
Tudi sklopov je manj, saj je kup stvari rešeno že v sprejemnem delu 
(lokalni oscilator, mešalnik,  drugi oscilator BFO). Izkazalo pa se je, da 
sem se krepko uštel, saj nove stopnje prinašajo nove probleme (50db 
VF ojačenja, kompresijo zvoka, NF filtre,…). Lotil sem se pri izvoru
signala in pri njegovi obdelavi.

Oddajni del RTX-a

Papiga, CW elektronski taster in preklopi sprejem oddaja

Avdio signal, ki ga proizvede mikrofon, 
seveda ni nič posebnega, a je vendar zelo 
pomembno kako ga obdelamo preden se ga 
prenaša preko etra. Povsem neracionalno 
je prenašati signale, ki za razumljivost 
niso pomembni. Moč oddajne stopnje raje 
izkoristimo za tisti del spektra, ki bo operaterju 
na drugi strani, omogočil boljšo razumljivost 
signala. Še več – s prenosom preširokega 
spektra avdio signala, brez potrebe 
“krademo” prostor ostalim uporabnikom 
frekvenčnega področja. Potrebujemo torej 
dober nizko prepustni filter, ki odstrani
ves spekter nad 2,4 kHz. Poznano je sicer 
mnogo rešitev tega problema, a so tiste, 
ki dosegajo želeno strmino filtra praviloma
zahtevne in težje ponovljive. Da bi znotraj 
frekvenčnega pasu med 300 Hz in 2,4 kHz 
izsejal še 3, nekaj 10 Hz ozke frekvenčne 
pasove, ki so za razumljivost nepomembni, 
si sploh nisem upal pomisliti. (NASA filter
– v teh pasovih so pred desetletji prenašali 
telemetrijo vesoljcev  - krvni tlak, pulz, 
telesno temperaturo.)
Zahtevo po frekvenčni korekciji avdio 
signala, smo si torej definirali, a to še
ni vse! Korekcije je potrebno narediti še 
pri amplitudi signala, saj se ljudje pred 
mikrofonom obnašajo zelo različno. Nekateri 
so tako plašni, da komaj dahnejo nekaj kar 
je glasu podobno, drugi pa tako rjovijo, da se 
človek vpraša, čemu jim bo radijska postaja? 
Poleg dobrega filtra torej potrebujemo še
dinamično regulacijo ojačenja. Stopnji se 

Od ideje do izdelka reče tudi kompresor dinamike. Včasih so v 
te namene uporabljali tudi limiter signala, 
narejen kar z dvema diodama. Taka rešitev, 
je sicer zelo enostavna, a žal vnaša v avdio 
signal prevelika popačenja.
Po nekajdnevnem iskanju idej in 
pregledovanju razne literature in interneta, 
sem rešitev našel doma. Pred leti sem 
v časopisu radioamaterjev CQ ZRS objavil 
vezje z ISD čipom, ki amaterjem omogoča 
elektronsko ponavljanje, vnaprej vpisanega 
govornega sporočila. Osnovni princip dela 
ISD čipa ima natanko enake zahteve, 
kot naš mikrofonski del oddajne stopnje. 
V postajo integrirana papiga je pravzaprav 
odlična ideja, saj je ravno papiga ena 
najpogostejših amaterskih gradenj. Logika 
za pogon moje stare “papige” je zgrajena 
okrog dveh CD4011 čipov z množico uporov, 
kondenzatorjev, par tranzistorjev, nekaj 
diodami in celo dva potenciometra sta tu. 
Skrajno neprimerno za današnje čase. To 
je delo za mikrokrmilnik ! Ideja je bila tako 
dopadljiva, da sem načrt zrisal kar takoj. Že 
na papirju je bilo videti, da mikrokrmilnik 
skorajda ne bo imel kaj početi. Pa tudi 
ogromno nožic je imel prostih. Odločil sem 
se vgraditi še elektronski taster. 
Lepo rečeno, a stvar je treba še narediti. 
Tiskano vezje in spajkanje elementov je bilo 
končano v enem popoldnevu. Po izdelavi 
prototipa sem se lotil programiranja. Najprej 
sem naredil nekaj krajših programov, ki so 
mi omogočili testiranje pravilnega delovanja 
celotnega vezja. Ko sem se prepričal, da 
vsi sklopi celotnega vezja delujejo pravilno 
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sem se lotil programiranja.  Hura, papiga je 
delovala s prve! Tistih par črt in pik pri CW 
generatorju, pa tudi nebi smelo biti problem. 
Lotil sem se elektronskega tasterja. To je 
bil izziv, saj česa takšnega še nisem počel. 
Obvladovanje pikic in črtic, pa že ne more 
biti resničen problem, sem si mislil in se lotil. 
Za programsko orodje sem uporabil Bascom 
prevajalnik. Mikrokokrmilnik pa je bil 
AT89S2051. V nekaj urah  je stvar delovala. 
Bilo bi prelepo, da bi bilo lahko res. Obisk 
Branka (S57C) je pokazal, da ima program 
napako, saj je pritiskanje na tipko za črtice v 
točno določenem časovnem zaporedju, dalo 
en sam neprekinjen pisk. Ufff, napako bomo 
našli in popravili. Branko pa :” Čakaj, da ne 
boš stokrat delal istega dela”, in je naložil: 
memorija črte, memorija pike, regulacija 
hitrosti ,… dodal je še nekaj o sqeez-u  - 
priznati moram – pojma nisem imel o čem 
govori. Moje znanje telegrafije je slabo, z
elektronskim tasterjem, pa do tedaj še nisem 
delal. “Če pritisneš obe ročici, za črtice in za 
pike, potem se mora taster odzvati tako da, 
izmenično oddaja pikice in črtice. Začeti 
mora z znakom, ki je bil pritisnjen prej.” je 
potrpežljivo razložil Branko in dodal,” Oglej 
si kako dela AQ taster!” Aha, sem rekel in se 
lotil dela. Prerešetal sem internet in že po par 
urah spoznal vso resnost problema. Ugotovil 
sem, da je celo AT89S4051 premajhen za 
reševanje tega problema, v programskem 
jeziku, ki porabi relativno veliko količino 
programskega spomina. Bil sem torej skoraj 
na začetku. Pregledal sem internet počez in 
vzdolž, spoznal še kup resnic o telegrafiji,
kot na primer, da človeško uho časovno 
razmerje  med piko, črto in presledkom 
(1,3,1) pri hitrostih nad 50 zn/min jemlje 
malo po svoje, zato je  potrebno narediti 
kar nekaj korekcij v časovnih zakasnitvah, 
da dobimo signal, ki je prijeten za sprejem 
CW znakov. Preizkusil sem še nekaj drugih 
basic prevajalnikov, kot je na primer Fast 
basic, celo prevajalnik za pascal sem pognal. 
Preizkusil sem skoraj PIN kompatibilen 
AT90S2312 mikrokrmilnik iz družine 
Atmelovih AVR mikrokrmilnikov. Po dveh 
tednih preizkušanja in nabiranju znanja, sem 
se končno odločil in potegnil črto. Pravljice 
o boljšem časovnem izkoristku razvoja 
projekta pri uporabi višjih programskih 

jezikov sem torej potopil (vsaj v mojem 
primeru je bilo tako). Izbral sem močnejši 
mikrokrmilnik AT90S4433, za programsko 
orodje pa assembler, saj ta najbolje 
izkorišča vse resource mikrokrmilnika. 
Tako sem načrt celotnega vezja popolnoma 
redizajniral. Naredil sem novo tiskano 
vezje in se znova lotil programiranja. 
Tokrat čisto drugače. Namesto, da bi začel 
pisati kodo, sem najprej zrisal diagram 
poteka in časovni diagram dogajanja. Ob 
takem pristopu je bilo kasnejše kodiranje 
programa zelo enostavno. Blok diagram 
poteka, bi bil prevelik za objavo, a  vse, 
ki jih to zanima naj povem da je dosegljiv 
na http://fpp.hamradio.si/hamtech. Nov 
mikrokrmilnik je imel še več prostih nožic, 
a sem jih uporabil za krmiljenje RIT(odmik 
oddajne frekvence od sprejemne) preklopa 
in RX/TX napajalnih napetosti. Ko sem izrisal 
celoten načrt sem opazil, da bom potreboval 
še tonski generator za monitor CW signala, 
pa tudi pri oddaji modulirane telegrafije bo
prišel prav.

Štiri naprave v enem - lastnosti

Tako je nastalo izredno uporabno vezje, ki 
ima na eni sami ploščici kup funkcij: 

-mikrofonski ojačevalnik z regulacijo 
ojačanja in nizkoprepustni filter do 2,4 kHz
-funkcijo papige 
-elektronski taster s spominom 
-kontrolna logika za preklop RIT, sprejemnika 
in oddajnika. 

Žal ima to vezje nesramno mnogo 
priključkov, ki povezujejo posamezne tipke, 
mikrofon, PTT, ročico za CW, RX,TX napetosti, 
napajalne napetosti in podobno.
Vezje je zelo uporabno ne samo v sklopu 
te postaje. Možno je narediti samostojno 
napravo, ki se jo vgradi v posebno škatlo, 
ter se jo uporablja kot vmesnik med 
radijsko postajo, mikrofonom in ročico za 
CW.Mogoče pa je to vezje vgraditi namesto 
RX/TX preklopnega vezja, tudi v 0IF postaje 
Matjaža Vidmarja. Če vezje uporabimo, 
kot samostojno napravo, je v isto ohišje 
smiselno dodati še NF ojačevalnik, ki je bil 
opisan v eni prejšnjih številk.
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ektrični načrt ni kaj hudo posebnega. 
Prikazan je na sliki 24. Je pravzaprav križanec 

Električni načrt
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med mikrokrmilnikom in mojo papigo izpred 
let. Razen  mikrokrmilnika AT90S4433 in 
ISD2560 vezja je tu še preklop sprejem-
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oddaja, generator tona na 800 Hz  in analogni 
preklopnik . Krmilni elementi za energijsko 
preklapljanje napajalnih napetosti RX-a in 
TX-a  so P-kanalni MOS FET tranzistorji. 
Tu je tudi RC oscilator s pomočjo katerega 
proizvedemo CW ton. Analogno preklopno 
vezje je realizirano z  DG201. Vezje služi za 
preklapljanje tona v ritmu črtic in pikic pri 
generiranju CW signala. Preklaplja pa tudi 
avdio signal na nizkofrekvenčni ojačevalnik 
- s tem omogoči monitor za CW in papigo na 
oddaji. K elektronskemu tasterju sem dodal 
še spomin in porabil tipke za vpisovanje 
v spomin in reprodukcijo zapisa iz njega. 
Signali DOT, DASH in PTT so speljani 
preko filtra narejenega z tuljavo in dvema
kondenzatorjema. To je zaščita proti lažnemu 
vklopu teh signalov zaradi VF indukcije v 
kablu, ki pelje do ročice in mikrofona. Tu se 
srečamo z malo manj običajnim elementom, 
ki je v načrtu označen z oznako EMI (filter).
To ni nič drugega, kot že poznana VK200 v 
SMD izvedbi. Pozor! Feritnega materiala je 
manj, zato so preseki za pot magnetnega 
polja manjši in taka dušilka prej zaide v 
zasičenje kot VK200. V našem primeru pa 
je zelo uporabna. Za blokiranje motenj jih 
predvsem radi uporabljajo v računalniški 
industriji.
J1 označen kot CWSW mora imeti nataknjen 
vsaj en mostič, da bi elektronski taster 
deloval. Z kombinacijo mostičev med 1-
2 in 3-4 si izberemo primerno mehak način 
CW signala. Trenutni prehodi med tišino 
in tonskim signalom namreč dajo efekt 
»kliksanja«. Zelo počasni pa omejujejo tiste, 
ki bi želeli nekoliko hitrejšo telegrafijo. R39
je 5k nastavljivi upor s katerim nastavimo 
frekvenco tonskega generatorja za monitor 
in tudi za oddajo (modulirana telegrafija!).
Z R8 nastavljamo nivo modulacije papige in 
mikrofona, z R32 nastavimo nivo modulacije 
CW signala, R34 pa služi nastavitvi nivoja 
glasnosti za monitor.         
V načrtu lahko vidimo tri uporovne letvice 
vrednosti 2.2k. V prototipu sem za pull-
up upore uporabil to vrednost, kasneje 
se je izkazalo, da se uporovne letvice s to 
vrednostjo zelo težko dobi. Preizkusil sem 
4,7k in ugotovil, da celotna naprava deluje 
povsem zanesljivo tudi s to vrednostjo 
uporov.

Vrednost kvarčnega  kristala ni kritična in se 
lahko giblje od 6 do 8 Mhz. Uporabimo lahko 
tudi »kamenje« z nižjimi frekvencami, a je 
v tem primeru potrebno spremeniti nekaj 
konstant v programu. 
Vsi, ki bodo papigo naredili, kot samostojno 
napravo in ne kot del radijske postaje, lahko 
izpustijo tranzistorja T1 in T2 (IRFR9024), 
upor R21 in D6 (TX led), saj napajanja za 
sprejemni in oddajni del ne potrebujejo. 
Indikacijo o oddaji pa imajo na svoji radijski 
postaji.
IRFR9024 lahko uspešno zamenjamo 
katerimkoli P-kanalnim FET tranzistorjem v 
enakem ohišju, ki prenese več kot 2A toka. 
Tak je na primer IRFR9120.

Izdelava in programiranje
Tiskano vezje velikosti 120x35mm je 
dvostransko. Kljub svoji velikosti je 
treba upoštevati, da je celotno vezje zelo 
kompleksno in je zato prostora na eni strani 
zmanjkalo. SMD elementi se torej nahajajo 
z obeh strani. Razpored elementov je 
prikazan na slikah 25 in 26. Tiskano vezje 
sicer ni nameščeno v medeninasto ohišje, 
a je vseeno potrebno biti previden, saj bi 
indukcija visokofrekvenčne energije lahko 
povzročala neželeno izvajanje programa 
v mikrokrmilniku. S štirimi vijaki je tiskano 
vezje pritrjeno v aluminijasto ohišje RTX-a. 
Oddaljenost tiskanega vezja do kovinske 
plošče ohišja določata dve matici M3. S tem 
so za visokofrekvenčne motnje občutljivi 
mikrokrmilnik in ostali deli nekoliko zaščiteni 
pred visokofrekvenčnim poljem. Vsi, ki ne 
bodo želeli izdelati QRP postaje, ampak si 
bodo omislili kaj močnejšega bodo morali 
oddajni del postaje od papige ločiti s kovinsko 
pregrajo.V času razvoja in preizkušanja 
programske opreme sem si omislil nekakšno 
zasilno ohišje na katerega sem namestil vse 
tipke, izhod za avdio signal in mikrofonsko 
vtičnico. Preizkušanje pravilnosti delovanja 
tega vezja ni ravno enostavno, saj ima 
vezje zelo mnogo funkcij in tudi zelo mnogo 
priključkov. Fotografijo papige vidimo na sliki
27a in 27b. To preizkusno vezje še danes 
koristim za preizkus na novo narejenih papig. 
Prav pa mi pride tudi pri vpisovanju programa 
v mikrokrmilnik. Čip mikrokrmilnika je 
namreč izveden v SMD ohišju, zato je edino 
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Slika 25 – Razpored elementov - spodnja 
stran

Slika 26 – Razpored elementov - zgornja stran, 
pregled priključkov.
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praktično, da ga programiramo v vezju preko 
ISP vodila. Obstoječ program je dosegljiv 
na http://fpp.hamradio.si/hamtech. Tu je 
možno dobiti komentiran program v izvorni 

obliki, dosegljiva pa je tudi pripravljena koda 
(bin,hex) za programiranje mikrokontrolerja. 
Program je v javni lasti.    

Slika 27a – Fotografija izdelane papige -  spodnja stran

Trenutna verzija programa je 1.12 in ima vgrajene sledeče funkcije:

-Tipka UP, DN povečevanje in zmanjševanje hitrosti telegrafije pri pritisnjeni DOT ali DASH
tipki ročice (V1.12 si hitrosti ne zapolni v primeru, ko izgubimo napajanje).

-Tipka UP,DN pri pritisnjenem DOT in DASH na ročici, vključi oziroma izključi  ACS (Automatic 
character spacing) funkcijo. Funkcija onemogoča “lepljenje” znakov. Časovno gledano pa v 
primeru, ko smo pritisnili DOT ali DASH še v trajanju presledka, ki je definiran kot presledek
v trajanju ene enote nadaljuje z znakom. Če smo ta čas zamudili le malo, potem počaka v 
času trajanja treh enot – nov znak in šele nato nadaljuje z DOT ali DASH. Dobri telegrafisti
so običajno vzhičeni nad lepoto takega CW signala (S57A), slabi pa se  pri vključitvi te 
funkcije največkrat kremžimo.   (V1.12 pri ponovni vključitvi je ACS izključen). 

-Tipka UP,DN pri pritisnjenem PTT na mikrofonu, vključi oziroma izključi “beep” ko spustimo 
PTT na mikrofonu (V1.12 pri ponovni vključitvi je beep izključen).

-Tipka PAP vključi reprodukcijo sporočila vpisanega v ISD čipu (V1.12 po priključitvi 
napajanja reprodukcija ne starta avtomatsko!!!).

-Tipka PAP pritisnjena po pritisku na PTT vključi snemanje sporočila v ISD čip. Tipko je 
potrebno držati do konca snemanja sporočila (V1.12 sporočilo se ohrani tudi v primeru 
izključitve).

-Tipka PAP ponovno pritisnjena v času reprodukcije sporočila sproži funkcijo ponavljanja 
sporočila v neskončni zanki. Po končanem sporočilu papiga vrne RTX na sprejem, počaka 5s 
in sporočilo ponovi. To ponavlja v nedogled. Funkcijo lahko prekinemo z pritiskom na PTT.

-Tipka PAP, ki jo pritisnemo v času reprodukcije sporočila in jo držimo pritisnjeno tudi po izteku 
sporočila na novo določi čas (5s) trajanja RX-a v primeru, ko imamo vključeno neskončno 
zanko ponavljanja (V1.12 si časa ne zapolni, v primeru, ko izgubimo napajanje).    
-Tipka CTRL. Po pritisku se CW signal shranjuje v spomin vse dokler ne pritisnemo tipko 
CW. (V1.12 Signal v CW spominu se v primeru izgube napajana izgubi. Namesto njega se 
pojavi  CQ CQ).
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-Tipka RIT vključi RIT funkcijo (zamik med sprejemno in oddajno frekvenco). Funkcija je 
uporabna le ko je papiga vgrajena v postajo (V1.12 pri vklopu je rit izključen. Program ima 
napako: funkcija ostane vključena tudi na oddaji). 

Glede na komentarje v oklepajih gre pričakovati, da ta verzija programa ne bo zadnja.

Viri:
ISD2560.PDF  - Podatki o voice record/playback chip-u.
AT90S4433.PDF - Podatki o uporabljenem mikrokontrolerju.
Darko Volk, S57UUD - CQ ZRS Letnik IX,Številka 1 - Februar 1998; ISSN 1318-5799
DG201.PDF - Podatki o analognem stikalu DG201.

Slika 27b – Fotografija izdelane papige -  zgornja stran
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