Arduino Zelfbouwprojecten

Vrijdag 2 maart gaf Cor-PA0GTB met behulp van Bert-PA1BM een
presentatie over het gebruik van een Arduino voor onze radiohobby.
Diverse leden hebben interesse in deze Arduino projecten.
Als bestuur stellen wij voor om in de aankomende maanden zelfbouw
avonden te organiseren.
Zie URL: https://www.veron.nl/nieuws/arduino-serie-electron/
Ook URL: http://www.pa0gtb.net/arduino.html

Onderstaande projecten zaten ook in de presentatie
Artikelen in Electron
In de periode van augustus 2018 tot februari 2019 zullen er in Electron een aantal
artikelen over Arduino gepubliceerd worden en worden ook onderstaande projecten
inhoudelijke beschreven
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1. Hamshack display:
Het display geeft indicatie van :
 UTC tijd
 Lokale tijd
 Temperatuur in de shack
 Luchtvochtigheid
 Barometerstand

Een op een Arduino Nano gebaseerd informatie display voor in de shack
Bestaat uit een Arduino Nano, een 4x20 display met I2C interface, een Clock
module, een temperatuur / vochtigheid sensor, en een barometermodule. Het geheel
is samengebouwd op een stukje gaatjes-printplaat.
Totale kosten richtprijs € 26,Komt in Oktober / November 2018 in Electron
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2. CW decoder:

Een op basis van een Arduino Nano gebaseerde CW decoder naar
ontwerp van Hans, PA0JBB. Vergelijkbaar met het door Cees, PA1CE
gebouwde ontwerp maar voorzien van een mooie printplaat die net zo
groot is als het 20x4 display
Print dient besteld te worden op basis van de Gerber files bij een
Chinese leverancier. Print kost bij aantallen van 20 stuks ca € 5,00
Totale kosten bouwproject, excl. kastje. Ca € 27,Komt in December 2018 in Electron.
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3. Alternatieve CW Decoder:
De Morseduino : Semi automatisch afstemmende CW Decoder

Naar ontwerp van Budd, WB7FHC. Printen zijn via Budd WB7FBC te
bestellen. Zie opmerking bovenaan !
Deze CW decoder bestaat uit een print waarop alle onderdelen komen.
Kan dus ook zonder kastje en externe componenten gebruikt worden. Er
wordt gebruik gemaakt van een losse Atmel AT328p chip welke
geprogrammeerd wordt.
De print is net zo groot als het display en wordt dus ruggelings er
op gemonteerd
Totale bouwkosten komen, incl print via WB7FHC, uit op ca € 25,Dit ontwerp wordt alleen kort aangehaald in Electron
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4. CW Keyboard keyer:
Een CW memory keyer welke werkt met een standard PS/2 Keyboard

Is voorzien van 8 vrij te programmeren geheugens en een apart relais
voor galvanische scheiding met de Key ingang van de tranceiver. Is ook
als stand-alone CW oefenmodule te gebruiken
Op basis van een Arduino Mega2560 en een 20x4 display en wat losse
onderdelen. Alles wordt samengebouwd op een gaatjesprint, welke als
een soort shield op de Arduino Mega2560 geplaatst wordt.
Totale bouwkosten komen uit op ca € 30,- Komt in Januari 2019 in Electron
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5. Antenne Analyzer met 3,5 inch display

Naar ontwerp van Jack, W8TEE. Is ook gepubliceerd is QST als al door
ca 300 Ham’s nagebouwd. Het project gaat uit van de standaard versie
welke voor alle HF banden van 160 – 10 mtr bruikbaar is. Meetgegevens
wor4den op een SD kaart achter op het 3.5 Inch display opgeslagen. Het
ontwerp kan vanuit een 9 V batterij gevoed worden
Er wordt gebruik gemaakt van een Arduino Mega2560 Pro Mini in
combinatie met een AD9850. De print is verkrijgbaar via Qrpguys.com.
Er is een volledige bouwbeschrijving gids beschikbaar
Totale bouwkosten komen uit op ca € 50,- excl. behuizing en
eventuele 9V (lithium) batterij
Wordt in het kort in het Februari 2019 nummer van Electron beschreven.
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Overzicht van zelfbouwprojecten :
1.
2.
3.
4.
5.

Hamshack display
CW decoder
exclusief kast
Alternatieve CW Decoder exclusief kast
CW Keyboard keyer

Richtprijs:
€ 26,00
€ 27,00
€ 25,00
€ 30,00

Antenne Analyzer met 3,5 inch display
exclusief kast en 9Volt batterij
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€ 50,00

