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Om detta dokument

Detta är lödinstruktion som steg för steg går igenom hur du bygger ihop en RiboCop64 med hjälp 
av lödkittet.

OBS: Lödkittet är inget för nybörjare, då detta bygge är väldigt komplicerat och har en del 
fallgropar. Nästan samtliga komponenter är ytmonterade (1206-storlek). Det går att löda dessa med 
vanlig lödstation, men varmluft rekommenderas. SMD-pincett, fluss, avlödningsfläta och övriga 
standardverktyg är bra att ha till hands.

Operationsförstärkaren (SO8) är GRAVT KÄNSLIG FÖR ESD, så denna måste handskas med 
oerhört stor försiktighet. Om denna opamp blir ESD-skadad blir dess beteende helt oförutsägbart, så 
det kan tyckas att slutprodukten fungerar medan den i själva verket inte gör det. Eftersom det ställs 
stora lödkunskaper på denna produkt, och dina lödkunskaper inte kan fastställas i förväg, så 
omfattas denna produkt inte av produktgarantin. Detta dokument strävas efter att hålla så 
uppdaterad information som möjligt och informera om kända fallgroparna, men det finns ingen 
garanti att all information här är korrekt.

Sammanfattning:

DETTA LÖDKIT ÄR INGET FÖR NYBÖRJARE

PRODUKTGARANTIN GÄLLER INTE FÖR LÖDKIT
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Kitet innehåller följande:

Antal Beskrivning Kommentar

2 1N4148 SMD

1 1N4148 TH

3 100nF SMD, omärkt

1 10mΩ R010

2 330Ω 331

2 560Ω 561

4 1kΩ 1001

1 2kΩ 202

1 2.4kΩ 242

1 3kΩ 302

3 10kΩ 103

1 AA80 SOT23-6

1 OPA2132(*) SO8

1 FFD6637 PMOS

1 Röd LED TH

1 Grön LED TH

1 Gul LED TH

1 DIN7 hona TH

1 DIN7 hane Kabelkontakt

1 DIN-kabel Kabel

1 Patchkabel

1 Ask

1 Kretskort

1 Buntband

*) Gravt ESD-känslig!
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Verktyg / saker som behövs:

• Borr: 3mm, 6.5mm, 16mm
• Lödstation
• Lödtenn med fluss
• Variabelt spänningsaggregat för funktionstestning

Verktyg / saker som underlättar:
• Fluss
• Lödfläta
• PCB-hållare
• Krokar / raspar
• Klämmor
• Mikroskop
• Oscilloskop (vid funktionstestning)
• Multimeter (vid funktionstestning)
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1. Ta fram kretskortet och gör dig hemmastadd med det.
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2. Två ledningar måste kapas, och ett via-hål måste fräsas bort. Enklast är att använda en dremel 
med fräs-chuck för banorna och ett litet borr för hålet.

OBS: Hålet ska inte borras igenom, utan det är bara pläteringen på undersidan som ska bort, då 
denna har kontakt med jordplanet. Det räcker att fräsa bort de två små termiska anslutningarna 
mellan vian och jordplanet, men det är enklast att borra bort hela pläteringen.
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3. Löd fast alla ytmonterade motstånd, dioder och kondensatorer. Vänta med IC.

OBS: Lödmasken är svårläst, och dessutom stämmer den inte för en del av komponenterna. Använd 
denna bild som referens var motstånden ska sitta.
OBS #2: D4 var från början en diod, men är nu ersatt av ett 10k-motstånd.
OBS #3: D7 används inte. Se till att D5 och D6 är rättvända; markeringen på dioden ska ligga åt 
samma håll som det tjocka strecket på lödmasken.
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4. Montera U1 och U2. Båda kretsarna har en prick (pinne 1), och den ska orienteras som på bilden. 
För U2 underlättar det att först flussa hela området och sen förtenna lödöarna innan kretsen 
monteras med varmluft.

OBS OBS OBS: Var extremt försiktig med U1. Felaktig hantering / ESD skadar de två utgångarna 
och kretsen blir obrukbar.
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5. Vänd på kortet och montera fast RS (R010) samt Q1 (TL431), Q2 (BC547) samt Q3 (BC557).
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6. Montera fast DIN-honan. Värm sen upp det ben som är markerat på bild, och lägg på en klick 
lödtenn. Kapa sen den utstickande plasten på kontaktens ovansida. Kontakten ska vara mer eller 
mindre slät, annars får den inte plats i asken senare.
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7. Montera fast lysdioderna enligt bilden (det långa benet ska vara i det högra hålet). Observera att 
lödmasken för röd och grön har råkat byta plats. Kontakten bakom dioderna har en liten utbuktning 
i dess mitt. Använd denna som höjdreferens för placeringen; låt mitten av lysiodernas kapslar vara 
centrerade över kontaktens mitt. Millimeterprecision krävs inte, och låt hellre lysdioden hamna lite 
över än under centrumlinjen.
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8. Böj fram den gula lysdioden och patcha dit en 1N4148 mellan dess vänstra ben samt lödblobben 
du lade på kontaktbenet tidigare. Anoden sitter mot lysdioden, katoden mot kontakten.

Rikard B. IT
Karlsbergsvägen 10
462 60 Vänersborg

service@ribit.se
http://www.ribit.se

RiBIT.se på Facebook

Bankgiro: 159-4027

Godkänd för F-skatt



Lödinstruktion, RiboCop(tm) v1.0

                                                            (uppdaterad 2017-06-20)

9. Ta fram PMOS samt elektrolydkondingen. Förtenna det rektangulära området (Q4) innan du 
löder fast kretsen. Löd sen fast kondingen, vars utseende - och även storlek - kan variera mot bilden.
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10. Ta fram patchkabeln och patcha ihop de två punkter markerade i gult (R12 + via), samt de två 
punkter markerade i blått (R11 + konding+).
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11. Löd ihop kabeln med DIN7-hanen. Beroende på vilken kabel du har så kan färgerna variera. 
Bygla de två 5V-pinnarna.

Signal Färgvariant #1 Färgvariant #2

9V1 Brun Svart

9V2 Gul Svart

5V Vit Brun

GND Grön Blå
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12. Löd fast kardelerna på kretskortet och fäst sen fast kabeln med buntband i kretskortens hål.
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13. Borra hål enligt bilderna. Notera den korta kanten med de två små hålen i botten, där ska den 
stora DIN-kontakten sitta. 6.5mm-hålet, där DIN-kabeln ska sitta, klipps ut mot kanten.

  Pilbredder, från höger: 8.5mm, 6mm, 9mm

  H: 8mm

  D: 3.5mm

D: 16mm

B: 18mm

H: 11mm

H: 5.5mm

B: 17mm

D: 6.5mm
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14. Nu när både asken och kretskortet är klara är det dags att slå dem samman. Börja med att ta en 
platt-tång, eller motsvarande, och 1. böj lysdiodernas kapslar 90 grader, 2. dra dem sen utåt lite 
grann så att de hamnar 1-2mm utanför kretskortskanten. Därefter är det bara att försöka passa in 
dem i sina hål i asken. Om de har hamnat snett är det bara att ta en pincett eller tång, och kroka rätt 
dem.

När lysdioderna väl är i hålen så justerar du kretskortet i sidled så att utrymmet mellan kretskort och 
ask är ungefär samma runt hela asken. Snäpp sen fast locket, och RiboCop är klar för testkörning.
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Testkörning

1. Anslut en variabel spänningskälla till en av de två inkommande 5V-pinnarna på kretskortet. Se till 
att spänningen är runt 5V, och slå på. Om allt är gjort på rätt sätt så ska enbart grön lysdiod tändas.

Om det inte lyser grönt: kontrollera kabelpatchningen under kretskortet.

Om det lyser rött: kontrollera att spänningskällan ligger mellan 5.0-5.4V.

När det enbart lyser grönt, mät utspänningen och kontrollera att den ligger nära 
matningsspänningens värde (plusminus 100-200mV).

2. Öka spänningen till minst 5.5V. Detta ska få RiboCop att triggas, och strypa matningen. Enbart 
röd lysdiod ska lysa när triggen har skett.

När röd lysdiod är igång: mät utspänningen. Här ska det inte finnas någon spänning alls, förutom 
om RiboCop inte är belastad (inte kopplad till något); då finns det en liten spänning som kommer 
från elektrolytkondensatorn. Om du vill så kan du använda ett 100ohms motstånd mellan utgående 
5V och GND, då slipper kondensatorn behålla sin laddning vid en trigg.

Om inspänningen gått över 5.5V och grön lysdiod fortfarande lyser, så är något fel. När en trigg har 
skett så ska följande punkter ha följande spänning:

U1 pin 1 0-0.5V

U1 pin 2 > 2.5V

U1 pin 3 < 3V

U1 pin 7 > 4V

Q2 pin 2 0-0.5V

Q3 pin 2 > 0.7V

Om någon av dessa spänningar inte stämmer, stäng av och gå igenom alla lödningar för att utesluta 
kortslutningar. Iakttag särskilt Q1 då dennas ben ligger nära varandra, det är stor risk att det kommit 
för mycket lödtenn, som kortslutit någon av dem.

Rikard B. IT
Karlsbergsvägen 10
462 60 Vänersborg

service@ribit.se
http://www.ribit.se

RiBIT.se på Facebook

Bankgiro: 159-4027

Godkänd för F-skatt


	Testkörning

