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Elektronica bouwen met M.T.S. LEGEO modulen type B Matrix systeem 

 
Door PE1KTH 

 

Deel 2. vervolg.         Datum 15-10-2015 

Matrix koppel systeem. 

In het eerder beschreven M.T.S LEGEO systeem met type A modulen die rondom een rand hebben 

voor de header pin connectors was het nodig om de koppeling van elke moduul van tevoren 

nauwkeurig te plannen om de header pinnen“ aan te sluiten op de volgende module”. 

Daarbij is het noodzakelijk om tijdens het indelen van componenten op de moduul er voor te zorgen  

dat signaal in en uitgangen alsook voeding en schakel lijnen op de juiste header pin positie uit 

komen. 

  

Het komt voor dat tijdens het indelen van de componenten op de A type moduul een verbinding niet 

op de juiste plaats kan komen. Dan is een probleem….  

Om dat op te lossen is er het “ Matrix koppel systeem ” ontwikkelt die het mogelijk maakt om 

vanuit elke moduul pinaansluiting een verbindingen te maken naar elke andere moduul pin ook 

als deze op een andere plaats op de module header zit. Een voorbeeld is te zien in Figuur 9.0. 

 

Het Matrix koppel systeem heeft dus de functie van Fundatie voor de modulen en Verbinder 

tussen de modulen. De module afmeting is daarvoor aangepast naar type B die op de Matrix 

print kan worden geplaatst. De module afmeting is 34x52 mm dus zonder de header randen. 

De aansluiting tussen de modules loopt nu via het “Matrix print koppel systeem” onder de 

module. Zie Figuur 9.0.  

 

In Figuur 7.0-A voorbeeld is de bovenzijde lay-out van de Matrix print weer gegeven.  

Deze Matrix print heeft 3 compartimenten ( er zijn ook ander mogelijk) waar een module op 

gestoken kan worden. De module headers gaan direct naar beneden op de Matrix print connector. 

Op de Matrix print kan alleen een module worden gestoken van het type B.  

Van type B zijn de header randen weg genomen en verplaatst naar de Matrix print.  

In Figuur 7.0-B de onderzijde is te zien dat daar nu de header met de 0805 SMD padjes zijn 

aangebracht die de verbinding naar een volgende module mogelijk moet maken. 

 

Op de Matrix print is onder elke module een rechthoekig blok met padjes gemarkeerd. 

Deze Matrix padjes worden gebruikt voor het tot stand brengen van verbindingen tussen de 

modules. 

 

 
 

Figuur  7.0-A  boven aanzicht Matrix module print. 
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Figuur  7.0-B  onder aanzicht Matrix module print. 

 

 
 

Figuur 8.0  Voorbeeld modulen type A rechts en type B links. 

 

Matrix verbindingen programmeren van module naar module.  

In voorbeeld Fig. 9.0 is te zien hoe een I2C  aansluiting SDA en SCL van een mixer module links 

wordt doorverbonden naar de PIC micro controller VFO pin 33 en 34 rechts. 

 

 

 
 

Figuur 9.0 voorbeeld hoe de I2C besturing van module links naar de PIC controller wordt 

aangesloten door de Matrix programmering rechts naar pin 33 en 34. PIC – MCU VFO. 

 

Note: Het zal duidelijk zijn dat in Figuur 9.0 het midden gedeelte ook bezet is met een moduul 

waarbij gebruik wordt gemaakt van de vrije header pin posities.  
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Op de Matrix print, Figuur 9.0 is in het midden onder de modulen een met witte lijn omkaderd blok 

met Matrix padjes ingesloten. 

In dit gedeelte zijn de boven padjes en onder padjes geïsoleerd van elkaar (dus geen Via). 

Deze padjes in het blok boven en onder hebben geen verbinding naar de dubbele rij padjes aan de 

randen buiten het omkaderde blok. Het blok met de omkaderde padjes is in zijn geheel geïsoleerd 

De boven padjes in het blok zijn verticaal door verbonden met een dun 0.6 mm spoor van boven 

naar beneden.  

Ook de onderpadjes in het blok zijn met een dun spoor van 0.6 mm doorverbonden maar dan 

horizontaal. Zie Figuur 7.0-A en B. 

 

De verbindingen tussen de modulen moet naar behoefte zelf worden gelegd tijdens het 

hardwarematig programmeren (is solderen) aan de hand van de gemaakte verbinding lijst tijdens de 

planning/voorbereiding.  

Er wordt gebruik gemaakt van stukken spoor lengte over de padjes zowel boven op de print en 

onderop in het Matrix blok. 

 

De zwarte DOT is een doorverbinding “Via” van de boven pad naar de onder pad.  

 Omdat die sporen over de padjes in de blokken  horizontaal en verticaal doorlopen is het nodig om 

achter de DOT (doorsoldering) het spoor op lengte te maken, ook aan de onderkant door het spoor 

te onderbreken.  

Dat wordt gedaan door met een scherp mesje het spoortje  tussen of achter de padjes na het solderen 

van de Dot (Via) door te snijden. Ook wordt de DOT aan weerzijden geïsoleerd van het door 

lopende spoor bovenop, zie de witte streepjes aan weerzijden van de Dot. 

 

De I2C verbindingen lopen dus onder horizontaal tot en met de DOT en gaat dan naar boven (op 

de DOT) en dan over op het verticale stuk en bij de volgende DOT weer horizontaal onderlangs 

naar de ander module pin. Onder de print worden de betreffende SMD padjes overbrugd. 

Zo ook bovenop met een draadje de zwarte streepjes. 

  

Met deze Matrix programmering is een flexibele verbindingsmogelijkheid gerealiseerd tussen de 

modulen, en naar de header aansluitingen op de randen van de Matrix print. 

Alle benodigde verbindingen worden zo aangebracht volgens de aansluit lijst. 

In Figuur 10.0 is een voorbeeld gegeven van geplaatste modulen op de Matrix print en een 

aankoppeling van een A type module aan de rand van de Matrix print met afscherming. 

 

 
Figuur. 10.0 Praktijk voorbeeld van module plaatsing / aankoppeling op het Matrix print.  

 

Merk op dat een blikken afscherming van het type B module midden onder Figuur 10.0 nu wordt 

verkregen door het blikken doosje over de module print te plaatsen en op de Matrix print te laten 

rusten waar de aardvlakken zitten.  
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Hoeveel modulen zijn er op de Matrix print drager te plaatsen. 

Op de Matrix print kan boven op drie modules worden geplaatst met de afmeting van  

 34x52 mm.  

Merk op dat van de mixer en PIC MCU module al eerder was vastgesteld dat niet alle pin headers 

nodig waren. Dat maakt het mogelijk om ook aan de onderzijde op de Matrix print in principe nog 

3 modulen kan worden geplaatst. 

Voorwaarde is,  dat hiervoor de vrije niet gebruikte header pinnen posities van de boven modulen 

zijn te gebruiken. Op deze wijze is het mogelijk om op de Matrix print drager  6 functionele 

modulen te plaatsen mits er voldoende header pinnen beschikbaar zijn.  

Hier komt de module planning weer om de hoek kijken….  

 

De figuren 11.0,  12.0,  13.0, en 14.0, geven een overzicht van de mogelijke plaatsing op de Matrix 

print.  

Figuur 13.0 laat de koppeling zien van een enkele module type A…met afscherm blikken doosje 

aan de Matrix print. 

 

Het is ook mogelijk om een 2e Matrix print er naast aan te koppelen en zo het systeem verder uit te 

breiden…naar 12 modulen….. mits er nog voldoende vrije header posities beschikbaar zijn wat 

afhankelijk is van de complete systeem elektronica omvang/complexiteit. 

  

 

       
Figuur.11.0 Module op onderzijde Matrix print.        Fig. 12.0 Aanzicht met boven en onder 

modulen. 
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Fig. 13.0  Module aankoppeling aan de Matrix print met de 9 pins header korte zijde plus 

afscherming. 

 

 
Fig. 14.0 Module aankoppeling aan de lange Matrix 16 pins header zijde.  

 

Resumé, 

 Door in modulen een systeem te ontwikkelen afgeleid van een (blok) schema wordt een beter 

eind resultaat verkregen. De investering vooraf in module planning maakt dat het “grote” 

probleem beheersbaar (lees overzichtelijk) wordt in kleinere deel problemen. 

 Modificaties omdat een module niet goed werkt betekend eenvoudig de module vervangen en 

de kwaliteit van het systeem blijft in stand. 

 Er is een op voorhand beter overzicht over het complete complexe systeem en eventuele 

behuizing. 

 Er zijn meerdere modulen koppel opties mogelijk. 

 Er zijn op dit moment ca 30 LEGEO module print ontwerpen beschikbaar met verschillende 

afmetingen en alle gebaseerd op de getoonde koppel structuur en bestaande standaard blikken 

doosjes van de firma Baltes. 

 De print modulen zijn voorzien van een aardvlakken voor afscherming t.b.v. HF toepassingen.                                                            

 De modulen zijn geschikt voor zowel experimenten met draad componenten en DIL IC’s als 

ook met SMD componenten of door ontwikkelde elektronica schakelingen. 

 Elke module kan direct als eind product worden ontworpen als de schakeling al eens is 

beproefd en goed werkt.  

 Modulebouw maakt het mogelijk om een eenmaal ontwikkelde module ook voor andere 

projecten te gebruiken, denk aan Mixers, VFO’s, Middenfrequent modules, LF modules, en 

Voedingen. Ook voor meet toepassingen kan het systeem de ontwikkeling/bouw 

vereenvoudigen. 

 Na proto typen kan de module in definitieve uitvoering worden ingepast en krijgt het project 

een professioneel uiterlijk. 

 Er zijn meerdere afmetingen van modulen beschikbaar en er is ook een groter type Matrix print 

beschikbaar o.a.voor de blikken doosjes 37x72 mm, 55x55mm enz. 

 Het aantal typen M.T.S. LEGEO modulen wordt nog steeds uitgebreid.  
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Conclusie: 

1. Het M.T.S. LEGEO systeem met elektronica modulen bouwen is zeer flexibel zowel voor 

experimenten als om direct naar een solide eind systeem te gaan. 

2. Hardware modificaties is eenvoudig uit te voeren door de vervanging van een module.  

3. Uitgaande van de reeds aanwezige moduul ontwerpen kan direct met het ontwerp of 

experiment worden begonnen door gebruik te maken van de reeds aanwezige print modulen 

ontwerpen. 

4. De Matrix print drager maakt het mogelijk om flexibeler met de aansluitingen op de 

modules om te gaan doordat altijd een (signaal) koppeling is te maken. 

5. De Matrix print drager is tevens een solide fundatie voor de modulen.  

6. Hardware matig verbindingen programmeren met de Matrix geeft grote flexibiliteit in 

modulen samenbouw. 

7. Er zijn ook grotere Matrix print dragers waar modulen met meer oppervlak op kunnen. 

8. Tijdens de ontwikkel fase kan de aandacht op één module worden geconcentreerd en na 

proto typen en testen weet je dan zeker dat die zal werken. 

9. De tijd en inspanning die in de planning fase moet wordt gestoken betaald zich uit in de 

realisatie een….Professioneel uitziend …. te bouwen systeem. 

 

Hoe verder. 

De volgende stap is om een DEMO ontvanger ontwerp te bouwen met het M.T.S. LEGEO systeem 

en daarmee de bruikbaarheid te demonstreren/toetsen. 

 

Het plan is om de print componenten beschikbaar te maken als er voldoende belangstelling voor is 

om het M.T.S. LEGEO systeem te gaan werken,  met andere woorden als er voldoende afzet is. 

 

Zijn er vragen op of aanmerkingen, ideeën, over dit systeem en de bruikbaarheid laat het me weten, 

alle kritiek is welkom.   

 

 73’  Joris van Scheindelen PE1KTH.  

Multi Tech Support/KTH rf-Design.  

 

E-mail kthkit@xs4all.nl  
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