Versterkers, oscillatoren, zenders en ontvangers voor 23 cm, 70
cm en 2 m, door Willy Acke, ON4AW
Deel 15.

Links: Het ON6BG antennekoppelsysteem. Opmerking door Gerard ON6BG: door de antenne
afstemmer zo dicht mogelijk bij het voedingspunt van de antenne te plaatsen en te installeren,
wordt vermeden dat de antenne foutief zou afgestemd worden door een impedantie die de
combinatie is van de coaxiale voedingskabel en deze (= R ± jX) van de antenne.
Rechts: met stappenmotoren kan men zowel regelbare condensatoren, als spoelen met
regelbare zelfinductie vanop afstand afstemmen.
Zelf doen in de elektronica met experimenten met buizen en transistoren, => bekijk het ‘vrij
te downloaden’ boek met onder meer de zelfbouw van een ZHF eenvoudige ontvanger (tot 174
MHz) met slechts twee buizen, vanaf blz. 141:
http://www.smcelectronics.com/DOWNLOADS/1959%20EXPER% 20MANUAL.pdf
Zo ook gratis te downloaden: ‘Philips Buizentechniek’ in het Nederlands, met uitleg over
algemene begrippen, of het nu met buizen is of met andere componenten, zoals bv. “wat is
fazemodulatie in vergelijking met frequentiemodulatie”…..=>
http://www.tubebooks.org/Books/Atwood/Philips%201943%20GVDR.pdf
Nog te kopiëren: ”Sideband Handbook” lineaire versterkers voor EZB (10 m tot 160 m) met
gekende buizen zoals 811 en 813, alsook SSB-ontvangers met gewone buizen 6SN7, 6SJ7,
6AH6, 6AU6, … + de vervanging van een coaxiaal relais dat de antenne schakelt tussen
ontvanger en zender: => http://www.tubebooks.org/Books/gesh.pdf
Bandbreedte en de kwaliteitsfactor Q van een antenne.
De impedantie van een antenne verandert met de frequentie. Dit kan men goed merken aan
de wijziging van de staande golf verhouding op een transmissielijn op het ogenblik dat men
een andere frequentie kiest van de generator of zender. Zelfs indien de antenne juist
aangepast is aan de uitgang van de voedingslijn en aan de uitgang van de zender in het
midden van de gekozen band, dan nog zal bij een overgang naar een andere frequentie, de
SGV veranderen omdat elke antenne zich niet zuiver ohms gedraagt, maar ook reactief.
De belangrijkste oorzaak van de wijziging van de SGV is dan ook bij een verandering van de
frequentie, de grootte-wijziging van de reactieve component (+jX= ant. inductief; -jX=
antenne capacitief) van de antenne-impedantie. Er bestaat slechts 1 enkele frequentie waarop
een antenne zich ohms gedraagt, en dat is de resonantiefrequentie, bepaald door de fysische
afmetingen van de antenne. Het is dus een illusie te denken dat een antenne zich resistief
gedraagt. Ze is, op fres na, altijd een impedantie Z= Rs ± jX. Hierin is Rs de zogenaamde
stralingsweerstand, en voor een halve golf dipool is dat 73 Ω, en indien hij geplooid is tot een
gevouwen dipool is dat iets kleiner dan 300 Ω.

De Q van een antenne.
In de omgeving van de resonantiefrequentie van een antenne, vertoont de impedantie van
deze antenne, gemeten in een stroombuik, hetzelfde verloop als de impedantie van een serieresonantiekring, zodat men voor de antenne op dezelfde wijze als voor L/C-kringen een Qfactor kan bepalen, die dan tevens een maat is voor de selectiviteit van de antenne.

Rechts: het in de seriekring gedissipeerd vermogen. De Q-factor is: Q= Δω/ω0. Op
rad/sec. is Q= 14,3 in dit geval.

ω0= 107

Men kan de Q-factor van een antenne bepalen door haar ingangsweerstand te meten, alsook
haar reactantie X op een frequentie dichtbij de resonantiefrequentie (‘dicht bij’: omdat op de
resonantiefrequentie fres de antenne zich zuiver ohms gedraagt, dus daarop zal men geen
reactantie kunnen meten).
Voor een frequentie-verschil van minder dan 5% t.o.v. fres, is de Q met voldoende
nauwkeurigheid gegeven door Q= (X/R)*(1/2n) waarin X en R de gemeten reactantie en
weerstand zijn, en n= het percentage frequentieverschil naast fres, uitgedrukt als een geheel
getal.
Voorbeeld: indien de frequentie, gekozen voor de meting 2% verschilt van de
resonantiefrequentie, dan is n= 0,02.
Bij metingen op een gewone halve golf dipool, zal de volgens de voorgestelde formule, de
berekende Q liggen tussen de 8 en de 14.
Bij een yagi beam kan de Q oplopen tot 50, afhankelijk van het aantal directoren en hun
onderlinge afstand, dit laatste ook wat de afstand tussen de reflector en de straler betreft.
Zowel de Q als de grootte van de frequentie, hebben een invloed op de staande golf
verhouding, zodra de antenne deel uitmaakt van een zend-ontvangstsysteem:

Rechts: Door een spoel in serie te plaatsen met een (hier vertikale) antenne, en er nog wat
topcapaciteit aan toe te voegen, ziet men aan het equivalent schema (links) van de antenne,
dat haar resonantiefrequentie daalt. Zo kan men met kortere antennes toch op langere
golflengten werken. Omdat de f0 of de ω0 in een dergelijk geval verkleint, z al de Q-factor
Δω/ω0 vergroten, bijgevolg is het nadeel van een verlengingsspoel, dat de bandbreedte van de
antenne verkleint, of anders uitgedrukt, de selectiviteit vergroot.
Variometers.

Links: met elkaar gekoppelde spoelen uit 1912 door J. Murdock & Co als fabrikant.
Midden: een zogenaamde ‘variometer’ uit de tweede wereldoorlog 1940-1945: ITT-Lorenz
variometer (vervaardigd in 1937), door de Duitsers tijdens de oorlog toegepast in de FuG10
vliegtuigzender. Zelfinductie 6 tot 38 μH of 4 tot 17 μH indien men de poederijzer kern binnen
de draaibare spoel verwijdert.
Rechts: een typische variometer constructie, zelf gemaakt.
Een variometer is een paar spoelen die zodanig opgesteld zijn, dat de as van één verdraaid
kan worden ten opzichte van de as van de andere. De spoelen worden gewoonlijk in serie
geschakeld, en het roteren van een van de spoelen verandert de wederzijdse inductie (M)
tussen beiden (totale zelfinductie L= L1 + L2 ± 2M).

Wanneer de magnetische velden die door de spoelen voortgebracht worden, volledig of
gedeeltelijk tegengesteld zijn, vindt een gedeeltelijke inductie-annulering of reducering plaats.
Indien de velden daarentegen samenvoegen of optellen, neemt de inductie toe (de wederzijdse
inductie M is positief, terwijl ze in het vorige geval negatief was). De wederzijdse inductie M is
nul wanneer de assen van de twee spoelen onder rechte hoeken liggen. Het belangrijkste
nadeel van het gebruik van een variometer als een variabele inductie, of inductantie op HFwisselspanningsgebied, is dat de lengte van de draad waarmee de twee spoelen gewikkeld zijn,
konstant blijft, terwijl de inductie verandert. Dit betekent dat de HF-weerstand van het geheel
(L) onnodig hoog is voor kleine waarden van inducties of inductanties. D.w.z. dat de Q slecht is
op het lage inductie-einde van het L-bereik. De vaste geleiderlengte leidt ook tot een lagere
dan noodzakelijke zelfresonantiefrequentie voor een kleine inductantie- instelling, d.w.z. dat
het bruikbare frequentiebereik beperkt is. Een aanvaardbare verbetering in de toepassing van
variometers, is de variometer te laten dienen als aanvullende fijne inductantie- instelling, als
men de variometerinductantie of -zelfinductie L slechts een klein deel laat uitmaken van een
geheel van spoelen, door L in serie te schakelen met een andere spoel die de hoofdrol speelt.
Variometers zijn wel handig in toepassingen, die een variabele koppeling tussen verschillende
delen van een netwerk vereisen, en tot stand brengen (bijv. voor het injecteren van HFspanningen of stromen in sommige onderdelen of kringen van enkele typen meetbrug).
Een voorbeeld van een variometer, waarmee vooral ON4 en ON5 - OM’s al zullen mee
kennis gemaakt hebben; de variometer uit de ‘Set 19’:

Links de ‘Set19’ die iedere ON4… OM wel in zijn/haar bezit gehad heeft, samen met de
ontvangers R107 en BC342, met de variometer bovenop de stalen kast liggend.
Daarnaast: zijzicht van de variometer die binnenin de cilindrische behuizing zat.
Schema: de potentiometer R29A dient om de naalduitslag van een testmeter bij te regelen
tijdens het meten van de antennestroom. R27A en R28A zijn 330 Ω of 470 Ω. De ‘Set 19’
afbeeldingen zijn afkomstig van PA3ESY (https://www.pa3esy.nl/military/gb/army/ws19/html/ws19-acces.htm).
Rechts: verkorte antenne voor de 160 m band, met variometer, verlengingslaadspoel,
topcapaciteit en impedantie-aanpassende HF transformator.
Verkorte 80, 40, 20 m vertikale antenne (Electrospace Systems Matching Network)
uit oud nummer van QST met 2 spoelen met regelbare zelfinductie zoals L1 waarvoor
ook een variometer kan dienen.

De geschikte keuze van de L1 en C1-waarden zorgt voor een juiste aanpassing op de 80 m en
40 m band van deze opstelling, terwijl op de 20 m band de antenne elektrisch langer is dan
een halve golf. L2 dient om samen met de capaciteit van de spoelen, de antenne in resonantie
af te stemmen door het capacitief gedrag op te heffen op de drie banden 20, 40 en 80.
C2 en C3 verwezenlijken de best mogelijke aanpassing door de antenne in resonantie te
draaien.
L1 heeft vooral invloed op de gekozen antennefrequentie op de 80 meter band. Zelfinductieregelende ijzerpoederkernen zijn in zowel in L1 als L2 instelbaar, waardoor de resonantie vrij
snel kan gevonden worden op 80, 40 en 20 meter. Aangezien de weerstand van de antenne
groot is op 40 meter, vergeleken met 50 ohm, kan in het bijzonder op de 7 MHz band een
hoog rendement gehaald worden met deze antenneopstelling en voeding, zelfs indien slechts
weinig λ/4 radialen als grondvlak en tegengewicht onder de antenne aangebracht zijn.
Als voeding met een coaxiale kabel wordt het type RG-174/U aanbevolen, een kabel die veel
minder verliezen vertoont dan de vaak gebruikte RG-8/U. De spoel L1 (of haar secundaire
indien uitgevoerd als variometer) voedt de onderkant van de vertikale antenne met een kort
stuk RG-188/U coax. De antenne werkt ook op de 15 m en 10 m banden, zij het dat de
antenne daarvoor eigenlijk te lang is.
Afstemmen (van op afstand) van L1 met een capaciteitsdiode, die C2 in het schema
hierboven vervangt (Remote tuning, using the NTE618 varactor).
De capaciteit van capaciteitsdioden kan gewijzigd worden door de er over toegepaste spanning
in de sperzin te variëren, in plaats van aan een mechanische as met knop te draaien zoals bij
een regelbare condensator. Ze zijn ook veel kleiner en goedkoper en vertonen vergelijkbare
prestaties, behalve dan dat ze in HF eindtrappen waar spanningen van honderden volt soms
over L en C’s staan, zouden doorslaan. De NTE618 heeft een capaciteitsverhouding van 15,5
hetgeen betekent dat hij frequenties kan afstemmen over een 3,9-voudig bereik.
Het afstembereik van een condensator is evenredig aan de vierkantswortel uit de verhouding
tussen de maximale en de minimale capaciteit. Niet alle varactoren, varicaps,
capaciteitsdioden hebben een grote capaciteitsverhouding van bv. 150, terwijl regelbare
condensatoren met grote luchtspleet tussen de stator- en rotorplaten, die geschikt zijn voor de
eindtrappen van zenders, deze 150 verhouding wel halen.

In de hier bovenstaande afstandsbediening- schakeling betekenen de dubbele streepjes // een
voedingskabellengte van bv. 25 meter, voor het toepassen van de sperspanning op de capaciteitsdioden.
Uiteraard is er ook nog een even lange coaxiale kabel nodig om de niet voorgestelde antenne met
hoogfrequent te voeden, en de Tx/Rx in de afgelegen shack ook toe te laten te ontvangen.
De resonantiekring met de capaciteitsdioden heeft een grote gemeten Q, niet kleiner dan met een regelbare
afstemcondensator. Enkele opmerkingen bij deze schakeling:
1. De capaciteit van de dioden neemt af wanneer de grootte van de er op toegepaste sperspanning
verhoogd wordt.
2. De diode zal doorslaan als men er meer dan 16V op toegepast, en bovendien verkleint de capaciteit niet
meer vanaf deze waarde. Uiteraard kan men deze diode vervangen door andere die geschikt zijn voor
hogere sperspanningen.
3. Een 100 kΩ potentiometer doet dienst als spanningsdeler. De 1 kΩ weerstand beschermt de
potentiometer, indien de daardoor van spanning voorziene kring door een onoplettendheid wordt
kortgesloten.
4. Het is nodig om de varactor dioden in paren toe te passen, anders zal de door de antenne ontvangen
e.m.k. de capaciteit veranderen, hetgeen leidt tot vervorming en niet-lineaire verschijnselen. De toepassing
in (serie-geschakelde) paren verkleint echter de capaciteit met de helft. Om dit te compenseren werden
tweemaal twee dioden in parallel gebruikt, om de totale maximale capaciteit terug te brengen tot een
behoorlijke afstemwaarde.
5. Het is belangrijk om de LC-kring zo geïsoleerd mogelijk op te stellen. De ontvanger-voorversterker van de
Tx/Rx moet een hoge ingangsimpedantie vertonen, teneinde de afgestemde kring niet teveel te dempen.
We weten dat een demping op de primaire of secundaire van een HF transfo zoals deze, ook de andere
wikkeling dempt door overtransformering.
6. De twee 1MΩ weerstanden voorkomen dat de Q van de kring zou dalen door demping, en ze dienen ook
om de grootte van de stroom door de dioden te beperken, ook in het bijzonder geval dat de batterij of een
gelijkrichtervoeding per abuis met een verkeerde polariteit zou aangesloten worden, dus als
veiligheidsmaatregel.
7. De stippellijn op de figuur is een facultatieve verbinding en wordt enkel aangebracjht indien bij ontvangst
door de Rx een vervorming wordt waargenomen bij de ontvangst van sterke stations. Het middelpunt van de
spoel wordt dan negatief gemaakt, en de praktijkervaring leerde dat dit helpt tegen vervorming.

Variometer bouw, door VK2ZAY. (Variometer construction, VK2ZAY).

Links: variometer gemaakt door VK2ZAY.
Midden: variometer gemaakt door W1VD.
Rechts: 12 μH variometer, vervaardigd door W5JGV (januari 2010).
De variometer-werking steunt op de wederzijdse inductie tussen twee evenwijdige spoelen die
ook in een andere, niet evenwijdige stand kunnen geregeld worden.
Op wisselspanningsgebied laat dit een inductantiebereik van 4 keer de wederzijdse inductantie
(ω*M of ω*Lm) toe, hetgeen in het algemeen resulteert in een 2:1 bereik van de
inductantie/(totale reactantie) voor het volledige spoelenstel. De koppeling tussen de 2
spoelen wordt gevarieerd door éen van de spoelen te roteren ten opzichte van de andere.
Een verdraaiing over een volledige 180 graden, maakt dat de wederzijdse inductie van teken
verandert (fase omkering), waardoor het wederzijdse inductiebereik 4 keer groter is dan L= L1
+ L2 ± 2*Lm. Ontkoppeld, zouden de spoelen in serie slechts een totale zelfinductie L1 + L2
vertegenwoordigen, maar hun onderlinge koppeling veroorzaakt de Lm -term. Lm kan negatief
zijn als de magnetische koppeling in een anti-fase toestand verkeert.
Wat de praktische uitvoering bij de zelfbouw van een variometer betreft, moet de
binnendiameter van de buitenste spoeldrager duidelijk groter zijn de de buitendiameter van de
binnenste, verdraaibare spoeldrager.
Voorbeeld: Een 25 mm diameter PVC-buis kan gekozen worden voor de binnenste spoelvorm,
samen met een 38 mm inwendige diameter PVC waterpijp.
Teneinde een 180° rotatie van de spoel toe te laten, werd voor de binnenste spoelvorm een
plastieken buis gekozen met 25 mm buitendiameter, om een beetje speling toe te laten.
De spoelvorm-hoogte van de buitenste buis werd beperkt tot 36 mm, maximum 38 mm, om
uiteindelijk een elegante meetkundige constructie te verkrijgen. Door de centra van de
buiswanden werden in beide richtingen openingen geboord met een diameter die een ronde
teflon of polyester staaf doorlaat, waaromheen de binnenste cilinder t.o.v. de buitenste kan
verdraaiien.
Na het bewikkelen met geemailleerde koperdraad, meet de buitenste spoel 4,473 μH.
De binnenste 3,127 μH. In fase bedragen ze samen 10,371 μH en in tegenfase 4,869 μH.
Dit zijn waarden waarin de ± 2*M of ± 2*L m mede verwerkt zijn. De bijbehorende wederzijdse
inductie Lm= [L- (L1 + L2)]/2= 1,386 μH. Uit de theorie over twee gekoppelde spoelen, weten
we dat de koppelingscoëfficiënt k= Lm/(L1*L2)0,5 en dat is hier gelijk aan 0,371. Het gemeten
afstembereik van 5,5 μH stemt goed overeen met de theoretische 4*Lm van 5,542 μH.

Afgerond kan men stellen dat bij een 180 graden verdraaiing van de binnenste spoel, deze
zelfgemaakte variometer een zelfinductie bereik heeft van 5 tot 10 μH, geschikt voor heel wat
praktische toepassingen in het 1 MHz tot 30 MHz bereik en hoger.
Zo kunnen OM’s die in een appartement wonen met een balkon, op dat balkon een 3 m hoge
aluminium buis geisoleerd opstellen, met aan de onderzijde de zelfgemaakte variometer
aangesloten. In serie daarmee zal dan nog een laad-verlengingsspoel nodig zijn van bv. 100
μH met aftakkingen op bv. elke 10 μH en minstens een seriecondensator achter de
voedingskabel die komt van de Tx/Rx om het geheel in resonantie te draaien op de 10 m, 15
m en 20 m banden. Voorbeeld van een spoel met aftakkingen:
Voeden van een verkorte antenne met een laadspoel in het midden, en een geschatte
voedingspunt weerstand van 12,5 Ω (ook voor mobiel gebruik als auto-antenne=>
voorbeeld: een vertikale 20 m antenne wordt verkort tot 2 m + laadspoel).

G3TSO voegt er in zijn ‘mobiele bladzijde’ aan toe:1) met een afstembare spoel, een
zogenaamde ‘roller’, stemt men met gemak het ganse bereik af tussen de 10 m en de 160 m
band; 2) veel λ/4 radialen zijn niet nodig als grondvlak onder de antenne, 2 per gekozen band
volstaan.
Vertikale antenne voor binnenskamers in een appartement voor de OM’s die geen
tuin hebben. (Walt W5ALT Indoor Vertical Antenna) 6 m band tot 40 m band.
Ik ben al meer dan een jaar werkzaam in een appartement te Maracaibo, Venezuela en heb in
die tijd ruim 100 landen gewerkt, plus alle 50 Amerikaanse staten op HF, en ook op 6 meter,
vooral met CW, SSB en PSK31. Veel personen hebben me gevraagd hoe ik er in slaagde
signalen te zenden en te ontvangen vanuit een appartement, waarbij ze een aantal
bedenkingen aanhaalden, die volgens mij misverstanden zijn:
a) Men heeft een goede grond/aarding nodig. Al wat ik kan zeggen is, dat satellieten,
vliegtuigen en bewegende voertuigen geen grondverbindingen hebben. Een goede aarding is
bijna onmogelijk te verwezenlijken in een appartement op de 9-e verdieping. Gebruik in plaats
daarvan een elektrische verbinding met de metalen buizen van een waterleiding of deze van
een centrale verwarming, of bouw een ‘kunstaarde’ waarover reeds artikels gepubliceerd
werden.
[http://www.radioaficion.com/HamNews/articles/9331-artificialrfground.html,
https://www.scribd.com/doc/26220974/Building-a-Ground-Tuner,
http://www.pa1hr.nl/index.php/ham-radio/miscellanous/artificial-ground-tuner.html}.

b) Korte antennes werken niet goed.
Dat is gewoon niet waar. Het principe van het behoud van energie dat op antennes wordt
toegepast, zegt dat wat energie in hetgeen een antenne aangaat, wordt verbrand, met
opwarming of hitte en uitstraling.
Dus, als men een antenne kan opladen, en de resistieve verliezen laag zijn, zal de antenne
uitstralen. Het enige probleem in dat verband, is de lage stralingsweerstand van korte
antennes, dus heeft men een efficiënte manier nodig om ze te voeden.
c) Een binnenantenne is gevaarlijk. Wie dit zegt zonder de situatie te kennen, moet eens een
stralingsveiligheidscontrole uitvoeren, die misschien bij lusantennen in een appartement
hoogspanning zal voortbrengen over de afstemcondensator van de zelfinductie van de lus,
maar normaal gesproken als de (gelijk welke) antenne meer dan een paar meter van mensen
verwijderd is, bestaan er geen problemen bij vermogensniveau’s van 100 watt hoogfrequent
gemeten aan de uitgang van de zender.
Bijvoorbeeld, heb ik een 100 watt zendontvanger die normaal werkt met een 50%
arbeidscyclus, maar ik gebruik de Tx/Rx nooit meer dan een paar minuten non-stop.
En de meesten van ons luisteren veel meer, dan dat ze zenden.
Controleer uw situatie, maar laten we niet overdrijven over een opgeworpen probleem dat niet
veel voorstelt.
d) Goede antennes zijn ingewikkeld en duur.
Er zijn OM’s die dat geloven, en ik heb medelijden met hen, tenzij ze antennes verkopen.
Veel eenvoudige antennes presteren goed, en kunnen gebouwd worden met goedkope
materialen. Mijn binnen opgestelde vertikale is daarvan slechts éen voorbeeld.
De beperkingen hier ter plaatse, maken dat er niet veel keuze is in het appartement om de
antenne op te stellen, zodat ze geplaatst werd in de hoek van de kamer waar ik werk,
onopvallend voor mijn vrouw en voor eventuele bezoekers, omdat ze bijna onzichtbaar is, en ik
nog goed geconcentreerd aan mijn bureau kan doorwerken.
Na verschillende ontwerpen onderzocht te hebben, besloot ik een vertikale verkorte antenne te
bouwen met 2 radialen, voor gebruik op alle banden van 6 tot 40 meter, en met een
verlengingslaadspoel aan de basis.
De grootte van het vertikale element is ≈ 2 meter, zodat de antenne comfortabel onder het
plafond in de kamer past. De diameter werd bepaald door beschikbare aluminium buizen.
De laadspoel moet zo groot mogelijk zijn om voldoende inductie te leveren voor het opladen.

Het vertikale element bestaat uit een 2,1 meter lange aluminium buis, normaal gebruikt voor
het ophangen van gordijnen. Kies geen te kleine diameter om de breedbandigheid van de
antenne niet te laten verloren gaan, dus wel een pijp met een diameter van minstens 1,25 cm
of groter. De draad voor de 2 radialen en de zelf gewikkelde laadspoel werd in een de winkel te
Maracaibo gekocht voor $ 2,25 en bestond uit 10 meters #14 AWG geëmailleerde koperdraad.
Ik vroeg mij af waar een isolerende spoelvorm te vinden voor het wikkelen van de
verlengingslaadspoel, maar mijn vrouw had in de keuken een plastieken rol liggen met 12 cm
diameter en 18 cm lang, en wat de benodigde materialen betreft, leek mij deze vondst
voldoende. Over het wikkelen en het solderen, want ik had wel een soldeerbout en soldeersel,
Is niet veel uitleg te geven, alhoewel ik bij de eerste testen krokodilleklemmen gebruikte, zoals
zichtbaar op de rechtse foto. De uiteinden van de radialen werden na het verwijderen van de
emaillelaag en het vertinnen, samen gesoldeerd onderaan de staafantenne aan de
afschermende mantel van de 50 Ω coaxiaal die kwam van de uitgang van de zender over een
MFJ antenne-afstemmer. De twee radialen werden met punaises of kleine nageltjes bevestigd
boven de houten plinten die onderaan de muren door de ganse kamer liepen,
ook rond de hoeken. De totale kost van alle materialen die ik moest bijkopen, wordt geschat
op $5.
De afstemming van de geïnstalleerde antenne werd oorspronkelijk zonder antenne-tuner
uitgevoerd om de laagste SGV op elke band te bekijken, en dat viel mee want op de meeste
banden was de hoogste SGV 2:1, achteraf verbeterbaar na aansluiting van de antenne
afstemmer. Ik maakte ook een aantal aftakkingen op de spoel, kiesbaar met de bovenste
krokodelleklem. Het enige dat ik kan zeggen, is dat de antenne goed werkt op alle banden van
6 tot 40 meter, en dat ik er heel wat DX-landen mee gewerkt heb, zelfs doorheen DX pile-ups
gerakend, om mijn stem of telegrafie te laten horen, alhoewel ik weet dat mijn signaal niet het
beste of sterkste is.

Hoge Q-spoelen: bekijk door ON4AA: http://hamwaves.com/coils/en/, alsook:
http://www.arrl.org/files/file/Technology/tis/info/pdf/9708033.pdf
Factoren die de grootte van de zelfinductie van een spoel beïnvloeden.
Er zijn vier basisfactoren van een spoelconstructie, die de grootte van een geïnducteerde
e.m.k. in een spoel door een uitwendig E.M. veld, en de waarde van de zelfinductie van een
spoel bepalen:
1) Het aantal windingen van de spoel. Meer windingen leveren een spoel op met een grotere
inductie. De definitie van de zelfinductie van een spoel, onder meer neergeschreven door
Joseph Henry (1797 - 1878) is: L= n*dΦ/di te lezen als: de zelfinductie is een verschijnsel dat
veroorzaakt wordt door een stroomverandering die zelf het gevolg is van een magnetische
fluxverandering dΦ rond de n windingen waarmee de spoel gewikkeld is.

Weinig windingen van een spoel betekenen een kleine zelfinductie, veel windingen een grote
zelfinductie. Meer windingen met bv. koperdraad, betekenen dat de spoel een grotere
hoeveelheid magnetische flux of veldkracht zal opwekken voor een bepaalde waarde van de
door de spoel gejaagde veranderende gelijkstroom of wisselstroom.
Henry was de eerste directeur van het Smithsonian Museum te Washington, waar voor de
ingang de raket staat die de ‘Moonlander’ capsule tot op de maan bracht, en binnen, rechts,
staat de moonlander zelf. [artikel over Joseph Henry door ON4AW in=>https://ienet.be/sites/ie-academie.be/files/magazine/content/imag05_2006mei.pdf Daal af in de tekst
tot blz.42 en begin te lezen in “Denk-tank”].
Rechts: Joseph Henry was ook actief bezig met het ontwerpen van telegraaf systemen, zoals
dit voorbeeld uit 1839.

2)

De afmetingen van de spoel.

kleinere zelfinductie

grotere zelfinductie => voor het zelfde aantal windingen.

Alle andere wikkelfactoren gelijk blijvend, zal een groter spoeloppervlak (zoals gemeten naar
de lengterichting van de spoel, en de dwarsdoorsnede van haar kern) een grotere zelfinductie
opleveren. Een kleiner spoelgebied resulteert in een geringere zelfinductie. De verklaring van
deze eigenschap ligt in het feit dat het groter spiraalgebied of volume, een groter deel van de
magnetische veldsterkte omvat, voor een bepaalde hoeveelheid ampere-windingen (n*I).
3) De lengte van de spoel.

kleinere zelfdinductie

grotere zelfinductie=> voor een zelfde aantal windingen.

Alle andere kenmerkende factoren van de spoel gelijkblijvend, zal de spreiding van eenzelfde
aantal windingen over een grotere lengte van de spoelvorm leiden tot een kleinere zelfinductie.
Hoe langer de spoel, des te geringer is de zelfinductie, hoe korter de lengte van de spoel met
dicht bij elkaar gedrongen windingen, des te groter de zelfinductie. Bij de langer gerekte spoel
moet de magnetische veldflux een grotere weg afleggen om resultaten neer te zetten voor een
gegeven aantal ampere-windingen, en ontmoet volgens de wet van Lenz ook meer
tegenwerking door de grotere reluctantie of magnetische weerstand.
(Lenz: elke stroomverandering in een spoel wekt een tegenwerkende e.m.k. op).
4) De aard van het kernmateriaal. (= belangrijk voor het ontwerpen van verlengingsspoelen en laadspoelen voor antennes, en baluns).

spoel op lucht gewikkeld: permeabiliteit μr= 1 spoel op ijzerpoeder- kern gewikkeld:
permeabiliteit μr= 600
Betekenis van de materiaalkonstante µ: µ=µ0*µr met µ= absolute permeabiliteit (magnetische
doorlaatbaarheid) van de magnetische stof (zoals ijzer);
µ= B/H= de magnetische inductie B gedeeld door de magenetische veldsterkte H, een verband
dat voorgesteld wordt in een zogenaamde B= f(H) grafiek waarrond een ‘hysteresis’-kromme
kan getekend worden, die doorlopen wordt tijdens de magnetisering van een paramagnetisch
materiaal.
µr > 1: men noemt de stof paramagnetisch, zoals ferrometalen, bv. staalsoorten.
µr= 1: dit geldt voor lucht en het luchtledige.
µr < 1: men spreekt van diamagnetische stoffen, typisch non-ferrometalen zoals koper, zink,
papier, rubber.

Opnemen van de hysteresis-karakteristiek waarvan de lusbreedte de verliezen
vertegenwoordigt in een magnetisch kernmateriaal van een spoel, met ofwel een
analoge oscilloscoop of een digitale oscilloscoop.
Hysteresisverliezen worden steeds in éen adem vernoemd met wervelstroomverliezen in
materialen die onderworpen worden aan sterke magnetische wisselvelden, denken we bv. aan
de samenstellende delen van de magnetische kern van voedingstransformatoren, of de kernen
van hoogfrequente transformatoren. Daarom is het belangrijk de grootte van de hysteresisverliezen van een voorlopig gekozen toe te passen materiaal te onderzoeken in vergelijking
met andere gelijkaardige materialen vooraleer men met een definitieve keuze beslist over
welke soort te gebruiken. Mogelijke testen en metingen

Links: het meten van hysteresisverliezen van een magnetische kern met een analoge
oscilloscoop.
Midden: idem met een digitale oscilloscoop.
Rechts: typische B= f(H) hysteresiskromme van een magnetisch materiaal met de erbij
geproduceerde hysteresislus.
Meer over de eigenschappen van magnetische materialen.
µ= µ0*µr = de absolute permeabiliteit van het magnetisch materiaal.
µ0= de absolute permeabiliteit van het luchtledige in (Henry/m), µ0= 4*π *10−7 H/m (is dus
een constante waarde, vaak de magnetische konstante genoemd);
µr= de relatieve permeabiliteit van de middenstof (onbenoemd). Voorbeelden:

Alle andere factoren gelijk blijvend, geldt dat hoe groter de magnetische doorlaatbaarheid van
de kern is, waarop de spoel wordt gewikkeld, des te groter is de zelfinductie; Hoe kleiner
µ=µ0*µr of µr van de kern is, des te geringer de grootte van de zelfinductie.
De reden is, dat een kernmateriaal met een grotere permeabiliteit, een grotere magnetische
veldflux binnen zijn massa concentreert en vasthoudt, voor een gegeven aantal amperewindingen.

Twee voorbeelden van spoelen met een inwendig verdraaibare en verschuifbare magnetische
kern, waardoor een ‘permeabiliteitsafstemming’ tot stand komt in radio-ontvangers.
Door de spoel parallel te schakelen met een zilver-mica of keramische condensator, omtstaat
een resonantiekring met grote selectiviteit. De verplaatsing vam de inwendige kern, waardoor
de zelfinductiewaarde van de spoel verandert, vervangt de soort afstemming die meestal
toegepast wordt in resonerende ketens, namelijk met een regelbare condensator, terwijl in dat
geval de spoel een vaste zelfinductiewaarde heeft.
N5ESE's HF zelfinductie meter.
Een compacte digitale RLC-meter met digitale uitlezing met grote nauwkeurigheid, kost
vandaag bijna niets meer. Als men die niet bij de hand heeft, kan men nog altijd de
zelfinductie van een spoel meten, steunend op de eigenschappen van RLC afgestemde serie- of
parallelkringen, en de rol die een spoel daarin speelt. Dit blijft nog altijd een goedkope en
eenvoudige manier om de L te meten, en dan vooral in het HF 3-30 MHz bereik of hoger op
ZHF en UHF. Hoger gaat niet want, dan bestaan er zoals we weten geen spoelen meer, tenzij
met 1 winding, want ze zijn vervangen door Lecher lijnen met kortgesloten uiteinde, of
halfgeleider-geïntegreerde structuren met eventueel gedrukte spoelen.
De meeste commerciële inductiemeters werken met lage frequenties (minder dan 100 kHz) om
onbekende waarden van zelfinducties te meten, en zijn zonder meer geschikt voor op lucht
gewikkelde spoelen.

Meetopstelling voor het bepalen van de onbekende zelfinductie Lx van een spoel. De regelbare
condensator heeft een geijkte schaal met gekende capaciteitswaarden C, na aflezing bij
resonantie (op de frequentie f), in te vullen in de hier bovenstaande formule om de grootte
van Lx te zoeken.

Wanneer een spoel en een condensator parallel worden geschakeld, vormen ze een
resonerende "tank"-kring, waarvan de impedantie zeer groot wordt op de resonantiefrequentie, hetgeen betekent dat er nog maar weinig wisselstroom door de kring zal vloeien
opj resonantie. Die geringe waarde van de stroom zal over de resistieve belasting (R L)
waarvan de onderkant naar massa ligt, dus het kleinste spanningsverval veroorzaken, dat we
aflezen op de HF voltmeter die we ook kunnen vervangen door een goede oscilloscoop met
aflezing op het scherm. De maximum capaciteit van de regelbare condensator moet zodanig
gekozen worden, dat hij een voldoende groot capaciteitsbereik bestrijkt om met Lx te
resoneren, en op dat ogenblik ziet men een ‘dip’ of terugslag naar de laagste spanningswaarde
op de voltmeter. Indien men die duik naar beneden niet ziet, is de zelfinductie van de geteste
spoel te klein of te groot om in resonantie te kunnen komen met de gekozen C -waarde.
Het kan ook zijn dat de frequentie van de sinusgenerator verkeerd gekozen werd om de L/C
kring in resonantie te kunnen draaien. De keuze van de generator en zijn frequentiebereiken
zal dus ook afhangen van de bestemming die men aan een spoel wil geven in een bepaalde
schakeling of toepassing.
Andere formule om bij benadering de zelfinductie van een spoel te zoeken.
De volgende formule geeft slechts bij benadering de waarde van de zelfinductie van een spoel.
Een reden hiervoor is het feit dat de permeabiliteit μ verandert wanneer de sterkte van het
magnetisch veld gewijzigd wordt (door de grootte van de stroom door de spoel te veranderen),
dus om reden van de niet-lineariteit van de B= f(H) -kromme, en dit voor verschillende
materialen. Wikkelaars van spoelen proberen de kern en het materiaal waaruit hij bestaat
zodanig te kiezen, dat de fluxdichtheid nooit het verzadigingsniveau benadert, want dan wordt
de in de spoel geinduceerde e.m.k. (tegengesteld aan de over de spoel toegepaste spanning
volgens de wet van Lenz) e= -n*dΦ/dt= -n*d(B*S)/dt= -n*S*dB/dt [S (of A)= de oppervlakte
van de doorsnede van de kern] nul omdat bij verzadiging de magnetische inductie B konstant
blijft, dus dB=0 en dΦ= 0, zodat de spoel niet meer werkt als inductief element, maar gelijk
wordt aan haar kleine inwendige eigen weerstand van de gewikkelde draad.
Indien een spoel zodanig ontworpen is, dat éen van de vier hierboven bekeken factoren kan
gevarieerd worden, dan zal men er de zelfinductie kunnen van veranderen, en krijgt men een
spoel met regelbare zelfinductie. Meestal doet men dit door een magnetische kern binnen de
spoelvorm te verplaatsen, ofwel de spoel draaibaar op te stellen, zodat ze bij verdraaiing door
een stappenmotor, een aftakwieltje in beweging zet, dat zich over een geleidestaaf over de
wikkeling verplaatst, en een deel van de windingen kortsluit, zodat de zelfinductie van de
spoel, gemeten over de klemmen op de twee uiteinden, verkleint.

Zogenaamde ‘roller’ - uitvoeringen van spoelen

Soms wordt bij deze rolspoel-uitvoeringen de drager waarop de spoel gewikkeld wordt,
gemaakt van glasvezel met uitstekende mechanische en elektrische eigenschappen.
In de spoelvorm zijn groeven gefreesd, bestemd voor een verzilverde draadwikkeling.
De spoel wordt in haar geheel gemonteerd op keramische isolatoren. De montuur bestaat uit
messing of bronzen staafjes en keramische isolatie, voorzien van de nodige geboorde of erin
gebakken openingen die de bevestiging van het kontaktwieltje dat over de spoelwindingen
loopt, mogelijk maken. Op de plaatsen waar een goed elektrisch kontakt nodig is, werd
fosforbrons toegepast met verzilverde kontaktoppervlakken. De as is gemaakt van messing
met 6 mm diameter. Waar mogelijk, zijn kogellagers gebruikt in plaats van gewone lagers.
Wat de schroeven en moeren betreft werd gekozen voor metrisch M4.
De vertragingslijn als voorbeeld van nog een andere berekeningswijze van de
zelfinductie van een spoel.
Indien L de zelfinductie van de seriespoel, en C de capaciteit van de parallelcondensator van 1
cel is van een stuk voedingslijn, dan kan men daarmee een zogenoemde vertragingslijn (onder
meer toegepast in radar-modulatoren en in kleuren- televisie- ontvangers) mee bouwen, die
tegelijkertijd een fazeverschuiver is.

Bijvoorbeeld heeft een dergelijke kunstlijn, uit een opeenvolging van cellen met spoelen van
100 microhenries en condensatoren van 100 picofarad opgebouwd, een karakteristieke
impedantie=

L
100*10-6
=
= 106 =103 =1000 Ω
C 100*10-12
Een dergelijke lijn zal slechts vrij zijn van weerkaatsingen, wanneer ze aan beide zijden
afgesloten is op haar karakteristieke impedantie. Het kan echter gebeuren dat men opzettelijk
een uiteinde kortsluit of openlaat. In het eerste geval wordt de spanningsgolf aan het
kortgesloten uiteinde omgekeerd in polariteit of faze, en vervolgens teruggekaatst naar de
ingang, terwijl de stroomgolf zonder fazedraaing terugkeert. In het tweede geval ondergaat de
spanningsgolf geen fazeverandering aan het open uiteinde, maar de stroomgolf wordt 180°
gedraaid en vervolgens teruggekaatst.

fc 

1
π * L*C

Spanningen en stromen, waarvan de frequentie hoger is dan fc=
worden
door de lijn niet overgedragen. fc wordt de afsnijfrequentie of grensfrequentie genoemd.
Door beide leden van de formule te kwadrateren, en aannemend dat het kwadraat van π= 3,14
ongeveer 10 is, krijgt men:

( f c )2 

1
10* L * C

waarbij het teken "kleiner dan", een zekere marge of speling voorziet. Met
de cijfers uit het voorbeeld hierboven, krijgt men dan:

of
fc < 3,16*106 perioden/sec. of 3,16 MHz. Men zal
dus als fc voor alle zekerheid 2 MHz aannemen, en geen seinen met hogere frequentie door de
lijn sturen. De faseconstante ß geeft de achteruitverschuiving aan, die bestaat tussen het
uitgangssein en het ingangssein van een cel.

β  ω* L*C 

2π
λ

De uitgangsspanning is achteruitverschoven t.o.v. de ingangsspanning. Met de waarden uit het
voorbeeld en met f= fc= 2 MHz en ω= 2π*f, wordt β:

β  2π * (2 *106 ) * 10- 4 *10-10

= 1,26 radialen. Dit komt overeen met 72° voor 1 cel van de
vertragingslijn. Na n cellen, is de achteruit-verschuiving toegenomen tot n*ß, dus in een
kunstlijn met bijvoorbeeld 4 opeenvolgend in serie geschakelde cellen, tot 4*72°= 288°.
De voortplantingssnelheid van de golf op de lijn

v

1
L*C

en is nog te schrijven als v= ω/β
Al deze begrippen gelden zowel voor lecherlijnen en transmissielijnen met twee evenwijdige
metalen draden of buizen, als met coaxiale uitvoeringen. Wat de waarden van de L en de C
van een lijncel betreft, geldt bijvoorbeeld voor een voedingslijn met geleiders met diameter d
en een onderlinge afstand D tussen de centers van de twee geleiders:

In deze formules staan D en d in dezelfde eenheden, mm, cm of m…., bijgevolg is het quotient
D/d onbenoemd.
Een belangrijk kenmerk van de kunstlijn is de vertragingstijd. Dat is de tijdsduur welke de golf
nodig heeft om zich van het begin naar het einde van een lijncel te begeven.
De totale vertragingstijd voor n cellen is dan n maal deze tijd. Uit de formule van de
voortplantingssnelheid volgt dat het sein in 1 sekonde

1
L*C
L*C

cellen doorloopt. Er is dus een tijdsduur

seconden nodig om 1 cel volledig te doorlopen. Voor een kunstlijn die bestaat uit n
cellen is de vertragingstijd dan

n * L * C .Voor vier cellen met de waarden van hierboven geeft dit:
τ  n * L * C = 4*10-7 sec. of 0,4 microsek.

Indien een kunstlijn als eenvoudige vertragingslijn toegepast wordt, is ze bijvoorbeeld geschikt
om er vertragingstijden mee te bekomen tussen 0,01 microsec. en 100 microsec.
Toepassingsvoorbeeld:

De impulsen die toegepast worden op de ingang worden na versterking vertraagd door de
vertragingslijn 1, en na de versterking van de uitgangsspanning van deze laatste enerzijds nog
eens vertraagd door de vertragingslijn 2, en anderzijds zonder verdere vertraging doorgegeven
aan de onderste uitgang door de Cmos transistor die voor de bovenste uitgang werkt als
versterker, en voor de onderste als sourcevolger, dus praktisch enkel met versterking ≤1.
Het ontwerp vam een spoel met regelbare zelfinductie, door N4ZOU (N4ZOU variable
inductor design).
Ik wou zelf een rolspoel maken voor een nog te bouwen eindtrap van een zender, of voor een
antenne-afstemmer, en daarom ben ik eens goed gaan bekijken hoe in de handel verkrijgbare
types van deze soort spoelen gebouwd werden. Laten we eerst proberen de nadelen te
ontdekken van een dergelijke standaard spoel, die op termijn problemen zouden kunnen
veroorzaken. De rode pijlen tonen drie glijdende mechanische kontakten in dit verband.
Alle drie veroorzaken ze verliezen door een te hoge weerstand. # 1 maakt een slecht kontakt
met een draadwinding van de spoel, en is het geleidend wiel dat de windigen van de spoel
aftast, # 2 is dat zelfde wiel dat nu echter een slecht kontakt maakt met de geleiderbalk
waarop het verschuift, en # 3 is de as van de verdraaiende spoel, die in dit geval een goed
geleidend kontakt zou moeten verwezenlijken met en naar naar de grond/aarding.
Sommige roller-spoelen zijn uitgerust met nog een vierde armkontakt via een platte veer naar
de geleidende balk.

De verliezen die ontstaan door de slechte kontakten, genereren warmte waardoor verzilverde
onderdelen zullen oxideren, verbranden of verbuigen, vooral op de ogenblikken dat de
spoeltrommel verdraaid wordt. Als de spoelvorm uit kunststof gemaakt is, kan hij op bepaalde
plaatsen smelten door de hitte of buigen.
Indien men een spoelkring (spoel met condensator samen in resonantie) probeert aan te
passen aan een zeer lage of zeer hoge impedantie, kan het zijn dat de spoel meerdere
duizenden volt over haar kontakten vindt, zelfs indien het HF vermogen dat hierbij een rol
speelt slechts 100 watt bedraagt.

Rechts: andere uitvoering, ander model.
Een belangrijk kenmerk van dit eigen ontwerp is de kontakten-opvatting. Beryllium-koper
wordt gebruikt voor de kontaktpunten van de spoel. Het kontakten-systeem wordt
aangedreven door twee 6 mm diameter schroefdraad getrokken assen die lopen doorheen
isolerende lagers waarop de beryllium-koper kontakten gemonteerd zijn.
De twee aandrijfassen worden door een stappenmotor gestuurd, maar indien men dat in
bepaalde omstandigheden wenst, is ook een handbediende aandrijving mogelijk met de
zwengel achteraan. Een aanwijzer is verbonden met het vertikaal voorgesteld aftakkontakt, en
beweegt voor een niet voorgestelde schaal op de horizontale balk, die men kan ijken in aantal
windingen. Voor de aanwijzer kan eventueel een vergrootglas gemonteerd worden.
Merk op dat de handkruk moet worden ingedrukt om de koppeling in te schakelen, anders zou
de zwengel heel de tijd meebewegen terwijl de motor draait. De riem- en riemschijvenaandrijving maakt dat de aandrijfassen die de kontaktmakende loper over de spoelwindingen
verplaatst, met dezelfde omwentelingssnelheid ronddraaien in de tijd. Alle andere kontakten
zijn soldeerbaar. Plexiglas of Lexan kan toegepast worden als steunen.

Standaard PVC pijp (waarin met best op een draaibank doorlopende groeven trekt in
spiraalvorm) kan dienen om er de spoelspiraal met blanke koperdraad goed aangespannen op
te winden zodat er geen speling op zit. De riemschijf en de riem- (eventueel de ketting-)
aandrijving mogen niet glijden of slippen. De begin-en einde grensschakelaars moeten zo
bedraad worden, dat de motor automatisch van draairichting verandert van zodra een dergelijk
kontakt wordt geraakt.
Afstemmen van een mobiele antenne vanuit de bestuurderszetel, door Frank T.
Morgan, W7RFG (Tuning of a mobile antenna from the driver’s seat) uit een oud
nummer van QST.
Voor het bedieningsgemak werd uiteindelijk besloten dat de zender geen plaats mocht krijgen
in de kofferbak van de auto, maar in de bestuursruimte gemonteerd moest worden in het
handbereik en in het kijkveld van de oogopslag van de gebruiker. De antenne werd
overgebracht naar de achterbumper als een veilige plaats. De gebruikelijke procedure om een
Tx/Rx in een auto te gebruiken, bestaat er in, op een gekozen band voor QSO’s met QSY, af te
stemmen voordat de auto in beweging wordt gezet, en vervolgens onderweg een paar keren te
stoppen om de antenne (lengte en afstemming) aan te passen, bv. ook om een
capaciteitsverandering door te voeren in een mee-geïnstalleerde antenne-tuner.

De hier beschreven afstandsbediening heeft het probleem opgelost, althans voor de 80 meter
band met een korte antenne, verlengd met een verlengingsspoel. De antenne wordt afgeregeld
door een spoel met veranderlijke zelfinductie in serie met de verkorte antennestaaf aan te
sluiten, en via een flexibele as tot aan het bedieningspaneel voor de bestuurdersstoel, met een
knop op het einde van deze as, aan te drijven. Uiteraard is dit ook mogelijk met een
stappenmotor. Om een nauwkeurige en gemakkelijke afstemming mogelijk te maken, is ook
een resonantie- of SGV- indicator in het gezichtsveld van de operator opgesteld.
In dit geval bestaat de eenvoudige oplossing voor dit laatste uit een thermokoppel voor het
meten van de hoogfrequente antennestroom met een op het koppel aangesloten analoge mAmeter.
Zoals te zien is in het schema, staat het koppel gesoldeerd over de secundaire van een zelf
gewikkelde HF transformator. De transformator, L1 en L2, voor de resonantie-indicator bestaat
uit slechts weinig windingen # nr. 14 AWG geïsoleerde draad op elke spoel
(primaire en secundaire), en is gewikkeld op een keramische vorm rond een poedervormige
ijzeren kern. Deze transformator is aan het uiteinde van een bakelieten plaat gemonteerd,
vlakbij het uiteinde van de spoel met regelbare zelfinductie. De HF amperemeter is in het
dashboard verwerkt.

Let op de polariteitsmarkeringen op zowel het thermokoppel als op de meter. Het is aan te
raden eerst de zender af te stemmen, en vervolgens de antenne af te stemmen voor een
maximale aanduiding van de HF-antenne stroommeter.
Stem een op afstand gelegen mobiele antenne af in resonantie (Remote mobileantenna resonating, door J. C. Picken, K6DY, en A. Wambsganss W6W0Y in QST,
december, 1953).
J. C. PICKEN, K6DY en W6W0Y gebruiken 24 volt motoren om laadspoelen, gehaald uit een
afgebroken ARC5, in een antenne-resonantiesysteem met een afstandsbediening te laten
werken. Veel van deze motoren ontwikkelen een voldoende groot koppel op 6 of 12 volt, en
sommige hebben tandwielen die zelfs passen op de tandwielen van de spoelen. De
controleschakeling die gebruikt wordt door W6WOY, is hieronder afgebeeld en berust vooral op
een spoel met afstembare zelfinductie.

De schakeling is gebaseerd op een drie draden systeem met een dubbelpolige dubbele
wisselschakelaar, en een (normaal uit) enkelpolige enkelvoudige wisselschakelaar. S2 is de
schakelaar waarmee men de draairichting van de motoras omkeert. De motor draait zo lang
als de drukknopschakelaar S1 gesloten (ingedrukt) is. K6DY heeft een extra verfijning
ingevoerd, door gebruik te maken van een vergrendelingsrelais (‘latch’ in de digitale techniek),
in combinatie met microschakelaars, zodat de motor automatisch van draaizin verandert op
het ogenblik dat het kontakt dat de spoelwindingen aftast, het uiteinde van de spoel bereikt en
dan botst tegen de drukveer S6 of S7 van zo’n schakelaar. Deze finesse staat afgebeeld
onderaan de volgende figuur:

K1= d.p.d.t. relais met vergrendeling (‘latch’-relais).
S1, S3, S4, S5= normaal open kontakten s.p.s.t. relais, met kortstondig te sluiten kontakten.
S2= d.p.d.t. wisselschakelaar
S6, S7 = s.p.s.t. micro-schakelaar, normaal open, slechts gedurende kortstondige ogenblikken
gesloten.
S3 en S5 bedienen het relais K1 waardoor de motor van draairichting verandert. S1 is de
motor aan/uit schakelaar. Wanneer het afstemmingswieltje éen van de twee uiteinden van de
spoel bereikt, sluit het S6 of S7, naargelang het geval, waardoor het relais aantrekt en de
draaizin van de motor omkeert. Om de antenne in resonantie af te stemmen op de hoogste
frequentie die men wenst te gebruiken, maakt men de laadspoel aan de basis van de antenne
voorlopig los, en stemt enkel af met de spoel met variabele zelfinductie. De laadspoel wordt
slechts ingeschakeld om de antenneresonantie te bereiken op lagere frequenties, en indien
men onderweg in een auto van frequentie wil veranderen zonder stil te houden.
De standen ‘omhoog’ en ‘omlaag’ van de schakelaar S2 dienen daarvoor, afhankelijk of men
wenst te QSY-en naar een hogere of lagere frequentie. K6DY sluit tijdelijk S3 of S5 om het
vergrendelingsrelais voor QSY-en omhoog of omlaag te sluiten, en vervolgens de motor met
S4 in gang te zetten. Door gebruik te maken van een extra vergrendelingsrelais, heeft K6DY
nog (niet voorgestelde) pilootlichten geïnstalleerd om aan te geven in welke richting de motor
draait. Een golfmeter kan dienen om te meten of de antenne in resonantie is op de gewenste
frequentie.
Met dit systeem kan men, terwijl men met de auto rijdt, met aan boord een zender-ontvanger,
onderweg QSY-en zonder stil te moeten staan voor afregelingen.
Roller spoelen, verschillende typen en hun eigenschappen (Variabele Inductors) door
David W. Knight.
De rolspoel werkt volgens het princie, dat als men de geleiderlengte vermindert door ze
gedeeltelijk kort te sluiten, de waarde van de zelfinductie verkleint en tegelijkertijd ook zowel
haar gelijkstroomweerstand als hoogfrequente weerstand, hetgeen ervoor zorgt dat een
redelijk hoge Q over gans het inductiebereik behouden blijft.
Het nadeel van de rolspoel ligt in het feit dat de ongebruikte draden of ze nu los blijven liggen
of zoals vermeld kortgesloten, ze magnetisch gekoppeld blijven met de windingen van de spoel
die wel in gebruik zijn.
Als men de ongebruikte wikkeling open laat, kan daarover door magnetische inductie vanuit
het actief door een HF stroom doorvloeide gedeelte, een vrij hoge spanning ontstaan, en indien
de afmeting van die sectie toevallig een elektrische lengte van bv. λ/2 heeft op de frequentie
van het actief werkend gedeelte, kan over de windingen van dat stuk wikkeling overvonking
door corona-effect ontstaan. Het resultaat daarvan is dat de draad geëtst wordt, en de
spoelvorm waarop de draad gewikkeld is, beschadigd of met bruine vlekken ingebrand.
Een oplossing voor het corona-ontlading probleem is om de ongebruikte wikkeling te
verkorten.
Indien het niet gebruikte gedeelte kortgesloten wordt, kan dit een grote circulatiestroom er
doorheen veroorzaken, die de zelfinductie van het actief gedeelte van de rolspoel aanzienlijk
verkleint. Bovendien vergroten dan de resistieve verliezen van vooral de ongebruikte
wikkeling, en verkleint de Q van de spoel.
Het is dus best rolspoelen toe te passen in schakelingen of kringen, waar er voor gezorgd
wordt dat er geen al te grote stromen door lopen, om te beginnen geen gelijkstromen door er
scheidingscondensatoren mee in serie te plaatsen.

Enkele voorbeelden van praktische uitvoeringen.

Rechts: Roller-spoel met een veerbelaste fosfor-bronzen rollende kontaktschijf die zich
horizontaal verplaatst op een verzilverde schuifbalk.
Voorbeelden van dergelijke uitvoeringen zijn de roller-spoel uit W.O.II van de British Navy
antenna tuner type W8361 met een door een veer voorgespannen wrijfkontakt uit fosforbrons, dat verschuift over een verzilverde staaf met rechthoekige doorsnede. Dit sleepkontakt
dat ook een rolkontakt kan zijn, sluit de niet gebruikte windingen van de spoel kort.
MFJ heeft ook een dergelijke uitvoering in haar aanbod, namelijk de MFJ989C antenna
afstemmer.
In een HF netwerk toegepast, zijn het sleep- of rolkontakt en het einde van de ongebruikte
spoelwindingen geaard, dus ook het gedeelte van de spoel dat zich tussen deze beiden
bevindt. Een voorbeeld van de mogelijke afmetingen van dergelijke spoelen is: diameter van
de spoelvorm 5 cm, lengte 15 cm, diameter van de verzilverde koperdraad die er op gewikkeld
is: 2 mm. Totale lengte van deze geleider in gestrekte vorm: 7,2 m.
Aantal windingen: 43. Maximum waarde van de zelfinductie, dus van 43 windingen, en niets
kortgesloten: 30 μH. Voor elke instelling van een dergelijke spoel, dus de positie van het
rollend verzilverd koperen wieltje, streeft men er naar de gewenste waarde van de zelfinductie
te verwezenlijken met de kortst mogelijke draadlengte, en de hoogst mogelijke Q van de spoel
binnen de grenzen en beperkingen van de gekozen meetkundige uitvoeringsvorm van het
geheel.
We hebben reeds gezien dat een eindstopsysteem nodig is, met gelijktijdige omkering van de
draaizin van de aandrijfmotor, meestal een stappenmotor, soms een kleine gelijkstroommotor,
beiden uitgerust met een reductie-of snelheid verminderend systeem.
Teneinde materiaalvermoeidheid te voorkomen, worden de trommeldiameters volgens de dikte
van de geleider en de materiaal hardheid van de trommel zodanig gekozen, dat zowel de
geleiders of de spoelwindingen die erop gewikkeld zijn, als de trommel zelf, een minimale
(meestal plastieken) vervorming ondervindt.
De geschikte veerkracht wordt verwacht van zowel het materiaal van de isolerende trommel
(plastiek, keramiek, glasvezel,…) waarop de draad wordt gewikkeld, als van de draad zelf die
bronsdraad is, of koperdraad, beiden praktisch altijd verzilverd.

Uitvoeringen met aluminium lint als spoelmateriaal.

Links: spoel met regelbare zelfinductie, tussen 1960 en 1970 toegepast in bv. de Redifoon HF
luchtvaartzender. Het spoellichaam is keramisch, bewikkeld met dunne, smalle aluminium
band, strookvormig. Wat de rest van de opbouw betreft, werd veel nylon als materiaal in
verschillende vormen toegepast.
Rechts: gemotoriseerde spoel en kapstan van de Collins 180L-3A 2 tot 30 MHz antenne tuner.
De spoel is met aluminium lint gewikkeld, maar in de laatste uitvoeringen vooraleer Collins
stopte met te bestaan, door het overlijden van de stichter, werd als materiaal voor de
spoelwindingen verzilverd smal en plat rood koperen lint gebruikt. De spoelvorm is ook hier
keramiek met daarin gebakken groeven, spiraalvormig.
Het solderen van aluminium (Soldering aluminum) , door Harv. L. Booth. ZE6JP, in Ham Radio, mei
1972
Ik ben verbaasd dat ik zoveel amateurs kan vinden die nog steeds niet weten hoe aluminium
met een soldeerbout gesoldeerd kan worden. De volgende methode is zeker niet door mij
uitgevonden, maar ik geef ze door voor de OM’s die nog steeds in de duisternis ronddwalen,
wat de kennis hierover betreft.
De werkwijze vereist een goede, schone, hete soldeerbout (bv. 80 watt), een kleine
hoeveelheid lichte machineolie, een zakmes en een beetje soldeer met harskern.
Aluminium neemt hitte op zoals koper, dus een soldeerbout met een voldoende grote
soldeerkop en punt (waarschijnlijk in rood koper) is essentieel. Gebruik geen soldeerpistool.
Strijk een voldoende grote olielaag uit op het aluminium, en schraap op de plaats waar de
soldeerverbinding moet tot stand komen, de oliebedekking met een mes er voorzichtig af,
totdat de zekerheid bestaat dat het oppervlak volledig gereinigd is. Verwijder de rest van de
olie niet. Zorg ervoor dat de soldeerbout proper is, en vooral goed vertind met gesmolten
soldeer. Wrijf over het schoongemaakte oppervlak van het aluminium met het platte vlak van
de soldeerboutpunt, daarbij druk toepassend. Voeg harskernsoldeer toe op het uiteinde van de
hete soldeerkop, en het gereinigde aluminium zal het gesmolten tin opnemen met het
uitspreiden van een dunne tinnen filmlaag, net zoals een gesoldeerd koperen voorwerp zou
doen. Terwijl de alumium oppervlakte nog warm is met de tinfilm er op, kunnen andere
metalen of draden die vooraf vertind werden, op de gebruikelijke wijze met die plaats op het
aluminium worden samengevoegd.

Bij het voor het eerst testen van deze techniek is het best niet onmiddellijk aan te vangen met
een aluminium plaat of buis die te dik is, of met een grote oppervlakte, omdat de soldeerboutkop niet voldoende warmte zal kunnen leveren om de soldeer te smelten.
Misschien kan men dan i.p.v. een bout, een camping-brandertje met gascapsule gebruiken.
Om na te zien of het verhitte stuk aluminium heet genoeg is, kan men een klein stuk soldeer
op het aluminiumoppervlak wrijven in de buurt van de opgewarmde soldeerkop, maar niet op
de kop zelf. Indien het aluminium warm genoeg is om de soldeer te smelten, zal de procedure
succesvol zijn. Dit geldt natuurlijk niet enkel voor deze soldeertechniek, omdat solderen alleen
kan slagen, als de temperatuur van beide te verenigen metalen heet genoeg is om het
soldeersel op beiden te smelten. Aan aluminium vast gesoldeerde metalen delen, zijn
kwetsbaar voor vochtaanvallen, die de gemaakte verbinding zou kunnen vernietigen.
Daarom is het belangrijk, na afkoeling van de gemaakte verbinding, vooral bij antennes, haar
te verven of te bedekken met een gesmolten of in een vluchtige vloeistof opgeloste
polyesterlaag. Gebruik bij dit alles gewoon gezond verstand, dan zullen verbindingen gemaakt
aan aluminium pijpen (e.a.) van antennes, na vijf jaar of meer, nog steeds prima stand
houden. Men kan ze ook instrijken met bijenwas, en er PVC-tape rond wikkelen om het vocht
buiten te houden.
Op het internet zijn verschillende goede artikels te vinden over dit onderwerp, in de zelfde zin
als hierboven beschreven, soms met meer uitleg, of enkele varianten daarop. Het volstaat in
de zoekbalk van Google te typen: “Hoe soldeert men aluminium”, gevolgd door Enter.
Als we de prijzen bekijken van spoelen met variabele zelfinductie, zelfs in occasie
aangeboden op eBay, kunnen we alleen maar tot het besluit komen, dat we best gelijk welke
spoel zelf wikkelen. Daarom de voortzetting van onze zelf te vervaardigen spoelenwikkelmachientjes.
8) Nog een spoelenwikkelmachine met stappenmotor (The Automatic Coil Winder
door Robert Lang in Nuts & Volts, juni 2005).
Voor de houten delen van de spoelwikkelaar, kon ik multiplex met een nominale dikte van 1,25
cm toepassen voor de zijkanten en de bodem van het spoelenwikkelmachientje. De zijkanten
zijn gesneden op een afmeting van 20 x 20 cm, en de bodem meet 20 x 45 cm. De zijsteunen
zijn 20 x 6 x 1 cm, en de kanalen die in de steunen gefreesd of gesneden werden, zijn 1 cm
diep en 1,25 cm breed.

De zijpanelen worden in de zijsteunen gelijmd, en de zijsteunen worden met schroeven (die er
van de onderkant van de basisplaat ingedraaid worden) aan de basisplaat bevestigd.

De schroeven waarmee de zijsteunen vastgemaakt werden, kunnen wat losgemaakt worden,
zodat het mogelijk is, de zijkanten van de wikkelaar qua ligging en plaatsing, wat aan te
passen. Indien de zijkanten niet evenwijdig zijn met elkaar, zullen de staven die normaal
moeten kunnen ronddraaien, vast lopen. De zijpanelen moeten ook goed vertikaal gemonteerd
worden. Daarin worden openingen geboord met een gepaste diameter om er twee
stappenmotoren te kunnen in monteren.
Rechts: foto van een aluminium lager waar binnen een draadgestrokken stalen as kan
bewegen, die zal dienen als draadgeleidingsstaaf, die aangedreven door een stappenmotor, de
spoeldrager (met de vorm op de rechtse foto hieronder) in de langsrichting van de as zal
verschuiven, zodat de afrollende geëmaillerde draad van de bevoorradingsspoel daar recht
tegenover op een evenwijdige as, er gelijkmatig kan op gewikkeld worden.

Op de foto links ziet men enkele stevige messingstaafjes met 0,5 cm diameter, die gebruikt
worden voor de verschillende spoelwikkel-assen.
Op de foto rechts kan men zien hoe men zelf de spoelvorm kan maken, waarop de draad van
de spoel zal gewikkeld worden, uit enkele polystyrene of teflon onderdelen. De rondellen
worden met epoxy lijm vastgelijmd op de buis, eens dat ze er op geschoven zijn, en de
afmeting tussen beiden voldoet aan hetgeen men ervan verwacht. De styrene buis is hol want
ze moet over een daartoe voorziene staaf passen. De foto hieronder toont hoe dit plaats heeft.
Tegelijkertijd ziet men hoe de afwikkelende draad, geleid tot op de spoeldraager doorheen de
oogjes (3 mm diameter) van oogvijzen (1,2 cm lang met 1,2 mm asdikte waarop draad
getrokken is), gewikkeld wordt tot een spoel door de bovenste stappenmotor, terwijl de
onderste stappenmotor d.m.v. de verdraaiing van een draadgetrokken as, de draadgeleidingswagen, traagjes verschuift, bepaald door de grootte van de metrische stap op de
draadgetrokken as.

De onderkant van de draadgeleidingswagen glijdt over twee assen, de ene niet draadgetrokken
(glijdend in een plastieken buisje) en vast bevestigd tussen de twee evenwijdige zijwanden, en
de tweede voorzien van schroefdraad, bijvoorbeeld # 10-32, die draait binnen een zeskantige
moer, niet zichtbaar, maar onderaan de wagen oordeelkundig geïnstalleerd, zodat de draadas
via haar draaibeweging binnen de moer, de wagen voorttrekt. De sleuven onderaan de
verschuivende wagen werden door de auteur van dit ontwerp gemaakt met een zaag met fijne
tanden, een platte beitel, en een ronde houtvijl.
Auteur:
Toen de spoelwikkelaar voor het eerst getest werd, en de assen begonnen te draaien, merkte
ik dat een stappenmotor willekeurige stappen uitvoerde.
Nadat controle, ontdekte ik dat de parallelle poort van mijn PC de IRF510-mosfets die ik in de
stappenmotorsturing toepaste, niet goed liet werken omdat parallelle printerpoorten
functioneren met 5 volt logica, en de mosfet’s met 12 V moeten gevoed worden. Dus verving
ik de mosfets door IRL540 types met logisch 5 V niveau, en daardoor was het gedaan met het
onregelmatig stappen. Nylon lagers worden gebruikt voor de assen die door de
stappenmotoren rond gedraaid worden.

Ik koos een hoogte van 6 cm voor de sledegeleider, zodat de bovenkant van de styrene
leidingbuis, en de door de onderste stappenmotor aangedreven draadgetrokken as, die draait
binnen de zeskantige moer, zich op dezelfde hoogte boven de bodem van de basisplaat
bevinden.
De printplaat.
De plaatsing van de componenten en de layout werden met Paint Shop Pro gemaakt en de
pad’s geplaatst. Bramen werden van de geëtste, en na het boren van de gaatjes verwijderd
met een zoetvijl, schuurpapier, en staalwol. Voordat u de toner naar de printplaat overbrengt
is het nodig om het koperen oppervlak schoon en ruw te maken. Reinig vervolgens het
oppervlak met een isopropylalcohol bevochtigde papieren handdoek. De toner wordt
overgebracht op de koperlaag met behulp van een strijkijzer met de temperatuur die net onder
het stoomniveau ligt. Verwijder het transferpapier nadat de printplaat is afgekoeld. Roer de
etsoplossing door de printplaat handmatig in de oplossing te verplaatsen, met omroering van
de vloeistof, teneinde het etsproces te bespoedigen. Het etsproces duurt meestal minder dan
10 minuten om het te voltooien. Wanneer het etsproces is afgerond, wordt de plaat
ondergedompeld in twee verschillende waterreservoirs, en vervolgens nog eens onder de
kraan met stromend water afgespoeld. Een Dremel boormachientje met de bijpassende kleine
boortjes is geschikt om de gaatjes te boren voor de bevestigingsdraden van de componenten.

De toner houdt het koper vrij van oxideren, dus laat hem zolang mogelijk ter plaatse, totdat je
klaar bent om de componenten te installeren. Ik verwijderde de toner van de printplaat met
een lakverdunner op een papieren handdoek.

Afgewerkte stuurschakelingsprintplaat voor de stappenmmotoren.
De standaard parallelle poort printerkabel, met een 36-pin’s Centronics-connector, wordt niet
aangesloten op de besturingskaart. Een parallelle poort printer-verlengkabel heeft de juiste
aansluitingen om de parallelle poort van de computer te koppelen aan de Man DB 25 connector
op de motor besturingsprint. Ik verving de Centronics connector op een bestaande parallelle
poort printerkabel, door een vrouwelijke DB 25 connector om de spoelenlwikkelaar aan te
sluiten. De stappenmotor is geconfigureerd als een unipolaire stappenmotor. De rode en
zwarte leidingen van alle 4 de fazen (spoelen) zijn verbonden met +5 volt. De andere draad
van elk van de spoelen is verbonden met de drain van een mosfet op de printplaat. Naar
gelang elke mosfet op de print opeenvolgend wordt geactiveerd, wordt de overeenstemmende
motordraad naar de grondpotentiaal getrokken, waardoor de overeenkomende spoel van de
stapper bekrachtigd wordt.

Bedradingsverbindingen voor de Minebea Astrosyn 28BB-H151-11, samen met de
besturingsprintplaat. Deze stappenmotor is een unipolaire stapper.

De hieronder volgende stapschakelvolgorde tabellen hebben betrekking op de 28BB-H151
stappenmotor, bedraad als unipolaire stappenmotor, met de draairichting bekeken van voor op
de draaias, die rechtsom draait:
Nadat de wikkelaar de volledige stapmodus heeft uitgevoerd, ben ik tot de conclusie gekomen,
dat een computervoeding met enkele wijzigingen, de goedkoopste, en veelzijdigste methode is
om de spoelenwikkelmachine te laten werken.
Wave Drive volledige stap: een faze geactiveerd, en Full Step: twee fazen geactiveerd.
Wat volledige stap en halve stap modus is, hebben we reeds hogerstaand bekeken.
Met ‘Wave drive’ wordt vooral het sturen van een bipolaire stappenmotor bedoeld, en daar
kunnen we hier op het ogenblik niets mee aanvangen, want deze beschrijving heeft betrekking
op het sturen van een unipolaire, een keuze die de meeste gebruikers maken wegens de
eenvoud.

wave drive= slechts 1 faze is aan, dus slechts 1 spoel bekrachtigd, dus daar hebben we
eigenlijk niet veel aan. Bij de volledige stap modus, worden steeds twee spoelen tegelijkertijd
bekrachtigd, zodat de rotor kan verdraaien naar een volgende stand of hoek.
Hieronder volgt nog een overzicht van de 28BB-H151-11 stappenmotor, die een vier fazige (4
spoelen) met 8 draden permanente magneet unipolaire motor is, die nochtans ook kan
bedraad worden voor bipolair gebruik.

Rechts: binnenaanzicht van de Minebea Astrosyn 28BB-H151-11 stappenmotor na verwijdering
van enkele onderdelen.
Links: De afmetingen van de Minebea 28BB-H151-11 zijn: Diameter 4,2 cm; Motordiepte 6,5
cm (de aslengte niet meegerekend); Asdiameter 6 mm; Motorgewicht 664 gram.

Hieronder staan de koppelingen die ik gemaakt heb met de 6 mm diameter koperen assen en
twee styrene delen om ze aan de stappenmotorassen (met eveneens 6 mm diameter) te
bevestigen. De motoren hebben ronde assen, en ik heb de styrene zo aangebracht dat de helft
er van schuift over de motoras en de andere helft over respectievelijk de koperen as en de
draadgetrokken as.

Oorspronkelijk probeerde ik de verbinding tussen de stappenmotoras en de twee andere assen
te maken door er nylon buisjes over te sschuiven en dan een nagel door de geboorde gaten te
steken zoals op de linkse foto, maar de nylon bleek te vervormen als men de nagel vervangt
door een aanspanbare schroef, daarom werd gekozen voor styrene buisjes.
Hieronder volgen naast de links afgebeelde styrene, bronzen lagers als mogelijke opschroefbare koppelingen. Hun wanddikte mag niet te klein zijn, want anders kan men de twee
schroeven met een zeskantige opening waarin dito zeskant sleutels passen, onvoldoende sterk
aandraaien om druk uit te oefenen op de te koppelen assen.

Voor de koppelingen komen nog andere materialen in aanmerking, zoals vinylbuis die met een
heet luchtpistool kan vastgekleefd worden rond de assen, of polystyreenbuis, beide soorten
met een iets grotere dan 6 mm inwendige diameter. Stukken, met een ijzerzaag afgezaagd
van bronzen buizen, kunnen eventueel ook dienen als lagers voor de ronddraaiende assen.
Dit geldt ook voor nylonbuis met een voldoende wanddikte, en dit materiaal is zelfs zelfsmerend, hetgeen voor brons niet het geval is. Daarom koos de auteur voor nylon als
lagermateriaal voor dit ontwerp.

Stappenmotor 28BYJ-48 door Jan Adriaensen, oktober 2013.

Wellicht is dit de meest verkochte stappenmotor ter wereld onder de hobbyisten. Daar is maar
één enkele, doch zeer goede reden voor: de prijs.
Op AliExpress.com kocht ik een lot van 2 stappenmotoren aan 2,5 $ per motor, dat is inclusief
het driverprintje. Dit is wel de 12 V versie, maar buiten de spanning is er geen verschil tussen
de motoren. Het leuke aan mijn 5 V versie is dat ik ze mee op de batterijvoeding kan
aansluiten die de microcontroller van spanning voorziet. Er bestaat ook een Wiki pagina waar
je alle details kunt vinden:
http://www.geeetech.com/wiki/index.php/Stepper_Motor_5V_4-Phase_5Wire_%26_ULN2003_Driver_Board_for_Arduino#Interfacing_circuits
Je kunt de motor via het driverprintje dat een ULN2003 I.C. bevat, aansluiten op eender welke
microcontroller. Een microcontroller is meestal een microprocessor, geheugen, en interfacecomponenten, allen samen op 1 printplaat. Men kan een unipolaire stappenmotor zo besturen
dat hij in de andere richting draait. De ULN2003 bestaat inwendig uit een stuurtrap met zeven
Darington transistoren. Er zitten ook bijbehorende clamping dioden in die bereikbaar zijn via
de klem C (onderaan rechts de volgende afbeelding). Indien men de vier ingangen op logisch
hoog niveau brengt, zullen de overeenkomende uitgangen tot 500 mA stroom kunnen leveren
aan de spoelen. De figuur geldt voor de sturing van een unipolaire stappenmotor. Bij bipolaire
stappers ontbreekt de midden-aftakking op de spoelen.

Met wat men in de linkse waarheidstabel, (terugkerend naar vijf afbeeldingen hier boven)
‘wave drive’ noemt, werkt de motor niet. Als de motor al enige moeite deed om te starten, dan
gaf hij geen enkele kracht en hij was sowieso nutteloos met deze sturing.

Dan heb ik toch maar de manier gevolgd die in de datasheet staat. Half stepping is 8 stappen
doen in plaats van 4.
Het is de meest elegante manier om de motor te laten draaien. Als je even de draadjes A, B, C
en D zou benoemen, ga je eerst A activeren, dan A en B samen, dan B, dan B en C samen,
enzovoort. Je zult dus de helft van de tijd 2 draden onder spanning zetten en de andere helft
van de tijd maar één draad. Omdat er nu acht stapjes zijn, zal de motor niet gemakkelijk
schokken, en de beweging is heel erg vloeiend. Maar op deze manier haal je niet de maximale
kracht (koppel) uit de motor (70%). Dat kun je wél met de tweede manier, met Full stepping,
dat wil zeggen dat altijd twee van de vier draadjes onder spanning staan. Nu bereikt de motor
zijn maximale koppel. De motor verbruikt een stroom van rond de 120 mA in half stepping.
Bij full stepping zal dat in principe 160 mA zijn, maar dat heb ik niet getest.
Wat me vooral bezighield was de nauwkeurigheid en het koppel. Niet dat ik zo'n zware
objecten in beweging wil zetten, maar de nachtmerrie bij het besturen van een stappenmotor
is het feit dat hij stapjes overslaat omdat de belasting te groot is. Je merkt dat niet op het
eerste gezicht, maar als je bijvoorbeeld de motor exact 46,7° wilt laten draaien in één
bepaalde richting, dan is dat belangrijk. En sommige toepassingen hebben nood aan zo'n
nauwkeurigheid.
Maar het was hem te doen om de belasting en snelheid. Een koppel van 300 gcm kun je
nameten door aan een hefboom op de motor een gewicht van 300 g op één centimeter van het
midden van de rotor te hangen. Als de motor dat aankan, is hij dus sterk genoeg om dat
koppel te leveren. In de praktijk is dat te moeilijk, dus neem ik een hefboom van 10 cm en een
gewicht van 30 g. 300 gcm haalde hij gemakkelijk, maar bij 350 gcm begon de motor te
sputteren (hij miste stappen). Dit gebeurde bij een snelheid van 333 pps (pulses per second
staat in sommige datasheets) of 3 ms tussen de pulsen. Bij deze snelheid duurt één
omwenteling 12,6 seconden. Ik heb de snelheid opgedreven tot 500 pps (2 ms vertraging
tussen de stappen), maar dan kon de motor niet meer volgen. De maximale snelheid zonder
belasting was bij mij 800 pps (1,2 ms vertraging, of 5 sekonden voor één omwenteling).
Bij hogere pulsen valt de motor helemaal stil. Full stepping heb ik ook uitgetest, en het
maximum koppel dat ik kon halen was 380 gcm bij 333 pps (3 ms vertraging). Met deze
laatste cijfers haal je dus de meeste kracht uit de motor, maar het is niet de aangeraden
manier van besturen. Waarom precies weet ik niet, het staat gewoon zo in de datasheet.
Bij 508 stappen beschrijft de motoras net geen volledige omwenteling, en 509 is dan weer iets
meer dan 360°. Er komt nog een behoorlijk groot probleem bij, en dat is het feit dat ik een
speling meet van wel 6° op de rotor. Dat komt natuurlijk door de tandwieltjes, en daar kun je
weinig aan veranderen. Ik ben van plan om dit softwarematig te omzeilen door slechts in één
bepaalde richting te draaien om een juiste positie te bepalen. Als de motor toch een exacte
positie moet innemen in de andere richting, laat ik hem eerst 10° terugdraaien om zo telkens
in dezelfde draairichting de motor te stoppen.
Stapmotor sturing van een regelbare condensator in een 80 m toepassing.
We hoeven zelfs niet in China te gaan zoeken naar goedkope stappenmotoren en ze daar
bestellen, want ze hebben in NL een vertegenwoordiging die een aantal van hun produkten
verkopen aan dezelfde goedkope Chinese prijzen. Verschillende stappenmotoren + sturingprint + gratis verzending vanuit Nederland aan prijzen tussen 3,87 euro en 6,87 euro, worden
aangeboden op de url:http://www.miniinthebox.com/nl/accessoires_c5160. We kunnen die
stappenmotoren ook toepassen om een regelbare condensatoras aan te drijven, zoals in de
volgende toepassing is beschreven. Een stappemmotor met een vrij sterk koppel, zoals
hieronder afgebeeld, zal dan bv. 450 mA per faze (= per spoel) trekken bij volle stappen van
bv. 9 graden per stap, en die stroom per twee fazen bij halve stappen.

80 meter vertikale antenne (Low-band vertical antenna) door Fred M. Griffée, W4IYB
in HR juli 1972.
De 4BTV vier banden vertikale antenne vereist voor een frequentie verandering naar de 80 m
band, dat daarvoor een laadspoel wordt ingeschakeld om de antenne in resonantie te kunnen
afstemmen. Indien men hiervoor een regelbare condensator wil gebruiken, waarvan de as
aangedreven wordt door een stappenmotor, is daar wel vanuit de shack tot aan de voet van de
antenne, een extra bekabeling nodig. Maar dan beschikt men wel over een oplossing waarmee
de OM-operator, de 4BTV over de hele 80- en 75-meter band kan afstemmen vanaf zijn
stationslocatie, en met behoud van een redelijke bandbreedte. Deze techniek maakt gebruik
van een coaxiale kwart-golftransformator die is ingesteld op 3,75 MHz (amerikaanse keuze, wij
kunnen een andere frequentie kiezen). De afstemming met een regelbare condensator op de
afgelegen plaats, ziet er dan als volgt uit, en kunnen we toepassen op onze zelf ontworpen
vertikale antenne, zonder daarvoor een 4BTV nodig te hebben:

Antenne afregeling op afstand v.d. shack.
L1= 30 windingen geëmailleerde koperdraad # nr.12,3 mm afstand tussen elke 2 windingen,
op spoelvorm met 6,25 cm diameter.
L2= 6 windingen nr.12 zoals L1, gewikkeld op spoelvorm met 6,25 ck diameter, maar spreiding
tussen twee naburige windingen is 1,5 cm.
C1= regelbare condensator, 5 secties van elk 365 pF max. capaciteit, uit oude afbraak radio.
In mijn geval komt de aftakking op L2 voor de juiste impedantie aanpassing te liggen
bovenaan de spoel. Bij L1 ligt de aftakking op precies de helft van de 30 windingen van de
wikkeling, wanneer de rotorplaten van C1 half uitgedraaid zijn. De SGV is dan 1:1 op de
resonantiefrequentie, en bij mij is dat 3,75 MHz.

De inductieve oplaadwaarde van L2 voor een kwart golf resonantie, en bijgevolg een resistief
gedrag van de antenne met een weerstand van bijna 50 ohm, wordt gevonden door de
aftakking op L2 al testend te kiezen, terwijl ook andere aftakkingen op L1 als variatie
geprobeerd worden om de vertikale antenne als een kwartgolf straler in resonantie te brengen.
Een belangrijke opmerking daarbij is dat L1 en L2 ver genoeg van elkaar opgesteld moeten
zijn, zodat er tussen beiden nul onderlinge koppeling bestaat, dus M of Lm nul zijn.
Nadat L1 en L2 zijn ingesteld voor de kleinst mogelijke SGV op 3,75 MHz met de rotorplaten
van C1 half uitgedraaid, moet C1 alleen nog bij de keuze van elke andere frequentie in de 80meter band, aangepast worden voor een SGV, beter dan 1,3:1. De 4BTV (of andere...) mag
gevoed worden met een HF uitgangsvermogen van de Tx tot 300 W. Een verwaarloosbaar
verlies en capaciteit-tot-grond-effecten werden ervaren en de spoelen L1 en L2 zouden in feite
kunnen vervangen worden door spoelen met een regelbare zelfinductie, en elk aangedreven
door een stappenmotor. Deze vertikale antenne kan vervangen worden door een kortere voor
de 40 m of 20 m band, die men volgens dezelfde principes laat werken. De coaxiale kabel,
hierboven voorgesteld, kan dan half of een vierde zo lang gekozen worden, en de spoelen L1
en L2 met een kleinere zelfinductie, maar indien dat spoelen zijn met een regelbare
zelfinductie, aangedreven door stappenmotoren, stelt dat uiteraard geen probleem.
Een woord van voorzichtigheid: aan de onderkant van de antenne waar het voorgestelde
systeem opgesteld wordt, kunnen tijdens de werking hoge spanningen verschijnen over L1 en
L2 wanneer deze en de halve golf kabel in resonantie worden afgestemd, een gevaar
betekenend voor niets vermoedende mensen en/of dieren.
Op afstand bediende antenne-afstemmers.
Alle op afstand gecontroleerde antennes (ook mobiele, gemonteerd op voertuigen) zijn
uitgerust met een of ander soort motor om een regelbare condensator of een spoel met
regelbare zelfinductie te verdraaien. Dit heeft best plaats met een volledig geautomatiseerd
systeem dat een minimale aandacht van de operator vereist.

Rechts K0YEH legt uit met het links daarnaast staand schetsje, hoe hij met shunt voeding zijn
mobiele antenne afregelt en stuurt van binnen in de auto.
Met de veldsterkte meter bovenaan de figuur voorgesteld heeft hij op een merkelijke afstand
wel metingen verricht terwijl een andere OM binnen in de auto de installatie bediende. Het in
resonantie afregelen van de antenne wordt bepaald door de combinatie van L1 en L2, en het
min of meer verzinken van de topbuis van de antenne in de sectie daaronder en dan
vastzetten met een schroef. Terwijl de spoel met regelbare zelfinductie L2 bijgeregeld wordt,
wordt oplettend de SGV meter in de gaten gehouden voor de beste lage waarde aanduiding
van de SGV
Welk systeem men ook kiest, altijd zijn er verschillende vereisten die moeten vervuld worden
om een goede werking van het geheel te verzekeren. In de eerste plaats moeten de
motorleidingen goed ontstoord worden, en de meeste door de fabrikant geleverde (of
beschreven) maatregelen zijn praktisch altijd onvoldoende voor dat doel.

Voor ontstoring en ontkoppeling moeten op verschillende plaatsen smoorspoelen (gewikkeld
en) aangebracht worden, en daar spreekt geen enkele fabrikant over. In elke installatie vloeit
er gelijkstroom door de leidingen, en hoogfrequente wisselstroom door meestal coaxiale kabels
als onderdelen van het gecontroleerd en gestuurd antennesysteem, dat er op gericht is
zodanige impedantieaanpassingen door te voeren, dat de geringste staande golf verhouding
tijdens zenden en ontvangen bereikt wordt, en dat liefst zonder teveel tussenkomsten van de
Tx/Rx bediener, of best helemaal geen tussenkomst meer. Dergelijke uitvoeringen waren reeds
voorzien in scheepszenders, gecontroleerd door stappenmotoren, zelfs reeds enkele tientallen
jaren geleden, laten we stellen vanaf 20 tot 30 jaar na het einde van de tweede wereldoorlog.
Lichtgewicht en gemak van bediening zorgden niet noodzakelijk voor dure uitvoeringen.
De kost van de automatisering lag niet hoog, temeer door de kleine omvang van de
onderdelen en schakelingen. In een automatische regelaar dient men wel nauwlettend
voorzorgen te nemen om op termijn en in alle weersomstandigheden schade aan de
afstandbediende motor(en) te vermijden.
De motoren en schakelaars van alle afstandsbediende antennes werken meestal samen met
componenten zoals condensatoren en spoelen die ze regelen boven grondpotentiaal.

Dat betekent dat de draden HF stroom voeren, met zelfs gelijkstroom voerende leidingen
waarin deze stromen geinduceerd worden door HF E.M. velden in de nabijheid. De hoeveelheid
aanwezige HF hangt af van verschillende plaatselijke factoren, vooral waar en hoe de antenne
gemonteerd is. Het is niet ongewoon dat de HF-spanning bv. tot 250 volt effectief bedraagt, en
in een sommige gevallen bijna 1000 volt, en dat is in elk geval hoog genoeg om
controleschakelingen waarin halfgeleiders zouden voorkomen, te vernielen. Smoorspoelen om
hoogfrequent tegen te houden, te blokkeren en af te voeren, moeten zo dicht mogelijk bij de
basis van de antenne opgesteld worden. De regel is dus, ze buitenshuis te monteren, want
indien men ze binnenbrengt, brengt men ook TV interferenties binnen, en storingen die
problemen veroorzaken met inbegrip van een onregelmatige besturing, en storende stralingen.
De meeste antennefabrikanten leveren ferrietkralen of ronde magneetkernen, samen met hun
antennes, voor toepassing als smoorspoelen. Helaas zijn de meeste onvoldoende voor het doel
geschikt, omdat ze fysisch te klein zijn en/of bestaan uit het onjuiste materiaal zoals ferrieten
of ijzerpoederkernen met de verkeerde permeabiliteit. Bij het zelf wikkelen van smoorspoelen
voor het ontstoren van op afstand afgeregelde antennes geldt als algemene regel dat de
reactantie van een smoorspoel minstens driemaal zo groot moet zijn als de impedantie van de
kring of schakeling waarin de smoorspoel een ontstorende rol moet vervullen. Om coaxiale
kabels te ontstoren of min of meer te symmetriseren zijn soms tot 30 ferrietkralen nodig die er
over geschoven worden dichtbij het gevoelige punt waar een HF werking zich afspeelt. Voor
een coaxiale kabel die grote HF stromen voert, zijn daar dus ook kralen bij die een grote
binnendiameter van hun cilindrische uitvoering hebben.

Daarbij moet de kwaliteit van de ferriet, de common mode stromen in de metalen
buitenmantel van de coaxiaal onderdrukken zonder op te warmen, anders wordt de voedende
coaxiale kabel een deel van het antenne-stralend en ontvangend systeem, hetgeen niet de
bedoeling is. Deze redenering geldt ook voor impedantieaanpassingen met een gamma of
omega match, waarbij het streefdoel van een lage SGV niet uit het oog mag verloren worden.
Voorbeeld van een UTube video over een stappenmotor-sturing;

Dit is interessant, maar het nadeel van dit UTube video systeem is dat men meestal geen
duidelijke beschrijving krijgt met schema van hetgeen gedemonstreerd wordt. Enkele reacties
van OM’s op de video met de afbeelding hier boven:
Gary Templemain: Would have more usefulness if you had included the schematic for the
circuit, otherwise it's just pretty, but pretty useless that is!
RaCh ho: Hello, I tried several circuits, but the engine is not running. Can you post your
schematic diagram please.
john buster: Nice components but without a schematic, this video has NO usefulness for
others, than "look I made this.”.
Afstemmen van op afstand.(Remote controlled tuning).
Het afstemmen van een antenne is moeilijk, als bijvoorbeeld de antenne zich buiten bevindt,
op een 20 meter hoge mast gemonteerd. Omdat het wenselijk is om de antenne op afstand te
kunnen afstemmen, hebben sommige OM’s geprobeerd antenne-tuners te maken, door de as
van een gelijkstroommotor met een verlengstuk te koppelen aan deze van een

afstemcondensator. Helaas werkt dit niet goed met een gelijkstroommotor, omdat het nodig is
om de motor naar vooruit en achteruit draaiend te schakelen, en te stoppen wanneer de juiste
stand gevonden is. Wat er nodig is, is een motor die alleen draait als een afstemknop daartoe
bediend wordt, en vervolgens automatisch stilvalt, op dezelfde manier als wanneer men met
een knop de condensatoras met de hand verdraait. Een stappenmotor doet net dit.
In tegenstelling tot een gewone kleine gelijkstroommotor, verdraait de as van een
stappenmotoras over een vaste hoek, wanneer men een stroom met de gepaste vorm in
functie van de tijd door een stappenmotorspoel laat vloeien, en stopt dan. Om de motor
stapsgewijze vooruit te laten draaien, wordt de stroom op elk van de spoelen in hun volgorde
toegepast. Hier volgt een voorbeeld, over hoe dit zou kunnen opgevat worden met een Mitsumi
M35SP-5 stappenmotor, en in dit voorbeeld is een eenvoudige sturing voorgesteld d.m.v. een
draaischakelaar met meerdere te kiezen kontakten:

Eenvoudige stappen motor (SM) drivers voor magnetische lusantenne, door VU2PPP.
Ik vind het leuk om SM's te hebben, omdat ze geen overschrijdingsproblemen (=niet direct
stilvallen na uitschakelen) hebben, met uitstekende koppels bij lage toerentallen, het
gecontroleerd stappen uitvoeren, zowel in de draairichting als in de omkeerzin.
Stappenmotoren zijn in overvloed verkrijgbaar uit verouderde printers / scanners / harde
schijven en diskettelezers, enz. Het enige minder aangenaam deel van SM's, is het aantal
draden die uit de motor komen= 4, 5, 6 en zelfs 8. In tegenstelling tot gelijkstroom motoren,
moeten deze in een bepaalde volgorde gevoed worden met impulsen om de motor
stapsgewijze in de ene of andere gewenste richting te laten draaien. Een aantal SM
controlerende IC's zijndaarvoor beschikbaar op de commerciële markt. Afhankelijk van het
gebruikte type SM (Unipolair of Bipolair) zijn er minimaal 2 of 3 IC's, samen met enkele
bijbehorende componenten en schakelingen nodig voor het naar wens regelen van
stappenmotoren. Deze digitale controllers-drivers, hebben over het algemeen twee drukknopschakelaars om de richting van de motor in de klokzin of tegen de klok in te laten draaien.
Een potentiometer laat toe het toerental te regelen, en een of meer LED's zorgen voor een
aanduiding van de toestand waarin het systeem zich bevindt, vooral voor de afstandsbediening
van een antenne. Wat de stappenmotoren betreft die men na afbraak kan halen uit een oude
printer, vinden we de volgende types. Als er 4 draden uitkomen, zal het een bipolair type zijn.
5-draads en 6-draads stappers zijn normaal gesproken unipolaire typen.

U kunt de draden controleren, identificeren en merken, door de continuïteit van de spoelen in
de motor te onderzoeken met een multimeter zoals reeds hogerstaand bekeken. Typische
spoelweerstanden variëren van 5 tot 10 ohm.
De SM's met permanente magneten, zijn verkrijgbaar in verschillende stapformaten per
omwenteling. De meest voorkomende zijn: 200, 180, 144, 72, 24 en 12. Deze komen overeen
met 1,8, 2, (2,5), 5, 15 en 30 rotatiegraden per stap. Een gepaste stuurschakeling zal toelaten
om een dubbel aantal stappen in te stellen voor een fijnere controle. Zo zal men bij voorbeeld,
een 1,8 graden SM ook een asverdraaiing kunnen toekennen met 1,8/2= 0,9 graden per stap.
Unipolaire motoren zijn eenvoudiger te sturen dan bipolaire. Ze hebben slechts één
voedingsbron nodig. De volgende afbeeldingen tonen 5 en 6 draads unipolaire
stappenmotoren. De twee wikkelingen zijn voorzien van een middenaftakking. Deze
aftakkingen zijn verbonden met een positieve spanning van 3,6 V of 5 V of 12 V, afhankelijk
van de soort SM.

Volgorde waarin de schakelaars gesloten worden in 1 zin: SWa > SWc > SWb > SWd >
SWa.....
Volgorde waarin de schakelaars gesloten worden in de tegengestelde draairichting: SWa >
SWd > SWb > SWc > SWa.....
De uiteinden van de windingen a, b, c & d zijn verbonden met vier schakelaars.
Deze schakelaars worden in een bepaalde volgorde gesloten om de motor met de klok mee, of
tegen de klokzin te laten draaien. De figuur toont ook de verbindingen van een 4-draads
bipolaire SM. Hier hebben de spoelen geen middenaftakking voor de spanningstoevoer. De
aandrijfschakeling voor zo'n motor vereist een H-brug besturingsschakeling voor elke
wikkeling. Met een H-brug kan de polariteit van de spanning die op elk uiteinde van de
wikkeling wordt toegepast, onafhankelijk gekozen worden.
De foto rechts toont de bedrading van de band-schakelaar, en acht 1N4007 dioden spelen een
rol in een halve stap configuratie. Het gemeenschappelijke punt waar 4 draden van vier 10 Ω
weerstanden samen komen, is aangesloten op een +5 V voeding.
Picture shows the wiring details of 1P-11W band-switch. Eight 1N4007 diodes are used for
half-step configuration. The common point of four 2W 10E resistances is connected to 5V
supply.
Eenvoudige manier om een stappenmotor te laten draaien met een (12 V)
wisselspanning. (One component drives stepper motor).
De volgende eenvoudige schakeling toont hoe men een stappenmotor rechtstreeks met een 12
V wisselspanning kan aansturen. Meestal heeft men daarvoor een gelijkspanning nodig, die de
spoelen van de motor opeenvolgend van stroom voorziet. Maar in dit geval wordt de truuk
toegepast die men vroeger regelmatig aantrof bij wasmachine- motoren in de huishouding,
namelijk het in serie schakelen met de motorwikkelding, van een startcondensator. Deze zorgt
voor een spanning met een 90° fazeverschuiving t.o.v. de spanning die toegepast wordt op de
andere wikkeling, bij de aansluiting van het geheel op het wisselspanningsnet. In dit geval is
enkel een 6,8 μF niet-elektrolytische condensator nodig, dus een C zonder polariteit.

Als de motoras 7,5° per stap verdraait, zal de resulterende motorsnelheid 300 omwentelingen
per minuut bedragen. Andere motoren die vooruit draaien met een andere staphoek, zullen
een verschillende motorassnelheid hebben. Men kan de motor ook rechtstreeks op het
elektriciteitsnet aansluiten, maar dan is een extra serieweerstand nodig.
De vermogensdissipatie van deze weerstand hangt af van de soort motor. Zijn grootte en de
waarde van de condensator beperken de stroom die het net zal leveren aan de motor.=>
https://www.youtube.com/watch?v=ZEcQW5rCbSQ
Stappenmotor controle schakeling (Stepper motor controller, 7 maart 2012).
Hier vol gt het schakelschema van een eenvoudige stappenmotor controle schakeling, met
enkel goedkope componenten en zonder speciale onderdelen. De stuurtrap voor de vier
spoelen van een stappenmotor werkt met vier transistoren (SL100), twee fazedraaiende
poorten, en een exclusieve OF= XOR-poort om de twee bit controle logica te decoderen, die
nodig is om de vier wikkelingen van de motor te bekrachtigen. De dioden D1 tot D4
beschermen de bijbehorende transistoren tegen de pieken van de overgangsverschijnselen die
spontaan ontstaan tijdens de overgang van de ene naar de volgende motorwikkeling.
De ingangen d0 en d1 van IC2, vertegenwoordigen de controle logica die de rotatierichting van
de motoras, en haar draaisnelheid bepalen.
Schakelschema met onderdelenlijst.
Vcc is de spanning die nodig is voor de stappenmotor, en varieert van motor tot motor, want
er zijn stappenmotoren van 5 V, 12 V, 24 V, 36 V. Voor de hogere dan +5 V
bedrijfspanningen, zijn de SL100 transistoren te vervangen door exemplaren die grotere
stromen kunnen verwerken zoals de 2N3055.
De controle logica van deze stappenmotor controle, wordt verkregen uit een 2 bit omhoog/neer- teller, geklokt door een 555 astabiele multivibrator. De richting van de telling bepaalt
de draairichting, en de frequentie van de astabele multivibrator bepaalt de snelheid van de
rotatie.
IC1a en IC1b behoren tot het zelfde IC 7404. Pin 14 en pin 7 van zowel IC1 als IC2 moeten
respectievelijk op +5 V staan, en respectievelijk naar de aarde/massa zijn aangesloten, hoewel
dit niet in het schakelschema is weergegeven.

De +5 V wordt verkregen uit een op een 7805-gebaseerde voedingsschakeling. De 7805 is een
gestabileerde +5 V positieve spanningsregelaar IC met drie klemmen. Het IC is voorzien van
verschillende functies, zoals een beveiliging van de omgeving waarin het IC opgesteld is, een
thermische uitschakeling, een inwendige stroombegrenzer, waardoor het IC erg robuust is. Het
IC kan een stroom tot 1A leveren aan een belasting, mits het op een geschikt koellichaam
geschroefd is. Een transformator zet de primaire netwisselspanning van 220 V~ om naar 9 V~.
Een bruggelijkrichter met 4 dioden die 1 A uitgangsstroom levert, zorgt voor de gelijkrichting,
en de condensator C1 filtert de rimpelspanning weg, en stuurt de stroom dan naar de 7805
stabilisator die de uitgangsspanning regelt tot een stabiele 5 V gelijkspanning.
Schakelschema met onderdelen.

De brug D1 kan ook zelf gemaakt worden met vier dioden 1N 4007 of gelijkwaardige.
Indien de schakeling meer dan 400 mA stroom moet leveren, is het nodig het 7805 IC te
schroeven op een koelvin met behoorlijke afmetingen.
Waarheidstabel voor een asverdraaiing in de klokgewijze draaizin.
Ingangswaarden van de logische niveau’s
d0
d1
0
0
0
1
1
0
1
1

Bekrachtigde
spoelen
A,B
B,C
C,D
D,A

Dezelfde vier spoelen van een stappenmotor, gestuurd door een 555-’timer’schakeling:

Deze schakeling komt uit het boek dat te kopieren is met de volgende url. Daarom hebben we
de engelstalige benamingen laten staan.
Er volgen nog meer schakelingen met de 555, te putten uit deze: ”free to download” -url:
http://www.talkingelectronics.com/projects/50%20-%20555%20Circuits/50%20%20555%20Circuits.html
Stappenmotor sturing (Stepper_motor_driver. Gepubliceerd: juli 2009, Auteur:
Jessie).
In de volgende schakeling worden vier IRF510 vermogen FET's gestuurd door een CMOS-teller
met twee welbekende 4013 (dual D-type flip- flop) om de noodzakelijke tweefazige
sturingskwadratuur te genereren.

Hoewel voldoende andere IC's beschikbaar zijn om dit te doen, is deze aanpak handig, omdat
hier gebruik gemaakt wordt van algemeen beschikbare onderdelen. De stappenmotor werd
gedemonteerd uit een afgedankt diskettestation.
Hieronder volgt een ander voorbeeld van een stappenmotor-stuurtrap met dezelfde 4013’s.
Er staat geen auteur bij, enkel ‘uit de cnc-zone’.
De schakeling is bedoeld om een unipolaire stappenmotor mee te sturen.
De BC547 transistoren worden opeenvolgend naar de grond/massa geschakeld om telkens de
helft van elke wikkeling te bekrachtigen.
We hebben ook hier de oorspronkelijke benamingen laten staan .

Voorbeeld van een sturing van een unipolaire stappenmotor, door Menno Voorloop
(NL).
De 555 is in dit schema als standaard astabiele multivibrator geschakeld. Aan de uitgang 3
wordt een blokgolf opgewekt, waarvan de frequentie met P1 regelbaar is. Eventueel kunnen,
voor kleinere motoren, ook andere waarden voor R1, R2 en C1 gekozen worden.
Weerstand R3 beperkt de stroom die de transistor op zijn basis geïnjecteerd krijgt, en zorgt
ervoor dat IC1 geïsoleerd blijft en voldoende sturing voor T1 kan leveren. Transistor T1
versterkt het signaal, en schakelt éen van de spoelen van de motor konstant aan en uit.
Omdat inductieve belastingen bij het uitschakelen hoge spanningspieken veroorzaken die de
transistor kunnen beschadigen, is een vrijloopdiode D1 aangebracht.

R1, R2, R3= 1kΩ.
P1= 100 kΩ lineair.
C1= 0,47 μF (varieert per motor).
IC1= NE555.
T1= Tot zo'n 450 mA te leveren stroom, volstaat een BC517 (darlington).
L1 en L2= Motorspoelen.
D1= 1N4148 of 1N400x
C2= 100 μF
Motor= unipolaire stappenmotor
De aansluitingen van de motor zal men proefondervindelijk moeten vaststellen met een
multimeter. In het schema zijn de aansluitingen gemerkt met 'com', 'a' en 'b'. 'Com' is de
gemeenschappelijke aansluiting die afhankelijk van de motor, met alle 4 de spoelen
verbonden, of slechts met 2.
Door aan de motor metingen uit te voeren (zonder dat deze met de schakeling verbonden is)
zal op het punt 'a' en 'b' de dubbele weerstand gemeten worden, vergeleken met een meting
tussen 'a' en 'com' of 'b' en 'com'. Uiteindelijk blijven hierdoor 2 groepen van 3 draden over, of
als de motor 5 draden heeft, 1 gemeenschappelijke aansluiting, waarbij 2 naast elkaar
liggende spoelen gezocht moeten worden. Ook dit kan proefondervindelijk, zonder dat de
motor daardoor schade oploopt.

Als er geen naastliggende spoel is, zal de motor bij het toepassen van de spanning op spoel L1
een stap draaien, maar verder niets doen. Ga net zolang door met zoeken tot de juiste
combinatie gevonden is.
Stappenmotor stuurtrap met een 555, en nog andere mogelijke IC’s. (Stepper Motor
Driver using 555 Timer IC).
Technisch bekeken, is een stappenmotor een vorm van een binaire teller. Een stappenmotor
verschilt van een gelijkstroom- of een ander soort motor. Bij een gelijkstroom motor, komt de
motor niet onmiddellijk tot stilstand als de stroom uitgeschakeld of onderbroken wordt.
Omdat hij eentraagheidsmoment heeft, stopt hij langzaam. Idem bij het starten, duurt het
een tijd vooraleer de motor zijn normaal toerental bereikt. Dit zijn onaanvaardbaar
toestanden voor de meeste controlesystemen, vermijdbaar door stappenmotoren toe te
passen.

In een unipolaire stappenmotor kunnen we de middenaftakking van de twee spoelwikkelingen
laten dienen als een gemeenschappelijke aarding/massa, of om er een gemeenschappelijke
voedingsspanning op aan te sluiten. In het eerste geval kunnen we de zwarte en witte draad
gebruiken als gemeenschappelijke aarding of voeding. In het tweede geval is de zwarte draad
de gemeenschappelijke geleider. In een derde geval zijn oranje, zwart, rood en geel allen
samen te gebruiken als gemeenschappelijke aarding of voeding.
In een bipolaire stappenmotor hebben twee spoelen geen aftakkingen en komen er uit de
motor bijgevolg 4 aansluitdraden. De sturing is ingewikkelder dan bij een unipolaire motor, en
kan niet gemakkelijk ontworpen worden zonder een zogenaamde microcontroller.
Daarom houden we het in het hieronder volgende bij een schakeling die alleen kan gebruikt
worden voor stappenmotoren van het unipolaire type.
Schema:

Onderdelen lijstje.
1) 555 IC
2) 1 kΩ, 2,2 kΩ weerstanden
3) 220 kΩ potentiometer
4) 1 μF condensator; 100 μF condensator (filter condensator, niet verplicht, tussen de + van
de 9 tot 12 V voedingsspanning en de massa aangesloten);
5) 2N3904 of 2N2222 (aantal is afhankelijk van het type stapper: als het een 2-fazige is, dus
met twee spoelen, hebben we er 2 nodig. Indien het een vier fazige is, dus met 4 spoelen, zijn
er 4 nodig);
6) 1N4007 (het aantal dioden is gelijk aan het aantal transistoren);
7) CD4017 IC.
De figuur toont het schema van een tweetraps stappenmotor stuurtrap. Het 555 IC dient als
klok die een rechthoekvormige spanningsgolf genereert. De klokfrequentie wordt in dit geval
niet konstant gehouden met de bedoeling een variabele snelheid voor een stappenmotor in te
stellen. Deze snelheidsregeling wordt zoals op het schema zichtbaar is, verkregen met een
potentiometer in serie met een 1 kΩ weerstand tussen de 6e en 7e pen van het 555 IC. In het
volgend schema wordt deze serie -combinatie R2 genoemd.

Verandert men de ohmse waarde van de potentiometer of van R2, dan wordt de
klokfrequentie gewijzigd. Bij een toename van de weerstand, daalt de klokfrequentie.
De uitgangsspanningsimpulsen van de 555 sturen de daaropvolgende binaire decadeteller,
met een CD4017. Deze telt het aantal impulsen dat hij krijgt toegevoerd van de uitgang van
de 555, en overeenkomend daarmee zal hij logische niveau’s afleveren aan de spoel van de
unipolaire stappenmotor. Bijvoorbeeld, als de telling 2 is, dan is de Q1-pen van de teller hoog
en indien 6 geteld wordt, zal de pen Q5 hoog zijn. Dit is vergelijkbaar met een binaire teller,
maar het tellen zal in dit geval decimaal verlopen (d.w.z. 1 2 3 4 tot 9) dus als de telling
zeven is, zal volgens het schema hierboven met de CD4017, de pen Q6 hoog zijn. In binaire
code geteld, is in dit voorbeeld, zeven gelijk aan: 7= 1+2+4= 20+21+22= Q0 +Q1 + Q2 (1
+ 2 + 4) pennen zullen op de CD4017 hoog zijn, en met deze “1”-niveau’s wordt via de
transistoren, de spoel van de stappenmotor bekrachtigd.
Het volgend schema toont een vier-traps stappenmotor besturingsschakeling, die sterk gelijkt
op de vorige, maar met twee spoelen en vier draden plus een voedingsdraad voor de
collektorspanning van de transistoren.

Vier impulsreeksen zijn nodig om de vier draden van de twee spoelen te bekrachtigen en zo
de vier-stappen motor te laten draaien. Het is dus duidelijk dat met het CD4017 IC op
dezelfde wijze verder bouwend met nog meer transistoren, men tot tien uitgangsreeksen
impulsen ter beschikking kan krijgen om stappenmotoren met meer spoelen en meer
aansluitdraden te sturen.
De bijbehorende dioden dienen om de transistoren te beschermen tegen de inductieve
spanningspieken die over de spoelen van de stappenmotor ontstaan door de stroomonderbrekingen tijdens het schakelen met de overgang van spoel naar spoel. Zonder de dioden
zouden de transistoren doorslaan, en ze zouden sneller vernietigd worden bij een hogere
frequentie van de impulsen.
We hertekenen enkel het rechtse gedeelte van de voorstelling hierboven. De linker kant van
de schakeling is gelijk gebleven

Impulsbreedte modulatie, of Puls Wijdte Modulatie (PWM).
Om een stappenmotoras te laten draaien aan een zeker aantal toeren per minuut, kan de
motor gestuurd worden door impulsen met een korte impulsduur, in een goed bestudeerde
volgorde, op de juiste manier toegepast op de spoelen die gewikkeld zijn op elk van de polen.
Als we het aantal omwentelingen per minuut proberen te verhogen, moeten we de puls korter
maken, en komt er een punt waarop de stappenmotor dit tempo niet meer kan volgen en
stilvalt. Indien de motoras draait aan een omwentelingssnelheid van 2000 stappen per seconde
(dat is 0,5 ms/stap), zal de as waarschijnlijk ook niet volledig tot rust kunnen komen bij het
stilvallen, en nog wat verder doordraaien, dit vooral bij gelijkstroommotoren, maar praktisch
niet het geval bij stappenmotoren.

Elke stappenmotor is dus gekenmerkt door een maximum snelheid waarmee de as kan
draaien. Gelukkig hebben we als OM’s enkel belangstelling voor traag draaiende toepassingen,
zodat onvermijdelijk een snelheidsvertrager of reductiekast een rol zoals spelen.
Om de omwentelingssnelheid van de motoras te verlagen, vergroten we de lengte van elke
puls, en dit levert minder impulsen per seconde op, zodat de snelheid afneemt.
Tijdens deze werking neemt de stappenmmotor bijna dezelfde stroom op, indien zijn voeding
een constante spanning aflevert. Het enige verschil is dan, dat de impulsen langer of korter
duren, zodat de snelheidsregeling gebaseerd is op het actieve gedeelte van de periode met
constante duur, waarin het impuls voorkomt.

De term werkcyclus of arbeidscyclus (duty cycle) beschrijft het percentage duur of 'aan' tijd, in
verhouding tot het reguliere interval of de 'periode' van de tijd.
Die verhouding wordt uitgedrukt in procent. 100% betekent: heel de tijd volledig ‘aan’.
Een kleine werkcyclus komt overeen met een geringe stroom, omdat de spanning voor het
grootste deel van de tijd uitgeschakeld is.
Het principe dat hier geldt voor het sturen van een SM met PWM is, dat nadat een zeker
(gekend) aantal impulsen toegepast werd op de spoelen van de motor, zijn as zal verdraaid
zijn over een zekere (gekende) hoek. Elke stap wordt zeer snel afgerond, meestal in een paar
milliseconden; En wanneer een groot aantal stappen nodig is na een stap commando, kunnen
pulsen snel worden afgeleverd, enkele duizend stappen per seconde. Op deze hoge snelheden
wordt de asrotatie vloeiend, zodat het draaigedrag gelijkt op dat van een gewone motor.
PWM is een digitaal systeem, omdat de rotatiehoek bepaald wordt door het aantal geleverde
pulsen. En PWM is een open lus systeem, omdat er geen terugkoppeling bestaat vanuit de
uitgangsstand van de motoras.
De stroom, of de gemiddelde waarde van de spanning zal verkleinen als men tussen twee
opeenvolgende impulsen een langere onderbreking van de impulsreeks invoert. Het koppel zal
daardoor ook verkleind worden en er zal best gecontroleerd worden of die terugval niet te
groot is, en de motor de belasting nog aankan. Bij gelijkstroom-en inductie motoren, is het
koppel gelijk aan K= B*I*d waarin B de magnetische inductie is die uitgeoefend wordt op een
stroom I geleidende draad die er loodrecht op staat, en d is de lengte van die draad die omvat
wordt door het magnetisch veld H=B/μ met μ de permeabiliteit zoals reeds hogerstaand
bekeken. De actie "vermindering (of wijziging) van de pulsbreedte" wordt Puls Wijdte
Modulatie (PWM) genoemd. Men kan PWM even goed toepassen om een 5 V, 12 V, 24 V of 36 V
stappenmotor te sturen. Bij pulsbreedtemodulatie wordt altijd een vaste spanning op de rails
gezet, bijvoorbeeld 12 volt. De spanning is dan 0 volt of 12 volt. De 12 volt wordt periodisch
aan en uit geschakeld met een (typische) frequentie van 100 Hz. Door nu de tijdsduur dat de
12 volt op de rails staat (= de pulsbreedte) te variëren, wordt het aan de motor toegevoerde
vermogen geregeld, en daarmee de snelheid.
De belasting wordt in het volgende voorbeeld ‘trein’ genoemd, bv. een speelgoed -treintje,
gestuurd met WPM.

De afbeelding rechts toont het principe van de positiecontrole in een CNC-freesmachine, maar
in feite zijn zowel het loopwieltje op een spoel met regelbare zelfinductie, als het met een
zekere stap wikkelen van een koperdraad op een zelf gebouwd spoelenwikkelmachientje, op de
zelfde principes gebaseerd met de toepassing van stappenmotoren.
Stappenmotoren kan men recupereren uit de afbraak van niet meer gebruikte printers,
videospelers, plotters en diskettestations. De meeste van deze stappenmotoren draaien op 12
V. Zelden is de bedrijfsspanning daarop aangeduid, en de eenvoudigste manier om ze te
testen en de spanning te weten te komen, is er 12 V op toe te passen, en de stroom te meten.
Een verbruik van 50 mA tot 300 mA is normaal, en tijdens de korte testtijd, worden 5 V
motoren niet warm. 24 V of 36 V types mogen geen stroom trekken, groter dan 300 mA.

De links staande tekening komt uit het boek ‘Electric Motors and Drives Fundamentals, Types
and Applications’, door Austin Hughes, (uitgeverij Elsevier 2006) en heeft betrekking op de
weinig voorkomende motor met drie spoelen of ‘fazen’.
De rechts staande sequenties of volgorde(n) van de impulsen, hebben betrekking op de
unipolaire stappenmotor omdat die wegens de eenvoud van de sturing meest gebruikt wordt.
Het belangrijkste voordeel van PWM is, dat het vermogensverlies in de schakelapparaten zeer
laag is.

Vermogensverlies, als het product van spanning en stroom, is in alle gevallen klein, soms bijna
nul. PWM werkt ook goed met digitale bedieningselementen, die door hun aan/uit-natuur
gemakkelijk de benodigde duty cycle kunnen instellen. Daarvan volgt nu een voorbeeld.
Impulsbreedte modulator door Tony Van Roon (Pulse width modulator, 2002).

Onderdelen lijst.
R1 = 330 Ω.
R2 = 1MΩ.
P1 = 100 kΩ potentiometer.
C1 = 0,1 μF, keramisch.
C2 = 10 nF, keramisch.
C3 = 0,01 μF, keramisch.
D1 = 1N4004 (of een snellere Schottky-diode)
LED = vrij te kiezen.
Q1 = IRF513, MOSFet.
FB = Ferriet kraal.
IC1 = MC14093, Quad 2-input NAND Schmitt Trigger
Het gebruikte IC is een CMOS type MC14093, een quad 2-input NAND Schmitt trigger. Wie dat
wenst, kan het IC direct vervangen door de CMOS MC14011, maar dit type is luidruchtig.
De snelheid is instelbaar vanaf nul tot een maximum toerental, dat bereikt wordt met 2/3 van
de voedingsspanning (3 tot 18 V, maar 12 V is de beste keuze). De pennen 8, 9, 12 en 13
moeten verbonden worden met de massa of met 'V+'. De uitvoerpennen 10 en 11 blijven
zweven.
De grootste stroomopname met de weergegeven componenten, bedraagt 220 mA maximum
bij een kleine motor. De nullast-stroom is 88 mA.
De manier waarop de pulsmodulatie werkt, is dat ze de motor met zeer korte pulsen
controleert. Hoe langer de duur van de pulsen, des te sneller de motor draait. Deze methode
elimineert overmatige warmte.

Toch is het best (afhankelijk van de afmeting v.d. motor) Q1 op een koelvin te schroeven, en
C2 aan te passen, om de schok te elimineren die zich voordoet wanneer de loper van de
potentiometer P1 tot op zijn uiteinden geregeld wordt.
P1, een 100 kΩ potentiometer, kan een helipot type zijn (met een groot aantal
asverdraaiïngen om het volledige weerstandbereik te bestrijken), indien de gebruiker de
nauwkeurige instelling van het aantal toeren per minuut verlangt.
Vooraleer voor Q1, de keuze viel op de IRF513, werd geëxperimenteerd met verschillende
andere typen, zoals de IRFZ42, IRF511, IRF513 en IRF620. Ze leken allemaal het werk te
doen, hoewel de IRFZ42 de kleinste verliezen vertoonde.
Om RFI (Radio [=HF] Frequentie Interferentie) te minimaliseren, wordt een ferrietkraal (FB)
over de toegangsdraad tot de ingangspoort van Q1 geschoven, of indien geen dergelijke ferriet
voorhanden is, kan die toegangsdraad vervangen worden door 5 samengedraaide dikke
magneetdraden, op een 10 Ω weerstand (6 mm diameter) gewikkeld.
Sommige OM’s zullen zich nog de vrij hoge floppy drives herinneren, uit de eerste op de markt
verschenen (tijd van ATARI en TANDY) oude IBM PC's. Daarin zat een stappenmotor die de
auteur van dit artikel daaruit gehaald heeft. Het was een model met riem aandrijving, en de
riemoverbrenging dreef een kleine aluminium-as (met riemschijf) aan. Deze motor was van
uitstekende kwaliteit. Een leuke functie was dat die motoren een snelheidssensor hadden
ingebouwd gekregen, en het aantal as-omwentelingen in volt wisselspanning af te lezen was
op een schaal die men natuurlijk kon ijken in toeren per minuut. De gele en groene draden
waren de snelheidssensor, en de rode en blauwe draden waren de positieve of negatieve pool.
Dit type SM was ook uitgerust met een extra aluminium afscherming rond de motorbehuizing
om storende interferenties tot een minimum te herleiden.
Enkele overwegingen inzake het kiezen van een stappenmotor.
Een goede keuze is een unipolaire, die kleine stappen neemt, en uitgerust is met een
tandwieloverbrenging voor as-snelheidsreductie.

In het beste geval moet het mogelijk zijn een unipolaire stappenmotor te vinden met een
kleine stapgrootte van bv.9 graden. Dit betekent dat de motor 360/9= 40 stappen per
omwenteling zal maken tijdens een volledige stapmodus.

Wanneer men de halve stapmodus gebruikt, zal elke stap 4,5 graden bedragen, en de motor
voert dan 360/4,5= 80 stappen uit per omwenteling. Bij de fijne afregeling van een parallel
afgestemde L/C resonantiekring, is de beste resolutie nodig om dicht bij een 1:1 SGV te
geraken.
Hoewel 80 stappen per omwenteling voldoende zouden kunnen zijn voor het afstemmen van
een vacuüm-variabele condensator, zou dat daarentegen niet fijn genoeg zijn om een
vlindercondensator die van zijn kleinste naar zijn maximale capaciteit 90 graden verdraait, in
de juiste positie te regelen.
Daarom werd aan deze regeling nog een kleine snelheidscontrole-kaart toegevoegd voor een
fijnere afstemming. Het is een zeer eenvoudige PWM-schakeling. Het kan dan wel nodig blijken
om laag doorlaat filters toe te voegen In de motorleidingen in de buurt van deze bijkomende
controlekaart, om te voorkomen dat HF er de werking van zou beïnvloeden. Bijvoorbeeld, een
100 μH HF smoorspoel in serie met elke draad, en een 10 nF (keramische) schijfcondensator
tussen elke draad en de massa/aarding, zullen problemen voorkomen.

Servomotor.
Een typische servomotor kan dienen om te draaien, en dan stil te vallen op elke mogelijke
stand van een nul tot 180 graden rotatie. Dit maakt hem ideaal voor robotica (hier onder
volgend) en voor ontwerpen die eenvoudige bewegingen of gebaren afronden.
Servo's zijn industriële bedieningen voor diverse mechanische systemen, zoals het stuur van
een auto, de vleugelvlakken van een vliegtuig of het roer van een boot, en zelfs focus
mechanismen in de meeste moderne camera's. De meeste servomotoren herkent men aan drie
draden: voedingsspanning, aarding, en sturend signaal. De stroomdraad is typisch rood, de
aardingsdraad is typisch zwart of bruin. De signaaldraad is typisch geel, oranje of wit.
In (met radio) op afstand bestuurde servo’s zal een ontvanger pulsbreedte modulatie (PWM)
signalen sturen naar de servo via een signaaldraad. De elektronica in de servo vertaalt de
breedte van de puls in een positie. Wanneer de servo moet draaien, wordt de motor
aangedreven totdat de weerstand van een daarvoor dienende potentiometer gewjzigd is tot
een waarde die overeenkomt met de gewenste positie. Het stuursignaal is een digitaal PWM
signaal met bv. een 50 Hz snelheid. Binnen elke 20 milliseconden (ms) zorgt een actieve hoge
(“1”) digitale puls voor de juiste de positie. De puls is 1 ms tot 2 ms breed, en 1,5 ms is altijd
het middenpunt van het bereik.

Een servopuls van 1,5 ms breedte zal typisch de servo instellen op zijn "neutrale" positie of
90°, een puls van 1,25 ms regelt de stand op 0° en een puls van 1,75 ms op 180°.
De neutrale positie ligt bijna altijd op 1,5 ms.
PWM snelheidscontrole van een gelijkstroom-motortje dat de as-stand van een
regelbare condensator bijregelt.
Het gaat hier weer over de afstemming van een L,C kring aan de voet van een vertikale
antenne, bedoeld om deze in resonantie af te stemmen op de centerfrequentie in het midden
van een gekozen band.
De motor wordt gecontroleerd door een PWM schakeling die een gelijkspanning verzendt,
onderbroken door een reeks impulsen, met de bedoeling de condensatoras op een
gecontroleerde wijze de condensatoras te laren verdraaien.

M1 is een 12 V gelijkspanning motor die trouwens aangesloten is op de 12 V voeding, echter
wel gestuurd door Q1 waarvan de basis aangesloten is op de uitgangsklem van U1, en die
bijgevolg de motor stuurt met een versterkte impulsreeks. De 100 kΩ potentiometer is de
snelheidsregelaar.
Zelf een PWM-robot bouwen met een servo motor, eventueel ook met een stappenmotor,
wat hout en plastiek en zelfs Lego-blokjes. We bekijken daarvoor vanaf blz. 248 de volgende
gratis te copiëren url:
http://www.engr.uvic.ca/~mech464/%5BGordon_McComb%5D_Robot_Builders_Bonanza.pdf

Rechts: robot met typische ‘stappen-’ actie.
Links: in de tekst heet dit model:’ bouw zelf een robot met benen (en armen)’, [een HAM-YL
dus om ons gezelschap te houden in de shack].
Meer over robots en in het bijzonder over de mechanische onderdelen en systemen
(stappenmotoren inbegrepen) die daarin toegepast worden, vinden we in het gratis te
kopiëren, prachtig gedocumenteerd boek:
http://160592857366.free.fr/joe/ebooks/Mechanical%20Engineering%20Books%20Collection/
THEORY%20OF%20MACHINES/MECHANISMS%20AND%20MECHANICAL%20DEVICES%204e.p
df
PWM met weinig componenten. Hoe maak je een PWM schakeling zonder
microcontroller. (How to make a PWM circuit without a microcontroller).
De auteur van de volgende uiteenzetting schrijft: “Wat mijzelf betreft, is het mijn mening dat
de eenvoudigste en gemakkelijkste manier om PWM te genereren, er in bestaat dit over te
laten aan een microcontroller. Sommige personen zijn echter niet vertrouwd met het (PIC-)
programmeren van een dergelijke controleschakeling. Bijgevolg zullen we in hetgeen volgt,
enkel beroep doen op elektronica die werkt met ‘gebruiksvriendelijke componenten zoals
logische IC’s, dioden, weerstanden, transistoren en condensatoren”.
Een pulswijdte modulatiesignaal bestaat uit een spanning die periodisch omhoog en omlaag
gaat. De klassieke methode om een dergelijke spanning voort te brengen, bestaat uit een
oscillator, die we voor de eenvoud enkel zullen laten werken met weerstanden en
condensatoren, dus een RC-schakeling, die ook werkt met dioden om de verhouding te
veranderen van de werkcyclus of duty-cycle, gelijk aan de verhouding van de impulsduur
versus de uit-puls-tijd.

Schema van een PWM-schakeling met een 74AC14-inverter-rlogica-chip, dit is een Hex
Inverter met Schmitt-Trigger ingangen.
"AC" staat voor "Advanced CMOS". Dit geeft aan dat de chip werkt met spanningen tussen 2 V
en 6 V met een uitgangsstroom tot 25 mA per pin.
De 74AC14 bevat zes inverterpoorten die aan daaraan toegekende pennen verbonden zijn.
We hebben maar twee van de zes inverters nodig. De rest kan gebruikt worden voor wat men
wil. Hun ingangen worden met de massa verbonden als men ze niet gebruikt.
"Inverter" betekent dat van alles wat wordt toegepast op een invoerpen, als de
tegenovergestelde (= fazegedraaide) waarde wordt uitgevoerd. "Schmitt-Trigger inputs" zijn
ingangen die (+ wat daarachter volgt) langzaam veranderende of analoge signalen omzetten
in digitale impulsen.
C1 is een 0,1 μF condensator die de voedingsspanning afvlakt, die aan IC1 wordt geleverd. Als
deze condensator ontbreekt, zou het IC waarschijnlijk nog steeds werken, maar er kunnen
intermitterende storingen optreden op de ingangen die niet onderdrukt worden, of smalle
piekspanningen op de uitgangen.
C2: Deze 0,1 μF condensator wordt opgeladen en daaropvolgend ontladen om de impulsspanning te vormen. Als men de capaciteit van deze condensator vergroot, zal de frequentie
van de impulsspanning verkleinen. Vermindering van de capaciteit, vergroot de frequentie.
R2: is een 10 kΩ trimmer potentiometer. Met deze variabele weerstand stelt men de duur in
van de aan/uit-tijden van de uitgangsgolf, die men dus soepel kan wijzigen.

Door de weerstandswaarde te verhogen, wordt de frequentie van de golf verhoogd. Het
verkleinen van de weerstandswaarde doet de frequentie van de golf dalen.
D1 en D2 zijn dioden 1N914, of bij voorkeur 1N4148. D1 vertegenwoordigt een oplaadpad en
D2 een ontladingspad. Zonder deze dioden zou de pulsgolf nog steeds verschijnen, maar de
aan- en uitzettijden zouden niet kunnen worden gevarieerd.
Variabele pulsbreedte modulatie printplaat geïmplementeerd:

De soldeerloze montageplaat, hierboven voorgesteld, laat toe de componenten zonder veel
moeite te installeren. C1 zit er ook op, maar buiten de foto. De trimpot (R2) staat hoog op het
bord, zodat men alle bedradingen en verbindingen kan zien.
Om te begrijpen hoe de 74AC14 PWM schakeling werkt, zoemen we in op het gedeelte van het
schema dat de trimpotentiometer, de dioden, de condensator en de eerste inverter logische
poort bevat.
Gedeeltelijke schematische weergave van het laadpad van een PWM-schakeling met een
variabele bedrijfscyclus:

Het schema toont het laadpad van een PWM-schakelaar met variabele bedrijfscyclus.
Oplaad-cyclus:
1.De condensator C2 is leeg (ontladen) wanneer de spanning voor het eerst op de schakeling
wordt toegepast. Omdat de condensator niet opgeladen is dus op laag niveau staat, en omdat
de condensator is aangesloten op de ingangspoort van de inverter, is de ingang daarvan laag.
2.Een poort van het inverter type, levert een uitgangsspanning af die het tegengestelde is van
de het ingangsniveau, dus in dit geval ‘hoog’.
3.De stroom vloeit van de uitgang van de inverterpoort door de linkerhelft van de
potentiometer R2, en vervolgens door diode D1. De stroom kan niet door de rechterhelft van
de potentiometer R2 vloeien, omdat de diode D2 het pad blokkeert door de manier waarop ze
gepolariseerd is.

4.De stroom vloeit in de condensator C2, en laadt hem op. Als de potentiometer-as helemaal
naar links gedraaid is, zal de weerstand klein zijn en de condensator zal snel opladen. Als het
potentiometer wrijfkontakt op de koolstoflaag, naar rechts wordt gekozen, zal de weerstand
groot zijn, en de condensator zal langzaam opladen.
Ontladings-cyclus:

Het schema toont het ontlaadpad van een PWM-schakelaar met variabele bedrijfscyclus.
1.Uiteindelijk laadde de condensator op, en is nu opgeladen. Omdat de condensator nu 'hoog'
is, en omdat hij aangesloten is op de ingangspoort van de inverter, is diens ingang nu hoog.
2.Een inverter produceert een uitgang die tegengesteld is aan de ingang, dus is in dit geval het
uitgangsniveau 'laag'.
3.De hoge condensator (C2) spanning begint nu te ontladen in de lage uitgangsweerstand van
de inverter.
4.De stroom vloeit weg uit de condensator C2, via diode D2, en dan door de rechterhelft van
de potentiometer R2. Als de potentiometer naar rechts wordt gedraaid, zal de weerstand klein
zijn en de condensator zal snel ontladen. Als de potentiometer naar links wordt geregeld, zal
de weerstand groot zijn en de condensator zal langzaam ontladen.

Hoe de PCM daardoor werkt. Het herhaalde opladen en ontladen van de condensator C2
treedt op, omdat de uitgang van de inverter naar het tegenovergestelde schakelt van de
toestand van de condensator. Wanneer de condensator leeg is, laadt de inverter de
condensator op. Als de condensator vol is, maakt de uitgang van de inverter, dat de
condensator leegloopt, dus ontlaadt. Als dit de enige functie van deze schakeling zou zijn, dan
zou de uitgang tijdens de helft van de tijd ‘uit’ zijn, en de andere helft van de tijd "aan" zijn.
Dit zou gedurende 50% van de tijd een impulsspanning opleveren aan de uitgang van de
schakeling, aan alles wat daar op aangesloten was. De toestand is echter, dat de weerstand
van het "aan" pad verschilt van het "uit" pad van de dioden.
Dat betekent dat men de stand van de trimpotentiometer kan gebruiken om de ‘aan’ tijd
langer of korter te maken dan de ‘uit’ tijd. Dit komt er op neer dat men deze schakeling een
uitgangsspanning kan laten afleveren die ‘aan’ is van bijna 0% tot 100% van de tijd.
Dat dit werkelijk het geval is, kan men nagaan op het scherm van een oscilloscoop.
Hoe kan de motorsnelheid met deze PWM-schakeling worden geregeld?

Schema van een pulsbreedte modulator (PWM) die de snelheid van een motor regelt.
Door de potentiometer te vervangen door een transistor, kan de snelheid van een motor
worden geregeld door de duty cycle van de vierkantgolf. De transistor, Q3, moet krachtiger
zijn dan bv. een 2N3904. Een 2N2222 is OK voor kleine motoren, maar de ZTX1049A is het
best. De diode D3, is toegevoegd aan de schakeling om de inductieve spanningspieken van de
motor te onderdrukken. Een 1N914 of 1N4001 als D3 is oké voor kleinere motoren, maar een
1N5817 is te verkiezen. Men kan de impulsen toepassen via R3. Wat de voedingsspanningen
betreft, valt er op te letten dat de motoren vaak gevoed worden met 12 V, terwijl de digitale
IC’s werken op 5 V (TTL logica).

Praktische beperkingen van de PWM motor- controle.
De modulatie van de pulsbreedte wordt moeilijk onder de 25% bedrijfscyclus voor motoren,
Om sommige stappenmotoren langzaam te laten draaien, moest de PWM-frequentie naar
slechts 100 Hz verlaagd worden door met een 1 μF condensator C2 te vervangen.
Dit gaf elke 'aan' puls genoeg tijd om de motor met een lichte beweging in gang te zetten.
Een aspect van PWM op motoren is dat, als een PWM-frequentie gekozen wordt in het
menselijk hoorbaar bereik, ze luidruchtig kunnen worden. Door de frequentie tot boven de 20
kHz te vergroten, zal de motor geruisloos werken voor iedereen, behalve voor jongeren en
honden. Nochtans kiezen velen die met stappenmotoren werken 1 kHz, omdat dit elektrisch
beschouwd een motor nogal optimaal laat werken, maar dat is natuurlijk een frequentie die we
nog goed horen.

IC + Transistor schakeling voor een impulsbreedte modulatie-controle. (Transistor
PWM controle circuit).
Hoe langer in PWM, de puls "aan" is, des te sneller de motor zal draaien, en hoe korter de puls
"aan" is, des te langzamer de motor zal draaien.
Met andere woorden, hoe groter de pulsbreedte, hoe meer gemiddelde spanning wordt
toegepast op de motorklemmen (vooral bij gelijkstroom motortjes), en des te sterker de
magnetische flux is rond de armaturenwindingen (van vooral stappenmotoren), en des te
sneller de motor draait. Ook blijft in PWM de amplitude van de motorspanning constant, om
het motorkoppel niet te verzwakken.

Deze eenvoudige schakeling is gebaseerd op de bekende NE555 of 7555 timer chip, om het
vereiste impulsbreedte modulatie spanning te genereren. De tijdbepalende condensator C
wordt geladen en ontladen door de stroom die door de netwerkjes R A en RB stroomt.

De uitgangsspanning op pen 3 van de 555 is gelijk aan de voedingsspanning, die de motor
sturende transistor volledig "aan" schakelt. De tijd die nodig is om C te laden of te ontladen,
hangt af van de waarden van. RA en RB. De condensator wordt opgeladen door het netwerk R A,
maar wordt tegelijkertijd omgeleid door het resistieve netwerk R B en via de diode D1.
Zodra de condensator tot zijn maximum waarde geladen is, wordt hij via de diode D2 en het
netwerk RB naar pen 7 ontladen. Tijdens dit ontladingsproces staat de uitgang op pen 3 op 0 V
en de transistor 2N305 is "uit" geschakeld. De tijd die nodig is voor de condensator C om één
volledige lading-ontladingscyclus te doorlopen, hangt af van de waarden van R A, RB, en C met
de tijd T voor één volledige cyclus, gedefinieerd als:
De tijd TH gedurende dewelke de uitgang "aan" is, is: TH= 0.693*(RA)*C.
De tijd TL gedurende dewelke de uitgang "uit" is, is: TL= 0.693*(RB)*C.
De totale 'aan' en 'uit' periode tijd is dan gegeven door: T= T H + TL met als frequentie van de
uitgangsspanning ƒ= 1/T.
Met de weergegeven componenten-waarden kan de arbeidscyclus van de golfvorm worden
aangepast van ongeveer 8,3% (0,5 V) tot ongeveer 91,7% (5,5 V) met behulp van een 6 V
voeding. De astabiele frequentie is constant op ongeveer 256 Hz, en dat is de frequentie die de
snelheid bepaalt waarop de motor 'aan' en 'uit' wordt geschakeld.
De weerstand R1 plus het bovenste deel van de potentiometer VR1 vertegenwoordigt het
resistieve netwerk RA terwijl het onderste deel van de potentiometer plus R2 het resistieve
netwerk RB uitmaakt. Deze waarden kunnen gewijzigd worden volgens de toepassing, en de
keuze van de gelijkstroom motor. In alle gevallen zal de 555 astabiele multivibrator een
uitgangsspanning met een frequentie van een paar honderd Hz afleveren, zodat er geen
speling zal zitten op de rotatie van de motor-as. Diode D3 is een vliegwiel-diode, en dient om
de schakeling te beschermen tegen spaningspieken die opgewekt worden tijdens het aan en uit
schakelen van het inductief gedeelte van de motor. Omdat men rekening moet houden met
een soms hoge motorbelasting, is het best de schakelende transistor (ook vervangbaar door
een MOSFET) op een koelvin te schroeven.
Het op afstand sturen en regelen met PWM, door Luca Norio IV3TEK (Accordare HF
telecommandato) in Radio Rivista 3-95.
Met het oog op het zelf bouwen van een antenne afstemmer, koos ik voor een zelf gemaakte,
zelf afstemmende, volledig gecontroleerde uitvoering, met de mogelijkheid er niet alleen een
coaxiale kabel op aan te sluiten, maar ook een symmetrische voedingslijn, dus een twinladderlijn. De voorzieningen binnen een gebouw laten wel niet gemakkelijk toe, een dergelijke
symmetrische voedingslijn langs de muren verliesvrij te bevestigen, terwijl dit wel veel
gemakkelijker is met coaxiale kabel. Toch werd beslist, ondanks deze te voorziene
moeilijkheden, een op afstand bestuurbare en afstembare antenne-afstemmer te bouwen, en
op te stellen tussen de zendontvanger in de shack, en de antenne, in het bijzonder op een
plaats die bevorderlijk is voor een verbinding met een symmetrische voedingslijn.
Onder de nagestreefde kenmerken, komt het afstemmen op afstand voor van de twee
componenten C en L, een regelbare condensator en een spoel met regelbare zelfinductie.
Daarbij is zo mogelijk te zorgen voor twee verschillende aanduidingen over de bediening en de
stand of positie waarin deze componenten zich bevinden tijdens hun bewegingen, en in hun
rust toestand. Ze mogen ook geen schadelijke straling voortbrengen voor hun onmiddellijke
omgeving aan de voet van een vertikale antenne, dus afschermen is de boodschap, en ze
worden bestuurd via een verbindingskabel met een beperkt aantal geleiders. De gehele
uitrusting is goedkoop, maar dan ook weer niet zo goedkoop dat alles kapot gaat door slechte
weersomstandigheden.

De HF schakeling met serie-parallel condensatoren.

Een dergelijke opstelling maakt het mogelijk om een breed frequentiebereik te bestrijken, en
op de gekozen frequentie toch een goede selectiviteit te verkrijgen, door de parallelcombinatie
van L en CV2a. Vanuit constructief oogpunt is het nodig twee van de drie regelbare
condensatoren elektrisch geïsoleerd te houden t.o.v. de massa.
Keuze van de motoren.
De motoren voor het afstemmen op afstand, zijn in dit geval gelijkstroom types, voorzien van
een mechanische snelheidsreductie met tandwiel- overbrengingen.
Het aandrijfkoppel dat nodig is om de as van de regelbare condensatoren te verdraaien, is
bescheiden en in ieder geval veel kleiner dan dat wat in vergelijking daarmee nodig is om door
rotatie van de spoeltrommel en daardoor de verplaatsing van het kontaktmakend aftastwieltje
teweeg te brengen over de windingen van de spoel met regelbare zelfinductie.
Daarentegen is de rotatiesnelheid van de condensatorassen waarmee de rotoren van de C’s
verdraaid worden over nul tot 180 graden, aanzienlijk trager dan de aftaksnelheid van de
spoel. De spoelaandrijving maakt heel wat asomwentelingen (38) vooraleer de spoelwikkeling
over de ganse lengte door de loper afgetast is.
De in dit geval toegepaste motoren zijn allemaal 12 V afbraakmotoren uit oude PC's en hun
randapparatuur.
De motor voor de aandrijving van de variabele zelfinductie draait 25 omwentelingen per
minuut, en die van de variabele condensatoren 16 omwentelingen per minuut.
Deze rotatiesnelheden worden nauwkeurig gecontroleerd en gestuurd door het toepassen van
impulsbreedtemodulatie (PWM).
De motoren worden gevoed met spanningsimpulsen met een gekozen frequentie en een
constante amplitude, met aanpassing van de arbeidscyclus of de schakeltijd. Met deze techniek
kan men een sterk verminderde rotatiesnelheid verkrijgen.
Met een tijdbepalend NE555 I.C. kan men dit klaar spelen, ook de omkering van de polariteit
en dus de omkering van de draairichting van de motor met twee verschillende snelheden, met
een schakeling die zo opgevat is, dat het aantal geleiders tussen de besturingseenheid en de
afstandssensor klein gehouden wordt.

IC1 genereert, werkend als astabiele multivibrator, de hierboven voorgestelde WPM-impulsen
met een gekozen (%) werkcyclus, die kan aangepast worden met de potentiometer RV1.
Deze RV1 kan oorspronkelijk ingesteld worden op lage snelheid. De rechthoekige pulsen op de
klem 3 van IC1 sturen de transistor T2 over de diode D4 naar de R4-C4 groep die de
voorspanning bepaalt van T2, van waaruit de sturing vertrekt naar de motoren M1 en M2,
gekozen door de bekrachtiging van het relais RL (door de relais spanning toe te passen op de
klem CCW of eventueel de klem CW langs waar de 555 zijn voedingsspanning krijgt).
Met dit relais kan men ook de draaizin van de motoren omkeren. Langs de SP klem stuurt men
de basis van transistor T1 die een emitterstroom jaagt door de potentiometer RV2.
Het spanningsverval daarover doet de diode D5 geleiden waardoor de basisspanning van T2
zodanig gewijzigd wordt, dat de motoren in de stand 'hoge snelheid' aangedreven worden.
Daarbij speelt de collektorspanning van T1 via het IC1 ook een rol door de aanpassing van de
breedte van de impulsspanning op klem 3 van het IC1, waardoor het toerental van de motoren
beînvloed wordt. Indien men niet tevreden is met het toerental, kan men andere waarden van
C2 uitproberen door condensatoren met verschillende capaciteitswaarden op die plaats te
solderen.
De stand van de motoren en de positie van de variabele condensatoren en van de regelbare
spoel ter plaatse, onderaan de voet van de antenne buiten de shack, wordt in feite
aangegeven door de verdraaiing van de lopers van de lineaire potentiometers RV1 en RV2, die
men zodanig kan ijken met een schaal, dat de stand in de helft van de schaal ook de halve
uitgedraaide rotorstand van de condensatoren aangeeft. De auteur geeft geen waarden voor
de componenten op het schema, en vermeldt enkel dat C1= 200 pF en C2= twee
condensatoren van 200 pF in parallel. Hij geeft wel nog het onderstaand schema van de
voeding, het uitzicht van de toegepaste motoren, en een mogelijke bedrading van een
printplaat:

De hier voorgestelde motor-spoelencombinatie gelijkt goed op een selsyn of sychchro,
waarover we het nog zullen hebben in hetgeen volgt, en die na W.O.II verkrijgbaar was in de
zgn. Amerikaanse stocks voor geen geld, waarbij een asverdraaiing van de 'zender', de op
afstand staande 'ontvanger' een even grote asverdraaiing in dezelfde zin veroorzaakte (door
de magnetische velden rond de selsyn-spoelen).
De regelbare condensatoren hebben elke een maximum capaciteit van 150 pF en de spoel met
regelbare zelfinductie, een maximum waarde van 60 μH of voor hogere frequenties: 25 μH.
De as van de motoren is met een isolerend koppelstuk verbonden met de assen van de
regelbare condensatoren, en van de spoel met regelbare zelfinductie.

Dubbelzijdige epoxy print:

De koperplaat van de rechts voorgestelde, geëtste componentenkant, dient als aarding/massa.
Om de verbinding te verwezenlijken tussen de stuurschakelingen en de uitwendig gestuurde
condensatoren en spoel, heeft de auteur een kabel toegepast met 8 paren draden, die dik
genoeg zijn om een kleine verzwakking op te leveren, die zelfs over afstanden met 60 m
lengte nog steeds zo klein is, dat een normale regelwerking op die afstand mogelijk is.
OM's die vrienden hebben in een telefooncentrale, zullen langs die weg ook aan dergelijke
kabels kunnen geraken, want die werden vaak toegepast in kleine plaatselijke telefooninstallaties in bedrijven.
Een volledig automatisch antenne-afstemmings systeem. (A complete, automatic
solid-state antenna-tuning system),
W6WOY.

uit Ham Radio, november 1972, door K6DY en

Van alle problemen die de mobiele amateur radio-operator ondervindt, zorgt de antenne voor
de ernstigste, om te beginnen bij moeilijke impedantie-aanpassingen en beperkte
bandbreedten op bepaalde frequenties. Daardoor kunnen te hoge staande golf verhoudingen
ontstaan buiten de werkingsgrenzen van de zenders/ontvangers. Een goede antennetuner kan
een groot aantal SGV problemen oplossen, maar daarmee zijn de smalle bandbreedteperikelen niet van de baan. Een spoel met regelbare zelfinductie in serie met de antenne die
door K6DY en W6WOY wordt gebruikt, biedt een brede scala aan bruikbare frequenties.
De automatische mobiele antenne-tuner die door W0IGP is gebouwd, biedt een oplossing voor
het probleem van het automatisch afstemmen met een variabele L, totdat de antenne resistief
is. De hieruit resulterende, verbeterde SGV maakt de automatische antenne-tuner met
halfgeleiders gebouwd, een waardevolle aanvulling op elke mobiele en vaste installatie.

De volgende automatische antenne-afstemmer bestaat uit een motor-aangedreven regelbare
condensator die in serie met de antenne is aangesloten, en waarvan de stand van de
uitgedraaide rotorplaten wordt geregeld door een fasedetector. De antenne wordt aangepast
om op een frequentie in het midden van het gewenste frequentiebereik te resoneren.
Op de gewenste frequenties wordt de inductieve reactantie van de antenne opgeheven door de
capacitieve reactantie van de regelbare condensator (C1), waardoor de antenne resistief
wordt. Aangezien de antenne door een in serie schakeling met L elektrisch langer is dan een
kwart golflengte, neemt de resistieve component van haar impedantie toe, en dit zorgt voor
een betere aanpassing aan de coaxiale voedingslijn van 50 Ω.

C1= 100 tot 2000 pF regelbare condensator, uitgerust met een snelheidsvertrager van 120:1.
M1= 24 V gelijkstroom motor (andere mogelijkheden met motoren met andere voedingsspanningen, staan open).

S4 en S5= s.p.d.t. micro schakelaar met een aanstoot-pal, een soort drukveer, als einde-loop
schakelaar op de twee uiteinden van een spoel met regelbare zelfinductie, of de nul graden of
180 graden stand van de rotor van een regelbare condensator:

T1= ringkern, E type (rode kleurcode) 0,5 tot 30 MHz. De primaire bestaat uit de
centergeleider van een coaxiale kabel, die samen met de hem omringende polyethyleen
isolatie door de opening van de ringkern gestoken wordt. De secundaire bestaat uit twee
wikkelingen # nr.24 SWG gelakte koperdraad, bifilair gewikkeld met 9 windingen, met een
middenaftakking.
De fasedetector.
De fasedetector, die vergelijkbaar is met de Foster-Seeley FM-discriminator, bepaalt de
resonantie door de fasebetrekkkingen tussen stroom en spanning, die bestaan onderaan, aan
de voet van de antenne met elkaar te vergelijken (toegepast op klem J4, terwijl J3 open blijft).
Tijdens een normale werking is de zender verbonden met J2. De centergeleider van de
coaxiale kabel die van de zender komt, wordt door een ringkern geleid om de primaire
wikkeling van T1 te vormen. De geïnduceerde e.m.k. in de secundaire van T1 wordt
toegevoegd aan een referentiespanning die ontwikkeld is over de spanningsdeler, C2 en C3.
De vectorsom van de spanningen wordt gelijkgericht en gefiltreerd om twee tegengestelde
gelijkspanningen op de pennen 7 en 8 van de uitgangsconnector (P1) te ontwikkelen.
Met een 50 Ω niet-reactieve belasting (bv. een zuiver ohmse weerstand) die verbonden is over
de testklem J3, en terwijl het normale zendvermogen wordt toegepast, kan de potentiometer
R5 zodanig geregeld worden, dat 0 volt gemeten wordt tussen de pennen 7 en 8. Wanneer de
belasting reactief is, zoals bij een uit-resonantie toestand van de antenne, verschijnt er een
gelijkspanning tussen de pennen 7 en 8, waarvan de polariteit overeenstemt met de reactantie
van de belasting.
De besturingseenheid
De gelijkspanning aan de uitgang tussen de pennen 7 en 8 van de fasedetector wordt
toegepast op de ingang van de differentiaalversterker, Q1 en Q2. Voor een handmatige
afregeling, kan S2 of S3 gebruikt worden om de versterker uit balans te brengen, en de
antenne af te stemmen. De afstemmingsgraad onder handbediening wordt bepaald door de
waarde van R9 en R20 voor een maximale regelsnelheid die zich voordoet bij R9= 90 kΩ.

Schema van de besturing, aangesloten op de afstemeenheid d.m.v. een 8-aderige kabel.
Q5, Q6, Q7 en Q8 vormen een zogenaamde H-brug voor de motoraandrijving.
I1,
Q3
Q1
Q5
Q7

I2 en I3 zijn 15 mA, 3V lampjes.
en Q4 = gecombineerd paar 2N656 transistoren.
en Q2 = gecombineerd paar 2N3567 transistoren.
en Q6 = 2N3055 of soortgelijke.
en Q8 = 2N456 of vergelijkbare.

De differentiaalversterkers Q3 en Q4 versterken de foutspanning aan de voet van de antenne,
tot het niveau dat door de motorregelaar vereist is. Q5, Q6, Q7 en Q8 vormen een
zogenaamde H-brug voor de motoraandrijving. De keuze van de transistoren van deze
controlebrug is niet kritisch. Alle transistoren, die de motorstroom kunnen verwerken zonder
op te warmen, zijn geschikt.
Als de motor controlerende brug uit balans komt (zoals een soort brug van Wheatstone), zullen
Q5 en Q8 of Q6 en Q7 geleiden, met tot gevolg dat een stroom door de motor gejaagd wordt,
die zijn as verdraait en zo ook de rotorplaten van de door deze as aangedreven C1.
Als C1 de grenzen van de rotatie heeft bereikt, botsen de rotorplaten op de lamellen van twee
grensschakelaars S2 en S3, en deze onderbreken daardoor de verbinding naar de massa van
de collektor van Q7 of Q8 waardoor een verdere rotatie in dezelfde zin wordt voorkomen.
De bedieningseenheid heeft drie signalisatielampen, I1 voor het vermogen, I2 voor wanneer
C1 het einde van de rotatie heeft bereikt, en I3 voor de motorspanning. Voor de beste
prestaties, moeten Q1 en Q2, CR3 en CR4, en Q3 en Q4 best als gelijkwaardige componenten
per koppel gekozen worden, dus bv. precies gelijke transistoren, te kiezen uit een ganse reeks
transistoren met hetzelfde type nummer, maar door meting van de collektorstroom, basis
stroom, en de be, bc.ec weerstanden. Om te compenseren voor componentverschillen, wordt
R15 geregeld voor nul volt tussen de collektoren van Q3 en Q4, zonder dat hoogfrequent
toegepast wordt op de ingang van de fasedetector op dat ogenblik.

De motor was in deze toepassing een 24 V exemplaar, maar motoren die werken op andere
spanningen zullen hier ook functioneren.
Een geïsoleerde tandwiel vertrager wordt opgesteld tussen de motoras en de C1 rotor-as.

Als men goed speurt op deze foto, ziet men ook de microschakelaars waarvan de druklamel
geraakt wordt door de ofwel volledig ingedraaide, ofwel volledig uitgedraaide rotor.
De zin van de stroom door de motorwikkelingen bepaalt de draairichting van de motoras en
daarmee ook, of de rotorplaten van C1 opschuiven naar de kant van de maximale of minimale
capaciteit, afhankelijk van de zin van de rotatie. De draad van de motor die, wanneer hij
positief gemaakt wordt, de capaciteit van C1 vergroot, moet verbonden worden met Q6 en Q8
via pin 2 van J1. Met één draad van de motor geaard, en spanning toegepast op de andere
draad, kan men de draaizin van de motor bepalen. Als de motor in de verkeerde richting draait
wanneer HF op de fasetetector wordt toegepast, dan is het nodig de draden op de pennen 7 en
8 van P1 om te wisselen. Het is aan te bevelen dat van de 8 geleiders in de reeds vermelde 8draads verbindingskabel tussen besturing en fasedetector, twee draden met grote koperdraad
diameter, worden voorbehouden voor de motorleidingen (pennen 1 en 2). Het aangenaamste
voordeel van deze antenne afstemmer, is dat de zender altijd een resistieve belasting ziet, en
men daarom niet steeds hoeft te herbeginnen met alles opnieuw af te regelen en bij te sturen,
nadat men op een frequentie werkte die ver af lag van degene waarop men eerst begon te
zenden en te ontvangen. Nadat deze antenne-tuner was geïnstalleerd en in werking gesteld,
bleek de SGV op 10, 15 en 20 meter verwaarloosbaar klein. Op 40 meter was de SGV op 7150
kHz 1,0:1 en steeg tot 1,5:1 aan de randen van de telefoonband. Op 80 meter is de
bandbreedte beperkt op het lage frequentie-einde 3,5 MHz, door de hoger gekozen
resonantiefrequentie van de antenne.
De breedte van de frequentieband, waarover de zender kan werken, zonder de belasting bij te
regelen, hangt af van de bandbreedte van de antenne (dit is de bandbreedte waarover de
stralingsweerstand van de antenne constant is). De afstemcondensator, wordt voor de gepaste
belasting van de versterker, het best ingesteld in het midden van een gekozen bereik. Wanneer
de verandering van de werkfrequentie zo groot is, dat dit een regeling van de belasting zou
vereisen, dan zal het afstemsysteem deze verstemming automatisch bijregelen.

Voorbeeld van een dergelijke commerciële antenne tuner: de Palstar:

Links: Palstar automatische antenne tuner met 2 stappenmotoren (voor de afstemming v.d.
regelbare condensator, en voor de spoel met regelbare zelfinductie), geschikt voor tot 1800 W
HF. (kost 1500 euro).
Rechts: door een OM zelf gebouwde antenne afstemmer met ongeveer dezelfde componenten,
maar nog alles handbediend, niets automatisch. Dus mooi afgewerkt, maar tijdrovend
afstemmen met een onwennig gevoel, en met het gevaar om de eindtrap van de zender bij
langdurig afregelen te verbranden, vooral met kortsluiting van de eindversterker-transistoren,
of van het schermrooster van de eindbuizen gelast aan andere elektroden in de buis, met
overvonkingen.
Automatische afstemming en koppeling van de eindtrap van een zender aan de antenne, door
PA0DEN, D. H. van Graas, Haarlem, uit een oud nummer van Electron van de Veron.
Hoewel geschikt voor de normale CW- of AM-eindtrappen, heeft de toepassing van de
automatische afstemming in het bijzonder bij EZB grote voordelen. Hier moet namelijk de
antenne zeer nauwkeurig gekoppeld worden met de zender.
Een onjuiste koppeling veroorzaakt direct een ongunstig rendement van de zendinstallatie. De
normale procedure van een AM- of CW-systeem geldt niet meer voor EZB. Het afregelen op
een bepaalde anodestroom of op maximum antennestroom zal de lineariteit van een EZB
eindtrap niet ten goede komen.
Rekenvoorbeeld: Men wenst de buis 4X150A voor EZB aan te passen met behulp van een pifilter aan een antennekabel van 50 ohm.

Uit een studie daarover in het A.R.R.L.-Handbook volgt: Bij Va= +1000 V, is Wo = 11 5 W.
Daar de anodespanning Va(min) niet beneden de schermroosterspanning mag dalen (V g2= 300
V ) , wordt de anode hoogfrequente piekspanning 1000 - ( 300+100)= 600 Vpiek zodat die

lager ligt dan de 600 Vpiek. Voor CW of A M geldt R a = Vadc/l a d c .
V o o r h e t p i - f i l t e r g e l d t : Q= 15; R1= 1500 Ω; R2 = 50 Ω; ZC1= 100 Ω; en
Ra= [(Va)2]/2Wo = 360000/230 =1570 Ω. Daarentegen vinden we in het buizenboek Ra =

R1/R2
Z R *
C2
2 Q2 +1-R1/R2

Z =
L

Q*R1+(R1*R2)/Z
C2
Q 2 +1

De condensatoren kunnen samengesteld worden uit een aantal parallel geschakelde mica
hoogspannings condensatoren (3000 V ) .
C2 bestaat uit een parallelschakeling van 2000 pF vast en 2 x 500 pF variabel. De spoel kan
uitgevoerd worden als rolspoel of als vaste spoel met koperen of ijzerpoederkern, welke
bewogen wordt d.m.v. een speelgoedmotortje met vertraging. Veronderstellen we nu dat de
kringverliezen op 1 0 % k u n n e n g e s c h a t w o r d e n , d a n i s m e t W o van de buis= 1 1 5
W , Wo van de antenne= 104 W. De wisselspanning over C1= (115 x 1500) 0,5 = 415 Veff. of 590
Vpiek. Die over C2= (104 x 50)0,5 = 72 Veff. of 102 Vpiek. [=> dat is telkens de vierkantswortel uit
het vermogen x de weerstand].
De fase-detector.

C3= 3 pF, gemaakt van een stukje coax; C4= 100
trimmer.

pF

mica; C5= 20

pF

mica; G6= 100 pF

De capacitieve spanningsdelers C3 en C4 alsook C5 en C6, brengen de spanningen terug tot ca
1 8 Vpiek.Gelijkgericht zijn de spanningen bij een juiste aanpassing, samen nul volt.
Indien hun samenstel niet gelijk is aan 0 V , dan wordt deze foutspanning (A in de figuur hier
boven) via een gelijkspanningsversterker toegevoerd naar een relais, dat er zal voor zorgen
dat de motor door een gepaste asverdraaiing, C 2 tot een juiste stand zal bijregelen.
C3= 3 pF, gemaakt van een stukje coax; C4= 100 pF mica; C5= 20 pF mica; G6= 100 pF trimmer.
De capacitieve spanningsdelers C3 en C4 alsook C5 en C6, brengen de spanningen terug tot ca
1 8 Vpiek. Gelijkgericht zijn de spanningen bij een juiste aanpassing, samen nul volt.

Dioden: OA-types of wat men liggen heeft. Re1 en Re2= relais 5 V, 5 mA , 1 maal
wissel, of draaispoelmeter met kontakten-aanwijzer, of polair relais.
Voor de fase-afstemming van de kring worden de wisselspanningen die toegepast worden op
het rooster en de anode van de eindbuis of de spanningen op de basis en de collector van de
eindtransistor met elkaar vergeleken. De anodespanning of collektorspanning wordt
afgenomen via de spanningdeler C 7 en R3 (hier onder rechts).

C8 = 27 pF mica ; C9 = 120 pF mica;
R3 = 4 stuks 100 Ω in parallel gesoldeerd, dus in totaal 25 Ω.
C7= 30 pF voor 80 m (3 kV); C7= 15 pF voor 40 m; C7=7 pF voor 20 m; C7= 4 pF voor 15 m;
C7= 3 pF voor 10 m.
De 7 pF, 4 pF en 3 pF zijn gemaakt van een stukje coaxiale kabel, waarvan de capaciteit per
lengte-eenheid gemeten wordt met een digitale capaciteitsmeter. Een gemakkelijke vuistregel
daarbij is, dat een coaxiale kabel RG8/U een capaciteit heeft van 1 pF per cm.
De spanning over R3 is 90° verschoven t.o.v. de anodespanning (collektorspanning).
De spanningen over de secundaire windingen van de HF-trafo worden opgeteld bij de

roosterspanning (basisspanning) via de spanningsdeler C8-C9. De transfo is gemaakt van een
6 mm dikke ring, gezaagd van een ferrietstaaf met 20 mm buitendiameter en met een opening
in het midden van 8 mm. Twee stuks ijzerzagen zijn voldoende. Het een en ander wordt met
schuurlinnen mooi gemaakt en bewikkeld met zgn. telefoondraad.

Op resonantie zal de spanning P in het vector-diagram gelijk zijn aan die van Q.
Na gelijkrichting is dan de foutspanning gelijk aan nul. Wanneer de anodekring/collectorkring
niet in resonantie is, draaien de vectoren Va, e1 en e2 ten opzichte van e3.
Hierdoor wordt P niet gelijk aan Q, dus ontstaat er een positieve of negatieve foutspanning B.
(B in de schakeling rechts hier boven).
Via een gelijkstroomversterker zullen de relais de motor zodanig sturen, dat L verandert totdat
P= 0, dus op resonantie van de kring. Het afstemsysteem wordt in werking gesteld met behulp
van een drukknop in de motorvoeding. Dit ter voorkoming van het voortdurend pendelen van
de motor bij een maximale uitsturing van de zender.
De gelijkspanningsversterker bestaat uit een aantal transistoren die zodanig uitgezocht zijn,
dat in de schakeling de collektorspanningen gelijk zijn aan elkaar binnen 1 V nauwkeurigheid,
en met behulp van de basisweerstanden R1 en R2 worden ze ingesteld op de halve
voedingsspanning van de transistoren Tr1 en Tr2:

De transistoren Tr1 en Tr2 zijn op een koelplaat gemonteerd. Als voeding wordt een gewikkelde
uitgangstransfo gebruikt met primair 6,3 V en secundair een aantal 9 V wikkelingen, goed
geïsoleerd t.o.v. elkaar. De overige transistoren vereisen geen grote gelijkheid.

Als dioden dienen pnp transistoren waarvan de emitter niet aangesloten wordt.
De automatische afstemming van een eindtrap.
Hierbij wordt de eindtrap automatisch in resonantie afgestemd op het ogenblik dat men de
sturende frequentie van de VFO of van een kristaloscillator wijzigt. Vooral in het eerste geval,
wanneer men met een VFO voortdurend van de ene naar de andere frequentie overgaat, bv.
tijdens een contest, kan deze oplossing bijzonder aantrekkelijk zijn. Met dit systeem voorkomt
men ook dat de vermogenversterkerbuis, of de vermogentransistor zou beschadigd worden
door een verkeerde afstemming, waarbij een te grote dissipatie en warmteontwikkeling
optreedt als gevolg van een uit-resonantie toestand gedurende min of meer lange perioden.
Omdat bij automatische afstemming, een aantal afstemknoppen op het voorpaneel van de
zender wegvallen, kan men de eindtrap in een verder afgelegen punt van het huis of
appartement opstellen, bv. op een koele zolder, of dicht bij de antenne zodat de transmissielijnverliezen geringer worden door de kortere voedingslijn, of in de kofferruimte van een auto.
In het hieronder beschreven automatisch afstemsysteem, ontwikkelt een fase-detektor,
gekoppeld met de tankkring van de eindversterker, een foutspanning, wanneer de tankkring uit

resonantie is afgestemd. Dit foutsein stuurt een servo-versterker, die de verdraaiing
controleert van de d.m.v. een motor aangedreven afstemcondensator. Op het ogenblik dat de
resonantietoestand hersteld is, verdwijnt de foutspanning, en de draaibeweging valt stil.

Alle dioden zijn 1N34 of 1N38.
De fase-detector.
De fasedetector schakeling (ingesloten door streeplijntjes) hierboven afgebeeld, is met een piuitgangsnetwerk gekoppeld met de tankkring van een gewone geaarde kathode HF versterker.
De detector werkt zoals een Foster Seeley FM discriminator. Hij vergelijkt de fase van de HFstuurspanning van de versterker, met de emk's in fasetegenstelling, die geïnduceerd worden in
een in het midden afgetakte spoelkring, die gekoppeld is met de spoel van de eindversterker
tankkring. Men kan hetzelfde principe toepassen op een geaard rooster versterker, en de
katodespanning als referentie gebruiken.
In een normaal werkende versterker, zijn de betrekkingen tussen de fazen, zodanig, dat de
fase van de roosterstuurspanning, gebruikt als referentie, moet verschoven worden over 90°,
om aanleiding te geven tot de gewenste voorwaarden van het fasedetector evenwicht (= nul
gelijkgerichte foutspanning) wanneer de tankkring in resonantie is. De faseverschuiving komt
tot stand, door een seriecondensator te gebruiken. Een verschuiving over een volledige 90° is
niet in een enkele stap te verwezenlijken, maar wanneer de reactantie van C1 groot is t.o.v. de
weerstand van R3, zal de verschuiving ongeveer 85° bedragen, hetgeen voldoende is voor
deze toepassing. Wanneer de tankkring uit resonantie is, verandert de fasebetrekking tussen
de referentie roosterspanning en de e.m.k. geïnduceerd in de oppiklus van het spoelen
gedeelte. Het gevolg hiervan is, dat de detector een positieve of negatieve spanning afgeeft,
en dit sein is bepalend voor de zin waarin de afstemcondensator van de tankkring zal geregeld
worden, om de resonantie te herstellen.

Bandbreedte.
Omdat het voortbrengen van een foutspanning afhangt van de stroom doorheen de tankkring
van een versterker, is het duidelijk, dat er een grens is aan de grootte van de verstemming van
de versterker, zonder dat de controle door de facedetector verloren gaat.
Breedband regelsystemen, maken gewoonlijk gebruik van een scanning- of zoeksysteem,
samen met de fasedetector. Deze laatste begint slechts te regelen, nadat de scanner de tankkringafstemming binnen het bereik van de detector gebracht heeft.
De bandbreedte van het detectorsysteem, samen met de opstelling die in de bovenstaande
figuur toegepast werd, is groot genoeg om een rechtstreekse controle toe te laten zonder het
gebruik van een scanner.
Dit is mogelijk door de betrekkelijk geringe bandbreedte van de amateurbanden.
In feite kan men met een 200 pF afstemcondensator reeds de 40 en de 80 m band bestrijken.
Op de 40 m band is de condensator geregeld op minimum capaciteit. Gaat men met de sturing
over naar de 80 m band, dan zal het systeem volgen, en de eindversterker automatisch
afstemmen binnen deze band.
De dioden van de detector staan in een spanningsverdubbelingsschakeling omdat deze laatste
een grotere bandbreedte oplevert. De spanningen aan de beide zijden van de detector, staan
op een zodanige manier in tegenstelling, dat wanneer de tankkring ver van resonantie
verwijderd is, de zijde waarover de grootste spanning heerst, de andere zijde in de sperzin
polariseert.
Vermits het afgegeven foutsein de som is van de spanningen, die verschijnen over R1 en R2,
zal de foutspanning vergroten, naarmate de onbalans in de detector toeneemt.
De resulterende weergavekarakteristiek is zodanig, dat de door de detector afgegeven
spanning klein is, dichtbij resonantie, maar boven nul blijft over een groter bereik.
Wanneer de detector gebruikt wordt met een gevoelige versterker, is een zeer geringe
spanning reeds voldoende, om de rotorplaten van de afstemcondensator zodanig te
verdraaien, dat men terug naar resonantie gaat.
Andere factoren, die de bandbreedte beïnvloeden, zijn de kwaliteitsfactor Q van de tankkring,
de grootte van de sturing, en het uitgangsvermogen van de versterker.
Nog een voordeel van deze detector is, dat hij sterk kan gekoppeld worden met de tankkring,
zonder dat de dioden uitbranden. Maar 1 N34 dioden, opgenomen in een spoellus op 5 cm van
de tankspoel van bijvoorbeeld twee 250 TH of gelijkaardige vermogenversterker buizen, in
push pull werkend op 2500 V, lopen geen gevaar.
Vervaardigen en testen van de detector.
Men kan de condensator C1 (in de zevende figuur hier boven) vervaardigen d.m.v. een kort
stuk RG-59/U coaxiale kabel

De figuur toont aan, hoe men de tankspoel kan vervaardigen, die dient afgeschermd te worden
om een elektrostatische koppeling te voorkomen. De condensator C2 en de afscherming van L
in de fase detector, kan men het best aarden in hetzelfde punt als de afstemcondensator van
de versterker. Daarbij moeten de verbindingsdraden van L zo kort mogelijk gehouden worden.
Men kan bij het vervaardigen van het automatisch afstemsysteem eerst de fase-detector
maken, en hem tijdelijk met de versterker koppelen, daarbij een transistor voltmeter
gebruikend met een nul in het midden van de schaal. Wanneer men plus of min 0,5 Volt kan
bekomen over R1 en R2 (tweede figuur hier boven binnen de stippellijntjes), en dit over gans
het bestreken frequentiegebied, dan is alles in orde. Wanneer men er niet toe komt, een
gepast foutsein af te leiden (men geraakt niet terug in resonantie), dan kan dit te wijten zijn
aan een parasitaire oscillatie, of aan harmonische resonanties in de HF versterker, of aan
lusstromen in de fasedetector. Wanneer het punt, waarbij de polariteit van het uitgangssein
omkeert, niet samenvalt met de resonantietoestand, is het aan te raden de waarden van C1 en
R3 te verkleinen. [R3 in de zesde figuur hier boven]. De ondervinding heeft aangetoond, dat
een 10 tot 25 pF keramische condensator over R3, de afstemnauwkeurigheid op de hogere
frequenties zal verbeteren. De polariteit van de uitgangsspanning kan omgekeerd worden,
door de toevoerdraden naar L (in de tweede figuur hier boven) te kruisen.
Gelijkstroom servo.
Verschillende opstellingen werden uitgeprobeerd, vooraleer te komen tot de volgende
uitvoering.

Q2, Q2= npn audio stuurtrap (Sylvanìa ECG123, of equiv.). Q3. Q4= pnp LF uitgangsversterker (Sylvonia ECG104, of equiv.). K1, K2= S.p.d.t. relais met 12 volt, 100 Ω spoel.
De motor is een 2-volt type met omkering van de draaizin. CR1, CR2= 1N34 of SK3017A.
De schakeling stelt een gelijkspannings-differentiaalversterker voor, die zowel op positieve, als
op negatieve foutspanningen reageert, en een nauwkeurige symmetrie vertoont.
Door de temperatuurafhankelijkheid, kan de werking onstabiel worden. De opstelling van de
figuur bestaat uit twee afzonderlijke tweetraps-versterkers, die elk met een positieve spanning
moeten gestuurd worden. De dioden CR1 en CR2 werken als schakelaar. Wanneer de klem A
positief is t.o.v. B, wordt B naar de massa gelegd over CR2, waardoor Q2 gesperd wordt, en de
volledige positieve foutspanning toegepast wordt op Q1. Wanneer Q1, Q3 tuurt, legt het relais
K1 een zijde van de ingangskring van de motor naar de massa. De andere zijde wordt gevoed
over het normaal gesloten kontakt van K2. Hierdoor gaat de motor in éen zin draaien.
Wanneer de klem B positief is t.o.v. A naar de massa gelegd over CR1, en het positief foutsein
wordt toegepast op Q 2 , dan zal Q4 het relais K2 bekrachtigen, waardoor de motor in de
tegenovergestelde zin gaat draaien.
Schakeling tegen oscilleren.
Servo-systemen van het hier beschreven type, hebben de neiging te oscilleren, rond het
resonantiepunt, te wijten aan het doorschot, dat veroorzaakt wordt door de traagheid van het
systeem. De achterste kontakten van K1 en K2 zorgen voor een zekere remwerking door de
motorarmatuur kort te sluiten wanneer het een of het ander kontakt losgelaten en ontspannen
wordt, op het ogenblik dat het foutsein verdwijnt op resonantie. Dit is echter gewoonlijk niet
voldoende om oscillaties te elimineren, behalve bij een zeer trage afstemming.
De terugkoppelkring, die bestaat uit C1, C2, R1 en CR3 verkleint de oscillatieneiging nog meer,
wanneer het netwerk teruggelegd wordt naar het midden van de koppellus in de fasedetector.
Een eigenschap van een condensator is, dat de stroom, die er doorheen gaat, afhangt van de
spanningsverandering die er over staat. Bij konstante foutseinen, verandert de spanning over
C1 en C2 traag en als gevolg daarvan, is het spanningsverval I*R over R1 klein. Wanneer het
foutsein aanvangt door het steil cross-over-gedeelte van de kromme, dichtbij resonantie, vloeit
er een grotere stroom doorheen R1 en het negatief gericht gedeelte van de spanning over R1
wordt over CR3 toegepast op de middenaftakking van de fasedetector. Hierdoor worden Q1 en
Q2 in de sperzin gepolariseerd, waardoor de kans op oscilleren verkleint.

Hieronder volgt een voorbeeld van een 144 MHz versterker met ZHF versterkerbuizen van het
rechts afgebeelde type. (W2GN
amplifier using a pair of 4CX400 tubes in a stripline
configuration).

Ingangsvermogen 8 W, uitgangsvermogen 500 W.
500 W 70 cm UHF versterker door W6PQL.

Veel OM’s hebben gewacht op vermogen- transistoren of andere soorten halfgeleiders, die de
gekende vermogenbuizen voor ZHF en UHF, of nog hogere frequenties zouden kunnen
vervangen. Freescale Semiconductor 1,25 kW en 600 W transistoren hebben veel aandacht
gekregen, en dit resulteerde in de ontwikkeling van vermogen versterkers voor 6m, 2m
(F1JRD) en 220 MHz (W6PQL).
In het januari 2012 nummer van Dubus magazine, stelde F5FLN zijn halve kW versterker
voor, voor de 70 cm band. Deze versterker is gebaseerd op de 600 W Freescale
MRFE6VP5600H, zoals afgebeeld in het hierboven staand schema.
Het HF-dek rechts van de halfgeleider is mijn eigen (W6PQL) versie van het herwerkte en
gewijzigde ontwerp, met een paar verbeteringen (optimale impedantie-aanpassingen aan in-en
uitgang, temperatuur-gecompenseerd, en symmetrische voorspanningskringen, vereenvoudigde indeling en verbeterde balun in de uitgangstrap.
De MRF-… heb ik geschroefd op een grote koelvin.
Het testen van de versterker bewees dat hij een uitgangsvermogen van 500 W aflevert op 472
MHz, maar door nog enkele verbeteringen aan te brengen heb ik dat kunnen ophalen tot 580
W.
Bijvoorbeeld voor de 220 pF condensatoren die men rechts aan de uitgang ziet zitten, heb ik
gekozen voor type MIN02 metaalmica, geplaatst aan de uitgang van de Lecherlijn lamellen.

Er is een andere verandering die ik heb aangebracht, door de voorspanning toe te voeren zoals
onderaan links op het schema zichtbaar is, wat leidde tot een betere balans tussen de twee
helften van de schakeling, hetgeen resulteerde in een groter uitgangsvermogen.
De Rg402 is een uitgangsbalun, waarvan de afscherming geaard is, zoals aangegeven door de
naar massa verbinding. Dit draagt bij tot de stabiele werking van deze versterker.
De balun verbindt de bovenste en onderste helft van de schakeling samen, en koppelt het
vermogen van het geheel dan naar buiten naar de uitgang.
De metingen werden uitgevoerd met een UHF wattmeter.
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Stop filter voor 144 MHz en andere frequenties (uit UKW-Berichte), door DF9CY.
Wat moet men doen, als een buurman komt bellen aan de deur, reklamerend over een storing
van zijn TV, net op het ogenblik dat je met die uitzonderlijke DX een QSO maakt. Hier volgt
een oplossing met een filter voor (het niet meer storen van) TV of radio-ontvangst.
Het schema van een door DF9CY ontworpen TVI-stop-filter kan aan deze toestand een mouw
passen.

Gebruik hoge Q RG400 kabel; alle componenten zijn SMD uitvoeringen
Het filter werd oorspronkelijk ontworpen voor TV-frequenties vanaf 175 MHz. Het is een 5polig hoogdoorlaat filter, gevoed over een ingangscondensator van 22 pF. Alle onderdelen zijn
SMD (surface mounted device) componenten, zelfs de spoelen. Dit betekent dat de Q relatief
gering is.

Over de doorlaatband kan opgemerkt worden dat het tussenschakelverlies op 175 MHz 2,5 dB
bedraagt, op 220 MHz 1,5 dB, en op de UHF-band tussen 470 en 690 MHz werd 1,2 dB
gemeten. Het bandstop filter werkt ook uitstekend op verschillende korte golf banden en op 50
MHz. Zo werd op 28 MHz een verzwakking gemeten van -60 dB en op 50 MHz -55 dB. Op de 2
meter band presteert het minder goed vanwege de lage Q van de spoelen, en de demping
bedraagt slechts 18 dB op 144 MHz. Wat de 70 cm band betreft, is het best op 432 MHz een
kwart golf stub toe te voegen aan de uitgang, en daarbij is het aan te raden om een type
Teflon-kabel te gebruiken zoals de RG400 of RG142. Deze heeft een hoge Q en is smal-bandig.
Op de 23 cm band zal een 70 cm stub op zijn derde harmonische werken, hetzij 3 x 432 MHz=
1296 MHz.

Links: “Ik zou er veel geld op durven verwedden dat deze OM niet getrouwd is “.
Rechts: ”Je zou je kunnen beginnen interesseren voor radio-amateurisme, Marie, want dat is
een prachtige hobby om vrije, en verloren uren mee te vullen”
.

