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Ben Schellekens 
 
Fysieke bijeenkomst 

Na anderhalf jaar zijn we weer in het Nimeto bij 
elkaar gekomen. Het was geen reguliere bijeenkomst 
maar een Algemene Ledenvergadering, het verslag 
vindt u verderop in deze Kunstmaan. In totaal waren 
13 leden aanwezig en drie leden via de Zoom. Het 
was leuk om iedereen weer te zien en bij te kletsen. 
Dit gaat veel beter dan via Zoom. 

 
Omdat de kantine van het Nimeto wordt verbouwd 
had het bestuur een hapje en een drankje 
aangeboden waar dankbaar gebruik van werd 
gemaakt. We hebben een groot lokaal tot onze 
beschikking gekregen. Het grote voordeel ten 
opzichte van de kantine is dat we hier niet door 
andere groepen worden gestoord bij de presentaties. 
De novemberbijeenkomst zal ook in dit lokaal 
plaatsvinden. 
 
Wat we nog wel moeten bekijken is hoe we onze 
leden op afstand beter kunnen laten deelnemen aan 
de bijeenkomst. Met een laptop rondlopen is niet 
ideaal. Vooral ook omdat de laptop een 
richtmicrofoon heeft en het geluid dan niet altijd goed 
of helemaal niet overkomt. Een extra luidspreker is 
ook handig als de leden op afstand wat zeggen. 
Ondanks dat de bibliotheek in verhuisdozen is 
opgeborgen heeft Paul veel publicaties op zijn tafeltje 
uitgestald. 

 
   De bibliotheek is weer geopend! 

Harm heeft veel knutsels meegenomen, zoals filters, 
LNA, patchantenne en helicals voor de 8 GHz. 
Hendrik toonde zelfgedraaide wormwielen en een 
rotorsturing vergelijkbaar met de antenne in 
Effelsberg. 

Links de rotor van Hendrik, naar het idee van de 
radio telescoop in Effelsberg. Zoek de verschillen! 
 
De Kunstmaan 

Rob heeft de lezing die Frans op de meibijeenkomst 
heeft gegeven uitgewerkt tot een lezenswaardig 
artikel. De presentatie hebben we op onze website 
gezet. 
 
Harm komt met zijn vervolg op zijn artikel "Een 
bijzondere kunstmaan". Hierin een beschrijving van 
een "kunstmaan" voor de 8 GHz. Het uitgangspunt is 
een ADF4351 met een drietraps vermenigvuldiger, 
zowel aan de zend- als ontvangstkant. Harm 
demonstreerde de opstelling op de laatste 
bijeenkomst met 28mm koperen buis als golfpijp in 
de functie van koppeling tussen meetzender en de 
ontvanger. 
 
Paul heeft de UKW-Berichte uitgeplozen en heeft ook 
een bijdrage Uit de bibliotheek geschreven. 
Rob heeft het verslag van de Algemene 
Ledenvergadering geschreven. 
 
Van mijn hand een artikel over de nieuwe 
rotorstuurprint, geschikt voor gelijkstroommotoren 
met pulstellers. Ook ben ik de afgelopen tijd druk 
bezig geweest met metaalbewerking, in het bijzonder 
het maken van behuizingen. Mijn bevindingen heb ik 
een artikeltje gezet. 
 
Veel leesplezier gewenst met deze Kunstmaan en 
hopelijk zien we elkaar weer op de bijeenkomst op 13 
november. 
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ROTORSTURINGSPRINT 2021 
 
 
 
Ben Schellekens 
 
Inleiding 

Meerdere leden hebben de rotorsturing van Harrie 
van Deursen nagebouwd. Deze rotorsturing bestaat 
uit een kleine print met twee H-bruggen en opto-
couplers. Met een 20-polige bandkabel wordt een 
verbinding gelegd naar een 8052-processorboard 
van Elektuur uit 1991! De azimut-elevatie of XY-
gegevens worden via de seriële poort naar het 
processorboard gestuurd. Het ontwerp van Harrie 
heeft de tand des tijds ruimschoots doorstaan en 
werkt bij mij al een decennium probleemloos. 
 

 
Rotorstuurprint uit 2000 ontworpen door Harrie 
 
Nu zijn rotoren en rotorsturing een lastig onderwerp. 
Er komt mechanica bij kijken en je moet soms metaal 
bewerken. Het moet geschikt zijn om in weer en wind 
te functioneren. Bij mij was het in ieder geval de 
"sluitpost" bij de bouw van een ontvangststation. 
 
Rotordiscussie 

Om de drempel van de rotor- / antennesturing zo 
laag mogelijk te maken hebben we op de 
bijeenkomst van maart 2020 een discussie gevoerd 
over wat een ideale rotorsturing zou zijn. Uit deze 
discussie is geen duidelijke “winnaar” naar voren 
gekomen. Maar de gelijkstroommotor met pulsgevers 
is zeker nog niet afgeschreven. 
 
Uit de discussie kwam wel naar voren dat het 
ontwerp nabouw-zeker moest zijn en dat is bij het 
ontwerp van Harrie wel een probleem geworden: 
 

 De printen moet je zelf etsen. Voor de liefhebbers: 
we hebben nog de films liggen waarmee je de 
printplaat kan belichten. 

 Gebruik je het Elektuur-processorboard dan moet 
je EPROM's programmeren. De onderdelen zijn 
overigens na 30 jaar nog steeds te koop 

 De rotorsturing van Harrie is ontworpen voor 36V 
motoren. Zelf gebruik ik 24V motoren en dit gaat 
net. 12V motoren kunnen niet worden gebruikt 

omdat er spanningsdelers worden gebruikt voor 
de aansturing van de MOSFET’s. Er is dan te 
weinig spanning om de MOSFET’s goed open te 
sturen. 

 
Uitgangspunten voor een nieuwe rotorsturing 

 Als microprocessor hebben we voor de Arduino 
Nano gekozen. Deze is klein en kan eenvoudig op 
de print worden gemonteerd. 

 Gebruik opto-couplers om storingen buiten de 
deur te houden. Zo is er een volledig galvanische 
scheiding tussen Arduino / pc-kant en de 
rotorsturing met de motoren. 

 De H-bruggen hebben we niet op de print 
opgenomen. Het loont echt niet meer om deze 
zelf te bouwen. Los daarvan, mocht een MOSFET 
het begeven, dan zal je deze moeten vervangen. 
Zonder beschadiging uit een doorgemetalliseerde 
print los solderen is heel lastig. 

Voor de H-bruggen kan ieder exemplaar worden 
gebruikt dat geschikt is om digitaal (5V) aangestuurd 
te worden. In het ontwerp hebben we rekening 
gehouden met L298N-modules en een zwaarder 
uitgevoerd IRF3205-driver board. 
 
Wat voorafgaand aan de bouw bekend moet zijn 
Voordat met de bouw van deze rotorsturing kan 
worden begonnen moeten een aantal zaken bekend 
zijn: 

 Hoeveel spanning hebben de 
gelijkstroommotoren nodig en hoeveel stroom 
trekken deze. 

 Wat is het aantal pulsen per seconde die de 
pulsgevers afgeven en wat is de duty cycle? 
Omdat er laagdoorlaatfilters op de print zitten, 
moeten deze eventueel worden aangepast. 

 Schakelen de pulsgevers als NPN of als PNP 
transistoren. Hoeveel stroom trekken de 
pulsgevers? 
 

Bij de bespreking van het schema kom ik hier nog 
uitgebreid op terug.. 
 
Beschrijving van het schema 

 
Voeding 
De rotorsturingsprint kan gevoed worden met een 
spanning tot 36V. Overigens loopt de stroom voor de 
motoren niet via deze print, maar gaat direct naar de 
printen met de H-bruggen. 
 
Afhankelijk van de gekozen motoren zal je een 
bijpassende voeding moeten kiezen. Deze 
rotorsturing kan je dan ook op deze voeding 
aansluiten. 
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Gebruik je 36V motoren dan is U4, een LM317, vaak 
nodig omdat deze de spanning omlaag brengt naar 
28V. Sommige schakelende regulators mogen niet 
meer aan de ingang hebben. 
 
Aan de ingang van de voeding zit U12, ook een 
LM317. Deze heeft als enig doel om een eventuele 
pulsgever in de rotor te voeden. Hier is hij 
gedimensioneerd als een 12V voeding. Omdat U12 
niet van een koellichaam is voorzien, mag deze niet 
zwaar worden belast. 
 
Heb je 24V motoren, dan kan U4 (en D3, R19 en 
R20) komen te vervallen en kan D4 direct op de 
TSR-1-2450 worden aangesloten. 
 
Heb je 12V motoren dan kan eventueel ook U12 (en 
R22 en R23) komen te vervallen. Dit is afhankelijk 
van de spanning voor de pulsgevers. 
 
De TEA1-0505 is een galvanische scheiding voor de 
5V, die de Arduino nodig heeft. Deze TEA1-0505 is 
optioneel, omdat de Arduino ook via de USB-poort 
kan worden gevoed. Gebruik je de TEA1-0505 niet, 
dan zullen ook U2, U3 en de 74HC14 uit de USB van 
de Arduino worden gevoed. 
 
Resetten van de Arduino 
Kies je ervoor om de Arduino via de USB-poort te 
voeden, dan zal de Arduino altijd aanstaan als de 
computer aanstaat, ook als je geen satellieten aan 
het ontvangen bent. De enige manier om dan de 
Arduino te resetten is door op de reset-knop op de 
Arduino nano te drukken. Wanneer de print is 
ingebouwd kom je hier moeilijk bij. Je zou een 
resetschakelaar parallel aan "JP1+C5" moeten 
zetten, de Arduino zal dan ook resetten. 
 
Wil je voorkomen dat de Arduino reset, wanneer de 
seriële poort wordt geopend (dit is standaard gedrag 
van de Arduino), dan moet je jumper JP1 plaatsen. 
Wanneer de Arduino moet worden geprogrammeerd 
dan moet JP1 worden verwijderd. 
 
Optocouplers 
In het schema zien we aan de uitgangen van de 
Arduino een zestal optocouplers. Deze zijn van het 
type H11L1 en zijn geschikt om rechtstreeks digitale 
schakelingen aan te sturen tot een datarate van 1 
MHz en hebben een ingebouwde schmitt-trigger. 

 
Arduino-pin als current source en sink. 
 
Zou je de H11L1 standaard aansluiten (als current 
source, LED aan de Arduino en GND), dan is deze 

inverterend. Met name voor de PWM 
(snelheidsregeling van de motoren) is dit niet handig. 
Maar je kan de Arduino ook laten sinken. Zet je dan 
een logische één op de uitgang dan loopt er geen 
stroom door de LED. Omdat de optocoupler 
inverterend is staat er een logische één op de 
uitgang. 
 
Dan hebben we nog de optocouplers waar de 
rotorpulsen binnenkomen. Hier is voor de CNY17-4 
optocouplers gekozen omdat er nog een 
laagdoorlaatfilter (R6/C3 en R5/C2) aanwezig is om 
eventuele stoorpulsen (die van PWM-aansturing van 
de motoren afkomen) te onderdrukken. 
 
Laagdoorlaatfilter 
De dimensionering van het laagdoorlaatfilter is 
afhankelijk van de pulsgever. Wanneer je een 
draaiend schijfje hebt met één enkel gaatje, dan is de 
duty cycle heel laag. Wanneer je een vaantje maakt, 
kan je naar een duty cycle van 50 procent. 
 
Het laagdoorlaatfilter moet de pulsen van de rotor 
ongestoord doorlaten maar eventuele stoorpulsen 
onderdrukken. 
 
Met mijn signaalgenerator heb ik wat metingen 
verricht: 
Meting kanaal 1, blauw: op pin 1 van J1, waar de 
rotorpulsen binnenkomen, maar nu van de 
signaalgenerator. 
Meting kanaal 2, rood: op pin 1 van J4. Dit is de 
uitgang voor een optionele pulsteller. Dit signaal gaat 
naar de Arduino. 
Meting kanaal 3: groen: na het laagdoorlaatfilter, op 
de ingang van de 74HC14. 

 
Frequentie: 1 Hz, dutycycle 50 %, tijdbasis 1s 
 

 
Frequentie: 10 Hz, dutycycle 50 %, tijdbasis 20 mS 
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Frequentie: 50 Hz, dutycycle 50 %, tijdbasis 5 mS 
 
Hoe hoger de frequentie, hoe korter de puls uit de 
74HC14 en je krijgt een verschuiving (die niet erg is). 
Boven de 65 Hz komt er niets meer doorheen. 
Bij de onderstaande duty cycle is de maximale 
frequentie als volgt: 
20 % - 19 Hz 
30 % - 29 Hz 
40 % - 44 Hz 
50 % - 65 Hz 
 
Je kan natuurlijk het filter altijd anders dimensioneren 
als de pulsfrequentie te hoog is. 
 
Het liefst heb je een duty cycle van 50 procent omdat 
je hiermee het doorlaatcurve van het 
laagdoorlaatfilter zo laag mogelijk kunt maken. 
 
Beschrijving van de connectoren 

Hieronder wil ik verder gaan met een beschrijving 
van de connectoren. Dit zal de werking van de 
rotorbesturingsprint verder verduidelijken. 
 
De aansluitingen aan de rotorkant 
J10 - De voeding van de rotorbesturingsprint. Dit kan 
uit dezelfde voeding komen als de motoren. 
J1 - Dit is de aansluiting voor de rotorpulsen. De 12V 
en GND is voor het voeden van een pulsgever. Dit is 
afhankelijk van het type rotor / pulsgever dat wordt 
gebruikt! 
J15 - Type pulsgever voor de elevatie of de y-as: Met 
twee jumpers geef je aan of de pulsgever naar GND 
schakelt (NPN) of naar de plus (PNP). 
J16 - Als J15 maar dan voor azimut of de y-as. 
J14 - Dit is een 5V-uitgang wanneer gebruik wordt 
gemaakt van de L298N-modules. 
J8 - Deze connector is voor het aansluiten van het 
IRF3205-driver board. 
J9 - Voor het aansluiten van de L298N. 
J6 - Voor het aansluiten van tweede, optionele, 
L298N. Dit als er meer stroom voor de motoren nodig 
is. 
J5 - Plaats je hier drie jumpers dan zal de dubbele H-
brug in de L298 parallel worden geschakeld en kan je 
één motor, met een hogere stroom, aansturen. De 
twee uitgangen van de L298 moet je dan ook parallel 
schakelen. Zie verder de datasheet van de L298, 
figuur 7. Dit hebben we niet getest? 
 

 
Parallelschakeling van de in- en uitgangen van de 
L298. Uit de datasheet, figuur 7, meer info aldaar. 
 
J7 - Als J5 maar dan voor de elevatie / y-as. 
J5/J7 - Plaats je tussen J5 en J7 drie jumpers, dan 
kan je op J9 een L298N-module aansluiten die twee 
motoren kan aansturen. 
Plaats je geen jumpers op J5 en J7, dan heb je twee 
L298N-modules nodig die voor de helft worden 
gebruikt. 
 
De aansluitingen aan de pc-kant 
J2 - Is een optionele connector die alle overige 
Arduino-pinnen naar buiten brengt. Je zou deze 
kunnen gebruiken om het oude 8052-board aan te 
sluiten. De Arduino moet dan wel een apart 
programma hebben. Dit is niet getest. 
J3 - Een optionele I2C-aansluiting. 
J12 - De seriële poort van de Arduino is hierop 
aangesloten. Deze zal je niet gebruiken omdat de 
communicatie via de USB-poort van de Arduino zal 
lopen. 
J11 - Optionele poort. 
J4 - Voor het aansluiten van optionele pulstellers, 
zodat je snel kan zien dat er wat gebeurt. 
Op D1 en D2 moeten LED's worden aangesloten. 
Deze geven ook een indicatie dat de rotor draait. 
Afhankelijk van de pulsduur is dit beter of slechter 
zichtbaar. 
 
Arduino 

De software voor de Arduino staat al op github en 
kan daar worden gedownload [1]. 
 
L298-driver board 
Voor vier tot vijf Euro koop je een L298N-driver 
board. Deze module met de L298 is geschikt om 
twee motoren tot 35V en 2A aan te sturen. Naast de 
L298 zitten er beveiligingsdiodes op en een 78M05 
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voor het voeden van de L298. De 78M05 mag maar 
tot 12V worden gebruikt, omdat deze anders te warm 
wordt. 

 
L298-driver board 
 
Het IRF3205-driver board 
Voor zo'n 15 Euro kan je op eBay, AliExpress of 
Amazon (zoek op “IRF3205 driver”) een motordriver 
kopen die tot 10A kan leveren. 
 
Het is misschien wel interessant om even stil te staan 
bij het IRF3205-driver board. Het schema op de 
vorige pagina is aan de hand van de print layout 
gemaakt en is dus niet het officiële schema. Er is een 
sectie voor één motor getekend. 
 
Het circuit rond de MC34063 levert rond de 14V, die 
naar de L6384ED gaat. De N-kanaal MOSFET's aan 
de lage kant (Q3 en Q4) van de schakeling hebben 
7V of hoger nodig om in geleiding te gaan. Om Q1 en 
Q2 aan de hoge kant in geleiding te brengen, zal veel 
meer spanning nodig zijn, omdat de source aan de 
motor zit en niet aan GND. Voor deze hoge spanning 
zorgt de L6384. Met dit ontwerp kan je dus een H-
brug maken met alleen N-kanaals MOSFET's die tot 
600V! kunnen schakelen. 
 
Deze print heeft flanken nodig op de ingang, dus een 
PWM van 100% werkt niet. En bij een hoge PWM-
frequentie moet de duty cycle ook niet te dicht bij de 
100% zijn, omdat de pulsen dan te smal worden. In 
de Arduino-software is dit geregeld. 
 
Bouw 

De bouw van de print zal niet veel problemen 
opleveren. Aan de onderkant van de print zitten 0805 
SMD-onderdelen, vergeet deze niet te monteren. IC's 
monteer ik altijd in voetjes. Voor experimenten en 
fout zoeken is het handig en desolderen uit een 
doorgemetalliseerde print lukt vaak niet zonder 
beschadigingen. Let op dat de oriëntatie van U2 en 
U3 andersom is in vergelijking met U5 - U10. 
 
Voor U4 / LM317 is een koellichaam voorzien. 
Afhankelijk van de voedingsspanning is dit wel of niet 
nodig. 
 
Je kan de print in een behuizing bestaande uit 
aluminium profielen monteren. De zijkanten van de 
print hebben geen aardvlak zodat de galvanische 
scheiding intact blijft. 
 

Afhankelijk van je I2C-bus zal je de pull-up 
weerstanden R24 / R25 moeten monteren. 
 
Om overspraak van de 10 kHz PWM-aansturing van 
de motoren op de pulsgevers te vermijden moet de 
bedrading van de pulsgevers goed afgeschermd zijn, 
en de bedrading naar de motoren afzonderlijk ook. 

 
Opgebouwd prototype van Peter Smits 
 
Afsluitende opmerkingen 

Wat zit er niet in 
Deze rotorbesturingsprint heeft geen 
kortsluitbeveiliging voor de motoren. Zowel de L298- 
als de IRF3205-motordriver hebben dit ook niet. Nu 
zal de IRF3205-motordriver wat ongevoeliger zijn 
omdat deze tot 30A piekbelasting aankan. Maar bij 
kortsluiting (dit gebeurt bij vastlopen van de motor), 
dan zal iets anders kapot gaan. Houd hier rekening 
mee! Dit is een onderwerp voor een volgend artikel. 
In de software zit wel een controle, dat als een motor 
wordt aangezet en er komen geen pulsen terug, dit 
een foutconditie is. 
 
Verder zal je vanuit de motordriver iets aan 
ontstoring willen doen, omdat de motoren met PWM 
worden aangestuurd. 
 
Welke connectoren en kabel ga je gebruiken om naar 
de rotoren te gaan? 
 
Het kalibreren is iets wat in de software van de 
Arduino is geregeld. Bij deze opzet van de 
rotorsturing met gelijkstroommotoren gebruik je een 
eindschakelaar. Beter is om een lichtsluis te hebben 
ruim voor de eindschakelaar zodat je kunt vertragen 
en er geen abrupte stop is. 
 
Mijn dank gaat uit naar Rob Alblas en Peter Smits 
voor het bouwen en testen van de verschillende 
prototypes. 
Ik heb nog een aantal printen liggen. 
Belangstellenden kunnen met mij contact opnemen. 
Aan onderdelen ben je zo’n dertig Euro kwijt. 
 
Linkjes 

[1] Rotorsturing Arduino op github 
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EEN BIJZONDERE KUNSTMAAN 

VERVOLG 
 
Harm de Wit 
 
Summary 

A special bird, continued. 
Test tool for X-band reception. 
 
De vorige bijdrage ging over een “kunstmaan” in de 
L-band, nu volgt een “kunstmaan” voor de X-band. 
Het is op de keeper beschouwd heel simpel: 
transformeer  het opgewekte signaal op de L-band 
naar de X-band. 
 
Om niet al te eigenwijs te zijn heb ik contact gezocht 
met Frans van Elk (PE1FOT). Wij kennen elkaar al 
een aantal jaren. Frans is een echte "maker" op het 
gebied van microgolven en ATV; alles wat daarvoor 
nodig is heeft hij wel eens gemaakt. Voorts is hij een 
van de organisatoren van de Heelweg Microwave 
meeting. 
 
Uitgangspunt is een RF-generator gerealiseerd met 
een synthesizer-bordje waarop een ADF4351 zit. Om 
een X-band baken te maken wordt dit gevolgd door 
een tripler naar 8 - 9 GHz (ontwerp  Frans van Elk). 
De synthesizerbordjes komen uit China en met de 
printjes van Frans en de nodige spullen kon ik na 
enkele weken bovengenoemde frequenties 
genereren. 
Uitgangspunt voor de IQ-modulatie is de in deel 1 
beschreven schakeling op 1.7 GHz. 
Vervolgens heb ik gezocht naar een mixer om het 1.7 
GHz signaal met I/Q info naar 8 GHz te converteren. 
Dit heb ik gevonden bij Linear Technology, de 
LTC5576 , dit is een actieve up-mixer ( bovengrens 8 
GHz). Om niet in de problemen met de tripler te 
komen heb ik het L-band signaal verlaagd naar 800 
MHz ( ondergrens AD8346) . 
 

Voor de ontvangstkant is eenzelfde synthesizer-
bordje + tripler gebruikt om een LO met een 
frequentie van rond de 6 GHz te maken. Verder heb 
ik gezocht  naar een geschikte mixer. Het is een 
actieve mixer uit een gedateerde LNB  geworden, 
met typenummer AND5118T4C. Er is helaas nergens 
iets te vinden van datasheets, maar het heeft in ieder 
geval een positieve en negatieve spanning nodig. 
 
Resumerend , we hebben een baken (“kunstmaan”) 
en een downconverter dus conversie van X- naar L-
band. In de generator geeft de tripler 7200 MHz af ( 3 
x 2400 MHz), dat geeft met het signaal van 800 MHz 
gemoduleerd met I/Q info een output van 8000 MHz 
uit de mixer, dit is dus het "kunstmaan-signaal" . 
 
Aan de ontvangstkant geeft de tripler 6296,4 Mhz af  
(= 3 x 2098,8 MHz) om een mixer- uitgangssignaal 
van 1703,6 MHz gemoduleerd met I/Q te maken. We 
zijn er bijna, het laatste signaal wordt nu aangesloten 
op de meteosat-downconverter, gaat voorts de 
beroemde / beruchte qpsk-ontvanger in en bij juiste 
afstemming gaan alle toeters en bellen rinkelen: er is 
een constellatie diagram, de Godil lockt en via Wsat 
en de pc is er een testplaatje te maken. 
  
Ook hier geldt weer : lang leve de kunstmaan. 
 
 
P.S. De experimenten om het signaal via de ether te 
transporteren vragen nog een nader onderzoek. 
 
 
 
 
 
 

Noot van de redactie: De hier gebruikte I/Q 
generator/decoder is besproken in “de Kunstmaan”, 
maart 2011 en verder. Deze is gerealiseerd met een 
programmeerbare FPGA, op een zgn. GODIL-bordje. 
Deze is geschikt voor zowel HRPT als QPSK. De 
generator maakt verschillende testbeelden op 
diverse kanalen van een bepaalde satelliet; er wordt 
een I en Q-signaal gemaakt die direct gebruikt 
kunnen worden om een QPSK-modulator aan te 
sturen. Met de decoder worden de uit de ontvanger 
verkregen I- en Q-signalen weer omgezet naar bits 
voor verdere bewerking. 
 
 
 
 

De in deel 1 beschreven “bijzondere kunstmaan” is 
bedoeld om signalen als van METOP en Fengyun-
3A...C te genereren; voor de X-band is dat voor de 
nieuwere satellieten als NOAA20 en Fengyun-3D. 
In deze opzet is de modulatie op X-band gedaan met 
data bedoeld voor de L-band (ca. 4 Mb/s); de 
bandbreedte is dus lager dan in werkelijkheid. Met de 
nieuwere programma’s voor de GODIL kunnen ook 
signalen tot 15 Mb/s, zoals door NOAA20  
uitgezonden, worden gegenereerd en gedecodeerd. 
Dit moet nog getest worden. 
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Fig. 1. Het blokschema. 
 

 
Fig. 2. Zenderdeel, met boven de 800 Mhz generator en modulator, onder de 8 GHz generator en mixer.  
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Fig. 3. De up-mixer naar 8 GHz. 
 
 
 

Fig. 4. De hele opzet. Links: de L-band modulator en 7.2GHz synthesizer met tripler. 
Rechts de downconverters 8 GHz→1,7 GHz→137 MHz en de QPSK-ontvanger. 
In het midden de GODIL die hier voor zowel generator als decoder van de I/Q-signalen dient. 
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GHZ ACTIVITEITEN PE1FOT 

(FRANS VAN ELK) 
 
Rob Alblas 
 
N.b. Er wordt in dit stuk verwezen naar de presentatie-sheets zoals die te vinden zijn in [1]. 
 
Even voorstellen: 

 Frans: 60 jaar, Spijk bij Gorinchem, radiozendamateur sinds 1976. 

 Beroep: Supply Chain-Inkoop Manager in Automotive & Chemicals. 

 Hobby’s : elektronica & mechanica. Autodidact, Out of the box denker. Kan niet bestaat niet! 

 Focus bouwen van apparatuur en antennes>1 GHz => 47 GHz ( SSB en ATV) 

 Bouwen in modules na vele “print” projecten die niet werkten. 

 Mede oprichter van de Heelweg Microgolf bijeenkomsten. 

 www.pamicrowaves.nl 
 
Waar gaat deze presentatie over: 

 Mogelijkheden gebruik 5,7 en 10 GHz ontwerpen op 7-8 GHz, n.a.v. project van Harm de Wit op 8 
GHz. 

 MMIC Vermenigvuldigers 

 LNA 

 Er is veel informatie te vinden over 8 GHz op het internet. 
 
Vemenigvuldigers 

Een veel gebruikte module is een MMIC vermenigvuldiger. MMIC staat voor Monolithic Microwave Integrated 
Circuit. Waarom MMIC ? 

 In/uitgangen zijn 50 ohm 

 ze zijn stabiel, simpel printontwerp, goedkoop, geven veel power 
Voor frequenties < 3 GHz wordt FR4 epoxy 0,8 mm gebruikt, voor > 3 GHz: ROGERS RT 4003 of teflon 5870 
0,5/0,8 MM 
 
Oversturen van de MMIC geeft harmonischen. Uitgaande van de instelling opgegeven door de fabrikant kan 
via de stroominstelling  de gewenste harmonische gemaximaliseerd worden. Voorbeeld: zie fig. 1. 
 

Fig. 1. Versterker 3400 MHz, door met 1700 MHz te oversturen krijg je een verdubbelaar. Aan de linker kant 
de FET die de harmonischen genereert, rechts een versterker; daartussen het filter. 
 
Wat is typisch voor MMIC striplijn vermenigvuldigers: 

 GAASFET ontwerpen DB6NT, F6BVA, F1OPA etc. als basis. 

 Filters zijn gekoppelde kwart en halve golfkringen imp. 50 & 70 ohm. 

 In- en uitgang zo sterk mogelijk koppelen, bv. 0,1 mm. Als je een inktjetprinter gebruikt om een 
transparant te maken dan zijn er beperking m.b.t. layout / belichten / etsen voor de hobbyist. Onder 
een microscoop bekeken zie je dat lijnen niet netjes recht lopen; je ziet de druppeltjes. 

 Doorlaat en verlies wordt bepaald door het aantal kringen en koppeling tussen de kringen. 

 Demping is 6-10 dB; dat is geen probleem; versterkertje erachter lost dat probleem op. 

 Meetapparatuur bv sweeper is noodzakelijk 
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De tabel op sheets 9 en 10 van de presentatie geeft de benodigde spoorbreedte om verschillende impedanties 
te maken, op verschillende materialen. Te zien is dat bv. 70 ohm een spoorbreedte van slechts 1,1 mm moet 
hebben op keramiek; Teflon is dan gunstiger (1,5 mm spoorbreedte). 
 

 
Fig. 2.  Twee verdubbelaars, voor 3 naar 6 GHz en 3,5 naar 7 GHz 

 
Het tekenen van de print wordt gedaan  met programma  Sprint-Layout (wordt door Frans gedemonstreerd). 
Hierna wordt het op overhead-sheet geprint. De print wordt voorzien van fotolak; als de print is schoongemaakt 
met aceton dan vloeit de lak mooi uit. Trillen van de print helpt ook. Als de randen een te dikke laag krijgen 
dan is er teveel lak gebruikt. 
 
(De houdbaarheid van de lak is overigens meer dan 6 jaar, gewoon bij kamertemperatuur.)  
Daarna laten drogen bij 20 tot hooguit 30 graden; niet in de magnetron! 
 
Fig. 3  laat een opstelling zien waarin een vermenigvuldiger wordt getest. 
Bovenaan een signaalgenerator met ADF4351, onder een frequentieteller met daartussen de vermenigvuldiger 
waarbij de instelstroom kan worden aangepast. Zorg ervoor dat het ingangsvermogen constant is, dan kan je 
met een bepaalde instelstroom stabiel één van de harmonischen eruit halen. 
 
(Overigens geeft een ingestelde frequentie in de ADF niet altijd de verwachte frequentie aan de uitgang van de 
ADF!) 

 
Fig. 3. Meetopstellingvermenigvuldiger. 
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Met verschillende ingangsfrequenties en met optimale instelling kan je verschillende 
vermenigvuldigingsfactoren krijgen, bv.: 

Ingangsfreq. factor Uitgangsfreq. 

1800 x5 9000 

1900 x5 9500 

2100 x4 8400 

2200 x4 8800 

2300 x4 9200 

2400 x4 9600 

2800 x3 8400 

2900 x3 8700 

3000 x3 9000 

3100 x3 9300 

 

Het filter kan indien nodig nog bijgesteld door bv. stukje kapton-tape over het filter te plakken. Zie fig. 4; in dit 
geval levert het een 500 MHz lagere frequentie op.  

Fig. 4. Bijstellen frequentie dmv kapton-tape. 
 
Ook kan je de  striplijn beetje verlengen of er een stukje af halen. Ook hier geldt weer: je moet het wel kunnen 
meten! 
 
Als gezegd wordt als generator een ADF4351 gebruikt; goed en goedkoper dan als je met kristallen + 
omliggende elektronica moet werken. De voeding voor deze generator is wel heel belangrijk; ruis op de 
voeding komt tot uiting in het uitgangssignaal en dus ook in het uitgangssignaal van de aangekoppelde mixer.  
 
LNA’s 
In fig. 5 is een LNA te zien, met een NE325 GaAs-Fet. Frequentie 5,7 GHz, ruisgetal 1,35 dB, versterking 11 
dB. Probleem is dat dit soort versterkers kan gaan oscilleren, op 3-10 GHz. Om dit te voorkomen is een 
weerstandje van 0,1 ohm toegevoegd in de drain. Eigenlijk slecht voor ruisgetal en versterking, maar het 
voorkomt oscillatie. 
 
Fets zijn bv. te verkrijgen uit een kop, die je voor een paar dollar kan kopen bij AliExpress. Daar zitten 4 FET’s 
NE321 in. Als je de kop niet als zodanig kan gebruiken dan kan je de FET’s eruit solderen. 
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Fig. 5.Ander voorbeeld, van internet: zie ook presentatie, sheet 30. 

 

Fig. 6 Dit is van Albert, een Franse zendamateur: http://f4fdw.free.fr/f6bon.albert/lna.html 
 
Een 12 GHz LA met 12 dB versterking; het ruisgetal van 0,45dB is mogelijk iets te optimistisch. In de tabel 
(sheet 30) is te zien dat dit een breedbandversterker is; rond 8 GHz werkt hij ook nog prima. Dus goed 
bruikbaar voor de X-band. Je ziet wel dat er veel te veel soldeer zit op de aansluitingen bij de in- en uitgang. 
 
Signalen van de Mars Surveyor zitten ook rond de 8 GHz, dus in die hoek zijn ook geschikte 8 GHz LNA’s te 
vinden.  Zie sheet 31 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://f4fdw.free.fr/f6bon.albert/lna.html
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Polarizers  

Ook hierover is van alles te vinden op internet.  
 

Fig. 7 
 
Fig. 7 laat wat polarizers zien, voor zowel RHCP als LHCP. Let wel: in golfpijpen moet je niet solderen met tin! 
Liefst knellen, of met zilversoldeer werken. 
 
Voor meer info: zoek met name op onderwerpen als Deep Space ontvangst en moon bouncers 
 
Referenties: 
Zie kunstmanen.net, menu weblinks, 2021 
 
[1] presentatie Frans van Elk 
 
Polarizers 1 
Polarizers 2 
 
Deep Space Network 
8.4GHz-DSN 
Low noise uwb amplifier + 10 GHz préamplifier 
G3WDG004 HEMT Low noise Amplifier 
3CM LOW NOISE AMPLIFIER 
8.4 GHz bandpassfilter 
prutchi.com 
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ZELF EEN BEHUIZING VAN 

ALUMINIUM MAKEN 
 
Ben Schellekens 
 
Inleiding 

Het is niet mijn bedoeling om een cursus metaal 
bewerken te geven. Anderen hebben daar veel meer 
verstand van, maar ik wil toch  wat dingen delen die 
voor mij heel praktisch waren. Misschien dat iemand 
denkt van "dat kan ik niet" en het valt allemaal mee. 
Bij mijn experimenten met de 8GHz versterkers bleek 
dat de behuizing een grote rol speelt voor een 
succesvol eindresultaat. Op internet heb ik vele 
zoektochten gemaakt om te kijken of er standaard 
behuizingen te koop zijn. Deze heb ik niet kunnen 
vinden, dus dan toch maar zelf maken. 
 
Het hoeven geen grote behuizingen te zijn. Mijn 
printjes zijn niet groter dan het kleinbeeldformaat 
24x36mm. Ook de LNA van Franco Rota is niet veel 
groter. 
 
Mijn eerste gedachtes gingen uit naar aluminium 
kokerprofiel waar ik dan twee deksels op monteer. Je 
kan de print niet op het deksel monteren omdat deze 
dan veel te laag zit voor montage van de 
connectoren. Een extra aluminium plaatje zal je 
onder de print moeten plaatsen. Voor het monteren 
van de deksels moet je gaatjes boren en draad 
tappen. De aluminium koker moet 4mm dik zijn 
omdat er anders geen ruimte is voor de boutjes. Al 
met al is dit best veel werk. 
 
Frans heeft tijdens zijn lezing verteld dat hij zelf zijn 
behuizingen uit aluminium freest. Het voordeel is dat 
je geen deksel en opvulplaatje aan de onderzijde 
hoeft te monteren. Verder ben je veel flexibeler in de 
afmetingen van de behuizing. Het nadeel is dat je 
een freesmachine moet hebben. 
 
Nu heb ik enige tijd 
geleden een boor-
freesmachine gekocht. Tot 
nu toe heb ik deze alleen 
gebruikt voor het boren 
van gaatjes. Het maken 
van een behuizing was 
een mooie aanleiding om 
te gaan frezen. 
 
 
 
 
Mijn freesmachine. Deze 
is niet meer verkrijgbaar, 
maar wel vergelijkbare 
modellen, nu in het blauw 
[1]. 
 

Omdat ik nog nooit iets met metaal had gedaan ben 
ik op internet gaan zoeken naar cursussen. Maar die 
zijn er niet veel. Je vindt wel veel volwaardige 
schoolopleidingen maar iets in de avonduren kon ik 
niet zo snel vinden. Uiteindelijk vond ik in Delft het 
Metaallokaal waar ze cursussen draaien, frezen en 
lassen geven. 
 
De behuizing 

Uit aluminium stafmateriaal van 15mm hoog en 
50mm breed wil ik de behuizing maken. De 15mm 
hoogte heb je nodig om de 12.7mm hoge SMA-
connector te kunnen monteren. De binnenruimte is 
25x35mm. Met een randdikte van 4mm (vanwege de 
lengte van het diëlektricum van de connector) kom je 
dan op 33x43mm. Dit kan je eenvoudig uit 50mm staf 
halen. Bij de Metaalwinkel in Rotterdam vond ik een 
stuk van 50cm. 
 
Eerst dus een stukje van 35mm proberen af te 
zagen. Maar dat viel heel erg tegen. Met een 
metaalbeugelzaag kan je de staf doorzagen. Gebruik 
sowieso een bimetalen zaagblad van Bahco. Het is 
lastig om recht te zagen. Het resultaat was dat aan 
de onderkant het aluminium smaller was dan de 
33mm die nodig is. 
 
Ik heb nog geprobeerd om met een tafelcirkelzaag 
het aluminium door te zagen. Met een speciaal 
zaagblad is dit mogelijk, maar je wordt niet blij als 
een zaag met 3000 toeren per minuut door metaal 
gaat. Zorg dat je werkstuk heel goed vastzit. Als dit 
losschiet dan gaat het als een kogel door de ruimte. 
Dus toch maar weer een stuk gereedschap gekocht. 
Bij HBM hebben ze heel betaalbare metaallintzagen 
die goed werken. Het duurt ongeveer een minuut om 
de staf door te zagen. 
 

 
Een metaallintzaag. De zaag kan ook los worden 
gehaald zodat je uit de hand kan zagen. 
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Freesmachine 

Bij een freesmachine draait het om de frees die in 
drie richtingen langs het werkstuk kan worden 
bewogen: lengte, breedte en hoogte. Het werkstuk, in 
ons geval een stuk aluminium, wordt in een 
machineklem op de tafel of bed ingeklemd. 
 
Het bewegen van de tafel of de freeskop gebeurt met 
een handwiel en hier zit gelijk het probleem. Op het 
handwiel is een schaalverdeling aangebracht van 
0,02mm. Maar het handwiel heeft speling. Je kan 
eraan draaien en er gebeurt soms een halve slag 
niets. Je moet wachten totdat je voelt dat het 
handwiel pakt en dan pas kan je de schaalverdeling 
aflezen. Dit is heel foutgevoelig. Dus je pakt je 
schuifmaat om te kijken of je werkstuk op maat is en 
dit kost veel tijd. Het probleem kan aan mijn 
goedkope freesmachine liggen, maar het is niet 
anders. 
 
Voor mij was dit wel iets waardoor ik er tegenop zag 
om te gaan frezen. Dit probleem met de speling heb 
ik opgelost met een digitale liniaal. Iedereen kent wel 
de digitale schuifmaat, deze heb je ook met een 
schuifkastje en een losse uitlezing. Vanaf 30 Euro te 
verkrijgen. Je hebt er wel drie nodig omdat je drie 
assen hebt. Het heeft mij twee dagen gekost om ze 
aan mijn freesmachine te monteren maar het is het 
dubbel en dwars waard. 

 
Digitale liniaal die je aan je freesmachine kunt 
monteren. 
 
Wat zijn alternatieven? Een freesmachine met 
digitale uitlezing aanschaffen kost duizenden Euro's. 
Je hebt ook CNC-machines, deze zijn ook duur. En 
je moet ook nog 3D-tekeningen kunnen maken. 
 
Iets anders is dat de assen van de freesmachine 
haaks moeten zijn. Zoek op internet op "tramming a 
milling machine". 
 
Haaks maken 

Dan heb je dus een stuk ruw gevormd aluminium dat 
op maat en haaks gefreesd moet worden. 
 
Op de beroepsopleiding schijnt dit een standaard 
opdracht te zijn om een perfecte kubus te kunnen 
frezen, haaks en alle zijdes gelijk. Vaak houdt men 
de volgorde aan zoals onderstaand plaatje, waarbij is 

aangegeven in welke volgorde de vlakken gefreesd 
moeten worden. 

 
Volgorde van de vlakken die je moet frezen om tot 
een perfect haaks blok aluminium te komen. Meer 
informatie op de site van themakersguide.com [2]. 
 
Dit is best een bewerkelijke methode. Op internet 
vond ik een methode die sneller is, omdat je de 
behuizing gelijk om de juiste maat freest [3]. 

 
Frees eerst de bovenkant en de zijkanten in één keer 
zonder je werkstuk los te halen. Wanneer je een 
digitale uitlezing hebt, dan kun je dit gelijk op maat 
doen. 
 
Je gaat eerst het bakje aan de bovenkant en rondom 
weg frezen. Gebruik hierbij een 8mm frees. Nadat je 
bovenkant vlak hebt gefreesd zet je de liniaal van de 
z-as op nul en kan je vervolgens het middenstuk 
wegfrezen. Ga iedere freesronde 2mm dieper totdat 
je op de juiste diepte bent aangekomen. Maak het 
bakje 0.2mm kleiner dan nodig zodat je je nog een 
extra rondje langs de rand kunt doen om deze strak 
te krijgen. 
 
Om de radius van de hoeken kleiner te maken 
vervang je de frees door een 4mm frees, zet de 
liniaal van de z-as op nul. Om te nullen kan je de 
frees heel langzaam naar beneden brengen en kijken 
wanneer deze pakt, dit is dan de nul. Ga nu 
meelopend frezen, hierdoor wordt het freesoppervlak 
het meest glad. Meelopend frezen is wanneer de 
draairichting van de frees en de richting waarin het 
werkstuk beweegt, hetzelfde is. Breng in de laatste 
ronde de rand op precies 4mm. 
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Nulpunt bepalen 

Wanneer je je werkstuk hebt losgemaakt en weer 
hebt vastgezet zal je op enige manier de digitale 
uitlezing op nul moeten zetten. Dit is nodig als je de 
gaatjes voor de SMA-connector wilt boren. 

 
Met een kantentaster kan je heel goed de rand van 
het werkstuk bepalen en je uitlezing op nullen. 
 
Een manier om dit te doen is met een kantentaster. 
Voor een paar Euro koop je deze en kan je perfect 
de rand van je werkstuk opzoeken. Het idee is dat je 
het werkstuk heel langzaam richting de onderkant 
van de kantentaster beweegt. Wanneer de 
kantentaster los is van het werkstuk zal deze 
slingeren (er zit een veer in). Raakt de kantentaster 
het werkstuk dan staat deze stil. Beweeg je dan heel, 
heel langzaam verder dan schuift de kantentaster 
een paar millimeter opzij. Op dit punt kan je dan het 
nulpunt zetten (houd wel rekening met de dikte van 
de kantentaster). Dit punt schijnt op de honderdste 
millimeter nauwkeurig te zijn. Vraag mij niet waarom 
dit zo is. 
 
SMA-flens-connector 

Controleer de maten van de connector in de 
datasheet. Heel vaak zitten de montagegaten op 
0.340 inch = 8.7mm. De centerpin is omgeven door 
een PTFE diëlektricum van 4.12mm. Dit gat boor ik 
met een 4.2mm boor. Het boren voor de 
montageboutjes van een SMA-flens-connector is met 
een digitale uitlezing iets triviaals geworden: 

centerboor plaatsen, boren en vervolgens 8.4mm 
naar rechts, naar beneden, naar links en naar boven. 
Boor plaatsen en hetzelfde rondje maken. In een 
paar minuten doe je dit. 
 
De montageboutjes zijn helaas 2.5mm en je zult hier 
draad voor moeten tappen. De gaatjes moet je boren 
met een boor van 2.05mm. Ik heb speciale 
machinetapjes gekocht voor blinde gaten (in 
tegenstelling tot doorlopende gaten waar de spanen 
aan de andere kant van het boorgat eruit kunnen). 
Met een handboormachine op de allerlaagste stand 
kan je het schroefdraad tappen. Doe dit heel 
voorzichtig, je wilt het tapje van 20 Euro niet breken. 

 
Het resultaat van een ochtend achter de 
freesmachine. Het is de behuizing voor de MCA1-
12G+ mixer van Mini-Circuits. 
 
Afsluitende opmerkingen 

Het maken van een behuizing uit aluminium platstaf 
is redelijk eenvoudig te doen als je wat handigheid 
hebt gekregen. Je hebt geen grote zware 
freesmachine nodig. Een digitale uitlezing is wel een 
must. Ook de metaallintzaag is welkom. Zo zie je 
maar: goed (en veel) gereedschap is het halve werk! 
 
Linkjes 
[1] Eenvoudige freesmachine zonder digitale uitlezing 
[2] Makersguide 
[3] The best mill tip 
[4] Een aardige freesinstructie 

 

  

Een geautomatiseerde slotted-line 
opstelling van Ben Schellekens. Zal 
worden behandeld in een toekomstig 
artikel 
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UIT DE BIBLIOTHEEK 
 
 
 
Paul Baak 
 
Een mooie lange zomer, want ik heb me bijna een 
oogstaar kunnen lezen. Uiteraard allemaal voor u. 
Een overladen lijst met onderwerpen is het resultaat, 
dus ik begin maar meteen en zonder mijn 
gebruikelijke half-intellectuele prietpraat. Daar zit u 
denk ik net zomin als ik op te wachten. 
 
In de herfsteditie van Ruimtevaart een artikel over 
het Russische ruimtevaartprogramma van begin, met 
de eerste Salyut en Soyuz tot ongeveer 2000. In de 
Ruimtevaartkroniek de lanceringen en verwante 
gebeurtenissen van 1 januari tot en met 15 mei dit 
jaar. Men staat stil bij de overlijdens van de 
befaamde Nederlandse astronoom Kees de Jager en 
ook Michael Collins, bekend als "de vergeten 
astronaut" bij de eerste maanlanding. Hij had er zelf 
geen probleem mee, hij zei dat hij er juist heel rustig 
zat. Ik begrijp hem helemaal. Michel van Pelt 
recenseert het non-fictieboek (ook als e-boek en 
luisterboek) de Kosmische Komedie[1], van Frank 
Westerman, over hoe de ontwikkeling van 
astronomie en ruimtevaart het traditionele beeld van 
hemel, hel, verdoemenis en andere maatschappelijke 
verhoudingen onderuit haalde. Een overzicht op het 
middenkatern in A3 formaat van alle Space Shuttle 
Missions en bewegingen eromheen maakt duidelijk 
hoe intens dat programma is geweest. Ook 
interessant is een artikel over het verbazend gemak 
waarmee GPS en Galileosignalen kunnen worden 
verstoord, met uiteraard mogelijk grote gevolgen. 
Een buitenkansje voor de criminelen onder ons! Er 
wordt nu wel aan het stoorvast maken gewerkt. Het 
is dan ook geen gezicht: een plot van een groep 
zeeschepen rondjes rijdend in een industriewijk. 

GEO 70 is uitgekomen. U kunt hem en zijn 
voorgangers zelf ophalen [2]. Geen technische 
artikelen; wel veel aardige of spectaculaire plaatjes 
van boven. Zoals de file van Chinese hebbedingetjes 
bij het Suez-kanaal en de (niet) varende veroorzaker 
ervan. Of de ijsberg (A-74) die bij de zuidpool op drift 
is en de kwetsbare Brunt-ijsplaat aantikt. Ik ben ter 
plaatse niet erg bekend, maar begreep dat het 
ernstig is. Een oogopener is de prent van de 
Noordzee: een elektromagnetische drukte van 
jewelste daar. Een nieuwigheid voor mij is dat er 
branden bestaan die kunnen overwinteren onder de 
sneeuw, in Alaska en Noord-West Canada. Een lijst 
van momenteel aktieve satellieten sluit de GEO af. 
 
Electron van september heeft aardige onderwerpen, 
zoals dit bericht. De maker van 
antennesimulatiesoftware EZNEC[3] stelt zijn product 
per 1 januari 2022 gratis (nu nog $500) ter 
beschikking, zij het dan echter zonder ondersteuning. 
Zet u het alvast in de agenda? Misschien ook voor 
ons terrein de moeite waard. 
 
Sommige woorden beginnen met een C: corruptie, 
constipatie, crisis, corona (daar is-tie weer!), corrosie 
en ga zo maar door. Daarom hebben de ontwerpers 
van de programmeertaal C die taal ook C genoemd: 
dan heb je alles handig in een keer. Was het nou 
maar bij C gebleven, maar nee, er zijn ook nog 
(te)veel afgeleide talen. Om onredelijke reden is nu 
Python populair. Ik heb willen wachten tot het 
overwaait, maar dat lukt niet meer. Vroeg of laat 
moet je er wat van weten, ook in ons 
interessegebied. Zo schijnt voor de Raspberry de taal 
Python als voorkeurstaal gedacht te zijn. Daarom las 
ik voor u: Python for Dummies. Dat leest zoals we 
gewend zijn. Als u heel relaxt in de kennis en kunde 
wil groeien zie ik hier geen bezwaar. Voelt u zich 
meer een zwaargewicht, dan zou ik naar iets anders 
omzien. 
 
Harry Arends waarschuwde ons voor een NAS-
probleem. Zijn NAS bleek een ongevraagde 
fabrieksreset te hebben gekregen, denkelijk het 
gevolg van een inbraakpoging. Lang verhaal kort: 
fabrikant Western Digital biedt in zijn geval geen 
steun. Nu heb ik mijn bedenkingen bij die NAS-sen; 
de belofte van zorgeloos gebruik zag ik nog nooit 
waarheid worden en er zitten ook nog lastige 
veiligheidskwesties aan vast. Mede om die reden 
gebruik ik een stapeltje USB-disks. Omdat u 
ongetwijfeld ook gebruiker bent van (veel) 
dataopslag, geef ik het door. 
 
Eerder opperde ik in deze rubriek de inzet van een 
Raspberry in plaats van een Arduino voor de 
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besturingen. Het zijn vooral verschillende systemen 
met ieder sterke en zwakke punten. Ik zal niet 
beweren dat iedereen in het wildeweg apparatuur 
moet omruilen als er geen reden voor is; de vraag is 
of een Raspberry op ons terrein meer of betere 
mogelijkheden biedt. Dat gaf binnen uw bestuur al 
snel een geanimeerde discussie en is ook een mooi 
gespreksonderwerp voor op een bijeenkomst. 
Ondertussen groeien de twee werelden wel naar 
elkaar toe: er is een nieuwe processor op de markt, 
de RP2040 en zowel Arduino als Raspberry komen 
met een daarop gebaseerd board uit. Voor Arduino is 
het een trendbreuk: alle eerdere boarden waren bij 
mijn weten controllers. Raspberry is op zijn beurt met 
een controllerboard en betreedt het terrein van 
Arduino en Espressif Systems (ESP32/ESP8266). 
Mijn gedachte is dat je met al dit materiaal leuke 
geavanceerde toepassingen kunt maken op ons 
terrein. In de verte droom ik al van een aansturing 
met spraakherkenning en een smartfoon: "Hee 
kromme schotel! Ga eens achter die NOAA-19 aan! 
En na afloop een afdruk in vierkleurendruk! Pronto!" 
 
De ether is ondertussen aardig vervuild met 
stoorsignalen. Naast schakelende voedingen zijn ook 
zonnepanelen berucht. Daar is nu een voor mij 
verdachte groep bijgekomen: de slimme 
energiemeters. In [4] een verhandeling over slimme 
meters die in de war raken van stoorpulsen en dan 
rare meetresultaten geven, namelijk 
energieteruggave die er helemaal niet is. Klinkt fijn, 
maar als een dergelijk apparaat al zo belabberd 
werkt op zijn essentiële functie, zelfs ten nadele van 
het energiebedrijf, dan kun je het ergste vrezen voor 
de storingsafgifte. Voor ons gebied is niet alleen 
storing door de lucht maar ook storing via de 
netleiding relevant. Wie er iets over kan zeggen, 
graag. Ik heb voor mij thuis een slimme meter 
overigens afgewezen. Ik zag geen voordelen of 
waarborgen, onder meer op dit thema.  
 
De Deutscher Wetterdienst zendt op lage frequenties 
weerinformatie uit. Elektuur heeft een simulator [5] 
voor deze signalen. Ik moest meteen aan de 
opstelling van Harm de Wit denken (zie elders in dit 
blad). De DWD simulator bestaat uit niet meer dan 
een Arduino en een AD9850 DDS opzetbordje. De 
opstelling van Harm is dan toch van een hogere 
orde, maar de werkfrequentie is dat ook. 
 
In Elektormagazine vinden we een introductie voor 
het gebruik van LTspice [6]. Gratis en goed 
programma, maar met een lastige leercurve en 
daarom heb ik het nooit opgepakt. Ik gebruik al jaren 
MultiSim, eigenlijk een front-end voor Spice, heel 
lang geleden gratis gekregen bij een seminar. Veel 
intuitiever dan LTspice. Die MultiSim is de reden dat 
ik daarvoor ook nog een oude XP heb, die ik dus 
uiteraard niet voor kwetsbare zaken gebruik. 
Afgezien van de meewarige blikken van de omgeving 
levert dat geen problemen op. Voor een raadpleging 
ga ik wel eens naar Youtube en dan valt het op dat 
dat door javascripts heel langzaam gaat. Nu zult u 
zeggen: dan moet je maar een snellere machine 

nemen, maar dat kan de tragere werking hooguit 
beperkt verklaren, aldus een test. De vraag is: wat 
gebeurt er inhoudelijk? Wordt mijn hele priveleven 
plus de kleur van mijn sokken doorgefloten naar onze 
bigtechvrienden? Is er iemand met scriptingkennis 
die me kan bijpraten? 
 
Ik ben nooit aanhanger geweest van de Kicad 
schema's met hun dunne en slecht zichtbare lijntjes. 
Ik had altijd het onheimelijke gevoel dat een draadje 
er zelfs op papier veel koperweerstand van kreeg. 
Slecht leesbaar ook, die schema's. Ik had en heb 
waardering voor de schema's in Elektuur. Via 
Elektormagazine vond ik het bestaan van een Kicad 
library[7] van onderdelen in Elektuurstijl. Bij het 
schemaatje zelf heb ik echt bedenkingen, maar u 
krijgt wel een idee van de weergave. 
 

 
 
Hier volgt de soldeertip van de maand: Ben heeft het 
in zijn artikel elders over het lossolderen van een 
defecte MOSFET op een doorgemetalliseerde print. 
Een lastige taak. In de weinige keren dat ik daar mee 
van doen had, knipte ik de pootjes van het IC of de 
FET af en het overblijvende pennetje was steeds 
redelijk goed los te krijgen.  
 
En zo komen we aan het einde van alweer een Uit de 
Bibliotheek. Het is tevens mijn laatste, want ik verlaat 
de vereniging. Voor mij is een ontvangststation 
buiten bereik. Het werk van bibliothecaris is ook 
achterhaald; een ieder kan tegenwoordig elders veel 
sneller en gemakkelijker de informatie krijgen die 
nodig is. De tijden dat we met honderden kilo's 
geperste houtpulp moesten zeulen zijn voorbij, en 
met piepende rugwervels zeg ik: dat is maar goed 
ook. Ik ben u jaren met plezier van dienst geweest, 
maar ga nu weer andere bezigheden oppakken en 
dat leidt vandaag tot de allerlaatste groet van 
 
Uw Bibliothecaris  
 
Linkjes 

 
[1] De kosmische komedie 
[2] GEO archief: 
[3] EZNEC 
[4] Slimme energiemeter 
[5] Elektuur simulator  
[6] Getting started with LTspice 
[7] Kicad Library met Elektuur symbolen 
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UKW-BERICHTE 
 
 
 
Paul Baak 
 
Summary 

In this article a concise review of articles published in 
the 2nd edition of 2021 of the German magazine 
UKW-Berichte. We have a subscription to this 
magazine. 
 

 
Om te beginnen een foutherstel van mijn kant: op 
enkele plaatsen in mijn vorige samenvatting (UKW 
berichte 2021 Heft 1) werd genoemd: PGA202+, dit 
moet echter zijn: PHA-202+. Met excuus mijnerzijds.  
 
Ik vervolg met een samenvatting van UKW-Berichte 
2021 Heft 2. Daar vinden we 5 hoofdartikelen en ook 
kleine rubrieken met errata, handige links en 
berichten. Onze vereniging heeft een abonnement op 
dit blad. Geef a.u.b. aan of u prijs stelt op dit 
abonnement. De laatste uitgaven liggen op 
bijeenkomsten op de bibliotheektafel ter inzage; als 
dit door de huidige omstandigheden voor u niet 
bereikbaar is, kunt u desgewenst contact opnemen 
met de bibliothecaris. 
 
Gunthard Kraus beschrijft een MMIC versterker met 
een SBB5089Z met 20dB versterking voor een bereik 
van 5 MHz tot 6 GHz. Het gaat om een kant-en-klare 
module uit wat de bekende Chinese internetplatforms 
wordt genoemd. Een kleine printplaat, inclusief twee 
SMA-bussen. Er is niet vermeld om welke kloon het 

precies gaat en dat kan verschil maken. De schrijver 
wijst op een gebrek in de schakeling: het 
parallelschakelen van meerdere condensators van 
verschillende waarden in de voedingslijn heeft een 
onbedoeld effect: door eigeninducties wordt de 
ontkoppeling juist slechter. De betere werkwijze is 
het parallelschakelen van gelijke condensatoren. De 
resultaten zijn wat matig, zulks afhankelijk van de 
eigen toepassing. Zo is de versterking bij 1,7GHz 
nog 18 dB en bij 8GHz (weliswaar een dip) vrijwel 
0dB. Met een ruisgetal van 4 dB is het ook niet echt 
een ruisarme voorversterker. 
 
Bernd Kaa beschrijft een ruisarme MMIC versterker 
voor 2 tot 28 GHz met een vermogen van 0,1 Watt 
(en niet 1 watt zoals in de inhoudsopgave staat). Hier 
wordt de ADL9006 van Analog Devices voor 
gebruikt, met een versterking van 15,5 dB tussen 6 
en 28 GHz en een ruisgetal van 2,5 dB. Zie ook de 
afbeelding van de voorplaat. Koppelcondensatoren 
en afsluitweerstanden zijn geïntegreerd, evenals een 
versterkingsregeling. Men bouwt twee versies, een 
met FR408 en een met FR4. De ervaringen over 
deze MMIC zijn positief. 
 
Konrad Hupfer beschrijft een enkelfasige lineaire 
vermogensversterker voor de 2 meterband met een 
vermogensdubbeltransistor, de BLF978P. Deze 
wordt gebruikelijk in tegenfase benut, maar staat hier 
in een parallelschakeling. De opzet is bestemd voor 
zenderwerking en dus hebben naast puur vermogen 
ook zaken als lineariteit en intermodulatieproducten 
de aandacht.  
 
Wolfgang Schneider beschrijft een spanningregelaar 
met een LT3045 met een zeer geringe ruis en 
regelbaar van 1,8 tot 15 volt. Het is bedoeld voor PLL 
en DDS toepassingen. Volgens de fabrikant is het 
ruisniveau 0,8 microvolt RMS tussen 10Hz en 
100Khz; een eigen meting heeft niet plaatsgevonden 
maar ervaringen elders bevestigen de specificaties. 
Zie de afbeelding van de spoelloze toepassing en kijk 
voor creatievere voorbeelden in de Application Note 
[1]. 
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Heiko Leutbecher beschrijft een aantal configuraties  
van een MMIC breedbandversterker met specifieke 
HF eigenschappen. Parallelschakeling van 
tegenfaseversterkers, het cascaderen van MMIC's, 
maatregelen tegen instabiliteit, instelbare en 
ruisarme breedbandversterker en parallelschakeling 
van MMIC's met richtkoppelaars. 
 
In Hinweise und Verbesserungen onder meer een 
herstel van een foutieve karakteristiekenschaar uit de 
vorige UKW berichte. In die UKW-berichte stond een 
artikel over een ontvanger voor weersatellieten met 
enkele fouten. Ben Schellekens heeft daarover UKW 
benaderd, maar geen antwoord gekregen en in deze 
Hinweise und Verbesserungen komt men er ook niet 
op terug. 
 
Daarna in Fundstelle Internet een opsomming van 
handige en leerzame links op internet. Ik noem: een 
geintegreerde antenne met ontvanger voor het mm 
bereik, Marchand balun (hier per abuis Marchant 
genoemd), bliksemsignalering, Cassegrain antenne, 
radartutorial, PCB layout voor HF signalen, ontwerp 
van ruisarme versterker, idem voor radar op 5 GHZ, 
een tutorial voor mixers, een 26 GHz mixer, principes 
van overspanningsbeveiliging [2]. 

In de rubriek Ultrakurz een vermelding van een nieuw 
boek (alleen Duitstalig; ook als e-boek) van Hans 
Kummer: "Drahtlose Kommunikation" met veel 
aandacht voor coderings- en 
(de)modulatietechnieken. Aldus de inhoudsopgave 
[3]. 
 
UKW-Berichte [4] is een Duitstalige uitgave, 
inmiddels zonder een Engelse versie die vroeger 
bestond onder naam VHF communications. Het 
tijdschrift kost vanaf 2021 inclusief verzending uit 
Duitsland naar Nederland 34 Euro per jaar. Losse 
exemplaren en jaargangen (dvd) zijn ook 
verkrijgbaar. 
 
 
links: 
 

[1] Application Note LT3045 
[2] principes van overspanningsbeveiliging  
[3] inhoudsopgave Hans Kummer: "Drahtlose 
Kommunikation"  
[4] UKW-Berichte 
 
 

 

Een azimut-elevatie opstelling met 
twee zelfgemaakte worm 
overbrengingen van Hendrik 
Jalving 
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VERSLAG LEDENVERGADERING 

11 SEPTEMBER 2021 
 
Rob Alblas 
 
1 Opening.  

Dit is de eerste echte bijeenkomst sinds meer dan 
een jaar. Er zijn 13 aanwezigen; Fred Jansen en 
Fred v.d. Bosch doen mee via zoom. Dit is ook de 
ALV, die oorspronkelijk als gebruikelijk in mei zou 
worden gehouden, maar die vanwege corona 
verschoven is naar deze eerste 'echte' bijeenkomst. 
 
2 Toelichting cijfers 2020 + verklaring 
Kascontrolecommissie 

De penningmeester geeft een toelichting. Er is het 
laatste jaar veel gebeurd dat invloed heeft op de 
financiën: vanwege corona zijn een flink aantal 
bijeenkomsten geschrapt waardoor we geen huur 
aan Nimeto verschuldigd waren. Verder is het pdf-
abonnement ingevoerd; dit geeft enerzijds een 
kostenverlaging wat betreft druk- en verzendkosten; 
anderzijds is de contributie voor pdf-leden een stuk 
lager. Voor “papieren” abonnementen is de 
contributie iets verhoogd. 
 
Er is nog wel een klein verlies; ca. 20 euro; in 
voorgaande jaren was dat vele honderden euro's. De 
kosten zullen ongetwijfeld weer gaan oplopen, maar 
een klein verlies kunnen we voorlopig wel dragen; er 
zijn nog genoeg reserves. 
 
3 Decharge bestuur over gevoerde beleid 2020 

Er was even verwarring over wie in de 
kascontrolecommissie zitten. Dat zijn dus Rob 
Hollander en Wim Bravenboer. Rob Hollander is niet 
aanwezig. Wim geeft een korte toelichting; na een 
paar correcties is het financiële deel goedgekeurd. 
Wim geeft, ook namens Rob Hollander, decharge. 
 
Voor de periode 2021 treedt Rob Hollander af; Harm 
de Wit neemt zijn plaats in. 
 
4 Begroting en contributie 2021 

De contributie voor “papieren” leden is vanaf 2021 
verhoogd van 25 naar 28 euro. Dit is uiteraard van 
tevoren gecommuniceerd, maar officieel moet dit 
worden goedgekeurd door aanwezigen op de ALV. 
Dat is nu alsnog gedaan. 
 
5 Bestuurszaken 
Er zijn geen ontwikkelingen. 
 
6 Satellietstatus 
Arne geeft een kleine toelichting; zie de 
satellietstatus verderop in dit blad. Vermeldenswaard 
is dat Eumetcast gaat wisselen van satelliet, maar 
dat zal pas in 2022 zijn. Verder worden veel 
fluctuaties gemeld in ontvangstkwaliteit, maar dat is 
vaak te herleiden tot lokale interferenties en zo. 

Fred Jansen vermeldt nog een aantal zaken 
betreffende satellieten in de X-band. Aqua wordt 
“losgelaten” (geen brandstof beschikbaar voor baan 
correcties) en zit dus niet meer in een gecontroleerde 
baan. Hij blijft voorlopig nog wel doorwerken. De 
satelliet Terra is wel onder baancontrole. 
 
Verder meldt hij dat de Chinese Fengyun-3E deze 
week begonnen is met hoge resolutie kanalen door 
te geven; dit zijn allen IR-kanalen. Fred Jansen kan 
dit ontvangen; de samplesnelheid is 38 Ms/s, de 
bandbreedte is 55 MHz. Hij gebruikt hiervoor een 
Lime SDR. Verder ontvangt hij ook de DPT van FY-
3B: Delayed  Picture Transmission. Dit is een dump 
van opgenomen data gedurende één volledige 
rondgang om de aarde van de satelliet, hetgeen 
boven Svalbard gebeurt. Een deel van die dump, als 
de satelliet nog boven de horizon is, kan ontvangen 
worden. De samplesnelheid is 66 Ms/s, de 
bandbreedte maar liefst 70 MHz. Met dit soort 
snelheden moet de SDR wel via een speciale USB-
kabel met de PC worden verbonden; er moet 180 
Mb/s worden weggeschreven naar SSD. Het gaat 
allemaal net. Decoderen van de data, wat achteraf 
moet worden gedaan, duurt ca. een uur. 
 
Verder heeft Fred ook de polaire Oceansat-2 en de 
geostationaire Elektro-L2 op 14 W ontvangen. 
 
Er zijn momenteel erg veel satellieten die op de X-
band werken. Als je “per ongeluk” zo'n satelliet even 
ontvangt dan kan je de tijd en richting in  voeren in 
een programma 'Stellarium' die dan uitzoekt welke 
satelliet het is. De bijbehorende TLE's kan je dan 
opzoeken zodat je de betreffende satelliet ook kan 
volgen.  
 
Fred noemt zorgen over grote constellaties internet-
satellieten die ontvangst van X-band satellieten 
kunnen verstoren. 
 
7 Rondvraag 

Hendrik Jalving heeft een 20 cm wormwiel gemaakt, 
door draad te tappen in een aluminium wiel. Hij 
demonstreert een model rotor die erg langzaam kan 
lopen en tegelijkertijd erg sterk is. Dit soort rotors heb 
je nodig om met zware schotels nauwkeurig 
satellieten te volgen. 
 
Peter Smits heeft de nieuwe stuurprint voor 
rotorsturing gebouwd en gecontroleerd op de goede 
werking. 
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Harm de Wit: Laat een opstelling zien van een 8 GHz 
zender, die via een golfpijp met een ontvanger is 
verbonden. Een downconverter zet het signaal om 
naar 1200 MHz, vandaar gaat het via een SDR naar 
een laptop die een spectrum laat zien. 
 
Arne heeft samen met Job een 8 GHz LNB 
aangepast die voor zowel onder- als bovenmenging 
geschikt is. M.a.w., er zit geen filter in die een van 
deze producten wegfiltert. Deze LNB zou geschikt 
kunnen zijn als uitgangspunt voor X-band ontvangst. 
 
Ben: heeft een alternatieve 'slotted line' 
geconstrueerd. Met een stappenmotor kan een 
signaaloppikker langs een transmissielijn worden 
geschoven waardoor je bij een staande golf de 
positie van knopen en buiken kunt aflezen.  
 

Rob: Laat een testconstructie met een miniatuur 
stappenmotortje zien. Functioneel doet dat hetzelfde 
als een enkele rotor met stappenmotor. Het is 
bedoeld om software te testen, en als eenvoudig 
demo-model. 
 
Arne van Belle vraagt hoe je weet dat je Syracuse 
ontvangt, als je de data niet kan decoderen.   
 
Fred Jansen vertelt dat het spectrum een aantal 
grote pieken laat zien die stabiel zijn; dit is typisch 
voor Syracuse. 
 
8 Sluiting 
Na afloop wordt er nog een tijd gepraat zoals dat 
alleen met een 'echte' bijeenkomst kan. Onder het 
genot van drank en versnaperingen: de uitgestelde 
nieuwjaarsborrel. 

 

 
 

Linksboven: de slotted line van Ben 
Rechtsboven: de tand-ketting overbrenging van 
Hendrik 
Links: de up- en down-converter met golfpijp van 
Harm 
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Arne van Belle,  September 29, 2021 
POLAR APT HRPT X-BAND Remark 

 (MHz) (MHz) (MHz)  

NOAA 15 137.620 1702.5  Morning/evening, weak/sync problems 
NOAA 18 137.9125 1707.0  Early morning/afternoon 
NOAA 19 137.100 1698.0  Afternoon/night 
FengYun 3A no 1704.5  AHRPT 2.80 Msym/s 
FengYun 3B no 1704.5 7775 AHRPT 2.80 Msym/s 
FengYun 3C no 1701.3 7780 AHRPT 2.60 Msym/s 
FengYun 3D 
FengYun 3E 

no 
no 

? 
? 

7820 
7860 

 

38.4M QPSK  
Metop-A off(137.100 LRPT) 1701.3 7800 LRPT/AHRPT 2.33 Msym/s 
Metop-B no 1701.3 7800 Only AHRPT 2.33 Msym/s 
Metop-C no 1701.3 7800 Only AHRPT 2.33 Msym/s 
METEOR M N2 137.100 LRPT 1700.0  LRPT/MHRPT 
METEOR M N2-2 off(137.900 LRPT) 1700.0 8128 LRPT/MHRPT damaged by meteorite ? 
AQUA   8160 7,5 Mbps no FEC 
TERRA   8212,5 7,5 Mbps no FEC 
SUOMI NPP(jpss)   7812 15 Mbps 
NOAA20 (jpss-1)   7812 15 MHz FEC ½ 
ARKTIKA-M1   7865 BPSK 30.72MS/s 
OCEANSAT-2   8300 42,4515 Mbps 
GEOSTATIONAIR LRIT/GRB HRIT/GVAR Orbital position/status 
 (MHz) (MHz)  

MET-11 (MSG-4) no 1695.15 HRIT 0 degree, operational 
MET-10 no 1695.15 HRIT 9.5 degree E, RSS 
MET-9 no 1695.15 HRIT 3.5 degree E, standby 
MET-8 no 1695.15 HRIT 41.5° degree E, IODC 
GOES-E (no. 16) 1686.6 GRB 1694.1 HRIT 75.2 degree W via Eumetcast 
GOES-W (no. 17) 1686.6 GRB 1694.1 HRIT 137.2 degree W via Eumetcast 
GOES 14 1691 LRIT 1685,7 GVAR 105 degree W, Backup 
GOES 13 / EWS-G1 1676 SD 1685,7 GVAR 61.5 degree E, Now Space Force 
GOES 15 1691 LRIT 1685,7 GVAR 128 degree W parallel with GOES 17 
Elektro-L2 1691 LRIT 1693 HRIT 14.5 Degree W, 7500 MHz & via Eumetcast 
Elektro-L3 1691 LRIT ? 76 Degree E, Operational 
MTSAT-1R 1691 LRIT 1687.1 HRIT  140 degree E, Backup for MTSAT2 
MTSAT-2 1691 LRIT 1687.1 HRIT 145 degree E, via Eumetcast 
Himawari-8 no LRIT no HRIT 140.7 degree E, via HimawariCast 
Himawari-9 no LRIT no HRIT 140.7 degree E, Backup for 8 
Feng Yun 2G - - 99.5 degree E 
Feng Yun 2H - - 79 degree E 
Feng Yun 4A 
Feng Yun 4B  

1697 LRIT 
1697 LRIT 

1681 HRIT 
1681 HRIT 

99.5 degree E, Operational 
7500 MHz X-band 

SYRACUSE 3B Test signal  7705MHz LHCP Only for test signals 5,2W 
 

 GOES-13 was renamed to EWS-G1. GVAR mode 
can be decoded using SDR and a dish antenna of 
minimal 180cm (look for  @ZSztanga on the web). 

 Meteor M N2-3 launch date is delayed. 

 Arktika-M1 uses a Molnyia orbit and images have 
been received on 7865 MHz. 

 GOES-T launch (GOES 18 after successful 
launch) is now scheduled for January 8, 2022.   

 Since 23 September Meteor M-N2 is transmitting 
LRPT images on 137.100 MHz again ! 

 Aqua is low on fuel and will leave the afternoon 
orbit (A-train) in January 2022 but will be 
continuing at lower orbit until 2026 ! 

 Be warned for Solar outages on Eumetcast 
(Eutelsat 10E) from 9 to 15 October around 12:59 
to 13:09 (Dutch location and time). 

 EUMETSAT is planning to terminate the life of 
Metop-A starting in November 2021, in 
compliance with space debris mitigation 
guidelines. 

 The second transponder used for EUMETCast 
Europe High Volume Service 2 will migrate from 
11388 MHz H to 11263 MHz V  in 2022. 
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De werkgroep is opgericht in 1973 en stelt zich tot doel: 
Het bevorderen van het waarnemen van kunstmanen 

m.b.v. visuele, radiofrequente en andere middelen 
 

 
www.kunstmanen.net 


