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•Slechts 3 modules 

 

 µP Teensy3.2 

 2.8” TFT aanraakscherm 

HF-coupler 

Eenvoud van bouw 
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Teensy 3.2 

•Harware 28pins voet 

•Programmeerbaar in Arduino 
omgeving 

Alleen USB kabel nodig 

Begrijpbare C++ taal 

Open source 
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Teensy3.2 aansluitschema 
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TFT-aanraakscherm 

 

Arduino compatibel 

320 x 240 pixels 

SPI interface 
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HF-coupler 

Van het 
Tandem type 

Eenvoudig 
te bouwen op 
het PCB 
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Kalibratie is eenvoudig 

Gesteund op lineariteit meetbrug 
en log versterkers 

Spanningsdetector zijn 2 log 
versterkers en 12 bits A/D 
omzetters in µP 

Resolutie A/D omzetters 
3,3V/12bits = 0,8mV/stap 
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Logaritmische versterkers AD8307 

Spanne 92dB (voorbeeld van 1KW tot 1µW 

Output is dus ook logaritmisch met een 
steilheid van 25mV/dB 

Ze zijn zeer lineair i.v.m. frequentie & 
amplitude 

Hun steilheid kan enigszins verschillend zijn 
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Kalibratie 

De kalibratie bestaat uit 2 meetpunten ver 
uit elkaar (typisch 40dB) met geijkte 
vermogens en dit zowel in forward als reverse 
gevoed 

Resultaat van deze kalibratie is de steilheid 
van de log versterkers in forward en reverse 

Lineaire uitbreiding van deze referenties 
bestrijken het hele meetgebied 
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P-maximum P-minimum  
Het maximum meetbaar vermogen wordt 
bepaald door de transfo’s van de brug en 
hun isolatie en de ingangsverzwakking 

Het minimum meetbaar vermogen wordt 
bepaald door de ingangsverzwakking 

 Coupler verzwakking is 20log(N) , waarbij N 
de transformatieverhouding is van de transfo’s 
(1/20 of 1/30) 

 Resistieve aanpassingsverzwakker 
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Bepalen SWR uit P-fwd en P-refl 

SWR =  

( 1 + sqrt(Prefl/Pfwd))/(1 –sqrt(Prefl/Pfwd)) 

Bij zeer kleine vermogens is de SWR-
nauwkeurigheid geringer,doordat P-refl zeer 
klein wordt . 
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De PCB’s 

Verschillende OM’s hebben reeds pcb-
ontwerpen gemaakt 

De coupler wordt steeds in SMD ontworpen 

Het µP bord kan met through hole 
componenten 

Ik gebruikte VU3SQM zijn split uitvoering 
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Bouwprijs 

PCB’s   10 euro 

TFT   8 euro 

Teensy 20 euro 

Comp’s 15 euro 

Doos   6 euro 

Totaal  60 euro 
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Enkele formules 

0 dBm = 1mW over 50 Ohm 

Conversies 

 W > dBm    dBm =10 log(1000xP)    P in Watt 

dBM > W    W = (10 ^(P/10))/1000    P in 
dBm 

https://www.rapidtables.com/convert/power 
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Met dank 

 

 

ON5KN Willy 

 


