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1.) Bevezetés
Kedves amatır társ! Elıször is hadd köszönjem meg, hogy megtiszteltél
bizalmaddal és az általam fejlesztett/készített antennaforgató vezérlıre esett a
választásod! Remélem, beválik majd, és sikerrel fogod használni mind DX
vadászaton, mind versenyen egyaránt! Sok sikert, és eredményes amatır munkát
kívánok!

Vy 73 DX! HA8EV Péter

2.) Az áramkör rövid ismertetése
Az áramkör egy mikrokontroller vezérelt kapcsolás, mely rengeteg segítı
funkcióval látja el az antenna forgatás mikéntjét. Elıször is egy fok pontosságú
antenna irány kijelzést tesz lehetıvé (az impulzus szám >= 360), ezen kívül tartalmaz
még 180 fokos offset eltolást (déli végállás).
Az áramkör elınye abban rejlik, hogy szinte bármilyen mechanikával képes
mőködni, csak egyszer meg kell neki ”tanítani”, hogy mennyit kell elmozduljon a 360
fok elforduláshoz. Ehhez nem kell más, mint a mechanikán az áttétel elıtt kialakítani
egy impulzusadót, lehetıség szerint egy kis mágnes és egy ”reed” kontaktus
segítségével. Az impulzus maximális száma 65.000 lehet, a minimális szám ajánlott
360. Természetesen ennél kevesebb impulzussal is mőködik az áramkör csak
pontatlan lesz! Miután megtanítottuk áramkörünknek a 360 fokot egy nullázás után
már használhatjuk is az elektronikát!
Az áramkörhöz egy panelra van építve, mely hordozza a kijelzıt magát is.
Tápellátás igénye 12V.@ 50mA!
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3.) Az áramkör kalibrálása
A 12V DC tápfeszültség ráadása után a következı üdvözlı képernyıvel indul a
program ami 1 másodpercig látható:

Ezen idıtartam alatt lenyomva és nyomva tartva a PROGRAM (1-es) gombot
jutunk be a kalibrációs menüpontba, mely rögtön bal irányba forgatásba kapcsol, és
megkeresi a forgató mechanika végállását! Érdemes egy mechanikus végállás
kapcsolót építeni a mechanikához, vagy legalább egy ütközıt tenni. Az elektronika
1mp alatt észre veszi a mozgás kimaradását, és abba hagyja a végállás keresését!

Miután megtalálta az elektronika a végállást a következı
képernyıt kapjuk:

A 3-as és 4-es gombokkal tudjuk ilyenkor balra és jobbra
forgatni az antennát. Az antennát mindaddig forgatjuk jobb
irányba a 4-es gombbal, míg az nem fordul el 360 fokot, tehát
teljesen körbe nem fordul! Az alsó számlálón látjuk az impulzusok
számát! Az Én mechanikám 420 impulzust ad 360 fok, fordulás
alatt!
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Ha elforgattuk 360 fokot az antennát, megnyomjuk a 2-es gombot! Ekkor 3 mp-ig
látjuk a két számot amely informatív jellegő két osztó és szorzó szám amivel tovább
számol majd a processzor.

Ezzel a kalibráció elkészült a memóriába elmenti, és a legközelebbi bekapcsolásnál
ezzel a beállítással fog mőködni! Miután visszatérünk a fıképernyıhöz, itt
elıfordulhat, hogy kacifántos számot ír ki a kijelzıre, nem kell megijedni, hiszen még
nem állítottuk be nulla pozícióba a forgatót!!

4.) Nulla pozíció, avagy végállás keresése és beállítása
A 2-es gombot megnyomva bármikor megkereshetjük az antenna forgató
végállását bal irányba! Érdemes néha elvégezni ezt a mőveletet, pl amikor neki állunk
rádiózni. Ha véletlenül eltéved az áramkör akkor is egy ilyen úgynevezett
”nullázással” vissza téríthetı a régi kerékvágásba! Ekkor a kijelzın a következıt
fogjuk látni:

A keresés végeztével a processzor visszatér automatikusan a fı képernyıhöz! És attól
függıen, hogy 0 vagy 180 fok az offset állása 0 vagy 180 fok kijelzést fogunk látni:
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5.) Offset beállítása
Az offset eltolásra akkor van szükség, ha az antenna forgatónkat déli
végállásal rakjuk fel. Nekem így van felrakva a forgató, mert RH-n az USA és Japán
között kevesebbet kell fordulni ha nem északon van a végállása a forgatónak. A
készülék bekapcsolásakor az üdvözlı képernyı megjelenésekor benyomva és
nyomva tartva a 2-es gombot lehet belépni az Offset beállító menübe:

A 4-es gombbal lehet váltani a 0és a 180 fok offset eltolás között:

Miután beállítottuk a kívánt offset eltolást a 3-as gombbal fogadjuk el, melyet
a processzor egy OK megjelenítésével nyugtáz, majd vissza tér a fı képernyıhöz.
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6.) Antenna forgatása
Az antennát a 3-as és 4-es gombokkal lehet forgatni balra és jobbra.

Ekkor a kijelzın a fı képernyın mindig az aktuális pozíciót látjuk:

7.) Panel konfigurálása DC vagy AC (KR-500, KR-2000 stb) motorokhoz
DC motor esetén egyszerően a panel POWER
bemenetére adjuk a + és a – feszültségeket, és az ACDC
jumpert átkötjük.
AC motor esetén az ACDC-t nem kell átkötni, az
AC feszültséget a POWER bemenetre kell kötni, és a
Schottky diódát sem kell berakni a panelba. A motor
kimenet két felét ugyanúgy kell bekötni, mint a KR
vezérlı kapcsolóját, tehát egyik a motor egyik szálára a
másik a másikra. A közös szálat a JP3-tól visszük a
harmadik szálra, a motorra. Természetesen szívesen
segítek, bármilyen motor variáció bekötésében, valamint
eleve úgy küldöm a panelt!
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GOMB1

GOMB2 GOMB3

GOMB4

Kijelzı

Elılapi kivágás mérete (600dpi lézernyomtatóval nyomtatva a valós méretet kapjuk)
A panel mérete : 90mm x 77mm
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