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Om optimaal gebruik te kunnen maken van alle vormen van radio-

propagatie die er op de VHF-, UHF- en SHF-banden bestaan, worden

aanvullende eisen aan een amateurstation gesteld. Men gaat gebruik maken

van gevoelige voorversterkers, lineairs met hoog vermogen, transverters en

de daarbij benodigde coaxrelais. Om dit alles goed te laten functioneren is

een schakeling nodig die er voor zorgt dat alles in de juiste volgorde wordt

in en uit geschakeld; een sequencer. De beschreven sequencer beschikt over

4 uitgangen en dat is voor de meeste toepassingen voldoende.

CD4030. Dit IC bevat vier exclusive-OR
Gates en dit stelt ons in de gelegenheid om
verschillende soorten relais te gebruiken.
Dat kan een NO uitvoering zijn (normal
open) of een NC uitvoering (normal clo-
sed). De uitgangen van dit IC schakelen
een simpele schakeltransistor, in dit geval
een BC547. Deze worden gevolgd door een
LED welke zal oplichten. De verschillen in
schakeltijden zijn duidelijk zichtbaar door
gebruik van deze LEDs. De 2N2222 scha-
kelen vervolgens de relais. Een 2N2222
(met koelster) kan 0,8 Ampère schakelen.
Heb je meer nodig, dan kun je een aantal
kleine relais aansturen die vervolgens de
grote relais aansturen.

Bij mij zitten de LEDs gewoon op de print
en stuur ik met de uitgangen een aantal
kleinere dubbele kamrelais die verbonden
zijn met PL-chassisdelen en/of tulp chas-
sisdelen. Bovendien gebruik ik de extra
kammen voor de LED-indicatie die ik ge-
monteerd heb in de behuizing. De schake-
laars waarmee de stand van de relais veran-
derd kunnen worden zitten bij mij ook
aan de buitenzijde. Dit geeft mij de moge-
lijkheid om bijv. te kunnen kiezen tussen 
de voorversterker en een 50Ω afsluitweer"
stand. De printplaat meet 100xl60mm. 
Deze zou theoretisch flink kleiner gekund 
hebben maar in dit geval was dat alleen 
maar overbodig geweest. Ik gebruik deze 
sequencer zelf al jaren en bij mij geldt de 
regel dat het eenvoudig, betrouwbaar en 
snel te repareren moet zijn. Al eens ge-
probeerd om tijdens een EME"contest om 
03.00 LT een sequencer te repareren? 
In de praktijk is de schakeling betrouw-
baar gebleken en is nimmer een voorver-
sterker of coaxrelais gesneuveld door een 
schakelfout. 

Het schema is getekend met Splan 6.0 en 
de print met Sprint"layout 4.0. Van beide 
zijn gratis viewers ter beschikking op in-
ternet: http:/ / www.elektronicasoftware.nl/  

relais kan koud drie maal zoveel vermogen 
schakelen dan de normaal in de specifica-
tie opgegeven schakelvermogens. 

De benodigde schakeling om de gewenste 
schakeltijden op te wekken is vrij eenvou-
dig. Het hart wordt gevormd door een 
LM339. Dit IC is een viervoudige compe"
rator ofwel spanningsvergelijker. Wanneer 
wij een spanning aanbieden aan Tl óf T2
aan massa leggen, dan zal vervolgens T2
worden uitgeschakeld. Dit biedt Cl de
gelegenheid om opgeladen te worden via
R1 (en de 1.5K weerstand). Deze spanning
wordt aangeboden aan de positieve ingan-
gen van elk der vier spanningsvergelijkers
die de LM339 bevat.

Met behulp van een spanningsdeler wor-
den referentiespanningen aangeboden aan
de negatieve ingangen. Wanneer de span-
ning oploopt, zullen de uitgangen in volg-
orde omklappen. Door met de waardes
van Cl en/of Rl te experimenteren kan
men verschillende schakeltijden verkrij-
gen. De schakeling is uitgebreid met een

Figuur 1: Schakelvolgorde van een 'modaal' amateurstation op de hogere banden. 
In figuur 1 zien we een schakelschema
van een uitgebreider amateurstation. Het
bestaat uit een voorversterker, een lineair
en een transceiver. Om de voorversterker
te beschermen zijn er extra coaxrelais toe-
gevoegd. Wanneer de gebruikte relais van
de voorversterker klein zijn uitgevallen
of een relatief lage isolatie hebben tegen
overspraak is dat geen overbodige luxe.
Tijdens het omschakelen van ontvangst
naar zenden worden als eerste de relais
vrijgegeven die zorgen voor deze extra be-
scherming.

Het is een goede gewoonte om de relais
onder spanning te hebben tijdens ont-
vangst en spanningsvrij tijdens het zen-
den. Vervolgens vallen de relais af van de
voorversterker, de lineair wordt ingescha-
keld en als laatste wordt de transceiver
vrijgegeven. Wanneer men weer naar ont-
vangst overschakelt, worden de stappen in
omgekeerde volgorde uitgevoerd.
Een gemiddeld coaxrelais heeft ca. 20 ms
nodig om te schakelen en dat is dus de mi-
nimale tijd tussen elk der stappen. Door
laad- en ontlaadtijd van de gebruikte ca-
paciteit aan te passen kan men deze tijd
aanpassen aan de gebruikte relais. Zelf ge-
bruik ik een relatief lange tijd van 100 ms.
Zo ben ik er zeker van dat de relais ge-
sloten zijn en er 'koud' geschakeld wordt.
Koud schakelen heeft als groot voordeel
dat je kleinere coaxrelais (en dus goedko-
per) kunt gebruiken. Een gemiddeld coax-
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download/download.htm. Dit geeft jullie de mogelijkheid om dit
schema en print zelf af te drukken.
Wanneer je in het bezit wil komen van beide bestanden, stuur

dan even een mailtje naar pa4eme@vrza.nl, dan krijg je ze toe-
gestuurd.
Veel succes met het nabouwen!

Afmeting van de printplaat is 100 x 160 mm. 
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