
Antennestroom monitor
van 1,8 MHz tot 30 MHz

Een knutselontwerpje geïnspireerd door een vroeger 
ontwerp van PA0LL (SK)

Optische indicatie van de antennestroom die door de coaxkabel of ladderlijn loopt

Standaard ontwerp is geschikt voor 100W eindtrappen en kan aangepast worden 
voor lagere en hogere vermogens



Optische controle of er echt 
stroom naar de antenne gaat



Simpel kastje dat geen eigen 
voeding nodig heeft



Het schema van de monitor 



Het stroomdetectie circuit

L1: 3C90 kern met 16 wdg 0,3 mm 
emailledraad secundair en als 
primaire één winding

L2: smoorspoeltje om de 
gevoeligheid bij hogere 
frequenties te compenseren

R2: met deze weerstand is de 
gevoeligheid van de schakeling in te 
stellen. Met 1 kΩ beginnen de bovenste 
LEDs bij ca. 20W te branden. Met 
R2=500 Ω gebeurt dit bij 50W

Door aanpassing van L1 en R2 kan de 
schakeling geschikt gemaakt worden 
voor grotere vermogens

Binnenader
van de twee
coaxkabeltjes
van en naar 
het printje



Het LED boompje

Simpel principe: 

hoe hoger het 
zendvermogen hoe meer 
LEDs gaan branden (van 
beneden naar boven)



Componentenlijst coax uitvoering



Leuke shackverlichting☺

Ca. 5W
zendvermogen

Ca. 10W
zendvermogen

Ca. 20W
zendvermogen

Ca. 50W
zendvermogen



Met een uurtje knutselen is het af



De LED aansluitingen

Anode (+)

Kathode (-)

De langere poot v.d. LED (anode)
In het vierkante pad steken en de
Kortere poot in het ronde gat.



Achterzijde van de print

Aan de onderzijde van de print het 3C90 ringkerntje 
en de elco

De enkele winding (primaire) is op soldeervlakjes 
aangesloten. Naast ieder soldeervlakje twee 
massavlakken voor de aansluiting van de mantel 
van de coaxkabeltjes naar de connectors.

Printje past precies op de 
plek van het deksel van 
een HAMMOND box type 
1591XXLBK (ca. 4 euro)



montagetip
• Maak van hout, printplaat of andere stevige materialen een plaatje met 

de zelfde afmetingen als het printje
• Boor daar de 4 bevestigingsgaten in die exact overeenkomen met die in 

het printje.
• Steek alle LEDs in de daarvoor bestemde plaatsen (let op polariteit!) en 

buig de draadjes van de LED NIET.
• Leg een velletje schuimplastic over de LEDs en plaats daarop het 

zelfgemaakte plaatje en schroef beide plaatjes met boutjes aan elkaar.
• Nu zitten de LEDs tussen printplaatje en extra plaatje netjes geklemd.
• Knip alle draden van de LEDs net boven het oppervlak van de printplaat 

af.
• Soldeer daarna de LEDs vast.

• Op deze manier komen de LEDs netjes uitgelijnd op de print en als er 
toch een vergissing met de kleur of de polariteit is gemaakt is de Led 
makkelijk uit te solderen.



Twee PL connectors (of BNC of N) 
in de zijkanten van het kastje



De aansluiting in het kastje
Om draaien van de middenpen van de PL connectors te voorkomen is 
een stukje printplaat gebruikt om die pennen te fixeren



Suggesties voor maximum vermogensbereik 
van de 50 Ω coaxiale uitvoering

De vermogensrange waarover het apparaatje kan werken is van 2 
factoren afhankelijk: het aantal windingen op L1 en de 
weerstandswaarde van R2. Bij de 50W instelling mag bijvoorbeeld rustig 
tot 200W vermogen worden gebruikt. 
Ringkern: 3C90 materiaal 13 mm diameter

Voor 10 Watt uitvoering:   L1: 10 windingen en R2: 1k Ohm
Voor 20 Watt uitvoering:   L1: 16 windingen en R2: 1k Ohm
Voor 50 Watt uitvoering:   L1: 16 windingen en R2: 470 Ohm
Of: L1: 22 windingen en R2: 1k Ohm
Voor 100 Watt uitvoering: L1: 22 windingen en R2: 470 Ohm

Voor nog hogere vermogens: L1: 30 windingen en R2 aanpassen 
en eventueel een grotere ringkern gebruiken.
LET OP: R1 en R2 moeten in dit geval een 2 tot 5 Watt uitvoering 
zijn!   Of meerdere weerstanden parallel zetten



bereikkeuze

Voor alle uitvoeringen geldt: kies het vermogensbereik naar 
wens. Als bij 25W alle LEDs branden kan de schakeling 
gemakkelijk ook 100W aan. De boel is niet snel te overbelasten

Als je een 400W eindtrap of meer gebruikt wel even 
experimenteren. Ik heb dat zelf niet kunnen doen wegens het 
ontbreken van een linear. 

Maar met 30 windingen op L1 en een lage waarde voor R2 kan 
de schakeling ook bij 1 kW worden gebruikt. Kies voor R1 en R2 
wel weerstanden met groter vermogen (2 of 5W, niet inductief)



Onderdelenkitje coax uitvoering met 
professioneel geproduceerde print

Voor beschikbaarheid en verdere informatie: 
Mail naar PA0MBJ@veron.nl

(uitgebreide beschrijving op www.A43.veron.nl)



Er is ook een symmetrische uitvoering 
voor ladderlijn of kippenladder



Het schema van de symmetrische uitvoering



Componentenlijst voor symmetrische 
uitvoering met 3C90 kernen



componentenopstelling



Uitvoering met stekerbussen voor 
ladderlijn



Full power…..



achterzijde



De stroomtrafo’s in de lijn



Uitvoering met klapferrieten

Met deze klapferrieten kan de 
antennestroom monitor op 
iedere plaats in de ladderlijn 
worden gezet.

Mooie methode om uit te 
vissen waar de stroombuiken 
en stroomknopen zitten op de 
antennelijn



Detail klapferrieten
Zie de tabel voort het aantal secundaire windingen (afhankelijk van het 
gebruikte maximale zendvermogen
Het sleufje aan de zijkant van de ferrietkern wordt gebruikt om de 
secundaire wikkeling te fixeren



Suggesties voor maximum vermogensbereik 
van de symmetrische uitvoering met 3C90

Bij gebruik van 3C90 ringkernen (13 mm diameter):

De vermogensrange waarover het apparaatje kan werken is van 2 factoren 
afhankelijk: het aantal windingen op L1 en L3 en de weerstandswaarde van 
R2 en R9. Bij de 50W instelling mag rustig tot 100W vermogen worden 
gebruikt, idem bij de 100W instelling mag tot 200W vermogen worden 
gebruikt.

Voor 25 Watt uitvoering:   L1,L3: 10 windingen en R2,R9: 18k Ohm
Voor 50 Watt uitvoering:   L1,L3: 10 windingen en R2,R9: 4k7 Ohm
Voor 100 Watt uitvoering: L1,L3: 10 windingen en R2,R9: 1k5 Ohm
Draaddikte: 0,4 à 0,6 mm geïsoleerd

Voor nog hogere vermogens: L1,L3: 25 windingen en R2 aanpassen en eventueel een 
grotere ringkern gebruiken.
LET OP: R1/R2/R8/R9 moeten in dit geval een 2 tot 5 Watt uitvoering zijn!
Of meerdere weerstanden parallel zetten



Suggesties voor maximum vermogensbereik 
van de symmetrische uitvoering met klapkern

Bij gebruik van de ZCAT 0730b klapkern

Voor 25 Watt uitvoering:   L1,L3: 10 windingen en R2,R9: 18k Ohm
Voor 50 Watt uitvoering:   L1,L3: 10 windingen en R2,R9: 4k7 Ohm
Voor 100 Watt uitvoering: L1,L3: 10 windingen en R2,R9: 1k5 Ohm

Draaddikte: 0,3 mm emailledraad

Voor nog hogere vermogens: L1,L3: 25 windingen en R2/R9 aanpassen en 
eventueel een grotere ringkern gebruiken.

LET OP: R1/R2/R8/R9 moeten in dit geval een 2 tot 5 Watt uitvoering zijn!
Of meerdere weerstanden parallel zetten



Eenvoudig ergens op de ladderlijn 
aan te brengen

Hier is goed te zien hoe de 
secundaire wikkeling is 
gefixeerd aan de 
kernbehuizing



In actie op de ladderlijn



Componentenlijst voor symmetrische 
uitvoering met klapkernen



Onderdelenkitje voor symmetrische uitvoering 
met professioneel geproduceerde print 

Voor beschikbaarheid en verdere informatie: 
Mail naar PA0MBJ@veron.nl

(uitgebreide beschrijving op www.A43.veron.nl)


