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Low cost QRV op 320 THz met
lnfrarood
Het is toch een leuke uitdaging om met
eenvoudige middelen en weinig kosten
een ontvanger en zender te bouwen
voor een infrarood(l R)-verbinding en
hiermee een behoorlijke afstand te over-
bruggen. Het doel van dit artikel is om
met wat informatie en schema's een
knutselaar met een soldeerbout en wat
huisvoorraad op gang te helpen.
Door optimaliseren van diverse detec-
tieversterkers en testen van lR- en laser-

zenders met diverse soorten modulatie
en optieken heb ik veel ervaring kunnen
opdoen. Gekozen heb ik hier voor een
lR-led, ten eerste omdat een laser risico's

met zich meebrengt, en uitrichten van
een lasersysteem een enorme klus is.

Dit vereist namelijk een grote mecha-
nische nauwkeurigheid van het statief
etc. En ten tweede omdat met infrarood-
componenten toch redelijke afstanden
gehaald worden.Toch nog even een
waarschuwing: kijk niet in de bundel
van de lR-led! Het onzichtbare high
intensity lR kan oogbeschadiging
veroorzaken.

Modulatiemethodes
De bron moet voor het overbrengen van
informatie gemodu leerd worden. Dat
is mogelijk op verschillende manieren,
ieder met hun eigen eigenschappen.
1 . On/off-modulatie (OOK)

Met deze methode kunnen alleen maar
digitale tekens, zoals morse, overge-
bracht worden. De ontvanger hiervoor
kan eenvoudig zijn.
2. Amplitudemodulatie (AM)
Hierbij wordt de stroom door de led
gemoduleerd, waardoor de lichtintensi-
teit varieert. De zender is vrij eenvou-
dig en de ontvanger bestaat uit een
detector-versterker gevolgd door een
gewone laa gfreq uentversterker.
3. Pulsbreedtemodulatie (PWM)

Met deze methode wordt de gemid-
delde intensiteit van de bron gemodu-
leerd. Bij afwezigheid van modulatie
is de bron 50olo van de tijd op volle
sterkte en 50olo volledig uit: de'duty
cycle'is 500/0. Bij modulatie zullen deze
percentages gaan variëren. Bij volle-
dige uitsturing varieert de duty cycle
tussen 0 en 1000/0. Het ontvangstsys-
teem is identiek aan dat bU AM.
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4. Frequentiemodulatie (FM)

De zender is weer een pulsgenerator
zoals bij PWM, waarbij echter de aan/
uit-verhouding nu gelijk blijft (duty
cycle van 5Oo/o). Nu wordt de frequen-
tie van de puls gemoduleerd. Dit kan
bijvoorbeeld 38 kHz zijn in narrowband
FM, of wideband FM met bijvoorbeeld
1 00 kHz. De ontvanger vraagt dan ook
wat meer: een detector met voorver-
sterker, en een achterzetontvanger
om de opgewekte frequentie te
demoduleren.
5. Hulpdraaggolfmethode (HF)

Deze methode lijkt op de AM-modu-
lator, echter de modulatiefrequentie is

hoogfrequent (bijvoorbeeld 15 kHz tot
10 MHz). Deze hoogfrequent hulpdraag-
golf of 'subcarrier'kan op zijn beurt in

amplitude of in frequentie gemodu-
leerd zijn, zelfs single sideband is mo-
gelijk. Ook kunnen meerdere frequen-
ties tegelijkertijd uitgezonden worden,
of zelfs een complete frequentieband.
Hiervoor zijn leuke toepassingen te
verzinnen. Voor de ontvanger is een
gelijke opstelling nodig als voor de FM.

Opbouw
Voor een grotere afstand is ook wat
optische versterking welkom. Dat kan
bijvoorbeeld door toepassen van een .

lens of reflector. Een lens van 60 mm
geeft al een versterking van meer dan
30 dB. Zowel de zend- als ontvangst-
diodes heb ik in koperen pUpjes gemon-
teerd van 12 mm, zodat alles onderling
uitwisselbaar is met de optieken. De
'preamp'zit in een metalen behuizing
voor afscherming. Zie foto 1, waar di-
verse uitvoeringen te zien zijn. Hierop
kunnen verschillende ontvangers aan-
gesloten worden, ieder met hun eigen
type demodulator.

Goede resultaten zijn te bereiken met
pulsbreedtemodulatie (PWM). Hiervoor
is een zeer eenvoudige ontvanger nodig
en een vrij eenvoudige zender. De lens
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van 60 mm is afkomstig van een low
cost vergrootglas van het AC-tion'-
concern, welbekend. Deze lens heeft
een brandpuntsafstand van ongeveer
190 mm. Let op: het brandpunt voor
lR ligt iets verder vanwege de langere
golflengte van het lR-licht. Deze lens
past in een pvc-verbindingsstuk van 70

mm, te koop bij de bouwmarkt. Hierin
is een 50 mm diameter pvc pijp van
150 mm lengte gelijmd, voorzien van
een eindkap van 50 mm. ln de eindkap
is een prop pvc gelijmd met een gat
van 12 mm, waarin de TX- of RX-mo-
dules passen.

Met behulp van twee klembeugels van

50 mm wordt de optiek op een plaat
gemonteerd en passend gemaakt voor
montage op een statief. Voor een du-
plexverbinding kunnen twee optieken
naast elkaar gemonteerd worden, zoals

foto 2 weergeeft. Bij gebruik van een

andere lens zal de lengte en/of diameter
van de pijp aangepast moeten worden.
Voor het optimaliseren van de optiek
en eventueel instellen van een vizier kun
je handig gebruik maken van bijvoor-
beeld een reflecterend verkeersbord
op afstand.

De infrarood PWM-zender
Voor de PWM-modulator is de schake-
ling van figuur 1 van toepassing. lC3

en lC4 vormen een oscillator met een

frequentie van ongeveer 16 kHz met
als uitgang een perfecte driehoek-
spanning. Deze frequentie kan met
een schakelaar verlaagd worden tot
800 Ha dan is de zender bij wijze van

spreken 100o/o diep gemoduleerd met
een hoorbare toon. Dat is bijzonder
handig bij akoestisch opzoeken van
het tegenstation.

De driehoekspanning wordt verge-
leken met de uitgangsspanning van
lC2a. Deze spanning heeft gemiddeld
een niveau van de halve voedings-
spanning, maar varieert door de modu-
latie. Dit vergelijken gebeurt door de
comparator lC1a, waarvan de uitgang
een stroombron aanstuurt met een
mooie blokspanning. Geen modulatie
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betekent een duty cycle van 50olo, dan
is de aan/uit-verhouding gelijk. Dit geeft
een gemiddelde intensiteit van de lR-

led. Bij het toevoeren van modulatie zal

de aan/uit-verhouding gaan variëren en
de intensiteit zal de modulatie volgen.

De stroombron met T1 en T2 is in te
stellen met de weerstand R15. Bij een
weerstand van 12 ohm zal de stroom
op ongeveer 50 mA begrensd zijn.
lC2b zorgt voor een sta biele referentie-
spanning voor alle lC's.

Als lR-led kun je bijvoorbeeld een high
intensity SFH4545 gebruiken. Deze
heeft een kleine openingshoek van
ongeveer 10 graden en samen met
een 60mm-lens is dit een redelijke com-
binatie. Ook de SFH4544 of 4550 zijn
uitstekend toepasbaar. Let vooral goed
op de polariteit van de led. Dit kan wel
eens verwarrend zijn. Raadpleeg daar-
voor de datasheet. ln plaats van een
lR-led kun je ook een high intensity
rode of witte led of een halfgeleider-
laser gebruiken. Dan moet wel bij de
ontvanger een detectiediode gebruikt
worden zónder lR-filter, zoals een
BPW34. De mícrofoon is hier een
elektreetkapsel. B'rj een dynamische
microfoon kan de biasing R4, R5 en
C2 uiteraard vervallen.

De i nfrarood PWM/AM-ontvanger
De ontvanger bestaat uit een detec-
tiediode en een gevoelige versterker,
die in een metalen behuizing zijn on-
dergebracht. Hierop wordt een laag-
freq uentversterker aangesloten die
uiteindelijk de luidspreker aanstuurt.
Dat is de complete ontvanger voor de
PWM-methode. Zowel voorversterker
als laagfrequentversterker zijn in een
behuizing ondergebracht. De laagfre-

quentversterker kan natuurlijk alles zijn
wat op de plank ligt, als de versterking
maar voldoende is.

Als detector kunnen we vele diodes ge-
bruiken, maar omdat we werken met
infrarood willen we zo weinig mogelijk
invloed ondervinden van het eventueel
aanwezige daglicht. Daarom heeft een
diode met een behuizing die alleen infra-
rood doorlaat, bijvoorbeeld een BPW32
(BPW41, BPl04F, VTD205, etc.) de voor-
keur, zodat we geen extra lR-filter nodig
hebben.

Zie figuur 2 voor het schema van de
PWM-ontvanger, bestaande uit de voor-
versterker met laa gfreq uentversterker.
De detectiediode wordt'reversed biased'
met een kleine stroom via een N-channel
FEI hier een 2N3819. Deze stroom is

klein, in de orde van grootte van 1 pA,

en loopt op bij meer lichtinval. De con-
densator tussen gate en source dient
ervoor dat de schakeling zich gedraagt
als een gyrator, dus als een grote spoel.
Hierdoor is dit circuit hoogohmig voor
de kleine wisselstroompjes, waardoor
alleen die optimaal versterkt worden.
Door deze methode is de schakeling
minder gevoelig voor daglicht en kan
er overdag gewerkt worden, zelfs met
zonlicht, binnen grenzen natuurlijk.

De frequentiemodulatiemethode
Naast pulsbreedtemodulatie kan ook
frequentiemod ulatie toegepast wor-
den. Dit heeft als nadeel dat een uitge-
breidere ontvanger nodig is. Daar staat
tegenover dat het ontvangstsysteem
iets gevoeliger is dan in PWM, en met
de ontvanger in single sideband-mode
is al heelvroeg de FM-draaggolf te ont-
dekken. Dat is natuurlijk erg handig

bij het opbouwen van een optische
verbinding over een grote afstand. De

led wordt hier als het ware 1000/o diep
pu lsgewijs gemodu leerd.

De complexiteit van de lR-FM-zender
is ongeveer gelijk aan die van de puls-
breedtezender. ln figuur 3 is in blokken
aangegeven hoe het FM-systeem is op-
gebouwd. Het front end van de ont-
vanger is gelijk aan die bij de PWM-
methode: een detectiediode met een
voorversterker. De uitgang van deze
versterker gaat naar de achterzetont-
vanger. Deze moet afgestemd kunnen
worden op lage frequenties, in de orde
van grootte van enkele tientallen kHz,

en ook FM kunnen detecteren.

De FM-zender
De FM-zender, weergegeven in figuur
4, bestaat uit een microfoonversterker
lCl a die een voltage controlled oscil-
lator (VCO) aanstuurt. Deze VCO is op-
gebouwd met lC4 als integrator en lC5

als leveldetector. Deze levert een blok-
spanning met een duty cycle van on-
geveer 50olo. De gelijkspanning aan de
uitgang van de microfoonversterker,
instelbaar met potmeter P2, bepaalt
de frequentie van de VCO. Het kleine
modulatierimpeltje op deze spanning
veroorzaakt dan ook de FM-zwaai.
De centerfrequentie is instelbaar van
ongeveer 25kïztot 125 kHz. Het dient
echter aanbeveling de frequentie niet
te hoog te kiezen, omdat de gevoelig-
heid van de optische ontvanger bij
hogere frequenties afneemt, onder
meer door de capaciteit van de ont-
vangstdiode. De meeste stations wer-
ken dan ook met een frequentie van
30 à 40 kHz.
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Figuur 3 | Blokschema FM-sYsteem
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De uitgangsspanning van de VCO stuurt
weer een stroombron aan voor de lR-led.

lCl b is een toonoscillator, die bij afwezig-

heid van spraak voor modulatie kan

zorgen.

De FM-ontvanger
Zoals gezegd, het front end van de ont-
vanger is identiek aan dat van de PWM-

ontvanger. De laagfrequentversterker
is nu vervallen en wordt vervangen door

een achterzetontvanger. Hiervoor kan

een SDR met tablet of mobieltje gebruikt

worden, maar ook een breedbandont-
vanger zoals bijvoorbeeld een AOR

AR5000 etc. Ook een ontvanger met
een VlF-converter is goed bruikbaar.

Het uitrichten
Voorwaarde voor het maken van een

verbinding is natuurlijk een onbelem-
merd pad, dus een zichtverbinding. Het

uitrichten wordt al een stuk gemakke-
lijker met behulp van de 800H2-mode
van de PWM-zender. Hans DL2CH heeft

een zeer simpele constructie bedacht
voor het fijne uitrichten van de optie-
ken naar het tegenstation. Met behulp
van twee schroeven is de oPtiek ge-
makkelijk in te stellen in elevatie en azi-

mut, zie foto 3. Een portofoonverbin-

ding is daarbij niet alleen handig, maar

zelfs noodzakelijk voor het tot stand

brengen van een verbinding.

Slotopmerkingen
Kort samengevat is dit een leuk knut-
sel project, waa rvoor d iverse toepassi n-

gen te bedenken zijn. De reikwijdte
overdag is gemakkelijk duizend meter

in de PWM-mode. ln de FM-mode is

dat zonder meer te evenaren. Overdag

met volle zon bracht dit lR-systeem op

tweeduizend meter afstand nog zo'n

55 in NFM-mode oP 38 kHz. Dit alles

met slechts één lR-led als zender. Ook

kan er naar hartenlust geëxperimen-
teerd worden met grote lenzen of ref-

lectors, waarmee grotere afstanden ge-

makkelijk te behalen zijn.
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Als het traject laag boven de grond
loopt op een zonrijke dag, begint de

warmteturbulentie boven het aardop-
pervlak een rol te spelen. Dit uit zich als

een onrustige verbinding ten gevolge

van het wispelturige Pad.
lk wil hier Hans Jilrgen PDl AHM bedank-

en voor de geboden hulp bij de diverse

testen.

Voor diegenen die hiervoor belangstel-
ling hebben: een 1mW-laser van een

low cost laserpointer brengt op 1 km

afstand met deze RX-optiek een signaal

van zo'n 80 dB boven de ruisvloer in

PWMI Dit is toch'bijna niet leuk meeri

is het niet?

Bert Veuskens
PAOHMv@veron.nl

1 3cm-eindtrap voor Oscar-1 00
Na mijn eerdere publicatie over de

25OW-eindtrap kreeg ik van een van

onze trouwe lezers de vraag of er een

gemakkelijk na te bouwen ontwerP
op de markt was. Nou, ik ken dat soort

ontwerpen niet. De bouw van een

13cm-eindtrap is behoorlijk wat las-

tiger dan van een tweemeterding.

Frequency
Range 25 - 125KHz

7.8V = 95KHz
2.8V= 38KHz § 47o
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Figuur 4 | FM-zender


