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FODTRACK rotor control 
De FODTRACK interface is een simpele interface voor het aansturen van een Azimuth 
Elevation motor sturing als satelliet volgsysteem. Een volledige omschrijving van de sturing 
kan je vinden op het net. De modificaties door ons uitgevoerd hebben enkel tot doel de 
stabiliteit van het geheel te vergroten. Er is geen enkele vorm van softwareaanpassing 
noodzakelijk. 

 
 

Opbouw 
De opbouw van ons volledig satelliettracking systeem bestaat uit:  
een FODTRACK interface, aangepast door on4awm 

 
 een stollemotorsturing gemaakt en ontworpen door on4awm 
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 en een uitlezing van azimuth en elevation eveneens ontworpen en gemaakt door on4awm. 

 
Als software maken we gebruik van SATSCAPE en een WISPDDE server. Deze laatste werd 
door ON4BLU aangepast om onder WIN2000 te kunnen draaien. Het installeren en 
configureren van SATSCAPE zal in een ander artikel aan bod komen. 
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In het overzichtschema FODTRACK.PDF zien we de verbindingen tussen de verschillende 
onderdelen. We beschikken over twee STOLLE motoren, een OUTDOOR unit met de 
vermogensturing en een INDOOR unit met de uitlezing, manuele bediening en de interface 
naar de PC toe. De OUTDOOR en INDOOR unit zijn verbonden door middel van een kabel 
12 x 0.75 waarvan 10 aders gebruikt zijn. Hier is het belangrijk een kabel te kiezen die 
voldoende isolatie bevat, vermits deze kabel een mix van signalen zal voeren zoals de 220v 
AC voedingsspanning. Telefoondraad is echt onvoldoende geïsoleerd. De minimale isolatie 
moet 300V bedragen. 
De aarding van het systeem gebeurt aan de antenne, niet in huis. De GND van de 
gelijkstroomvoeding en van de signalen is door de montage van de OUTDOOR unit met de 
behuizing verbonden en dus ook met de aarding van de antenne. Via deze opstelling verhinder 
je dat de statische ontladingen van de antenne zich via je INDOOR unit uiten. Zij moeten 
direct van de antenne afgevoerd worden. 
 

Stolle motoren 
De motoren worden zodanig gemodificeerd dat de aansluitingen voor de motor en de 
aansluitingen voor de positiemelder (potentiometer) gescheiden zijn. Hierdoor bekomen 6 
aansluitingen zijnde 3 voor de motor en 3 voor de potmeter.  

  
 
De zes bouten van een stolle motor die de behuizing sluiten kunnen vervangen worden door 
RVS inbus bouten van M5X20.  
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De beugel voor de bevestiging van de motor aan een mast, is meestal in zo danig slechte staat 
dat deze niet meer bruikbaar is. Vervangen van deze beugel is meestal een probleem daar de 
schroefdraad van de bouten niet metrisch is. Je kan de gaten uitboren tot een diameter van 
6mm en er nadien koperbusjes voor M5 inzetten. Hierdoor kan je metrische draad gebruiken 
en wordt de montage op een plaat vergemakkelijkt.  
 
De beugels worden vervangen door een plaat, draadstang en een alu U profiel waar een 
driehoek wordt uitgezaagd. Deze beugels zijn enkel noodzakelijk voor de AZIMUTH motor.  

  
De ELEVATION motor wordt, na het verwijderen van de montagelip, horizontaal in de 
houder gemonteerd. Door deze montage loop je het risico dat water langs de as kan 
binnendringen in het motorhuis. Om dit te verhinderen plaatsen we de motor onder een plastic 
kap, gemaakt van een 5liter PVC bus. Voor de AZIMUTH motor gebruiken we een stuk van 
het handvat van de bus om zo de aansluitklemmen te beschermen. 
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Het montageraam van beide motoren is bovenaan voorzien van een extra buis. Deze kan 
gebruikt worden voor de montage van een extra antenne, zodat deze sturing niet als eindpunt 
op een mast hoeft geplaatst te worden. 

Vermogensturing 
De vermogensturing wordt bevestigd in een waterdichte metalen behuizing die gebruikt werd 
voor de kabeldistributieversterkers. Deze behuizing is voorzien van een aantal doorvoergaten, 
echter deze zijn uitgerust met metrische draad. Een doorvoertul is uitgerust met PG 
schroefdraad. Indien je de juiste maat kiest kan je de PG doorvoertullen in een metrisch gat 
kleven met behulp van twee componenten epoxy lijm. Voor de aansluiting van de 12X0.75 
kabel maak ik gebruik van een bestaande metalen kabeldistributie aansluitplug die binnenin 
vergroot wordt tot de juiste diameter. Deze plug kan tevens dienst doen als trekontlasting. 
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De sturing wordt samen met de twee transformatoren op een montageplaat geplaatst. Deze 
plaat wordt op zijn beurt in de behuizing geschroefd. De solid state relais hoeven geen extra 
koeling. De spanningsregelaar is voorzien van een eigen koellichaam waardoor het boren van 
extra gaten in de behuizing overbodig wordt. Voor de montage van de print wordt deze eerst 
van een laag plastic spray KONTAKT 70 voorzien om zo de invloed van indringen vocht en 
condensatie te verhinderen. Let hierbij op dat de aansluitklemmen niet mee besproeid worden. 
Deze behandeling kan herhaald worden nadat de definitieve aansluitingen zijn gemaakt om zo 
eveneens de aansluitklemmen te beschermen. Nu worden deze dus WEL besproeid. 
Voor het maken van de sturing hebben we gebruik gemaakt van gerecupereerd materiaal van 
bestaande stolle motor sturingen. De bipolaire condensatoren van 120uF, de zekeringhouders 
alsook de transformatoren en de 220v aansluitsnoeren zijn te recupereren. De relais laten we 
achterwegen, daar deze door het zeer frequent gebruik snel aan vervanging zouden toe zijn. In 
plaats hiervan gebruiken we solid state relais. Het gekozen type was een courant verkrijgbaar 
type bij onze lokale elektronica zaak LAB electronics in Hasselt (+32-11-272800)  

 
Door de goede eigenschappen van deze solid state kunnen we een aantal ongemakken 
oplossen.  

• Frequent aan en uitschakelen heeft geen invloed op de levensduur van een solid state, 
hierdoor kunnen we stapupdates doen om de seconde.  

• De schakeling van de solid state gebeurt op nuldoorgang waardoor het genereren van 
stroomspieken  die op hun beurt QRM veroorzaken wordt verhindert.  

• De aansturing gebeurt volledig galvanisch gescheiden, zodat invloed van de 
vermogenkring op de stuurkring nihil is. De stuurstroom is laag, ongeveer 10mA, dus 
zijn er geen extra darlington transistoren nodig zoals bij een relais sturing. 

De positie melders worden dmv een opamp met buffer zodanig omgevormd dat we een 
signaal bekomen tussen ongeveer 1V en 6V DC. Hiervoor beschikt iedere opampschakeling 
over twee instellingen. Deze zijn de nulstelling (P1 en P4) alsook de versterking (P2 en P3) 
Hierdoor is het mogelijk om een signaal van de potmeter van de motoren te normaliseren naar 
een signaal nodig voor de FODTRACK stuurprint. We hebben doelbewust gekozen voor een 
spanning met offset (start vanaf ongeveer 1V met een range van 5V) zodat we ook bij 0 
graden nog steeds stroom door de signaaldraden kunnen laten lopen. Hierdoor wordt de 
gevoeligheid voor storingen drastisch vermindert en dit vooral op de nulstand. Om deze truck 
te kunnen toepassen was eveneens een modificatie van de FODTRACK print noodzakelijk. 
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AZ_EL uitlezing 
De uitlezing gebeurt dmv een bar-spot driver van 16 LED’s. Hierdoor is een voldoende 
nauwkeurigheid gewaarborgd. Tevens bevat de uitlezing de nodige schakelaars en 
drukknoppen voor de bediening.  

 
Zo vinden we hier de automatisch/manueel schakelaar alsook de ON/OFF knop. De ON/OFF 
knop schakelt de 220v AC voeding, zodat alles stroomloos wordt. De voeding voor de 
uitlezing wordt verkregen van de stollemotor vermogensturing zodat hier een visuele controle 
mogelijk is van de stand van de ON/OFF schakelaar alsook van de aansluitingen van de kabel 
naar de OUTDOOR unit. 
De schakelaar automatisch/manueel is verbonden met de enable ingang van de FODTRACK 
stuurprint FODTRK1 alsook met de gemeenschappelijke van de drukknoppen. Om dit met 1 
schakelaar mogelijk te maken moesten er op de FODRACK print diodes bijgeplaatst worden. 
Met behulp van de MIN, MAX en INPUT trimpotentiometers kan men het verloop van de 
spot alsook de nul en maximum instelling aanpassen. Als startinstelling stel je MIN volledig 
linksom, MAX rechtsom en de INPUT halfweg.  

FODTRK1 PC interface print 
Deze sturing is integraal overgenomen van het origineel ontwerp maar bevat enkele 
modificaties. Door het toevoegen van de diodes D310, D320, D330 en D340 is het mogelijk 
geworden om de manuele bediening dmv drukknoppen uit te voeren. De veranderingen rond 
de opamp U2D en U2C hebben er voor gezorgd dat het referentiesignaal met  Vdiode  is 
opgekrikt.  
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Oorspronkelijk had de FODTRACK print een positiesignaal nodig tussen 0-5V. Vermist alles 
werkt met een asymmetrische voeding was dit een probleem. Door het opkrikken van deze 
spanning kan nu een positiesignaal gebruikt worden tussen Vdiode en 5V + Vdiode, zijnde 1-
6V. (D230, D240) Hierdoor bekomen we ook een stabiele regeling rond de laagste spanning, 
wat voorheen niet het geval was. Door de afsluiting van de positiemeldsignaal met een 
parallelschakeling van een laagohmige weerstand en een condensator (R500, R600 en C500, 
C600) is er steeds zowel op inductief vlak (er vloeit steeds stroom, ook bij 1V) als op 
hoogfrequent vlak (door de condensator van 100n) een ontstoring aanwezig. 
Het is niet gans duidelijk of de 15K weerstanden in serie met de AD7528 wel degelijk een 
ontstorende invloed hebben. Vermoedelijk hebben ze eerder een storende invloed, daar het 
ingangssignaal extra verzwakt wordt.  

Afregelen 
Om te beginnen zorg je ervoor dat alles is aangesloten. Plaats de sturing in manueel en 
schakel de voeding in. Er moet reeds een van de LED’s op de uitlezing oplichten. 
Vergewis je van de correcte aansluitingen. Zo moet de bediening van het paneel 
overeenkomen met de bewegingen van de motoren. Indien dit niet het geval is moet je de 
motoraansluitingen omwisselen.  
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De positiemelders werken omgekeerd, daar door de opamps het signaal wordt omgekeerd. Zo 
zal een positie van 0 graden gemeten op de loper van de potmeter de hoogste spanning 
leveren.  
Ga met beide motoren naar de fysische mechanische positie die overeen komt met 0 graden. 
Noteer hier de spanning die je meet op de potmeter ten opzichte van de massa (V0_B5 en 
V0_B8) Ga nu met beide motoren naar de fysische positie die overeen komt met 360 graden 
azimuth en 180 graden elevation. Noteer hier de spanning die je meet op de potmeter ten 
opzichte van de massa (V1_B5 en V1_B8) 
Uit deze waarde kunnen we de versterkingsfactor van de opamps afleiden. We moeten ons 
signaal normaliseren naar een waarde met differentie van 5V.   
AV_B5 = 5 / (V0_B5 – V1_B5) ongeveer 1,01 EL 
AV_B8 = 5 / (V0_B8 – V1_B8) ongeveer 0,5 AZ 
Stel nu P1 zodanig in dat de spanning op de loper van P1 1V hoger is dan de spanning op de 
loper van de positiemelder B5 (VP1 = V1_B5 + 1) Regel nu met P2 totdat je op B12 een 
spanning bekomt die AV_B5 maal hoger ligt dan de spanning op de loper van P1 (VB12 = 
VP1 + AV_B5 x 1). 
Stel nu P4 zodanig in dat de spanning op de loper van P4 1V hoger is dan de spanning op de 
loper van de positiemelder B8 (VP4 = V1_B8 + 1) Regel nu met P3 totdat je op B13 een 
spanning bekomt die AV_B8 maal hoger ligt dan de spanning op de loper van P4 (VB13 = 
VP4 + AV_B8 x 1). 
Hiermee is de versterking van de versterkers ingesteld. 
Stel nu P1 zodanig in dat de spanning op B12 tov de massa  6V bedraagt. 
Stel nu P4 zodanig in dat de spanning op B13 tov de massa  6V bedraagt. 
Hierdoor zorgen we ervoor dat de spanning binnen het bereik van de FODTRACK sturing 
komt te vallen.  



 14 

Het niet aansluiten van de PC heeft rare gevolgen als je overgaat naar automatische mode. Als 
je dus de testen doet, zorg ervoor dat alles is aangesloten en opgestart, ook de WISPDDE 
server. Stuur vanuit de WISPDDE server een signaal van o graden naar beide motoren. Vanaf 
nu gaan we over op de AUTOMATISCHE sturing. De motoren gaan draaien en stoppen voor 
hun mechanische eindstop. Indien dit niet het geval is, kan je terug over gaan naar de manuele 
mode en de schakeling controleren. 

 
Het instellen van het 0 graden punt doe je door kleine correcties aan te brengen aan de 
versterking zijnde P2 (elevation) en P3 (azimuth) 
Het instellen  van de maximale instelling zijnde 359 graden Azimuth en 179 graden elevation 
doe je door kleine correcties aan te brengen aan de nulpunt instellingen van de normalisatie 
zijnde P1 (elevation) en P4 (azimuth) 
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Je zal wel wat tijd moeten steken in de fijn afstelling maar het resultaat mag er dan ook zijn. 
Eens deze afstelling volbracht kan je over gaan tot de afregeling van de uitlezing.  
Breng beide motoren naar de maximum stand zijnde 359 graden azimuth en 179 graden 
elevatie. Tracht nu met de max. pot ervoor te zorgen dat de laatste LED vol oplicht. Je kan 
desnoods de input pot aanpassen, indien je de positie niet bereikt. 
Breng beide motoren naar de minimum positie zijnde 0 graden. Tracht nu met de min pot 
ervoor te zorgen dat de eerste led oplicht. Door heen en weer te bewegen kan je een mooie 
afstelling bekomen.  

Antennes 
De montage van de antennes X-quads van WIMO is zeer simpel. Met een minimaal aan 
materiaal is dit in een wip geklaard. Je kan de antennes best opstellen met een niet metalen 
draagmast zodat de antennes in het midden kunnen gedragen worden. Dit bevordert de 
stabiliteit. 
 



 16 

 
Dat was het, hopelijk heeft deze uitleg je wat extra inzicht in het schema verworven en ben je 
nu bij machte zelfstandig de schakeling te bouwen en af te regelen. Voor verdere vragen 
blijven wij ter beschikking.  
 
73 de ON4RST 
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Ontstaan van het project 
Voor het maken van ARISS contacten was een satelliet-antennevolgsysteem noodzakelijk.  
Door het samenstellen van een aantal applicaties met de benodigde aanpassingen kwamen we 
tot een bruikbaar geheel. 

Deelnemende leden 
ON4BLU, ON4AWM, ON4ILL, ON4CMO, ON4ABS, ON2SWT, ON5ARE, ON5ADL, 
ON3RG, … 

Projectverantwoordelijke 
ON4ILL, on4ill@gmail.com 

Logboek van de activiteiten 
Het project werd gebouwd in de aanloop van het ARISS contact van 2002 en daardoor zijn 
geen gedetailleerde logboeken meer beschikbaar. 
Er werden specifieke onderdelen gemaakt bij ON4AWM thuis, alsook aanpassen van de de 
software WISPDDE door ON4BLU. 

Buiten deze specifieke onderdelen werd dit op woensdag-avonden gebouwd en getest in het 
clublokaal in de loop van 2002. 
In totaal werden er 3 stations gelijktijdig gebouwd om op verschillende lokaties testen te 
kunnen doen. 

Naar aanloop van het ARISS contact in 2009 werden er een aantal kleine aanpassingen 
gedaan zoals een glasvezelstok als antenne-mount. 


