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In de marge van ons homebrew project “Elektronische registratie voor ARDF”   bouwde Eddy , ON5JK  
met veel geduld en toewijding deze ARDF 80 meter antenne.  
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1 INLEIDING  

 
 
Na het bouwen van de zendertjes gebaseerd op het ontwerp van Rik, 
ON7YD ontbrak nog juist een 80 meter antenne om een ARDF wedstrijd 
te organiseren. 

Wij zochten een oplossing gebaseerd op een 
mobiele antenne maar die op een vlugge en 
eenvoudige manier kon worden geplaatst, 
gedemonteerd en tevens transporteerbaar is. 
Dus grote lengtes van de elementen waren uit 
den boze. 
 
 

 

 
 

2 VEREISTEN 

 
De 80 meter zendertjes geven in onze uitvoering tussen de 2 en 2.5 watt 
uitgangsvermogen. 

 Het uitzendbereik moet voldoen aan de eisen gesteld door de 
ARDF organisatie.  
Wij verwachten +- 2 km bereik t.o.v. de positie van de antenne. De 
eerste testen met een opstelling van de antenne geven  +/- 3 km 
bereik. Signalen waren goed hoorbaar op een 80 meter 
vossengeweer. Bij verschillende vaste stations hadden wij 
ontvangst in de vroege namiddag van +/- 20 km bereik. 
Dus de antenne voldeed aan onze vereisten. 

 

 Een belangrijk element in onze keuze, was de manier hoe de 
VSWR te regelen is. Wij verwachten een antenne afstembaar 
tussen de 3.5 Mhz en 3.6 Mhz ( dus minimaal 100 Khz) 
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3 DE CONSTRUCTIE 

 
 De constructie omvat een aantal eenvoudig en vlug te monteren 
elementen. 
 
Samenstelling van de antenne:  
 

 Een spoel 

 Een vast bovenstuk van 240 mm,eindstukken incluis. 

 Een sprietje uitschuifbaar tot 800 mm 

 Onderstuk van 470 mm 

 Connector Female SO-329 met bevestigingslipjes voor de radialen 

 Twee radialen +/- 10 meter lengte  

 Vertikale drager voor plaatsing van de antenne met 
bevestigingsklemmen 

 
 

4 BESCHRIJVING VAN DE ONDERDELEN 

 

4.1 DE SPOEL 

 

 Diameter van de body: 20 mm. 

 Lengte van de body: 200 mm. 

 Bewikkelde lengte: 160 mm. 

 Zelfinductie gemeten met zelfbouwmeter:  

  +/-187 µH. 

 Bij benadering gemeten draaddiameter: 0,54 mm 

 Twee koperen eindstukken voorzien van schroefdraad 
 

 

4.2 CONSTRUCTIE VAN DE SPOEL: 

 

 Stuk plasticbuis(electriciteitsbuis) van 20 mm diameter. 

 Lengte van de buis: 200 mm, eindstoppen inclusief 
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In de plasticbuis werden op 163 mm afstand twee gaatjes geboord 
van 1 mm.Hierin komt begin en einde van de wikkeling. 

 Volledig messing eindstukken gedraaid op 
de draaibank. Ze gaan +/- 1 cm spannend in 
de buis. Met een “kolleken” van 0,5 mm 
sluiten ze aan tegen het einde van de buis. 
Vastzetten met wat lijm, en op 5 mm van het 
einde komt een kort 3mm vijsje met 
soldeerlip, dat door de plasticpijp tot in de 
messingstukken getapt is. 

 De gaatjes van 1 mm door het spoellichaam werden geboord op 
een afstand van 163 mm. Liefst een beetje centraal op de buis. 
Daar komen de draadeinden door, zodanig dat het uitkomende 
einde langs de kant van de soldeerlip eindigt. 

 Men wikkelt er 275 toeren op,met draad ven 0,55 à 0,6 mm 
doormeter. Een toer minder of meer speelt geen rol. De einden 
vastsolderen aan de soldeerlip en het geheel (spoel plus 
eindstukken) beschermen met krimpkous tot net voorbij het 
“kolleken”. 

 Zie foto  
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4.3 VAST BOVENSTUK 

 

 De basis vormt een messingbuis van 8 mm diameter en heeft een  
lengte van 22 cm. Bovenaan de sectie wordt een vol stukje 
messing 8 mm gesoldeerd,verdund naar 7 mm om in de buis te 
passen. In het uitstekende deel van 1 cm wordt M6 getapt. Diepte 
van de schroefdraad 9 mm. Daarin schroeft de uitschuifbare 
sprietantenne die 80 cm lang is, en ook voorzien is van een 
eindstuk in messing.  

 In/uitschuiven om af te stemmen. 

 Onderaan dit bovenstuk wordt een zeskantig messingstukje 
ingepast.  

  Dit stukje heeft een lengte van +/- 22 mm.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 Over een lengte van 8 mm (passing voor de 
top van de spoel) wordt schroefdraad van M6 
gesneden. Bovenaan wordt dit messing stukje  
afgedraaid over een lengte van 6 mm.  
De diameter wordt ingesteld om te passen in 
het bovenstuk. Dan wordt  het zeskantig 
stukje gesoldeerd onderaan het bovenstuk. 
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 Enkele afgewerkte 
sprieten met zijn hun 
aangepaste 
bovenstukken.  

 
 

 

 

4.4 SPRIET  

 

 De spriet is een antenne recupereerbaar van oude sprieten 
gebruikt voor ontvangst van de VHF TV – signalen, veelal gebruikt 
in caravans enz.  

 De spriet omvat 3 secties van ongeveer 250 mm volledig 
uitgeschoven. 

 De basisdiameter onderaan de antenne is 6 mm, de midden sectie 
is 5.5 mm en de topsectie is 5 mm. 

 

 De spriet zelf wordt onderaan voorzien van een stukje messing, 
waarin de basis van de antenne wordt gesoldeerd. Het zeskantig 
messing stukje (zijde tot zijde 8 mm) heeft een lengte van 16 mm, 
waarvan over een lengte van 6 mm schroefdraad wordt gesneden 
van M6. De boring voor het vastsolderen van de spriet is 7 mm 
diep.  

 
  

4.5 ONDERSTUK:  

 

 De lengte van deze sectie bedraagt 475 mm. 

 De koperen (of messing) buis heeft een diameter van 10 mm 
doormeter. Lengte 475 mm. 

 Een messingstukje met een totale lengte van 
16 mm wordt half getapt met M6. De rest 
wordt ingepast aan de bovenkant van deze 
sectie. Hier wordt het afgewerkte M6 stukje 
gesoldeerd in de koperen buis. 
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 Aan de onderkant wordt de sectie via een messing tussenstukje 
direct op de SO-239 centerpin gesoldeerd. Het verdunde buisje 
moet volledig over de centerpin gaan. 

 Op de PL259, aan de vierkante flens, 
werden diagonaal twee AMP-
chassisdelen geschroefd. Daarop passen 
de zogenaamde “stekerkes” die elk een 
“radiaal” van +/- 10 m aansluiten. 
 
 
 

 Bij plaatsing van de antenne, worden de radialen op de grond 
gelegd. 
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5 BEVESTING VAN DE ANTENNE 

 

 Wij zochten een oplossing voor het klemmen van de antenne 
(onderstuk) d.m.v. twee klemstukkken op een 20 mm PVC buis. 
Het klemstuk omvat twee elementen. 
Met behulp van een M5-boutje worden 
twee plasticbeugels op elkaar 
geschroefd. Een voor <20 mm> en een 
voor <10 mm>. 
Als men het boutje ongeveer 3 mm laat 
doorsteken in de 20 mm-beugel, kan 
die passen in twee gaatjes in de 
dragerbuis.  
 
 
 

 
Dan kan de antenne niet draaien of 
scheefzakken. Het boutje mag de 
antenne niet raken! 

 
 
 
 
 
 

6 PLAATSING VAN DE ANTENNE 

 
De drager is een 20 mm PCV buis +- 1.5 meter lang. Een mof van PVC 
en drie nylon koortjes en drie piketjes laten vlug een vrijstaande 
plaatsing van de antenne toe. 
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7 OPBERGKASTJE 

 
 

Willen wij vlug de antennes opstellen is een overzichtelijke opberging 
een must. Een kastje werd samengesteld uit 10 mm MDF hout en 
bevestigingsbeugeltjes werden rationeel geplaatst. Totale afmetingen 
van het kastje is 33 x 66 cm. In totaal worden 8 antennes ondergebracht 
in dit kastje. De 8 sprieten zitten in de bruine koker, die  dienden  voor 
Oma's "breipriemen". 
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8 TESTEN 

 

8.1 LABO TESTEN 

 
Dirk, ON6DK zorgde voor het testen van de antenne. De plot geeft de VSWR curve weer, 
resonantie frequentie (3.5796448 MHz), return loss, RS, Xs, Rp, Xp, enz. 
 

 

SWR curve Rood : is spoel met krimpgain over de spoel, oranje is zonder krimpgain. 

 
 
De bandbreedte van de antenne (referentie VSWR 2) geeft bij benadering 20 KHz. Dus 
afstemmen is absoluut noodzakelijk. De onderstaande plot geeft het verloop van de VSWR 
weer . 

 
 
 
Verder analyseerden wij de invloed van de zelfinductie van de verschillende spoelen op de 
resonantie frequentie van de antenne. 
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De onderstaande  plot van 1 antenne, gecombineerd met de verschillenden spoelen, toont 
het verschil toont het verschil in resonantie onder invloed van de zelfinductie van de 
verschillende spoelen. 
De zelfinductie varieerde tussen 173 µH tot 192 µH. Met deze inductanties blijft het steeds 
mogelijk om met de instelling van de topsectie van de spriet de antenne af te stemmen op 
3.580 Mhz. 
 
 

 
 
 
 
 
Onderstaande tabel geeft de invloed van de spoel op de resonantie frequentie weer. 
 
 

Spoel Resonantie  Zelfinductie 

1 3.523 MHz 191.2 µH 

2 3.514 MHz 192.2 µH 

3 3.613 MHz 181.4 µH 

4 3.604 MHz 181.7 µH 

5 3.543 MHz 190.8 µH 

6 3.581 MHz 184.6 µH 

7 3.604 MHz 185.7 µH 

8 3.520 MHz 191 µH 
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8.2 FIELDTESTEN 

 
De antenne werd opgesteld in een vrijstaande omgeving, weg van andere mogelijk antennes 
of gebouwen. Onze bedoeling was het nagaan van hoe de antenne kon worden afgeregeld 
op minimale VSWR en wat de invloed was van onze lichaam gedurende de afregeling.  
 
Bij elke antennespoel behoort een spriet. Zowel de spoel als de spriet hebben een 
overeenkomende nummer. Van de spriet worden steeds de twee onderste delen volledig 
uitgeschoven. De lengte van de  bovenste sectie wordt in functie van de spoel aangepast. 
Daarom werd bij elke spriet een markeerteken  aangebracht dmv  een fijn vijltje. 
 
Tevens werd een werkgebied getest met de gebouwde antennes. Dit geeft een comfortabel 
werkgebied aan van ruim 2 km. 
 
 

9 HOSTING EN UPDATING 

 
WLD beschikt over een workshopblog. Hierop zijn eventuele verdere aanpassingen aan dit 
bouwproject te vinden. 
 
Ga naar: http://wldworkshop.blogspot.com/    Label: WLD bouwprojecten. 
 
Informatie aanvraag en communicatie kan via het volgende email adres: 
wld.workshop@gmail.com 

 

http://wldworkshop.blogspot.com/

