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QRV QRV vanuitvanuit hethet buitenlandbuitenland ……

•• CEPT CEPT LandenLanden : : ConfConféérencerence EuropEuropééenneenne des des 
PostesPostes et et TTéélléécommunicationscommunications -- T/R 61T/R 61--01 01 

•• HAREC HAREC landenlanden: : HarmonisedHarmonised Amateur Radio Amateur Radio 
Examination Certificate Examination Certificate -- T/R 61T/R 61--0202

•• CW proficiency ?  CW proficiency ?  bvbbvb. /F  . /F  ziezie BIPT !BIPT !
•• JammerJammer genoeggenoeg nietniet voorvoor ON3ON3’’s s 
•• WelWel voorvoor ON2 ON2 –– ‘‘novice licensesnovice licenses’’
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MijnMijn vakantievakantie opstellingopstelling ……
•• Transceiver / Transceiver / VermogenVermogen ??
•• FrequentiesFrequenties ? ? 
•• BekendBekend terreinterrein of of nieuwenieuwe locatielocatie ??
•• RuimteRuimte beschikbaarbeschikbaar ??
•• HoogteHoogte beschikbaarbeschikbaar ??
•• VoedingsbronVoedingsbron beschikbaarbeschikbaar ??
•• VoedingVoeding antenneantenne (coax) ?(coax) ?
•• InvloedenInvloeden weerweer (wind) ?(wind) ?
•• AardingAarding nodignodig / / beschikbaarbeschikbaar ??
•• KritischeKritische afstemmingafstemming nodignodig ? SWR / ATU !!!? SWR / ATU !!!

dezedeze factorenfactoren bepalenbepalen keuzekeuze ANTENNE + reserveANTENNE + reserve
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FrequentiesFrequenties ……
•• 20m : 20m : 

–– minimum 800 minimum 800 àà 900 900 kmskms , , overdagoverdag..
–– KorteKorte antenneantenne
–– WeinigWeinig QRMQRM

•• 40m : 40m : 
–– AllroundAllround band.band.
–– BesteBeste tijdstiptijdstip: : ‘‘s s morgensmorgens / / vooravondvooravond
–– VeelVeel QRM / AttenuatorQRM / Attenuator

•• 80m :80m :
–– ‘‘s s nachtsnachts
–– Lange Lange antennesantennes
–– VeelVeel vermogenvermogen

MaakMaak eeneen simulatiesimulatie met HFmet HF--prop of prop of HAMcapHAMcap
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AntennesAntennes voorvoor QRP / QRP / PortabelPortabel

•• Wonder / Miracle WhipWonder / Miracle Whip
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AntennesAntennes voorvoor QRP / QRP / PortabelPortabel

•• Wonder/Miracle WhipWonder/Miracle Whip
http://myweb.tiscali.co.uk/
m1ios/html/wonder%20whi
p.htm
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AntennesAntennes voorvoor QRP / QRP / PortabelPortabel

•• TelescopischeTelescopische antenneantenne ((bvbbvb WimoWimo))

Werkt goed mits gebruik
‘counterpoise’ wire !

• 6 m : 1m09 

• 10m : 1m95 

• 15m : 2m62 

• 20m : 3m91 

• 40m : 7m85 

• 80m : 15m70

Oplossing : VERLENGDRAAD
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AntennesAntennes voorvoor QRP / QRP / PortabelPortabel

•• FUCHS FUCHS AntenneAntenne : : eeneen aanraderaanrader !!

Tip voor eigen bouw: impedantie secundair R=3.000 Ohm

•Richting !

•Efficient

•Geen aarding

MULTIBAND! L=41m
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AntennesAntennes voorvoor QRP / QRP / PortabelPortabel

•• FUCHS FUCHS AntenneAntenne
Opstelling als sloper

Ook voor hoog vermogen!
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AntennesAntennes voorvoor MobielMobiel
•• LengteLengte van van stralerstraler = = efficientieefficientie !!

•• KortereKortere antenneantenne::
–– Base loadingBase loading
–– Top loading (=Top loading (=meestmeest efficienteefficiente))

•• Dual band 20m / 40m met Dual band 20m / 40m met vishengelvishengel
–– VishengelVishengel ((nietniet carbon) 6m carbon) 6m langlang, 10 , 10 €€ (DECATHLON)(DECATHLON)

–– BruikbareBruikbare lengtelengte = 5m= 5m
–– StralerStraler = = draaddraad 4mm4mm²² soepelsoepel L=4m90L=4m90
–– 20m 20m kwartgolfkwartgolf
–– 40m 40m mitsmits spoelspoel afgestemdafgestemd
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AntennesAntennes voorvoor MobielMobiel

Ook als GPA te
gebruiken !
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VerticaleVerticale AntennesAntennes : GPA: GPA

•• NemenNemen weinigweinig ruimteruimte inin
•• Minder Minder geschiktgeschikt stralingspatroonstralingspatroon voorvoor EuropaEuropa
•• NoodzaakNoodzaak radialenradialen

–– BijBij grondgrond gemonteerdegemonteerde GPA GPA resonerenresoneren dezedeze NIET, NIET, 
lengtelengte = = fysischefysische lengtelengte stralerstraler

–– BijBij 3 3 radialenradialen : SWR = OK! : SWR = OK! MaarMaar ……
•• SlechtSlecht grondvlakgrondvlak: 16 : 16 radialenradialen
•• MiddelmatigMiddelmatig : 32: 32
•• GoedGoed : 64: 64
•• ZeerZeer goedgoed : 100 en +  (: 100 en +  (commercicommerciëëlele norm)norm)
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VerticaleVerticale AntennesAntennes : C: C--POLEPOLE
•• NemenNemen weinigweinig ruimteruimte in, in, ‘‘vlaggenmastvlaggenmast’’
•• MonobanderMonobander ! In ! In feitefeite OCF dipoolOCF dipool……
•• 20m : ca 5m 20m : ca 5m hooghoog, 40m ca 9m50 , 40m ca 9m50 
•• GeenGeen radialenradialen
•• ZeerZeer lagelage opstraalhoekopstraalhoek
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VerticaleVerticale AntennesAntennes : C: C--POLEPOLE

•• http://www.qsl.net/hb9mtn/hb9mtnhttp://www.qsl.net/hb9mtn/hb9mtn--cc--pole.htmlpole.html

•• http://www.svrc.org/cpolecalc.phphttp://www.svrc.org/cpolecalc.php (CALCULATOR)(CALCULATOR)

•• TE VOEDEN MET STROOMBALUN !TE VOEDEN MET STROOMBALUN !
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LangdraadLangdraad AntennesAntennes

•• MultibandMultiband, , maarmaar compromiscompromis antenneantenne
•• HogeHoge impedantieimpedantie : : voedingvoeding via via ‘‘Magnetic Magnetic BalunBalun’’: : 

1:9 of 1:12 1:9 of 1:12 BreedbandBreedband TransfoTransfo

•• ATU ATU noodzakelijknoodzakelijk ((ingebouwdingebouwd in XCVR)in XCVR)
•• AardingAarding min of min of meermeer noodzakelijknoodzakelijk
•• AntenneAntenne valtvalt nietniet op op 
•• SnelSnel opgesteldopgesteld, compact , compact omom meemee tete nemennemen
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LangdraadLangdraad AntennesAntennes

•• BouwBouw van Magnetic van Magnetic BalunBalun::
ImpedantiesImpedanties pripri/sec van /sec van eeneen transformatortransformator verhoudenverhouden zichzich in in hethet

kwadraatkwadraat van van aantalaantal respresp. . wikkelingenwikkelingen. . 
BvbBvb. 3x . 3x meermeer wikkelingenwikkelingen = = impedantieimpedantie x 9x 9
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LangdraadLangdraad AntennesAntennes

•• 9:1 9:1 balunbalun: : TrifilairTrifilair gewikkeldgewikkeld op op ringkernringkern
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LangdraadLangdraad AntennesAntennes: : L L draaddraad, h=10m, h=10m

1.31.4-1.51.621.81.11.72.0-3-01.5-2.03.56.5

1.4-1.51.2-1.31.2-1.31.82.11.41.62.2-2.31.6-1.83.27.5

1.3-1.51.6-1.81.21.3-1.422.11.21.6-1.71.1-1.539

1.5-1.61.61.71.21.62.0-2.11.31.21.0-1.32.211

1.21.1-1.31.61.7-1.81.31.7-1.82.11.11.1-1.3313.5

1.5-1.61.4-1.81.41.6-1.71.61.2-1.32.41.3-1.41.2-1.41.515

1.0-1.21.7-1.81.11.2-1.31.91.1-1.21.5-1.61.4-1.61.41.616.2

1.4-1.61.2-1.41.6-1.71.0-1.121.4-1.622.0-2.11.61.618

1.0-1.41.5-1.71.11.4-1.61.41.8-2.01.22.8-2.91.7-2.02.222

1.2-1.61.5-1.71.41.7-1.81.91.2-1.41.8-2.02.1-2.32.5-2.82.827

1.1-1.71.1-1.71.71.1-1.31.3-1.41.8-2.02.31.6-1.83.0-3.52.830

1.4-1.51.1-1.71.41.6-1.71.81.61.6-1.71.2-1.43.8-3.93.335

1.1-1.41.5-1.71.51.6-1.722.0-2.11.6-1.72.62.7-3.53.441.5

1.0-1.61.1-1.61.4-1.51.1-1.21.3-1.41.4-1.62.42.42.2-2.63.245

1.1-1.51.1-1.71.51.1-1.51.8-1.91.6-1.91.6-1.71.31.1-1.73.550

1.11.21.51.41.42.11.21.21.24.6553

1.51.21.71.61.31.81.11.11.65.254
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LangdraadLangdraad AntennesAntennes::

QTH Bratislava
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Dipool Dipool AntennesAntennes

•• AfgestemdeAfgestemde antenneantenne = = hooghoog rendementrendement
•• GemakkelijkGemakkelijk tete makenmaken, , lagelage kostkost
•• MultibandMultiband mogelijkmogelijk

–– In parallel In parallel gevoedgevoed ((bvbbvb 20 en 40m)20 en 40m)
–– TrapsTraps

•• ZeerZeer goedgoed reproduceerbaarreproduceerbaar
•• Moet Moet tussentussen 2 2 puntenpunten opgehangenopgehangen wordenworden
•• VarianteVariante : Inverted : Inverted –– VV
•• VoedingVoeding via COAX, best met 1:1 via COAX, best met 1:1 balunbalun
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Dipool Dipool AntennesAntennes

•• LengteLengte: 2x : 2x ¼¼ golf min 3%golf min 3%
•• DraadDraad : HF : HF LitzeLitze of Cuof Cu--draaddraad (4mm(4mm²²))
•• StralingsdiagramStralingsdiagram::

–– 40m : 40m : eeneen 40m dipool ca 3 40m dipool ca 3 àà 5m 5m bovenboven de de 
grondgrond gespannengespannen wordtwordt omnidirectioneelomnidirectioneel, en , en 
werktwerkt nognog steeds steeds zeerzeer goedgoed en Z = 50 Ohm!en Z = 50 Ohm!

–– 20m : 20m : ervaringervaring: : eeneen 20m dipool 20m dipool moetmoet
minstensminstens 8 m 8 m hooghoog opgesteldopgesteld zijnzijn omom goedgoed tete
renderenrenderen, en , en hierbijhierbij wordtwordt zeze directioneeldirectioneel
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Dipool Dipool AntennesAntennes

•• BALUN BALUN noodzakelijknoodzakelijk ??
GEVOLG:

Ongeveer 30 à 50% totaal vermogen door 
COAX gestraald!

Voor DIPOOL, niet té erg, maar
stralingsdiagram vervormd… + risico
storingen

Voor BEAM = zeer ongunstig!
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Dipool Dipool AntennesAntennes
•• 1:1 BALUN1:1 BALUN

–– SPANNINGSSPANNINGS balunbalun : : werktwerkt alsals transformatortransformator::
•• Kern Kern gebruiktgebruikt alsals medium medium omom energieenergie over over tete dragendragen verliezenverliezen
•• RisicoRisico verzadigingverzadiging kern (kern (hooghoog vermogenvermogen))
•• GebalanceerdGebalanceerd karakterkarakter : : enkelenkel bijbij idealeideale antenneantenne
•• ConstructieConstructie: : gevaargevaar op op overslagoverslag spanning spanning tussentussen wikkelingenwikkelingen

–– STROOMSTROOM balunbalun: : werktwerkt alsals Choke (Choke (sperkringsperkring):):
•• Kern Kern dientdient omom tete blokkerenblokkeren: : geengeen verliesverlies
•• GeenGeen risicorisico tot tot saturatiesaturatie
•• HogereHogere vermogensvermogens
•• ConstructieConstructie: : ZeerZeer degelijkdegelijk en en betrouwbaarbetrouwbaar ((teflonteflon Coax)Coax)

Voor 1:1 baluns : Stroombalun aanbevolen !
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VoorbeeldVoorbeeld CURRENT BALUNSCURRENT BALUNS
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ZelfZelf eeneen BALUN BALUN makenmaken …… prima !prima !
maarmaar hoe hoe testentesten ??
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MultibandMultiband Dipool Dipool AntennesAntennes

•• Parallel Parallel voedenvoeden 2 of 2 of meerderemeerdere dipolendipolen, , 
mogelijkheidmogelijkheid gebruikgebruik alsals tuidradentuidraden –– bvbbvb
bijbij InvertedInverted--VV

• 20m dipool

• 40 + 80m dipool

F/ON7EQ vanuit APT
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MultibandMultiband Dipool Dipool AntennesAntennes

•• Traps :Traps :
–– LC LC kringkring die die ¼¼ golf golf sectiessecties isoleertisoleert
–– VerkortenVerkorten de de totaletotale lengtelengte, , maarmaar bandbreedtebandbreedte

wordtwordt scherperscherper
–– BouwBouw: COAX of : COAX of SpoelSpoel / / CondensatorCondensator
–– VerliesVerlies : Ca 1 dB (: Ca 1 dB (opgeletopgelet hooghoog vermogenvermogen))
–– Diameter Diameter antennedraadantennedraad : : hogehoge stroomstroom bijbij hethet

voedingspuntvoedingspunt
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COAX TRAPS:COAX TRAPS:

• Berekening : zie software VE6YO Tony 
• Op PVC buis, hoge temperatuur (dikwandig)
• RG-58 coax
• Afregelen : heel eenvoudig, maar buiten de 

band !
• On-site bijstellen: ‘Te kort’ is geen drama …
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COAX TRAPS:COAX TRAPS:

Bouw & afmetingen:

Zie website ON7EQ
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LC TRAPS:LC TRAPS:
Idee : goede maar meer compacte traps dan COAX model …

• Spoel : op PVC buis dia 20mm

Bvb. stijve VOB draad 2.5mm²

• Condensator : dubbelzijdige printplaat

PCB glasvezel 1.6mm dik : 2.5 pF/cm²

• Gebruik online calculators voor LC en L bepaling. 

• Vuistregel :  C (in pF) = band sperfilter (bvb 20m 20 pF)

L= (d² * n²) / (18d+40l) F= ½*pi*sqrt(L*C) 
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LC TRAPS:LC TRAPS:

Constructie:

• PVC buis dia 20mm

• Printplaat dubbelzijdig glasvezel: oppervlakte = 1.5 x lengte buis

• VOB draad 2.5 of 4 mm² (! Gewicht)

• Liever 1 winding te veel dan te weinig C verkleinen (testen!)

• M5 boutjes gegalvaniseerd afvijlen om te solderen

Bovenaanzicht
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LC TRAPS:LC TRAPS:

10 m band 15 m band

Met VOB draad:  
resonantie ca 8% lager 
dan theoretische waarde
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ConclusiesConclusies & & aanbevelingenaanbevelingen::
• Portabel : aanbevolen : FUCHS antenne

• Vaste opstelling : aanbevolen :

Inverted-V 20/40/80m op 8m hoogte

Dipool 20 + 40m met traps

• Steeds voorafgaandelijk je opstelling afstemmen
+ testen thuis

• Neem steeds een reserveantenne mee (longwire
+ balun)

• Vergunning + papieren niet vergeten !

• Maak SKEDS !
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BedanktBedankt voorvoor
julliejullie
aandachtaandacht……

En tot horens

deze zomer !


