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Inleiding
Dit boek is bestemd voor hen die voor het eerst op de, tegenwoordig
zo populaire, 2 m-band gaan werken. Ook de ervaren VHF/UHF-amateur zal er enkele nieuwe antennes in aantreffen, zoals de ZL-serie,
die de moeite van het proberen zeker waard zijn. In een boek met be
perkte omvang is het niet mogelijk alle antennesoorten te behande
len, noch antenne-ontwerpen voor de lagere VHF-band van 70 MHz
of de UHF-band van 430 MHz op te nemen. De keus uit de hier be
schreven antennes is echter wel zo ruim dat men er ongetwijfeld een
zal vinden die aan de individuele wensen en omstandigheden vol
doet, zeker wanneer ruimte een probleem vormt. Alle behandelde an
tennes kunnen voor gebruik op andere banden natuurlijk ook ver
groot of verkleind worden waarbij ze alleen andere maten moeten
krijgen om dezelfde prestaties te kunnen leveren.
Voorts is getracht de grondbeginselen van de voortplanting, transmissielijnen en de aanpassing daarvan aan antennes zo te behande
len dat de lezer voldoende kennis opdoet om ermee te kunnen wer
ken. Eigenlijk zijn dit ontwerpen die, voor volledige behandeling, ze
ker een drie maal zo dik boek vergen. Daarnaast krijgt de lezer ant
woord op wat men Mgebruikersproblemen” zou kunnen noemen, en
wel in het bijzonder op vragen welke verband houden met aanpas
sing, voedingskabels en het vaak verkeerd geïnterpreteerde begrip
VSWR (Voltage Standing Wave Ratio = staandegolfverhouding).
Met bijna alle antennes die in de hoofdstukken 2 en 3 aan de orde
komen heb ik ooit wel eens gewerkt en van anderen met de in hoofd
stuk 5 beschreven meetapparatuur de prestaties gemeten.
Een aantal van de door mij ontworpen antennes zoals de Slim Jim,
een rondom stralende antenne, en de ZL-richtantenne zijn door tweemeter-amateurs in tal van landen positief beoordeeld. Verder zijn nog
gegevens opgenomen van een tweetal antennes die tot nu toe niet
waren gepubliceerd.
Tal van twee-meter-amateurs zijn mij wel eens behulpzaam geweest
bij het uittesten van nieuwe antennes, speciaal G3JMU uit Oulton
Broad in Suffolk, wiens hulp bij de dagelijkse ,,lange-afstand"-proeven vanuit zijn oorspronkelijke QTH in Londen van onschatbare
waarde gebleken zijn voor de ontwikkeling van enkele van de in dit
boek opgenomen antenne-ontwerpen. Mijn dank gaat natuurlijk ook
naar mijn vrouw Freda, die het typewerk van het oorspronkelijke
manuscript op zich nam en naar tal van anderen, die met fotomate
riaal en technische gegevens hebben bijgedragen.
F. C. Budd
Cantley, Norfolk
(G2BCX)
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1. Voortplanting van golven en
grondbeginselen
Omdat het bij radio-amateurs gebruikelijk is om voor zenden en ont
vangen dezelfde antenne te gebruiken, is het van belang dat een
hoog rendement gehandhaafd blijft. Verkeerd afgestemde antennes,
voedingskabels van slechte kwaliteit of met een verkeerde impedan
tie, kunnen allemaal een grote staandegolfverhouding met het daar
mee gepaard gaande verlies van het uit te zenden en/of te ontvangen
signaal veroorzaken. Dit kan desastreuze gevolgen hebben, net zo
goed als een verkeerd gekozen opstelling van de antenne.
Wij hebben bij radiocommunicatie te doen met elektromagnetische
golven die zich door de aardse atmosfeer en daarbuiten voorplanten,
zodat enige kennis van de eigenschappen van die golven en de wijze
waarop ze door de voorplantingscondities worden beïnvloed, van be
lang is. Die kennis is een voorwaarde om met succes op de VHF te
kunnen DX-en, want het is even belangrijk te weten wanneer de con
dities goed zijn, als over een antenne met topprestaties te beschik
ken.
Karakteristieke eigenschappen van radiogolven
Radiogolven berusten op de werking van elektromagnetische stra
ling: een samenstel van elektrische en magnetische velden, die
onderling 90° in fase zijn verschoven en loodrecht op elkaar en lood
recht op voortplantingsrichting staan. Dit is in fig. 1.1 (a) schetsmatig
aangegeven.
Radiogolven planten zich voort met de snelheid van het licht, dat
eveneens elektromagnetische straling is. In de luchtledige ruimte is
de lichtsnelheid gelijk aan 299.792.077 meter per seconde, voor
praktische berekeningen afgerond op 300.000.000 m/s.
Zou men radiogolven kunnen uitstralen met behulp van een puntvor
mige antenne, dan zouden zij zich in de ruimte voortplanten als een
steeds groter wordende bol met de bron (antenne) als middelpunt.
Een verhoudingsgewijs klein gedeelte van zo’n (denkbeeldig) boloppervlak noemen wij golffront. Dicht bij de bron is zo’n golffront dus
meer of minder gebogen. Op grotere afstand van de bron is het golf
front echter praktisch vlak en we spreken dan van vlak golffront of
vlakke golf. Alle radiogolven die al een korte afstand vanaf een zendantenne hebben afgelegd voldoen aan deze voorwaarde.
8

Fig. 1.1 geeft een afbeelding van de elektrische en magnetische
krachtlijnen van een golffront; (a) stelt een periode van een elektro
magnetische golf voor, die zich in de richting van de lange pijl ver
plaatst.
In dit schema zijn de lijnen, die men zich in werkelijkheid oneindig
lang moet voorstellen, met verschillende lengten getekend om de in
ruk van een golf te wekken. Het elektrische veld E is verticaal ge
tekend en men spreekt in dat geval van een verticaal gepolariseerde
golf. Het magnetische veld H staat dan horizontaal, nl. loodrecht op
het elektrische veld. De amplitude van de golf verandert periodiek
(met de frequentie van het uitgezonden signaal) van een maximale
positieve waarde, door nul naar een maximale negatieve waarde. De
golf varieert dus sinusvormig wat verklaart waarom antennes op reso
nantie worden afgestemd.
Golflengte
Het in fig. 1.1 (a) geschetste deel van de golf is één golflengte lang
en het veld daarvan herhaalt zich op zijn periodiek. Zou de golflengte
1 m bedragen, dan zouden op een aangegeven punt per seconde
300.000.000 complete trillingen passeren. Want de snelheid van
radiogolven (c) bedraagt 300.000.000 m per seconde zodat voor een
golflengte (X) van 1 m de bijbehorende frequentie (f) kan worden bere
kend uit de vergelijking:
f =

(snelheid)
(golflengte)

c
X
E

H

(b)
Fig. 1.1 (a). Voorstelling van een radiogolf in de vrije ruimte, (b) Het golffront op grote
afstand van de zendantenne.
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In dit geval dus 300.000.000 Hz of 300 MHz. Een waarnemer die naar
de golf toe kijkt zou het veld, dat wisselt met een frequentie f, "zien”
als afgebeeld in fig. 1.1 (b). Het is dit wisselveld, dat iets van zijn
energie aan de ontvangantenne overdraagt, nl. door er een wissel
spanning in te induceren.
Reflectie van golven
In de praktijk kunnen radiogolven, net als licht, door obstakels op hun
weg zoals heuvels, hoge gebouwen, metalen constructies - torens,
gashouders enz. - worden afgebogen en gereflecteerd. Hebben der
gelijke obstakels goede elektrisch geleidende eigenschappen, dan
wordt een groot gedeelte van de golf gereflecteerd, dat dan zijn weg
in een andere richting vervolgt. Is de geleiding slecht, dan wordt een
gedeelte van de golf geabsorbeerd en een geringere hoeveelheid ge
reflecteerd. Radiogolven kunnen natuurlijk ook door slecht geleiden
de obstakels, zoals bakstenen muren (met enig energieverlies),
heendringen. Dit verklaart waarom het mogelijk is binnenantennes
voor zenden en ontvangen te gebruiken. Daarentegen kunnen goed
geleidende constructies (zoals met staalconstructies uitgevoerde ge
bouwen) op de door de radiogolven afgelegde weg verhinderen, dat
de golf de ontvangantenne bereikt of in ieder geval de sterkte ervan
aanzienlijk verminderen.
Voortplanting van golven
Radiogolven planten zich langs verschillende wegen voort, afhanke
lijk van de gebruikte frequentie en de polarisatie waarmee de golf de
zendantenne verlaat. Zo planten bijvoorbeeld verticaal gepolariseer
de golven met een lage frequentie (lange golflengte) zich vanaf een
verticale antenne vlak langs het aardoppervlak voort.
Men spreekt in dat geval van directe straling. De afstand voor een be
trouwbare ontvangst van directe straling is beperkt, omdat de golf ge
leidelijk wordt geabsorbeerd door het oppervlak waarover hij zich
voortbeweegt. Bij hogere frequenties (kortere golflengten) en met
een geschikte zendantenne, bewegen radiogolven zich onder een
betrekkelijk scherpe hoek vanaf de aarde omhoog. Op een of ander
ver verwijderd punt worden ze dan door een geïoniseerde laag boven
in de atmosfeer van de aarde, de zogenaamde ionosfeer, naar de
aarde teruggekaatst. Men spreekt hier over een indirecte straling.
Naarmate de zendfrequentie hoger, dus de golflengte korter wordt,
kunnen - zoals fig. 1.2 laat zien - steeds grotere afstanden rond de
aarde worden overbrugd. Dit maakt het mogelijk zendfrequentie en
zendantenne zo te kiezen dat verbindingen over korte afstand (via di
recte straling) op de Lage- en Midden Frequentiebanden worden ge-
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maakt en op de Hoge Frequenties lange-afstand verbindingen via de
indirecte straling tot stand kunnen worden gebracht. Is de zendfre
quentie zeer hoog (VHF), dan treedt er in de ionosfeer geen reflectie
van radiogolven meer op maar dringen ze er doorheen. De zendantenne moet in dat geval de ontvangantenne kunnen "zien” en de
verbinding komt langs een rechte lijn tot stand. Vooropgesteld dat op
dit traject geen grote obstakels, zoals heuvels en hoge gebouwen,
voorkomen dan kan de reikwijdte zich tot de horizon of verder uit
strekken, afhankelijk van de hoogte van zowel zend- als ontvang
antenne.
Kritische hoek

/

Ionosfeer

4

7/
Zender

7'

Skip- of
sprongafstand

Fig. 1.2. De wijze waarop kortegolf (hoogfrequent) radiogolven naar de ver verwijderde
plaatsen rond de aarde worden "gekaatst" door reflectie tegen een geïoniseerde laag
in de bovenste atmosfeer. De hoek waaronder de radiogolven terugkeren, wordt be
paald door de hoek waaronder ze in de ionosfeer binnendringen. Boven de kritische
hoek worden de golven niet voldoende afgebogen om naar de aarde te kunnen terug
keren.

De samenstelling van de atmosfeer nabij het aardoppervlak is zoda
nig, dat radiogolven onder normale omstandigheden worden afgebo
gen tot een gekromde baan die ze dichter bij het aardoppervlak houdt
dan volgens de rechte lijn het geval zou zijn. Dit verschijnsel kan wis
kundig worden benaderd door aan te nemen dat de golven zich welis
waar langs een rechte lijn voortbewegen en daartegenover de straal
van de aardbol een derde groter te veronderstellen. Bij deze aan
name wordt de afstand tussen zendantenne op hoogte H en ontvang
antenne aan de horizon op grondniveau gegeven door:
D (km) = 3,93x VH (m)
waarin H de hoogte van de zendantenne voorstelt (fig. 1.3). Hierbij is
aangenomen dat het aardoppervlak volkomen glad is en dat er geen
obstakels (heuvels enz.) op de weg van de radiogolf voorkomen.
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Wordt ontvangst tot voorbij de horizon vereist, dan moet de hoogte
van de ontvangantenne worden vergroot tot die van R2. De maxima
le reikwijdte in tig. 1.3 via de rechte lijn is dan D1 + D2.

Fig. 1.3. Zenden en ontvangen bij VHF en UHF over de "optische horizon" ofwel vol
gens de zichtlijn.

Voortplanting door de troposfeer
Weersomstandigheden in de atmosfeer, op hoogten van enkele hon
derden meters tot enkele kilometers, zijn er van tijd tot tijd verant
woordelijk voor dat VHF-golven naar beneden worden afgebogen.
Deze troposferische afbuiging maakt VHF-communicatie mogelijk
over grotere afstanden dan langs de normale richtlijn mogelijk zou
zijn. De mate van afbuiging neemt toe met de frequentie. De over
dracht van de golven wordt beter naarmate de frequentie vanaf ca.
50 MHz toeneemt. Op deze wijze is soms lange-afstand ontvangst
mogelijk van TV- en FM-omroepstations. Afbuiging in de troposfeer
treedt op als er boven een uitgestrekt gebied zich twee of meer lucht
lagen met verschillende diëlektrische constante bevinden. Is de
grens tussen beide luchtmassa’s scherp gedefinieerd, dan worden
golven, die de grenslaag onder een schuine hoek treffen, zowel gere
flecteerd als afgebogen. De meest voorkomende oorzaak van tropos
ferische afbuiging is temperatuurinversie. Normaal neemt de tempe
ratuur van de lagere atmosfeer met ongeveer 2°C af voor elke 300
m hoogteverschil. Het gebeurt echter dikwijls, dat zich een warme
luchtlaag boven koude lucht bevindt; dan spreekt men van een tem
peratuurinversie en treedt een sterkere afbuiging op dan normaal. De
atmosferische condities, die de oorzaak van troposferische afbuigingen zijn, duren zelden bijzonder lang zodat de sterkte van het ontvan
gen signaal varieert; er treedt fading op. Troposferische golven be
houden op hun reis doorgaans wel hun polarisatie.
Atmosferische tunnels
In sommige gebieden van de wereld en wel in het bijzonder in de tro
pen en boven grote wateroppervlakken, zijn op hoogten van enkele
honderden meters vrijwel altijd temperatuurinversies aanwezig. De
12

grens van de inversie is daarbij doorgaans voldoende scherp gedefi
nieerd, zodat golven die zich horizontaal voortplanten in de afbuigen
de luchtlaag worden "ingevangen” en steeds weer naar de aarde
worden teruggebogen. Luchtlaag en aarde vormen een boven- en
een onderkant van een tunnel waar de golven doorheen geleid wor
den, ongeveer op dezelfde wijze als microgolven door golfpijpen ge
transporteerd worden. De golven zullen dan ook de kromming van de
aarde volgen over afstanden die zich tot ver voorbij de horizon uit
strekken, soms wel over honderden kilometers.
Optische horizon
Hoe hoger men klimt, hoe verder men kan zien. Dit simpele feit geldt
ook voor de voortplanting van VHF- en UHF-radiogolven. De radio
amateur heeft doorgaans slechts de mogelijkheid de antenne op be
perkte hoogte op te stellen (beperkt in vergelijking met de hoge
masten op door omroepstations gebruikte hoog gelegen punten).
Amateurs die in hoog gelegen plaatsen wonen mogen zich inderdaad
gelukkig prijzen. Radiogolven in het VHF- en UHF-gebied zullen zich
gewoonlijk evenwijdig aan het aardoppervlak voortplanten zodat hun
reikwijdte beperkt blijft tot de optische horizon. Zoals fig. 1.3 laat zien
kan die afstand worden vergroot door zowel zend- als ontvangantenne hoger op te stellen. Daarbij doet zich een probleem voor dat aan
de hand van fig. 1.4 kan worden verduidelijkt. Terwijl de golf die de
zendantenne T verlaat zich in een rechte lijn naar de ontvangantenne
R verplaatst, beweegt een gedeelte ervan zich naar het aardopper
vlak en wordt vanaf punt P weerkaatst. Afhankelijk van het verschil
in afgelegde weg zal het gereflecteerde deel van de golf in- of uit fase
met de directe golf op punt R arriveren. Het resultaat daarvan kan
een sterk signaal zijn, omdat de golven in fase aankomen of een
zwak signaal, omdat ze uit fase arriveren (signalen in fase ondersteu
nen elkaar en signalen uit fase werken elkaar tegen). Het gebeurt
maar al te vaak dat het over een fractie van een golflengte in een of
T

Directe golf

R

///// 7~///////////////~/////////////////////
Aardoppervlak
Fig. 1.4. Directe en door het aardoppervlak gereflecteerde golven. Afhankelijk van het
verschil in afgelegde weg kunnen de golven in- of uit fase op de ontvangantenne
aankomen.
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andere richting verplaatsen van een zend- of ontvangantenne of het
kiezen van een andere werkfrequentie, een ander zwak signaal op
volle sterkte oplevert. Dit verschil is vooral duidelijk als met verticaal
gepolariseerde golven wordt gewerkt, dus als er verticale zend- en
ontvangantennes worden gebruikt. Fig. 1.5 is ontleend aan metingen
in de 2 m band (144 ... 146 MHz) en laat een tamelijk sterk fluctueren
de signaalsterkte als functie van de frequentie zien bij gebruik van
een verticaal gepolariseerde antenne en een uitzending tot de opti
sche horizon.

Frequentie (MHz)
Fig. 1.5. Verloop in signaalsterkte bij gelijkblijvende af gelegde weg, maar bij verschillen
de frequenties in de 2 m band. Zend- en ontvangantenne beiden verticaal opgesteld.

In de praktijk wordt de voortplanting van UHF- en VHF-golven het
meest beïnvloed door schaduwvorming van hoge gebouwen, dicht
beboste gebieden en heuvels en door brekings- en absorptieverliezen. Hoe hoger de frequentie, hoe erger dit wordt. Tevens is het door
het grote aantal variabelen langs de voortplantingsweg vrijwel onmo
gelijk om aan de ontvangzijde de reikwijdte en de signaalsterkte te
berekenen, behalve in het geval van een min of meer zuivere opti
sche verbinding. Echt lange-afstandswerk op 2 m en 70 cm (145 MHz
en 435 MHz) is derhalve vrijwel geheel afhankelijk van troposferische
omstandigheden, of zoals de radio-amateurs dat noemen: goede
condities. De mogelijkheden om een antennesysteem op te zetten en
er op elk willekeurig moment, ongeacht de condities, een bepaalde
afstand betrouwbaar mee te kunnen overbruggen zijn uiterst zeld
zaam.
Het belangrijkste hulpmiddel om met succes grote afstanden te kun
nen overbruggen is een voldoende hoog opgestelde zend-ontvangantenne met het stralingsmaximum onder een betrekkelijk kleine
hoek (evenwijdig aan het aardoppervlak).
14
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Fig. 1.6 geeft een indruk van de optische horizon bij verschillende
hoogten van de antenne. Fig. 1.7 geeft een aantal typische vermo
gen/reikwijdte grafieken bij mobiel gebruik van een zender die is uit
gerust met een rondom stralende antenne met een versterking van
1 x op een hoogte van 30 m.
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Fig. 1.6. Afstanden voor directe radiostraling bij verschillende hoogten van zend- en ont
vangantenne. Het voorbeeld laat zien hoe de afstand is te vinden.
50-,
80MHZ
40*"T —

160MHZ

E
£.302
S.

450MHz

| 2°-

cc

| Voorbeeld
10-

t

O

T

T

T

I
I

I

lil

60 80 100
20
Effectief uitgestraald vermogen (ERP) in watt

10

40
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Andere voortplantingscondities
Gespecialiseerde literatuur geeft veel meer gedetailleerde gegevens
over andere voortplantingscondities dan hier kunnen worden behan
deld. Bepaalde andere voortplantingsmedia voor VHF en UHF zoals
troposferische scatter1), inonosferische scatter, Aurora-reflecties,
meteoorscatter en sporadische E-laag dienen hier echter wel bespro
ken te worden.
Troposferische scatter
Dit verschijnsel lijkt heel sterk op de normale troposferische voort
planting behalve dat het retoursignaal het resultaat is van verstrooi
ing door reflecties en dergelijke in wolkenbanken langs de voortplantingsweg. De verzwakking is veel groter zodat hogere vermogens no
dig blijken, maar afstanden van 800 km behoren tot de mogelijk
heden.
lonosferische scatter en sporadische E-laag
lonenwolken in de ionosfeer vormen een reflecterend oppervlak voor,
onder een kleine hoek uitgestraalde, betrekkelijk hoge frequenties.
Door een aantal van dergelijke sprongen kunnen de golven een ver
verwijderd punt langs een min of meer rechte lijn bereiken. Het wordt
ook wel aangeduid met ”forward scatter”, is een tamelijk veel voor
komend verschijnsel en vraagt een hoog vermogen om de sterke ver
zwakking te compenseren.
Daarom is het hoogstens van toepassing op de 21 en 28 MHz
amateurbanden.
Aurora-reflecties2)
Kort na bijzondere zonne-activiteit bereiken door de zon uitgestraal
de deeltjes de aarde en worden door het aard-magnetisch veld naar
de poolstreken gedirigeerd. Hier veroorzaken zij door botsing met
luchtmoleculen sterke ionenconcentratie in de ionosfeer en zijn zo
doende de oorzaak van het optreden van poollicht en reflectie van
radiogolven.
Frequenties waarbij reflecties door dit verschijnsel optreden, lopen
op tot circa 150 MHz. De voortplanting van de golven wordt geken
merkt door zeer sterke fluctuaties, die telefonie moeilijk verstaanbaar
maken, maar weinig invloed hebben op CW. Het spreekt vanzelf dat
1) Scatter = verstrooiing; dit treedt ook op bij licht, bijvoorbeeld tijdens mist is hierdoor
een lichtbundel van een vuurtoren zichtbaar, soms ver voorbij de horizon.
2) Voluit aurora borealis (latijn) letterlijk "noorder dageraad", noorderlicht ofwel pool
licht.
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de antennestraling op de polen gericht moet worden. Op de Noordof de Zuidpool en dat ook de ontvangantennes daarop gericht moe
ten worden.
Meteoor-scatter
Dit is een kortstondig verschijnsel dat vaak korter dan een minuut
duurt. Het ontstaat wanneer een meteoriet zich door de bovenste
laag van de atmosfeer beweegt en een geïoniseerd spoor (dat is de
meteoor zichtbaar als "vallende” ster) achterlaat. Dit zal dan partiële
reflectie van VHF-golven veroorzaken. Bruikbaar zijn frequenties van
21 MHz tot 145 MHz. Een hoog vermogen en zeer efficiënte antennes
zijn van essentieel belang.
Sporadische E
Op ongeveer dezelfde hoogte als de normale E-laag ontstaan van tijd
tot tijd, geheel willekeurig, sterk geïoniseerde wolken. Ze verschillen
in sterkte en verplaatsen zich snel van zuid-oost naar noord-west
over het noordelijk halfrond. Ze treden meestal op tussen mei en
augustus en soms halverwege de winter. Dit seizoengebonden ver
schijnsel is tegengesteld aan dat op het zuidelijk halfrond. De MUF
(Maximum l/sable Frequency = maximaal bruikbare frequentie) is
een functie van de ionisatie dichtheid en ligt doorgaans in de buurt
van de 50 MHz. DX op 2 m is mogelijk, maar veel minder vaak in ver
gelijking tot de HF-banden. Onder bepaalde condities behoren af
standen van 3000 km zeker tot de mogelijkheden.
Veldsterkte
Afgezien van vrijwel ononderbroken "zichtverbindingen” is deze pa
rameter voor VHF en UHF niet erg goed voorspelbaar. Voor bepaalde
typen zendantennes op verschillende hoogten boven het aardopper
vlak (0 meter aangenomen als zeeniveau) en bij een verbinding over
betrekkelijk vlak, dus niet bergachtig terrein geven de berekende en
de gemeten veldsterkte bij 145 MHz een redelijk goede overeen
komst te zien. Fig. 1.8 geeft de berekende en de gemeten gemiddel
de ontvangen signaalsterkten zoals die verkregen werden met een
zendantenne op een hoogte van 20 m en met een ERP (effective
radiated power = effectief uitgestraald vermogen) van 100 W op
145 MHz. De uitgezette signaalsterkten liggen binnen het gearceer
de gebied. De ontvangantennes waren van een redelijk efficiënt type
op een gemiddelde hoogte van 10 m.
Veldsterkte is moeilijk nauwkeurig te meten, dus om over bruikbare
gegevens te kunnen beschikken, zal de radio-amateur vrijwel altijd
zijn eigen referentiewaarden moeten verzamelen. De signaalsterkte-
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meter op in de handel verkrijgbare ontvangers en zendontvangers is,
afgezien voor vergelijkingsdoeleinden, vrijwel onbruikbaar. Hetzelfde
geldt irouwens ook voor het meten van de veldsterkte om de versterkingsfactor van de antenne te bepalen.
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Fig. 1.8. Berekende en gemeten signaalsterkten (gearceerd) als functie van de afstand.
Zendantenne 20 m, ontvangantenne gemiddeld 10 m boven het aardoppervlak.

Polarisatie

tennes straten óaam V
a,s de as van de ante™e (verticale anm verticaal gepolariseerde golven uit en horizon18

tale antennes horizontaal gepolariseerde golven (tig. 1.9). Bij anten
nes met een aantal halvegolf elementen, die allemaal in hetzelfde
vlak liggen, zal ook de polarisatie in dat vlak staan. Bestaat het antennesysteem uit zowel verticale als horizontale elementen, die in fase
stralen, dan is de polarisatie lineair; in een schuine stand ergens tus
sen verticaal en horizontaal (ook wel aangeduid met scheve polarisa
tie). Worden verticale en horizontale elementen uit fase gevoed, dan
is de polarisatie cirkelvormig of elliptisch. Bij cirkelvormige polarisatie
(fasehoek 90°) draait het golffront dat de ontvangantenne passeert
elke kwart periode tussen verticaal en horizontaal en maakt dus elke
360° een volledige omwenteling. Circulair gepolariseerde antennes
worden vaak voor satellietcommunicatie gebruikt.
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Fig. 1.9. Polarisatie. Verticale antennes voor verticale polarisatie en omgekeerd.

De polarisatie van een golf kan zich echter tijdens de voortplanting
veranderen, wat bij VHF heel gewoon is. Het vormt echter geen pro
bleem, althans niet groot genoeg om een van verticaal naar horizon
taal draaibare antenne te vereisen. Experimenten met zowel nabij als
veraf gelegen stations met verticaal gepolariseerde zendantennes,
zoals relaisstations, geven enige verandering in polarisatie te zien
(fig. 1.10).
Belangrijker is de invloed van de polarisatie bij het werken over lange
afstanden. Onderzoek en experimenten die zich over verscheidene
jaren uitstrekten, hebben voor de 2 m-band en hogere frequenties
aangetoond dat horizontale polarisatie verreweg superieur is en veel
minder gevoelig is voor verzwakking en fading onder verschillende
condities. Parallel aan het aardoppervlak ondergaan verticaal gepo19

lariseerde signalen een veel sterkere verzwakking en zijn veel gevoe
liger voor het fase-effect. Verticale polarisatie is dan ook voornamelijk
in gebruik gekomen voor mobiel/relaisbedrijf en daarom het gebruik
van rondom stralende (verticale) antennes. Bij veel 2 m-amateurs
mislukt het tot stand brengen van DX-verbindingen omdat ze geen
horizontaal gepolariseerde antennes gebruiken.

Fig. 1.10. Invloed van verandering van polarisatie langs de transmissieweg. (a) Van na
bije vaste stations met groundplane. (b) Van nabije vaste stations met vrij stralende ver
ticale antenne, (c), (d) Van ver verwijderde relaisstations. Geringe verandering in polari
satie van de ontvangantenne geeft een toename in signaalsterkte te zien, in het bijzon
der voor (c).

Resonantie
Antennes worden gewoonlijk uit goed geleidende metalen, bijvoor
beeld koper of aluminium, geconstrueerd. Om efficiënt te kunnen
werken moeten ze echter in resonantie zijn. Met andere woorden, ze
moeten elektrisch op de zend- en ontvangfrequentie zijn afgestemd.
De kortst mogelijke geleider die bij een gegeven frequentie nog in re
sonantie zal zijn, is die welke juist lang genoeg is om in de trillingstijd
van de golf een elektrische lading van het ene uiteinde naar het ande
re en terug te laten lopen. Zoals al eerder werd uiteengezet is de snel
heid waarmee de lading zich verplaatst gelijk aan de snelheid van het
licht (300.000.000 meter per seconde). De afstand die de lading in
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een periode moet afleggen is gelijk aan één golflengte. Omdat de la
ding de geleider twee maal doorloopt is de lengte die nodig is om de
lading een hele golflengte af te laten leggen gelijk aan X/2 of een hal
ve golflengte. In de praktijk is dit echter iets korter als gevolg van de
snelheid in de geleider; HF-stromen verplaatsen zich door metalen
geleiders iets langzamer dan in de vrije ruimte3). De stroom- en
spanningsverdeling over een halvegolf antenne (of dipool) is ge
schetst in fig. 1.11. Bereikt een lading het uiteinde van de dipool dan
keren richting en fase om.
Bijgevolg vloeien er in een antenne twee stromen: de toegevoerde
h.f.-stroom ontmoet de aan het uiteinde gereflecteerde lading als een
"tegenstroom”. Bekijken we de ogenblikswaarden van beide stro
men op het tijdstip dat de toegevoerde stroom in het midden van de
dipool zijn maximale waarde bereikt, dan is aan de uiteinden de
stroom juist nul, omdat daar de toestand van 1/4 periode eerder, dus
90° vóór het maximum, bestaat. Op alle tussenliggende punten van
de antenne heeft de stroom op genoemd ogenblik dus een andere
waarde. Dat geldt ook voor de gereflecteerde component: die loopt
in tegengestelde richting en dat betekent omkering van fase. Maar
omdat hij op het beschouwde moment juist de vorige halve periode
heeft doorlopen heeft hij overal dezelfde fase als de toegevoerde
stroom en de totale stroom is gelijk aan hun som.
Een kwart periode later is in het midden van de antenne de toege
voerde stroom gelijk nul en hij zou dus maximaal zijn aan de uitein
den, als daar geen reflectie zou optreden. De gereflecteerde stroom
is nu echter in tegenfase en bijgevolg is de totale stroom overal in de
antenne gelijk nul. Op tussenliggende tijdstippen werken beide
stroomcomponenten elkaar meer of minder tegen en dan heeft de
amplitudeverdeling van de totale wisselstroom het beeld van
fig. 1.11. Omdat op ieder punt van de antenne het vermogen (vrijwel)
constant is, is de spanning gering in het midden van de dipool (omdat
de stroom daar het sterkst is) en hoog aan het uiteinde van de anten
ne. In het geval van resonantie zal in het midden van de dipool de
impedantie laag zijn en wel ca. 72Q (in de vrije ruimte). In het geval
van resonantie bevindt het stroommaximum zich in het midden van
de dipool zodat op dat punt de impedantie laag zal zijn, ca. 72 ohm.
Dit maakt de dipool geschikt voor rechtstreekse aansluiting op een
70/75 ohm coaxiale kabel of een andere voedingslijn met dezelfde in3) Het zgn. eindeffect, namelijk de invloed van het diëlektricum (van de isolator) aan
het einde van een antenne-element, geeft het effect alsof de propagatiesnelheid in de
antenne kleiner is. Ook de dikte van de geleider in verhouding tot de golflengte speelt
een gelijksoortige rol bij zeer hoge frequenties: hoe dikker de geleider, des te kleiner
is de snelheid.
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pedantie. De fysische lengte van een halvegolf dipool in resonatie is
door de snelheidsfactor van de geleider kleiner dan de elektrische
lengte. In de vergelijking
lengte in meters =

150 x K
(f = frequentie in MHz)
f

is K de snelheidsfactor van de voor de antenne gebruikte geleider.
In de praktijk mag K op 0,95 worden gesteld. De lengte van de dipool
voor de 2m-band (145 MHz) zou dan worden:

150x0,95
145

= 0,98 m

i max

\

\
\

\

U max
Voeding
Fig. 1.11. Stroom- en spanningsverdeling langs een halvegolf dipool.

Richtinggevoeligheid
Het uitgestraalde vermogen van een antenne en/of de mogelijkheid
ervan om signalen te ontvangen, is nooit in alle richtingen gelijk en
kan in bepaalde richtingen zelfs gelijk aan nul zijn. Hoewel er in de
praktijk geen enkele antenne bestaat die in alle richtingen even goed
zal zenden en ontvangen, is het praktisch om van een antenne uit te
gaan waarbij dat wel zo is. Een dergelijke hypothetische antenne
wordt een isotrope straler genoemd en wordt vaak als standaard ge
bruikt om er de prestaties van andere antennes mee te vergelijken.
Het stralings- of ontvangpatroon van een isotropische antenne is
theoretisch bolvormig, waarbij de antenne zelf als een puntbron
wordt beschouwd. In vergelijking daarmee heeft het stralingspatroon
van een halvegolf antenne, als dat vanuit alle richtingen zou worden
opgenomen, de vorm van een acht. Dit stralingspatroon blijft hetzelf
de als de antenne verticaal of horizontaal wordt opgesteld, voorop
gesteld dat deze zich in de vrije ruimte bevindt of tenminste enkele
golflengten boven het aardoppervlak. In fig. 1.12 (b) is het stra
lingspatroon doormidden gesneden zodat we het stralingsdiagram
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van de brede zijde van de antenne kunnen zien, dat hetzelfde blijft
ongeacht of de antenne verticaal of horizontaal is opgesteld. Het
richteffect is derhalve in twee richtingen sterk terwijl de uiteinden niet
meedoen. Vanaf een van de uiteinden in de lengte langs de antenne
gezien fig. 1.12 (c), vormt het diagram een hele cirkel zodat het richt
effect in alle richtingen gelijk is, ofwel omnidirectioned (rondom stra
lend). Het voor een horizontale dipool gebruikelijke stralingsdiagram
is geschetst in fig. 1.13 waarin de pijlen het maximale richteffect aan
geven. Men spreekt in dit geval ook wel van een cosinus-diagram om
dat het kan worden uitgezet volgens de vergelijking E = cos 6 (intensi
teit bij verschillende hoeken) als Emax (bij nul graden)=1.
Maximum loodrecht
op de antenne

(c) In alle richtingen
gelijke straling

Fig. 1.12. (a) Het driedimensionaal af geheelde stralingspatroon van een dipool - "do
nut "-vormig. (b) Met de donut middendoor gesneden is het stralingsveld rondom de an
tenne achtvormig. (c) Op het uiteinde van de antenne gezien is de straling in alle richtin
gen even sterk.

Versterking
Antennes met richteigenschappen en daar hoort ook de dipool bij,
stralen in sommige richtingen meer energie uit dan in andere; men
spreekt dan van antenneversterking. Voor meetdoeleinden wordt
deze versterking gerelateerd aan de hypothetische isotrope antenne,
die verondersteld wordt geen versterking te bezitten omdat hij in alle
richtingen even sterk straalt. Ter vergelijking, de versterking van een
dipool bij maximaal richteffect, zoals in fig. 1.13, is 1,64 dB (anders
gezegd 1,64 dBi waarbij de ”i” op de versterking ten opzichte van de
isotrope antenne duidt).
Ook de dipool wordt echter wel als referentie-antenne aanvaard in
welk geval de versterking daarvan dan met 0 dB wordt aangegeven.
De meeste fabrikanten bedienen zich van deze referentie, maar wil
len ze betere antenneprestaties suggereren dan vermelden ze de
versterking ten opzichte van de isotrope antenne. Zo kan bijvoor
beeld van een richtantenne worden vermeld dat hij een versterking
van 6 dB ten opzichte van een dipool of van 7,64 dB ten opzichte van
een isotrope antenne heeft. Volledigheidshalve zou men dan moeten
vermelden 6 dBd (met de ”d” van dipool) respectievelijk 7,64 dBi. De
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versterking van een antennesysteem wordt uitsluitend verkregen
door het verkleinen van de hoek (of hoeken) waarin de straling wordt
geconcentreerd, dus verscherping van het richteffect. Dit wordt ver
kregen door het aantal actieve ( = gevoede) antenne-elementen zoals
dipolen uit te breiden. In dat geval spreekt men ook wel van een actie
ve antennegroep. De versterking - in feite zou men van richtversterking moeten spreken - kan ook worden verkregen door een reflector
en/of een aantal directorelementen in combinatie met een of meer ac
tieve stralers, gewoonlijk dipolen, toe te passen. Men spreekt in dat
geval van parasitaire elementen omdat reflectors en directors ge
woonlijk niet actief zijn en niet rechtstreeks met h.f.-vermogen wor
den gevoed.
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Fig. 1.13. Straling onder verschillende hoeken in een vlak van de dipool is ongeveer ge
lijk aan cos d waarbij de maximale straling bij 0° gelijk is aan 1.

Richtantennes
Een methode om versterking en richteffect te verkrijgen is de straling
van een aantal halvegolf dipolen te combineren. In fig. 1.14 is dit
schematisch voorgesteld. We nemen aan dat de stroom in dipool A
op een verwijderd punt P een veldsterkte E opwekt. Dezelfde stroom
in elk van de andere dipolen zal in P dezelfde veldsterkte opwekken.
Worden bijvoorbeeld alleen de dipolen A en B met een stroom I aan
gestoten, dan bedraagt de veldsterkte in P 2E. Zijn A, B en C in be
drijf, dan wordt de veldsterkte 3E en met alle dipolen 4E. Het in P ont
vangen signaal (elektromagnetisch vermogen) is recht evenredig met
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het kwadraat van de veldsterkte, zodat de relatieve signaalsterkte in
P gelijk is aan 1,4, 9 of 16, als er één, twee, drie of vier dipolen actief
zijn. De vermogensversterking is recht evenredig met het gebruikte
aantal elementen. Levert een element een vermogensversterking
van slechts 1, dus 0 dB, dan leveren vier elementen een vermogens
versterking van 4 oftewel 6 dB. Hierbij dient men wel te bedenken dat
deze versterking alleen optreedt in die richtingen, waarbij de velden
van de afzonderlijke dipolen op het punt van ontvangst in fase zijn en
de stromen in alle dipolen gelijk zijn. De onderlinge afstand tussen
de elementen moet voldoende groot zijn om de koppeling er tussen,
die anders de stralingsweerstand zou beïnvloeden, gering te houden.

Fig. 1.14. De signalen van alle stralende elementen arriveren in fase op het punt van
ontvangst P, zodat de signaalsterkte op dat punt viermaal (of 6 dB) zo groot is.

Parasitaire antennes
Dit zijn uit een aantal elementen samengestelde antennes. Zij
bestaan uit minstens één actief of aangestoten element, gewoonlijk
een dipool, een reflector en een aantal directors.
Reflector en directors zijn hier niet en worden parasitaire elementen
genoemd. Een parasitair element betrekt zijn energie door elektro
magnetische koppeling met een actief element (zie fig. 1.15). Een
van de meest gebruikte parasitaire antennes is de "Yagi”, genoemd
naar haar uitvinder. Deze antenne is bijzonder populair omdat zelfs
een grote antennegroep betrekkelijk eenvoudig is te bouwen en aan
te passen aan zijn voedingskabel. Yagi-antennes kunnen met drie
elementen, maar ook wel met 12 elementen worden uitgevoerd, in
welk geval een versterking ten opzichte van een dipool van 15 dB of
zelfs meer wordt bereikt. Om een nog grotere versterking te bereiken
worden ook wel verscheidene Yagi’s boven of naast elkaar op25

gesteld. Doorgaans is deze extra versterking betrekkelijk gering; ca.
3 dB meer dan met een enkele groep.
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Fig. 1.15. Het principe van de parasitaire richtantenne.

Stralingsdiagrammen
Dit zijn grafieken waarin de veldsterkte van een antenne zowel hori
zontaal als verticaal over 360° in polaire coördinaten is uitgezet. Voor
de radio-amateur zijn ze van belang omdat ze alles vertellen over de
stralingshoek die de antenne bestrijkt en dus over het richteffect van
de antenne. Fig. 1.16 geeft een stralingsdiagram van een kleine richt
antenne, waarbij in (a) het horizontale veld over 360° is uitgezet.

X
Horizontale
! v' straling

Antenne
horizontaal

Verticale
straling
Fig. 1.16. Het horizontale stralingspatroon is niet altijd gelijk aan het verticale, zoals in
het geval van deze 2-elements richtantenne, de ZL Special (zie fig. 5.10).
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Hieruit blijkt duidelijk waarom de antenne draaibaar moet worden uit
gevoerd als men maximaal vermogen in de gewenste richting wil uit
stralen. Patroon (b) geeft de straling in het verticale vlak weer.
Afmetingen van de antenne
Men beseft niet altijd dat de afmetingen van een antenne voor de
prestaties een belangrijke rol spelen. Allereerst moeten lengte en
onderlinge afstanden van de antenne-elementen in juiste verhouding
staan tot de golflengte van de uit te zenden, respectievelijk te ont
vangen signalen. Een antennesysteem voor de twee-meter band
(145 MHz) heeft dus vrijwel driemaal zo grote afmetingen als een zelf
de antennesysteem voor de 70 centimeter band (435 MHz). Beide
antennes hebben dezelfde versterkingsfactor en geven bij zenden
dus een gelijkwaardig resultaat. Bij ontvangst evenwel is de gelever
de signaalsterkte bovendien afhankelijk van het oppervlak, dat de
antenne voor het golffront vormt; hoe groter dit oppervlak, des te ster
ker is het ontvangen signaal. Om met een 435 MHz antenne eenzelf
de signaalsterkte te bereiken als met een gelijksoortige antenne op
145 MHz moeten beiden een even groot oppervlak bezitten: de
435 MHz antenne zal dus moeten worden vergroot door een aantal
van die antennesystemen naast- en boven elkaar te plaatsen, om zo
een even groot oppervlak te bestrijken als de 145 MHz antenne.
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2. Rondstralende antennes
Rondstralende antennes hebben door het toenemend gebruik van
mobiele en relaisstations aanzienlijk aan populariteit gewonnen en
wel voornamelijk omdat relaisstations met een antenne moeten wer
ken, die in alle richtingen even sterk straalt en omdat verticale anten
nes veel beter handelbaar zijn bij mobiel bedrijf. Van alle antennes
is de halvegolf dipool de eenvoudigste, maar helaas niet het gemak
kelijkst te voeden en te gebruiken op VHF. De nominale impedantie
in het voedingspunt bedraagt 72 ohm en er is een symmetrische voe
ding nodig als de antenne efficiënt moet werken. De meeste 2 m
transceivers beschikken over de tegenwoordig vrijwel universele
antenne-aanpassing van 50 ohm. Dit sluit een dipool uit, tenzij een
voorziening wordt getroffen om (a) de voedingsimpedantie omhoog te
transformeren en (b) van symmetrische op asymmetrische voeding
over te gaan. De dipool wordt in het midden gevoed zodat de voedingskabel altijd eerst haaks van de antenne wordt weggeleid voor
dat deze naar de zender wordt gevoerd. Anders kan een sterke wis
selwerking ontstaan die het rendement aantast. Er zijn echter een
voudiger manieren om een dipool te voeden die even efficiënt zijn,
zeker voor een verticale dipool.
De J-antenne
Deze ook als J-matched bekende antenne wordt aan het uiteinde ge
voed (fig. 2.1). Een dergelijke antenne kan uit één stuk stevig draad
(desnoods gegalvaniseerd ijzerdraad) of (beter) een dunne koperen
buis worden vervaardigd en met haar onderzijde bovenin de mast
worden bevestigd. Voor voeding kan een 50 ohm coaxiale kabel die
nen, die vanaf de antenne direct omlaag geleid kan worden. Symme
trische voeding is bij de hier beschreven wijze van aansluiten niet van
belang. Om maximaal vermogen aan de antenne te kunnen toevoe
ren bij een minimale staandegolfverhouding in de voedingskabel, is
het slechts nodig de juiste aansluitpunten (X) voor de voedingskabel
op te zoeken door omhoog- respectievelijk omlaag schuiven van de
kabeleinden en deze tenslotte aan de elementen vast te solderen.
Een klein, goed gesloten, plastic kastje om de voedingspunten is van
belang om binnendringen van regenwater te voorkomen. Voer de
kabel wel helemaal tot in het kastje om te voorkomen dat er water in
de kabel dringt. Regenwater kan de coaxkabel namelijk totaal
ruïneren.
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De werking van deze J-antenne berust op het principe dat de kwartgolf stub (aanpassingsstuk) een voeding met hoge impedantie voor
de halvegolf sectie vormt, dus spanningsvoeding. Vanaf de boven
kant, het open uiteinde van de stub neemt de impedantie af van hoog
naar laag en is onderaan bij het kortgesloten uiteinde gelijk aan nul.
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Fig. 2.1. Constructie van een eenvoudige j-antenne; een eind-gevoede halvegolf rondom
stralende dipool.

Hoewel deze antenne verticaal gepolariseerd is omdat hij verticaal
gebruikt wordt, is het toch een rondom straler. Zoals alle eindgevoede verticale dipolen vertoont ook deze de neiging om de straling
schuin omhoog te richten. Het zou ideaal zijn als de straling even
wijdig aan het aardoppervlak liep, dus haaks op de antenne. Dat kan
worden bereikt met een eenvoudig te maken en door de schrijver ont
worpen antenne, namelijk de "Slim JinrT.
De Slim Jim
Dit is een verticaal gepolariseerde, rondom stralende antenne voor
2 m. Door de afmetingen op schaal te vergroten of te verkleinen,
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werkt de antenne op dezelfde wijze voor andere, hogere of lagere,
amateurbanden. Het stralingsrendement is 50% beter dan van een
groundplane antenne als gevolg van de kleine stralingshoek. Het is
een onopvallende antenne, zonder groundplane sprieten en heeft
daardoor een geringe windweerstand. Waarom Slim Jim? De naam
is afgeleid van de slanke constructie (hij is voor 2 m minder dan
1,5 m lang) en het gebruik van een aanpassingsstub van het J-type
(J Integrated Match = JIM = integrale J-aanpassing) die het voeden
van de antenne aan de onderzijde vergemakkelijkt en problemen als
gevolg van misaanpassing tussen voedingskabel en antenne voor
komt. De voedingsimpedantie is 50 ohm.
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Fig. 2.2. Stralingsdiagram in het verticale vlak van een Slim Jim antenne, (a) Theore
tisch. (b) Gemeten aan een 2 m prototype.

Waarom is de Slim Jim nu zo veel efficiënter dan de populaire 5/8X
of groundplane antenne? Laatst genoemde heeft immers 3 dB ver
sterking ten opzichte van de dipool. Het stralingsdiagram in fig. 2.2
geeft daarop het antwoord. De straling van de Slim Jim in het vertica
le vlak loopt vrijwel evenwijdig aan het aardoppervlak, zodat de maxi
male straling ook daadwerkelijk zo is verdeeld als hij is gewenst;
rechtuit en rond de antenne overal even sterk. Van alle groundplanes, ook die met sprieten van een hele golflengte, is de straling in het
verticale vlak onder een hoek van ten minste 30° schuin omhoog ge
richt. Het gearceerde stralingsdiagram in fig. 2.3 is dat van een 5/8X
groundplane met zes kwartgolf sprieten. Vergelijk dit met het vertica
le stralingsdiagram van een Slim Jim.
Bekijk nu eens in fig. 2.4 de horizontale (omnidirectionele) stralingsdiagrammen. Beiden zijn opgenomen onder een hoek van 0° in het
verticale vlak, dus in een vlak evenwijdig aan het aardoppervlak. Het
binnenste diagram geeft ter vergelijking het stralingsdiagram van een
5/8X groundplane. Een verschil in de orde van grootte van 6 dB! De
meting werd gedaan met de antenne-meetapparatuur van de schrij
ver (zie hoofdstuk 5) aan een 2 m antenne op ware grootte en aan
UHF schaalmodellen.
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De werking van de Slim Jim
In principe is het een eindgevoede, verticaal opgestelde gevouwen
dipool met een stroom- en spanningsverdeling als in fig. 2.5 (a). De
stub zorgt voor een lage impedantie (50 ohm). Zoals bij alle gevou
wen dipolen zijn de stromen in elk been in fase, terwijl die in de aan31
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passingsstub in tegenfase zijn, zodat deze weinig of niet straalt.
Goed aangepast zal de staandegolfverhouding veel minder dan 1,5
tot 1 bedragen en dat ook over de hele band blijven (tig. 5.2).

/

^mo*

/
/
/
/

l // I

] ma*

) Isolatiebrug

/

/
Hartafstand
30-37 mm
(niet kritisch)

J
(a)

/
/
Isolator

Elementen uit 6 of 9 mm
dik aluminium

1 49m
(58 5in)

^max|
Isolator

I

t

\
\
\

(b)

/)

0

Ca. 25 mm -

\
4 80 mm

Voeding
Plastic
aansluitkastje.

r
l

-i
i

i

I
I

L

J

Voedingspunt op
ca. 75 mm van
de onderzijde
(zie tekst)

1
Fig. 2.5. Constructie van de Slim Jim met stroom- en spanningsverdeling.

De antenne kan op twee manieren worden uitgevoerd; voor een vast
station of voor mobiel bedrijf. Zo wordt zij voor mobiel bedrijf op een
korte mast gemonteerd die aan de achterbumper is bevestigd terwijl
op het jacht van G2BCX/MM, de Frith 2, een speciale versie wordt ge
bruikt die ter bescherming tegen zout water geheel in een plastic pijp
is ingekapseld.

-
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Constructie
De Slim Jim kan uit 6 of 8 mm aluminium pijp, stevig gegalvaniseerd
ijzerdraad (kleerhanger) of uit 300 ohm lintlijn worden vervaardigd.
De afstand tussen de evenwijdige elementen, noch de totale lengte
ervan zijn kritisch, vooropgesteld dat de maatafwijking niet meer dan
6 mm bedraagt. De aansluitpunten van de voedingskabel kunnen te
gen weersinvloeden worden beschermd met een klein plastic kastje
waarop, voor bevestiging aan de mast, een kleine houten steun kan
worden geschroefd. Tussen de ene helft van de gevouwen straler en
de bovenzijde van één been van de stub, moet een isolatiestuk wor
den aangebracht. Dit kan een stukje perspex of PTFE zijn waarin ga
ten worden geboord, waarin de beide elementen worden gestoken
(zij mogen elkaar niet raken). Het stukje kan met tweecomponentenlijm worden vastgezet. Is de aluminium pijp dikwandig, dan is het wel
licht mogelijk er gaten in te boren en draad te tappen en isolatoren
met schroefbevestiging te gebruiken.
De voedingspunten kunnen zoals in fig. 2.6 met een plastic kastje
met afneembaar deksel tegen regen worden beschermd. Wel moet

Isolator

Plastic
kastje

Zie
tekst

/
x

\

x

d
Kortsluitbrug
50 ohm
op de stub
coax
Fig. 2.6. Voedingspunten. De plaats van aansluitpunt X wordt gekozen voor minimale
staandegolfverhouding en maximaal vermogen in de antenne (zie tekst).
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eerst het juiste voedingspunt worden opgezocht. Stel de antenne, als
hij klaar is, op in de buurt van de zender maar wel uit de buurt van
andere geleiders. Gebruik de hele lengte coaxkabel, die ook nodig
zou zijn om de antenne op zijn definitieve plaats te bereiken. Bevestig
krokodilleklemmen aan het uiteinde van de coaxkabel; één aan de
mantel en één aan de binnenader. Zet de klemmen op ca. 75 cm van
af de onderzijde op de antenne (fig. 2.6) en schuif ze net zo lang om
hoog en omlaag tot de staandegolfverhouding minimaal is, dus het
vermogen in de antenne maximaal is (zie hoofdstuk 5). Teken de ge
vonden voedingspunten af en bevestig er soldeerlippen aan waarop
de coaxkabel wordt vastgesoldeerd. Tenslotte kan het plastic kastje
worden aangebracht waarna men er goed aan doet de voltooide
antenne en het kastje over de voedingspunten met twee lagen blanke
lak af te werken. In fig. 2.7 zien we, hoe de antenne met behulp van
een mastklem voor TV-antennes aan de mast kan worden bevestigd.
De antenne kan nog worden verstevigd door een brugje van isolatie
materiaal over de elementen aan te brengen fig. 2.5 (b). De ideale
opstelling van de antenne is zo hoog mogelijk en vrij van andere ge
leiders. De antenne werkt echter ook heel goed binnenshuis, op zol
der of zelfs in de woonkamer, maar wel met een kleine actieradius.

Kort stuk ronde houten
stok (bezemsteel)
Bevestigingsklem
voor TV-mast
Metalen'''
klemmen

Fig. 2.7. Methode om de Slim Jim antenne aan de mast te bevestigen.
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De 2BCX Slim Jim kan ook uit gegalvaniseerd ijzerdraad of 300 ohm
lintlijn worden vervaardigd. De lengte-afmetingen blijven ongewij
zigd, evenals de instelling van het voedingspunt. De afstand tussen
de elementen kan tot ca. 25 mm worden teruggebracht. De hele an
tenne kan in een lange plastic afvoerpijp worden ondergebracht.
Wordt de antenne van 300 ohm lintlijn gemaakt, dan blijft de lengte
gelijk en de isolator wordt overbodig. Knip op dat punt ca. 25 mm uit
de draad en zoek het optimale voedingspunt door de isolatie van de
draden te verwijderen.
Groundplane antenne
Elke antenne die ten opzichte van de werkfrequentie fysisch een
kwart golflengte lang is, moet als een afgestemde antenne worden
beschouwd, met een betrekkelijk lage voedingsimpedantie als het
voedingspunt zich aan de onderzijde bevindt, dus aan dat uiteinde
van de antenne dat zich dicht bij het aardoppervlak bevindt. Een der
gelijke antenne straalt horizontaal in alle richtingen even goed. Gaan
we uit van een perfect geleidend aardoppervlak zoals in fig. 2.8, dan
is de straling in het verticale vlak onder een zeer kleine hoek en ver
loopt horizontaal vrijwel evenwijdig met het aardoppervlak. Op de
VHF zou een dergelijke antenne echter aanzienlijk in het nadeel zijn
omdat op grondniveau en zelfs met een perfect geleidend aardopper
vlak eronder, de straling door omringende obstakels - gebouwen,
bomen enz. - sterk geabsorbeerd zou worden. Het aardoppervlak is

5/sX

5/8x
N

i
.....4.......
m
/

i
>
////////////////////////////////////////
Aardoppervlak

Fig. 2.8. Straling van een verticale kwartgolf antenne op grondniveau in vergelijking met
die van een 5/8\ verticale antenne, die in theorie maar niet noodzakelijkerwijs in de prak
tijk, een versterking van ca. 3 dB levert.
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echter verre van een perfecte geleider waardoor een aanzienlijk ver
lies van het uitgestraalde vermogen zal optreden. De oplossing voor
dit probleem is een "kunstmatig” aardoppervlak van goed geleidend
materiaal dat onder de antenne wordt aangebracht om de anders op
tredende grote verliezen te verminderen. Hiermee is het dan nog
steeds mogelijk om de antenne onder een betrekkelijk kleine hoek te
laten stralen. Wordt daarnaast het hele systeem zo hoog mogelijk op
gesteld, dan wordt de verzwakking als gevolg van omringende obsta
kels grotendeels opgeheven en de optische horizon en daarmee de
actieradius vergroot.
Een 5/8X groundplane antenne
Een van de populairste rondstralers hoewel niet de meest efficiënte,
is de zogenaamde 5/8X groundplane (= "aardvlak"; tegengewicht)
antenne. Voor vaste stations bestaat deze meestal uit de eigenlijke
antenne die boven een stelsel van metalen sprieten wordt opgesteld,
die zoals hiervoor beschreven, samen een kunstmatig aardoppervlak
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Fig. 2.9. Principe van de 5/8\ groundplane-antenne.
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vormen. Deze antenne wordt ook vaak voor mobiel bedrijf gebruikt
waarbij zij dan op het dak of aan een ander deel van de carrosserie
wordt bevestigd, dat dan als aardoppervlak fungeert.
Men spreekt van een 5/8X groundplane omdat 5/8X ongeveer de fysi
sche lengte is. De elektrische lengte is driekwart golflengte, maar zo
als stroom- en spanningsverdeling over de antenne laten zien (fig.
2.9) is de eerste sectie fysisch een achtste golflengte lang en elek
trisch een kwartgolf als gevolg van de gebruikte verlengspoel. De im
pedantie in het voedingspunt is ca. 50 ohm. De bouw ervan is niet
moeilijk en zowel antenne als de radiale sprieten kunnen worden ver
vaardigd van dun koper- of aluminiumpijp, van stevig draad, zoals
lasdraad, of zelfs het ijzerdraad van een kleerhanger. Het geraamte
van een oude paraplu vormt een bijzonder efficiënt (en zelfs opvouw
baar aardvlak, zoals later nog zal worden besproken. De verleng
spoel bestaat uit vier windingen 16 SWG draad (1,63 mm dik) op een
perspex of PTFE spoelkoker van 18 mm diameter. De lengte van de
antenne is instelbaar om op resonantie en lage staandegolfverhouding te kunnen afstemmen. Fig. 2.10 geeft de bouwtekening van de
5/8X antenne.
De 50 ohm voedingskabel hoeft niet op een speciale lengte afgeknipt
te worden zoals zo vaak ten onrechte gebeurt en met een goed af
gestemde straler kan een staandegolfverhouding van minimaal 1,1 of
1,2 worden bereikt. Met 10 W in de antenne kan men op het met X
aangeduide spanningspunt een klein 6 W/240 V TL-buisje volledig
ontsteken.
Fig. 2.10 (b) geeft een mogelijke constructie van de verlengspoel en
de radiaal opgestelde sprieten. De sprieten mogen niet korter zijn
dan 508 mm, wel langer. Het aantal sprieten moet minstens vier be
dragen maar zes is beter. De bevestigingsplaat kan van koper, mes
sing of vertind plaatijzer worden vervaardigd, dat dik genoeg is om
er de sprieten aan vast te schroeven of te solderen. Buig niet de
sprieten omlaag om een lage staandegolfverhouding te bereiken.
Lukt dit niet door de lengte van de straler in te stellen, dan kan er een
andere oorzaak zijn, zoals een verkeerde impedantie van de voe
dingskabel of een misaanpassing aan de zenderzijde. Op resonantie
kan worden afgestemd met de antenne op geringe hoogte, maar ver
van andere geleiders. Zorg er bij gebruik buitenshuis wel voor dat er
geen water kan binnendringen in het open uiteinde van de coaxkabel, waar deze op de spoel is aangesloten en de buitenmantel op
houdt. Dicht de kabel af met bijvoorbeeld siliconenkit. De spoel kan
worden afgedekt met PVC-band en de hele antenne, ook de spoel,
kan met één of twee lagen lak worden behandeld ter bescherming te
gen weersinvloeden.
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Fig. 2.10. (a) Afmetingen voor de constructie van een 5/8\ groundplane antenne,
(b) Details van de verlengspoel en de sprieten voor een 5/ÖX groundplane antenne.

Deze antenne is ook bijzonder geschikt voor mobiel bedrijf waarbij de
carrosserie van de auto als aardvlak wordt gebruikt. Opstelling mid
den op het dak is het beste. De verlengspoel moet wel geïsoleerd blij
ven van het metaal van de carrosserie. De aansluiting van de 50 ohm
voedingskabel blijft ongewijzigd. Let er wel op dat de mantel zo dicht
mogelijk bij het voetpunt van de antenne op de carrosserie wordt
aangesloten.
Paraplu als aardvlak
Zoals al eerder opgemerkt vormt het geraamte van een oude paraplu,
uiteraard ontdaan van de bekleding, een uitstekend aardvlak voor
2 m gebruik. Wel moeten de baleinen door een buitenmantel van een
oude coaxkabel, met elkaar worden doorverbonden omdat het elek38

trisch contact anders vrij slecht is. Met een 5/8X straler en een verlengspoel als in fig. 2.11 vormt een paraplu-groundplane een prakti
sche, draagbare antenne; zeker als de straler afneembaar wordt ge
maakt. Het aardvlak is dan opvouwbaar. Het enige dat voor portabel
gebruik nog nodig is, is in een lichte, in secties onderverdeelde mast.
Een door de schrijver gebruikte opstelling is te zien in fig. 2.11. In een
vrije omgeving en op een hoogte van slechts 4 m bleken hiermee tij
dens goede troposfeercondities heel acceptabele DX-verbindingen
mogelijk.

Freem van
een paraplu

Draagbare
mast

Fig. 2.11. Een oude paraplu vormt een uitstekend "groundplane" voor het draagbare
werk in combinatie met de in fig. 2.10 beschreven straler en een kleine, in secties ver
deelde mast.

OPMERKING: De 5/8X groundplane heeft ten opzichte van een dipool een versterking van ca. 3 dB, maar dit kan alleen worden bereikt
bij een optimale stralingshoek in het verticale vlak zoals aangegeven
in fig. 2.3 met de bijbehorende tekst.
Collineaire antennes
Deze behoren tot de zeer weinige antennes, die in het verticale vlak
rondom stralen en zo kunnen worden uitgevoerd dat ze ten opzichte
van een dipool een grotere versterking bieden en tevens niet te moei
lijk te bouwen zijn. In de handel zijn tal van collineaire antennes voor
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2 m verkrijgbaar maar de gegeven versterking ervan dient wel met
wat achterdocht te worden bekeken. Zo kan bijvoorbeeld de specifi
catie ”10 dB versterking” vermelden waarbij niet wordt aangegeven
ten opzichte waarvan, zoals bijvoorbeeld ten opzichte van een isotrope straler, een hypothetische antenne zonder versterking die als 0 dB
referentie wordt gebruikt. De standaard 0 dB referentie-antenne voor
de versterking is een dipool in de vrije ruimte die een versterking
heeft van 1,64 dB ten opzichte van een isotrope straler.
We zullen eerst eens bekijken welke versterking met collineaire
antennesystemen werkelijk kan worden verkregen en hoe ze werken.
Een eenvoudige collineaire antennegroep bestaat uit twee halvegolf
stralers die in fase werken, zodat het totale uitgestraalde vermogen
circa 1,5x zo groot is ten opzichte van een enkele dipool, oftewel
een vermogensversterking van ca. 2 dB. De samenstelling van een
2-elements collineaire antenne met de bijbehorende stroomverdeling
is afgebeeld in fig. 2.12 (a). Om een grotere versterking te bereiken
kunnen elementen worden toegevoegd. Bij het conventionele
systeem, met dicht bij elkaar opgestelde elementen, is de versterking
/
l
I

/

\
\

/

I

/

/

]

\

/

\

\

1 max

\

I max

Lmax

\
Stut/

/

\

I

J

I
\

/

\

I
\

/

]

V2

I max

\

\
\

\

/
/

\

Balun

\

\

Balun

/

\

\

I
/

Balun \

/

\

/

*

/

\

\

\

\

\

/

I

\
\
(c)
(b)
(a)
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ca. 3,2 dB voor een systeem met drie elementen en ca. 4,3 dB voor
een systeem met vier elementen. Meer dan vier elementen worden
zelden gebruikt omdat de versterkingstoename niet de moeite waard
is. De versterking kan worden vergroot door de elementen verder uit
elkaar op te stellen. Bij een tussenruimte van ca. 0,4X kan, met
slechts twee elementen, een versterking van meer dan 3 dB worden
bereikt. Daarbij wordt het echter met 50 ohm (of 75 ohm) voedingskabel wel heel moeilijk om de juiste aanpassing en de juiste faserelatie te bereiken. Het systeem met dicht bij elkaar opgestelde elemen
ten is, uit het oogpunt van constructie en voedingspunt, beter. De
straling van twee collineaire elementen in het verticale vlak is afgebeeld in fig. 2.13. Zoals alle verticale VHF-antennes moet hij hoog
worden opgesteld, hoe hoger hoe beter.

Fig. 2.13. Straling in het verticale vlak van een twee-elements collineaire antenne. De
straling in het horizontale vlak is hieraan identiek.

Constructie
Om te beginnen moet de hele antenne goed worden geïsoleerd ten
opzichte van de mast en andere steunpunten, omdat de uiteinden
van de elementen h.f.-potentiaal voeren. De elementen en aanpassingsstubs kunnen van dik koperdraad worden vervaardigd, maar dat
zal extra steunisolatoren nodig maken. Koper-, messing- of aluminiumpijp is beter en tevens min of meer zelfdragend. PTFE of soort
gelijk verliesarm materiaal kan voor het verbinden van de elementen
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worden gebruikt. Natuurlijk kan men er ook een "loodgieterskarwei”
van maken met 12 of 15 mm koperen waterleidingpijp voor elemen
ten en stubs en geschikt fittingmateriaal om ze aan elkaar te bevesti
gen. De schrijver heeft zelf met alle genoemde materialen tal van collineaire antennes gebouwd maar het succes van de bouw wordt gro
tendeels bepaald door een ingenieus gebruik van vlot beschikbaar
materiaal.
Voeding en aanpassing
Alvorens nader op de bouw in te gaan dient te worden onderzocht op
welke wijze een collineaire antenne via een 50 ohm (of 75 ohm)
coaxiale kabel kan worden gevoed. Omdat de stralende elementen
met elkaar in fase moeten zijn, worden ze door middel van kwartgolf
stubs met elkaar verbonden. Het hele systeem wordt op een geschikt
punt van een van de stubs gevoed. Coaxiale kabel vormt weliswaar
een asymmetrische voeding, maar door, als geschetst in fig. 2.14,
een balun te gebruiken wordt niet alleen de impedantie in een ver
houding van 1:4 d.w.z. tot ca. 200 ohm omhoog getransformeerd,
maar ook een symmetrische voeding verkregen. Zijn de elementen
in resonantie en de stubs goed geconstrueerd, dan kan een goede
aanpassing en een lage staandegolfverhouding worden verkregen
door op de stub de juiste aansluitpunten voor de voedingskabel - met
- balun op te zoeken. De configuraties van 2-, 3- en 4-elements colli
neaire antennes zijn geschetst in fig. 2.12.
Een 2-elements collineaire antenne
Deze wordt soms aangeduid met ”loodgieters-genot” (plumbers delight) omdat elementen en stub worden vervaardigd uit koperen
waterleidingpijp, met elkaar verbonden met het juiste fittingmateriaal.
Wel moet het zachtsolderen van de fittingen met een blaaslamp
gebeuren.
De antenne (fig. 2.14) is zelfdragend en kan door middel van een
T-stuk, dat in het onderste been van de stub is opgenomen, met een
stuk PVC-afvoerpijp bovenop een metalen mast worden geplaatst.
De juiste verbindingstukken kunnen worden betrokken bij de bouw
materialenhandel. Fig. 2.14 (a) geeft alle afmetingen terwijl in fig.
2.14 (b) de details voor de balun-voeding zijn aangegeven. De aan
sluitpunten (X) worden met behulp van een veldsterktemeter, serievermogensmeter, neon- of TL-buisje op de spanningspunten enz.
maar ook op maximale straling en op lage staandegolfverhouding in
gesteld. De laatste mag niet groter zijn dan 1 tot 1,2. Afregelen van
de antenne is ook mogelijk op een ontvangen signaal aan de hand
van de maximale uitslag van de signaalsterktemeter.
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Fig. 2.14. (a) Twee-elements collineaire antenne opgebouwd met koperen waterleidingpijp en fittingen, (b) Details van de balun (zie tekst).

De lus van de balun-voeding is effectief een halve golflengte lang
maar door de snelheidsfactor van de coaxiale kabel (dezelfde als
voor de voedingskabel gebruikt wordt) zal hij fysisch korter zijn; ge
middeld 712 mm. Aan de hand van de volgende eenvoudige formule
kan de exacte lengte van de gebruikte coaxiale kabel (bijvoorbeeld
UR43, UR67 enz.) worden berekend:
Lengte (m) =

150 x snelheidsfactor van de kabel
145 MHz

De aftakpunten op de stub bevinden zich op ca. 150 mm vanaf het
kortgesloten uiteinde.
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Een collineaire Slim Jim antenne
Deze antenne is als schaalmodel op 650 MHz en op ware grootte op
zowel 145 als 430 MHz beproefd en is een vergrote versie van de eer
der beschreven Slim Jim.
Met een enkel-elements dicht bij elkaar opgesteld collineair systeem
is de versterking ten opzichte van een dipool ca. 2 dB, terwijl bij ge
bruik van gevouwen elementen een versterking van ca. 3 dB mogelijk
is. Het principe van de werking is hetzelfde als van een enkel/ /
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elements Slim Jim maar daarnaast is er een extra straler aan gekop
peld door middel van twee 1/4X fasestubs zodat beide elementen in
fase werken, zie fig. 2.15. Bij de bouw kan men te werk gaan als in
fig. 2.5 en 2.6 en van daar uit is het maar een stap om het systeem
zelfdragend te maken. Zonodig uit 9 mm of dunnere pijp of bijvoor
beeld 16 SWG (1,63 mm) koperdraad op steunisolatoren op een licht
houten freem bevestigd.
Voor resonantie op 145 MHz kan het nodig blijken het bovenste ele
ment iets korter te maken dan 1/2X x 0,95; dat is nl. de lengte van het
onderste element. De voedingsstub is 480 mm lang, maar de lengte
van de beide fasestubs moet waarschijnlijk proefondervindelijk wor
den vastgesteld. Hiervoor worden verstelbare kortsluitbruggen aan
ieder uiteinde gebruikt, die zo worden ingesteld dat de laagst moge
lijk staandegolfverhouding verkregen wordt; d.w.z. minder dan 1,5 tot
1. De optimale lengte van deze stubs is voor (A) ca. 468 mm en voor
(B) 456 mm terwijl het bovenste gevouwen element ca. 960 mm lang
is. Dit kan met een verplaatsbare kortsluitbrug aan de bovenkant
eveneens exact op resonantie worden afgestemd. Is eenmaal de
lengte van de stubs vastgesteld, dan kunnen ze als aangegeven met
de stippellijnen in fig. 2.15 tot ronde lussen worden verbogen. Al was
het alleen maar om de antenne een wat minder religieus uiterlijk te
geven.
Mobiel en transportabel bedrijf
In de handel zijn tal van mobiele 2 m antennes verkrijgbaar. De
meesten daarvan zijn van het 1/4X of 5/8X type voor montage tegen
de zijkant of op het dak van de carrosserie. Het meest efficiënt is
waarschijnlijk een 5/8X type dat midden op het dak van de carrosserie
wordt gemonteerd. Dit vormt, mits geheel uit metaal vervaardigd, het
grootst mogelijk groundplane-oppervlak. Tegen de zijkant of aan
voor- of achterkant van de wagen gemonteerde antennes gedragen
zich door het onregelmatige oppervlak van het aldus verkregen
groundplane, de nabijheid van andere delen van de autocarrosserie
en het aardoppervlak zelf niet zo efficiënt. Om het maximale vermo
gen uit te kunnen stralen is het verder erg belangrijk dat de mantel
(afscherming) van de kabel wordt aangesloten op het punt waar de
antenne wordt bevestigd. Zo verschaft bijvoorbeeld een magnetische
bevestiging niet altijd een voldoend laagohmige ”aard,,-verbinding
voor de kabel en soms helemaal geen aardverbinding. De enige
aardverbinding die de kabel "ziet” is dan de capaciteit tussen de
magnetische bevestiging en de carrosserie van de wagen waarbij de
lak als diëlektricum fungeert. Kwartgolf antennes, die tegen de zij
kant van de wagen (bijvoorbeeld op het spatbord) bevestigd worden,
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zijn niet alleen inefficiënt in termen van ERP, maar worden boven
dien nog sterker door de carrosserie afgeschermd dan het geval zou
zijn bij de veel langere 5/8X waarvan het bovenste stroomvoerende
deel veel meer kans heeft vrij te zijn van de carrosserie. Om dezelfde
redenen zijn ook de typische autoradio antennes niet erg efficiënt.
Er bestaan geen "speciale” antennes voor mobiel bedrijf die een ver-
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sterking leveren en die rondom stralend zijn, behalve de 5/8X die
wordt verondersteld 3 dB meer straling te leveren dan een dipool,
maar dat in werkelijkheid in het verticale vlak nabij het aardopper
vlak, d.w.z. tussen 0° en ca. 30° niet doet.
Bij het 1/4X type gaat het merendeel van het vermogen recht omhoog
tenzij hij midden op het dak wordt gemonteerd. Een op de bumper
gemonteerde twee-elements collineaire antenne zou, als men niet te
wantrouwend is, wel eens als een mogelijkheid voor wat meer effi
ciënt bedrijf beschouwd kunnen worden. Maar, proeven hebben uit
gewezen dat dat niet het geval is omdat de antenne zich fysisch te
dicht bij het echte aardoppervlak bevindt.
Er bestaat echter een vorm van collineaire antenne die door de schrij
ver met succes is gebruikt. Dat is een 3/4X collineaire antenne waar
van de eerste 1/4X sectie in dezelfde fase wordt aangestoten als de
1/2X sectie erboven (fig. 2.16 (a)). Bij een 5/8X antenne werkt de on
derste 1/4X sectie van het element, d.w.z. de verlengspoel plus ca.
1/8X element, in tegenfase met de 1/2X lange hoofdsectie, zodat on
der grote hoeken in het verticale vlak een geringe hoeveelheid stra
ling verloren gaat. Door beide secties van de antenne in fase te bren
gen, wordt bereikt dat alle straling in een richting gaat die theoretisch
vrijwel evenwijdig aan het aardoppervlak loopt. Het door het metalen
dak van een grote auto gevormde groundplane is echter vrijwel het
zelfde als dat voor andere verticale antennes, namelijk niet groot ge
noeg om de stralingshoek klein te houden. Wil men als alternatief
voor de 5/8X antenne een 3/4X collineaire antenne proberen, dan
vindt men de details daarvan in fig. 2.16.
De 1/4X fasestub (c) kan worden opgerold (d) en (e) zodat de antenne
een onopvallend uiterlijk krijgt. De antenne kan direct met behulp van
een 50 ohm coaxiale kabel worden gevoed. Om een lage staandegolfverhouding te bereiken, kan het nodig blijken de lengte van de
bovenste sectie en de opgerolde stub aan te passen. Deze antenne
kan ook met een conventioneel groundplane worden gebruikt.
Antennes voor portofoons
De met portofoons meegeleverde of er soms ingebouwde antennes
zijn waarschijnlijk de meest efficiënte die voor dit doel gebruikt kun
nen worden. Met een 1/4X telescopische antenne en de soms ge
bruikte kleine spiraalvormig opgewikkelde typen heeft men weinig
keus. Bij dergelijke antennes is de maximale straling omhoog gericht
dus vanuit het uiteinde van de antenne en zou alleen meer naar de
horizon gericht kunnen worden door een groot groundplane te ge
bruiken, wat echter in strijd zou zijn met de bedoelingen van een
portofoon.
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Antennes voor portabel bedrijf
Vrijwel elk soort antenne is bruikbaar voor portabel bedrijf vanuit een
vast station, bijvoorbeeld antennes die gebruikt worden tijdens va
kantie of op velddagen enz. De eerste eis is dat dergelijke antennes
redelijk klein en gemakkelijk te transporteren zijn. De constructie van
een anders fysisch grote antenne is doorgaans een zaak van eigen
vernuft om de antenne opvouwbaar te maken of samen te stellen uit
secties die snel in elkaar gezet kunnen worden. Kleine antennes zo
als de twee-elements versie van de ZL Special en de HB9CV passen
zonder meer in de kofferruimte van een auto. Richtantenes voor gro
te versterking en met verscheidene elementen zouden uitgevoerd
kunnen worden met koppelstukken in de drager en met bijvoorbeeld
reflector en gestuurde elementen op een sectie en steeds twee of
drie directors op de overige secties van de drager.
Ook de in fig. 2.11 beschreven groundplane paraplu is een handige
draagbare antenne en in plaats van 5/8X straler zou een 3/4X collineaire antenne gebruikt kunnen worden zoals beschreven in fig.
2.16. Een andere rondomstralende antenne, die in secties zou kun
nen worden verdeeld, is de Slim Jim of de collineaire versie ervan
(fig. 2.5 en 2.15).
Een draagbare lichtgewicht mast zou bijvoorbeeld kunnen worden
vervaardigd uit 1 meter lange en 25 mm dikke stokken (bezemstelen),
op elkaar gestoken met metalen bussen en rechtop gehouden door
drie of vier dunne nylon tuidraden. Vier of vijf secties zal voor een
lichtgewicht mast van dit type wel ongeveer het maximum zijn.
Andere rondomstralende antennes
Als rondomstralende antenne met horizontale polarisatie is de ’halo”
(aureool) waarschijnlijk het best bekend. Fig. 2.17 geeft er de
constructiedetails van. Voor mobiel SSB-bedrijf is hij zeker de moeite
van het overwegen waard omdat tal van SSB-amateurs horizontaal
gepolariseerde antennes gebruiken en daardoor hun actieradius aan
zienlijk vergroten.
Een ander eenvoudige verticale antenne is de ”sleeve”-dipool
(manchet-) maar erg efficiënt is die niet. Een verbeterde versie hier
van is de via een coaxiale stub gevoegde halvegolf antenne, hoewel
de J-antenne of de Slim Jim even efficiënt zullen functioneren. Een
uit secties coaxiale kabel vervaardigde collineaire antenne is be
schreven in het ARRL Antenne Handbook, maar die is tamelijk moei
lijk te maken of efficiënt te gebruiken. Verder moet hij met een houten
of plastic mast extern gesteund worden of men moet hem in een
plastic pijp onder brengen.
Als rondomstralende, horizontaal gepolariseerde antenne is er ver48

der nog het gekruiste dipoolsysteem; de tourniquet antenne; de hori
zontale lus die identiek is aan de reeds genoemde halo; het klaver
blad, dat uit vier horizontale lusantennes bestaat en wordt gevoed
met behulp van een enkele coaxiale kabel; en de vierkante of ”AIford”-antenne, bestaande uit vier 1/4X elementen die zo gevoed wor
den, dat de stroom in alle elementen in fase is. Deze antennes zijn
niet te moeilijk te maken en de gegevens van het ontwerp vindt men
in het literatuuroverzicht aan het slot van dit hoofdstuk.
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Fig. 2.17. Constructiedetails van een halo-antenne; voor het afregelen zie tekst.
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De halo-antenne
De halo was in de tijd dat bij zenden en ontvangen voornamelijk hori
zontaal gepolariseerde antennes gebruikt werden, een veel gebruikte
antenne voor mobiel bedrijf. Voor SSB-bedrijf kan het trouwens nog
steeds een handige rondomstralende antenne zijn. De halo bestaat
in feite uit een tot een ring vervormde dipool met een gammaaanpassing op een 50 of 70 ohm coaxiale kabel. Zoals fig. 2.17 laat
zien, is de diameter van de ring ca. 300 mm en de lengte van de
gamma-sectie ongeveer 114 mm. De aanpassing wordt bereikt door
de gamma-kortsluitbrug te verschuiven, terwijl met de condensator
wordt afgestemd. Beiden worden afgestemd op minimale staandegolfverhouding. Om te beginnen kan met een variabele luchtconden
sator van ca. 50 pF worden afgestemd. Is een minimale staandegolfverhouding verkregen, dan kan de condensator worden vervangen
door uit dun aluminium vervaardigde plaatjes met een tussenruimte
van ca. 12 mm. Deze worden dan zo getrimd dat dezelfde staandegolfverhouding verkregen wordt.
Gestapelde raam-antenne
Ook dit is een horizontaal gepolariseerde en rondomstralende anten
ne, die aanzienlijk efficiënter werkt dan een halo en beter geschikt is
voor stationair bedrijf. De omtrek van elke raam is 1X zodat elk raam

Fig. 2.18. Omnidirectioneel stralingsdiagram van een 650 MHz model van de horizon
taal gepolariseerde, gestapelde raamantenne zoals in fig. 2.19.
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uit twee 1/2X raam stralende secties bestaat. Een enkel raam heeft
eenzelfde stralingspatroon als een dipool. Door echter twee ramen
haaks op elkaar en boven elkaar op te stellen en ze door middel van
een 1/4X verbindingslijn 90° uit fase te voeden wordt een vrijwel per
fect rond stralingsdiagram verkregen, zoals in fig. 2.18 is te zien. Dit
werd opgenomen aan een 650 MHz model. Beide ramen hebben de
zelfde afmetingen waarbij 1/2X overeenkomt met ca. 1090 mm. De
opstelling is geschetst in fig. 2.19. Het voedingspunt wordt via een
aanpassingsstub of balun met een impedantieverhouding van 4:1 op
een 50 ohm coaxiale voedingskabel aangesloten. Een symmetrische
voeding is essentieel. De versterking van deze antenne ligt ten op
zichte van een enkele dipool in de orde van grootte van ca. 2 dB (dus
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verzwakking! Want hoewel zo’n raam op zichzelf een winst van ca.
1,2 dB geeft, wordt de toegevoerde energie over beide ramen ver
deeld en dat geeft per raam een verzwakking van 1/2 = 3 dB. Netto
dus ca. 1,8 dB verzwakking t.o.v. één dipool in richting van max-straling. Bij ontvangst wordt het signaal weer voor de helft door ”het an
dere raam” uitgestraald).
Rondomstralende collineaire antenne van gevouwen dipolen
Een conventionele collineaire antenne met twee dicht bij elkaar op
gestelde elementen in fase heeft een versterking van ca. 1,8 dBd.
Met collineaire antennes kan alleen een hogere versterking worden
bereikt door de elementen verder uit elkaar te plaatsen; maar om de
gewenste faserelatie in stand te houden, vergt dit een vrij ingewikkeld
voedingssysteem. De grootste versterking, die met deze methode
kan worden verkregen, is ca. 3 dBd met de elementen op 0,4X van
elkaar.
De hier beschreven antenne werd door de schrijver ontworpen voor
een 70 cm relaisstation en werkt met twee dicht bij elkaar geplaatste
halvegolf elementen, die elk uit een gevouwen dipool bestaan. De be
reikte versterking is iets meer dan 3 dBd. De juiste faserelatie wordt
op de gebruikelijke wijze met een kwartgolf stub verkregen. De
schets laat echter een 0,625X lange stub zien. De bedoeling daarvan
is om bij gebruik als verticaal gepolariseerde antenne, die aan een
metalen mast wordt bevestigd, de problemen van de verstoring van
het anders ronde stralingsdiagram enigermate te voorkomen.
Gebleken is dat een bevestigingsafstand van 0.625X vanaf een meta
len mast ongeveer optimaal is om reflectie van de mast tot een mini
mum te beperken, die anders de straling achter mast en antenne zou
verminderen. Deze kritische bevestigingsafstand garandeert overi
gens niet dat dit probleem zich niet zal voordoen. Is echter een zuiver
rond stralingsdiagram gewenst, dan verdient het aanbeveling om een
uit isolatiemateriaal (PVC-pijp of hout) vervaardigde mast te gebruiken,
die ca. 300 mm boven en onder de antenne uitsteekt. In het verticale
vlak loopt de maximale straling ongeveer evenwijdig aan het aardop
pervlak, d.w.z. 0°, terwijl de breedte van de lob tussen de —3 dB
punten (half vermogensbreedte) in de buurt van de 60° ligt. De anten
ne heeft een grote bandbreedte en heeft over de 70 cm of de 2 m
band een staandegolfverhouding van ca. 1,1 of 1,2 tot 1. Voor 70 cm
bedrijf moet met verliesarme semi-luchtgeïsoleerde 50 ohm coaxiale
kabel worden gewerkt, maar tenzij een zeer lange kabel nodig is, kan
op de 2 m een kwalitatief minder goede kabel zoals UR43 worden ge
bruikt. Ideaal zou zijn voor elke antenne de verliesarmste kabel te ge
bruiken die men zich kan veroorloven. Bedenk wel dat X dB vermo52

gensverlies in de voedingskabel ook X dB stralingsverlies betekent.
Elementen en stub kunnen worden vervaardigd uit 6 mm dikke aluminiumpijp. De uiteinden van de elementen kunnen dan voor het aan
brengen van de kortsluitbruggen gemakkelijk worden geboord en M3
getapt.
Fig. 2.20 geeft een maatschets: de afmetingen van de elementen en
lengten van de fasestub zijn als volgt:
Secties

70 cm

2 meter

(a) Halvegolf elementen
324 + 3 mm
960 ±6 mm
(b) Totale lengte stub
390 ± 3 mm
1168 + 6 mm
(c) Hartafstand elementen
en stub secties
19 + 3 mm
25 ±3 mm
Bij bovenstaande afmetingen is rekening gehouden met snelheidsen capacitieve factoren.

Let ook op het isolatieblok op het punt waar de uiteinden van de ge
vouwen elementen bij elkaar komen. Het materiaal daarvan moet van
een goede kwaliteit zijn; PTFE of iets gelijksoortigs. Als mastbevestigingsbeugel aan het uiteinde van de stub kan een 12 mm breed, 1,5
of 3 mm dik en 150 mm lang aluminiumplaatje worden gebruikt waar
in aan weerszijden van de stub 6 mm bevestigingsgaten worden
geboord.
De kwartgolf kortsluitbrug kan worden vervaardigd uit 9 x 9 mm vier
kante aluminium staaf. Hierin worden gaten voor de stublijnen ge
boord terwijl in de uiteinden gaten worden geboord en getapt (M3) om
de kortsluitbrug na het afregelen op de stublijn vast te zetten.
Nadat de antenne is gemonteerd moet hij in een tamelijk vrije omge
ving, ca. 2 m boven de grond worden opgesteld met de hele voor uit
eindelijk gebruik vereiste lengte van de voedingskabel erop aan
gesloten. De plaats van de voedingspunten en van de kortsluitbrug
op het kwartgolf punt worden zo gekozen dat maximaal vermogen
en/of minimale staandegolfverhouding verkregen worden. De voe
dingspunten moeten natuurlijk tegen regenwater beschermd worden.
Hiervoor kan een klein langwerpig plastic kastje worden gebruikt dat
de voedingsaansluitingen en het uiteinde van de kabel omsluit. Be
langrijk is dat deze plaats goed wordt afgedicht zodat er geen water
bij kan komen. Binnendringend water kan een coaxkabel blijvend be
schadigen.
Alle VHF-antennes werken het efficiëntst als ze hoog boven daken en
andere geleidende obstakels zoals bomen worden opgesteld. Dit
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geldt in het bijzonder voor antennes met vlakke (0°) stralingshoek,
zoals verticale collineaire antennes. Grote bomen, volop in het blad,
kunnen VHF- en UHF-radiogolven met wel 20 dB verzwakken, zelfs
bij droog weer.
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Fig. 2.20. Constructiedetails van een collineaire antenne voor 2 m of 70 cm met ge
vouwen elementen.

Coaxiale stub-gevoede verticale antenne
Deze antenne is een gemodificeerde Slim Jim maar werd oorspron
kelijk voor maritiem gebruik ontwikkeld en is daarom ter bescherming
tegen weer en zout water helemaal ingekapseld. Het is een weinig
opvallende antenne voor gebruik op vaste stations of voor mobiel ge54

bruik (met stub-mast en bumperopstelling) of als 2 m-antenne voor
relaisstation. Hoewel bijzonder efficiënt is hij door de 1/4X lange, in
koperpijp uitgevoerde coaxiale voedingsstub en de zeer dicht bij el
kaar geplaatste elementen, moeilijker te construeren dan de oor
spronkelijke Slim Jim.
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Fig. 2.21. Opstelling voor eindvoeding van een gevouwen halvegolf element met een
1/4\ coaxiale stub.

Het stralende gedeelte is een gevouwen dipool, aan het uiteinde ge
voed vanuit een coaxiale stub die zelf direct op een 50 ohm voedingskabel is aangesloten. Fig. 2.21 geeft de algemene opstelling terwijl
in fig. 2.22 alle maten en details voor de coaxiale 1/4X stub en de stra
lende elementen zijn aangegeven. De stub is vervaardigd uit 25 mm
dikke koperpijp, aan een uiteinde afgesloten door een ingesoldeerde
metalen (koper of messing) schijf die een kortsluiting vormt en als
aansluiting voor de binnengeleider fungeert. Om de binnengeleider
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precies door het midden van de stub te voeren zijn minstens vier of
vijf ringvormige perspex-afstandstukken van ca. 3 mm dik nodig. De
bovenste daarvan moet echter, als afgebeeld, minstens 6 mm dik
zijn. Verder moet op ca. 50 mm vanaf de onderzijde van de stub een
ca. 9 mm brede en 75 mm lange sleuf worden aangebracht om de
voedingskabel naar binnen te kunnen voeren en het juiste aansluitpunt voor een zinvolle staandegolfverhouding op te kunnen zoeken.
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r--J i
6 mm
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•j-~

PTFE
afstandstukken

Diameter voldoende groot
om vrij te blijven
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Fig. 2.22. Constructiedetails van een geheel ingekapselde coaxiaal gevoede, gevouwen
halvegolf antenne, als in fig. 2.21.

De stralende elementen worden vervaardigd uit 6 mm dik aluminium
stafmateriaal, aan de bovenzijde met elkaar verbonden door middel
van een metalen brug en op afstand gehouden met (minstens vijf)
PTFE tussenstukken over de hele lengte verdeeld, zoals afgebeeld.
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Afregeling geschiedt door eerst het aansluitpunt voor de voedingskabel op de coaxiale binnengeleider van de stub op te zoeken, waar
bij de staandegolfverhouding minimaal is. Daarna wordt verder afge
regeld met het capacitieve "staartje” dat weggebogen wordt of waar
van de lengte veranderd wordt tot de staandegolfverhouding tot ca.
1,1 of 1,2 tot 1 is teruggebracht. Opgemerkt dient te worden dat de
uit 18 of 16 SWG draad (1,22 of 1,63 mm dik) vervaardigde capacitie
ve staart van een isolatiemantel moet worden voorzien om contact
met andere delen van de antenne te voorkomen. De beschermende
mantel van de antenne dient bij voorkeur uit PTFE te worden vervaar
digd. Dit is een antenne die rondom en in een vlak vrijwel evenwijdig
aan het aardoppervlak straalt.
(PTFE (polytetrafluorethyleen) is een speciaal verliesarm isolatiema
teriaal (Teflon of Fluon), dat geschikt is voor gebruik op VHF en UHF.)
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3. Richtantennes

Het voorgaande hoofdstuk was gewijd aan verticaal gepolariseerde,
rondomstralende antennes geschikt voor algemeen gebruik en voor
mobiele en relaisstations, voor zover die met verticale polarisatie wer
ken. Met uitzondering van de collineaire antennegroepen hebben
deze antennes weinig of geen versterking ten opzichte van de dipool.
Om een groter ERP (Effective Radiated Power = effectief uitgestraald
vermogen) te bereiken, dient men dan ook zijn toevlucht tot gerichte
antennes te nemen.
Wel dient men te bedenken dat er richtantennes bestaan (en de hori
zontaal gebruikte dipool is er daar een van), die geen toename in af
gestraald vermogen in een of meer richtingen te zien geven. Dergelij
ke antennes hebben geen richtversterking, tenzij vergeleken met een
isotropische straler. De versterking van het door een antenne af
gestraalde vermogen wordt daarom ook wel aangeduid met richt
versterking. Men heeft natuurlijk keus uit tal van antennes waarbij de
Yagi wellicht de populairste is. Wel bestaat er nog al wat verschil van
mening over de vraag van de totale lengte en de afstand tussen de
directors als functie van de bereikbare versterking.
Bronnen voor verdere informatie zijn opgenomen in het literatuur
overzicht aan het slot van dit hoofdstuk. Hoe dan ook, met een Yagi
een grote versterking bereiken betekent of een antenne van aanzien
lijke lengte of een systeem van twee of meer boven en/of naast elkaar
opgestelde antennes. Voor plaatsen met beperkte ruimte is dit niet
erg praktisch, laat staan wanneer het zelfs verboden kan zijn om dit
soort buitenantennes op te stellen.
End-fire antennegroepen
Tamelijk kleine maar efficiënte richtantennes voor de 2 m (of de
70 cm) band zijn niet zo moeilijk te maken. Een richtversterking tot
wel 10 dB is mogelijk zonder dat men zijn toevlucht hoeft te nemen
tot lange antennesystemen met een groot aantal elementen, zoals de
Yagi en dergelijke. De hoekreflector is hierop wellicht een uitzonde
ring maar hoewel daarmee een versterking van ca. 12 dB mogelijk is,
is hij toch wel wat groot.
Kleine straalbundelantennes met een bruikbare mate van versterking
en bestemd voor horizontaal of verticaal bedrijf kunnen worden afge
leid van wat gewoonlijk ”end-fire arrays” genoemd worden of wel van
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een soortgelijke combinatie, bekend als ”broadside array”, hoewel
de laatste voor 2 m gebruik van minder praktische betekenis is. Der
gelijke groepen bestaan in feite uit twee verticale (of horizontale), op
enige afstand van elkaar opgestelde stralers, met onderlinge fase,
bepaald door de wijze van voeding en een onderlinge afstand af
gesteld op het gewenste richteffect.
De ontwikkeling van deze methode is voornamelijk te danken aan Dr.
G. H. Brown (USA) die terloops verantwoordelijk is voor de groundplane antenne zoals we die vandaag de dag min of meer kennen. In
1937 publiceerde G. H. Brown zijn nu klassieke stralingsdiagrammen
(fig. 3.1) welke een aantal mogelijkheden laten zien van het richt
effect zoals dat met end-fire en broadside-antennes kan worden ver
kregen. In het geval van een end-fire staat de straling op één lijn met
de beide stralers, terwijl bij een broadside-antenne de straling haaks
op het vlak van de antenne staat. Zo laat bijvoorbeeld de in fig. 3.1
de met een ”X” aangegeven combinatie de straling zien van een ty
pische end-fire configuratie van twee verticale stralers op een onder
linge afstand van 1/8X en in tegenfase aangestoten. De met een ”Y”
aangegeven combinatie is een typisch stralingspatroon van een
broadside-antenne waarvan de afstand tussen de stralers 1/2X be
draagt en de elementen in fase worden aangestoten. Tussenruimte
6 —►

o.yex
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180°
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Fig. 3.1. Stralingsdiagrammen van twee verticale elementen als functie van het fasever
schil en de onderlinge afstand. De cirkels stellen de veldsterkte voor van een enkel
referentie-element met dezelfde lengte en bij hetzelfde toegevoerde vermogen.
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groter dan deze worden door radio-amateurs weinig gebruikt, maar
bieden niettemin ontwerpmogelijkheden voor kleine straalbundelantennes met grotere versterking. Een typische configuratie waarbij
van deze gedachte is uitgegaan is afgebeeld in fig. 3.2. Het betreft
hier twee in het midden gevoede halvegolf stralers op een afstand
D = 1/8X die in tegenfase worden gestuurd.
Gemiddeld
3 dB

Max. Versterking

*

Stralingsdiagram van een
enkele verticale dipool

/

\

^ Element

\

•—l
Element
I

Max^Versterking ^

Stralingsdiagram van een
enkele verticale dipool
Max. Versterking

Max. Versterking
►

\

(b)

/

Elementen
Fig. 3.2. Typische stralingsdiagrammen van twee halvegolf elementen in het midden
aangestoten, 1/8\ uit elkaar en in tegenfase gevoed.

Een dergelijke groep kan verticaal worden gebruikt zoals afgebeeld,
of horizontaal, afhankelijk van de gewenste polarisatie. Verticaal ge
bruik (op de uiteinden van de stralers gezien) verloopt het stralings
diagram als in (c) terwijl de verticale straling d.w.z. onder een hoek
ten opzichte van het aardoppervlak, eruit ziet als in (b). Hierbij zal
men op prijs weten te stellen dat met deze opstelling het stralingspatroon ongeveer gelijk is, of de antenne nu verticaal of horizontaal
wordt gebruikt. Straling in twee richtingen is echter niet altijd ge
wenst, in weerwil van de ten opzichte van een dipool bereikte verster
king. Door de afstand tussen de elementen gelijk te houden d.w.z. op
1/8X en het ene element 135° in fase verschoven ten opzichte van
het andere te voeden, is het mogelijk een richtantenne te construeren
die horizontaal kan worden gebruikt en dan in voorwaarts richting
straalt als in fig. 3.3 (a) of verticaal en dan nog steeds in voorwaarts
richting straalt maar nu hartvormig als in fig. 3.3 (b). De voorwaartsversterking is in beide gevallen ca. 3,9 dB.
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Op dit principe berust ook een als de HB9CV bekende antenne. Hier
bij wordt een gamma-aanpassingssysteem gebruikt om de antenne
direct vanuit een 50 of 70 ohm coaxiale kabel te kunnen voeden. De
gepubliceerde versterking bedraagt ca. 5 dB en ofschoon de antenne
compact is, heeft menigeen, die deze antenne bouwde gemeld dat
hij moeilijkheden ondervond bij het instellen van een lage staandegolfverhouding. Fig. 3.4 geeft de details van een antenne volgens dit
ontwerp.

Horizontaal

Verticaal

(a)

(b)
Verticale
dipool

Horizontale

/

/

''“V
/ \

f .
\

•'
/

\

V

Fig. 3.3. Configuratie en stralingsdiagrammen van een end fire antenne met twee ele
menten, 1/8\ uit elkaar en 135° uit fase gevoed.

197mm

1030 mm
n
Drager van
isolatiemateriaal
276mm

197mm

i 1
I I
I I

11 5mm

rir1

— ------- Approx

3 mm

Approx Smm

Op minimale
staandegolfI
r m0pxF verhouding afregelen

4 5 mm

1

959 mm

Stralingsrichting

I 50 of 70 ohm coax
Fig. 3.4. Details van de compacte richtantenne van HB9CV met gamma-aanpassing.
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De ZL-Special serie
Een systeem waarvan het principe eveneens gebaseerd is op de endfire antenne met 135° faseverschuiving werd zo’n 26 jaar geleden
door de schrijver ontwikkeld voor de h.f.-band en ZL-Special gedoopt.
Omdat voor- en achterelement in lengte verschillen, vertoont deze
antenne ook een reflector/director-werking waardoor een versterking
van ca. 6 dB ten opzichte van een dipool wordt verkregen. De anten
ne kan rechtstreeks met behulp van een 50 of 70 ohm coaxiale kabel
worden gevoed en indien goed afgeregeld, is een staandegolfverhouding van veel kleiner dan 1,5 tot 1 zeker mogelijk.
Een ZL-Special voor de 2 m
Dit is geen lastige antenne om te bouwen. De elementen en de faselijn kunnen uit koperdraad, het draad van een kleerhanger of gegalAchter
element
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Fig. 3.5. Constructiedetails van een 2-elements ZL Special voor 2 m; zie ook fig. 3.6-3.8.
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vaniseerd ijzerdraad, koper- of aluminiumpijp of zelfs uit 30 ohm lintlijn worden vervaardigd. Er zijn dan ook heel wat 2 m versies van ge
maakt en beproefd. Omdat het een bijzonder compacte antenne is,
is hij ook ideaal voor gebruik binnenshuis gebleken. Het is een bredeband antenne en, mits goed uitgevoerd en afgestemd, is over de hele
2 m band een staandegolfverhouding van minder dan 1,5 tot 1 moge
lijk. Fig. 3.5 - 3.7 geven constructie- en andere details. Worden de af
standen tussen de elementen en de lengte van de faselijn aangehou
den, dan kunnen de hierboven genoemde materialen worden ge
bruikt. De kleine variabele luchtcondensator (capaciteit maximaal
20 pF) is nodig om een aanpassing aan 50 of 70 ohm coaxiale kabel
tot stand te brengen.
Met deze condensator wordt op minimale staandegolfverhouding in
gesteld, waarbij de volle lengte van de te gebruiken coaxiale kabel
reeds op de antenne is aangesloten. Wordt de antenne verticaal ge
bruikt, dan is het van belang dat de voedingskabel als in fig. 3.5 (in
zet) van de antenne wordt weggeleid. De masttop, die de antenne
draagt, moet uit niet-geleidend materiaal worden vervaardigd, bij-

Fig. 3.6. Stralingspatroon van de ZL Special in het verticale- en horizontale vlak.
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voorbeeld een houten steel of een plastic PVC-pijp, die zich minstens
tot enkele centimeters onder de uiteinden van de elementen moet
uitstrekken.
De stralingsdiagrammen bij zowel verticaal als horizontaal gebruik
zijn afgebeeld in fig. 3.6. Let ook op de als manchet uitgevoerde balun aan het einde waar de coaxiale kabel op het voedingspunt is aan
gesloten. Deze is 470 mm lang en alleen op het met een ”X” aange
geven punt met de mantel van de voedingskabel verbonden en vormt
daarmee een coaxiale 1/4X lecher. Het uiteinde dat het dichtst bij het
voedingspunt ligt, mag dus nergens mee contact maken. Voor ge
bruik buitenshuis moeten de voedingsaansluitingen, de kleine con
densator en het uiteinde van de coaxiale kabel tegen de inwerking
van regenwater worden beschermd. Voor dat doel kan een klein
plastic kastje met een goed sluitend deksel worden gebruikt, als aan
gegeven in fig. 3.7. Een geheel weerbestendige versie van de ZL-
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Fig. 3.7. Behuizing van de faselijn, aansluitpunten van de voedingskabel enz. van de
ZL Special.
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Special zoals die door de schrijver op een kleine kajuitkruiser
(G2BCX/MM) en op een hoogte van slechts 3 m boven de waterspie
gel wordt gebruikt, blijkt uitzonderlijk goed te voldoen en heeft al heel
wat DX-verbindingen met het vaste land van Europa en binnen Enge
land op zijn naam staan. De elementen van deze weerbestendige
versie zijn volledig ingekapseld in plastic installatiepijp (fig. 3.8). Om
dat deze antenne ook in de kofferruimte van een auto past, is zij bij
uitstek geschikt voor draagbaar gebruik met een geschikte, uit sec
ties bestaande mast.

!

:;
L

r
Fig. 3.8. Een ter bescherming tegen weersinvloeden geheel in plastic pijp ingekapselde
ZL Special (G2BCX/MM).

Eenvoudige verticale end-fire antenne
Dit is een betrekkelijk eenvoudig te vervaardigen verticaal gepolari
seerde antenne, die in twee richtingen een versterking van ca. 4 dB
levert. De antenne hoeft slechts over 90° gedraaid te worden om het
hele gebied rondom te bestrijken. Omdat zij verder compact is, zou
het wel eens een praktische antenne kunnen blijken voor flatbewo65

ners die geen buitenantenne kunnen opzetten. Hij bestaat uit twee
verticale halvegolf stralers die aan het uiteinde in tegenfase worden
gevoed waardoor een stralingsdiagram ontstaat als in fig. 3.9.
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Houten
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1m
16swg

Inzet
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Isolatoren of
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door de gaten

4 95 mm

Voedingspunt
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Draaibaar uitvoeren
i

'Standaard

Fig. 3.9. Constructiedetails van een eenvoudige in twee richtingen stralende binnens
huis end fire antenne. Over 180° draaibaar opgesteld.

De antenne kan worden opgebouwd op een licht houten treem, waar
bij de elementen eventueel worden vervaardigd uit het draad van een
kleerhanger, maar liever uit 14 of 16 SWG (2,03 of 1,63 mm dik) ko
perdraad. Zoals de afbeelding laat zien, kan deze antenne draaibaar
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op een vloerstandaard worden opgesteld, waardoor zij geschikt wordt
voor gebruik binnenshuis. Op minimale staandegolfverhouding wordt
afgeregeld door de kortsluitbrug over de stub te verschuiven en te
vens de aansluitpunten van de 50 ohm voedingskabel te verplaatsen.
De maten daarvan zijn in het schema globaal aangegeven zodat die
maar weinig naregeling behoeven om een staandegolfverhouding
van 1:1 te benaderen. Het stralingsdiagram is afgebeeld in de inzet in
fig. 3.9.
De ZL-Special met parasitaire elementen
Omdat de ZL-Special een stralingsdiagram met enkelzijdig richteffect
heeft, is het mogelijk gebleken er parasitaire elementen aan toe te
voegen om de voorwaartsversterking te vergroten. Een reflector is
niet nodig omdat deze al integraal deel uitmaakt van de ZL-Special
zodat er alleen directors gebruikt worden. Een director op 0,12X vóór
het aan de voedingskabel verbonden element vergroot de voorwaarts
Ca. 1550 mm
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fig. 3.5; 3.7
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Fig. 3.10. Constructiedetails van een 5- of 7-elements ZL Special richtantenne. Let op
de verschillen in de onderlinge afstand en de lengte van de elementen voor de 5- en de
7-elements uitvoering. Zie voor de constructie van de gevoede elementen ook fig. 3.5.
en 3.7.
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versterking met ca. 1,5 dB zodat een totale versterking van 7 tot
7,5 dB verkregen wordt, wat voor een richtantenne, die van voor tot
achter maar 510 mm meet, heel aanzienlijk is. Door er drie directors
bij te plaatsen wordt de ZL een vijf-elements richtantenne die ook nog
maar ca. 1 m lang is maar toch een voorwaarts versterking van iets
meer dan 9 dB oplevert wat bijna vergelijkbaar is met dat van een
acht-elements Yagi met een fysieke lengte van ca. 2,8 m, d.w.z. meer
dan twee maal zo lang als een vijf-elements ZL.
De constructie van het aangestoten element is voor een vijf- of een
zeven-elements ZL bundelantenne dezelfde als voor de in fig. 3.5 3.7 geschetste basisantennes. Wel moet deze sectie geïsoleerd wor
den van de drager die ook de directors draagt en die uit 18 mm vier
kante aluminiumpijp wordt vervaardigd en waarvan de lengte be
paald wordt door het aantal gebruikte directors. Details van de lengte
van de directors en de onderlinge afstanden zijn in fig. 3.10 gegeven
voor een vijf- of een zeven-elements versie. De directors worden op
de juiste onderlinge afstand op de drager geschroefd (of in doorge
boorde gaten vastgezet). De faselijnen die de aangestoten elemen
ten met elkaar verbinden kunnen uit 16 of 14 SWG-draad (1,63 of
2,03 mm dik koperdraad) worden vervaardigd. Om te voorkomen dat
ze elkaar raken worden ze voorzien van isolatiekous.
Relatieve versterkingen en stralingsdiagrammen van antennes van
de ZL-serie zijn ter onderlinge vergelijking uitgezet in fig. 3.11. De
twee-elements ZL-Special heeft een versterking van ca. 6 dBd, de
vijf-elements van ca. 9,5 dBd en de zeven-elements van ca. 10,5 dBd.
Om deze maximale versterking te kunnen bereiken, is het van belang
dat de antennes goed worden afgeregeld, dat verliesarme coaxiale
kabel van goede kwaliteit wordt gebruikt en dat de staandegolfverhouding niet groter wordt dan ca. 1,2 tot 1.
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Fig. 3.11. Stralingsdiagrammen van de antennes van de ZL serie als beschreven in dit
hoofdstuk.
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Een twaalf-elements ZL-straalbundelantenne
Deze antenne is het resultaat van een uitgebreide ontwikkeling. Zorg
vuldig geconstrueerd zal deze een versterking van minstens
13,5 dBd leveren bij een staandegolfverhouding over de hele band
van niet meer dan ca. 1,5 tot 1. Verliesarme coaxiale kabel van goede
kwaliteit is eveneens belangrijk. Zelfs wanneer een lage staandegolf
verhouding wordt verkregen, dan nog kunnen de verliezen over kabel
van inferieure kwaliteit tamelijk groot worden wat aanleiding geeft tot
onvoldoende prestaties van de antenne.
Alle directoren van 6 mm aluminiumstaf of -pijp
Stralers als
in fig. 3.13
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Fig 3.12. Details van een 12-elements ZL richtantenne met een versterking van ca.
13,5 dB ten opzichte van een dipool (zie ook fig. 3.13 en 3.14).

De constructie van een twaalf-elements versie is geschetst in fig.
3.12. Hierin zijn ook de lengte van de drager en de lengten en onder
linge afstanden van de directors aangegeven. Er zijn echter verschil
len in de wijze van voeden, de faselijn en ook in de constructie van
de elementen. Deze zijn in fig. 3.13 en 3.14 duidelijk aangegeven. De
actieve elementen zijn een kwartslag omgedraaid, zodat ze haaks op
de antenne staan en niet als afgebeeld voor andere ZL-antennes. De
faselijn zelf wordt uit 300 ohm lintlijn (267 mm lang) vervaardigd. Let
ook op de kleine stub over het voedingspunt van het achterste ele
ment en de faselijn.
Ook over het voedingspunt van het voorste element is een lengte van
114 mm 50 ohm coaxiale kabel (aan een uiteinde open) aangebracht.
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Fig. 3.13. Opstelling van de faselijn naar de gevoede elementen en de afstembus van
de 12-elements ZL richtantenne.

Dit fungeert als een kleine afstemcondensator. Om over de hele band
een zo laag mogelijke staandegolfverhouding te verkrijgen, moet de
lengte van dat stukje coax worden afgeregeld. Dit moet wel bij
145 MHz gebeuren. Fig. 3.13 (b) laat zien dat de elementen onder de
drager doorlopen maar zonder die te raken en hoe ze door het kastje
van isolatiemateriaal worden gesteund. Dit kastje moet, zoals fig.
3.14 (c) laat zien, zo lang zijn, dat het faselijn, voedingspunten enz.
omsluit. Het kan worden vervaardigd uit hardhout of plastic. Wordt
hout gebruikt, zorg dan wel voor goed droog hout en breng er na
montage en afregelen minstens drie lagen waterbestendige lak op
aan. Breng op de naden een afdichtmiddel aan zodat geen water
langs het deksel kan binnendringen. Het stralingsdiagram van de
twaalf-elements versie is gegeven in fig. 3.11. De krommen in fig.
3.15 laten de met een twaalf-elements ZL-Special op de 145 MHz
band (144-146 MHz) bereikbare staandegolfverhouding zien. Bij lan
ge kabels (langer dan 16 m) zal de kromme de neiging hebben om
bij lagere frequenties wat vlakker te gaan lopen. De overigens vlakke
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kromme duidt op een grote bandbreedte. Ter vergelijking is ook de
staandegolfverhouding als functie van de frequentie van een lange
Yagi uitgezet. Deze is diep, wat op een scherpere resonantie duidt,
maar buiten resonantie op veel sterkere reflecties.
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Fig. 3.15. Staandegolfverhouding als functie van de frequentie van een 3,2 m lange
12-elements ZL richtantenne en een 3 m lange Yagi-antenne.

Fig. 3.16. De 12-elements ZL richtantenne van de schrijver, compleet met 360° antenne-rotator en een horizontaal/verticaal rotator. De verticale antenne in de top van de
mast is een Slim Jim.

Een foto van de kant-en-klare twaalf-elements ZL-straalbundelantenne (fig. 3.16) zoals die door de schrijver werd ontworpen, toont
de antenne gemonteerd op een rotator. Daarnaast is ook een elektri
sche horizontaal/verticaal-rotator gemonteerd. Dat is het kleine lang
werpige kastje in het midden. De antenne op de masttop boven de
ZL-straalbundelantenne is een Slim Jim.
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Horizontaal/verticaal-rotator
Een kleine rotator waarmee een bundelantenne in verticale en hori
zontale stand kan worden gezet, is niet zo moeilijk te maken en hoeft
geen massieve constructie te behelzen. Alles wat daarvoor nodig is,
is een kleine, in draairichting omkeerbare gelijkstroommotor en een
tandwielvertraging waarmee voldoende kracht kan worden ontwik
keld om de drager van de antenne over 90° te kantelen. Het idee is
geschetst in fig. 3.17 (a) en (b). De motor is een klein 12 V type, terwijl
de tandwielen uit een constructiedoos (Meccano) afkomstig zijn. De
microschakelaars worden bediend door nokkenschijven op de hoofd
as, zodat de gelijkstroom naar de motor aan het eind van de slag,
d.w.z. op 0° en/of 90° wordt onderbroken. Een mogelijke schakeling
voor een dergelijke automatische eindafslag en het omkeren van de
draairichting van de motor is gegeven in fig. 3.18.
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Fig. 3.17. Mogelijke constructie van een verticaal/horizontaai-rotator. De nokkenschij
ven bedienen microschakelaars die aan het eind van de slag de motor uitschakelen.
Kastje: in spuitgietwerk uitgevoerd metalen Eddystonekastje met deksel. De wanden er
van moeten dik genoeg zijn om lagers en assen van de vertragingstandwielen te kunnen
bevestigen.
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F/g. 3.18. Mogelijke stuurschakeling voor de verticaal/horizontaal-rotator. Draait de mo
tor, dan is de betreffende microschakelaar gesloten. Is in de schakeling de 0° micro
schakelaar gesloten en bereikt de antenne de verticale stand, dan wordt deze schake
laar geopend en de motor uitgeschakeld. Door schakelaar S2 in de stand "H" te zetten
wordt de antenne in de horizontale stand gedraaid. De microschakelaar 90° is hierbij
gesloten maar opent weer zodra de antenne de horizontale stand bereikt. Met de stop
en/of uitschakelaar S1 kan de antenne op elk gewenst punt worden stil gezet, bijvoor
beeld om de antenne onder een willekeurige hoek tussen 0 en 90° scheef te gebruiken.

Parasitaire antennes
Het principe van een parasitaire antenne werd al eerder in het kort
in hoofdstuk 1 toegelicht, hoewel net als bij de richtantennes van de
ZL-serie, een of meer elementen ervan actief kunnen zijn. In het alge
meen gesproken krijgt een parasitair element zijn vermogen door
elektromagnetische koppeling uit een actief of aangestoten element.
Tegelijkertijd echter kan het dit vermogen - dat heel aanzienlijk kan
zijn - weer uitstralen. Omdat het parasitaire element of elementen
zich zeer dicht bij het aangestoten element(en) en bij elkaar op
gesteld kunnen bevinden, kan er ook vermogen van het ene parasi
taire element naar het andere worden overgebracht. Het gedrag van
naburige, aangestoten en parasitaire antenne-elementen is dan ook
bijzonder complex, waarbij factoren als faserelatie en impedantie een
rol spelen. Om te beginnen, beschouwen we een stel dicht bij elkaar
opgestelde dipolen. Wordt aan de ene dipool vermogen toegevoerd
zodat er stroom gaat vloeien, dan wordt er door het elektromagneti
sche veld dat rond de aangestoten dipool ontstaat, een spanning en
daarmee een stroom in de andere dipool geïnduceerd. De aldus in de
tweede dipool opgewekte stroom zal op zijn beurt een magneetveld
rond zichzelf opbouwen. Hierdoor wordt een spanning in de eerste
(aangestoten) dipool geïnduceerd. De totale stroom daardoor is dus,
zonder nog even rekening te houden met de fase, gelijk aan de som
van de oorspronkelijke stroom in de eerste dipool en de daarin door
de "parasitaire” dipool geïnduceerde stroom. Als gevolg van deze
wederzijdse koppeling ontstaat echter een impedantieverandering in
de oorspronkelijke aangestoten dipool als gevolg waarvan een we74

derzijdse impedantie tussen aangestoten en parasitair element ont
staat. De uiteindelijk werkelijke impedantie in het aangestoten ele
ment is de som van de eigen impedantie en de wederkerige impedan
tie ten gevolge van andere elementen in de onmiddellijke nabijheid.
Is de afstand tussen beide elementen echter een tamelijk groot ge
deelte van een golflengte, dan verloopt er enige tijd voordat de stra
ling van het aangestoten element het volgende (parasitaire) element
bereikt en weer op het oorspronkelijk aangestoten element terug
keert. Als gevolg hiervan ontstaat er een faseverschil tussen de oor
spronkelijke stroom (in het eerste element) en de daarin door het pa
rasitaire element geïnduceerde stroom. Het faseverschil wordt be
paald door de afstand tussen de beide elementen, zodat oorspronke
lijke en geïnduceerde stromen zowel vrij exact in- als uit fase kunnen
zijn. In het eerste geval is de gecombineerde stroom groot en de im
pedantie van het aangestoten element klein; in het tweede geval is
de stroom klein en de impedantie derhalve groot. Voor alle afstanden
en faserelaties daar tussenin is de impedantie van het aangestoten
element dienovereenkomstig groter of kleiner. Een andere factor, die
de impedantie beïnvloedt, is de afstemming van het parasitaire ele
ment. Is dat niet exact in resonantie, dan zal de stroom, die er door
heen vloeit, voor- of naijlen op de stroom, die er gelopen zou hebben
als het element precies in resonantie was geweest. Dit heeft op zijn
beurt een faseverschil tot gevolg dat de fase van de in het aangesto
ten element geïnduceerde stroom verandert. Met andere woorden:
de amplitude van de stroom in het parasitaire element en de faserelatie tot de stroom in het aangestoten element worden zowel door af
stemming als door afstand bepaald. Het parasitaire element kan een
vaste lengte van V2X hebben, de afstemming komt dan tot stand door
in het midden van het element en in serie daarmee een discrete reactantie (spoel of condensator) aan te brengen. Of omgekeerd, het pa
rasitaire element kan ononderbroken zijn waarbij wordt afgestemd
door de lengte aan te passen. Deze methode is eenvoudiger en prak
tischer met als gevolg dat de parasitaire directors van antennes van
het Yagi-type zoals ze vaak worden genoemd, korter worden naarma
te de afstand tot het aangestoten element toeneemt. Daarentegen
kan een parasitair element ook worden afgestemd door het element
elektrisch te verlengen door er reactantie aan toe te voegen, of prakti
scher, het element kan om hetzelfde resultaat te bereiken fysiek lan
ger worden gemaakt, zodat het element als reflector kan worden ge
bruikt. Hierbij is de fase van de velden tussen gestuurd element en
reflector zodanig, dat weinig of geen straling achter de reflector op
treedt maar dat het naar voren gerichte veld bij dat van de aangesto
ten elementen wordt opgeteld.
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Of een parasitair element als reflector of als director werkt, wordt
voornamelijk bepaald door de relatieve fase van de stromen in aan
gestoten en parasitaire elementen. Met een afstand tussen de ele
menten van ca. 1/4X of minder zal de stroom in het parasitaire ele
ment exact in fase zijn als op de lage kant van de resonantiekromme
(inductieve reactantie) wordt afgestemd. Het parasitaire element zal
dan als reflector fungeren. Wordt zo afgestemd dat resonantie aan de
hoge frequentiekant (capacitieve reactantie) optreedt, dan gedraagt
een parasitair element zich als director. De afstand tussen aangesto
ten element en zijn reflector en/of director bepaalt grotendeels de
voorwaartsversterking die kan worden bereikt.
De twee-elements parasitaire antenne
De theoretisch maximale versterking, die met een aangestoten ele
ment en een enkel parasitair element kan worden bereikt, is door
gaans een functie van afstemming en afstand. Het resultaat van een
onderzoek van G. H. Crown is afgebeeld in fig. 3.19. De beide krom
men laten zien, welke versterking kan worden bereikt met verschil
lende afstanden indien het parasitaire element wordt afgestemd als
reflector of als director. Wordt een parasitair element zo afgestemd
dat het als director werkt, dan wordt de grootste versterking bereikt
bij een afstand gelijk aan 0,1X (fig. 3.20). Wordt het parasitaire ele
ment afgestemd als reflector, dan is de optimale afstand voor maxi6
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male versterking gelijk aan ca. 0,15\. Bij deze getallen is ervan uitge
gaan dat er geen verliezen zijn en dat de elementen op maximale ver
sterking zijn afgestemd. In de praktijk ligt de bereikte versterking iets
lager.
Bij parasitaire antennes varieert de stralingsweerstand in het midden
van het aangestoten element met de onderlinge afstand en de af
stemming van de parasitaire elementen, en kan bij een onderlinge af
stand van ca. 0,1X heel laag zijn, bijvoorbeeld in de buurt van 14 ohm.
Hierdoor zal het rendement echter gaan afnemen omdat nu aan de
antenne toegevoerd vermogen ook in warmte wordt omgezet in
plaats van te worden uitgestraald omdat de stralingsweerstand ver
gelijkbaar wordt met de ohmse verliesweerstand van het systeem. De
verliesweerstand kan worden verminderd door geleiders met geringe
weerstand toe te passen. Dit betekent dat koper- of aluminiumpijp
met een tamelijk grote doorsnede moet worden gebruikt, zeker voor
antennes die in de VHF- en de UHF-band werken. Gelukkig zijn
antennes voor deze frequenties fysiek klein en kunnen de elementen
zelfdragend worden uitgevoerd. Alle bij de bouw gebruikte isolatie
materiaal, in het bijzonder op punten waar spanningsmaxima optre
den, moet van de hoogste kwaliteit zijn omdat anders verliezen kun
nen optreden.
Actief element
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Director

Actief element

OiX
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Fig. 3.20. Opstelling van een actief en parasitair element bij gebruik als director of als
reflector.

De constructie van parasitaire antennes
De verscheidenheid in parasitaire antennes of Yagi-antennes is te
groot om alle constructieve details ervan in dit boek te kunnen op
nemen; de literatuurlijst aan het slot van dit hoofdstuk geeft daarover
aanvullende informatie. Antennes van het Yagi-type kunnen bestaan
uit combinaties, die uiteenlopen van een actief element en een para77

sitaire reflector tot een element met reflector en wel tot 20 of meer
directors. Verder kunnen dergelijke antennegroepen nog boven
elkaar gestapeld en/of naast elkaar en nog eens gestapeld opgesteld
worden. Zo zijn er bijvoorbeeld antennegroepen, commercieel ver
krijgbaar, die uit acht afzonderlijk boven en naast elkaar opgestelde
10-elements Yagi’s bestaan en waarvan de versterking 25 dB nadert.
Dit komt overeen met een voorwaartsversterking van meer dan 300 x
of een ERP van de antenne gelijk aan 300 x het toegevoerde ver
mogen.
Het ontwerp van Yagi-antennes en de uiteindelijke vermogensversterking, bandbreedte en stralingshoek worden grotendeels bepaald
door de totale lengte van de antenne, het totaal aantal gebruikte ele
menten, hun lengten en hun onderlinge afstanden. Antennes,die uit
een groot aantal elementen bestaan (tot het totale aantal wordt ook
het aangestoten element of -elementen gerekend) worden gewoonlijk
lange Yagi’s genoemd en deze zijn op VHF en UHF redelijk prak
tisch. Dergelijke antennes kunnen zo worden gecombineerd dat ze
zowel een verticale als een horizontale polarisatie leveren. Ze
bestaan dan ook uit twee onderling gelijke antennegroepen, de ene
horizontaal en de ander verticaal gemonteerd. Deze kunnen zo wor
den gevoed, dat ze geheel verticaal of geheel horizontaal gepolari
seerd zijn, of scheef, elliptisch of cirkelvormig. Een andere methode
om van horizontaal op verticaal over te gaan, is de toepassing van
een enkele antennegroep met motoraandrijving waarmee de hele
groep over 90° kan worden gekanteld, zoals al eerder in dit hoofdstuk
werd beschreven.
Het heeft weinig nut om voor gebruik op VHF en UHF parasitaire
antennes met minder dan vijf of zes elementen te bouwen daar de
versterking van een eenvoudig twee-elements systeem nauwelijks de
moeite waard is terwijl er zo veel meer kan worden bereikt door er
een paar extra directors aan toe te voegen. Een van de problemen
met Yagi-antennes is echter het tot stand brengen van een redelijk
goede aanpassing aan 50 ohm kabel; of inderdaad 70 ohm omdat de
impedantie van het aangestoten element zeer laag wordt, als er een
reflector en een director dichtbij de dipool aanwezig zijn. Voor
70 ohm voeding kan als aangestoten element een gevouwen dipool
worden gebruikt omdat de eigen impedantie van ca. 300 ohm bij ge
bruik dicht bij een reflector en director tot ca. 70 ohm afneemt. Wel
licht de meest toegepaste methode om een 50 ohm kabel aan te pas
sen aan een parasitaire antenne met een gewone dipool als aange
stoten element, is de zgn. gamma-aanpassing. Zie de schets van een
eenvoudige vier-elements richtantenne in fig. 3.21. De drager kan uit
metaal worden vervaardigd omdat de middelpunten van de elemen78

ten allemaal nul volt hoogfrequent potentiaal voeren. De elementen
kunnen uit 9... 13 mm dik aluminium- of koperpijp worden vervaar
digd, evenals de gamma-stub op het voedingspunt. De condensator
van 50 pF is een kleine luchtcondensator. Deze en het aftakpunt van
de gamma-stub worden op minimale staandegolfverhouding afgere
geld. Voedingspunt en condensator moeten op de een of andere ma
nier beschermd worden. Voor dit doel kan een klein plastic kastje met
een goed sluitend deksel worden gebruikt dat verhindert dat vocht tot
de afstemcondensator en het uiteinde van de coaxiale kabel door
dringt. Het is altijd uitermate belangrijk om te voorkomen dat regen
water in het open uiteinde van de coaxiale kabel binnendringt. Ge
beurt dit toch, dan verslechteren daardoor niet alleen de prestaties
van de antenne, maar wordt ook de kabel zelf geruïneerd.
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Fig. 3.21. Afmetingen van een 4-elements Yagi met gamma-aansluiting.

Een 7- tot 10-elements Yagi (fig. 3.22)
Deze antenne bestaat uit een gevouwen dipool met ratio (verhoudings)aanpassing (zie ook hoofdstuk 4). De drager wordt uit droog
hardhout vervaardigd en is 3 m lang. De elementen kunnen worden
bevestigd in gaten in de drager, die met twee of drie lagen blanke lak
of verf tegen weersinvloeden moet worden beschermd. Als alle on
derdelen gemonteerd zijn, kan de hele antenne met een of twee
lagen blanke lak worden behandeld. De aansluitpunten voor de voedingskabel moeten eveneens tegen regenwater worden beschermd.
Hiervoor kan een klein plastic kastje worden gebruikt dat op de dra-
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ger wordt geschroefd. Reflector- en director-elementen kunnen uit
6...12 mm dik koper- of aluminiumpijp worden vervaardigd, zodat ze
zelfdragend zijn. De constructie van de gevouwen ratio-dipool is ge
schetst in fig. 3.22 (b) en deze kan direct met een 50 ohm coaxiale
kabel met balun worden gevoed. De hier gegeven afmetingen voor
u
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Fig. 3.22. Constructiedetails van een 7- of een 10-elements Yagi-antenne met ratio-(dikteverhouding) aanpassing.
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aangestoten- en parasitaire elementen moeten in het midden van de
band d.w.z. op 145 MHz optimale prestaties leveren. Nog meer directors kunnen worden toegevoegd om de voorwaartsversterking te ver
groten. Deze zijn in fig. 3.22 (c) met stippellijnen aangegeven. Be
langrijk is ook dat voor de secties van het aangestoten element mate
riaal van de juiste diameter wordt gebruikt, het ene dik het andere
dun, omdat de diameter-verhouding (ratio) bepalend is voor de impe
dantie in het voedingspunt. De 1/2X lange balun kan van hetzelfde ty
pe coaxiale kabel worden gemaakt als gebruikt wordt voor aanslui
ting van de antenne op de zender. Bij een snelheidsfactor van de ka
bel van 0,66, zal de balun ca. 686 mm lang moeten zijn. De voor
waartsversterking van deze antenne ligt met 7 elementen in de orde
van grootte van 11 dBd en met 10 elementen - waardoor de hele an
tenne ca. 4,6 m lang wordt - bij 12 tot 13 dBd. Een nog grotere ver
sterking kan worden verkregen met een 12-elements ZL-richtantenne
waarvan de totale lengte slechts 3 m bedraagt (zie fig. 3.12).

!

Gestapelde rudimentaire sleuf (”skeleton slot”) antenne
Het ”skeleton slot” systeem werd ontwikkeld door B. Sykes G2HCG
van J-Beams Limited. De naam is afgeleid van het soort primair aan
gestoten element. Een normale sleufantenne bestaat, zoals de naam
al doet vermoeden, uit niets anders dan een snelle, in een grote plaat
geleidend materiaal uitgezaagde 1/2X lange sleuf. Wanneer aan
gestoten straalt deze als een normaal uit draad of pijp vervaardigd
element. Met dien verstande echter dat het vlak van polarisatie 90°
is gedraaid. Met andere woorden, een verticale sleuf is horizontaal
gepolariseerd en omgekeerd.
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Fig. 3.23. Ontstaan van een rudimentaire sleufantenne ("skeleton-slot"); voor toelich
ting zie de tekst.
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De rudimentaire sleufantenne is opgebouwd als in tig. 3.23 en kan tot
op zekere hoogte worden beschouwd als te zijn gevormd uit twee
halvegolf stralers (a), omgebogen als in (b) en zo met elkaar verbon
den dat een lange lus ontstaat als in (c). Dit geheel mag nu worden
opgevat als een gesloten stuk transmissielijn met een impedantie ge-
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lijk aan Z0 = 276 log10 (D/d) waarin D de breedte van de gesloten
sectie voorstelt en d de dikte van de gebruikte geleider. Om met een
laagohmige voedingskabel (70 ohm) te kunnen werken wordt een
vorm van delta-aanpassing gebruikt als in (c) die op het midden van
de lus wordt aangesloten. Elke sectie van de lus, d.w.z. elk van de
oorspronkelijke 1/2X secties, straalt nu in fase op vrijwel dezelfde
wijze als een vierkante, door twee 1/2X stralers gevormde lus. Het
systeem heeft een tamelijk grote bandbreedte maar daarnaast het
voordeel dat het kan dienen om een gestapeld stelsel van reflectors
en directors aan te stoten. Beide helften van de sleuf fungeren als
straler, zodat de in fig. 3.24 afgebeelde configuratie als een ”zes
boven zes” antennegroep mag worden opgevat. Deze zou dan een
versterking van ca. 11 dB moeten leveren bij een halve vermogensstraalbundelhoek van ca. 50°. Details van de sleufstraler en aanpassingssectie zijn gegeven in fig. 3.25. Door J-Beam Limited wordt een
tweetal antennes van dit soort in de handel gebracht. Het ene is een
”vijf boven vijf” systeem met 10,9 dB versterking, het ander een
”acht boven acht” met 12,6 dB versterking.

__ 9 mm
dikke pijp

r

143 mm
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Voedingspunt

25mm
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U381 mm

70A

(Q)
(b)
Fig. 3.25. Delta-aanpassing voor het voeden van de in fig. 3.24. afgebeelde 6 boven 6
antenne.

Quad antennes
De ”quad”-antenne is als het ware ontstaan door een 1/2X gevouwen
dipool als afgebeeld in fig. 3.26 (a) tot een ruitvorm open te buigen,
zoals in (b). Ook zou men kunnen denken aan twee op ca. 1/4X boven
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elkaar opgestelde dipolen die zo naar elkaar toe worden gebogen,
dat een vierkant (c) of een hoepel als in (d) ontstaat. Dit proces van
vormverandering zou uiteindelijk kunnen leiden tot een 1/2X lange,
aan één kant open sectie transmissielijn. Wordt die gevoed aan één
been, dan zal hij zich als een eind-gevoede gevouwen dipool gaan
gedragen, zoals in het geval van de rondom stralende verticale Slim
Jim antenne, die in hoofdstuk 2 werd beschreven. Er is dan ook abso
luut niets geheimzinnigs aan een quad-antenne, dus alle eer aan de
Amerikaanse amateur W9LZX, die dit systeem in 1939 ontwikkelde.
Vierkante, ronde en ruitvormige ramen van een hele golflengte lang
vormen interessant studiemateriaal voor de mogelijkheden van
antennegroepen met betrekkelijk grote versterking. Dit soort ramen
heeft een stralingsdiagram gelijk aan dat van een dipool, d.w.z. achtvormig. Daarnaast hebben ze een verste; king ten opzichte van een
dipool van ca. 1,4 dB; ze lenen zich bijzonder goed voor uitbreiding
met raamvormige- of rechte reflectors en directors. De Q-factor van
dit soort gesloten ramen is niet groot, zodat ze ook over een betrekke
lijk brede frequentieband zullen werken. Versterking als functie van
het aantal elementen en de lengte van de antenne is altijd een tame
lijk tegenstrijdig onderwerp geweest, zeker wanneer pogingen wor
den ondernomen om de prestaties van de quad met die van een Yagiantenne te vergelijken. Al met al is het verschil tussen die twee niet
erg groot, en het enige echte probleem bij een quad-antenne is de
iets moeilijker bouw.
max

♦/

m
ü
li
/

ww

\\
\
(e) '4"4
Fig. 3.26. Ontstaan van vierkante, ruitvormige en ronde raamantennes. De pijlen geven
de stroomrichting en de dikke stippen de punten met hoge impedantie (spanningsmaxima) aan.
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Een 2-elements quad
Dit is waarschijnlijk de eenvoudigste maar toch effectieve antenne
van het grote assortiment antennesystemen dat van vierkante ele
menten kan worden afgeleid. Deze antenne heeft een versterking
van ca. 6 dB ten opzichte van een dipool en is horizontaal gepolari
seerd omdat hij aan de onderzijde van een element wordt gevoed. De
opstelling is geschetst in fig. 3.27. Voor verticale polarisatie hoeft de
hele antenne slechts over 90° gekanteld te worden zodat het voedingspunt aan een van de zijkanten komt te zitten. De afstand tussen
de reflector (het grotere element vooraan) en het aangestoten ele
ment is niet kritisch. Instelling tussen 0,15 en 0,25X garandeert een
maximale voorwaartsversterking, die samenvalt met minimale staandegolfverhouding. Het voedingspunt dient volledig te worden ingekapseld om te voorkomen dat water in het uiteinde van de coaxiale
kabel binnendringt. Hiervoor kan een klein vierkant aansluitkastje
worden gebruikt. De bovenste uiteinden van de ramen kunnen, als afgebeeld, direct op het houten freem rusten omdat bij deze steunpun
ten maximale stroom optreedt bij een impedantievrijwel gelijk aan
nul. Het freem zelf kan worden vervaardigen uit 12 of 18 mm dikke
vierkante latten en om het tegen weersinvloeden te beschermen
moet het met twee of drie lagen blanke lak worden afgewerkt. Dat ge
deelte van de mast dat de antenne draagt moet bij voorkeur uit nietgeleidend materiaal worden vervaardigd, zeker bij een verticaal ge
polariseerde antenne.
i

I

I
I
I

Beide
elementen
4. 5 of 6 mm
aluminiumstaf

l

2 21 m|| Verbindingsw stuk

/

i

I

I

I
I

Stralingsrichting

*

rfp

t

I vrr

211m

I

' Opgesloten in
|l isolatiemateriaal I
(zie tekst)

i

I

I
I

rf

(Zie tekst)
0-2 X

/

r-r.;

i

50/70A
Masttop bij voorkeur
(b)
geen metaal U'
Fig. 3.27. (a) Details van een eenvoudige 2-elements quad. (b) Afstand tussen de ele
menten (zie tekst).
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Om een nog grotere versterking te verkrijgen kunnen meer directorramen worden toegepast. Deze zijn dan doorgaans enkele procenten
kleiner dan het aangestoten element. De afstand tot het aangestoten
element en tot elkaar bedraagt 0,15X. De juiste afstand voor optimale
versterking kan worden ingesteld met behulp van een veldsterktemeter en met de antenne opgesteld in een vrije omgeving, ca. 1 m
boven het aardoppervlak. Elementen voor quad-antennes kunnen
allemaal met dezelfde afmetingen worden vervaardigd, dus met een
omtrek van een hele golflengte en afgestemd door middel van stubs
in het middelpunt en wel kortgesloten stubs voor de reflectors en
open stubs voor de directors, als afgebeeld in fig. 3.28. De lengte van
de stubs hoeft voor het gemiddelde afstemgebied niet langer te zijn
dan 1/8X.

Director

Reflector

1T

Instellen voor
optimale afstemming

? Lengte "X" instellen
I voor optimale afstemming

Fig 3.28. Methode om directoren of reflectoren met gelijke afmetingen als het actieve
element van een quad-antenne af te stemmen.

De dubbele-ruit quad
Dit is een door de schrijver ontwikkelde versie van de raam-antenne
welke, als afgebeeld in fig. 3.29 (a), is afgeleid van een dubbele ge
vouwen dipool. De pijlen geven aan dat de stromen in elk element in
fase zijn, Wordt een dergelijke antenne als in (b) open gebogen, dan
hebben we in feite te maken met twee afzonderlijk gevouwen dipolen,
waarbij de een de ander voedt op de punten met hoge impedantie,
aangegeven door de dikke punten. Het stroombeeld blijft hetzelfde
d.w.z. in één richting in iedere zijde van het dubbele raam en der
halve in fase. Een dergelijk raam kan worden gevoed op een punt
met sterke stroom en lage impedantie als in (b); het heeft een verster
king van ca. 1,5 dB ten opzichte van een enkele dipool. Twee zulke
dubbele ramen kunnen echter, net als elk ander paar stralende ele
menten, met onderling verschillende fasehoek worden gevoed en zo
danig worden afgestemd en met zulke onderlinge afstanden, dat de
een zich als een aangestoten reflector en de ander zich als angestoten director gedraagt, op dezelfde wijze als de ZL-Special. Maximale
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voorwaartsversterking wordt bereikt als beide dubbele ramen worden
gevoed met een onderlinge afstand ca. 0,125X bedraagt. De uiteinde
lijke uitvoering is geschetst in tig. 3.30, waar ook de afmetingen voor
2 m gebruik zijn aangegeven. De voedingskabel kan een 50 ohm
1/2\

Fig. 3.29. Het ontstaan van een dubbele
raamantenne uit een dubbele gevouwen dipool.
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Fig. 3.30. Afmetingen van actieve elementen en faseverschuivingslijn voorde dubbele
ruitvormige quad-antenne.
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coaxiale kabel zijn. De kleine condensator Cx is een luchtconden
sator van maximaal 20 pF. Het is erg belangrijk, dat de dubbele ra
men elkaar kruisen als afgebeeld. Een mogelijke constructievorm is
geschetst in fig. 3.31.

Perspex

Elementen van
14 of 16 swg
(2,03 of 1,63 mm
dik koperdraad)
12x 12 mm
hardhout '

6 mm
dik triplex
Perspex

<!

Stralingsrichting

/ sa

Masttop------Tx

Fig. 3.31. Mogelijke constructie voor een dubbele ruitvormige quad.

De steunfreems daarvan worden vervaardigd uit 12 of 18 mm vier
kante latten. Met het voedingspunt opzij, als aangegeven in de beide
schetsen, is de polarisatie verticaal. Wordt de antenne echter zo op
gesteld dat het voedingspunt onderaan is (zie punt X in fig. 3.30), dan
is de polarisatie horizontaal. Er is maar één afregeling, nl. de conden
sator Cx die, op minimale staandegolfverhouding moet worden afge
regeld en wel met de voedingskabel op de juiste lengte om de anten
ne op zijn uiteindelijke plaats te kunnen opstellen.
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Een dergelijke antenne heeft natuurlijk richteffect en het verticale
stralingsdiagram is afgebeeld in tig. 3.32; de halve vermogensstralingshoek bedraagt ca. 52°. De versterking ten opzichte van een
dipool is ca. 8 dB, wat voor een kleine richtantenne heel aanzienlijk
is. Door middel van parasitaire directors van dezelfde vorm, ruitvor
mig maar bestaande uit een enkel raam, zou dit zeker nog vergroot
kunnen worden.

-----— "—-

sS/X/'////yV/x 's/r/////r/

Fig. 3.32. Het stralingsdiagram van de dubbele ruitvormige quad in het verticale vlak.
De voorwaarts versterking bedraagt ten opzichte van een dipool ca. 8 dB.

Satelliet bedrijf
De verschillende aspecten van het werken met satellieten, die fun
geren als relaisstation in de ruimte, vallen buiten het kader van dit
boek. Gegevens omtrent werkfrequenties en andere ter zake doende
gegevens zijn te verkrijgen bij de AMSAT-organisatie. Voor wat be
treft de antennes, met een eenvoudige dipool of groundplane, kun
nen redelijk goede signalen worden ontvangen, wanneer een satelliet
recht boven ons passeert. Voor DX-bedrijf over de optische horizon
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moet aan een richtantenne met vlakke stralingshoek worden ge
dacht. Compacte richtantennes zoals de in hoofdstuk 3 beschreven
ZL-Specials zijn hiervoor heel geschikt.
De meeste VHF-amateurs gebruiken toch al een of andere vorm van
richtantenne maar dan enigszins, liefst ca. 15° schuin omhoog ge
richt. Voor een onder een zeer grote hoek passerende satelliet levert
een dipool of gekruiste dipolen, opgesteld boven een reflector, betere
resultaten op. De AMSAT-organisaties in de verschillende landen
verstrekken op verzoek uitgebreide literatuur, die niet alleen informa
tie bevat over het eigenlijke werken met satellieten, maar ook over
geschikte antennes en over de soort polarisatie.
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4. Aanpassing
en voedingskabels
Transmissielijnen
Elke kabel die vermogen van een bron naar een belasting transpor
teert, kan in feite als een Mtransmissielijn” worden opgevat. Zo kan
bijvoorbeeld ook een stel draden waarvan het ene uiteinde op een
batterij en het andere op een lamp is aangesloten als een transmissielijn worden beschouwd. Is de transmissielijn lang, dan zal er
als gevolg van de eigen weerstand van de lijn vermogen verloren
gaan. Dit gebeurt ook als er vermogen van de zender naar de anten
ne wordt getransporteerd. In dat geval hebben we echter met een
wisselstroom en niet met een zuivere gelijkstroom te doen. Hierdoor
gaan zich, in het bijzonder bij hoge frequenties, nog andere proble
men voordoen omdat transmissielijnen zelfinductie en capaciteit be
zitten, die een bepaalde reactantie vertegenwoordigen. Als gevolg
van de combinatie van inductieve- en capacitieve reactantie plus
weerstand bezitten alle transmissielijnen dan ook een zogenaamde
karakteristieke impedantie. Omdat we hier met vermogenstransporten bij verschillende frequentie te maken hebben, gaan nog andere
factoren zoals golflengte en snelheid een rol spelen die tot op zekere
hoogte de fysische eigenschappen van transmissielijnen bepalen.
Alhoewel zuiver ohmse verliezen niet helemaal weggedacht kunnen
worden - deze komen bij alle geleiders voor - kunnen wèl stappen
worden ondernomen om stralingsverliezen te voorkomen, nl. door
een geschikte constructie en door een zorgvuldige aanpassing van
de lijn aan de bron en aan de belasting. Verliezen t.g.v. straling kun
nen worden voorkomen door beide geleiders met zo kleine onder
linge afstand evenwijdig aan elkaar te laten lopen, dat de elektromag
netische velden elkaar wederzijds opheffen waardoor zo’n lijn niet
meer straalt.
De meest voorkomende transmissielijntypen is de open lijn, die nor
maal bestaat uit twee evenwijdige geleiders met een onderlinge af
stand van slechts een fractie van een golflengte, en de coaxiale ka
bel, waarvan de ene geleider (kern) in feite wordt afgeschermd door
de tweede (mantel), maar die zich elektrisch op vrijwel dezelfde ma
nier gedraagt als de open tweedraads-lijn. De configuratie van deze
twee is geschetst in fig. 4.1 (a) met daarin aangegeven de stromen
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I, en l2. Heeft I, in punt A op de open lijn dezelfde amplitude als l2 in
het daar tegenover gelegen punt B, dan zullen de door beide stromen
opgewekte velden ook gelijk zijn. Omdat ze in tegengestelde richting
lopen, zal het door I, opgewekte veld 180° uit fase zijn met dat van
l2. De velden hebben echter tijd nodig om van A naar B en omge
keerd te komen. Dit betekent dat de velden samen wellicht niet pre
cies 180° uit fase zijn zodat de lijn toch nog een geringe hoeveelheid
straling afgeeft. Het beste wat men kan doen om dit te voorkomen,
is beide geleiders zo dicht mogelijk naast elkaar te leggen. In de prak
tijk wordt de afstand tussen de geleiders zo klein gemaakt als de
constructie van de lijn bij gebruikte frequentie toelaat. Hoe hoger de
frequentie, hoe kleiner de onderlinge afstand moet zijn. Is bijvoor
beeld bij een paar open lijnen de onderlinge afstand 150 mm, dan
komt die afstand overeen met maar een klein gedeelte van de golf
lengte voor 3 of 4 MHz. Bij 144 MHz zal het door die afstand geïntro
duceerde faseverschil echter rond de 26° bedragen. In dat geval zul
len beide velden elkaar niet meer opheffen, althans niet volledig. Een
afstand van ca. 1 % van de golflengte is toelaatbaar, maar bij VHF zijn
kleinere tussenafstanden gewenst.

Isolerende
afstandringen

h
^2

(b)
Buiten
geleider. ^
Binnen
geleider
Beschermmantel
Isolerend
vulmateriaal
Fig. 4.1. (a) Open transmissielijn. (b) Coaxiale transmissielijn (voor toelichting zie de
tekst).
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Het tweede lijntype (tig. 4.1 (b)) is de coaxiale- of concentrische lijn.
Deze bestaat uit een draad, die door de bijbehorende geleider als
een soort pijp wordt omgeven. Het werkingsprincipe is gelijk: door de
geringe afstand wordt het door de centrale draad opgewekte veld op
geheven door het veld dat als gevolg van de stroom door de buitenste
geleider ontstaat. Coaxiale lijnen hebben achter nog een andere
eigenschap. Als gevolg van het huideffect (waarbij de stroom langs
het binnen oppervlak van de buitengeleider vloeit en niet naar het
buiten oppervlak kan doordringen) is het totale veld rondom de kabel
te verwaarlozen klein omdat de buiten geleider zich in feite als een
afscherming bedraagt.
Lijnsnelheid
Het is van belang te bedenken dat hoewel radiogolven zich in de vrije
ruimte met een snelheid van 300.000.000 meter per seconde voort
bewegen, ze dat in geleiders niet doen d.w.z. de snelheid is dan
kleiner. In coaxiale kabels is de snelheid door de aanwezigheid van
ander diëlektrisch materiaal dan lucht aanzienlijk geringer. Open
lijnen met luchtisolatie worden niet zo sterk beïnvloed en de snelheidsfactor ligt doorgaans in de orde van grootte van één.
Omdat de golflengte samenhangt met de snelheid, zal de lengte van
een transmissielijn, uitgedrukt in golflengte, altijd korter zijn dan een
overeenkomstige lengte of afstand in de vrije ruimte. Een typische
snelheidsfactor (ook wel verkortingsfactor genoemd) voor een
coaxiale kabel is 0,66; dat betekent dus, dat de werkelijke lengte van
die kabel dan overeenkomt met 0,66 maal de golflengte in de vrije
ruimte.
Karakteristieke impedantie
Transmissielijnen mogen worden opgevat als te zijn opgebouwd uit
gedistribueerde zelfinducties en -capaciteiten omdat elke lengte-eenheid van de lijn zijn eigen kleine hoeveelheid capaciteit en zelfinductie heeft. Zo mag men een transmissie beschouwen als in fig. 4.2 (a)
is weergegeven. Elke kleine sectie zelfinductie beperkt de snelheid
waarmee elke kleine sectie capaciteit zich oplaadt, zodat er een be
paald verband tussen spanning en stroom ontstaat. De lijn heeft dan
ook een schijnbare wisselstroomweerstand of zoals die meer alge
meen bekend is, een karakteristieke impedantie (ook wel golfweerstand genoemd) die wordt aangegeven met het symbool Zq.
De zelfinductie neemt af met toenemende diameter van de geleider
terwijl de capaciteit afneemt naarmate de afstand tussen de lijnen
groter wordt. Zo zal een lijn met aders met grote diameter, maar op
geringe afstand van elkaar, een betrekkelijk lage karakteristieke im-
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pedantie hebben, terwijl een lijn met een grotere afstand tussen dun
nere aders een hogere karakteristieke impedantie vertoont. De impe
dantie van open tweedraadslijnen ligt doorgaans tussen de 200 en
800 ohm en voor coaxiale kabels tussen 15 en 175 ohm; 50 en
75 ohm zijn daarbij de door radio-amateurs meest gebruikte impedanties.
Lijnaanpassing
Nemen we een transmissielijn van een gegeven karakteristieke im
pedantie en sluiten we het ene uiteinde aan op een generator met
dezelfde impedantie en het andere uiteinde op een zuivere belastingsweerstand R, die gelijk is aan de karakteristieke impedantie Z0
(fig. 4.2 (b)), dan zal alle stroom, die de lijn doorloopt, in de weerstand
vloeien. Deze is voor zover het de stroom betreft, gewoon een ver
lengstuk van de lijn zelf. De zuivere weerstand heeft van zichzelf
geen inductieve of capacitieve reactantie. We spreken in dat geval
van een perfect aangepaste lijn omdat niets van het vermogen
(I2. Z0), dat door de lopende golf van stroom en spanning aan de be■>

(a)
Z0(ohms)= JijC
Per eenheid van lengte
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V°°r 'mPed^n tie-aanpassing bepalende elektrische voorwaarden (zie

lasting wordt toegevoerd, naar de generator terugkeert. Een oneindig
lange transmissielijn met over de gehele lengte dezelfde karakte
ristieke impedantie zou zich op dezelfde wijze gedragen. Maar nu zal
uiteindelijk het gehele vermogen in de natuurlijke weerstand van de
lijn verloren gaan. Beschouwen we nu het geval waarin de belastingsweerstand R niet gelijk is aan de karakteristieke impedantie (fig.
4.2 (c)), dan wordt dat deel van het vermogen, dat niet door de be
lasting kan worden gedissipeerd, weer teruggekaatst en gaat in de
lijn op. Hoe groter het verschil tussen R en Z0, hoe kleiner het ver
mogen, dat door R wordt toegevoerd heet het heengaand vermogen
en dat wat naar de bron terugkeert het gereflecteerde vermogen. We
kunnen derhalve spreken van een verhouding tussen heengaand en
gereflecteerd vermogen, die groter wordt naarmate de misaanpas
sing van de impedanties groter wordt. Wordt R gelijk aan een kortslui
ting (fig. 4.2 (d)), dan keert alle vermogen terug evenals wanneer R
oneindig groot is, dus een open lijn zoals in (e). Is er sprake van mis
aanpassing, dan treden er in beide richtingen langs de lijn lopende
golven op. De amplitude van het gereflecteerde vermogen is echter
afhankelijk van faseverschillen tussen de heengaande en de gere
flecteerde spanningen en stromen, die elkaar beïnvloeden en waar
door de zogenaamde staande golf op de transmissielijn ontstaat.

Staande golven
Aangetoond is dat wanneer een transmissielijn juist is afgesloten, er
geen vermogensreflecties optreden; spanning en stroom vormen dan
een zogenaamde lopende golf. Is de lijn niet juist afgesloten, dan zijn
de spanning/stroom-verhoudingen voor belasting en lijn niet gelijk.
Het over de lijn getransporteerde vermogen wordt dan niet geheel en
al door de belasting opgenomen. Beiden, heengaande en gereflec
teerde golven, beïnvloeden elkaar op de lijn wederzijds, als gevolg
waarvan een staande golf ontstaat. In fig. 4.3 is dit afgebeeld waarbij
in (a) het open uiteinde van de lijn verhindert dat er stroom door
vloeit. De golfvorm van de stroom heeft op dat punt dan ook een am
plitude gelijk aan nul en heft zichzelf feitelijk op, doordat de polariteit
- d.w.z. de fase - hier omkeert. De stroom vloeit in de geleiders van
de lijn, maar de spanning staat tussen de geleiders, dus over de lijn
en keert dus niet om (van polariteit) bij deze reflectie. De elektrische
velden van beide golven, heengaand en gereflecteerd, moeten der
halve bij elkaar worden opgeteld zodat de amplitude twee maal zo
groot wordt.
Fig. 4.3 (b) en (d) laten de toestanden zien waarin R groter of kleiner
is dan Z0. Hierdoor ontstaat een staande golf met een kleinere am-
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plitude omdat in beide gevallen slechts een deel van de heengaande
golf wordt gereflecteerd.
Fig. 4.3 (c) geeft de situatie weer waarin R = Z0 en waarin geen ver
mogen wordt gereflecteerd omdat het in zijn geheel in de belasting
vloeit zodat we met een gelijkmatige lopende golf te doen hebben;
zowel spanning als stroom hebben nu over de gehele lengte van de
lijn constante amplituden. De nog resterende situatie (e) laat een
kortgesloten lijn zien. Hier is de amplitude van de staande golf gelijk
aan die van de open lijn, behalve dat hij zo langs de lijn verschoven
is dat aan de condities van nul volt (Vmin) over het kortgesloten uit
einde van de lijn wordt voldaan.
De verhouding tussen maximale en minimale spanning van de staan
de golf wordt de staandegolfverhouding (Eng. Voltage Standing Wave
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Ratio = VSWR) genoemd en deze is gelijk aan de verhouding van de
misaanpassing R/Z0 als R groter is dan Z0, of Z0/R als R kleiner is
dan Z0. Bij een perfecte aanpassing, wat maar zelden het geval is,
wordt de staandegolfverhouding gelijk aan 1:1. Treedt misaanpas
sing op, dan is de staandegolfverhouding groter om bij een open of
een kortgesloten lijn min of meer tot oneindig toe te nemen. Overi
gens dient dit vermeden te worden omdat een groot gereflecteerd
vermogen zendereindtrappen met transistoren kan beschadigen.
Soorten transmissielijnen
Hoewel er feitelijk maar twee soorten transmissielijn zijn, bestaan er
daarvan weer een groot aantal varianten. Zo kan bijvoorbeeld bij de
tweedraads lijn de isolatie tussen de aders vrijwel geheel uit lucht
bestaan. Maar er zijn ook uitvoeringen met over de hele lengte poly
theen of een soortgelijk materiaal als isolator. In het laatste geval
heeft de lijn doorgaans een lage karateristieke impedantie waarbij de
beide aders zeer dicht langs elkaar lopen. Er bestaan ook drie- en
vierdraads transmissielijnen maar die worden door de VHF-amateur
weinig of niet gebruikt, tenzij misschien voor heel speciale soorten
antennes. De coaxiale kabel is wel de populairste transmissielijn, die
vandaag de dag in gebruik is. Hoewel hij wat meer verlies introdu
ceert dan open lijnen, is hij voor de zendamateur veel gemakkelijker
te gebruiken omdat hij geen afzonderlijke steunisolatoren tussen
zender en antenne vraagt. Bovendien is de kabel flexibel.
Luchtgeïsoleerde transmissielijnen (fig. 4.4 (e) en (b)) worden zelden
gebruikt tenzij voor grote antennesystemen en doorgaans ten koste
van heel wat moeilijkheden bij het ondersteunen en op juiste onder
linge afstand houden van de draden op hun weg van zender naar
antenne.
Transmissielijnen met luchtisolatie hebben echter van alle transmis
sielijnen de geringste verliezen per gegeven lengte, dicht bij elkaar
geplaatste geleiders nodig, zelfs voor impedantie van 300 tot
500 ohm. Enig idee van de fysische eisen geeft fig. 4.5, waarin de
karakteristieke impedantie voor verschillende draaddikten en hartafstanden is uitgezet. Deze grafiek berust op de formule 276 log D/d
waarin D de afstand tussen de geleiders (hart-op-hart) en d de dikte
van de aders voorstelt. Zo zal bijvoorbeeld van twee draden, 50 mm
van elkaar en 6 mm dik, de karakteristieke impedantie 276 log
50/6,25 = ca. 332 ohm bedragen. Uit de grafiek van fig. 4.5 en uit de
afstand/dikte-verhouding van 8 volgt dezelfde impedantie als bij X.
Het alternatief voor de luchtgeïsoleerde tweedraads transmissielijn is
wat populair de "lintlijn” heet. Deze bestaat uit twee aders met daar
omheen een polytheen isolatiemantel, en met over de hele lengte
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een lint van hetzelfde materiaal om de aders op een afstand van ca.
12 mm van elkaar te houden (fig. 4.4 (c)). De meest gebruikte versie
van dit type voedingskabel heeft een impedantie van 300 ohm, maar
er bestaat ook een soortgelijke tweedraads voedingslijn met om
gespoten isolatiemantel van 70 ohm. Deze kabels worden voor 2 m
bedrijf niet zo veel gebruikt omdat het merendeel van de in de handel
verkrijgbare transceivers (Japanse black boxes) een coaxiale uitgang
met een impedantie van 50 ohm hebben. Bij antennes met een afwij
kende impedantie is het gebruikelijk om een geschikte aanpassing
op te nemen en op die manier het gemak van een 50 ohm coaxiale
voedingskabel te kunnen behouden.

(a)

(b)

(c)

f)

0)—— <d)
(e)

m

a)

Fig. 4.4. Opbouw van verschillende soorten transmissielijnen: (a); (b) Open lijn. (c) 300
Ohm lintlijn. (d) Luchtgeïsoleerde coaxiale kabel, (e) Semi-luchtgeïsoleerde coaxiale ka
bel. (f) Coaxiale kabel met massief diëlektricum.

Coaxiale kabels zijn verkrijgbaar in verschillende uitvoeringsvormen,
zoals met luchtisolatie (bijzonder kostbaar (fig. 4.4 (d) en derhalve
door radio-amateurs weinig gebruikt) en de zogenaamde semi-luchtgeisoleerde kabel (fig. 4.4 (e)) waarbij de soepele ader en een poly
theen draad in elkaar gedraaid, losjes in een buis van soortgelijk ma
teriaal liggen opgesloten. Dit type kabel is duurder dan de betere
soorten kabels met massief diëlektricum, maar is voor grotere kabel432 mh ^aarb'^ de ver|iezen hoog op kunnen lopen (vooral op de
Z ’ ze.^er de moeite van het overwegen waard. Bij de overige
en coaxiale kabels (fig. 4.4 (f)) |jgt de uit een aantal dunne, in el98

kaar gedraaide aders bestaande, of de massieve binnengeleider in
het diëlektricum ingebed. Bij de betere soorten zijn de verliezen, af
gezien voor grotere lengten van bijvoorbeeld meer dan 20 m, aan
vaardbaar. Het loont echter niet om kabels van mindere kwaliteit te
gebruiken, zelfs niet over kortere afstanden. Van sommige kwalitatief
mindere kabels de verliezen bij 145 MHz wel tot 6 dB per 30 m bedra
gen. Dit zou betekenen dat een richtantenne met een versterking van
6 dB, die over een dergelijke kabel gevoerd zou worden, uiteindelijk
maar weinig meer vermogen zou uitstralen dan een dipool gevoed
over een verliesarme kabel.

Fig. 4.5. Grafiek waaruit de impedantie van een open transmissielijn als functie van de
afstand D en de dikte d van de aders kan worden bepaald (gebaseerd op de vergelijk
Z0 = 276 logwD/d).

Aanpassingselementen
Onjuiste aanpassing tussen voedingskabel en antenne heeft een
grote staandegolfverhouding tot gevolg en daarmee verlies van uit
gestraald vermogen. De meeste voor VHF gebruikte transmissielijnen zijn coaxiale kabels met een impedantie van 50 of 70 ohm en
soms 300 ohm lintlijn. Deze kunnen direct in combinatie met tal van
soorten antennes worden gebruikt, maar bij sommigen is een aan
passing nodig. Vaak is bij coaxiale kabels een symmetrische voeding
vereist, al was het alleen maar om te voorkomen dat h.f. langs de bui
tenkant van de mantel terugkeert. Zo sluit bijvoorbeeld een 70 ohm
coaxiale kabel heel goed aan op een dipool-antenne, maar een dipool
vormt een symmetrische belasting en heeft in het ideale geval een
symmetrische voeding nodig. Coaxiale kabels (met één binnengelei
der) zijn asymmetrisch. Een eenvoudige methode om een symmetri
sche aansluiting te maken, is toepassing van een balun ( = "Balance-
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Unbalance”) een manchet of lijnsectie, die van symmetrisch op
asymmetrisch overgaat. Men spreekt hierbij soms ook wel van een
"bazooka” aanpassing. Hiervan bestaan twee uitvoeringen, zoals
tig. 4.6 laat zien: (a) een 1/4X lange lijnsectie evenwijdig aan de laat
ste 1/4X sectie van de kabel, of (b) een 1/4X manchet die over de
laatste 1/4X van de kabel wordt geschoven. Bij deze methode ont
staat boven aan de kabel een hoge impedantie voor hoogfrequent en
wordt voorkomen dat er stroom langs de buitenkant van de mantel
van de kabel omlaag vloeit. De lengte van het lijnstuk of de manchet
is een kwart golflengte. De snelheidsfactor speelt hierbij geen rol. Op
gemerkt dient te worden dat er bij de manchet bovenaan de coaxiale
kabel, d.w.z. bij de antenne, geen verbinding tussen manchet en
Antenne

Antenne

T

:

r

L^—-Line

t

I Aan deze zijde
■C' niet doorverbonden
ll

V4X
Manchet

Verbonden met de
buiten geleider

i

(b)

^Verbonden met de
buiten geleider

(o)

l

Voedingslijn

Voedingslijn
Antenne

1

L

^ Alle mantels met
elkaar verbonden

1

tc)

T

Voedingslijn
Fig. 4.6. (a) Een kwartgolf lijnstuk om doormiddel van een asymmetrische coaxiale ka
bel een dipool symmetrisch te voeden, (b) Kwartgolf manchet om als in (a) een symme
trische voeding te bewerkstelligen, (c) Door de impedantietransformatie en de symmetri
sche voeding die ermee mogelijk is ook wel bekend als 4:1 balun.
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coaxiale kabel mag bestaan. Alleen de onderzijde van de manchet is
met de mantel van de coaxiale kabel verbonden. Als manchet kan bij
voorbeeld een stuk afschermmantel van een dikkere coaxiale kabel
worden gebruikt, dat over de isolerende buitenmantel van de antenne
voedingskabel wordt geschoven.
Een andere mogelijkheid om van symmetrisch naar asymmetrisch
over te gaan, (gewoonlijk aangeduid met "balun”, een term samen
gesteld uit de woorden "balance" en "unbalance”, Engels voor sym
metrisch en asymmetrisch), bestaat uit een halve golflengte lang stuk
kabel met dezelfde impedantie als de antenne coaxiale kabel, en
daarop aangesloten als in fig 4.6 (c). Hiermee wordt een impedantietransformatie van 4:1 verkregen. In dit geval moet echter bij het be
palen van de lengte van het halve golflijnstuk wel met de snelheidsfactor van de kabel rekening worden gehouden. Voor vrijwel alle
coaxiale kabels is deze gelijk aan 0,66. Voor de lus (zie de verge
lijking op pag. 17) benodigde kabellengte is derhalve gelijk aan
(150 x 0,66)/f meter. Een balun van dit soort kan worden gebruikt om
een gevouwen dipool met een redelijk goede aanpassing recht
streeks vanuit een 50/70 ohm coaxiale kabel te voeden.
Er bestaat nog een andere vorm van balun waarmee de impedantie
omhoog kan worden getransformeerd. Dit is een afgestemde h.f.
transformator, die nogal moeilijk is te maken en af te regelen.
Fig. 4.7 (a) laat een dergelijke schakeling voor 145 MHz zien met
daarin de waarden van de componenten. Hiermee kunnen symmetri
sche belastingen in de orde van grootte van 100 tot 1600 ohm aan
een coaxiale lijn van 50/70 ohm worden aangepast. Voor uitgangs-

Ader---- ► o
Coaxiale kabel
I
Mantel

UL2
Li:

—rr

c2

Symmetrische
uitgang
naar de
■° antenne
(Q)

Vrijdragende spoelen
(luchtisolatie)
(b)
Fig. 4.7. (a) Schakeling voor een inductieve/capacitieve balun voor 145 MHz. (b) Spoel
L1 is zo dicht mogelijk over het midden van L2 gewikkeld, maar met luchtisolatie.

101

!

I

i:

!!

impedanties lager dan 100 ohm kan het nodig blijken de aftakpunten
L2 wat te verplaatsen, d.w.z. meer naar het midden.
Opgemerkt dient te worden dat spoel L, met lucht als isolatie zo
dicht mogelijk om het midden van L2 wordt gewikkeld en zonder
die te raken. Voor 2 m bedrijf bestaat L2 uit vijf windingen 12 swg
(2,64 mm dik) vertind koperdraad op een 12 mm spoelkoker en uitge
rekt tot 21 mm. De aftakkingen bevinden zich op 11/2 winding van de
uiteinden. De koppelspoel L, bestaat uit twee windingen 14 swg
(2,03 mm dik) vertind koperdraad, gewikkeld op een spoelkoker van
25 mm en met 3 mm tussenruimte tussen de windingen. Deze spoel
wordt met de vereiste tussenruimte om het midden van L2 geplaatst
(fig. 4.7 (b)). De hele schakeling kan worden ondergebracht in een
klein aluminium kastje van ca. 150x75x75 mm, aan weerszijden
voorzien van geschikte coaxiale connectors.
Deze schakeling wordt in combinatie met een staandegolf-indicator
opgenomen tussen zender en de coaxiale voedingskabel.4) C, en C2
worden zo afgeregeld dat de laagst mogelijke staandegolfverhouding
wordt verkregen. In het geval geen redelijk lage waarden kan worden
bereikt moeten de aftakpunten op L2 worden verplaatst.
Veel gebruikte aanpassingsmethoden
Er zijn tal van verschillende methoden om aanpassing tussen transmissielijn en antenne tot stand te brengen. De hier beschreven
methoden zijn waarschijnlijk de meest gebruikte en sommigen ervan
werden in voorgaande hoofdstukken als een min of meer integraal
onderdeel van de betreffende antenne genoemd (bijvoorbeeld de
kwartgolf stub en de gamma-aanpassing).
De delta-aanpassing
Bij deze methode worden de aders van de transmissielijn (gewoonlijk
een open tweedraads-versie) aan het uiteinde gespreid en met de an
tenne verbonden zoals afgedeeld in fig. 4.8 (a), en wel op gelijke af
stand ter weerszijde van het midden daarvan. Hoewel deze aanpas
sing het nadeel heeft dat het gespreide deel kan gaan stralen en dit
kritisch is, voor wat betreft de frequentie, is zij betrekkelijk gemakkelijk af te regelen en aan te passen aan open of coaxiale transmissielijnen. Op de laagste staandegolfverhouding kan worden afgeregeld
door de lengte van de uitgespreide sectie en de afstand tussen de
aansluitpunten van de antenne te wijzigen. Bij gebruik van coaxiale
kabels met een impedantie vam 50/70 ohm kan een balun (4:1) wor4) Nauwkeuriger indicatie van de staandegolfmeter wordt verkregen als die tijdens het
afregelen tussen antennekabel en balun wordt geplaatst.
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den gebruikt, als in tig. 4.8 (b). Afregelen op minimale staandegolfverhouding gebeurt op dezelfde wijze en in beide gevallen zijn de zij
den van de "delta” en de afstand tussen de aansluitpunten ongeveer
0,15X groot, uitgaande van de golflengte in lucht.
L

Antenne

Antenne

|

rl
(o)
VW
y ' r

Open transmissielijn
van willekeurige
impendantie of lengte
Antenne

(c)

Open transmissielijn
van willekeurige
impedantie of lengte
Antenne

fw
(d)

(b)

ir

50/70 ohm
coaxiale kabel

50/70 ohm
4:1 Balun
coaxiale kabel
zie fig. 4.6(c)
Fig. 4.8. (a) Delta-aanpassing bij een open transmissielijn. (b) Delta-aanpassing bij
coaxiale transmissielijn met 4:1 balun. (c) Gamma-aanpassing bij een open transmissielijn (voor het afregelen ervan zie tekst), (d) Gamma-aanpassing bij coaxiale kabel (voor
het afregelen ervan zie tekst).
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De gamma- en de T-aanpassing
In werkelijkheid is dit een variant op delta-aanpassing waarbij de
echte T-aanpassing wordt gebruikt voor open transmissielijnen als in
fig. 4.8 (c) en de gamma-aanpassing voor coaxiale lijnen als in (b). De
T-aanpassing biedt een grote mate van flexibiliteit voor wat betreft
het verkrijgen van verschillende impedantieverhoudingen en is ver
der een symmetrisch systeem. Zij kan ook worden gebruikt met een
4:1 balun en 50/70 ohm coaxiale kabel. De ingangsimpedantie neemt
toe naarmate de aanpassingssectie L langer wordt. Voorbij een be
paald punt echter neemt, als L nog groter wordt, de ingangsimpedan
tie weer af. De afstand S heeft ook enige invloed op de voedings103

impedantie. De sectie L van de T-aanpassing dient bij een 2 meter
antenne ongeveer 450 mm lang te zijn om op minimale staandegolfverhouding te kunnen instellen door verplaatsen van de aansluitpunten op de antenne. De afstand S bedraagt ca. 50 mm als voor zowel
antenne als T-aanpassing dunne pijp wordt gebruikt.
De gamma-aanpassing
Deze methode is afgebeeld in fig. 4.8 (d) en is bijzonder geschikt om
50 of 70 ohm coaxiale kabel op het actieve element van een parasi
taire antenne aan te sluiten. De mantel van de coaxiale kabel wordt
aangesloten op het middelpunt van de antenne en de ader via een
kleine condensator op een korte aanpassingssectie waarvan de leng
te voor 145 MHz ca. 100 mm zal bedragen. Deze sectie kan ook iets
langer worden gemaakt en op dezelfde wijze als bij de T-aanpassing
van een verplaatsbare aftakking worden voorzien. Als condensator
wordt voor 145 MHz een luchttrimmer van ca. 25 pF gebruikt om de
reactantie van de aanpassingssectie weg te stemmen. De verbinding
tussen aanpassingssectie en de antenne alsmede de condensator
worden op minimale staandegolfverhouding afgeregeld.
Andere aanpassingsmethoden
In sommige gevallen verwerkt men de aanpassingsmethode in het
antenne-ontwerp, meestal als afgeleide vorm van één van de in de
voorgaande paragrafen behandelde grondbeginselen. Voorts in de
"CT-aanpassing, die uit een stuk transmissielijn van gegeven impe
dantie bestaat en die vaak als ’'transformator” wordt gebruikt om een
hoge impedantie op een lage aan te passen. (De elektrische lengte
moet 1/4X zijn: ZQ = VZa . Z„ waarin ZQ = kracht impedantie van het
Q-stuk, Za die van de antenne en Z, die van de voedingslijnen. - Re
dactie.) Bij de populaire VHF-antennes wordt deze aanpassing niet
zo veel gebruikt, maar details van de werking en de constructie zijn
te vinden in het literatuuroverzicht aan het slot van dit hoofdstuk.
De gevouwen dipool ais lijnaanpassing
Een gevouwen dipool kan als aanpassingsmechanisme worden ge
bruikt, vooral wanneer hij werkt als actief element. Een (2-elements)
gevouwen dipool als in fig. 4.9 (a) heeft een impedantie van ca.
300 ohm. Maar aanwezigheid van andere geleiders, zoals in een pa
rasitaire antenne, kan die impedantie wel tot 70 ohm afnemen zodat
een directe aansluiting op een coaxiale kabel van deze impedantie
kan worden gemaakt. Is een voedingsimpedantie hoger dan 300 ohm
nodig, bijvoorbeeld om een 600 ohm open transmissielijn op een ge
vouwen dipool aan te passen, dan kan de impedantie in het midden
104

van de gevouwen dipool tot ca. 630 ohm worden verhoogd door een
extra element op te nemen als in tig. 4.9 (b). Voor aanpassing op een
600 ohm lijn is dit goed genoeg. Door nog meer parallel te schakelen
elementen wordt de impedantie zelfs nog hoger. Er is evenwel een
betere methode om dat te bereiken, namelijk door de elementen van
de gevouwen dipool onderling verschillende dikten te geven. In com
binatie met de afstand er tussen kunnen dan impedantie-transformatieverhoudingen tussen 2 en 15 op 1 worden verkregen. Deze confi
guratie is geschetst in fig. 4.9 (c); de impedantieverhoudingen die
met elementen van verschillende dikte en afstanden kunnen worden

V2x
(a)

[

i1

Voedingspunt
ca. 300 ohm

V2\

e

1
(b)

1I

Voedingspunt
ica. 600 ohm

0

r

1

V2X

o

h

» •
d

11

(c)

Voedingspunt
(zie fig. 4.10)

V2x

V2XV4X
(d)

Voedingspunt
(zie tekst)
Fig. 4.9. (a) De gevouwen dipool kan direct door een 300 ohm lintlijn of een coaxiale
kabel met een 4:1 balun worden gevoed, (b) Een driedraads gevouwen dipool kan direct
door een 600 ohm open transmissielijn worden gevoed, (c) Met een gevouwen dipool
met elementen van verschillende dikte en afstanden kunnen tal van voedingsimpedanties bereikt worden (zie fig. 4.10). (d) Zie de tekst.
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verkregen, zijn uit tig. 4.10 af te lezen. Om de impedantieverhouding
te bepalen, moeten twee factoren bekend zijn. Ten eerste de verhou
ding D/d, waarin D de dikte van het dikste element voorstelt en d die
van het dunste element. De andere factor wordt verkregen door de
afstand S tussen beide elementen te delen door D: dus S/D.
Zo geldt voor het met de stippellijn in fig. 4.10 aangegeven voorbeeld:
D
— =
d

24 mm
6 mm

S
100 mm
= 4 en — =
=4
D
25 mm

Dit betekent dat de impedantie met een factor 7 tot ongeveer 2100
ohm omhoog wordt getransformeerd. Nemen we echter aan dat van
een gevouwen dipool in de buurt van andere geleiders, zoals bij een
parasitaire antenne, de natuurlijke impedantie ervan wordt terugge
bracht tot bijvoorbeeld 40 ohm, dan zal bij gebruik van elementen van

%

Fig. 4.10. Door de dikte en de afstand van de elementen te variëren kunnen verschillen
de impedantieverhoudingen verkregen worden.
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verschillende dikte en met verschillende afstanden als hierboven, de
impedantie worden verhoogd tot 40x7 = 280 ohm wat derhalve een
goede aanpassing is op een 300 ohm lintlijn.
De kwartgolf stub
Open en gesloten 1/4X stubs worden veelvuldig als aanpassingselementen gebruikt. De meest voorkomende toepassing is geschetst
in fig. 4.9 (d) waarin twee 1/2X dipolen (als collineaire antenne) in fase
moeten worden gevoed. De stub verschaft een mogelijkheid om de
zeer hoge impedantie als gevolg van de eindvoeding van de dipolen
aan te passen aan een laagohmige voedingslijn.
De voedingspunten worden afhankelijk van de impedantie van de ge
bruikte kabel proefondervindelijk op minimale staandegolfverhouding
ingesteld. De 1/4X stub wordt in tal van de in de hoofdstukken 2 en
3 beschreven antennes gebruikt.
Coaxiale kabels, stekers en verbindingen
Daar voor VHF- en UHF-bedrijf coaxiale kabels meer dan enig ander
soort transmissielijn worden gebruikt, zou dit boekje zonder ge
gevens van de meest gebruikte coaxiale kabels en zonder aanwijzin
gen over het aansluiten van de kabels, niet compleet zijn.
De volgende tabel geeft een overzicht van de karakteristieke impedanties, BICC en militaire codenummers en het belangrijkst van
alles: de verliezen in dB per 30 m/MHz.
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Kabels volgens Amerikaanse militaire specificatie MIL-C-17D met
overeenkomstige BICC nummers en de dichtstbijgelegen BS
2316 equivalenten

MIL-C-17D
referentie

BICC
nummer

RG6A/U
RG11A/U
RG34B/U
RG35B/U
RG58C/U
RG59B/U
RG113A/U
RG 164/U
RG 177/U
RG212/U
RG213/U
RG214/U
RG215/U
RG216/U
RG218/U
RG219/U
RG220/U
RG221/U
RG223/U
RG224/U

T3351
T3373
T3339
T3340
T3352
T3353
T3393
T3332
T3343
T3297
T3382
T3298
T3381
T3396
T3345
T3346
T3347
T3348
T3354
T3349

Dichtsbijgelegen
equivalent volgens BD 2316
URM. No.
UR No.
UR57

URM57

UR76
UR90
UR78
UR77

URM76
URM90

UR67
UR112

URM67
URM112

UR60
UR74
UR75

URM60
URM74

UR115

URM115

URM77

Impedantie
(ohm)
75
75
75
75
50
75
95
75
50
50
50
50
50
75
50
50
50
50
50
50

Met toestemming van BICC Ltd.

Coaxiale stekers en aansluitingen
Het meest verbreide type steker is de PL295, waarvan een uitvoering
voor dikke- en een voor dunne kabels bestaat, bijvoorbeeld voor
kabels van niet meer dan 6 mm dik. Belangrijk is altijd dat deze, even
als alle andere VHF/UHF-stekers, op de juiste wijze worden aan
gesloten omdat zich anders verliezen kunnen voordoen. De juiste wij
ze om een PL295 steker met of zonder verloopringen voor de kabeldikte aan te sluiten, is geschetst in fig. 4.11 en 4.12. De werkwijze
wordt in de onderschriften toegelicht.
Op de plaats waar het uiteinde van de coaxiale kabel op de antenne
wordt aangesloten is het van vitaal belang dat een bescherming
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wordt aangebracht, die voorkomt dat vocht tot de aansluitpunten en
het uiteinde van de kabel doordringt. Dringt vocht in een coaxiale ka
bel door, dan kan dat niet alleen hoge verliezen veroorzaken, maar
de prestaties van de kabel door corrosie van binnen- en buitengelei
der of eenvoudig door zijn aanwezigheid in de kabel, zelfs volledig
ruïneren. Aanbrengen van siliconenvet over het blanke uiteinde van
de kabel is als extra voorzorgsmaatregel tegen het binnendringen
van vocht zeker de moeite waard. Scherpe bochten dienen bij het in
stalleren van coaxiale kabel vermeden worden. Hetzelfde geldt voor
knikken, omdat daardoor een massieve binnenader kan worden be
schadigd. Gebruik geen metalen beugels om de kabel tegen muren
enzovoort vast te zetten, maar laat een kabel ook weer niet vrij han
gen zodat het hele gewicht ervan aan de aansluitingen ervan of aan
een enkele bevestigingsbeugel op de antenne zou komen te hangen.
Dunne coax

Tussenring

M|p||j
18mm

(Q)

x
Koppeling
en sluitring

18mm

Tussenring
(b)

Teruggevouwen
mantel
Tussenring

BI
15mm

(c)

9mm

Steker
Binnenader hier
vastgesoldeerd

m

(d)

Soldeergaatje
Fig. 4.11. (a) Coaxiale kabel aangesneden en tussenring en koppeling op de kabel ge
schoven. (b) Mantel teruggevouwen, (c) Tussenring tot onder de teruggevouwen mantel
omlaag geschoven, (d) Steker op zijn plaats gebracht om te worden vastgesoldeerd.

112

Om de kabel over de volle lengte te steunen, moet hij om de halve
meter met een dunne nylon bindstrook of plastic klemmen worden
vastgezet. Verder is het ook van belang om een kabel, die eigenlijk
een meter of zo te lang is, niet af te knippen. De kans bestaat altijd
dat men later de antenne iets zou willen verplaatsen of hoger zou wil
len opstellen. Bovendien draagt dit stukje overmaat nu ook weer niet
zo veel aan de totale kabelverliezen bij. Zijn, zoals zo vaak gebeurt,
bovenin de antennemast meer dan een antenne gemonteerd, laat de
kabels dan niet te dicht langs elkaar lopen, zeker niet als de antennes
voor dezelfde frequentie bedoeld zijn.
Zo gebeurt het bijvoorbeeld vaak dat een richtantenne en een rond
om stralende antenne gecombineerd gebruikt worden. De wisselwer
king tussen beide kabels kan dan aanleiding geven tot verstoring van
het stralingspatroon van de een of de ander of van beide antennes.

28mm

Dikke coax
UR67 enz.

(o)

(b)
I5mm

1 '5mm

Koppeling en
schroefring

Steker

(c)
Binnenader hier
vastgesoldeerd

Soldeergaatje

\ Koppeling en
schroefring

Fig. 4.12. (a) Kabel aangesneden voor (b). (b) Binnenader aangesneden en koppeling
en schroefring aangebracht, (c) Steker aangebracht en vastgesoldeerd als afgebeeld.

Antenne rotatoren
Dit is een onderdeel dat men wel het beste kan kopen, maar bij de
aanschaf dient terdege rekening te worden gehouden met het ge
wicht dat de rotator moet gaan dragen. Sommige radio-amateurs
bouwen hun eigen rotator maar dat vergt wel een heel stuk mecha
nisch precisiewerk.
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Moet hij een of meer richtantennes dragen, bijvoorbeeld voor de h.f.en de VHF/UHF-banden, dan is een forse rotator als afgebeeld in
fig. 4.13, zeker op zijn plaats. Er zijn weliswaar kleinere versies lever
baar waarop kleinere richtantennes voor VHF of UHF gemonteerd
kunnen worden, maar het is altijd de moeite waard om met toekomsti
ge plannen rekening te houden. De in de handel verkrijgbare rotatoren worden gewoonlijk geleverd met een bedieningskast waarmee
men hem op een tevoren bepaald punt kan stoppen en/of continu
over 360° kan laten draaien en afhankelijk van de draairichting in de
standen 360° en 0° automatisch kan laten stoppen. Bepaalde rotatoren (zoals de hier afgebeeld) zijn zo geconstrueerd dat het onderstuk,
als in fig. 4.14 (a), tegen de top van de mast wordt bevestigd, terwijl
het bovenstuk het verlengstuk van de mast draagt, dat dan lang ge-

Fig. 4.13. Typische, zwaar belastbare antennerotator. (Foto welwillend afgestaan door
Aerialite Limited).
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noeg moet zijn om er een of twee betrekkelijk lichte en kleine richtantennes, bij voorbeeld VHF/UHF-antennes, aan te bevestigen. Dit
mastdeel dient uit isolatiemateriaal vervaardigd te zijn, zeker als richtantennes met verticale polarisatie worden gebruikt. Een metalen
masttop kan het stralingspatroon ernstig verstoren en het rendement
van de antenne aantasten. Moet de rotator grotere richtantennes dra
gen, dan is het beter om de in tig. 4.14 (b) geschetste methode toe
te passen omdat daarbij de rotator wordt ontlast.
Kleine antenne

Kleine antenne
Draaibare
masttop

1
m

Grote antenne

Rotator
Draaibare

Rotator ^

opgesteld
77777777/777/7/77/7

(a)

Vast
opgesteld
7777777.
(b)

Fig. 4.14. Verschillende gebruiksmogelijkheden van èen rotator. (a) Bovenin de mast
met een korte masttop geschikt voor kleine antennegroepen. (b) Onderaan een lange,
langs de hoofdmast gelagerde mast wanneer daaraan gelijktijdig grote en kleine richt
antennes worden bevestigd.
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5. Antenneprestaties

Het meten van de prestaties van antennes, zelfs met behulp van ver
fijnde instrumenten, is een hachelijk karwei, omdat hierbij vele varia
bele factoren in het spel zijn waarvan we de invloed lang niet altijd
in rekening kunnen brengen. Zo is bijvoorbeeld de antenneversterking alleen onder ideale omgevingscondities met enige nauwkeurig
heid te meten. Voorts moet daarbij de aanpassing tussen zowel de
te testen antenne als de transmissielijn als tussen de referentie an
tenne en dezelfde transmissielijn perfect zijn. Dezelfde transmissie
lijn dient te worden gebruikt opdat in beide gevallen ook de lijnverliezen gelijk zijn.
Wordt de ene antenne vervangen door de andere, dan moet ook de
positie dezelfde zijn. De ideale omgeving is natuurlijk de vrije ruimte
zodat de golven naar de te beproeven antenne en/of de referentieantenne op geen enkele wijze worden beïnvloed door reflecties van
het aardoppervlak of omringende geleidende objecten.
Bij antennes die in het h.f.-gebied werken, d.w.z. beneden de
50 MHz, is elke directe prestatie-meting met uitzondering wellicht van
de veldsterkte over het omliggende terrein, vrijwel onmogelijk. Anten
ne ontwerpers gebruiken daarom vaak VHF- of UHFantennemodellen om zo de hoedanigheden van de "vrije ruimte” be
ter te kunnen benaderen.
Alle antennes gedragen zich op exact dezelfde wijze ongeacht de fre
quentie waarop ze gebruikt worden. Zo zal bijvoorbeeld een 1/2X dipoolantenne, op maat gemaakt voor 7 MHz, eenzelfde achtvormig
stralingspatroon vertonen als een dipool die voor 70 of 700 MHz ge
maakt werd. Het principe van schaalverkleining wordt bijvoorbeeld
ook toegepast door ontwerpers van schepen en vliegtuigen, die zich
bedienen van schaalmodellen om in een sleeptank de prestaties van
een schip en in een windtunnel die van een vliegtuig na te kunnen
gaan.
Antennes beschikken voorts over de eigenschap "reciprook" te zijn.
Dat wil zeggen dat ze zich bij ontvangen op dezelfde wijze gedragen
als bij zenden zodat versterking en richteffect kunnen worden be
paald, terwijl de antenne als ontvangantenne wordt gebruikt. Bij ge
bruik van op zeer hoge frequentie werkende schaalmodellen van an
tennes zijn de voorwaarden voor de "vrije ruimte" veel minder moei
lijk te simuleren omdat dan de afstand tot het aardoppervlak en tot
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andere objecten gelijk is aan een groot aantal golflengten en we zo
doende in termen van golflengten minder ruimte nodig hebben om in
te werken. Vooropgesteld dat een VHF- of UHF-antenne op een
tamelijk groot aantal golflengten boven het aardoppervlak is op
gesteld, dan mag die antenne als in de vrije ruimte worden be
schouwd. De afstand tussen de antenne van het meetapparaat en de
te onderzoeken antenne moet, om redelijk nauwkeurig polaire stralingsdiagrammen te kunnen opnemen, eveneens een groot aantal
golflengten bedragen. Daarbij is het gebruikelijk om de te onderzoe
ken antenne als ontvangantenne te gebruiken en deze dus op de
meetapparatuur aan te sluiten. Maar voordat men zelfs nog maar kan
denken aan het meten van versterking en stralingsdiagram, is het
noodzakelijk te kunnen controleren in hoeverre het door de zender
geleverde vermogen ook werkelijk de antenne bereikt en evenzo, of
het ontvangen signaalniveau volledig van antenne naar ontvanger
wordt overgebracht.
Kabelverliezen en staandegolfverhouding
De eerste en belangrijkste voorwaarde voor het behoud van het ren
dement van een antenne is dat de staandegolfverhouding zo laag is
als maar mogelijk is. Dit is een tamelijk zekere indicatie dat zenderuitgang, voedingskabel en antenne op elkaar zijn aangepast. Er
bestaan echter nog andere potentiële bronnen van moeilijkheden
dan alleen misaanpassing tussen voedingskabel en antenne. Eén
daarvan is misaanpassing tussen zenderuitgang en kabel. Dit is altijd
een punt dat de moeite waard is om met een vermogensmeter en een
kunstbelasting te controleren. De kunstbelasting moet natuurlijk de
zelfde "weerstand” hebben als de uitgangsimpedantie van de zen
der. Alle kabels waarover het een en ander wordt doorverbonden
moeten natuurlijk dezelfde impedantie hebben. Coaxiale kabels van
onbekende of van twijfelachtige kwaliteit, of kabels waarin vocht is
binnengedrongen kunnen eveneens misaanpassing en/of hoge ver
liezen tot gevolg hebben. Het is dan ook vaak een verkeerde vorm
van zuinigheid om goedkope kabels te gebruiken. In het geval van
twijfel dient de te gebruiken kabellengte gecontroleerd te worden
door het ene uiteinde op de zender en het andere op een kunstbe
lasting aan te sluiten. Met een vermogensmeter in serie met de be
lasting aan het uiteinde van de kabel kan men vaststellen of in de be
lasting al dan niet een vermogensniveau wordt ontwikkeld dat dat van
de zender redelijk dicht benadert. De normale kabelverliezen mogen
maar enkele decibels verlies introduceren. Externe h.f.-vermogensversterkers in de keten, maar niet in gebruik, kunnen een hogere
staandegolfverhouding introduceren dan verwacht. Dit geldt ook voor
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coaxiale schakelaars bij een allereerste controle van de staandegolfverhouding met een nieuwe antenne moeten die dan ook allemaal uit
de keten verwijderd worden.
Aanvaardbare meetwaarden van de staandegolfverhouding zijn altijd
een onderwerp van discussie en hele lage meetwaarden (bijvoor
beeld dichtbij 1:1 over de hele band) dienen met enige argwaan be
keken te worden, zeker als de voedingskabel, een coax, erg lang is.
De eigen verliezen van de kabel die (afhankelijk van de kwaliteit)
hoog kunnen zijn, zullen het door een onjuist aangepaste antenne,
waardoor aan de zenderzijde een lage staandegolfverhouding wordt
gemeten. Ideaal zou zijn, dat de staandegolfverhouding aan beide
uiteinden van de kabel werd gecontroleerd, zeker als men tracht vast
te stellen hoe goed de aanpassing met de antenne is.
Gebruik van staandegolfverhouding- en vermogensmeters
Echt nauwkeurige staandegolfverhouding- en h.f.-vermogensmeters,
geschikt voor gebruik op de VHF, zijn erg kostbaar. Van de in de zen
ders ingebouwde meters mag niet zonder meer worden aangenomen
dat ze nauwkeurig zijn. Dat geldt trouwens ook voor de kleine, maar
overigens populaire en betrekkelijk goedkope meetinstrumenten
voor staandegolfverhouding en/of vermogen van Japans fabrikaat.

UHF
l^chassisdeel

-111
Messing of
koperen schijven

(a)
37 mm

Vermogen/
Staandegolfverhouding-meter

Kunstantenne

Zender

Aansluitkabels zo kort mogelijk

(b)

Fig. 5.1. Uitvoering van een 50 ohm kunstantenne voor de weerstandswaarden, zie
tekst.
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Zo mogelijk dienen dergelijke instrumenten tegen een ander'
ment van bekende nauwkeurigheid gecontroleerd te wordend™"
globale indruk van de nauwkeurigheid kan overigens ook worden ver
kregen met een zorgvuldig gebouwde kunstbelasting, zoals qeschetst in tig. 5.1 (a) en wordt aangesloten als in (b). De kunstbe"
lasting bestaat uit 10 of 12 weerstanden van een zodanige waarde
dat de parallelschakeling (als afgebeeld) de vereiste belastingswaarde tot op ca. 1 ohm nauwkeurig benadert. De weerstanden moeten
voor een totaal vermogen van niet meer dan 20 W minstens 2 W kun
nen verdragen. Verder moeten het koolweerstanden zijn om de in
vloed van zelfinducties tot een absoluut minimum te beperken. De
verbindingen tussen de staandegolfmeter en de belasting dienen zo
kort mogelijk te zijn. Wordt de kunstbelasting uitgevoerd als afge
beeld, dan mag de staandegolfverhouding niet groter zijn dan 1 tot
1,1. Evenals alle meetapparaten moet ook deze worden gecontro
leerd, in dit geval tegen een vermogensmeter van bekende nauw
keurigheid.
Proberen van een nieuwe antenne
Een nieuw gebouwde antenne dient eerst met een korte kabellengte
te worden gecontroleerd om mogelijke foutieve aanwijzingen uit te
sluiten, die met een zeer lange voedingskabel zouden kunnen ont
staan. Een inleidende tekst op ontvangst is de moeite waard om te
controleren of de antenne ook werkelijk werkt, alvorens vermogen toe
te voeren. En ook dan is het nog lonend de antenne eerst te contro
leren met gering vermogen. Al is het alleen maar om in het geval van
kortgesloten of onderbroken aansluitingen mogelijke beschadigingen
van transistor-uitgangstrappen van de zender te voorkomen. Als een
dergelijke meter al niet deel uitmaakt van de zender, moet tussen
zender en voedingsskabel een staandegolfverhoudingsmeter of een
vermogensmeter worden opgenomen. Wordt het juiste voorwaarts
vermogen of een redelijk lage staandegolfverhouding aangegeven,
dan mag voor een laatste controle het vermogen worden opgevoerd.
Alle afstem-activiteiten aan de antenne dienen echter bij verminderd
vermogen te worden uitgevoerd. Externe hoogvermogen versterkers
mogen niet eerder in de keten worden opgenomen en met de anten
ne gebruikt worden dan nadat een lage staandegolfverhouding is ge
meten. Is de antenne op het midden van de band tamelijk dicht in de
buurt van resonantie, dan moet bij een controle over de hele 2 m
band de gemeten staandegolfverhouding er als functie van de fre
quentie ongeveer uitzien als in fig. 5.2.
De gemeten waarden zullen bijna altijd iets hoger zijn dan afgebeeld,
omdat een "perfecte” aanpassing slechts zelden mogelijk is. Aan
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weerszijden van het midden van de band moet echter wel een gerin
ge toename te zien zijn. Veel hangt echter af van de kabelverliezen
omdat, zoals al eerder gezegd, een grote kabellengte of zelfs een
korter stuk verliesrijker kabel een bijna vlakke kromme en vrijwel
zeker een lage staandegolfverhouding zullen opleveren.
1-5

1-4

113
8
x:

!«
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©

•o
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ca 11
B
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10
144

144-5

145

145-5

146

Frequentie (MHz)
Fig. 5.2. Staandegolfverhouding als functie van de frequentie voor zeer verliesarme
voedingskabels.

Lijnverlies

Gemeten staandegolfverhouding
Fig. 5.3. Gecorrigeerde versus gemeten staandegolfverhouding waarbij rekening is ge
houden met lijnverliezen; voorbeeld aangegeven met een stippellijn.
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Het is niet zo algemeen bekend dat zelfs met een nauwkeurige meter
gemeten staandegolfverhoudingen nog niet waar hoeven te zijn en
dat de werkelijk optredende staandegolfverhouding doorgaans hoger
zal zijn dan de oorspronkelijk gemeten waarden. Dit is een gevolg
van kabelverliezen en aan een kabel met een hoge verliesfactor zal
men dan ook vaak een lagere staandegolfverhouding meten, wat er
natuurlijk goed uitziet, alhoewel er een stevige misaanpassing aan de
antennezijde kan bestaan. Bij grote kabelverliezen zal het als gevolg
van misaanpassing aan de antenne gereflecteerde vermogen op zijn
weg terug langs de lijn sterk worden geabsorbeerd zodat de staande
golfverhouding schijnbaar kleiner is. De grafiek in fig. 5.3 geeft een
indruk van de correcties, afhankelijk van de kabelverliezen. Eerder
werd al benadrukt dat oude zowel als goedkope kabels van inferieure
kwaliteit aanzienlijke verliezen te zien kunnen geven. De nuttige le
vensduur van coaxiale kabel bedraagt, afhankelijk van de klimaatsomstandigheden, circa 3 tot 7 jaar waarna de verliesfactor met ver
scheidene dB kan zijn toegenomen.
Eenvoudige vermogenscontrole
Een van de eenvoudigste hulpmiddelen om het vermogen in de
antenne-elementen te controleren, is een klein TL-buisje van het type
zoals dat gebruikt wordt voor de verlichting van kleine ruimten, bij
voorbeeld kasten. Deze zijn ca. 250 mm lang en hebben een vermo
gen van 6 W. Wordt met een dergelijk TL-buisje het volle vermogen
antenne-element op een spanningspunt aangeraakt, dan zal bij mini
maal ca. 10 W zendvermogen het buisje op vrijwel volle sterkte
18V +

100
mm

TVAntenne-

6mm

dia

sprietje

€>

BC 108
of soort
gelijke NPN

18mm

h.f.-smoorspoel

30 windingen 0.3 mm dik
geëmailleerd koperdraad
over de lengte
van het spoellichaam

o 01
lOkfl

Fig. 5.4. Eenvoudige HF-snuffelaar; voor bouw en gebruik, zie tekst.
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oplichten. Soms moet een dergelijk buisje wat worden voorverwarmd
om het te laten ontsteken. Dit kan men eenvoudig doen door het ste
vig met een droge doek te wrijven. Een ander praktisch apparaatje
is een ”h.f.-snuffelaar”. Dit bestaat uit een NPN-transitor (BC 108 of
soortgelijk type) zonder voorinstelling maar met in serie met de col
lector een LED. De schakeling is, zoals tig. 5.4 laat zien, erg eenvou
dig en kan compleet met batterij in een klein metalen kastje worden
gemonteerd. Voor de antennespriet waarmee de spanningsmaxima
op actieve en parasitaire elementen worden opgezocht, kan worden
volstaan met een stukje koperdraad van ca. 100 mm lang. Dat op
zoeken van de spanningsmaxima gebeurt met de vlak bij, maar niet
tegen het antenne-element.
Invloed van de staandegolfverhouding
Het vermogen, dat in de transmissielijn verloren gaat, is het kleinst
als de lijn wordt afgesloten met een weerstand van dezelfde waarde
als de karakteristieke impedantie van de lijn zelf een wordt groter
naarmate de staandegolfverhouding van spanning en/of stroom toe
neemt. Dit is het gevolg van het feit dat de effectieve waarden van
zowel stroom als spanning groter worden naarmate de staandegolf
verhouding toeneemt. De grotere effectieve stroom vergroot de
ohmse verliezen in de aders van de lijn terwijl de hogere effectieve
spanning de verliezen in het diëlektricum van de lijn doet toenemen.
De groter verliezen zoals die veroorzaakt worden door een staande
golfverhouding groter dan 1 op 2 hoeven niet zo ernstig te zijn als ve
len denken. Is bijvoorbeeld de staandegolfverhouding niet groter dan
2, dan zullen de daarmee gepaard gaande verliezen zelfs bij lange
transmissielijnen niet meer dan ca. 0,5 dB bedragen. In fig. 5.5 is het
percentage van het verloren gegane vermogen uitgezet voor verschil
lende staandegolfverhoudingen. Bij het controleren van de staandegolfverhoudingen als aangegeven in fig. 5.3 moet echter wel met de
natuurlijke verliezen van de transmissielijnen rekening worden ge
houden. Opgemerkt dient te worden dat als de lijnverliezen hoog zijn,
en aangenomen dat de aanpassing perfect is, de extra verliezen uit
gedrukt in dB en veroorzaakt door een staande golf, vrijwel constant
zijn ongeacht de lijnverliezen zelf. De reden daarvan is dat het door
de belasting gereflecteerde vermogen toch kleiner is omdat bij grote
lijnverliezen in eerste instantie toch minder vermogen de belasting
bereikt.
Bedraagt bijvoorbeeld het lijnverlies 6 dB, dan zal slechts 25% van
het door de zender de lijn opgestuurde vermogen de belasting berei
ken. Zou de staandegolfverhouding als gevolg van misaanpassing
aan de belasting 4 op 1 bedragen, dan zou 36% van het vermogen
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dat de belasting bereikt bereikt worden gereflecteerd. Omdat uitein
delijk slechts 25% van het oorspronkelijke vermogen de belasting be
reikt, zal het werkelijk gereflecteerde vermogen 0,25x0,36 = 0,09 of
9% bedragen. Dit gereflecteerde vermogen wordt (door de lijn) met
nog eens 6 dB verzwakt zodat slechts 0,09 x 0,25 = 0,025 of wel iets
meer dan 2% uiteindelijk bij de zenderuitgang terugkeert. Dit zou tot
gevolg hebben dat aan de zendzijde van de kabel een lage staandegolfverhouding gemeten zou worden, in dit geval ca. 1,35 tot 1. Bij
zeer verliesarme lijnen daarentegen zou een grote staandegolfverhouding het vermogensverlies sterk kunnen doen toenemen hoewel
het totale verlies in vergelijking met het vermogen dat uiteindelijk de
belasting bereikt tamelijk klein zal zijn. Bij een staandegolfverhouding van 10 op een lijn met slechts 0,3 dB verlies zou het extra verlies
ca. 1 dB bedragen.
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Gereflecteerd vermogen
Fig. 5.5. Gereflecteerd vermogen uitgezet tegen de gemeten staandegolfverhouding.

Kabelverlies
Zoals al eerder aangegeven kan, kabelverlies worden gecontroleerd
door het vermogen in een kunstbelasting aan het uiteinde van de ka
bel te meten en dit te vergelijken met het aan de zendzijde gemeten
vermogen, dat de lijn wordt opgestuurd. Stel dat er 10 W de kabel in123

gestuurd wordt en dat er aan de belasting 9 W uit komt, dan is het
verlies in decibel gelijk aan 10 log Rg/P, waarin P, het door de zender
geleverde vermogen voorstelt, dus 10 W en P2 het vermogen in de
belasting aan het uiteinde van de kabel, dus 9 W. Het verlies be
draagt derhalve 10 log10 9/10 = 0,457 dB of minder dan 0,5 dB wat
als te verwaarlozen klein mag worden beschouwd. Op dezelfde wijze
zal bij een kabel van gegeven lengte en een bekend verlies van bij
voorbeeld 3 dB, het vermogen aan de antenne-zijde de helft bedra
gen van dat wat er aan de zendzijde werd in gestuurd. Of de getallen:
van elke 10 W die oorspronkelijk in de kabel wordt gestuurd bereikt
slechts 5 W de antenne. Ofwel 10 log10 5/10= -3 dB. Omdat de
verliezen in kabels en als gevolg van mis-aanpassingen enz. in ter
men van decibel normaal kleiner dan 20 dB zijn, kan Tabel 5.1 (vermogensverlies en versterking in decibel) nuttige diensten bewijzen.
Hiervoor hoeft men alleen de verhouding van de betreffende vermo
gens te kennnen. Dezelfde tabel is natuurlijk ook te gebruiken om de
relatieve vermogenswinst van de ene antenne ten opzichte van de
andere te bepalen. Nemen we bijvoorbeeld aan dat een dipool die
10 W vermogen afstraalt, wordt vervangen door een richtantenne
met een verstreking van 6 dB. Wat zal dan het door de richtantenne
effectief afgestraalde vermogen zijn? De vermogensverhouding voor
6 dB bedraagt 3,981 of globaal 4 zodat de ERP van de richtantenne
10x4 of 40 W zal bedragen.
Het vermogensverlies in coaxiale kabels kan worden bepaald met be
hulp van de grafiek in fig. 5.6, nadat met een kortsluiting over het uit
einde van de kabel de staandegolfverhouding is gemeten. Uit het met
de streeplijn aangegeven voorbeeld volgt dat bij een staandegolfver
houding van 3:1 het kabelverlies, ongeacht de lengte ervan, 3 dB zou
bedragen.
Een dergelijke test dient alleen te worden uitgevoerd als de kabel be
trekkelijk lang is omdat een zeer grote staandegolfverhouding be
schadiging van de transistor-uitgangstrappen tot gevolg zou kunnen
hebben. Overigens beschikken tal van moderne zend/ontvangers
voor VHF en UHF over een ingebouwd overbelasting beveiligings
systeem, dat het vermogen onmiddellijk zal terugregelen of uitscha
kelen, in het geval een grote staandegolfverhouding optreedt.
Opstellen van een antenne
Zoals toegelicht in hoofdstuk 1, vindt de voortplanting van VHF- en
UHF-golven grotendeels via de gezichtslijn plaats, hoewel atmosferi
sche en andere condities van tijd tot tijd verbindingen over langere
afstanden mogelijk maken. De hoogte van de antenne is voor zowel
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Tabel 5.1

Verlies of versterking in decibels uit de verhouding
van twee vermogens

Vermogensverhouding
(-dB)

dB

Vermogensverhouding
( + dB)

1,000
0,977
0,995
0,933
0,912
0,891
0,871
0,831
0,794
0,707
0,631
0,562
0,501
0,398
0,316
0,251
0,199
0,158
0,125
0,100
0,079
0,063
0,050
0,039
0,031
0,025
0,019
0,015
0,012
0,010

0
0,1
0,2
0,3
0,4
0,5
0,6
0,8
1,0
1,5
2,0
2,5
3,0
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
29

1,000
1,023
1,047
1,072
1,096
1,122
1,148
1,202
1,259
1,413
1,585
1,778
1,995
2,512
3,162
3,981
5,012
6,310
7,943
10,000
12,59
15,58
19,95
25.12
31,62
39,81
50.12
63,10
79,43
100,00

Voorbeeld: Vermogensverhouding PJP, = 10/5 = 2.
Onder + dB is het dichtsbijzijnde getal 1,995 wat overeenkomt met
3 dB.
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zenden als ontvangen derhalve de belangrijkste factor om langeafstandverkeer mogelijk te maken, met als tweede een vrije omge
ving. Ideaal zou zijn als VHF- en UHF-antennes zo konden worden
opgesteld, dat omringende gebouwen, bomen enz. geen obstakel
vormen voor de gerichte straling evenwijdig aan het aardoppervlak.
De verzwakking als gevolg van stenen muren, staalconstructies en
bomen is zeer groot, groter dan men zich meestal realiseert. Experi
mentele waarnemingen ter zake van de invloeden van gebouwen
hebben aangetoond dat de stralingsvelden in het frequentie van 40
tot 450 MHz een gemiddelde waarde hebben die ca 25 dB lager ligt
dan bij een onbelemmerde verbindingsweg. Voorts werden waarden
vastgesteld voor de te verwachten transmissieverliezen door bomen
als de antenne lager dan de boomtoppen wordt opgesteld.
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Fig. 5.6. Bepalen van de kabelverliezen in dB van een gegeven kabellengte door met
kortgesloten kabeluiteinde de staandegolfverhouding te meten. Voorbeeld: Staandegolfverhouding = 3; Kabelverlies =3 dB (stippellijn). Zie de tekst voor toepassing van
deze proef.

In dit geval worden de verliezen echter ook door de polarisatie be
paald. Op 30 MHz kan het verlies bij verticale polarisatie tot 3 dB be
dragen en te verwaarlozen klein zijn bij horizontale polarisatie, om bij
meer dan 100 MHz en verticale polarisatie tot 10 dB en bij horizontale
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polarisatie tot 3 dB toe te nemen. Stenen muren leveren op VHF en
UHF zo’n 6 dB of meer verzwakking op hoewel dit ook samenhangt
met de droogte ervan. Dit betekent echter dat de verzwakking van de
straling van binnenantennes betrekkelijk groot kan zijn, zeker als de
omringende muren en het dak nat zijn.5)
Ook zijn onderzoekingen verricht naar de invloed van het terrein en
de gebouwen langs de weg, die golven afleggen, op de polarisatie
van het ontvangen signaal. Verstrooiing en reflecties door het aard
oppervlak, gebouwen en andere geleidende objecten kunnen tot ge
volg hebben dat de polarisatie wordt gedraaid. Uit enkele door de
schrijver uitgevoerde experimenten is gebleken dat verticaal gepola
riseerde signalen van stations op 50 tot 65 km afstand (of meer) zoda
nig kunnen worden gedraaid, dat de signaalsterkte 3 tot 6 dB kan toe
nemen als de ontvangantenne in een bepaalde stand tussen verticaal
en horizontaal scheef wordt gezet. Andere factoren, die de voortplan
ting aanzienlijk kunnen beïnvloeden, zijn natuurlijk de fase van direct
en gereflecteerd signaal bij aankomst op de antenne. Deze kunnen,
zoals fig. 1.5 laat zien, aanzienlijk met de frequentie variëren. De ge
combineerde invloeden van verstrooiing, verzwakking en faseverschuiving zijn het duidelijkst bij signalen van mobiele zenders, waar
bij de karakteristieke "Nutter’ ontstaat in het bijzonder in bebouwde
gebieden. Dit verklaart waarom het zo belangrijk is om op het voer
tuig over een efficiënte, goed opgestelde antenne te beschikken (zie
hoofdstuk 2 mobiel en portabel bedrijf).
Antenneversterking
De versterking van een antenne is van alle prestatieparameters het
moeilijkste te meten als men niet over speciale voorzieningen en ap
paratuur beschikt. Zoals aan het begin van dit hoofdstuk al werd ge
zegd, moeten wij dan werken onder omstandigheden die de vrije
ruimte benaderen, willen de metingen enige betekenis hebben.
Voorts moet de meetapparatuur uiterst nauwkeurig zijn de in uiterst
twijfelachtige decibels geijkte conventionele S-meters volkomen on
bruikbaar. Behalve misschien om ermee te bepalen of, als de ene an
tenne door de andere wordt vervangen, er van enige toe- of afname
van de signaalsterkte sprake is. Een verdere beperking is, dat de ef
fectieve opening of het invangoppervlak van de te onderzoeken an
tenne door de bronantenne met een vlak golffront moet worden "ver
licht”. De stralende bronantenne en de te onderzoeken antenne

5) Zeer grote verliezen worden veroorzaakt door (gewapend!) beton.
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moeten dus een groot aantal golflengten uit elkaar staan. Omdat
”vrije ruimte” niet gesimuleerd kan worden, kan de omgeving zelf
het meetresultaat beïnvloeden met reflecties door het aardoppervlak
en andere geleidende obstakels in de nabijheid van zowel de bronantenne als de te onderzoeken antenne. Tenzij de hiervoor genoemde
problemen overwonnen kunnen worden, is het eigenlijk verspilde
moeite om te trachten versterkingsmetingen uit te voeren aan anten
nes, die in een normale omgeving zijn opgesteld. Vrijwel hetzelfde
geldt ook voor het uitzetten van de stralingsdiagrammen. Het echte
stralingsdiagram van een antenne kan namelijk aanzienlijk verstoord
raken door reflecties van andere geleiders (in het bijzonder als die op
de werkfrequentie in resonantie zijn), door grondreflecties van het
aardoppervlak en door grote gebouwen gereflecteerde signalen enz.
Ook voor het meten van het richteffect dient de meetapparatuur
uiterst nauwkeurig te zijn.
Metingen aan modelantennes
De problemen, die gepaard gaan met het meten van antenneprestaties, werden al benadrukt. Wil men dit soort activiteiten ondernemen
met het oogmerk betekenisvolle en redelijk nauwkeurige resultaten
te verkrijgen, dan is niet alleen speciale apparatuur nodig, maar ook
een speciale omgeving. Dit is het moeilijkst te realiseren, zeker als
de metingen moeten worden uitgevoerd aan antennes op ware groot
te en zelfs op frequenties van wel 145 MHz. De schrijver is jaren lang
betrokken geweest bij het vaststellen van de prestaties van antennes
voor de amateur- en andere frequentiebanden, variërend van 1,8 tot
430 MHz. Evenals vele professionals maakt hij gebruik van schaal
modellen van antennes, die in het VHF-gebied en zelfs met centimetergolven werken. Voor zuivere amateurdoeleinden is een prestatiemeetsysteem voor modelantennes niet zo moeilijk op te zetten. Moe
ten daar echter bruikbare gegevens mee worden verzameld, dan
moeten apparatuur en werkmethoden zodanig zijn, dat er weinig
ruimte voor giswerk overblijft. Aan het slot van dit hoofdstuk wordt
verwezen naar een tweetal beschrijvingen van door de schrijver ge
bruikte systemen. Beiden bevatten voldoende gegevens voor een
bruikbare opstelling en van apparatuur waarmee stralingsdiagram
men kunnen worden opgenomen.
Proefveld voor antenne modellen
De apparatuur zoals die momenteel door de schrijver wordt gebruikt,
werkt over een frequentiegebied van 650 tot 1200 MHz en omvat ver
der een afzonderlijke 300 MHz zender, die uitsluitend wordt gebuikt
voor impedantie aanpassings- en fasecontroles aan antennes, die
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voor die frequentie op schaal zijn. Vrijwel alle werkzaamheden die
verband houden met het controleren van stralingsdiagrammen, wor
den uitgevoerd met de in fig. 5.7 afgebeelde apparatuur en een spe
ciale afstembare zender (650 tot 1200 MHz), uitgerust met een eigen
brede band antenne en een parabool reflector.
Bij deze frequenties kunnen de afstand tussen de zendantenne en de
(als ontvangantenne) te meten antenne en ook de respectievelijke
hoogten boven het aardoppervlak een redelijk aantal golflengten
groot zijn, ofschoon de ruimte waarbinnen het systeem is opgesteld
betrekkelijk klein is. Natuurlijk dienen de nodige voorzorgsmaatrege
len te worden getroffen om reflecties van geleidende obstakels in de
nabijheid te voorkomen en wel het liefst door die obstakels maar he
lemaal weg te nemen. De op de foto afgebeelde apparatuur bestaat
uit een lang nalichtende beeldbuis met een diameter van 250 mm
waarop het stralingsdiagram continu zichtbaar wordt gemaakt door
dat de tijdbasislijn synchroon ronddraait met de te meten antenne.

I

Fig. 5.7. De meetapparatuur met polair stralingsdiagram indicator (beeldscherm) zoals
die door de schrijver worden gebruikt om antenneprestaties te meten.
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De maatstaf voor de amplitude verandering wordt verkregen door het
van de antenne afkomstige variërende signaal, om te zetten in een
helderheidspuls met variabele breedte voor de beeldbuis. Wel zijn de
nodige voorzieningen aangebracht om met behulp van een dB-meter
met lineaire schaalverdeling (onder de PPI (Polar Pattern Indica
tor = Polair stralingsdiagram indicator)) op de foto) de versterking te
meten, meestal ten opzichte van een referentie dipool. Bij dit mee
tinstrument zijn tevens voorzieningen getroffen om de variërende antennesignalen om te zetten in een overeenkomstig variërend laagfrequent (2000 Hz) signaal, zodat het op het PPI-beeldscherm weerge
geven stralingsdiagram, op magneetband kan worden opgenomen
en op elk willekeurig moment voor weergave op het beeldscherm
weer kan worden opgeroepen. Op de PPI kunnen calibratie strepen
op logaritmische of lineaire dB-schaal, en een “lopende” markering,
zichtbaar worden gemaakt. Tevens kan ter “referentie” een langs
elektronische weg opgewekt, maar uiterst nauwkeurig stralingsdia
gram van een dipool of van een rondomstralende (hele cirkel) anten
ne worden afgebeeld, ieder instelbaar op elke gewenste amplitude.
Deze kunnen ook op het diagram van de te testen antenne worden
gesurperponeerd. Voor fotografische doeleinden is het beeldscherm
verder voorzien van een verlichte schaalverdeling, landkaarten en
verschillende kleurenfilters.
Het aandrijfsysteem van het antennemodel is door middel van een
selsyn-motor met de PPI gesynchroniseerd zodat beiden met onge
veer 1 omwenteling per 3 seconden ronddraaien. De te onderzoeken
antennes worden rechtstreeks gekoppeld aan een roterend detectorschakeling, die via sleepringen een gelijkstroomsignaal aan de PPI
signaal/puls-conversieschakelingen en/of de dB-meter enz. levert.
De meeste metingen worden uitgevoerd bij 650 MHz omdat de anten
nes dan betrekkelijk klein zijn en een redelijk goede aanpassing aan
de detector mogelijk is. Dit is van belang als de versterking met rede
lijke nauwkeurigheid moet worden gecontroleerd. Met deze appara
tuur kan de amplitude tot op ± 0,5 dB worden afgelezen, de vorm van
het stralingsdiagram tot op ±1/3 graad, en ± 1 graad voor hoeken,
die verband houden met het stralingsdiagram bijvoorbeeld bij het
vaststellen van de -3 dB-punten voor de bundelbreedte.
De antennemodellen worden meestal uit koper of messing vervaar
digd waarbij zowel de dikte als de lengte van de elementen op schaal
worden verkleind. Soms worden kwalitatief hoogwaardig, verliesarme miniatuur coaxiale kabels gebruikt om de antenne aan de de
tector te koppelen, hoewel het voedingspunt van de testantenne nor
maal rechtstreeks aan de detectoringang wordt gekoppeld. In sommi
ge gevallen kan natuurlijk aanpassingstransformatie noodzakelijk

130

blijken. Fig.5.8 laat een experimenteel antennemodel zien. Vlak on
der het midden van de antenne zijn de sleepringen voor afvoer van
de signalen zichtbaar.

Fig. 5.8. Prototype van een modelantenne. De in de tekst beschreven sleepringen zijn
vlak onder de antenne zichtbaar.

Enkele mogelijkheden van het polaire plotsysteem worden geïl
lustreerd aan de hand van de foto’s in fig. 5.9 (a) zijn de typische con
touren van een landkaart waarop polaire stralingsdiagrammen kun
nen worden gesuperponeerd, zodat visueel een betere indruk kan
worden verkregen van het gebied dat de betreffende antenne
bestrijkt. Kaarten zoals deze kunnen op elke schaal worden gete
kend. De andere foto (b) laat het stralingsdiagram zien van de elek
tronische dipool, die zich als een perfecte consinus gedraagt. Dit pa
troon wordt opgewekt door licht door twee stukken polaroid materiaal
te projecteren. Het ene stuk is vast opgesteld het andere draait met
dezelfde snelheid als de PPI-tijdbasis rond. Het licht valt op een foto
cel en omdat de lichtsterkte varieert zal de uitgangsspanning van de
cel dienovereenkomstig variëren. Op deze foto zijn verder ook de
calibratie-markeringen zichtbaar die op een lineaire schaal zijn in
gesteld. Fig. 5.10 laat een drietal voorbeelden zien van polaire stra
lingsdiagrammen zoals die met antennemodellen werden verkregen.
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(a)
Fig. 5.9. (a) Het beeldscherm van de apparatuur in fig. 5.7 met daarop gesuperponeerde
landkaart.

(b)
Fig. 5.9. (b) Het stralingspatroon van de "elektronische dipool" met markeerringen voor
calibratie (zie tekst).
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Het stralingsdiagram (a) is van een 7-elements ZL-Special (beschre
ven in hoofdstuk 3) terwijl (b) afkomstig is van een 2-elements ZL met
verticale polarisatie. Het patroon (c) is van een typische Yagi-antenne
en laat duidelijk de bij dit soort antennes gebruikelijke achter- en zijlobben zien. Bij twee van deze foto’s werd ook de landkaart opgeno
men; het cirkelvormige spoor is de lopende ijkmarkering die in dit ge
val de - 3 dB-punten van het stralingsdiagram aangeeft.

(b)

(a)

(c)
Fig. 5.10. Enkele typische stralingsdiagrammen: (a) Van een horizontaal gepolariseerde
7-elements ZL Special, (b) Het hartvormige diagram van een 2-elements ZL met verti
cale polarisatie, (c) Het diagram van een typische Yagi-antenne met zij- en
achterlobben.

Het ontwikkelen van antennes met behulp van modellen
Behalve dat men er gegevens omtrent de prestaties van antennes
van bekend ontwerp mee kan verkrijgen kunnen modellen ook wor
den gebruikt om nieuwe ontwerpen te ontwikkelen. We zullen hier de
ontwikkeling van een antenne van het allereerste idee af tot en met
de uiteindelijke uitvoering en de prestatiemetingen stap voor stap
doornemen.
Verlangd wordt een compacte antennegroep met een betrekkelijk
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grote versterking terwijl bij het ontwerp wordt uitgegaan van een
raamstraler met aanvankelijk enige versterking ten opzichte van een
dipool, een tamelijk hoge voedingsimpedantie om mee te beginnen
en een stralingsdiagram gelijk aan dat van een dipool; d.w.z. een
achtvormige figuur of cosinus. Hoe raamstralers zijn afgeleid van een
gevouwen dipool laat fig. 3.26 zien. Men kan de raamstraler echter
nog op een andere manier beschouwen waarbij deze dan bestaat uit
twee dipolen met een onderlinge afstand S, als is fig. 5.11 (a), maar
met de uiteinden omgebogen zodat ze elkaar raken, als in (b), en zo
een vierkant vormen. Aangenomen dat de aanvankelijke tussenruim
te (c) niet minder dan 0,1 bedraagt, dan kan een langwerpig raam als
in (d) worden gevormd. Dit heeft dan nog steeds een geringe verster
king maar met hetzelfde stralingsdiagram als van een dipool en met
een hoge impedantie in het voedingspunt. In beide gevallen wordt de
oorspronkelijk "vrije" dipool aangestoten door de ander omdat de
uiteinden elkaar raken.
Fig. 5.12 (a) laat de verschillende stadia zien waarin de antenne tot
stand komt. Te beginnen met de aangesloten langwerpige lus, die
geïsoleerd aan de drager wordt bevestigd. De volgende stap (b) is
een reflector met groot oppervlak om een zo groot mogelijke voorwaartsversterking te verkrijgen. Bij het prototype bedroeg deze ca. 7
tot 8 dB. Dit vormt een efficiënt werkend aangesloten systeem waar
aan, als in (c), parasitaire directoren kunnen worden toegevoegd om
de voorwaartsversterking nog verder te vergroten. De afmetingen
voor gebruik op 145 MHz (of andere banden) kunnen worden bere
kend uit de getallen uitgedrukt in golflengten in de vrije ruimte. Voor
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Fig. 5.11. Het ontstaan van raamantennes uit twee op enige afstand van elkaar op
gestelde dipolen (a), (c) tot een vierkant raam (b), en een langwerpig raam (d).
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145 MHz bedraagt deze bijvoorbeeld 300/145 = 2,07 m. De afmetin
gen van de elementen kunnen derhalve worden gevonden door de
gegeven fractie van de golflengte met 2,07 te vermenigvuldigen. Zo
zou dan de lengte van het langwerpige raam gelijk worden aan
2,07x0,375 = 0,77 = 770 mm enz.
De versterkingswinst van deze antenne zou in de orde van grootte
van 11 dB moeten zijn, maar door het stralingsdiagram af te beelden
en met modellen te werken kunnen we nu zien hoe het uiteindelijke
stralingsdiagram zich ontwikkelt. Fig. 5.13 (a) laat het stralingsdia
gram van alleen het raam zien ten opzichte van de uiteindelijke ver
sterking zoals die met de complete antenne werd verkregen. Het VOlCl 375\
Steunisolator
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Fig. 5.12. Afmetingen van een richtantenne met grote versterking afgeleid van de ge
gevens zoals die met 650 MHz modellen werden verkregen (zie tekst en polaire stralingsdiagrammen in fig. 5.13).
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gende stadium (b) toont het effect van de grote 3-elementsreflector
die de straling naar voren bundelt met een versterkingsfactor van 7
tot 8 dB. Het laatste diagram (c) werd verkregen met vier directoren,
zie fig. 5.12 (c). De daaraan gemeten versterking bedroeg 11 dB. Met
nog een extra director (aangegeven met stippellijnen) kan een ver
sterking van ca. 12 dB ±0,5 dB worden verkregen. De totale lengte
van deze voor 145 MHz geconstrueerde antenne was ca. 0,75 X of
1,55 m. De voedingsimpedantie lag in de buurt van de 50 ohm.

(c)
Fig. 5.13. De prestaties van de modelantenne tijdens verschillende fasen van het ont
werp van de in fig. 5.12 geschetste antenne, (a) Cosinus diagram bij enkele raamantennes. (b) Na toevoeging van een reflector met groot oppervlak, (c) Uiteindelijk stralingspatroon en versterking met directors. De stralingsdiagrammen zijn naar evenredig
heid met de versterking.
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