Verkorte dipool voor 3 banden
Vóór ik de (ver)korte antenne zal beschrijven moeten we ons realiseren dat door het
verkorten van antennes de bandbreedte en het rendement afneemt en dus de signalen
minder zullen zijn dan met een "fullsize" antenne.
Voor amateurs die weinig ruimte ter beschikking hebben voor het ophangen van
antennes of voor het nemen van proefjes op de camping en de draden niet te veel op de
plaats van de buren willen hebben, is de verkorte antenne een goed alternatief.
Verder kan het voor de eenvoud aantrekkelijk zijn om de antenne te voeden via
coaxkabel, met de verkorte antenne is hiermee rekening gehouden.
Veel verkorte antennes zijn uitgerust met traps maar die zijn niet eenvoudig te maken,
moeilijk af te regelen en slecht verkrijgbare condensatoren met een hoge
doorslagspanning zijn nodig.
Voor deze antenne heb ik zg. "loading-coils" toegepast zodat al dat moeilijks niet nodig
is. Veel voordelen dus... al een beetje nieuwsgierig?
De antenne is ongeveer 2 x 6,50 meter, in het midden gevoed met 50 ohm coaxkabel en
is geschikt voor 28,5 MHz; 10,1 MHz en 3,750 MHz. (80, 30 en 10 meter)
Om de aanpassing van de antenne optimaal te maken hebben we 4 spoelen nodig
2 stuks van 23 µH en 2 stuks van 63 µH.
De afmetingen zijn weergegeven op tekening.
Werking van de antenne.

Vanuit het midden gezien is er een dipool voor de 10 meterband tot de spoelen van
23 µH. Door de hoge reactantie van deze spoelen op 28 MHz, (+/- 4000 ohm)
(xl = 2*Pi*F*l = 6.28*28*23), wordt de rest van de antenne afgeschakeld. Voor 10 MHz
worden de 23 µH spoelen als verlengspoelen gebruikt en de spoelen van 63 µH hebben
hier eveneens een hoge reactantie waardoor de rest van de antenne wordt afgeschakeld,
terwijl op 80 meter alle spoelen als "loading-coil" dienst doen en het geheel hier ook
resonans is als dipool.

Maken van de spoelen.

Het maken van de spoelen kan eenvoudig worden uitgevoerd e.e.a. is op de tekeningen
aangegeven.

Als spoelvorm voor de 23 µH spoelen gebruiken we grijs P.V.C. installatiebuis van 32 mm
diameter en wikkelen daarop 38 windingen (tegen elkaar) met draad van 1 mm diameter
(schellak geïsoleerd).
Als spoelvorm voor de 63 µH spoelen gebruiken we installatiebuis van 38 mm diameter
en wikkelen daarop 67 windingen (tegen elkaar) met draad van 1,2 mm diameter
(schellak geïsoleerd).
In de spoelvormen monteren we kunststof (of houten) trekontlastingen e.e.a. volgens
tekening.

Er zijn natuurlijk ook andere manieren en materialen om de trekontlasting en spoelvormen te maken. Ik heb alleen aan willen geven hoe ik e.e.a. heb gemaakt.
De eisen die ik eraan stel zijn niet zo hoog omdat ik dit soort antennes alleen gebruik
tijdens vakanties, dan wordt deze meestal op ongeveer 6 à 8 meter hoogte in een boom
via een trekontlasting opgehesen.

Bij wijziging van de antennehoogte verschuiven de resonantie punten en dienen de
lengten te worden aangepast.
Balun – mantelstroom trafo
Zoals te zien op tekening is de coaxkabel direct op de dipool aangesloten, ‘t werkt prima,
maar is niet volgens de regels der kunst. Voor de liefhebbers kan een balun worden
toegepast die de 50 Ohm asymmetrisch naar 50 Ohm symmetrisch omzet.

4C6 of 4C65 of FT140-43
In de div. boeken zijn schakelingen daarvan te vinden, meestal trifilair gewikkeld op een
ringkern. De balun door mij toegepast is gemaakt van 6 windingen coaxkabel door een
ferriet ringkern gewikkeld dan heb je ongeveer 30 µH zelfinductie en dat is voldoende om
de mantelstromen tegen te houden.
Ik hoop dat de bovenstaande tekeningen e.e.a. verduidelijken.

Hier de SWR curve van deze antenne

De nabouwers wens ik succes.
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