De omgekeerde V-antenne, door Willy Acke, ON4AW.
Inleiding.
Zoals de naam V-antenne aanduidt, bestaat deze uit een (afgestemd) systeem van twee
geleiders, meestal geleidende draden in koper, brons of staal, zeer zelden buizen, maar dit kan
ook, waarvan de meetkundige vorm een V voorstelt, opgesteld in een vertikaal vlak en met de
punt naar boven gericht. Er bestaan ook draaibare X-vormige uitvoeringen, waarbij de X
samengesteld is uit een V met daaronder een omgekeerde V. Op de hogere frequenties, kan
men daar dan een draaibare beam mee maken, en in dat geval gebruikt men dan uitzonderlijk
aluminium buizen.
De omgekeerde V-antenne (inverted V)
De omgekeerde V-antenne is in feite een halve golf dipool die in omgekeerde V-vorm
opgehangen is. Daardoor bespaart men plaats en men heeft slechts één zo hoog mogelijk
ophangpunt nodig, bijvoorbeeld een mast, een boom of de zijkant van een huis.

Daardoor is de spanwijdte veel geringer dan hij een gewone dipool en hoeft men ook over
geen twee hoge zijsteunpalen te beschikken of hij de buren te gaan vragen naar een
bevestigingspunt voor de antenne. Met een pijl en een boog, kan men een nylon koord over de
tak van een boom schieten en daaraan het middelpunt van de V, met bijbehorende balun en
voedingskabel bevestigen en dan het geheel naar omhoog trekken.
Heeft men een zolder, of wenst men de buren helemaal niet te storen, dan kan men, zeker
voor de 10- en 15 meter banden, een constructie op zolder uitdokteren, ofwel als gewone
omgekeerde V onder de dakpannen of als paraplu-antenne met een horizontaal gedeelte en
een V-vormig gedeelte:

Voor een 80 meter omgekeerde V met een hoogte van 15 meter in het midden van de dipool,
en een tophoek van 90 graden bedraagt de spanwijdte slechts 28 meter in vergelijking met de
40 meter die zou vereist zijn hij een horizontale ophanging als dipool.
Teneinde de straling niet beneden een aanvaardbare waarde te doen dalen mag de tophoek.
nooit kleiner gekozen worden dan 60 graden.
Een hoek tussen de 2 benen van 90 graden, 120 graden of 150 graden, wordt aanbevolen.
Bij een kleinere hoek dan 90 graden, stijgt de kwaliteitsfactor Q van de antenne sterk,
waardoor de bandbreedte van de bestreken band, verkleint.
De doorlaatband vergroot, wanneer men de diameter van de gebruikte draden groter kiest. De
doorlaatband verkleint ook, wanneer men aan de antenne nog een reflector in dezelfde vorm
toevoegt, want dat is ook mogelijk om een meer gerichte straling te bekomen.
Omdat er maar één ophangpunt nodig is, kan men dit punt, dat tevens het voedingspunt van
de antenne zal zijn, meestal hoger kiezen dan het geval zou zijn bij een op te hangen halve
golf dipool.
De reden is, dat de uiteinden zich niet al te dicht tegen de aarde, die een capacitief
verkortingseffect veroorzaakt, mogen bevinden.
Daarom kiest men de totale lengte van de omgekeerde V, best 5 procent groter dan de
afmeting die men berekent voor een halve golf dipool op dezelfde frequentie.
De voedingspunt-weerstand bedraagt 70 ohm zoals bij een dipool.
Die 70 ohm kan men op verschillende manieren bereiken, met een delta of gamma aanpassing,
of een ferriet-kern balun, of een coaxiale balun (in dit laatste geval kan de antenne slechts op
1 frequentie werken), als men voedt men een coaxiale kabel van 70 ohm of 50 ohm.
Indien de hoek tussen de twee benen te klein genomen wordt, vermindert de 70 ohm
weerstand snel in waarde, en wordt de (nadelige ) invloed van de aarde, groter.

Voorbeeld: Omgekeerde V voor de 80 m band.
Als draad kan men best een met een koperlaag bedekte staaldraad gebruiken, die 500 watt
PEP kan verdragen.
Men gebruikt koperdraad (zie AWG-draad tabel onderaan dit artikel) van 1,6 tot 2 mm
diameter of staaldraad onder plastiek, want anders roest deze te snel met het verstrijken van
de tijd. De omgekeerde V-antenne heeft een niet zo sterk richtingseffect als een halve golf
dipool en een meer omnidirectioneel stralingsdiagram, maar men kan dit ook als een voordeel
beschouwen.
Korte golven bereiken de antenne onder een betrekkelijk lage hoek (0 graden tot I5 graden)
hetgeen betekent dat ze zich ongeveer evenwijdig met de aardoppervlakte verplaatsen.
De omgekeerde V straalt tijdens het zenden onder dezelfde lage hoek. Een horizontale halve
golf dipool is als ontvangstantenne slechts gevoelig voor een dergelijke kleine hoek, wanneer
hij op een volle golflengte boven de grond opgesteld is.
Een zo hoge montage is niet altijd mogelijk. De uiteinden van de twee V -benen kunnen
bevestigd worden aan niet te hoge paaltjes, maar als die uiteinden te dicht tegen de grond
komen, kan het nodig blijken de beenlengte bij te regelen (door een eerste persoon), teneinde
de antenne in resonantie te brengen.
Hierbij kan het best een SGV- (staande golfverhouding-) meter aan de uitgang van de zender
geschakeld worden, die afgelezen wordt (door een tweede persoon) aan de transceiver.
Om een goede staande golf verhouding te bekomen, vooral wanneer men de antenne op
meerdere banden wil laten werken, is die afregeling noodzakelijk.
Men kan ook de klassieke afregelmethode met een griddip-meter gebruiken.
Men maakt de feeder los van de voedingspunten links en rechts van de top-isolator in het
midden van de antenne. Men overbrugt deze isolator met een kortsluitende draadlus.
Aan deze lus koppelt men zwakjes de griddipmeter, die ingesteld is op het midden van de
gewenste band, instelling die bijvoorbeeld kan gebeuren met de communicatie-ontvanger
(fluit-beat-toon als de dip-meter werkt als oscillator).
Dan de beenlengten van de antenne aanpassen tot de meter terugslaat. (dip).
Wanneer de afregeling gebeurd is, sluit men vanzelfsprekend, de voedingslijn terug aan.
Wanneer de top van de mast, dus het voedingspunt niet bereikbaar is, kan de afregeling
gebeuren door de griddipper aan één uiteinde van de antenne met een kleine condensator te
koppelen aan een been, op de ooghoogte van de operator.
De beenlengte wordt dan weer geregeld tot de meter dipt op de gewenste frequentie.

De feeder moet losliggen van de transceiver, en men vertrekt dus altijd van een te lange draad
die men een viertal centimeters per keer verkort, aan de beide been-uiteinden.
De afregeling met een griddipper (of transistor-dip-meter) wordt eenvoudiger, wanneer men
de omgekeerde V voedt op het uiteinde van een been, want dan is het voedingspunt beter
bereikbaar, zo nodig met een houten ladder. Voorbeeld:
Op het einde gevoede omgekeerde V voor de 20 meter band.
Een inverted V kan gevoed worden op het uiteinde, zoals hier onderstaand. Men vindt een
voedingspunt met lage impedantie, door de transmissielijn te leggen naar een punt, λ /4 weg
van het uiteinde van een been.
Het hoogste ophangpunt ligt in het midden van de totale antennelengte. Men heeft geen
afstemmer nodig wanneer men de volledige lengte gelijk maakt aan een oneven aantal λ /4.

Men bekomt de kleinste SGV over een brede. frequentieband, wanneer men een balun gebruikt
die men voedt met een 50 ohm coaxiaal. Met een dergelijke voeding op het einde, vertrekt de
maximale straling van het gevoede been (zie fig.) in het vlak van de antenne.
Dat is dus een afwijking van de straling van een in het midden gevoede omgekeerde V, waar
de maximale straling loodrecht op het vertikaal vlak staat, dat door de beide benen gaat.
Wat de afmeting betreft, die links naast de balun vermeld is, bedraagt deze 5,035 meter op
14,15 MHz. Hoe langer de antenne is, des te groter haar winst en haar directiviteit.
Het voordeel van dit voedingssysteem, is dat de kabel naar de zender kort kan worden.
Afmetingen.
De totale lengte van de omgekeerde V wordt op de klassieke manier berekend uit 0,95*(λ /2)
waarin 0,95 de verkortingsfactor is, die men steeds moet toepassen bij de berekening van
antenne-lengten, en die veroorzaakt wordt door het capacitief eindeffect van de uiteinden van
de antennedraad-of buis, bij hun overgang naar de lucht van de omgevende ruimte.
Verder geldt λ= c / f, waarin c de voortplantingssnelheid van het licht en van de radiogolven is,
in de vrije ruimte, iets kleiner dan 300000 km/sec,
De golflengte in meter, wordt dan gelijk aan 300 gedeeld door de frequentie in MHz.
Berekenen we als praktisch voorbeeld de totale lengte van de twee benen samen van een
omgekeerde V die moet werken op 14,15 MHz, dan wordt dit 0,95*300/(2*14,15)= 10,07
meter.
Het voedingspunt in het onderbroken midden lïgt dus op 5,035 meter.
De antennevoedingsweerstand wordt lager dan deze van een horizontale dipool, naarmate de
hoek tussen de twee draden verkleint. Men kan het best voeden met een voedingslijn die een
geheel aantal keren λ /2 is op de laagste werkfrequentie.

Het horizontaal stralingsdiagram is minder gericht dan van een horizontale dipool, zoals
hierboven reeds vermeld, en de winst iets geringer dan de winst, loodrecht op een horizontale
dipool gemeten, omdat de uiteinden dichter bij het grondniveau liggen, maar in de andere
richtingen is de winst van de omgekeerde V minstens even groot of groter dan deze van een
λ/2 dipool.
Een ander voordeel van de omgekeerde V, is behalve haar lagere stralingshoek, de
aanwezigheid van niet alleen horizontaal, maar ook vertikaal gepolariseerde velden, door de
ontbinding van de schuine veldvector in een horizontale en vertikale componenten.
Deze twee componenten stellen samen tot een circulaire polarisatie. Daardoor verkrijgt men in
het bijzonder op 80 meter en de lagere banden (160 m), verbazingwekkende resultaten op het
gebied van de lange afstandsverbindingen.

In de onderstaande figuur zijn er twee goede manieren aangegeven om een omgekeerde V te
voeden (nooit rechtstreeks met coaxiale kabel: daardoor wordt de goede werking totaal teniet
gedaan.)
1) een 1:1 balun gebruiken om over te gaan van de symmetrische antenne via een coaxiale
kabel (van 70 ohm) naar de zender-ontvanger, of een ferrietkern-balun met 70/50
transformatieverhouding, wanneer men voedt met een RG 8/U, 50 ohm coaxiale kabel.
2) een kippenladder gebruiken naar een antenne-afstemmer, of een 70 ohm lintlijn.

De beide benen van de antenne stralen in dit geval veel gelijkmatiger dan met een
rechtstreekse voeding d.m.v. een coaxiale kabel.

In dit laatste geval straalt het been niet dat aan de buitenmantel van de coax ligt.
Dus al onze inspanningen worden door dit gepruts teniet gedaan.
Men kan een symmetrische antenne niet rechtstreeks voeden met een asymmetrische
voedingslijn.
Als balun kunnen we bijvoorbeeld een ferriet-kern balun gebruiken.
Er komt verder geen afstemmer aan te pas. De open transmissielijn heeft minimale verliezen,
en voedt de antenne op een ideale symmetrische manier.
Dan is er nog wel een geschikte antennetuner nodig.

De onderstaande figuur geeft in stippellijn het horizontaal stralingsdiagram weer (in
vergelijking met een horizontaal opgehangen dipool in volle lijn) van een omgekeerde Vantenne voor drie verschillende beenhoeken: links 120 graden, midden voor 90 graden en
rechts voor 60 graden.
De figuur daaronder geeft het vertikaal diagram voor dezelfde beenhoeken, de bovenste voor
120 graden, daaronder voor 90 graden en de onderste voor 60 graden.

In de drie gevallen, liggen de twee benen van de antenne in het zelfde vertikaal vlak.
De vertikale richtingskarakteristiek in het vertikaal vlak, verschilt niet veel van deze van een
horizontale λ /2 dipool, opgehangen op een halve golflengte boven de grond.
De opstraalhoek van de lobben ligt rond de 30 tot 40 graden. De maximale uitstraling gebeurt
loodrecht op dat vlak.

De stroom in de antenne daalt vanaf het voedingspunt in het midden, naar de uiteinden toe.
Aan deze uiteinden staan grote hoogfrequente spanningen, zodat daar isolatoren van goede
kwaliteit moeten toegepast worden om doorslag en overslag te vermijden.
Deze uiteinden zijn aan die kant, aan steunpalen, bomen of piketten te verbinden, het liefst
met een sterke nylon koord.
Gebruikt men hiervoor stalen kabel, dan kunnen daarin elektromotorische krachten (emk’s)
geïnduceerd worden, die afvloeien naar de massa, vooral bij vochtig weer, en aldus verliezen
veroorzaken.

Bij een kleinere beenhoek dan 90 graden, of nog slechter, 60 graden, vergroot snel de Q-factor
van de antenne, die in feite een trilkring is, op de resonantiefrequentie afgestemd, waardoor
de bandbreedte verkleint en de SGV op de uiteinden van de door de antenne bestreken
frequentieband, toeneemt.
Die doorlaatband, van enkele honderden kHz, is groter wanneer de diameter van de
antennedraad groter is.
In het ideaal geval, zou men dus beter aluminium of koperen buizen, dan draad gebruiken.
Vermits de antenne beter straalt en beter ontvangt op de 80 m en de 40 m banden dan op de
20 m en de 10 m, bekijken we als voorbeeld een gecombineerde inverted V voor zowel de 80
meter als de 40 meter band, in twee vlakken, loodrecht op elkaar opgesteld, zodat er minimale
beïnvloeding van de twee is, door wederzijdse inductie.
Hetgeen hiermee bedoeld wordt, moge blijken uit de onderstaande figuur:

De afmetingen zijn: voor de 80 meter band, 20,41 meter aan elke zijde, en voor de 40 meter
band 10,36 meter aan elke zijde. Merk op, dat door het feit dat de constructie piramidaal
wordt, ze ook mechanisch steviger is.
De bovenvermelde 70 ohm voedingsweerstand geldt niet alleen voor een beenlengte van λ /4,
maar ook voor beenlengten van 3 λ /4, 5 λ /4, 7 λ /4, enz. op voorwaarde dat de beenhoek 90
graden of groter is.
Toch kan hij stijgen tot 100 ohm, wanneer men de beenlengte vergroot door er talrijke λ 4
stukken aan toe te voegen, in totaal een oneven aantal.
Waarom deze opmerking? Omdat men soms beschikt over een zeer hoog gelegen punt,
bijvoorbeeld het plat dak van een appartementsgebouw, van waaruit men de omgekeerde V
kan beginnen spannen naar het grondniveau toe, en dan kan elk been langer uitvallen dan
slechts een vierde golflengte.
Bovendien kan men een dergelijke lange omgekeerde V antenne dan gebruiken voor
multiband-werking via een antenne-afstemmer.
Men kan de antenne op meer dan 1 band laten werken, als harmonische antenne,
zonder antenne-afstemmer.
Enkele praktische berekeningsformules volgen hieronder:
Lengte per been in golflengten λ Lengte per been in meter: ( f staat in MHz)
1/4λ=> 70,61/f ;3/4λ=> 218,8/f;5/4λ=> 366,6/f;7/4λ=> 516 /f;9/4λ=> 665,35/f;11/4λ=>
811,88/f;13/4λ=> 961,39/f;15/4λ=> 1108/f.
Bekijken we enkele praktische voorbeelden, teneinde toe te lichten, hetgeen bedoeld wordt
met deze waarden.
1)
Door de gepaste beenlengte te kiezen, kan men met één enkel paar draden, in
tegenstelling tot het 80 m en 40 m voorbeeld van hierboven, een goede werking verkrijgen op
2 banden.
Zo zal bijvoorbeeld de lengte draad van een 80 meter omgekeerde V, als een 7 λ /4 antenne
resoneren op 10 meter. Inderdaad, λ /4 op bijvoorbeeld 3,75 MHz is 70,61/3,75= 18,83 meter,
terwijl 7 λ /4 op bijvoorbeeld 28,6 MHz geeft: 516/28,6= 18,04 meter, een getal dat weinig
verschilt van het vorige.
Men kan de 15 meter en de 40 meter banden niet op een zo gunstige wijze combineren, omdat
de 40 meter CW frequenties zullen samenvallen met de 15 meter telefonieband.

Inderdaad, λ /4 op 7,01 MHz geeft 70,61/7,01= 10,016 meter en 3 λ /4 op 21,25 MHz geeft
218,8/21,25= 10,3 meter. Neemt men 21,3 MHz of nog groter, dan liggen de getallen in
meters nog dichter bij elkaar, hetgeen dus de vooropstelling bevestigt.
2)
Men wenst een omgekeerde V antenne te maken voor de 40 meter band met een
beenlengte van 3λ/4 op 7,1 Mhz, omdat die lengte ons goed uitkomt om de antenne op te
hangen aan een bestaande mast, waar bovenop, een draaibare beam staat.
Dan is de beenlengte 218,8/7,1= 30,82 m. Men kiest de draad iets langer en knipt hem bij, tot
de antenne op de gekozen frequentie in resonantie is.
Op deze manier wordt de mast ook nog bijkomend opgespannen, wanneer men als draad voor
de V-antenne, staalkabel onder plastiek kiest, en men deze met draadspanners goed aantrekt.
Bij het vastmaken van de omgekeerde V aan een mast (met sterke isolatoren) of bv. op een
zolder, steeds in het oog houden dat de beenhoek 90 graden of groter is, dit kan niet genoeg
herhaald worden.

De totale lengte van elk been moet wel goed afgemeten worden, teneinde te voorkomen dat in
het voedingspunt ook een reactieve component zou verschijnen. Kiest men de lengte van de
voedingslijn gelijk aan een geheel aantal /2 (maal 0,66=verkortingsfactor), dan weten we uit
de transmissielijn -theorie dat de uitgang van de zender en de ingang van de ontvanger, een
voedingspuntweerstand zal zien, gelijk aan die van de antenne. Om de juiste lengte van de
voedingslijn te bepalen, moet men deze vermenigvuldigen met de velociteits- of verkortingsfactor van 0,82 voor twin, en 0,66 voor coaxiale kabel die men dan via een balun bovenaan in
het voedingspunt van de antenne aansluit.
3)
Men wenst een 15 meter inverted V te maken, met bijvoorbeeld een beenlengte van 5
λ/4, hetgeen dan 366,6/21,15= 17,33 meter oplevert.
Dit stemt dan overeen met een totale lengte van de antenne van 10 λ /4 of 2,5 λ.
Deze antenne wordt dan gevoed met een transmissielijn van een aantal keren een halve
golflengte lang, en wanneer men voedt via een coaxiale kabel over een balun, wordt een halve
golflengte dan, rekening houdend met de verkortingsfactor, (met λ in meter= 300/f in MHz in
de vrije ruimte), 300 * 0,66 / 2*21,15= 4,68 meter.

Bandbreedte van een draadantenne, zoals de omgekeerde V.
Men kan een been (L= λ /4) van een omgekeerde V, beschouwen als éen van de geleiders van
een voedingslijn, met de grond als tweede geleider. De ingangsimpedantie Zi van deze lijn met
lengte L en open uiteinde, is:
Zi= -jZ0.cotg(2 / λ).L= -j.Z0.cotg(2). L met  = 2  / λ, dit is de fase-verschuivingshoek uit
de transmissielijn-theorie, en waarin Z0= 138.log(4h/d).
h= de gemiddelde hoogte van de antenne boven de grond.
d= diameter van de antennedraad in dezelfde eenheden.
Z0= de karakteristieke impedantie van de lijn, typisch enkele honderden ohms, hier geraamd
op 600 ohm, dezelfde waarde als de golfweerstand van een kippendraad-transmissielijn met de
gepaste afmetingen. Dichtbij resonantie, waar   /2 en met -cotg.x= tg(x-/2) is Zi= jZ0.tg(/2) = jZ0.tg.  jZ0. vermits de tangens van een kleine hoek, gelijk is aan de hoek zelf ( met
zeer goede benadering volgens de driehoeksmeting).
De totale bandbreedte B was voor een antenne 0,7 maal (=1/√2) het frequentie-interval
tussen de punten, waar de reactantie gelijk is aan de stralingsweerstand van een been van de
antenne (hier voor 1 been van de antenne, gelijkgesteld aan 35 ohm of de helft van de
weerstand van de volledige omgekeerde V): B= 1,4*f0*(2./) waarin  volgens de
bovenstaande uitdrukking van Zi in absolute waarde gelijk is aan Zi / Z0= 35/600
Dan bekomen we, met Z0= 600 ohm (en voeding met 600 ohm open kippenladder-lijn):
B= 1,4 f0 *2*(35/ λ *600). In de veronderstelling dat we werken op de 80 meter band, met
een centerfrequentie van 3,6 MHz of 3600 kHz, wordt dit: B= 1,4*3600*2*(35/3,14*600)=
1,4*6*2*35/3,14= 1,4*12*11,14= 187,16 kHz als bandbreedte rond de 3,6 MHz.
De 80 meter band loopt dan, met een goede SGV en goede bandbreedte, van 3600-187,16=
3412,84 kHz tot 3787,16 kHz, waarin de voor ons voornaamste frequenties zitten vanaf 3,5
MHz.
Het telegrafie-gedeelte komt dus goed aan bod, zoals de fonie-DX vanaf 3,7 MHz.

De kwaliteitsfactor Q van de omgekeerde V - antenne.
Zoals bijna elke andere antenne, kan een omgekeerde V-antenne voorgesteld worden door een
ekwivalente seriekring, met een capaciteit C (de capaciteit van de antenne ten opzichte van de
massa of aarde), in serie met een spoel met zelfinductie L en een weerstand R (de effectieve
stralingsweerstand + de verliesweerstand). Uit de theorie van de capaciteit van lijnen, weten
we dat C= 0,24*L/log(2.L/d) picofarad.
Nemen we als voorbeeld een 80 meter inverted V, waarin L gelijk is aan een volledige
golflengte, ruwweg 80 meter, en als hoogte boven de grond d= 15 meter. dan wordt C=
0,24*80/log(160/15)= 9,6/log(10,66)= 9,6/1,02= 9,41 pF.
De effectieve Q van een dergelijke kring is Q= λ L/R waarin λ = 2 λ.f of beter λ0= 2 λ *f0
waarin f0 de eigen resonantiefrequentie van de antenne is, gekozen in het midden van de te
ontvangen en/of uit te zenden band. De bandbreedte B= f0/Q en Q= 1/ λ 0 *C*R
Hierin is R de stralingsweerstand 70 ohm van de omgekeerde V.
Op 3,6 MHz, wordt Q= 1/[(2*(3,14)*3,6*106].(9,41*10-12)*70= Q=
106/(6,28)*3,6*(9,41)*70= 106/14891,9= 67,15 hetgeen een vrij hoge waarde is.
B=1,4*f0/Q waarin f0 staat in kilohertz. Op 3,6 MHz of 3600 kHz is dan B= 1,4*3600/67,15=
75 kHz.
Dit is een merkelijk kleinere bandbreedte dan de hierboven gevonden 187,16 kHz, maar dat is
daaraan gelegen dat de berekende capaciteit van de antenne t.o.v de aarde, slechts 9,41 pf
was. Indien deze zou verdubbelen, hetgeen in een praktisch geval niet uitgesloten is, dan daalt
de Q-factor tot iets meer dan 30 en verdubbelt de hier berekende bandbreedte tot 150 kHz,
hetgeen logischer cijfers zijn.

Parallel-draad antennen.
Men kan de omgekeerde V op een ietwat lagere frequentie laten werken, d.w.z. ze elektrisch
verlengen door:
1) geleiders met een grotere doorsnede te gebruiken,
2) meerdere draden, bijvoorbeeld 3 met dezelfde lengte, op een zo groot mogelijke afstand
van elkaar samen te spannen en op de uiteinden aan elkaar te solderen,
3) een capacitieve hoed (= meerdere waaiervormige draden in dat punt) in een spanningsbuik
aan te brengen.
Een voorbeeld van de paralleldraad-oplossing is de zogenaamde Criollo - V, zoals jaren geleden
gepubliceerd in een Italiaanse versie van QST onder de benaming: " V-dipolo criollo” voor de
15 en 20 meter band. Hierbij wordt het bovenste gedeelte van de twee benen van de
omgekeerde V “opgeladen” door een twee-of driedraadsuitvoering, en de enkele draad in het
verlengde daarvan laat dan toe op een tweede band te werken. Hieronder staat de criollouitvoering uit QST ( jaargang en datum niet meer te achterhalen) met daarnaast een
75/80/160 meter uitvoering. Dit is een ietwat gewijzigde vorm, waarbij de parallele draden
niet dezelfde lengte hebben. Hierbij werkt 1 enkele lange draad in resonantie op 160 meter,
terwijl de twee andere geleiders, dichtbij het voedingspunt, dienst doen als 75 m en 80 m
antenne. De gehele antenne wordt bovenaan gevoed via een 1:1 balun, met een coaxiaal.

De lengte van elk der draden, wordt tijdens de constructie, bijgesneden, om resonantie op elke
band te bekomen bij de kleinste staande golf-verhouding.
Wijzigen van de beenlengte
Een van de aantrekkelijke kanten van deze antenne, is dat men gemakkelijk de lengte van de
benen kan wijzigen, omdat de uiteinden ervan zich dichtbij de grond bevinden. D.m.v. een
aantal paren krokodilklemmen waaraan een platte strook vernikkelde koperdraad is gesoldeerd
met een lengte van een dertigtal centimeter, kan men de frequentie verschuiven van het ene
einde van de band naar het andere.
Eens dat de juiste lengte van de verlenging bepaald is, en de antenne in resonantie gebracht
is, met de kleinste SGV aan de uitgang van de zender, kan men de verlengingsdraad zonder of
met krokodil, definitief vastsolderen aan het uiteinde van een been, en omwikkelen met
weerbestendig isolatieband.

Een tweede toepassing van krokodilklemmen met een eraan gesoldeerde dikke koperdraad, is
de elementaire overbrugging van de isolatoren, volgens de hieronder-volgende foto, maar men
kan natuurlijk wel andere middelen bedenken, bijvoorbeeld (kwik-) reed-relais waarvan men
op afstand met een schakelkastje de kontakten kan sluiten.

Omgekeerde V- antenne voor 10, 15 en 20 meter.
Men kan een omgekeerde V antenne met segmenten, waarvan voor de drie vermelde banden,
hieronder ongeveer de afmetingen gegeven zijn, laten resoneren op elke gewenste frequentie
in een gekozen band, door de draden iets te lang te maken en ze dan 5 centimeter per 5
centimeter bij te knippen, daarbij de staandegolf verhouding ter plaatse van de zender in het
oog houdend. (met 2 personen werkend ).

De afmetingen van de antenne werden op de volgende manier gevonden, gebruikmakend van
de hogerstaande formules:
als 3/2 antenne op
20 meter: 3/4 beenlengte=
218,8/14,2= 15,41 m 5/2
15 meter: 5/4
=
366,6/21,2= 17,29 m 7/2
10 meter 7/4
=
516 / 28,5 = 18,11 m.
Merken we op dat het verschil tussen de uiterste afmetingen : 18,11 - 15,41= 2,7 m bedraagt
zodat de antenne op de uiteinden op de gepaste wijze kan gesegmenteerd worden. In de figuur
zijn daarvoor twee stukken genomen van respectievelijk 1,57 en 0,78 meter, dus samen 2,37
meter, maar dit is slechts een richtlijn. Men kan beter vertrekken van bijvoorbeeld 1,8 en 0,9
meter, dus samen 2,7 meter, en dan geleidelijk de draden bijknippen voor de beste SGV.
Om dezelfde reden is het langste stuk in de figuur 15,46 m genomen, zodat ook dat nog kan
bijgeknipt worden.

Sluit men alle jumpers, dan verkrijgt men een 10 meter werking (grootste lengte als 7/2
antenne). Laat men de overbrugging van de isolatoren, het dichtst bij het voedingspunt open,
dan werkt de antenne op 20 meter. Sluit men die overbrugging en laat men de jumper van de
volgende isolator open, dan werkt de antenne op 15 meter.
Met de twee kortsluitstukken in werking op 10 meter, kan men als extraatje, ook nog op de 80
meter band werken.
Een andere oplossing is deze, waarbij men een /2 omgekeerde V maakt op de hoogste
frequentie, deze verlengt over een isolator aan elke zijde tot een /2 op de tweede hoogste
frequentie, en vervolgens d.m.v. nog eens twee isolatoren en de daarbij behorende lijnstukken
met de gepaste lengte, tot een /2 op de laagste frequentie. Dat zou dan een vrij lange
antenne kunnen worden, die men met de hieronder beschreven oplossingen, kan verkorten
met spoelen in serie met de draden.
Wenst men de antenne ook op 160 meter te laten werken, dan kan men de benen plooien op
de onderuiteinden en terugvouwen naar de mast toe. Met deze horizontale geleider kan men
dan op 2 meter hoogte boven de grond blijven, zodat hij gemakkelijk bereikbaar is.
Maakt men de beenlengte van een dergelijke driehoekvormige antenne gelijk aan 30 meter,
dan werkt ze als 3/2 golflengte (totale lengte) antenne op de 40 meter band.

De mast is best minstens 12 meter hoog. Bij het afregelen van de antenne, stelt men eerst de
juiste lengte in op 20 meter, (kleinste afmetingen), en men doet daarna verder met de langere
draadstukken.
Er is slechts één voedingslijn nodig en geen antennetuner.
Om een goede werking van deze antenne te verkrijgen op alle banden, is het wel belangrijk de
draden zorgvuldig op lengte te knippen en ze in het midden van de gewenste band in
resonantie te brengen.

Op het einde gevoede omgekeerde V voor 10, 15 en 20 meter.
Het lange been is 11/4 lang op 20m, 17/4 op 15m en 23/4 op 10 m.

Door de lengte van het lange been bij te trimmen, kan men een zeer kleine SGV bekomen.
De werking op 10 m en 15 m is mogelijk met dezelfde lengte van het lang been.
Men voedt het best met een transmissielijn, die een geheel aantal halve golflengten lang is op
de centerfrequentie van de band die men het meest gebruikt.
Een eventuele werking op 40 m, vereist een bijkomende lengte aan het voedingseinde van de
antenne.
Omgekeerde V - antenne voor

40, 80 en 160 m

Breedband-uitvoering, door telkens drie draden tot een geheel te bundelen.
In de volgende opstelling, zijn drie paren isolatoren en jumpers gebruikt. De afmetingen
gelden voor 40, 80 en 160 m werking.

De twee bovenste benen hebben een lengte, die goed voldoet voor de 15 m band.
Daaronder komen er nog twee stukken om de antenne in resonantie te brengen op 20 en 40
meter. Daartoe moeten de kortsluitende jumpers, de isolatoren overbruggen.
De sterkste straling en de beste ontvangst hebben plaats loodrecht op het vlak dat gaat door
de twee antennebenen, zoals algemeen het geval is.
Op 80 meter zijn alle jumpers open en het bovenste deel van de antenne werkt als
omgekeerde dipool.
Op 40 meter zijn de bovenste isolatoren overbrugd en de antenne werkt als 3/4 golflengten
omgekeerde V. Op 160 m zijn alle jumpers gesloten.
De linkse figuur geeft een 15-40-80 meter uitvoering.

Indien men helemaal geen jumpers meer wenst te gebruiken, waardoor een groter comfort
ontstaat bij het zenden en ontvangen, dan kan men een aantal inverted V’s installeren en ze
laten samenkomen in de top van de mast, zoals in de onderstaande figuur. Hier is een 40 m
en 80 m uitvoering voorgesteld, waarbij elk been drie geleiders telt, hetgeen een grote
bandbreedte en lage staande golfverhouding over elke band oplevert.
De twee antennen worden hier gevoed met een enkele 70 ohm twin, waarvan elke van de twee
geleiders naar de samengenomen 40-en 80 meter voedingspunten gesoldeerd worden zoals in
de detailtekening afgebeeld.

De omgekeerde V op 40 en 80
De hieronder beschreven antenne is een omgekeerde V antenne, gemaakt uit koperdraad van
2 mm diameter, 6 ei-isolatoren en wat nylon kabel, Men voedt met RG 8/U 52 ohm coaxiale
kabel, bovenaan, in de top van de mast eindigend op een balun naar de 40 m en 80 dipolen.

Afmetingen.
De figuur hieronder geeft de afmetingen per been aan. De twee antennen liggen in vertikale
vlakken die het best, loodrecht op elkaar staan, dus 90 graden verschoven ten opzichte van
elkaar. Met een nylon koord kan men het midden van de vier draden met bijbehorende balun
en daarop aangesloten voedingskabel, naar omhoog trekken.

De pyramide antenne of ‘Skeleton konus’
Door het uitgestraald vermogen van de zender te verdubbelen, zal men ontvangstrapporten
krijgen van de korrespondent, die misschien een half S-punt hoger liggen. De betere oplossing
is een goede antenne te gebruiken zoals de Skeleton conus, die een 2 db tot 4 db winst
oplevert ten opzichte van de enkelvoudige dipool. Men kan hier ook een soort dubbele delta
loop in zien (de delta-loop wordt in een volgend hoofdstuk besproken). De winst is afhankelijk
van de frequentieband, en bedraagt 2 db op 80 meter en tot 5 db op 10 meter.
We gebruiken dikke koperdraad van minstens 2 mm diameter.
Alhoewel de vorm van deze antenne doet denken aan een omgekeerde V, is ze in feite een
variante op de gevouwen dipool.
Zoals we weten is een gevouwen dipool veel breedbandiger dan een gewone dipool en kan
deze antenne gevoed worden met een voedingslijn van 300 ohm in plaats van 70 ohm.
Omdat bij de Skeleton conus, twee antennedelen met elkaar verbonden worden, daalt de
voedingspuntweerstand tot 60 à 90 ohm, voedbaar met een 70 ohm symmetrische lijn (een
twin) of via een 1:1 of 1:1,5 balun, met een 50 ohm coaxiale kabel.
De Q-factor is klein, waardoor de bandbreedte groot is, in het geval van de voorgestelde 80 m
antenne: 3,3 tot 4 MHz. Voor deze band, is het best een centrale mast te kiezen die niet
kleiner is dan 12 meter.
De straling is bidirectioneel maximaal, loodrecht op de horizontale basisgeleider, zoals
voorgesteld op de figuur:

Het verkleinen van de beenlengten van de omgekeerde V - antenne.
Men kan hiervoor verlengingsspoelen gebruiken, bevestigd op plaatsen, waar ze de straler
optimaal verkorten. De omringende voorwerpen, huizen, bebossing en aarde kunnen een
invloed uitoefenen op het in resonantie komen van de antenne. Daarom zal bijvoorbeeld de
lengte van een 80 meter antenne kunnen verkort worden tot tweemaal 6,55 m tot 7,15 m.
Een verkorte antenne is nooit een optimale oplossing, omdat de antenne daardoor
smalbandiger wordt,
bijvoorbeeld van 3,6 MHz tot 3,7 MHz met een nog aanvaardbare staande golf-verhouding van
1,8: 1. Soms dringt deze noodoplossing zich op voor klein behuisden met een mini-tuin.

De spoelen.
De spoelen kunnen voor een 80 meter antenne bestaan uit 350 cm lange stukken PVC - buis
met 2 cm diameter, en een wanddikte van 3 mm, waarop 145 windingen koperdraad liggen, in
een er met een draaibank ingetrokken spiraalvormige gleuf.
Wie over deze laatste mogelijkheid niet beschikt, kan 145 windingen dikke geïsoleerde
koperdraad gebruiken, dicht tegen elkaar gewikkeld. De spoellichamen worden met twee
koperen of ijzeren stoppen afgesloten, zoals men ze vindt in de sanitaire afdeling van
supermarkten. De uiteinden van de wikkeling worden daaraan gesoldeerd, en met een
bandschroefklem, de antennedraden daaraan elektrisch verbindend vastgeschroefd, eventueel
daarbovenop nog gesoldeerd, of voor degenen onder ons die kunnen lassen en braseren met
een elektrische (vlamboog trekken met koolstaven) of autogene laspost, met geel koper
daarop gebraseerd.
De spoelen kunnen nog tegen weersomstandigheden geïsoleerd worden met plakband of
ingesmeerd met in toluol of ander oplosmiddel, opgeloste stukken pvc. Men kan over elke
spoel ook een andere pvc-buis schuiven met grotere diameter en deze op de inwendige
vastkleven met pvc-lijm, tegen gure weersomstandigheden.

Op 2 banden werken met belastingsspoelen
Men kan de omgekeerde V in resonantie brengen op twee banden. Het is bijvoorbeeld mogelijk
een 20 meter antenne te gebruiken op 40 meter, door een belastingsspoel aan elk uiteinde aan
te brengen. Ze bestaat uit 96 windingen geïsoleerde draad nummer 18 (= 1 mm diameter ),
dicht tegen elkaar gewikkeld op een 30 centimeter lange spoelvorm met 2 cm diameter.
De spoelvorm kan een pvc buis zijn of een lichthouten droge cilinder, gevernist met
scheepslak, na gedrenkt te zijn in een vloeistof die hout beschermt tegen houtwormen en
trilobieten (= kleine houtvretende kevers).
De W3DZZ als omgekeerde V op 40 m en 80 m.
Hier zijn de spoelen afgestemd met hun eigen capaciteit of met een uitwendig daar parallel
mee gesoldeerde kleine condensator, om ze in het midden van de 40 meter band in resonantie
te brengen. Dat midden kunnen we rond de 7,075 MHz leggen, nu dat we met de nieuwe
wetgeving ook het segment 7,1 tot 7,2 MHz mogen gebruiken.
Telegrafisten leggen dat midden lager, en regelen de antenne, en dus in de eerste plaats de
spoel (gebruikt als sperkring op 40 meter) met een griddip-meter of transistor-dip meter af ter
plaatse van de antenne, en aan de zendzijde tunen ze de zender voor de kleinste staande golf
verhouding in het band-segment dat ze het meest gebruiken. De spoel werkt als “trap” die op
de 40 meter band werkt als open keten,
dus de antenne onderbreekt op de plaats waar ze aangebracht is, en als niet afgestemde
verlengingsspoel met een zekere zelfinductie in microhenries, op de 80 meter band, zodat het
40 meter stuk draad fysisch verlengd wordt, zowel door de spoel, als door het onder de spoel
aangebracht stuk 80 meter draad.
De W3DZZ inverted V is iets langer dan een 40 meter halve golf dipool. De spoelen worden
gewikkeld op een stuk plastieken tuinslang van 3 cm diameter (verkrijgbaar bij HUBO en in
andere doe-het-zelf winkels).
Deze drager wordt bewikkeld met 197 windingen dikke geïsoleerde koperdraad.
De uiteinden van de draad worden door twee gaatjes gestoken die op de uiteinden van de
drager geboord worden en daar gesoldeerd aan twee soldeerlipjes die geklemd zitten onder
twee geelkoperen schroefjes in twee gaatjes daarnaast.
De lengte van de centrale mast is niet kritisch, en een tophoogte van 7 meter geeft reeds
goede resultaten.
De houten paaltjes opzij om de uiteinden van de twee benen aan te bevestigen, hoeven ook
niet groter te zijn, dan 1,5 meter.
De voeding bovenaan gebeurt rechtstreeks met een 70 ohm symmetrische lijn (twin)
of met een balun, gevoed door een coaxiale 50 ohm kabel, of met een delta aanpassing, of een
gamma-aanpassing.

De omgekeerde V-antenne met parasitaire elementen, reflector en/of director.
Voor de OM ‘s die wensen aan DX te doen op 40 m of op 80 m, of willen traffikeren in een
bepaalde richting en zin, is het mogelijk de winst en het richtingseffect te verhogen door aan
de antenne een director of een reflector, of beiden, toe te voegen.
Deze parasitaire elementen werken volgens dezelfde principes die we kennen uit de constructie
van Yagi-beams. De director is altijd 5 % korter dan de straler, en de reflector altijd 5%
langer. De polarisatie is overwegend horizontaal.

Het rendement van een dergelijk systeem is afhankelijk van de afstand tussen de elementen.
Deze afstand kan zowel een achtste, als een tiende van een golflengte bedragen in het geval
van een director, en 0,25 of 0,2 of 0,15 golflengten in het geval van een reflector. Het is best
de beenhoek van alle elementen 120 graden te nemen of groter, want hoe kleiner deze hoek
is, des te langer moeten de benen worden op een gegeven frequentie. We weten ook, dat hoe
dichter de reflector en/of de director in de nabijheid van de straler staat, de voedingsweerstand
van deze laatste daalt. Men zal hier met een coaxiale 50 ohm kabel via een 1:1 balun, de
straler kunnen voeden, als goed compromis.
Metingen wijzen uit, dat men met een dergelijke opstelling met twee elementen een winst kan
halen van 5 db boven deze van een dipool. Sommigen spreken over 7 db.
De prijs die men hiervoor betaalt, is de noodzaak van een tweede paal, mast of boom. Men kan
de twee elementen verschuifbaar ten opzichte van elkaar ophangen aan een plastieken
waskoord, gespannen tussen de twee masten met aan het ene uiteinde, een sterke metalen
veer (uit de autosector of van afgebroken metalen kantelpoorten) om de beweging van de
masten in de wind, bij stormweer, op te vangen.
De praktische afmetingen van een 80 meter omgekeerde V antenne met director, zijn in de
onderstaande afbeelding aangegeven.

Merk op dat de masten vrij dicht bij elkaar kunnen geplaatst worden omdat een tiende
golflengte op 80 meter, op een frequentie van bijvoorbeeld 3,6 MHz, als centerfrequentie
gekozen, slechts 8,3 meter bedraagt.
40 meter omgekeerde V -beam.
In de onderstaande figuur is een kombinatie voorgesteld van een antenne, waarvan men de
director met jumpers kan verlengen tot reflector.
Daardoor kan men de voorkeurrichting van de straling omkeren. Zijn de twee jumpers open,
dan werkt het rechtse gedeelte als een director.
Zijn ze gesloten, dan wordt het rechtse element een reflector.

40-80 m tweeband inverted V-beam.
Alhoewel dit niet zo voorgesteld is in de figuur, is de hoek tussen de twee benen van elke V,
altijd minstens 120 graden.

Het antenne-element zelf heeft een enkel paar jumpers. Deze zijn open voor een werking op
40 meter, en gesloten voor een 80 meter werking. Het parasitair element heeft vier paren
isolatoren, hetgeen een bidirectionele werking van de antenne toelaat.
Op 40 en 80 meter werkt het parasitair element, ofwel als director, ofwel als reflector.
Zijn de hoogst gelegen jumpers open, dan werkt het parasitair element als een director op 40
meter.
Zijn al de jumpers gesloten, dan werkt het parasitair element als reflector op 80 meter.
De onderlinge afstand tussen het gevoed element, en het parasitair element, bedraagt /4 op
40 meter. Op 80 meter, is dit dan ongeveer 0,125.

Omgekeerde V, met reflector of director, opgehangen aan een enkele mast.
Hoe een dergelijke opstelling kan verwezenlijkt werden, blijkt uit de volgende figuur.
De ref1ector of director, bestaat uit een niet onderbroken draad, die gespannen is in een
dubbel vlak, dat wat schuin staat tegenover het ander dubbel vlak, waarin de omgekeerde V
antenne ligt.
Deze laatste ligt in een schuin vlak, met tegenovergestelde helling als deze van de reflector of
van de director, zodat men tot een soort pyramide komt, waarbij de helling van het vlak dat de
benen van het parasitair element bevat, het grootst is.
De onderlinge afstand tussen de antenne en de reflector of de director, varieert dan ongeveer
tussen 0,1 en 0,25.
Afmetingen voor een werking op de 40 m band, zijn gegeven in de volgende figuur.

Met open jumpers, werkt het parasitair element als director, en bij gesloten jumpers als
reflector. De uiteinden van de reflector, moeten, zoals op de
figuur, wat verder uiteenstaan, als deze van het antenne-element zelf.
End-fire omgekeerde V-beam.
De antenne met de afmetingen, gegeven in de hieronder staande figuur, werd ontworpen voor
gebruik met een antennetuner, en wordt gevoed door een open symmetrische tweedraadsvoeding (kippenladder).
Daardoor kan men deze antenne laten stralen op alle banden tussen 10 en 80 meter.
Op de banden tussen 10 en 40 meter, is de winst en de directiviteit, in de twee zinnen, vanaf
de uiteinden in het vlak waarin de twee elementen liggen, groot, vooral op 10 meter. Dit is een
zogezegde “end-fire “ - uitvoering van een omgekeerde V-beam, terwijl de bovenstaande
voorbeelden “ broadside “ - bundel -antennen waren (‘breedstralers’).

Drie element beam met omgekeerde V-elementen voor de 40 m band.
Men kan de elementen ophangen aan een dikke nylon koord, waarin knopen gelegd worden om
er zeker van te zijn dat de elementen op de ingestelde onderlinge afstand blijven hangen,
ofwel kan men ze zelfs ophangen aan een bestaande 40 m dipool of een bestaande 8o m dipool
of gevouwen dipool. Op deze wijze worden deze laatsten als ondersteuning gebruikt voor de Velementen. Kiest men voor een dergelijke oplossing, dan wordt de V en de dipool met
afzonderlijke voedingslijnen gespijsd.

Afhankelijk van de gekozen frequentie in de 40 m band, kan de beenlengte van de straler
bijvoorbeeld liggen tussen 10 m en 10,5 m per been (als kwart golflengte).
Men zou deze V-beam, bij kleine behuizing, ook eventueel kunnen laten ondersteunen door de
nok van een schuin afhellend dak van een huis of schuur.

Als algemene oplossing is naast de afgebeelde omgekeerde V-beam voor de 40 m band, ook
nog een twee-element uitvoering weergegeven met een straler en een reflector.
De straler heeft een totale lengte van 0,94/2 en de reflector is 1,02/2 tot 1,05/2 lang,
waarbij de tussenafstand tussen de elementen 0,125 of een achtste van een golflengte
bedraagt.
In feite werkt deze door OK1ATP uitgewerkte V-beam als een ZL-special (oorspronkelijk
ontworpen door de Amerikaan John Kraus, W6SAI). Deze twee element-uitvoering, is speciaal
in die zin, dat ze gevoed wordt met een open lijn, een kwart slag gedraaid, zoals voorgesteld in
de detail-figuur. Deze laatste gaat dan met een 300 ohm televisie-twin naar een transmatch,
om de beste S.G.V. te kunnen instellen ter plaatse van de zender-ontvanger.
De omgekeerde V draaibare beam voor de 15m en 20 m band.
We hebben reeds heel wat factoren genoteerd, die in het voordeel spreken van de omgekeerde
V antenne, voor dx-werk:
 - lage stralingshoek
 - interessante winst
 - richtingseffect
 - ontvangen signalen, weinig onderhevig aan fading.
Men kan daarom de prestaties van yagi-beams evenaren door een eenvoudige draaibare beam
te maken met twee elementen, een straler of gevoed element, voorafgegaan door een director.
We weten dat de top van de omgekeerde V een lage potentiaal heeft, omdat in dat
voedingspunt ( een stroombuik en) een spanningsknoop aanwezig is.
Daarom kan men overgaan tot een constructie “alles aan massa“, zoals dit bij vele yagi antennen het geval is.
De voeding gebeurt dan met een gamma-match, die toelaat de juiste aanpassing van een
coaxiale kabel, aan de antenne, te bekomen.
Ook op gebied van het gemak van draaibaarheid van de beam, is dit een eenvoudige
oplossing. De onderlinge afstand tussen de director en de straler, wordt ingesteld op een
tiende van de golflengte op het gekozen segment van de 20 meter band, dus rond de twee
meter, zodat deze afstand ongeveer 0,13 golflengten bedraagt op de 15 m band, hetgeen een
goede keuze is. Het is duidelijk, dat we op deze wijze een compacter beam verkrijgen dan het
geval zou zijn met een yagi - uitvoering voor dezelfde twee banden.
Men zou een zelfde V-beam kunnen maken voor de 10 m en de 2 m banden op voorwaarde
dat men dan verschillende onderlinge afstanden tussen de stralers en de directoren aanhoudt.
De 2 m director zal dan veel dichter tegen de 2m straler staan, zodat de beam niet meer dat
mooi symmetrisch opgebouwd uitzicht heeft.

Men kan de antenne natuurlijk ook zo bouwen, dat de 20 m elementen aan de onderzijde van
de drager liggen, en de 15 m elementen bovenaan, maar dan staan de 20 m elementen
dichter bij de aarde, hetgeen ongunstiger is voor 20 m -werking.
AWG - draadtabel.
AWG- nummer
weerstand
Ohm/m
4/0=
11,7
3/0= 000
2/0= 00
1/0= 0
1
2
3

0000 107

| in mm2

302

0,202704
0,255512
0,322424
0,406392
0,512664
0,64616
0,81508
1,027624
1,295928
1,634096
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119
94
75
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47
37
30
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2,598088
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20,9428

5,9
4,7
3,7
2,9
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8
9
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11
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2,30
2,05
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0,00328
0,00413
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0,00657
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18

1,63
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0,000203
0,000256
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0,000407
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19
20
21
22
23
24
25
. 26
.
27
28
29
30
31
32
33
34
35

0,912
0,812
0,723
0,644
0,573

0,653
0,518
0,410
0,326
0,258

0,511
0,205
0,455
0,162
: 0,405
0,129
0,361
0,102
0,321
0,0810
0,286
0,0642
0,255
0,0509
0,227
0,0404
0,202
0,0320
0,180
0,0254
0,160
0,0201
0,143 0,0160

:

0,0264
0,0333
0,0420
0,0530
0,0663

26,40728
33,292
41,934
52,9392
66,7303

1,8
1,5
1,2
0,92
0,729

0,0842
0,106
0,134

84,1976
106,1736
133,8568

0,577
0,457
0,361

0,169
0,213
0,268
0,339
0,427
0,538
0,679
0,856
1,08

168,8216
212,872
268,4024
338, 496
426,728
538,248
678,632

0,288
0,226
0,182
0,142
0,113
0,091
0,088
0,072
0,056

Referenties:
1) dipole and long wire antennes door W3FQJ, M. Noll.
2) hy-gain kataloog.
3) telrex kataloog.
4) the skeleton cone antenna (W5ZBC) in 73 magazine.
5) long wire inverted V antennas sans tuner door W3FQJ (QST Aug 69)
6) Funktechnik 1972 nr 7.
7) traveling wave linear antennas for the HF and VHF ranges Fisher, Telefunken)
8) Verkürzter dipol für das 80 m band, DL7LJ, UKW Berichte.
9) A complete multiband antenna system door W1ICP ( QST, Nov 67 )
10) De omgekeerde V - antenne, deel I en II, door ON4KE, CQ-UBA.
11) de guywire pyramid (CQ-QSO)
12) the V- beam on 40 and 80, door K8LTU.
13) 160,80,75 meter broad-band inverted V, door W2PV (QST, nov.70)
14) the band divider beam antenna, door W6TYG en W4TDI. ( QST dec. 69 )
15) beams with inverted V - elements, door W5LT ( QST,nov.70)
16} Inverted V radiation patterns, door D.W. Covington,K4GSX, in QST, mei 1965.
17) De W3DZZ omgekeerde V antenne, in Ham Radio blz. 60, februari 1970.

