De uitgebreide dubbele Zepp (UDZ) antenne.
door Willy Acke, ON4AW.

Inleiding:
De benaming Zepp is afgeleid van de op een uiteinde gevoede /2 antenne die in de jaren
1920 tot 1930 gebruikt werd, onderaan de (duitse) zeppelin’s hangend als zend- en
ontvangstantenne voor de toen nog vrij primitieve zend- en ontvangst-apparatuur aan boord
van luchtschepen. Het ontwerp-idee werd overgenomen door de radioamateurs, die de
antenne niet enkel op het einde voedden maar er ook een dubbele Zepp van maakten, in het
midden gevoed. Het waren en zijn draad-antennen waarin gebruik gemaakt wordt van de
wetenschap, dat de verre afstand straling van een dergelijke antenne verbetert, en de
stralingshoek verkleint, dalend van b.v. 60 graden tot 20 graden (lagere hoek= betere DX),
naarmate de antenne langer wordt, zoals bij V-antennen en ruit-of – rhombic antennen.

Kort samengevat:

A) Een Zepp is een op het einde gevoede /2 antenne.
B) Een dubbele Zepp (DZ) is een in het midden gevoede dipool die een volle golflengte lang is.
Deze heeft 1,5 dB winst over een

/2 dipool.

C) Een uitgebreide Zepp (UZ) is een op het uiteinde gevoede (5/8) antenne.
D) Een uitgebreide dubbele Zepp (UDZ) is een (5/4) in het midden gevoede dipool die
bijgevolg bestaat uit twee in elkaars verlengde liggende (5/8)  delen, een collineaire antenne

dus. Er bestaan hierover twee opvattingen, namelijk ook een andere waarin de (5/8)
vervangen wordt door 0,64. Er is een klein verschil, omdat 5/8= 0,625. De beide opvattingen
zullen in de hieronder besproken praktische uitvoeringen aan bod komen, zonder dat die
antennen daarom verschillend presteren. Een (5/4) UDZ heeft 3 dB gain over een

/2 dipool.

Wie de UDZ uitgeprobeerd heeft, keert nooit meer terug naar de dipool.
De UDZ presteert veel beter, zowel bij het ontvangen als het zenden, en zowel voor
de decametrische banden als op de 2 m band.

2) Een dubbele Zepp (DZ) is een in het midden gevoede dipool die een volledige golflengte
lang is. Men kan de dubbele Zepp het best beschrijven als een broadside stralende collineaire
antenne met twee in lijn liggende in-fase elementen, een halve golflengte lang, en gevoed met
een symmetrische feeder van 450 ohm, of beter: 600 ohm. In feite is de voedingspuntweerstand groter dan dat en kan oplopen tot 6000 ohm.
De 600 ohm voedingslijn zal dus eindigen op een ATU (antenne-tuner of -afstemmer) om dit
verschil weg te werken, ofwel kan de 600 ohm of 450 ohm lijn gebruikt worden als Q-match,
een kwart golflengte lang (nog te vermenigvuldigen met de verkortingsfactor van de isolatie
indien men hiervoor een lintlijn gebruikt). Dan vinden we aan het ander uiteinde een
impedantie met waarde gelijk aan (600) 2/6000= 360000/6000= 60 ohm. Dit is prima om op
die plaats een 1:1 balun te plaatsen om deze ongeveer 60 ohm waarde (6000 ohm
voedingspuntweerstand was een schatting, daarom: ongeveer 60 ohm, kan evengoed 50 ohm
zijn) aan te passen aan een coaxiale 50 ohm kabel naar de shack. Dit is een oplossing die door
sommigen verkozen wordt, alhoewel niet de beste.

Men kan een dubbele Zepp bouwen met een lengte ( meters = 300/f als f gegeven is in MHz),
die het best resoneert op de centerfrequentie f van de meest gebruikte band, met in gedachte
dat een multiband werking altijd verliezen met zich meebrengt, zoals ook het geval is bij
multiband antennes met sperkringen of ‘traps’, die slechts over een smalle frequentieband
goed werken en daarbuiten kostbare HF watts laten verloren gaan.
Het gaat hier over het feit, dat als men geen balun of Q-match gebruikt, maar het uiteinde van
de 600 ohm of 450 ohm (als men niet anders kan: 300 ohm twin die men nog liggen heeft in
de shack) voedingslijn rechtstreeks naar een ATU in de shack laat lopen, men deze collineaire

antenne perfect op twee banden kan laten werken, bijvoorbeeld op 40 meter als halve golf
dipool en op 20 meter als dubbele Zepp.
Dit is ook mogelijk wanneer men bovenaan in het voedingspunt van de antenne een 12:1
(voor 600 ohm) of 9:1 (voor 450 ohm) ferriet-ringkern-balun plaatst waarop de 50 ohm
coaxiale voedingskabel naar de shack aangesloten wordt. Door de ATU bij te regelen, kan men
deze antenne ook op de 10 m band laten werken, vermits 40 m,20 m en 10 m in harmonisch
verband staan. De berekening van een beenlengte, dus elke helft van een dubbele Zepp,
gebeurt op de klassieke manier, bijvoorbeeld voor een frequentie van 7,050 MHz:
 (meter)= 300/f(in MHz)= 300/7,05= 42,55 meter. De voeding heeft plaats in het midden
van de twee helften van elk /2= 21,275 meter. Deze lengte moet vermenigvuldigd worden
met de capacitieve verkortingsfactor in een luchtomgeving: 0,96: 21,275*0,96= 20,43 meter.
Met een antenne die tweemaal 20,43 meter lang is, kunnen we dus op drie interessante
amateurbanden werken. Volgens NB6Z werkt deze dubbele Zepp, die hij voedt met hoge
kwaliteit 300 ohm lintlijn, ook op de 15 meter band, en op 18 MHz:

Deze antenne presteert veel beter en veelzijdiger, dan bijvoorbeeld een vertikale grondvlak of
groundplane antenne, of een gewone dipool, en met weinig middelen en weinig zichtbaarheid
(draad: buren of xyl zullen niet reclameren) bekomt men een antenne, met bidirectionele
beam-werking. Als draad kan men eventueel stalen waslijn nemen onder isolatie, of zo dik
mogelijke koper-of beter bronsdraad. (minstens 2 mm diameter).

De winst van een dubbele Zepp bedraagt 1,5 tot 2 dB over deze van een halve golf dipool.
Gebruikt men tweemaal twee elementen in fase gevoed, bijvoorbeeld boven elkaar geplaatst,
dan vergroot de winst tot 4 dB. Radioamateurs zijn twee of meer in het midden gevoede
stralers boven elkaar gaan plaatsen in hetzelfde vertikaal vlak met een tussenafstand van /2
en met elkaar verbonden via recht doorlopende of gekruiste/getwiste voedingslijnen, teneinde
de winst van het geheel met meerdere decibels te vergroten (vooral op VHF en UHF
gebied).Men zorgt er wel voor, dat elke halve golf straler 0,95. /2 is, om zoals steeds,
rekening te houden met de capacitieve verkortingsfactor van de omgevende lucht aan de
uiteinden van de antenne.
Gebruikt men twin lintlijn voor de /2 verbindingsstukken, dan geldt daar eveneens dat deze
met de verkortingsfactor voor de polyethyleen-isolatie moeten vermenigvuldigd worden, dus
0,66. /2. Dit maakt de antenne echter kleiner en is dus een gunstige factor.
Deze principes gelden ook voor dubbele Zepp antennen. Wat de Zepp-afmetingen betreft,
nemen we als voorbeeld een 14,1 MHz antenne. De lengte per been wordt 0,64=
0,64*21,27= 13,6 meter. Rekening houdend met de 0,96 verkortingsfactor: 13,6*0,96= 13
meter.
Tabel: aantal elementen van uitgebreide dubbele Zepp en de winst in dB:
2
3,5 tot 4
3
5,5
4
7
5
8
6
9
Bij meer dan twee elementen worden ook boven elkaar geplaatste elementen bedoeld (vooral
op VHF en UHF), bijvoorbeeld twee maal twee, of driemaal twee, allen in fase gevoed. De
winst hangt af van het aantal elementen en hun onderlinge afstand. De directiviteit vergroot
met het aantal elementen die gelijnd in een plat vlak liggen. Om de winst te vergroten kan
men achter een Zepp ook een reflector plaatsen, zoals de volgende figuur als basis-idee toont.

Men trekt na afwerking, de antenne zo hoog mogelijk op aan de bomen of masten met een
katrol aan de mast, of twee nylon-koorden over een tak van de bomen geworpen, maar indien
het onderste horizontaal gedeelte van de antenne op 1,5 meter boven de grond hangt, zal de
antenne nog goed werken. Hoger is natuurlijk beter. Een dergelijke antenne straalt vooral
onder lage hoek, hetgeen fb DX garandeert.
uitgebreide Zepp (UZ) is een op het uiteinde gevoede 0,64  lange antenne. Soms
gebruikt men in plaats van de 0,64, de waarde (5/8) maar dat is, zoals reeds hierboven
vermeld, niet helemaal hetzelfde, want (5/8)= 0,625. De ideale hoogte van de antenne,
boven de grond gespannen, is 0,6.

3) Een

4) Een uitgebreide dubbele Zepp (UDZ) is een 5/4

in het midden gevoede dipool.

Indien men daarvoor de mogelijkheden en voldoende ruimte (tuin) heeft, kan men het best

verschillende zepp’s installeren met telkens een tweemaal 5/8  lengte op de gekozen banden,
in plaats van een multiband zepp te gebruiken met een antenne-afstemmer (ATU).
De volgende waarden geven een idee over de afmetingen van een UDZ voor verschillende
banden:
20 m op 14,050 MHz (CW): 26,69 m tot 27 m (=met extra lengte voor de bevestiging van drie
isolatoren: een op elk uiteinde en een in het midden).
20 m op 14,200 KHz (phone):26,4 m tot 26,7 m.
30 m op 10,11 MHz (WARC): 37 m tot 37,2 m.
40 m op 7,050 MHz: 53,19 m tot 53,5 m.
80 m op 3,6 MHz: 104,16 m tot 105 m.
160 m op 1,85 MHz: 202 m tot 204 m.
Een halve golf dipool, die berekend is voor het elektrisch midden van de 12 meter band
(24,940 MHz) is 5,7 m lang, terwijl een UDZ voor dezelfde frequentie 14,6 m lang is. Dat is
dus langer dan twee /2 dipolen in elkaars verlengde. Indien men verkiest met 1 enkele UDZ
op meerdere banden te werken, dan is er voor het afstemmen en voeden een antenneafstemmer of transmatch nodig met symmetrische uitgang, waarvan de meest voorkomende
waarden 75, 300,450 en 600 ohm zijn. (kunnen we zelf met enige moeite maken, indien niet
voorradig in de shack). Met een goede antenne-tuner, werkt men op weinig tijd, een groot
aantal dx-stations op de banden 6 tot 160 meters. Op de 160 meter band werkt de antenne
slechts goed, wanneer de voedingslijn een welbepaalde lengte heeft.
Meer over de uitgebreide dubbele zepp (UDZ).
Het is een antenne die normaal niet in resonantie is op een bepaalde frequentie, tenzij men ze
daarvoor wel ontwerpt met twee beenlengten van 0,64  of 5/8

.

Als basisgedachte, kan men stellen dat een UDZ een twee-element collineaire antenne is, die
een superieure winst en directiviteit vertoont in vergelijking met een halve golf dipool.
Wanneer men de dubbele uitgebreide zepp ontwerpt voor slechts 1 frequentieband waarop elk
been 5/8 of 0,64 golflengten lang is, dan heeft ze 3 dB winst over een halve golf dipool.
Daarvoor moeten de twee benen wel precies even lang zijn, en de voedingslijn moet volledig
loodrecht op de richting van de draad naar beneden lopen en wel over een zo groot mogelijke
afstand, dus niet te snel afbuigend en van richting veranderend naar een raam of andere
ingang van de shack. Anders zal een der benen van de antenne hoogfrequent oppikken dat op
de voedingslijn zit, en zal uit stroom-balans geraken. Een daling onder rechte hoek met een
lengte van tenminste een vierde golflengte wordt aangeraden. Indien de antenne niet genoeg
stroom zou trekken van de zender, kan een kleine verkorting of verlenging van de voedingslijn
daaraan verhelpen.
In verband met het voeden van een uitgebreide Zepp, gelden de opmerkingen die niet genoeg
kunnen herhaald worden, namelijk dat bij een voeding in het midden van een symmetrische
antenne-opstelling, nooit een coaxiale kabel rechtstreeks tussen de twee voedingspunten mag
aangesloten worden. Omdat de buitenmantel van de voedingskabel elektrisch neutraal is, en
geaard, werkt slechts de helft van de antenne als straler, namelijk deze waarop de
binnengeleider van de coax aangesloten is.
Op de andere helft staat er geen veldverdeling. Het gevolg van deze toestand is een vervormd
stralingsdiagram, dat veel te klein is voor een goed gericht zenden en ontvangen, en
ongewenste inductiestromen in de buitenmantel-afscherming van de coaxiaal zal induceren.
Deze mantelstromen vloeien af naar massa, maar stralen tegelijkertijd ook parasitair uit,
daarbij de radio-en televisie-ontvangers van de buren storend.
Deze antenne moet gevoed worden met een open kippenladder of een 450 - 600 ohm lintlijn
met grote afmetingen en grote gaten in de isolatie tussen de geleiders.

Wanneer men een open feeder als voedingslijn over een zekere lengte naar beneden hangt,
kan men op het einde daarvan een 9:1 (450: 9 =50) balun aansluiten, die toelaat via een 50
ohm coaxiale kabel de antenne te verbinden met de uitgang van de Tx/Rx.
Wenst men een quasi verliesvrije voeding, dan is het aan te raden, de 450 ohm (kippen)ladderlijn zelf te maken met twee evenwijdige koperen draden van 2 tot 3 mm diameter,
gescheiden door afstands-isolatie-stukken die men met een ijzerzaag kan zagen uit teflon,
bakeliet, of gecreosoteerd en gevernist hard hout, waarin op de uiteinden een gaatje geboord
is om er een antennedraad door te steken. Sommigen raden het gebruik van balpennen aan,
maar daarbij is te vrezen dat deze zullen breken tijdens stormachtige weersomstandigheden.
De tussenafstand tussen de geleiders kan berekend worden uit Zo= 276*log(2D/d) en bij
koperdraad met 3 mm diameter en Zo= 450 ohm, leiden we daaruit af: (450/276)*log(10)=
1,63*log(10)= log(2D/3) of 101,63= 42,66= D/1,5 of D= 1,5*42,66= 64 mm, d.w.z. 6,4 cm
afstand tussen in de spacers geboorde gaatjes. Dat betekent dat de isolerende voldoende
dikwandige afstandsstukken in dit geval 8 tot 10 cm lang mogen gemaakt worden.
Het is best elke UDZ zo hoog mogelijk op te hangen voor de beste resultaten op de
hoogfrequent banden.
Maakt men een UDZ voor de 80 meter band, dan kan het moeilijk blijken een toch vrij lange,
naar beneden (getrokken door het gewicht van de feeder+balun) hangende antenne, veel
hoger dan 10 meters boven de grond op te trekken tussen bomen, masten of
bevestigingspunten allerhande. Tien meters hoogte vertegenwoordigen slechts 0,125  op de
80 meter band, met het gevolg dat het stralingsdiagram van deze antenne zijlobben zal
vertonen met vooral een ongewenste opstraling naar boven onder een (te) hoge hoek.
Ongewenst, want dx zal beter mogelijk zijn met een lagere opstraling.
De tweemaal 0,64 collineaire UDZ heeft een 1,5 dB grotere versterking dan de gewone DZ
met twee /2 elementen. Daardoor verkrijgt men een antenne met 3 dB winst over een halve
golf dipool op dezelfde frequentie. (=3 dBd, dus geen 3 dBi: dBd= winst over /2 dipool, dBi=
winst over isotrope straler of rondstraler. dBd is 2,1 decibels sterker dan dBi).
Het afregelen van dit antennesysteem voor de kleinste SGV gebeurt niet door iets te wijzigen

aan de tweemaal 0,64  lengte (reeds serieus lang op de 80 m band), als in het midden
gevoede collineaire draad antenne, maar door de lengte van een te lang gekozen voedingslijn
in te korten tot de SGV tot 1 gedaald is. Men weet dan meteen dat de lengte van de 450 ohm
lijn optimaal is, dat rekening gehouden werd met de verkortingsfactor van de isolatie of het
dielectricum tussen de geleiders van de voedingslijn, en dat deze op elektrisch gebied gelijk zal
zijn een aantal halve golflengten tussen de Tx/Rx en de antenne-aansluiting.
Een verbeterde dubbele Zepp.
In hetgeen volgt, wordt een dubbele uitgebreide Zepp beschreven voor de 40 m en 80 m
band, waaraan twee condensatoren met kleine capaciteitswaarde werden toegevoegd,
vervaardigd uit korte stukken RG-8. Wanneer deze op een juist gekozen plaats worden
aangebracht, verbetert het stralingsdiagram, en de impedantie die door de voedingslijn gezien
wordt in het voedingspunt van de antenne, verandert van een reactieve (=maakt een antennetuner noodzakelijk) smalband waarde in een resistieve breedBand weerstandswaarde.
Daardoor is het mogelijk deze antenne te voeden zonder antenne-afstemmer met een SGV die
kleiner is dan: SWR < 1,5:1 over de gehele 40-meter band, en met een SWR < 2:1 over de
gehele 80-meter band.
De UDZ bestaat essentieel uit twee collineaire dipolen, die elk op een einde gevoed worden,
dus in het midden van de totale 1 lange antenne. De oplossing om het stralingsdiagram te
verbeteren, ligt in het wijzigen van de stroomverdeling op de antenne, die een slechte vorm
heeft. De eenvoudigste vorm om dit te doen, is het in serie plaatsen van een inductieve of
capacitieve reactantie in beide benen van de antenne, d.w.z. een serie-spoel of een seriecondensator. Een condensator met goed gekozen eigenschappen en uitvoering, verdient de
voorkeur omdat hij minder verliezen heeft en een hogere Q-factor dan een spoel. Door de
ligging van de twee condensatoren te veranderen, wordt het snel duidelijk dat men de
reactantie die een gewone UDZ vertoont, volledig kan opheffen door de capaciteitswaarde van
de condensatoren aan te passen, tot wanneer de antenne zich over de ganse frequentieband
als een zuivere weerstand gedraagt.

Afhankelijk van de plaats waar de condensatoren zich bevinden, en van de capaciteitswaarde
die men er aan geeft, ziet men in het voedingspunt van de antenne een weerstand die kan
gevarieerd worden van 150 ohm tot 1500 ohm. Het is dus mogelijk de twee condensatoren op
een zodanige plaats in de twee benen van de antenne vast te solderen, en hun waarde zo in te
stellen, dat men in het voedingspunt een weerstandswaarde van 450 ohm ziet. Vanaf dat
ogenblik kan men deze gewijzigde UDZ voeden met een 450 ohm transmissielijn of twin, met
daarop in een lager gelegen punt, een 9:1 balun die we zelf wikkelen op drie samengeplakte
ferriet- of ijzerpoeder-kernen om over te gaan naar een goede kwaliteit 50 ohm coaxiale
voedingskabel zoals de RG 213.

De figuur A toont het stralingsdiagram van de 40 meter UDZ, ontworpen voor een centerfrequentie van 7,1 MHz, en zo hoog mogelijk boven de grond opgehangen, in vergelijking met
het stralingsdiagram van een /2 dipool op dezelfde hoogte, ter vergelijking. De elevatie-of
opstralingshoek bedraagt 26°, in het maximum van de hoofdlob.
Fig B: Schema van de gewijzigde N6LF Zepp met de daarop aanwezige nieuwe vorm van
stroomverdeling. De totale lengte van de antenne bedraagt 51,5 meter, en twee 9,1 pF
condensatoren werden op 7,6 meters aan elke zijde van het midden aangebracht. Daardoor
veroorzaakt de stroomverdeling geen ongewenste, nutteloze en zelfs schadelijke zijlobben
meer in het stralingsdiagram. De fig. B toont de gewijzigde stroomverdeling, vooral in het
midden van de antenne, die de reden is voor de verbetering van het stralingsdiagram.

Fig. C toont de stroomverdeling op de klassieke UDZ antenne. De tegengestelde stromen
dichtbij het midden van de antenne, zijn de oorzaak van het ontstaan van de zijlobben in het
stralingsdiagram. De extra winst die een UDZ vertoont t.o.v. een dipool, is te wijten aan de
scheiding tussen de twee stroom-maxima. Daarentegen zal de kleine negatief gerichte stroom
in het midden van de antenne, van de hoofdlob-stroom aftrekken en het ontstaan van de
zijlobben veroorzaken.
Fig. D Azimuthaal stralingsdiagram van de N6LF verbeterde UDZ
antenne (volle lijn),
vergeleken met de klassieke UDZ in streepjeslijn. De hoofdlob van de gewijzigde antenne is
merkelijk breder dan deze van de klassieke uitvoering, en de zijlobben zijn kleiner en worden
dus beter onderdrukt. De ongewenste zijlobben zijn nu met 20 dB verkleind en de hoofdlob is
nu 43° breed tussen de 3-dB punten in vergelijking met de slechts, 35° bij een oorspronkelijke
UDZ.
De klassieke UDZ heeft 3 dBi winst over een dipool, maar enkel over een betrekkelijk kleine
hoek van 35° waardoor men in feite enkel goede communicatie-resultaten boekt met
tegenstations die liggen in een richting die loodrecht op het midden van de antenne staat. De
bundelbreedte tussen de twee -3 dB punten is 35°, en benevens deze (te) smalle hoofdlob,
zijn er vrij grote zijlobben aanwezig in het stralingsdiagram, en deze pikken ruis en storingen
op.
Constructie details.
(a)

voor de vervaardiging van een condensator, gemaakt met RG-213 coaxiale kabel.

(b)
Fig.
(b) toont hoe men de condensator beter tegen regeninslag en
weersomstandigheden kan beschutten en verzegelen, door hem in een PVC buis in te sluiten.
Voor de antenne werd #14 koperdraad gekozen, en de condensatoren werden vervaardigd uit
9 cm lange stukken RG-213. De capaciteitswaarde wordt door het inkorten van de te lang
gekozen stukken kabel, met een digitale (RLC-) capaciteitsmeter, ingesteld op 9,1 pF. Een RLC
meter kost niet veel, en wie er geen budget wil aan besteden, kan er zelf een bouwen, volgens
schema’s gepubliceerd in tal van radio(-amateur) tijdschriften. Het is belangrijk de op maat
gesneden kabelstukken af te sluiten tegen vochtigheid, omdat er gemakkelijk 2000 volt komt
over te staan, en ze, indien niet verzegeld, snel zullen vernietigd worden door overslaande
corona-vonken (overslag en doorslag). Men kan de kabeluiteinden afdichten met silicon
badkamer pasta, of ze nog beter insluiten in een kort stuk PVC-pijp, aan de uiteinden
afgesloten met een plastieken kapje, dat nog eens omwikkeld is met waterdichte plakband.

Deze uitvoering zal goed werken met een zeer geringe SGV, en er is geen antenne-afstemmer
meer voor nodig, op voorwaarde dat men de antenne laat werken op slechts 1 gekozen
frequentieband, waarvoor de antennelengte ontworpen werd.
Dick Ives. W7ISV, ontwierp volgens dezelfde denkwijze en principe, een 80-meter versie van
deze verbeterde UDZ (fig onder (b)). De serie- condensatoren hebben elk 17 pF
capaciteitswaarde en de SWR is kleiner dan 2:1 over de ganse band, zoals door de streeplijn
aangeduid op de grafiek. De antenne is gemaakt uit gevlochten staaldraad onder een koperen
bedekkingsmantel en wordt gevoed met een 450 ohm lintlijn.
Is multiband werking mogelijk?
Een interessante eigenschap van de klassieke UDZ, is dat men ze d.m.v. een antenne
afstemmer op meerdere banden kan gebruiken. Door het toevoegen van de ontkoppelcondensatoren, gedraagt een voor de 40 m band ontworpen verbeterde UDZ zich als een
gewone UDZ omdat de reactantie van de twee serie-condensatoren snel verkleint, en deze
kortsluitingen worden.
De 80 meter werking gaat echter verloren. Iets gelijkaardigs kan gezegd worden over een 80
meter verbeterde UDZ, ook daar zal de werking op 160 m moeten opgeofferd en prijsgegeven
worden.
Uitgebreide dubbele Zepp voor de 15 m band.
Deze antenne bestaat uit twee 8,65 m lange, in elkaars verlengde liggende koperdraden, die in
het midden gevoed worden met 300 ohm televisie- lintlijn. Ze zijn gespannen tussen twee 10
meter hoge masten, bomen of gebouwen met de nodige bevestigingspunten, zoals een
schoorsteen. De gemeten voedingsimpedantie is 120 ohm resistief, maar heeft ook een
reactieve component en is dus van de vorm: Z= R-jX.
De antenne vertoont een sterke capacitieve component van –jX= -j680 ohms, omdat ze te kort
is op de gekozen golflengte. Het is inderdaad een verkorte Zepp op de 15 m band, want als
men uitgaat van een 5/8 lengte van elk der twee delen van de antenne, volgt daaruit een =
8,65/(5/8)= 13,84 m en geen 15 m.
Teneinde de capacitieve reactantie te neutraliseren, is er dus een goede antenne-afstemmer
met symmetrische uitgang nodig, voorzien van de nodige omschakelbare spoelen, om de – jX

op te heffen d.m.v. een + jX. In dat geval kan men deze antenne laten werken op 40, 20,17,
15, 12, en 10 meters. De beste resultaten bekomt men op 17, 15 en 12 meters, alhoewel de
20 meter band ook nog vrij goed presteert, dit alles natuurlijk wanneer er op alle banden
gunstige voortplantingsomstandigheden bestaan in de ionosfeer, dus rekening houdende met
de 11-jarige zonnecyclus.
In het onderstaande stralingsdiagram vertegenwoordigt de grijze figuur de werking op 40 m,
de groene op 20 m en de paarsblauwe op 15 m.

a)
De 10 m band-werking is niet voorgesteld. Op 15 m straalt de antenne naar omhoog
onder een hoek van 26 graden, en heeft ze een winst van 5 dBi over een dipool.
De antenne straalt en ontvangt broadside met twee hoofdlobben. Als men de frequentie
verhoogt, verkleinen deze, en wanneer men de frequentie sterk laat toenemen, ontstaan er
kleine zijlobben en de antenne begint te werken als een lange draad- antenne waarvan de
straling niet meer loodrecht op het midden van de antenne ligt, maar veeleer in de richting van
de draad.
Wanneer men het stralingsdiagram van boven bekijkt, stelt men een goede prestatie (ook 5
dBi in de voorkeurrichtingen) vast op de 10 m band (groene kleur) alhoewel het diagram daar
in twee gesplitst is (volgens het ander diagram (hierboven, maar daarin niet voorgesteld), en
opstraalt onder een hoek van 42 graden. De 20 meter voorstelling is grijs en de 15 m
paarsblauw.
(b):De hier voorgestelde diagramma’s wijzigen in vorm, als de hoogte van de antenne t.o.v.
de grond verandert. De optimale hoogte boven de grond bedraagt 0,6  op de band waarop
men bij voorkeur wenst te werken. Als dat de 40 m band is, is dat dus 24 m, is het de 15 m
band, dan volstaat een ophanghoogte van 9 m. Gaat men daaronder, dus lager, dan ontstaan
er verliezen doordat de grond de straling opslorpt en anderzijds ook weerkaatst, zodat de
lobben van het stralingsdiagram vervormen.
Uitgebreide dubbele Zepp, ontworpen voor de 40 m band, maar goed werkend op 10
m tot 160 m.
Deze antenne die alle banden bestrijkt tussen 10 m en 160 m, bestaat uit twee 5/8  antennen
in elkaars verlengde. De gain bedraagt 2.8 dBi op 160 m, bij een opstraalhoek van
40
graden. De antenne is 51,5 m lang en de hieronderstaande stralingsdiagrammen zijn gemeten
toen de antenne op 17 m hoogte horizontaal was opgehangen.

Over de center isolator in het midden kan een symmetrische 450 ohm voedingslijn aangesloten
worden die eindigt op een antenne afstemmer met symmetrische uitgang of op een breedBand
balun die de voedingslijn-golfweerstand neertransformeert naar 50 ohm coaxiaal. Nochtans is
een symmetrische voedingslijn die eindigt op een antenne tuner met symmetrische uitgang ver
verkiesbaar boven de oplossing waar ook nog een 9:1 of 4:1 balun aan te pas komt, omdat
deze bijkomende verliezen zal opleveren en een hogere SGV.
Een 450 ohm lintlijn vertoont op 28 MHz een verlies van 0,146 dB per 30 meter. Vergelijk dit
met het verlies van een RG-213, dat is een van de beste en duurste 50 ohm coaxiale kabels
die we ons als radioamateur nog kunnen veroorloven, en we vinden voor dezelfde lengte op
dezelfde frequentie 1,142 dB. Daarbovenop komt er nog een verlies van 1,9 dB ingevoerd door
de balun en de daaraan gesoldeerde connectoren, en we zitten samengeteld al aan meer dan 3
dB. Dat betekent dat de zender tweemaal zoveel HF-vermogen moet afleveren aan het
voedingssysteem om de antenne nog evengoed te laten stralen, als wanneer men de gehele
voeding symmetrisch uitvoert.
De halve uitgebreide Zepp antenne. (HUDZ)
Deze antenne is 45 meter lang, en heeft 27 meter voedingslijn die haar geschikt maakt voor
80m, 40m, en 17m. Het is een in het midden met 450 ohm lintlijn gevoede antenne die
ontworpen is voor optimale werking op 7,1 MHz. Ze heeft op die frequentie een gain van 2 dB
over een dipool. Ze resoneert ook op 3,8 MHz met 200 kHz bandBreedte en een SGV = 3:1.
Als men werkt met een IC-756PRO zender-ontvanger, dan laat de daarin gebouwde antenneafstemmer toe deze antenne af te stemmen over de gehele 40 m band en over 200 kHz van de
80 m band zonder iets op welke manier ook te moeten wijzigen. Op 17 m werkt de antenne
ook goed.
Als de SWR te hoog is op de gekozen werkfrequentie van 7,1 MHz, verkort men de voedingslintlijn door ze centimeter per centimeter af te knippen tot een SGV 1:1 bereikt is. De op die
wijze bekomen voedingslijn-lengte zal ook goede resultaten opleveren op 80 m en 17 m.

Als men bij voorkeur op de 80 m band werkt, kan men de frequentie verlagen van 3,8 MHz tot
3,5 MHz door de antennedraad langer te maken en de voedingslijn nog meer in te korten.
Deze bewerkingen zullen praktisch niets veranderen aan het feit dat de antenne goed blijft
resoneren op 7,1 MHz met een goede SGV.
Wat de 80 m band betreft, stelt men daarop de werking op 3,7 MHz in, met een 47 m lange
antenne, gevoed door een 26,6 meter lange 450 ohm lintlijn.
3,6 Mhz bekomt men met een 50 m lange, nog altijd in het midden gevoede antenne met een
450 ohm lintlijn die 26 m lang is.
In de shack is een 1:9 balun vereist om over te gaan van de 450 ohm lintlijn naar de 50 ohm
coaxiale uitgang van de transceiver. Werkt men met een andere Tx/Rx die gevolgd wordt door
een antenne-afstemmer met symmetrische uitgangen 75, 300, 450, 600 ohm, dan stelt dat
balun-probleem zich niet.
Op de twee hieronderstaande stralingsdiagramma’s ziet men dat men met deze antenne een
typisch 8-vormig /2 resultaat bereikt op 80 m, terwijl de 40 m straling en ontvangst gelijkt
op deze, bekomen een gewone UDZ. Op 17 m en zelfs ook op de 21,2 MHz band, waarop deze
antenne ook nog werkt, is het stralingsdiagram er een met verschillende lobben en een
opstralingshoek van 16 graden.
Maakt men de voedingslijn 25 m lang, dan werkt ze ook op de 30 m,12 m en op 28,4 MHz in
de 10 m band. Met een 23 m lange voedingslijn, werkt de antenne op 14,2 MHz.
Een gewijzigde 20 m UDZ voor de 40 m tot de 10 m banden (met behulp van een antenneafstemmer), de WARC -banden inbegrepen.
Afmetingen: 20 m horizontaal, op het einde verlengd met 1,5 m vertikaal naar beneden hangend.
Voedingslijn: open ladderlijn of 450 ohm lintlijn.
De Super Zep is een elegante multi-band draad-antenne. De totale lengte is ongeveer deze van een 40
meter halve golf dipool, en ze wordt gevoed met een 450 ohm lintlijn die eindigt op de symmetrische
uitgang van een antenne-tuner of afgesloten wordt op een 4:1 balun waar een 50 ohm coaxiale kabel
aanhangt naar de uitgang van de Tx/Rx in de shack, via een antenne-afstemmer. De AWG 18 draad
moet zo horizontaal mogelijk opgehangen worden en bestaat uit twee lengten van 11,4 m waarvan 9,9
m horizontaal en (door een der gaten van een isolator gestoken, met het ander gat gevuld met een
nylon koord dat naar een steunmast of boom loopt) 1,5 m op de uiteinden naar beneden hangend,
onderaan verzwaard door een gewicht.
De twee middelste uiteinden van elke draad worden stevig bevestigd aan een keramische, glazen of
plastieken isolator, en daar elektrisch goed verbonden door soldeerverbindingen, met de loodrecht naar
beneden lopende 450 ohm twin.
De antenne straalt en ontvangst breedzijdig (dus loodrecht op de richting waarin de antennedraden
lopen), bv. zuid-oost en noord-west. Ze is horizontaal gepolariseerd en ofschoon het aan te raden is, ze
zo hoog mogelijk op te hangen, zal ze ook nog goed presteren op bijvoorbeeld 7 meter hoogte.
De antenne heeft de grootste winst op de 20 m band, 3 dBi. Het stralingsdiagram vertoont een grote
scherpe lob in het midden die de antenne erg gericht maakt op die band, en twee zijlobben over 60-80
graden aan beide zijden van het midden. Op de 10 m band is ze veel minder directief.
Op de 40 en 30 meter banden werkt de antenne zoals een halve golf dipool, echter met brede en
gemiddeld brede lobben, die maakt dat de antenne op die banden weinig richtingsgevoelig is en even
goed in alle richtingen straalt en ontvangt.
Op 15 m en 27 m vertoont het stralingsdiagram twee brede lobben onder een hoek van 45 graden aan
beide zijden van het midden, en ziet er uit zoals een vlinder, waarbij elke lob een bepaalde winst
waarborgt. Dx onder een lage hoek behoort tot de mogelijkheden, net zoals straling onder een
gemiddelde hoek voor dichterbij afstands-verbindingen door kortere skip werking.
Wat de uitvoering betreft, kan men zowel gebruik maken van de goedkope ei-isolatoren, als het zelf
vervaardigen van isolatoren uit plastieken klerenhangers, die in de gewenste vorm en lengte (10 cm)
gezaagd worden en dan op de twee uiteinden doorboord om de draden door die gaatjes te trekken.
Sommige van die hangers zijn sterk en goed bestand tegen veroudering door ultra-violette straling.

Alle draadverbindingen worden gesoldeerd en daarna geisoleerd met silicon rubber, nog eens omwikkeld
met waterbestendige plakband, tegen regeninslag. Men kan er ook afsmeltbare lijm opdruppelen, d.m.v.
de in een lijmpistool verhitte bruine of witte staafjes. De 4:1 of 1:4, of een 1:9 balun, kan men zelf
vervaardigen met twee tegen elkaar geplakte (met twee-componenten lijm) ijzerpoeder -ringkernen.
Bijvoorbeeld de kleinere T130 HF-materiaal rode kernen komen hiervoor in aanmerking, omdat hierdoor
enkele honderden watts kunnen verwerkt worden zonder overdreven opwarming. Enkele lagen
elektrische plakband rond de afgewerkte balun, zullen hem beschermen tegen beschadiging door
uitwendige factoren.
Deze antenne heeft 1,8 dB gain over een halve golf dipool, wanneer ze gevoed wordt met een
hoogkwaliteit 450 ohm lintlijn, die eindigt op een eveneens hoge kwaliteit antenne-afstemmer met
symmetrische uitgangen voor 300, 450 en 600 ohm.
Uitgebreide Zepp voor de banden 10 m tot 80 m.
Het is mogelijk om een 20 meter uitgebreide Zepp te laten werken op 80 m door aan beide
uiteinden van de antenne een verlengingsspoel + 2 lengten draad aan te brengen. Daardoor
verlaagt de resonantiefrequentie van de antenne. Een 20 meter lange draad in het midden
gevoed, doet (met een antenne-afstemmer) dienst als op 40 m tot 10 m afstembare antenne,
en wordt aan beide uiteinden verlengd met een naar beneden hangende koperdraad van 1,5 m
lengte. Daardoor wordt de antenne een UDZ op de 20 m band. Op het uiteinde van elk van die
draden wordt een verlengingsspoel gesoldeerd die twee functies heeft. Ten eerste als sperkring
te functioneren die zal zorgen dat de goede werking op de 10 m tot 40 m band behouden blijft
van de nu 23 m lange antenne. Maar ten tweede ook toelaten dat de antenne met een
antenne-afstemmer ook op de 80 m band kan werken en daarvoor is het nodig het naar
beneden hangend gedeelte aan weerszijden nog meer te verlengen met 5 meter koperdraad
die aan het laagste uiteinde van elke naar beneden hangende spoel gesoldeerd wordt. De
totale lengte van de antenne bedraagt dan 33 meter maar met de zelfinductie van de twee
verlengingsspoelen erbij, zit men dicht tegen 40 meter elektrische lengte, of een halve golf op
3500 kHz. Op de 80 m band werkt deze antenne dus als gewone dipool. Het verlengen van
de Zepp heeft wel invloed op het stralingsdiagram van bijvoorbeeld de 10 meter band, dat 8
lobben vertoont met een zeer kleine, dus lage opstraalhoek. Dit resulteert wel in zeer goede
dx-resultaten in alle richtingen op 10 meters. Daarop werkt deze antenne dus
omnidirectioneel. Op 15 m en 20 m werkt men probleemloos alle continenten met 50 watt PEP
(als er condities zijn natuurlijk). Op de 40 m en 30 m banden werkt de antenne veeleer als
dipool maar dan zonder al te veel directiviteit. Op 20 m werkt de antenne als dubbele Zepp of
als volle golf dipool. Op 17 m werkt deze antenne het best en presteert zeer goed als
uitgebreide dubbele Zepp. Op 15 m is deze werking niet zo ideaal door het ontstaan van een
aantal zijlobben naast de hoofdlob.
Vervaardiging van de verlengingsspoelen voor deze antenne:
De twee verlengingsspoelen worden gewikkeld op 30 cm lange pvc-buizen met 5 cm diameter,
16 windingen dikke geisoleerde koperdraad gespreid per 5 cm lengte, 40 windingen in totaal
per spoel. Wie een digitale RLC meter (zelf gemaakt of gekocht, kost bijna niets meer
vandaag) in de shack heeft, kan het aantal windingen per spoel aanpassen tot de
zelfinductiemeter 27,5 H aangeeft. Op 3,5 MHz van de 80 meter band betekent dat een
inductieve reactantie jX= jL= j x 6,28 x 3,5 x 106 x 27,5 x 10-6= j.605 ohms en op 3,8 MHz is
dat j.656 ohms reactief.
Er zal aan de uiteinden van elke spoel nog voldoende onbewikkelde pvc overblijven voor het
boren van gaatjes en het aansluiten op de daarboven en beneden hangende antennedraad.
Tegen slingeren in de wind kan men de naar beneden hangende constructie vastleggen en
ondersteunen met nylon koord.
Men voedt de antenne in het midden met 300 ohm lintlijn en in de shack kan men dan met
een 4:1 breedband balun overgaan naar de 50 ohm Tx-uitgang met een kort stuk coaxiale 50
ohm kabel, ofwel kan men beter voeden met een 450 ohm lintlijn en een 9:1 breedband balun
voor hetzelfde doel gebruiken. Teneinde HF straling binnenin de shack tot een minimum te
beperken, raden sommigen aan, over het coaxiaal gedeelte van de balun een aantal
ferrietring-kralen te schuiven (tussen de 10 en de 30 volgens silent key W6SAI).

Uitgebreide Zepp (uit koperdraad) met een reflector, vooral voor de 15 m en 20 m
band.
De antenne is opgevat als twee naast elkaar liggende yagi antennen, die in fase gevoed
worden. Teneinde het ontwerp compacter te maken, zodat het ook op een beperkte
plaatsruimte kan ondergebracht worden, bijvoorbeeld een tuin met een beperkte oppervlakte,
of een zolder, werd er gekozen om voor de twee in lijn liggende actieve (collineaire) elementen
ook twee reflectoren te gebruiken waar een onderlinge afstand van 2.7 meters bestaat
tussen de straler(s) en de reflector(s) als compromis-oplossing.
De straler van de antenne is dubbel uitgevoerd om zowel op de 20 m als op de 15 m band te
kunnen werken, met twee koperen geleiders die op een onderlinge afstand van bijvoorbeeld 10
cm gemonteerd worden d.m.v. afstands-spacers of isolatoren. In het midden van de straler
worden de uiteinden samengesoldeerd en ze worden samen gevoed. Voor de 15 m band werd
een ‘full size’ afmeting gekozen. De antenne staat op 10 m boven de begane grond.
Een antenne afstemmer met symmetrische uitgangsklemmen is nodig tussen de Tx/Rx en de
450 ohm symmetrische voedingslijn die naar de antenne loopt.
Als men een dergelijke lintlijn niet in de shack heeft, maar wel een 300 ohm twin voor
televisie-ontvangers, zal het met deze laatste ook lukken als men er geen groter vermogen
dan 100 watt op toepast. Zonder antenne tuner kan men ook proberen met een breedband 9:1
of 6:1 of 4:1 balun de naar binnen getrokken lijn in de shack dan aan te sluiten op de 50 ohm
uitgang van de Tx/Rx.

De antenne werkt op 10, 12, 15, 17 en 20 meters. Op 10 en 12 meters heeft de antenne wel
een zekere gain, maar vertoont een stralingsdiagram met meerdere lobben die niet loodrecht
op de draad staan, en om deze toestand te verbeteren zou een achter de antenne opgehangen
reflector een nuttige functie vervullen. Op 17 meters werkt de antenne als dubbele Zepp met
broadside straling t.o.v. de draad.
Samenvatting.
De twee element yagi-stijl –antenne, is uitgerust met een reflector (1,05 maal de lengte van
de dipool) i.p.v. een director. Dat de reflector staat op een afstand van 2,7 meter achter de
dipool is een compromis voor een zo goed mogelijke werking op twee verschillende banden, 20
m en 15 m. Er bestaat een koppeling door wederzijdse inductie tussen de straler en de
reflector en deze wederwerking beinvloedt de grootte van de SGV.

Om deze zo klein mogelijk te krijgen kan men de symmetrische voedingslijn, een 450 ohm
lintlijn enkele centimeters verkorten. Het is ook mogelijk te voeden met een breedband balun
waarnaar een goede kwaliteit 50 ohm coaxiale kabel loopt vanuit de shack. De beam wordt
best zo hoog mogelijk boven de grond opgesteld, dat is hoger dan 9 meters. Zijn kleinste winst
bedraagt 3,6 dB over een dipool en hij werkt vanzelfsprekend beter dan een Zepp-antenne
zonder reflector.
Ee n d ub b el e u itg e br e id e Z ep p an te n ne vo o r d e 2 m b a nd .
Dit is een collineaire antenne. Twee 5/8  secties in elkaars verlengde, worden in het midden
in fase gevoed. Parallel met de twee voedingsklemmen staat er een haarpin die zoals uit de
figuur blijkt, robuust uitgevoerd is, en waarvan het midden op het kortgesloten uiteinde
rechtstreeks met de metalen drager kan geaard worden.
Voor de opbouw van de antenne zijn drie koperen pijpen van een 1,2 meter met 2,5 cm
diameter vereist, zes T-stukken waarin deze buizen passen, vier koperen afsluitdopjes, en
verder het soldeersel, weerbestendige isolerende plakband, waterdichtende pasta, en
roestvrije stalen klemmen ter bevestiging aan een paal of mast.
Voor de constructie van de antenne hebben we enkele koperen stukken pijp nodig met de
volgende lengten: twee stuks 35 cm lang,4 stuks van 7,5 cm en twee stuks,10 cm lang. Leg
de onderdelen op een vlakke ondergrond en soldeer alles samen met een camping gas
brandertje, soldeersel en eventueel flux-pasta om de soldeer gemakkelijker in de te dichten
voegen te laten vloeien.

Na de bouw van de antenne, vervaardigen we nog een 4:1 balun, die bestaat uit een /2
aanpassingssectie, en afhankelijk van de goede kwaliteit coaxiale kabel die we daarvoor
gebruiken, is het /2 stuk 62,5 cm of 76 cm lang afhankelijk van de verkortingsfactor 0,66 of
0,80 van de kabel, dus van het daarin gebruikte poly-diëlectricum dat schuim-isolatie of
polyethyleen isolatie kan zijn. Dit komt men te weten door de karakteristieken van de kabel
die men liggen heeft, op te sporen bij de fabrikant ervan of op het internet.
De centergeleider en de afscherming van de voedende 50 ohm kabel worden met roestvrije
metalen spanbandjes aangesloten op de voedingspunten van de balun en daarop heen en weer
verschoven, bij excitatie met gereduceerd HF vermogen van de Tx, tot op 146 MHz de
gunstigste waarde van de SGV gevonden is, en daarna definitief vastgeschroefd, ingesmeerd
met silicone-vet dat we kunnen halen bij Dow Chemical, waarvan er een fabriek staat in
Terneuzen, Zeeuws Vlaanderen, en vervolgens met water-weerstandsbiedende plakband
omwikkeld. De antenne en de balun zijn breedbandig genoeg om met een geringe SWR, naast
de 146 MHz, met deze opstelling de gehele 2 meter band te kunnen bestrijken.

1:4 coaxiale balun.
Op HF/UHF gebruikt men vaak een 1:4 coaxiale balun die bestaat uit twee delen identieke
coaxiale kabel:
1) een voldoende grote lengte tussen de antenne en de Tx/Rx.
2) een lengte gelijk aan een halve golf op de gekozen centerfrequentie van de band, maar nog
te vermenigvuldigen met de verkortingsfactor (vf) van de kabel, meestal tussen de 0,66 en 0,8
afhankelijk van het fabrikaat. Een verkortingsfactor geeft aan dat de hoogfrequente spanningsen stroomgolven niet met de snelheid van het licht (300000 km/sec.) doorheen de kabel lopen
zoals in de vrije ruimte en in het luchtledige, maar trager, bijvoorbeeld voor een vf = 0,8
slechts met een snelheid van 0,8 x 300000 = 240000 km/sec. Daardoor wordt ook de lengte
in de vrije ruimte verkleind tot 80% van bijvoorbeeld  of in ons geval /2. Dat wordt dan de
werkelijke lengte van de kabel, en indien we geen rekening houden met de vf, zal onze
installatie niet werken.
Nemen we als voorbeeld een 2 meter beam met een symmetrische dipool als straler die
normaal met 75 ohm kabel zou moeten gevoed worden, maar omdat er een reflector achter
staat en twee directoren ervoor, is zijn voedingspunt-weerstand gedaald tot 37 ohm.
We kijken in de onderstaande tabel: en komen tot het besluit, dat we best twee 75 ohm kabels
in parallel solderen, dan is hun karakteristieke impedantie 75/2= 37,5 ohm geworden, dus net
goed voor onze antenne.

Uit de tabel kiezen we RG59* kabel omdat die slechts 1 dB verlies vertoont per 30 lopende
meters. Zijn vf = 0,79, zodat op 146 MHz in de 2 meter band,  = 300/f = 300/146 =
2,054 m en /2 = 1,027 m, maar rekening houdende met de verkortingsfactor, wordt dat
1,027 x 0,79 = 0,81 m. Daarmee hebben we de afmetingen van onze balun en de figuur toont
hoe we dat halve golflengte stuk moeten solderen aan de hoofdkabel die het andere been van
de symmetrische antenne zal voeden. We zitten hier nog wel met een probleem, namelijk dat
de 50 ohm uitgang van de Tx/Rx viermaal zal vermenigvuldigd worden tot 200 ohm, en dat
zou goed zijn voor een uitgebreide dubbele zepp (UDZ) die soms tussen de 140 en de 200
ohm voedingsweerstand heeft, of voor de hier beschouwde 4 element beam waarin we de
dipool daarin zouden vervangen door een gevouwen dipool. Van deze laatste zou de
voedingspuntweerstand van 300 ohm door de aanwezigheid van een reflector en twee
directoren, dalen tot 200 ohm, dus net goed om er een 1:4 balun voor te maken.

In het geval dat we hier beschouwden van een 37 ohm antenne, die we zouden voeden met
een 1:4 balun was onze keuze dus niet goed, en zouden we een antenne –afstemmer moeten
gebruiken om in dit geval vanuit een 50 ohm Tx/Rx, een 37 ohm antenne goed te laten
presteren. Voor een UDZ zal de /2 coaxiale balun wel een goede keuze zijn, en andere
soorten baluns met een hogere transformatie-verhouding 1:6, 1:9, 1:12 in feite nog beter.
Breedband balun.

De afbeelding spreekt voor zich.
Magische antenne lengten voor Multiband-werking.
Wie experimenteerde met dipoollengten die de beste prestaties opleverden, is tot het besluit
gekomen dat 26,7 m goed geschikt is voor het werken op 80 m en 20 m, en de helft van deze
lengte, 13,35 m voor goede prestaties op 40 m en 10 m.
Dit alles met aanvaardbare en redelijke waarden van de SGV. De 26,7 m lengte werkt op de
20 m band als UDZ –antenne, hetgeen betekent dat de antenne (5/8) lang is aan elke zijde
van de center-isolator. Op 20 m zou deze antennelengte een winst van 3 dB (nog te verifieren
door meting met een veldsterkte - meter) opleveren t.o.v. een halve golf dipool, eveneens met
breedzijdige of broadside straling, wat de hoofdlob van het antenne-stralingsdiagram betreft.
Op 80 m presteert deze antenne ook goed met een iets kleinere winst dan een volle-lengte
halve golf dipool voor de 80 m band.
De staande golf verhoudingen zijn echter groot, namelijk 50:1 op 80 m en 13:1 op 20 m, in
beide gevallen bij voeding van de antenne d.m.v. een 450 ohm lintlijn. Teneinde met
dergelijke hoge SGV te kunnen werken, is een goede antenne-aanpasser nodig met
symmetrische uitgang die de SGV reduceert tot redelijke waarden, en liefst een voeding met
kippenladder uit twee dikke koperen draden of koperen geleiders die bestaan uit een groot
aantal door elkaar gevlochten draadjes, die geen enkel verlies invoert en dus ook overvonking
of doorslag voorkomt, zelfs bij hoge SWR. Deze laatste hangt ook af van de hoogte waarop de
antenne gespannen is t.o.v. de grond. Hoe hoger, des te kleiner de SWR. Beste hoogte= /2
op de laagste frequentie waarop de antenne nog gebruikt wordt.
De 13,35 m lange antenne werkt op de 10 m band als UDZ met minstens 2 dB winst boven
deze van een dipool. Op 40 m is de lengte korter dan deze van een halve golf dipool, maar
toch werkt de antenne goed op deze band, zij het dan wel terug met een hoge waarde van de
SGV.
Een antenne die 18 meter lang is (17,8 m) werkt goed op de 21 MHz en op deze 15 m band
heeft ze een broadside stralingsdiagram met 3 dB winst over een halve golf dipool. Op de 40 m
band werkt deze antenne ook goed, met een redelijk kleine SGV.

Vergroot men de lengte tot 20,6 m, dan werkt deze antenne prima als gewone dipool op de 40
m band met een kleine SGV, en op de 17 m band werkt ze als UDZ met 3 dB winst over een
dipool op die band.
Hoe beginnen we aan het zelf maken van een UDZ.
1)Kies een amateurband waarop bij voorkeur zal gewerkt worden. We nemen als voorbeeld de
20 m band omdat die altijd open is, en altijd DX toelaat, ook als andere banden ‘dood’ zijn.
2) Als uitgangspunt, vertrek altijd van de laagst mogelijke werkfrequentie, in dit geval 14 MHz.
Om de golflengte op die frequentie te weten te komen, pas de standaard formule toe: = c/f
met  in meters, c= 300 en f de frequentie in MHz. In dit geval: =300/14= 21,43 meters.
Vermits de UDZ bestaat uit twee in het midden gevoede lengten van 0,64  , betekent dit
tweemaal 0,64 x 21,43= 13,7 m of een antenne met een totale lengte van 27,4 m. Voeg aan
die lengte aan weerszijden nog 20 cm toe voor het bevestigen van de eind-isolatoren en in het
midden de centerisolator en dit levert 27,8 m op. Dit zal te lang blijken te zijn en kan
verkortend bijgeknipt worden tijdens de praktische uitvoering en opstelling, er ook mee
rekening houdende dat men niet op 14 MHz zal werken maar een centerfrequentie zal kiezen
die hoger ligt ergens in het midden van de band, bv. 14,15 MHz. In dat geval wordt = 300/
14,15= 21,2 m, dus gaat er al 20 cm af en tweemaal 21,2 x 0,64= 13,6 m of een totale
lengte van 27,2 m als vertrekbasis.
3)Bij Gamma of Hubo of in een ander groot winkelcentrum, zijn rollen geïsoleerde koperdraad
met een dikke koperen geleider verkrijgbaar aan een redelijke prijs. Koop een rol van 50 m, en
knip daaruit een stuk 27,6 m, juist in twee te verdelen.
3)Bevestig de centerisolator, en aan weerszijden daarvan, soldeer het uiteinde van een 450
ohm lintlijn met grote gaten in de isolatie, dus van goede kwaliteit. Verstevig dit geheel naar
eigen opvatting met bv. een polystereen of teflon plaatje aan weerszijden daar
tegengeschroefd en omwikkeld met regenbestendige plakband, want de lijn zal vertikaal naar
beneden hangen, verdient mechanische ondersteuning en zal veel te verduren hebben in weer
en wind. Wie verder wil gaan dan dat, kan de 450 ohm lijn vervangen door een zelfgemaakte
feeder uit twee koperdraden, die op een afstand van bv. 8 cm van elkaar gehouden worden
door plastieken spacers, met een ijzerzaag op een iets grotere maat gesneden, bv. 10 cm uit
pvc-elektriciteitsbuis, om er op de uiteinden gaatjes te kunnen in boren waar doorheen de 2
geleiders getrokken worden.
Bedenk een oplossing om te verhinderen dat de afstandsisolatoren op die zelfgemaakte
kippenladder in weer en wind van plaats verschuiven.
4)Voedt het andere einde van deze feeder in de shack, via een antenne-afstemmer met
symmetrische uitgang. Indien zelf gebouwd, kan een dergelijke antenne-tuner voorzien zijn
van 600, 450, 300 en 75 ohm symmetrische uitgangen. Probeer de drie eerst vermelde met
gereduceerd vermogen van de Tx bij het voeden van de antenne, nadat ook de eindisolatoren
aangebracht zijn en de antenne voorlopig zo hoog mogelijk opgehangen, en kies definitief de
aansluiting op de tuner, die de kleinste SGV oplevert op in dit geval 14,15 MHz. Indien de
opstelling geen gunstig resultaat oplevert, d.w.z. een SGV kleiner dan 1,2, haal de antenne
terug naar beneden en pas de lengte aan, verkort vanaf de eindisolatoren.
5) Degenen die dit alles te moeilijk of te tijdrovend vinden, kunnen de antenne ook voeden via
een breedband 9:1 ijzeroxide- of ferriet- ring balun
ter plaatse van de centerisolator en
gevoed d.m.v. een coaxiale 50 ohm kabel, maar deze werkwijze zal nooit de goede resultaten
opleveren die men bekomt met de zojuist beschreven symmetrische voeding. Laten we ons
hoeden voor beschrijvingen die men op het internet of in radio-amateur-tijdschriften vindt,
over het voeden met o.a. een ‘Reisert choke-balun ‘. Heel dat choke-gedoe is geen balun.
Degenen die het
probeerden,
komen
tot het volgende besluit:“ you'll risk
(kankerverwekkende) RF in the shack, and a weird radiation pattern”.
6)Indien men door bijtrimmen van de antennelengte nog een te grote SGV bekomt, kan men
ook de voedingslijn met enkele centimeters of tientallen centimeters verkorten tot wanneer de
SGV over de ganse 20 meter band in de buurt ligt van 1,1:1.
D.m.v. de antenne-afstemmer moet het ook mogelijk zijn dezelfde antenne te laten werken op
de 15 m en de 40 m band. Wie niet veel plaats heeft, ontwerpt de antenne voor de 10 m band
en spant ze op de zolder.

20 Meter Vertikale Zepp.
Met deze antenne is DX mogelijk als men een antenna afstemmer gebruikt.
De antenne is vervaardigd uit een 5 meter lange aluminium buis met 5 cm diameter, dus een
kwart golf op de 20 m band. Dwars doorheen de binnenkant van de buis loopt een coaxiale
kabel naar boven, waar de centergeleider daarvan goed elektrisch geleidend verbonden wordt
met dit uiteinde. De afscherming van de kabel blijft losliggen en wordt nergens aan verbonden.
Aan de onderzijde van de 5 m lange pijp worden zowel de binnengeleider als de afscherming
op een stuk rechthoekig PVC of op een kort stuk PVC-pijp rond of in de alu-antenne
geschoven, geklemd onder twee geelkoperen schroeven of met eraan gesoldeerde
soldeerlippen onder moeren op de bouten vastgezet, en dat zijn dan de aansluitingen waar de
coaxiale kabel die met de uitgang van antenne tuner verbonden is, op uitmondt.
De onderzijde van de vertikale antenne is gemonteerd in het midden van een afgedankt
autowiel met de er nog op aanwezige autoband (deze laatste doet dienst als isolator).
Dit geheel dient als steun, en kan het best gelegd worden op het plat dak van een garage of
een ander gebouw, dus niet rechtstreeks op de grond, want dan staat de antenne te laag
opgesteld.
Er zijn geen radialen nodig onderaan de antenne, zoals bij een grondvlak antenne.
Ze kan wel tegen windvlagen op enkele plaatsen ondersteund worden door nylon koorden die
naar de vier uithoeken van het dak lopen en daar vastgemaakt worden. De elektrisch
verbonden uiteinden van de coaxiale kabels (RG8U: goedkoopst, maar daarom niet de beste
kwaliteit) kunnen verzegeld worden met weerbestendige niet corrosieve pasta, bv. van Dow
Chemical. De antenne werkt goed als Zepp (en niet als de helft van een gewone halve golf
dipool) op twee banden: de 14 MHz en de 18 MHz. Op 7 MHz en 21 MHz werkt ze niet, de SGV
is te hoog.
Naschrift.
1)Herkennen van de transformatie-verhouding van een balun.
Als men in het bezit gekomen is van een balun met onbekende impedantie-verhouding tussen
de asymmetrische ingang en de symmetrische uitgang, stelt de vraag zich, hoe men deze te
weten kan komen. Dat lukt natuurlijk niet door met een gewone ohmmeter de weerstanden
van primaire en secundaire of wat daarvoor dient, te meten, want inherent aan een balun is,
dat de spoelen of delen daarvan, werken als reactanties en niet als gelijkstroomweerstanden.
Een weerstandsaflezing zou trouwens een lage waarde opleveren, deze van bv. een meter
koperdraad, dus onbruikbaar.
We gaan er van uit dat de balun die voor ons ligt, een ingangsimpedantie heeft van 50 ohm,
om op de ingang een coaxiale voedingskabel met deze golfweerstand te kunnen aansluiten.
Om te meten, hebben we een H.F. Analyzer nodig, zoals de MFJ-259 of de Autek RF1. We
maken hiermee de opstelling van de volgende figuur, en sluiten de symmetrische uitgang van
de balun af op een 50 ohm (1/2 watt) koolstofweerstand, dus geen gewikkelde inductieve
weerstand.

We voeden nu de balun vanuit de Analyzer, ingesteld voor het aflezen van een Staande Golf
Verhouding en lezen deze af. Indien we een SGV= SWR aflezen met een waarde 1:1, dan
betreft het een 1:1 balun, lezen we 4:1 af, dan is het een 4:1 balun, enz. De R.F. Analyzer
stuurt zo weinig vermogen naar de schakeling, dat de 50 ohm afsluitweerstand, er ook een zou
mogen zijn met ¼ watt dissipatie, i.p.v. de hierboven vermelde ½ watt.
2) Bliksemafleider voor symmetrische voedingslijn.
Als we onze antenne voeden met een symmetrische voedingslijn zoals een kippenladder of een
450 ohm lintlijn, hoe beschermen we dan het geheel van de installatie, de Tx/Rx inbegrepen,
tegen een eventuele blikseminslag? Een eerste mogelijkheid bestaat erin zich een commercële
uitvoering aan te schaffen zoals de uitvoering met toroïdale spoelen waarvan de zelfinductie
zich volgens de wet van Lenz verzet tegen het plots invallend piek-impuls van een inslaande
bliksem.
De tweede mogelijkheid is aantrekkelijker, en kost ons geen geld wanneer we nog twee
afgedankte ontstekingskaarsen liggen hebben van onze bromfiets-motor, of van de automotor.
De volgende foto toont de montage, waarbij de metalen drager, waarop de twee bougies
vastgeschroefd zitten, met een dikke draad of kabel goed elektrisch geleidend verbonden
wordt met een goede aarding, bv. een onder de antenne ingegraven metalen plaat, waaraan
de kabel gebrazeerd wordt. De twee geleiders van de voedingslijn worden vanzelfsprekend
geschroefd onder de toppen uit geleidend metaal (draadgetrokken asje + moer) van de
ontstekingskaarsen.
Als dure oplossing kan men op de plaats van de twee kaarsen ook twee commerciële coaxiale
bliksemafleiders gebruiken, waarvan hieronder een voorbeeld volgt:

In de de centergeleider aansluiting van deze uitvoeringen komt dan telkens éen der geleiders
van de symmetrische voedingslijn, terwijl de buitenmantel van de connectoren op deze
doosjes geaard wordt.
Een eenvoudige en van oudsher gekende manier om de transceiver te beveiligen tegen
blikseminslag, is de binnengeleider van de coaxiale antenne-aansluiting met de afscherming
kort te sluiten d.m.v. een messchakelaar en deze twee te gelijkertijd te aarden als er een
onweer dreigt.
Dit is mogelijk door op de zender-ontvanger- connector een T –coaxiaal verbindingsstuk te
schroeven, dat aan de uitgang doorloopt naar de antenne of de antenne-afstemmer, en
anderzijds afgetakt wordt naar de naar massa kortsluitende schakelaar. Als we het toch over
aarden hebben, of over een in de grond ingedolven metalen plaat, waaraan de aardingskabel
gebrazeerd is, kunnen we die plaat tegelijkertijd ook verbinden met een tegengewicht uit
stervormig uiteenlopende draden, onder de antenne 10 cm diep ingegraven:

Voor een uitgebreide dubbele zepp is zoals hogerstaand vermeld een dergelijk tegengewicht
niet nodig maar het is altijd nuttig voor elke andere horizontaal gespannen antenne in onze
tuin, indien we tenminste niet op een appartement wonen of in een huis met een mini-koertje
achteraan.
Als men over een tuin beschikt, dan doet men er best aan de vanuit het centerpunt
uiteenlopende koper- of ijzerdraden zo ver mogelijk naar alle hoeken van de tuin te laten lopen
(en wel onder alle mogelijke gebogen vormen, dat mag ook), alhoewel men voorschrijft dat ze
een kwart of halve golflengte lang zouden zijn op de centerfrequentie van de meest gebruikte
amateurband. In het centraal punt onder de meest gebruikte antenne, worden ze goed
geleidend samen gesoldeerd of gebraseerd aan een zo diep mogelijk in (het grondwater van)
de grond ingeslagen roestvrij ijzeren/stalen buis of paal. Deze laatste kan dan met een kabel
verbonden worden met de aardingsplaat van onze bliksemafleider, een betere installatie is
nauwelijks denkbaar.
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