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Bericht
Berichttitel: Re: multiband Par End-Fedz nabouwen

Geplaatst: 07 maart 2011, 20:50

Hoi Erik,
Ik zit met een soortgelijke vraag. Ik wil zo'n antenne maken op "dubbel formaat" voor 80 en
40 meter (20 en 10 mag, maar hoeft niet). De PAR antenne is volgens mij gelijk aan de
versie van PA3EKE. De "spoel" is een trap voor 20m en werkt op een lagere frequentie m.n.
inductief (dus verlengend). Hoe je zo'n trap moet maken, kun je op zich prima nazoeken
op hamradio.nikhef.nl/tech/coildes.htm, daar zit mijn probleem niet. De antenne werkt
dus op 10m als een hele golf, op 20m als een halve golf en op 40m als een dmv spoel
verkorte halve golf.
Geregistreerd: 27 nov
2010, 10:17
Berichten: 820
Woonplaats: Druten

De aanpassing van de monoband end-fed is gewoon een spoel met een C naar massa,
feitelijk een afgestemde LC tuner. De spoel kun je op een ferrietstaaf maken of op een
4C65 ringkern. Aantal windingen is niet zo kritisch. De C kun je maken met een stuk coax;
gewoon op maat knippen totdat (met de halve golf draad aangesloten) je een dip meet op
de gewenste frequentie. Ik heb dus ook een monoband end-fed voor 80 en 40 gemaakt,
maar hoe die LC aanpassing voor zowel 40, 20 als 10 in orde kan zijn dat begrijp ik niet. Ik
heb het PA3EKE gevraagd maar helaas geen antwoord. Mijn bedoeling is niet om hun
antenne na te bouwen maar om een dubbele 80m/40m versie te maken van ong. 26 meter
lang.
Mocht je meer informatie vinden dan hou ik me van harte aanbevolen.
_________________
TK: Ameritron ATR-20 rolspoel tuner 1.2 kW €325

Omhoog
PA3EYC

Geregistreerd: 26 mei
2008, 08:46
Berichten: 1297

Berichttitel: Re: multiband Par End-Fedz nabouwen

Geplaatst: 08 maart 2011, 07:09

Is dit wat jullie zoeken?
http://www.qrpproject.de/UK/multifuchs.htm
Ook wel bekend als de multiband Fuchs.
Op dit moment lopen er verschillende artikelen in Funkamateur over het principe en de

Woonplaats: Nijkerk

werking van dit antenne.
_________________
Maarten, PA3EYC
FTdx5000MP, KX3, 3el SteppIr en 2x 30m dipool

Omhoog
PD4M

Berichttitel: Re: multiband Par End-Fedz nabouwen

Geplaatst: 08 maart 2011, 09:18

In the faq van Par electronics:
Geregistreerd: 06 maart
2009, 11:13
Berichten: 713

Citaat:

How can I extend the bandwidth of the EF-10/20/40 on 40M?
In designing the EF 10/20/40 we intended to make an antenna that would be portable
and easily deployable. As a result, we use a choke to isolate the first 33' from the
remainder of the antenna. The choke, then, acts like an inductor shortening the
40M half wave from 66' to 40'. If space permits, a 66' wire may be attached to the
matchbox; yielding wider 40M BW, and slightly more 40M gain. On 20M the antenna
will appear as a full wavelength. A 1 wavelength antenna has a null at the horizon, and
thus may not be suitable for DX work if the antenna is deployed as a vertical.
Deployment as a sloper or horizontal overcomes this problem.

Helpt dit?
Maarten
PD4M
_________________
Maarten
PD4M

Omhoog
PA3HHO

Berichttitel: Re: multiband Par End-Fedz nabouwen

Geplaatst: 08 maart 2011, 11:17

@Maarten: nee niet echt, dat is wat ik zo'n beetje hierboven had beschreven. De "choke" is
eigenlijk een trap voor 20m die op 10m en 20m het stuk draad erna "onzichtbaar maakt".
Wanneer de spoel voldoende wikkelingen heeft, is de eigen capaciteit ook relatief groot
en zal de spoel zelf, zonder dat je een C (stukje coax oid) toevoegt al als trap werken.
Voor 10m heb je dan een hele golf, voor 20m een halve golf. Op 40m werkt de trap als een
verlengspoel, daarom heb je nog maar 3m draad nodig om een halve golf voor 40 te
maken.

Geregistreerd: 27 nov
2010, 10:17
Berichten: 820
Woonplaats: Druten

Dit concept zou ook prima moeten werken met een draad van 20m lang, een spoel, en nog
+/- 6 meter draad. Ik heb het al hangen met een 1:9 autotransformer (unun) en dat werkt
prima.
Van Harrie (PE1JXI) kreeg ik al de tip om aan één ringkern meerdere afzonderlijke LC
kringetjes te maken voor de verschillende frequenties. De punten tussen de L en C worden
doorverbonden en daar komt de draad aan. Primair maak je dan nog een aantal windingen

als "koppelspoel" zoals je in veel end fed match boxjes tegenkomt. Ik denk dat ik dat idee
eens ga proberen voor 80 en 40m.
_________________
TK: Ameritron ATR-20 rolspoel tuner 1.2 kW €325

Omhoog
pa0ejh

Berichttitel: Re: multiband Par End-Fedz nabouwen

Geplaatst: 08 maart 2011, 12:08

Hallo allemaal ,
Geregistreerd: 05 mei
2008, 13:23
Berichten: 982
Woonplaats: Brunssum

Waarom probeer je het niet met een AutoTrafo?? de Imp. van de draad zal rond de 3 Kohm
liggen , dus moet je dit omlaag transformeren naar 50 Ohm , een factor 60 dus , de wikkel
verhouding is de wortel hieruit , ligt ergens tussen 7 en 8.
Je kunt dan 3 en 21 wdg op een ringkern leggen , of 2 en 14 , of 2 en 16 , gewoon
proberen...

Bijlage:

EndFed-trafo.bmp [ 22.1 KiB | 24105 keer bekeken ]

Coaxmantel aan Gnd , kern aan aftakking , de draad aan de hoogohmige kant...
Gezien de hoge Imp zal je een Ringkern met hoge Al waarde nodig hebben , een FT140-43
van Amidon zal hiervoor geschikt zijn , een 4C65 niet.....(beide zijn even groot ~36mm).
Als je er ~10mtr draad aan hangt kun je dit op 14Mhz uitproberen , en vindt je de beste
wikkel verhouding , en is in de tuin op voldoende hoogte nog best te doen.......
Met 20,5 draad is deze ant. geschikt voor 40-20-15 en 10mtr..voor 80/40 zal er na de de
20,5m draad een forse verlengspoel moeten komen met nog een aantal meters erachter ,
die de ontbrekende 20 draad moet compenseren....
_________________
73's Egbert PAØEJH. Licensed since 1971.
Bouwt MultiBand-QRO-EndFed's voor 80-40-20m en 160-80-40m

Omhoog
PA3HHO

Berichttitel: Re: multiband Par End-Fedz nabouwen

pa0ejh schreef:

Geplaatst: 08 maart 2011, 16:13

Waarom probeer je het niet met een AutoTrafo?? .... voor 80/40 zal er na de de 20,5m
draad een forse verlengspoel moeten komen met nog een aantal meters erachter , die
de ontbrekende 20 draad moet compenseren....

Dat is precies wat ik hierboven ook al schreef:
Geregistreerd: 27 nov
2010, 10:17
Berichten: 820
Woonplaats: Druten

PA3HHO schreef:

Dit concept zou ook prima moeten werken met een draad van 20m lang, een spoel, en
nog +/- 6 meter draad. Ik heb het al hangen met een 1:9 autotransformer (unun) en
dat werkt prima.

De truuk met de L-tuner (L in serie, daarna C naar massa) schijnt echter beter te werken.
Ik wil graag het verschil ervaren. Ik ga iets proberen met 2x spoelen + C parallel op de
uiteindes van een een (dubbele) ferrietstaaf met in het midden een paar
koppelwindingen. Op de website van PAR staat overigens dat de meegeleverde straler
vervangen kan worden door een halve golf voor een willekeurige frequentie wat doet
vermoeden dat de PAR versie gewoon de bekende 1:9 autotransformer (unun) is itt de
oplossing van PA3EKE waar men de multiband HyEndFed juist vergelijkt met een 1:9 unun
(en de HyEndFed het beter lijkt te doen).
_________________
TK: Ameritron ATR-20 rolspoel tuner 1.2 kW €325
Laatst bijgewerkt door PA3HHO op 09 maart 2011, 10:49, in totaal 1 keer bewerkt.

Omhoog
PD7MAA

Berichttitel: Re: multiband Par End-Fedz nabouwen

Geplaatst: 08 maart 2011, 17:47

De L-tuner uitvoering is slechts voor een enkel band geschikt helaas
Egbert's oplosing is de zelfde als die van Par en PA3EKE en voor meerdere banden geschikt.
De 1:9 unun krijgt een halve golf antenne met meer dan 2500 Ohm niet aangepast en is
enkel geschikt voor niet resonante antennes met ong, 450 Ohm voorzien van een goede
tegencapaciteit,
73 John

Geregistreerd: 15 jun 2008,
17:17
Berichten: 925
Woonplaats: Maastricht

_________________
73' John
Bouwt Travelloop antennes voor 40-10m.

Omhoog
pa0ejh

Berichttitel: Re: multiband Par End-Fedz nabouwen

Geplaatst: 08 maart 2011, 18:02

@PA3HHO...
Geregistreerd: 05 mei
2008, 13:23
Berichten: 982
Woonplaats: Brunssum

Je maakt toch een denk fout met de 1 op 9 Unun , die transformeerd 50 naar 450 ohm , en
een halvegolf draad is een paar K ohm , je hebt dus een fantastische misaanpassing , je
kunt

die wel aan de zender kant met een Tuner verbloemen , maar aan de antennekant blijf je
met
forse misaanpassing zitten , waardoor het misschien nog net werkt , tuurlijk dat stuk draad
straalt wel , maar vraag niet hoe , maar als iemand er een verbinding mee kan maken
wordt al gauw aangenomen dat het 'werkt'......Maar het kan (veel) beter. Met die
Ferrietstaaf ga je
het voor je zelf onnodig moeilijk en gecompliceerd maken , maar ik wil je niet
tegenhouden....
Met de 1op60 Unun heb je geen Tuner nodig, behalve als je voor een draad met
verlengspoel
gaat , die spoel beperkt de bandbreedte van de antenne voor die band tot zo'n 80-100 Khz
, als je daar buiten komt moet je wel een Tuner gebruiken om de Swr van ~2 naar een
lagere waarde terug te brengen , omdat de meeste nieuwere Trcvr's dan de output
terugregelen......
_________________
73's Egbert PAØEJH. Licensed since 1971.
Bouwt MultiBand-QRO-EndFed's voor 80-40-20m en 160-80-40m

Omhoog
PA3HHO

Berichttitel: Re: multiband Par End-Fedz nabouwen

Geplaatst: 09 maart 2011, 10:59

Helemaal begrepen Egbert! Superbedankt voor de tip!
Je hebt overigens helemaal gelijk mbt de 1:9 unun; die geeft zelf nog steeds geen mooie
aanpassing maar aan de transceiver kant is het dan nog goed te krijgen met een tuner.
Ook tegencapaciteit is natuurlijk onhandig. Die heb ik ik inmiddels toegevoegd (+/- 10m
draad naar beneden) en geeft én betere ontvangst (vreemdgenoeg iets minder signaal
maar zachte stations zijn toch beter te horen) én betere rapporten (getest met Engels
station mét en zonder de extra tegencapaciteit).
Geregistreerd: 27 nov
2010, 10:17
Berichten: 820
Woonplaats: Druten

OK, ik ga eerst eens experimenteren met jouw suggestie en meld me hier met de
bevindingen!
_________________
TK: Ameritron ATR-20 rolspoel tuner 1.2 kW €325
Laatst bijgewerkt door PA3HHO op 09 maart 2011, 12:46, in totaal 3 keer bewerkt.

Omhoog
PA0FRI

Berichttitel: Re: multiband Par End-Fedz nabouwen

Geplaatst: 09 maart 2011, 12:21

[quote="pa0ejh"]Waarom probeer je het niet met een AutoTrafo?? de Imp. van de draad zal
rond de 3 Kohm liggen, Je kunt dan 3 en 21 wdg op een ringkern leggen , of 2 en 14 , of 2
en 16 , gewoon proberen...

Geregistreerd: 19 nov
2007, 02:48
Berichten: 1179
Woonplaats: Etten-Leur

Met zoveel windingen is de capaciteit onderling te groot voor de hogere banden zodat het
een "kortsluiting" wordt. Door de capaciteit is er parallel resonantie op een andere
frequentie.
Eindgevoede antennes kunnen op diverse manieren aangepast worden.
De tweede methode werd wel gebruikt voor een ½ golf spriet op een 2 m porto.
Bij de laatste methode werd door sommigen mijn FRI-match gebuikt.

Bijlagen:

Endfed.gif [ 2.47 KiB | 23888 keer bekeken ]

_________________
Theorie en simulatie zijn mooi, maar in de praktijk blijkt pas of het klopt.
http://pa0fri.home.xs4all.nl/ met ongeveer 200 praktische onderwerpen voor
radiozendamateurs
Omhoog
PA3HHO

Berichttitel: Re: multiband Par End-Fedz nabouwen

Geplaatst: 09 maart 2011, 12:52

Wat een luxe... twee Elmer's! Ik neem mijn kansen waar HI
@pa0ejh: Ik vroeg me af of het niet logischer is om de kern aan het begin van de primaire
winding te zetten (dus een "uiteinde" van de spoel) en dan de mantel (massa) aan de tap
na 2 a 3 windingen? Het begin van de secundaire (hoge impedantie) winding ligt dan ook
aan massa dus (?!) logischerwijs is de andere kant dan de "hete kant" waar de draad aan
moet of zit ik er nu weer helemaal naast? Dit is eigenlijk de 4e optie uit het plaatje van
PA0FRI maar dan zonder capaciteit over sec. spoel). Ik wil het zo simpel mogelijk houden
dus als het zo kan, dan wil ik dat graag proberen.
Geregistreerd: 27 nov
2010, 10:17
Berichten: 820
Woonplaats: Druten

@pa0fri: ik wil een halve golf voor 80m aan gaan passen (20 meter draad, spoel, 6 meter
draad) en daarmee ook op 40m gaan werken. Je schrijft dat de capaciteit op de "hogere
banden" dan te hoog zal worden. Heeft "hoger" hier betrekking op frequentie of
golflengte? (ik neig 10m een "hogere band" te noemen dan 80m). Vanaf welke frequentie
wordt die capaciteit een probleem? Zou het voor 80m wel gaan?
_________________
TK: Ameritron ATR-20 rolspoel tuner 1.2 kW €325

Omhoog
pa1rik

Berichttitel: Re: multiband Par End-Fedz nabouwen

Bijlage:
Geregistreerd: 07 maart
2011, 10:09
Berichten: 14
Woonplaats: Heteren

Geplaatst: 09 maart 2011, 14:52

Endfed 40 meter.GIF [ 1.88 KiB | 23856 keer bekeken ]

Hoi leuk al die reactie's
Dit is mijn probeersel voor 40 meter.
Ik had wat last van mantelstroom en heb daarom een filter geplaatst.
Ook heb ik twee meter draad aan de aarde gemonteerd.
Een lc meter is wel handig bij dit soort dingen.
Succes met de hobby.
Groet pa1rik
_________________
Erik / PA1RIK Heteren

Omhoog
pa0ejh

Berichttitel: Re: multiband Par End-Fedz nabouwen

Geplaatst: 09 maart 2011, 16:08

Hallo allemaal.
Geregistreerd: 05 mei
2008, 13:23
Berichten: 982
Woonplaats: Brunssum

Heb vanmiddag de Unun naar binnen gehaald en open geschroeft.
Ik heb er 2 + 14 wdg. opgelegd , waarvan de eerste 2 wdg getwist
zijn , anders bleven ze niet mooi parallel liggen , draad is 1mm Cul.
na de eerste 2 wdg. komen nog 7 wdg. waarna de draad oversteekt
naar de andere zijde , en dan nogmaals 7 wdg. Zie tekening.
Bijlage:

1op50-Trafo.bmp [ 22.91 KiB | 23837 keer bekeken ]

Met 20,5 mtr geisoleerde draad werk het op 40 , 20 , 15 en 10m.
Het voedingspunt hangt op 6mtr hoogte , het andere eind op 5mtr
en de draad hangt geheel vrij.
Opvallend is de afname van de ruis , vergeleken met m,n eerdere
1op9 Unun en 14mtr draad , van S9 naar S3...........
_________________
73's Egbert PAØEJH. Licensed since 1971.
Bouwt MultiBand-QRO-EndFed's voor 80-40-20m en 160-80-40m

Omhoog
PA3HHO

Berichttitel: Re: multiband Par End-Fedz nabouwen

Geplaatst: 09 maart 2011, 18:55

Bedankt Egbert, dit ga ik zeker uitproberen! Dat van die eerste twee windingen begrijp ik
niet helemaal. Zou je een fotootje kunnen maken van jouw unun dat maakt waarschijnlijk
veel duidelijk. Zou ik er ook 40 meter draad aan kunnen hangen (21 meter + spoel + 5
meter) voor 80m en hoger?
_________________
TK: Ameritron ATR-20 rolspoel tuner 1.2 kW €325

Geregistreerd: 27 nov
2010, 10:17
Berichten: 820
Woonplaats: Druten

Omhoog
ON4VP

Geregistreerd: 21 feb 2011,
08:25
Berichten: 86
Woonplaats: JO21LB

Berichttitel: Re: multiband Par End-Fedz nabouwen

Geplaatst: 09 maart 2011, 21:23

Tja, amateurs zijn er voor elkaar te helpen, technisch te ondersteunen, enz... tot het
moment dat er natuurlijk "centen" aan te pas komen en iemand er iets aan verdient, dan
houdt het 'community idee' op en spelen commerciële belangen. Goed of niet, laat ik in
het midden.
Ik heb hen zelfs gemaild met vraag naar info en beschikbaarheid, tot op heden geen
gehoor... is niet meteen de spirit die ik zoek.
PA3HHO schreef:

Ik heb het PA3EKE gevraagd maar helaas geen antwoord. Mijn bedoeling is niet om hun
antenne na te bouwen maar om een dubbele 80m/40m versie te maken van ong. 26
meter lang.

_________________
73's de ON4VP vanuit JO21LB.

Omhoog
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ON4VP

Geregistreerd: 21 feb 2011,
08:25
Berichten: 86
Woonplaats: JO21LB

Bericht
Berichttitel: Re: multiband Par End-Fedz nabouwen

Geplaatst: 09 maart 2011, 21:23

Tja, amateurs zijn er voor elkaar te helpen, technisch te ondersteunen, enz... tot het
moment dat er natuurlijk "centen" aan te pas komen en iemand er iets aan verdient, dan
houdt het 'community idee' op en spelen commerciële belangen. Goed of niet, laat ik in
het midden.
Ik heb hen zelfs gemaild met vraag naar info en beschikbaarheid, tot op heden geen
gehoor... is niet meteen de spirit die ik zoek.
PA3HHO schreef:

Ik heb het PA3EKE gevraagd maar helaas geen antwoord. Mijn bedoeling is niet om hun
antenne na te bouwen maar om een dubbele 80m/40m versie te maken van ong. 26
meter lang.

_________________
73's de ON4VP vanuit JO21LB.

Omhoog
PE7EB

Berichttitel: Re: multiband Par End-Fedz nabouwen

Geplaatst: 09 maart 2011, 21:30

12.1 ITU Radio Regulations
Definitie Amateurdienst en Amateursatellietdienst
Artikel S1.56

Geregistreerd: 22 jan 2008,
19:37
Berichten: 2444
Woonplaats: Alkmaar
JO22jp19qv

Amateurdienst: Een radiodienst van zelfontwikkeling, onderlinge radiogemeenschap en
technische onderzoekingen, uitgeoefend door radioamateurs, dat wil zeggen door
bevoegde personen, die zijn geïnteresseerd in de radiotechniek, uitsluitend met een
persoonlijk oogmerk en zonder geldelijke interesse.
En dit dames en heren, is tot op de dag van vandaag gewoon examenstof!

_________________
73 es gud dx de eric pe7eb k
AIVD/NSA information ... the post above has nothing to do with "dirty bombs", "plane hyjacks" or "Sarin"

Omhoog
pa0ejh

Berichttitel: Re: multiband Par End-Fedz nabouwen

Geplaatst: 09 maart 2011, 21:31

@pa3hho.
Geregistreerd: 05 mei
2008, 13:23
Berichten: 982
Woonplaats: Brunssum

Dat gaat vandaag niet meer , hangt alweer buiten.....Stel je vanaf punt A 16 wdg. voor ,
waar van 9 op de linker kern helft , dan door de kern heen , en weer 7 wdg. naar punt C.
Nu leg je naast de eerste 2 van die 9 wdg. weer 2 wdg. dus van A naar B , bifillair dus...
Maar van die eerste 2+2 wdg. heb ik de beide draden van te voren al getwist , lijkt me niet
zo moeilijk ...
Of 40/80 m werkt , dat heb ik niet uitgeprobeerd , maar zou wel kunnen werken lijkt mij.
_________________
73's Egbert PAØEJH. Licensed since 1971.
Bouwt MultiBand-QRO-EndFed's voor 80-40-20m en 160-80-40m

Omhoog
PA7RG

Berichttitel: Re: multiband Par End-Fedz nabouwen

Geplaatst: 09 maart 2011, 21:53

ON4VP schreef:
Geregistreerd: 10 sep
2008, 21:08
Berichten: 237
Woonplaats: Piershil (ZH) JO21dt

Tja, amateurs zijn er voor elkaar te helpen, technisch te ondersteunen, enz... tot het
moment dat er natuurlijk "centen" aan te pas komen en iemand er iets aan verdient,
dan houdt het 'community idee' op en spelen commerciële belangen. Goed of niet, laat
ik in het midden.
Ik heb hen zelfs gemaild met vraag naar info en beschikbaarheid, tot op heden geen
gehoor... is niet meteen de spirit die ik zoek.
PA3HHO schreef:

Ik heb het PA3EKE gevraagd maar helaas geen antwoord. Mijn bedoeling is niet om
hun antenne na te bouwen maar om een dubbele 80m/40m versie te maken van
ong. 26 meter lang.

Nou, nou. Daar zit een oordeel in. Ik weet niet over welk tijdsbestek je spreekt, maar er
spreekt een verwachting uit dat mensen binnen een door jou gestelde tijd reageren. Ten
eerste kunnen mensen het druk hebben, ten tweede kunnen ze op vakantie zijn, ten derde
kan men ook iets vergeten of iets veel belangrijkers aan zijn hoofd hebben, ..., ...
Rob heeft mij in het verleden gewoon een paar keer antwoord gegeven, dus niet te snel
een oordeel geven, dat is ook hamspirit!

Overigens is het niet mijn bedoeling om een discussie op te zetten over een
antwoordtermijnen en dergelijke.
Robert
_________________
PA7RG
Zendamateurs reflecteren graag

Omhoog
hajac

Berichttitel: Re: multiband Par End-Fedz nabouwen

Geplaatst: 09 maart 2011, 22:55

Hoi Allemaal
Geregistreerd: 08 feb 2009,
20:14
Berichten: 66

Even voor stellen naam Harrie PE1JXI
ook ik ben bezig met end fed antennes ik heb er div gemaakt dit is te zien op
http://www.qrz.com en op http://www.youtube.com onder PE1JXI
Ik maak ze voor een vermogen groter dan 1 KW
ik bereken niets en maak ze gewoon uit ervaring en op gevoel en krijg de swr in het
midden van de band altijd 1:1.0
En wat PA3EKE betreft ! ik kan mij best voorstellen dat hij niet meer reageert want hij
krijgt best veel mail van amateurs die er alles over willen weten en dat is dan niet meer
te doen
Ik krijg ook veel reactie over mijn gebouwde end feds ik probeer ze zoveel mogelijk te
beantwoorden
Momenteel ben ik bezig met een 3 banden end fed als ik vorderingen maak dan zal ik het
hier melden
Groetjes Harrie

Omhoog
PA3HHO

Berichttitel: Re: multiband Par End-Fedz nabouwen

Geplaatst: 10 maart 2011, 01:43

Even iets rechtzetten m.b.t. Rob, PA3EKE. Mijn opmerking dat ik nog geen antwoord van
Rob had ontvangen, is zeker niet oordelend (bedoeld) maar gewoon de stand van zake op
dat moment. Iedereen die er iets anders in wil lezen, moet dat zelf weten, maar dat is
dan voor eigen rekening. Ik heb inmiddels duidelijk antwoord gekregen van Rob, waarvoor
ik hem zeer erkentelijk ben!

Geregistreerd: 27 nov
2010, 10:17
Berichten: 820
Woonplaats: Druten

Ik heb niet recht op de man af gevraagd om het schema van de multiband HyEndFed en
zo'n vraag zou hij wat mij betreft ook niet hoeven te beantwoorden. Elkaar helpen
betekent niet dat je alles zomaar aan de grote klok hoeft te hangen; dan blijft er immers
niets meer te experimenteren over. Wat dat betreft alle begrip. Rob heeft veel energie in
zijn end fed experimenten gestoken, de antenne hij levert is van uitstekende kwaliteit,
gemaakt met goede materialen en prachtig afgewerkt. Als hij daar wat op verdiend, zal
dat niet in verhouding staan tot de geïnvesteerde tijd en moeite, maar is het hem
bovendien van harte gegund!
Uitgebreide beschrijving van werking en bouw van de monobanders is overigens gewoon te
vinden op de website van PA3EKE. Uit de antwoorden van Rob heb ik ook begrepen dat de
multiband versie dat niet is. Een 1:9 unun is het ook niet dus het moet iets zijn zoals
Egbert PA0EJH beschrijft. De suggesties van PA0FRI neem ik ter harte (de 2-band versie

zou voor mij volstaan) en van Harrie (PE1JXI) heb ik via email ook suggesties ontvangen
voor een multiband versie mét (meerdere) afgestemde LC kringen. Ik vind het leuk om te
experimenteren/ontdekken dus ik ga liever aan de slag. Mijn bevindingen meld ik tzt hier
weer op het forum.
Brandende vragen waar ik nog mee zit:
Is de FT-140-43 ook geschikt voor een 1:60 autotrafo op 3.5 MHz?
Zonee: welke wel?
Amidon FT-140-43 is niet bij BaHe of Hajé verkrijgbaar
weet iemand waar deze wél te verkijgen zijn?
is er een Philips-achtig alternatief?
Ik heb overigens al heel veel opgestoken van deze thread dus zelfs al is het eindresultaat
belabberd, dan nog heb ik er veel aan gehad. Het gaat om het spel, niet om de knikkers!
_________________
TK: Ameritron ATR-20 rolspoel tuner 1.2 kW €325

Omhoog
PA3HHO

Berichttitel: Re: multiband Par End-Fedz nabouwen

Geplaatst: 10 maart 2011, 02:05

@pa0ejh
OK, dus je neemt ahw een kort stukje draad en een lang stukje draad en die twist je
samen. Van het eerste "dubbele" (bifilaire) stuk maak je 2 windingen en daarna gaat de
lange draad nog 7 wdg verder, dan door de kern en dan nog 7 wdg? Hmmm... nee toch
niet. Ik ga er morgen eens over piekeren, dan probeer ik wel wat en maak ik even een
fotootje. De eerste twee windingen van de "korte" spoel en de "lange" spoel zijn dus
getwist, klopt?
Geregistreerd: 27 nov
2010, 10:17
Berichten: 820
Woonplaats: Druten

_________________
TK: Ameritron ATR-20 rolspoel tuner 1.2 kW €325

Omhoog
PD7MAA

Berichttitel: Re: multiband Par End-Fedz nabouwen

Geplaatst: 10 maart 2011, 10:12

@ Egbert :
Was er voor een betere aanpassing op 10 m. niet ook een kleine condensator nodig over de
ingang ?
@ Pa3HHO :
De FT140-43 is verkrijgbaar bij Andy Fleischer op de beurs in Den Bosch voor 7 euro
Geregistreerd: 15 jun 2008,
17:17
Berichten: 925
Woonplaats: Maastricht

73's John
Bijlagen:

unun 1op50.JPG [ 428.96 KiB | 1899 keer bekeken ]

_________________
73' John
Bouwt Travelloop antennes voor 40-10m.
Laatst bijgewerkt door PD7MAA op 10 maart 2011, 10:24, in totaal 1 keer bewerkt.
Omhoog
pa0ejh

Berichttitel: Re: multiband Par End-Fedz nabouwen

Geplaatst: 10 maart 2011, 10:18

@PA3HHO.
Geregistreerd: 05 mei
2008, 13:23
Berichten: 982
Woonplaats: Brunssum

Je eerste beredenering klopt , een lang en een kort stuk draad over de lengte voor 2 wdg
in elkaar twisten , het begin komt aan de mantel van het chassisdeel , het einde van de
korte draad komt na 2 wdg. aan de midden pen , de lange draad wikkel je verder over de
ringkern zoals op de tekening , de oversteek naar de andere kant gaat DOOR de kern , en
telt mee als een winding..
Begin met het getwiste deel door de kern te steken en daarmee 2 wdg maken ....
Voor 80m is de zelfinductie van de eerste 2 wdg onvoldoende , dan moet je 3 wdg getwist
gebruiken , en 19 wdg. voor de lange graad , of 2 kernen stapelen , dan wordt de
zelfinductie
het dubbelle , maar dat wordt dan weer duur , ik denk aan 7 Euro per kern....
Dat is voor wat meer vermogen 200W uit je TS480 HX misschien ook wel nodig....
Mijn eerste probeersel was met een FT114-43 kern , en dat ging mis met meer dan 50W
dan liep tijdens het QSO de SWR omhoog.
Mijn TS480-Sat geeft 90 Watt bij 13,8V.
Die kern is overigens bij Andy Fleischer verkrijgbaar , die staat ook meestal in Rosmalen.

Dit moet je dus zelf uitproberen , ik kan met pijn en moeite 20mtr. draad spannen....
_________________
73's Egbert PAØEJH. Licensed since 1971.
Bouwt MultiBand-QRO-EndFed's voor 80-40-20m en 160-80-40m

Omhoog
PA3HHO

Berichttitel: Re: multiband Par End-Fedz nabouwen

Geplaatst: 10 maart 2011, 10:57

Egbert, bedankt voor je telefoontje. Ik had het inmiddels ook wel uitgedokterd geloof ik.
Hieronder, puur als voorbeeld (ik ga andere kern en ander draad gebruiken) wat foto's van
hoe ik het begrepen heb.
De twee draden zitten aan het begin aan elkaar en dan getwist. Ik heb het getwiste deel
(met het uiteinde van de korte draad dat aan de middenpen komt) door de kern gestoken
en vervolgens twee windingen "terug" gemaakt. Dat uiteinde komt aan de buitenmantel.
Vervolgens heb ik de enkele draad 7 wdg verder gewikkeld, dan door de kern, en weer 7
wdg.
Geregistreerd: 27 nov
2010, 10:17
Berichten: 820
Woonplaats: Druten

Volgens mij klopt het zo, toch?
Bijlagen:

xs_P3100031.JPG [ 20.85 KiB | 1893 keer bekeken ]

xs_P3100030.JPG [ 19.04 KiB | 1893 keer bekeken ]

_________________
TK: Ameritron ATR-20 rolspoel tuner 1.2 kW €325
Omhoog
PF1JM

Berichttitel: Re: multiband Par End-Fedz nabouwen

Geplaatst: 10 maart 2011, 11:34

pa0ejh schreef:

@pa3hho.

Geregistreerd: 19 sep
2005, 19:16
Berichten: 582
Woonplaats: Apeldoorn
JO32af

Dat gaat vandaag niet meer , hangt alweer buiten.....Stel je vanaf punt A 16 wdg. voor
, waar van 9 op de linker kern helft , dan door de kern heen , en weer 7 wdg. naar
punt C.
Nu leg je naast de eerste 2 van die 9 wdg. weer 2 wdg. dus van A naar B , bifillair
dus...
Maar van die eerste 2+2 wdg. heb ik de beide draden van te voren al getwist , lijkt me
niet zo moeilijk ...
Of 40/80 m werkt , dat heb ik niet uitgeprobeerd , maar zou wel kunnen werken lijkt
mij.

Mag ik vragen waarom je halverwege oversteekt? Bij een kleine ringkern met veel
wikkelingen kan ik me daar iets bij voorstellen i.v.m. parasitaire capaciteit tussen in- en
uitgang. Zo'n 140-43 is een joekel van een ding waarbij je misschien net de helft
bewikkelt. De in- en uitgang liggen dus ver van elkaar.
_________________
TS830S, TS-2000X, FiFi SDR, TH-D72A
30MDG #1239, FH #2633

Smile.... Tomorrow will be worse!

Omhoog
PA3HHO

Berichttitel: Re: multiband Par End-Fedz nabouwen

Geplaatst: 10 maart 2011, 11:52

John bedankt voor de tip en de duidelijke foto. Ik ga zaterdag wel even naar Rosmalen om
zo'n ringkern te halen.
_________________
TK: Ameritron ATR-20 rolspoel tuner 1.2 kW €325

Geregistreerd: 27 nov
2010, 10:17
Berichten: 820
Woonplaats: Druten
Omhoog
pa1rik

Berichttitel: Re: multiband Par End-Fedz nabouwen

Geplaatst: 10 maart 2011, 20:55

Nog meer info.
Geregistreerd: 07 maart
2011, 10:09
Berichten: 14
Woonplaats: Heteren

http://www.aa5tb.com/efha.html

73 pa1rik
_________________
Erik / PA1RIK Heteren

Omhoog
pa0ejh

Geregistreerd: 05 mei
2008, 13:23
Berichten: 982
Woonplaats: Brunssum

Berichttitel: Re: multiband Par End-Fedz nabouwen

Geplaatst: 10 maart 2011, 22:12

@PF1JM De oversteek heeft 2 redenen , ten eerste verdeeld dit de
capaciteit tussen de windingen , en ten tweede ligt de uitgang recht tegenover
de ingang , want vergeet niet dat bij 100W al gauw iets van 500V aan de uitgang
staat...Verder is die kern niet groot hoor , iets van 36mmØ net als de 'paarse' die
je op de Foto van 3HHO ziet , als je de windingen mooi verdeelt is 3/4 van de kern
gevuld. Op de foto van John PD7MAA zie je een FT117-43 , die is kleiner 29mmØ
en maar half hoog , de FT240-43 die is groot , zo,n 60mmØ.....
En de Site die Rik aanhaalt heeft het over Fuchs Antenne's , een afgestemde
kring met een halve golf straler , en dat zijn monoband antenne's.....
_________________
73's Egbert PAØEJH. Licensed since 1971.
Bouwt MultiBand-QRO-EndFed's voor 80-40-20m en 160-80-40m

Omhoog

hajac

Geregistreerd: 08 feb 2009,
20:14
Berichten: 66

Berichttitel: Re: multiband Par End-Fedz nabouwen

Geplaatst: 10 maart 2011, 22:21

toch even een vraagje waarom ringkernen en geen lucht spoelen
ik maak de end fed met een lucht spoel en kan er gemakkelijk 1 KW op zetten ik heb het
geprobeerd en geen overslag zie foto deze is voor de 20 meterband spoel is van 6
kwadraad
SWR is 1:1.0 in het midden van de band zie test
http://www.youtube.com/watch?v=54RekpMSatE
met ringkernen ben je beperkt qua vermogen
is het dat het formaat te groot is ??
Bijlagen:

20mendfed.JPG [ 1.6 MiB | 1820 keer bekeken ]
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Berichttitel: Re: multiband Par End-Fedz nabouwen

Geplaatst: 11 maart 2011, 07:58

hajac schreef:

Geregistreerd: 15 jun 2008,
17:17
Berichten: 925
Woonplaats: Maastricht

toch even een vraagje waarom ringkernen en geen lucht spoelen
ik maak de end fed met een lucht spoel en kan er gemakkelijk 1 KW op zetten ik heb
het geprobeerd en geen overslag zie foto deze is voor de 20 meterband spoel is van 6
kwadraad
SWR is 1:1.0 in het midden van de band zie test
http://www.youtube.com/watch?v=54RekpMSatE
met ringkernen ben je beperkt qua vermogen
is het dat het formaat te groot is ??

De bedoeling is een antenne te maken voor meerdere banden zonder tunen en zonder
radialen.
De Antenne met L-C werkt prima maar is enkel voor een enkele band geschikt en de maten
van de tuner zijn in het veld natuurlijk ook van belang.

73 John
_________________
73' John
Bouwt Travelloop antennes voor 40-10m.

Omhoog
PF1JM

Berichttitel: Re: multiband Par End-Fedz nabouwen

pa0ejh schreef:

Geplaatst: 11 maart 2011, 10:17

Geregistreerd: 19 sep
2005, 19:16
Berichten: 582
Woonplaats: Apeldoorn
JO32af

@PF1JM De oversteek heeft 2 redenen , ten eerste verdeeld dit de
capaciteit tussen de windingen , en ten tweede ligt de uitgang recht tegenover
de ingang , want vergeet niet dat bij 100W al gauw iets van 500V aan de uitgang
staat...Verder is die kern niet groot hoor , iets van 36mmØ net als de 'paarse' die
je op de Foto van 3HHO ziet , als je de windingen mooi verdeelt is 3/4 van de kern
gevuld. Op de foto van John PD7MAA zie je een FT117-43 , die is kleiner 29mmØ
en maar half hoog , de FT240-43 die is groot , zo,n 60mmØ.....

Helder! En wat 1 cijfertje verschil al uit kan maken....
_________________
TS830S, TS-2000X, FiFi SDR, TH-D72A
30MDG #1239, FH #2633
Smile.... Tomorrow will be worse!

Omhoog
pa0ejh

Berichttitel: Re: multiband Par End-Fedz nabouwen

Geplaatst: 11 maart 2011, 11:18

@Harry. Jij maakt een L netwerk als aanpassing , en dat is frequentie afhankelijk...
Geregistreerd: 05 mei
2008, 13:23
Berichten: 982
Woonplaats: Brunssum

Wil je van freq. wisselen dan moet je L en C ook aanpassen , als je breedbandige
aanpassing wilt , dan moet je transformator koppeling toepassen , met een Balun
of een Unun . En met spoelen alleen lukt dat niet , er moet dan een kern in , om meer
zelfinductie te verkrijgen , vandaar de Ringkern die op zijn beurt ook weer beperkingen
heeft zoals kern verzadiging , die oa. weer van de kern grootte afhangkelijk is.
_________________
73's Egbert PAØEJH. Licensed since 1971.
Bouwt MultiBand-QRO-EndFed's voor 80-40-20m en 160-80-40m

Omhoog
PA3HHO

Berichttitel: Re: multiband Par End-Fedz nabouwen

Geplaatst: 11 maart 2011, 11:32

Vraagje over de LC monoband end fed. Zou het niet mogelijk zijn om een enkele spoel te
gebruiken icm een capaciteit die resonantie geeft op 40m én een capaciteit die bij te
schakelen is voor resonantie op 80m? Ik denk dat het antwoord "nee" is, maar waarom
niet?
_________________
TK: Ameritron ATR-20 rolspoel tuner 1.2 kW €325

Geregistreerd: 27 nov
2010, 10:17
Berichten: 820
Woonplaats: Druten
Omhoog
on4gin

Berichttitel: Re: multiband Par End-Fedz nabouwen

Geplaatst: 11 maart 2011, 12:13

Ben eveneens aan het volgen maar heb voorlopig nog geen materiaal om iets uit te
proberen.

Geregistreerd: 21 nov
2009, 21:58
Berichten: 285
Woonplaats: Erpe

Momenteel ben ik wat aan het simuleren met mini ring cole calculator en rf99 simu.
Je kan er eenvoudig de waardes voor monobands in berekenen.
@Egbert werkt het nou op 80/40m met die kern?
_________________
_________________
73's de Gino - ON4GIN
FT-920/Kenwood TS480SAT
Endfed 10-15-20-40-80

Omhoog
pa0ejh

Geregistreerd: 05 mei
2008, 13:23
Berichten: 982
Woonplaats: Brunssum

Berichttitel: Re: multiband Par End-Fedz nabouwen

Geplaatst: 11 maart 2011, 14:43

@PA3HHO. Dat werkt niet omdat dan de LC verhouding niet meer klopt , er is dan nog
wel enige resonantie , maar de Q van de kring is dan erg laag , waardoor de verliezen
toenemen en de aanpassing ook niet meer klopt...
@GINO. Ik heb vanmiddag 3 + 21 wdg. geprobeerd , en dat ziet er goed uit voor 80/40.
Maar ik heb geen plaats om die draad met verlengspoel te kunnen spannen , dus moet
ik het doen met een afsluit weerstand van 3Kohm , en vertrouw ik op de miniVNA.
Is wel lastig meten met die hoge impedanties , de draad van de weerstand speelt al een
rol , heb die zo kort mogelijk aan het aardvlak moeten solderen , de Swr is 1:1.40.
_________________
73's Egbert PAØEJH. Licensed since 1971.
Bouwt MultiBand-QRO-EndFed's voor 80-40-20m en 160-80-40m

Omhoog
PD0MV

Berichttitel: Re: multiband Par End-Fedz nabouwen

Geplaatst: 11 maart 2011, 16:55

Zeer Interessant
Geregistreerd: 31 mei
2009, 11:19
Berichten: 1756

73 de PD0MV
_________________
Ik ben ook maar een mens

Omhoog
on4gin

Berichttitel: Re: multiband Par End-Fedz nabouwen

@Egbert
ik had een verkeerde AL waarde genomen µH ipv mH/1000
Er lijkt niet veel keuze te zijn in kernen!

Geplaatst: 11 maart 2011, 19:24

Geregistreerd: 21 nov
2009, 21:58
Berichten: 285
Woonplaats: Erpe

Ik kwam uit op 3w op 24w voor 3.7Mhz
Welke freq moet je in feite nemen?
_________________
_________________
73's de Gino - ON4GIN
FT-920/Kenwood TS480SAT
Endfed 10-15-20-40-80

Omhoog
Thijzer

Berichttitel: Re: multiband Par End-Fedz nabouwen

Geplaatst: 12 maart 2011, 16:56

De spulletjes liggen klaar om morgen de antenne te bouwen. Haje had het kastje erg
goedkoop liggen Egbert, to let you know.
Draad die we kochten is inderdaad prima te solderen (kon niet wachten). Dus dat belooft
veel goeds.

Geregistreerd: 25 feb 2011,
10:25
Berichten: 587

Als het morgen een beetje weer is, dan gaat ie de boom in en dan kijken we eens wattie
doet.
_________________
Proud owner of IC-7200 - FT-102 - AEG SE-6861 - SEM-35 - SEM-52S - VX-8 - TH-79 - GM-950
and a load of (s)crap
APRS Digi-sysop "Heuvelland Digi Hulsberg" @ 144.800 MHz & 50.700 MHz
Zie http://www.becomex.com voor allerlei zendamateur-onderwerpen !

Omhoog
PA3HHO

Berichttitel: Re: multiband Par End-Fedz nabouwen

Geplaatst: 12 maart 2011, 19:45

pa0ejh schreef:

@PA3HHO. Dat werkt niet omdat dan de LC verhouding niet meer klopt , er is dan nog
wel enige resonantie , maar de Q van de kring is dan erg laag , waardoor de verliezen
toenemen en de aanpassing ook niet meer klopt...

Geregistreerd: 27 nov
2010, 10:17
Berichten: 820
Woonplaats: Druten

Maar mijn voorstelde oplossing is toch eigenlijk een primitieve vorm van een L-tuner
waarbij de variabele C eigenlijk maar 2 waardes kan hebben? De resonantie wordt toch
bepaald door spoel en capaciteit? Wanneer ik een voldoende grote spoel met een
bepaalde capaciteit kan laten resoneren op 3.7 MHz, dan gaat het met diezelfde spoel en
minder capaciteit toch ook lukken op 7 MHz? Of zou ik b.v. een aftakking van de spoel
moeten nemen én wat minder capaciteit? Nogmaals, dat is toch het principe van zo'n Ltuner?
Is het anders een idee om twee van die afgestemde LC kringen parallel aan elkaar te
zetten of gaat dat ook niet werken?
_________________
TK: Ameritron ATR-20 rolspoel tuner 1.2 kW €325

Omhoog
pa0ejh

Berichttitel: Re: multiband Par End-Fedz nabouwen

Geplaatst: 12 maart 2011, 20:48

@PA3HHO. Zoals ik al schreef gaat dat wel , maar in een van beide gevallen
wordt de kring kwaliteit lager , waardoor de verliezen oplopen , en zo ook de SWR...
Geregistreerd: 05 mei
2008, 13:23
Berichten: 982
Woonplaats: Brunssum

Kijk naar het schema van een L tuner , daar zijn L en C variabel , om de beste aanpassing
te verkrijgen......dat doen ze niet voor niets....
_________________
73's Egbert PAØEJH. Licensed since 1971.
Bouwt MultiBand-QRO-EndFed's voor 80-40-20m en 160-80-40m

Omhoog
PA3HHO

Berichttitel: Re: multiband Par End-Fedz nabouwen

Geplaatst: 23 maart 2011, 00:39

OK Egbert, ik begrijp wat je bedoelt maar...
Zou het wel kunnen door voor één band een gunstige L + C combinatie te maken en dan
voor een lagere band extra wdg én extra capaciteit bij te schakelen? M.a.w. de "ideale
spoel" voor de hoge band geeft ik nog wat extra windingen maar die overbrug ik met een
schakelaar. Voor een lagere band hef ik de overbrugging op en schakel ik extra capaciteit
bij. Op die manier heb je toch het principe van variabele C én variabele L, alleen zijn de
variaties voor zowel de L als de C beperkt tot twee standen die precies mooi in resonantie
zijn op de gewenste banden?
Geregistreerd: 27 nov
2010, 10:17
Berichten: 820
Woonplaats: Druten

De aanhouder wint?...
Oh... de beurs in Rosmalen is niet gelukt. Weet iemand waar ik zijn FT140-43 kan bestellen
via internet? In Amerika zag ik ze bij Amidon voor $3.50, maar minimale order is $20 en
verzendkosten zijn dan ook $20. Heb ik er zes of zeven voor $40. Met invoerrechten en
BTW komt dat op zo'n €40 dus pak 'm beet €6/stuk. Misschien doe ik dat wel, zijn er
toevallig nog meer gegadigden?
_________________
TK: Ameritron ATR-20 rolspoel tuner 1.2 kW €325

Omhoog
PD7MAA

Berichttitel: Re: multiband Par End-Fedz nabouwen

http://home.kpn.nl/fbakelaar/ringkernen.htm

73 John
_________________
73' John
Geregistreerd: 15 jun 2008,
17:17

Bouwt Travelloop antennes voor 40-10m.

Geplaatst: 23 maart 2011, 08:13

Berichten: 925
Woonplaats: Maastricht

Omhoog
Thijzer

Berichttitel: Re: multiband Par End-Fedz nabouwen

Geplaatst: 23 maart 2011, 10:35

Dit weekend de ringkern nieuw gewikkeld, geen goed resultaat. Op 40m prima maar de
andere banden een SWR van >3.
Egbert, ik haal 'm snel van de muur, dan kom ik eens ff veurbie.

Geregistreerd: 25 feb 2011,
10:25
Berichten: 587

_________________
Proud owner of IC-7200 - FT-102 - AEG SE-6861 - SEM-35 - SEM-52S - VX-8 - TH-79 - GM-950
and a load of (s)crap
APRS Digi-sysop "Heuvelland Digi Hulsberg" @ 144.800 MHz & 50.700 MHz
Zie http://www.becomex.com voor allerlei zendamateur-onderwerpen !

Omhoog
pa0ejh

Berichttitel: Re: multiband Par End-Fedz nabouwen

Geplaatst: 23 maart 2011, 11:39

@PA3HHO. Dat kun je natuurlijk proberen , maar dan heb je de FT140-43 kern niet nodig.
Geregistreerd: 05 mei
2008, 13:23
Berichten: 982
Woonplaats: Brunssum

Je moet dan een zelfinductie van ~7 en ~14 uH maken op een T184-2 kern , en
daar zijn genoeg voorbeelden van op Internet te vinden.
@Thijzer. Ik zit al een week te wachten , hi , ik zie je wel komen , het punt is dat
die 20,5mtr draad wel degelijk werkt , maar alleen op voldoende hoogte , zoals bij
Jo 3WMZ , daar hangt die op 12mtr hoogte.
Dat de swr op de hogere banden slecht is komt door het feit dat de antenne daar
steeds meerdere halve golflengtes lang is , en daardoor wijzigt de impedantie , mede
door de te lage hoogte , waardoor de aanpassing niet klopt.
Eigenlijk is de 43 kern ook niet het meest ideale kernmateriaal , er zij nog teveel
windingen
nodig om tot de gewenste Imp.transformatie te komen. De "ui" van de kern is te hoog
voor de hogere Freq. en de Al is te laag waardoor je meer windingen nodig hebt.
Amidon heeft een kern met het 'K' materiaal met een "ui" van 290 en een Al van 2100
maar die is (nog?) nergens te koop......
Met 10mtr draad en een spoel voor 40 werkt het goed op 40 , 20 en 10m.
_________________
73's Egbert PAØEJH. Licensed since 1971.
Bouwt MultiBand-QRO-EndFed's voor 80-40-20m en 160-80-40m

Omhoog

Alle berichten
Geef de vorige berichten weer: Alle
berichten

Berichtdatum
Sorteer op Berichtdatum

Pagina 3 van 33 [ 483 berichten ]

Oplopend
Oplopend

Ga

Ga naar pagina Vorige  1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 33 Volgende

Forumoverzicht » Techniek » Antennes

Alle tijden zijn GMT + 1 uur

Wie is er online
Gebruikers op dit forum: Geen geregistreerde gebruikers. en 5 gasten
Je mag geen nieuwe onderwerpen in dit forum plaatsen
Je mag niet antwoorden op een onderwerp in dit forum
Je mag je berichten in dit forum niet wijzigen
Je mag je berichten niet uit dit forum verwijderen
Je mag geen bijlagen toevoegen in dit forum
Zoek naar:

Ga

Ga naar:

Antennes
Antennes

Powered by phpBB® Forum Software © phpBB Group
phpBB.nl Vertaling

Ga

Zendamateur.COM
24 uur per dag QRV

Inloggen

Registreren

Help

Zoeken

Het is nu 13 sep 2015, 18:47

Toon onbeantwoorde berichten | Toon actieve onderwerpen
Forumoverzicht » Techniek » Antennes

Alle tijden zijn GMT + 1 uur

multiband Par End-Fedz nabouwen
Pagina 4 van 33 [ 483 berichten ] Ga naar pagina Vorige  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ... 33 Volgende
 
Afdrukweergave

Vorig onderwerp | Volgend onderwerp

Auteur
pa1rik

Bericht
Berichttitel: Re: multiband Par End-Fedz nabouwen

Geplaatst: 23 maart 2011, 20:46

De multi band Par End-Fedz (EF-10/20/40) nabouw is gelukt.
Geregistreerd: 07 maart
2011, 10:09
Berichten: 14
Woonplaats: Heteren

Er zit een condensator van 150 pf over de ingang.
Via farnell te bestellen. (artikel nummer 3531922)
De ringkern heb ik hier vandaan. http://home.kpn.nl/fbakelaar/ringkernen.htm (ft140-43)
En de waarde van de trap ( spoel) is 34,7 uh .

Veel succes 73.

Bedankt pa0ejh voor de tekening.
Bijlagen:

1op50-Trafo.bmp [ 22.91 KiB | 2124 keer bekeken ]

DSC02319.JPG [ 105.08 KiB | 2125 keer bekeken ]

_________________
Erik / PA1RIK Heteren

Laatst bijgewerkt door pa1rik op 24 maart 2011, 20:38, in totaal 2 keer bewerkt.
Omhoog
PA3DAT

Berichttitel: Re: multiband Par End-Fedz nabouwen

Geplaatst: 23 maart 2011, 21:22

Wat een prachtig topicje is dit! Zoveel info!
Ik vraag me af of je op bovenstaande antenne met ringkern en 150pf C'tje wel
100 Watt kunt zetten. Ik vind het een mooi project. Maar op vakantie gebruik
ik de FT-857, en daar komt een kleine 100 Watt uit (alleen ssb/cw).
Is die aanpassing daarvoor geschikt, denken jullie?
Geregistreerd: 21 sep
2008, 08:08
Berichten: 2871
Woonplaats: Kampen

_________________
73 de Aloys PA3DAT
FT-7|817ND|847|857D|7400|2 x TR-2300| TenTec R4020 |7 Condors|13 porto's|FiFi SDR
BQC #357, member of http://www.PE3V.nl (voorheen PA3FKN)

Omhoog
pe2wdo

Geregistreerd: 09 maart
2008, 14:27
Berichten: 135

Berichttitel: Re: multiband Par End-Fedz nabouwen

Geplaatst: 23 maart 2011, 23:58

@PA3DAT
Het was de bedoeling dat de antenne aanpast op 50 Ohm.
Als dat zo is dan staat er bij 100W vermogen toch maar
max. 70.7Veff of 100V piek over de C? Bij 100W SSB is de piekspanning natuurlijk hoger.
Een 200V of een 500V type kan dat wel aan, maar een 50V keramisch
C'tje zal wel gaan 'zweten' of geeft direct de geest.
Bij een misaanpassing van de draad wordt het waarschijnlijk weer een ander verhaal.
Moet ik nog even over nadenken. . .
Groet,
Willem
PE2WDO

Omhoog
PA3HHO

Berichttitel: Re: multiband Par End-Fedz nabouwen

Geplaatst: 24 maart 2011, 00:23

Hoe ben je zo op dat C-tje van 150 pF gekomen? Geheime tip of zelf bedacht /
experimenteel vastgesteld? Ik vind het erg knap! Ga 'm ook nabouwen. Eentje zoals jij 'm
gemaakt hebt en eentje met wat meer windingen om eens op 80m te proberen. Leuk!
_________________
TK: Ameritron ATR-20 rolspoel tuner 1.2 kW €325

Geregistreerd: 27 nov
2010, 10:17
Berichten: 820
Woonplaats: Druten

Omhoog
PD7MAA

Berichttitel: Re: multiband Par End-Fedz nabouwen

Geplaatst: 24 maart 2011, 07:24

@ PA1RIK
Hoe heb je de waarde van de 40 m spoel berekend.?
Ziet er goed uit !
73 John

Geregistreerd: 15 jun 2008,
17:17
Berichten: 925
Woonplaats: Maastricht

_________________
73' John
Bouwt Travelloop antennes voor 40-10m.

Omhoog
PD2SO

Geregistreerd: 16 maart
2007, 12:55
Berichten: 38

Berichttitel: Re: multiband Par End-Fedz nabouwen

Geplaatst: 24 maart 2011, 18:53

Ik heb de mijn antenne nagebouwd van de heer EKE, welke hem op zijn beurt nagebouwd
(en commercieel exploiteert ) heeft van de PAR antenne.
in dit geval een ringkern 106-2 met 18 windingen 0.7mm draad en met daaraan 10m en 15
cm 1mm litze en over de spoel staat een stukje rg174 als condensator van ongeveer 18pF.
en dit geheel resoneert op 14.150Mhz en functioneert uitermate goed
gtz

Omhoog
PA3HHO

Berichttitel: Re: multiband Par End-Fedz nabouwen

Geplaatst: 25 maart 2011, 08:34

PD2SO schreef:

een ringkern 106-2 met 18 windingen 0.7mm draad en met daaraan 10m en 15 cm 1mm
litze en over de spoel staat een stukje rg174 als condensator van ongeveer 18pF.

Je beschrijft volgens mij de monoband 20m versie, toch? Deze thread ging over de
multiband maar dat maakt niet uit, ook dit is interessant om te weten alleen begrijp ik
niet helemaal goed waar dat stukje draad van 15 cm aan zit. Even samenvatten:
Geregistreerd: 27 nov
2010, 10:17
Berichten: 820
Woonplaats: Druten

spoel 18 wdg 0,7 mm draad op 106-2 ringkern
parallel daar aan een C gemaakt van RG174 +/- 18 cm = 18 pF
tussen de L en de C een stuk draad van 10m
Zit het stukje draad van 15 cm aan massa? Of zitten er aan het aansluitpunt (tussen L en C)
een stuk draad van 15 cm én een stuk draad van 10m??
_________________
TK: Ameritron ATR-20 rolspoel tuner 1.2 kW €325

Omhoog
pa0ejh

Berichttitel: Re: multiband Par End-Fedz nabouwen

Geplaatst: 25 maart 2011, 12:36

Misschien bedoelt hij 10,15mtr ??
Geregistreerd: 05 mei
2008, 13:23
Berichten: 982
Woonplaats: Brunssum

_________________
73's Egbert PAØEJH. Licensed since 1971.
Bouwt MultiBand-QRO-EndFed's voor 80-40-20m en 160-80-40m

Omhoog
pd2Rm

Berichttitel: Re: multiband Par End-Fedz nabouwen

Geplaatst: 25 maart 2011, 17:28

op hoeveel meter komt de trap te zitten en hoe veel meter antennelitze komt er nog na de
trap
Geregistreerd: 12 dec
2006, 19:01
Berichten: 224
Woonplaats: almelo

_________________
bij vlagen ben ik geniaal maar meest al is het windstil

Omhoog
PD2SO

Berichttitel: Re: multiband Par End-Fedz nabouwen

Geplaatst: 25 maart 2011, 17:31

Sorry voor de onduidelijke beschrijving, ik bedoel inderdaad 10,15m litze draad.
ik zag ook wel wat plaatjes voorbij schieten van de mono bander dus vandaar mijn post.
Geregistreerd: 16 maart
2007, 12:55
Berichten: 38

mvg steven

Omhoog
pe2wdo

Berichttitel: Re: multiband Par End-Fedz nabouwen

Geplaatst: 25 maart 2011, 20:04

Volgens de informatie in dit draadje ziet de 40m-20m-10m multiband end fed
draadantenne er als volgt uit;
Geregistreerd: 09 maart
2008, 14:27
Berichten: 135

C1 = 150pf
L1 = 2 x 9 wdg, + 2 wdg bifilair op ft140-43 (voor constructie zie vorige berichten)
L2 = 35uH
Draad 1 = +/-10.15m
Draad 2 = +/- 2.15m
Ik heb geprobeerd e.e.a. in simulatiesoftware te modelleren, maar dat is me nog niet goed
gelukt,
dus gaan we morgen maar eens wat experimenteren.
73
Willlem
PE2WDO
Bijlagen:

end-fed multiband hf antenne.jpg [ 55.4 KiB | 1836 keer bekeken ]

Omhoog
PD7MAA

Berichttitel: Re: multiband Par End-Fedz nabouwen

Geplaatst: 26 maart 2011, 07:56

Men kan ook de 40m spoel ( L 2 ) maken door ong. 16 windingen antennedraad om een
4C65 ringkern te wikkelen. Voordeel is de ononderbroken antennedraad , hierdoor minder
kans op slijtage en minder invloed door vocht.
Dit is ook handig bij gebruik van een glasvezelmast. De ring wordt dan gewoon over de
mast geschoven
have fun
73 John
Geregistreerd: 15 jun 2008,
17:17
Berichten: 925
Woonplaats: Maastricht

_________________
73' John
Bouwt Travelloop antennes voor 40-10m.

Omhoog
PA3HHO

Berichttitel: Re: multiband Par End-Fedz nabouwen

Geplaatst: 27 maart 2011, 19:59

Ik vind zoiets ook wel leuk voor op vakantie maar 12m is me wat lang. Ik zit dus te denken
aan een halve versie voor 10m en 20m. Ik neem aan dat trafo niet anders hoeft (C ook 150
pF?), dan ong 5,10m draad voor 10m band, dan een verlengspoel voor 20m (= trap voor
10m) en dan nog 1 a 2 meter draad. Wat voor spoel zou ik dan ongeveer moeten maken?
Dit experiment is leuk te combineren met mijn oorspronkelijke plan; nl. een kwart golf
voor 20 (5m), dan een trap voor 20m die als verlengspoel werkt voor 40 en dan nog 2m
draad. Als tegencapaciteit gebruik ik dan het chassis van de caravan.
Geregistreerd: 27 nov
2010, 10:17
Berichten: 820
Woonplaats: Druten

_________________
TK: Ameritron ATR-20 rolspoel tuner 1.2 kW €325

Omhoog
hajac

Berichttitel: Re: multiband Par End-Fedz nabouwen

Geplaatst: 27 maart 2011, 20:46

Ik heb inmiddels een end fed voor 15-17-20-40 meter gemaakt
en ben nu bezig met een end fed voor 40-20-10 als deze klaar is zal ik de bevindingen hier

Geregistreerd: 08 feb 2009,
20:14
Berichten: 66

melden
Laatst bijgewerkt door hajac op 30 maart 2011, 19:01, in totaal 1 keer bewerkt.

Omhoog
pa0ejh

Berichttitel: Re: multiband Par End-Fedz nabouwen

Geplaatst: 27 maart 2011, 20:52

@PE2WDO. Ik heb je tekening aangepast , het is geen aftakking......
Geregistreerd: 05 mei
2008, 13:23
Berichten: 982
Woonplaats: Brunssum

Bijlage:

Wdo.bmp [ 54.51 KiB | 1674 keer bekeken ]

@PD7MAA. Denk niet dat dit goed werkt , het is niet 'een spoel' maar onderdeel
van de Antenne , op de verlengspoel zit al gauw ~5,5 mtr draad en samen met
de draad achter de verlengspoel resoneerd de antenne op 40mtr.
@PA3HHO. Gewoon proberen alles halveren , dan zie je waar je uitkomt , dat
doen wij ook , en de C is hier niet nodig .
@HAJAC. Nou is dat niet direct de verdienste van de EndFed , de 15m is de
hele week al 'open' , maar uiteraard is dit een heel mooi resultaat !!.
_________________
73's Egbert PAØEJH. Licensed since 1971.
Bouwt MultiBand-QRO-EndFed's voor 80-40-20m en 160-80-40m
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multiband Par End-Fedz nabouwen
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hajac

Geregistreerd: 08 feb 2009,
20:14
Berichten: 66

Bericht
Berichttitel: Re: multiband Par End-Fedz nabouwen

Geplaatst: 29 maart 2011, 21:27

Ik heb er ook eentje gemaakt maar nog niet getest met de spoel er aan
Dus alleen voor 10 meter SWR op 28 mhz 1:1,6 28,7mhz 1:1,0 30mhz 1:1,6
als ik weer tijd heb zal ik het compleet testen en de bevindingen hier posten
Bijlagen:

multie.JPG [ 72.03 KiB | 1542 keer bekeken ]

Omhoog
PA3HHO

Berichttitel: Re: multiband Par End-Fedz nabouwen

Hallo Egbert

Geplaatst: 30 maart 2011, 11:17

pa0ejh schreef:

@PA3HHO. Gewoon proberen alles halveren , dan zie je waar je uitkomt , dat
doen wij ook , en de C is hier niet nodig.

Geregistreerd: 27 nov
2010, 10:17
Berichten: 820
Woonplaats: Druten

Waar dient nu die C van 150 pF voor in het originele ontwerp en waarom kan ik die in een
20/10m multiband versie weglaten? Is dat in PA0JIP en PA3JANNEKE taal uit te leggen?
Alvast bedankt!
Condities op 10m en 15 waren inderdaad geweldig, ik heb Japan en China gewerkt (first
voor mij) met mijn zelfbouw rotary dipool en veel verbindingen met Brazilië, Argentinië
en Uruquay. Gaaf!
_________________
TK: Ameritron ATR-20 rolspoel tuner 1.2 kW €325

Omhoog
pa0ejh

Geregistreerd: 05 mei
2008, 13:23
Berichten: 982
Woonplaats: Brunssum

Berichttitel: Re: multiband Par End-Fedz nabouwen

Geplaatst: 30 maart 2011, 15:38

@PA3HHO. Die C is alleen nodig voor de 40/20/10 versie , en wel om de aanpassing op 10m
te verbeteren. De 10mtr draad tot aan de verlengspoel is 1 golflengte voor 10m , waardoor
de
Impedantie anders is als die voor 20 en 40mtr , waar de draadlengte een 1/2 golflengte is.
In beide gevallen is de Imp. wel hoogohmig , maar voor 10mtr wordt de Imp. hoger.........
Wanneer je TRCVR een Tuner heeft , kun je die C weglaten , de Swr ligt dan rond 1.8 en
kan
de Tuner de aanpassing verbeteren.
Ik heb nog een vertical geprobeerd voor 20 en 10 op een vishengel van 7mtr. Dat werkt
prima , met een Swr van onder de 1.5 op beide banden. De lengte tot aan de spoel is
4.80m
en de spoel zelf heeft 20wdg. op 40mm Pvc , na de spoel komt nog 1.50mtr. draad , alles
uit
1 stuk draad gewikkeld , gewoon met gesplitst schemerlampen snoer , enkeldraads dus.
De spoel op 40mm Pvc , ik had niets anders , heeft ca. 2.6mtr draad en 9uH zelfinductie
Bijlagen:

IMG_0147.JPG [ 153.78 KiB | 1463 keer bekeken ]

_________________
73's Egbert PAØEJH. Licensed since 1971.
Bouwt MultiBand-QRO-EndFed's voor 80-40-20m en 160-80-40m
Omhoog
PA1FJ

Berichttitel: Re: multiband Par End-Fedz nabouwen

Geplaatst: 31 maart 2011, 11:58

Probeer ook eens 10m draad, horizontaal of verticaal te voeden met 5,5 meter lintkabel
(zep antenne) en te tunen met een tuner met een symetrische ingang of 1:4 balun, Werk
perfect van 40-10 meter!
73 Fred PA1FJ

  

Omhoog
hajac

Geregistreerd: 08 feb 2009,
20:14
Berichten: 66

Berichttitel: Re: multiband Par End-Fedz nabouwen

Geplaatst: 31 maart 2011, 19:36

vandaag de ant getest maar met niet zo'n goed resultaat
gemeten met een mfj ant analyzer
eerste dip swr 1,2 op 36mhz tweede swr 1,6 op 26mhz derde swr 1,8 op 16 mhz vierde swr
3,0 op 8 mhz
vanaf de trafo naar de spoel 10,15m draad na de spoel 2 tot 2,5 m draad welke ik div
malen 10 cm van af heb geknipt maar zonder beter resultaat,
de spoel heb ik gewikkeld met 0,7mm draad en de inductie is 35 microH
zonder de spoel werkt de ant perfect voor de 10 meterband
Hummmm en wat , nu wat zou ik fout gedaan hebben?

Omhoog
pe2wdo

Berichttitel: Re: multiband Par End-Fedz nabouwen

@hajac

Geplaatst: 31 maart 2011, 21:46

Geregistreerd: 09 maart
2008, 14:27
Berichten: 135

Ik heb het vermoeden dat je antenne op 40m iets te kort was. Met afknippen bereik je dan
het tegengestelde effect.
Info is wel een beetje beperkt. Heb je ook de impedanties (Re en Im-deel) vs. freq
gemeten (dit geeft voor een analyse
betere info dan 'SWR' waarde). Wat 'deed' de antenne op ca. 7.1 MHz, 14.2 en 28.4 MHz?
Groet,
Willem
PE2WDO

Omhoog
pa0ejh

Geregistreerd: 05 mei
2008, 13:23
Berichten: 982
Woonplaats: Brunssum

Berichttitel: Re: multiband Par End-Fedz nabouwen

Geplaatst: 31 maart 2011, 22:11

@HAJAC. De draad achter de spoel is te kort , de dips op 16 en 8Mhz moeten lager liggen ,
dus op 14 en 7Mhz.....maar als je steeds 10cm stukjes er afknipt dan moet het je wel
opgevallen zijn dat de Freq. steeds omhoog gaat......de verkeerde kant op dus....
Wat ook nog kan , is dat de spoel te weinig draad bevat , de zelfinductie op zich zegt niets.
Mijn spoel heeft ca. 5,5 mtr draad , de draad achter de spoel is 1,30mtr....hoelang de
draad
tussen trafo en spoel is weet ik zo niet meer , maar zal dit morgen opmeten , en hier
posten.
De vertical die gemaakt heb voor 20 en 10 die heeft een lage Swr 1,5 of minder , over de
gehele breedte van de beide banden , hier heb ik een grotere spoel diameter gebruikt , dat
kan ook nog gunstig uitvallen voor de bandbreedte op 20 , want de bandbreedte op 40m
is bij de 40/20/10 versie maar 100Khz , op 20 is de bandbreedte wel groot , de gehele
bamd.
_________________
73's Egbert PAØEJH. Licensed since 1971.
Bouwt MultiBand-QRO-EndFed's voor 80-40-20m en 160-80-40m

Omhoog
PD2ADX

Berichttitel: Re: multiband Par End-Fedz nabouwen

Geplaatst: 01 apr 2011, 14:20

Heeft iemand ook een schema/uitleg liggen voor een 20 meter monoband variant ?
Geregistreerd: 11 maart
2008, 20:52
Berichten: 132
Woonplaats: Voorburg

_________________
PD2ADX

Omhoog
pa0ejh

Berichttitel: Re: multiband Par End-Fedz nabouwen

Geplaatst: 01 apr 2011, 14:45

@PA1FJ. Hallo Fred. Bedankt voor je bijdrage , maar kun je iets meer vertellen over de
draad

Geregistreerd: 05 mei
2008, 13:23
Berichten: 982
Woonplaats: Brunssum

, is die geisoleerd? , dit vanwege de verkortings factor , en de lintlijn is dat 450 Ohm
Wireman of
300 Ohm , omdat bij deze type's de verkortings factor weer verschillend is.
Het voordeel van de EndFed is dat het voedingspunt bij het huis zit , dat kan bij je antenne
ook
maar ik vind de lintlijn weer lastig in de shack weg tewerken en moet uit de buurt van
metaal
blijven waarvoor het voor mij niet de eerste keuze is , en je hebt altijd? een tuner
nodig....
@PD2ADX. Die 20m versie staat op de vorige Pagina , zie de bijdrage van PD2SO.
@HAJAC. Harry , mijn draad met PVC isolatie , 10,05 mtr voor de spoel en 1,70 mtr
achter de spoel , de spoel zelf heeft 80Wdg. 1mm Cul draad op een 3/4" pvc buis.
Mijn antenne hangt horizontaal , op ca.6mtr. hoogte , mocht jij hem vertikaal hebben dan
zullen de maten niet meer kloppen .
_________________
73's Egbert PAØEJH. Licensed since 1971.
Bouwt MultiBand-QRO-EndFed's voor 80-40-20m en 160-80-40m

Omhoog
hajac

Berichttitel: Re: multiband Par End-Fedz nabouwen

Geplaatst: 01 apr 2011, 20:40

Egbert en Willem bedankt voor de tips
Geregistreerd: 08 feb 2009,
20:14
Berichten: 66

Als eerste heb ik alleen met een draad van 10,15 m getest dus alleen voor 10 meter
SWR op 28 mhz 1:1,6 28,7mhz 1:1,0 30mhz 1:1,6 dit vind ik prima
Daarna de spoel met 2,5 m draad er aan.
eerste dip swr 1,2 op 36mhz tweede swr 1,6 op 26mhz derde swr 1,8 op 16 mhz vierde swr
3,0 op 8 mhz
Dus vanaf de trafo naar de spoel 10,15m draad achter de spoel 2 tot 2,5 m
de spoel heb ik gewikkeld met 5 meter 0,7mm draad op 3/4" pvc buis ongeveer 80
windingen en de inductie is 35 microH zie foto
ik snap de dip op 36mhz helemaal niet en dan
26 mhz is 2 mhz te laag tov 28 mhz dus zou je zeggen de draad is te lang voor de spoel
16 mhz is 2 mhz te hoog tov 14 mhz dus zou je zeggen de draad is te kort na de spoel
8 mhz is 1 mhz te hoog tov 7 mhz dus zou je zeggen de draad is te kort na de spoel
Egbert je zegt dat je 1,7 meter na de spoel hebt , ik ga dit ook maar eens uitproberen en
natuurlijk is dit afhankellijk van het aardvlak en vertikaal of horizontaal
Ik denk dat de spoel wel goed is of het nu 80 windingen 0,7 of 80 windingen 1 mm draad
dat dit niet zo veel uitmaakt.
Bijlage:

spoel.JPG [ 69.24 KiB | 1231 keer bekeken ]

Mocht dit wel veel uitmaken dan hoor ik het graag
Groetjes Harrie PE1JXI

Omhoog
PD2SO

Geregistreerd: 16 maart
2007, 12:55
Berichten: 38

Berichttitel: Re: multiband Par End-Fedz nabouwen

Geplaatst: 01 apr 2011, 21:15

harry,
ik heb geen ervaring met de multiband endfed, maar enkele gedachten;
De zelfinductie van je spoel wordt zeker anders als je hem met 1mm ipv 0,7mm wikkelt.
je spoel wordt dan 80 keer 0,3mm langer.
het klopt volgens mij wel dat je dip met 10,15m draad rond de 28,7mc ligt (halvegolf)
de spoel zou een sper voor 28mc moeten zijn en voor 14mc , en een doorlaat voor 7mc
ik denk toch dat je gewikkelde spoel het probleem is.
Wat die 14mc eigenlijk zonder de spoel en laatste stuk draad?
ik ben toch ook wel nieuwsgierig naar de resultaten van pa1rik en zijn gebruikte maten en
resultaten.
nog even voor de duidelijkheid ik heb geen ervaring met de multiband end fed.

Omhoog
PD7MAA

Berichttitel: Re: multiband Par End-Fedz nabouwen

Geplaatst: 02 apr 2011, 06:57

PD2ADX schreef:

Heeft iemand ook een schema/uitleg liggen voor een 20 meter monoband variant ?

Hier de geaarde versie (i,v,m, statics ) alleen voor 20 m.
Deze versie geeft wat minder ruis bij ontvangst , handig bij DX
Ik heb er meerdere malen Australië mee gewerkt met 5-7 rapport.
Geregistreerd: 15 jun 2008,
17:17
Berichten: 925
Woonplaats: Maastricht

Have fun
John
Bijlagen:

halfwave tuner.gif [ 38.52 KiB | 1200 keer bekeken ]

_________________
73' John
Bouwt Travelloop antennes voor 40-10m.
Omhoog
PA3HHO

Berichttitel: Re: multiband Par End-Fedz nabouwen

Geplaatst: 02 apr 2011, 10:28

hajac schreef:

eerste dip swr 1,2 op 36mhz tweede swr 1,6 op 26mhz derde swr 1,8 op 16 mhz vierde
swr 3,0 op 8 mhz

Geregistreerd: 27 nov

Ik ben geen expert, maar heb de afgelopen periode wel veel met traps geëxperimenteerd.
Alle deskundigen zijn het er over eens dat zo'n trap niet precies resonant moet zijn op de
werkfrequentie maar iets erboven of eronder. Mijn (praktijk!)ervaring met een traps is dat
ze vrijwel altijd ook een verkortende werking hebben op de resonantiefrequentie.

2010, 10:17
Berichten: 820
Woonplaats: Druten

Dat klopt ook wel wanneer je b.v. naar multiband antennes van Fritzel of Hy-Gain kijkt; de
10m trap zit voor zover ik weet altijd dichter bij dan 1/4 golflengte. Normaliter zou een
kwart golf voor 10m ergens tussen de 2,5 en 2,5 meter liggen. Bij alle multiband antennes
met traps die ik gezien heb, zit de 10m trap dichterbij; ergens tussen 2,1 en 2,3. Ook bij
mijn eigenbouw rotary dipool voor 20/15/10 waarbij ik voor 10m "afgepelde" 15m traps
gebruik ligt het voedingspunt ergens op 2,4 meter voor resonantie op 28.5 MHz.
M.a.w. ik denk dat de draadlengte voor de spoel wat korter moet, en de draadlengte na de
spoel misschien wat langer. Probeer met de trap eerst de draad voor 10m (dus voor de
spoel) goed te krijgen. Er moet dan wel een draad achter de spoel zitten, maar de lengte
is niet kritisch. Pas wanneer 10m met spoel én draad na de spoel goed is, dan voor 20/40
de draadlengte na de spoel op maat knippen. Dat de PAR en 3EKE versie precies 10,25m
gebruiken dat zegt weinig; als hun trafo net even anders transformeert dan het jouw krijg
je al andere meetwaarden.
Ik zou de draad tussen trafo en spoel iets korter maken. Als het goed is zijn mijn kernen
binnenkort binnen (Andy Fleischman), dan ga ik ook aan de slag en laat ik mijn
bevindingen hier weten.
_________________
TK: Ameritron ATR-20 rolspoel tuner 1.2 kW €325

Omhoog
PA3DAT

Berichttitel: Re: multiband Par End-Fedz nabouwen

Geplaatst: 02 apr 2011, 11:26

PA3HHO schreef:

Mijn (praktijk!)ervaring met een traps is dat ze vrijwel altijd ook een verkortende
werking hebben op de resonantiefrequentie.

Geregistreerd: 21 sep
2008, 08:08
Berichten: 2871
Woonplaats: Kampen

Soms niet. Ik heb een 2-bands vertical voor 20 en 40, daarbij zou de trap dan lager
moeten zitten dan 5,28m (1/4 golf op 14.200 KHz). Maar bij mij zit ie op ~ 5,5 meter.
Het resterende deel voor 40 is dan nog (slechts!) ca. 3,5 meter lang...
Volgens de theorie heeft de trap juist een verkortende werking op de rest van de antenne,
en dat klopt dus met mijn praktijkervaring.
We hebben het daar al eens eerder over gehad, ik vond het terug na enig zoeken:
http://www.zendamateur.com/viewtopic.ph ... VNA#p55950
_________________
73 de Aloys PA3DAT
FT-7|817ND|847|857D|7400|2 x TR-2300| TenTec R4020 |7 Condors|13 porto's|FiFi SDR
BQC #357, member of http://www.PE3V.nl (voorheen PA3FKN)

Omhoog
pg3n

Berichttitel: Re: multiband Par End-Fedz nabouwen

Geplaatst: 02 apr 2011, 13:07

Vanmorgen aan het testen geweest met mijn end fed antenne, eerst achter in de tuin,
maar ondervond teveel hinder van mijn andere antennes.

Geregistreerd: 26 maart
2011, 08:27
Berichten: 43
Woonplaats: Cuijk

Toen de zaak opgesteld op de dijk bij de maas.
Vrij uitzicht alle kanten dus een mooie lokatie om daar nog eens te testen en wat qso's te
gaan maken.
Word vervolgd.
Wat mij opvalt dat ik voor de spoel een lengte van 11,90 mtr nodig heb en na de spoel een
draad van 2,7 mtr.
Hiermee komt de antenne in resonantie op 40/20 en 10 mtr.
De spoel is gewikkeld op 16 mm pvc buis en is gewikkeld met 120 windingen 0,8 mm.
Volgens berekening zou dat 35 mH geven.
Voor de Ferrietkern gebruik ik de FT240-43, deze had ik beschikbaar.
gr Peter
Bijlagen:

IMG_3065.JPG [ 3.5 MiB | 1132 keer bekeken ]

end fed 402010.jpg [ 261.87 KiB | 1132 keer bekeken ]

_________________
HF/6m: FTDX3000 , TS-480SAT, ACOM1000, Hexbeam,Rotary dipole 30m,Trap dipole
30/40/80, Inv L 160.
Omhoog
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Geregistreerd: 05 mei
2008, 13:23
Berichten: 982
Woonplaats: Brunssum

Bericht
Berichttitel: Re: multiband Par End-Fedz nabouwen

Geplaatst: 02 apr 2011, 14:47

@PG3N. Terwijl ik dicht bericht offline aanmaakte , en daarna wilde plaatsen , zag ik de Posting
van jou. Interessant dat jij op langere lengten uitkomt , hoe hoog had jij de antenne
opgehangen?
De andere lengten kan aan de aanwezigheid van grondwater liggen , waardoor de antenne langer
moet zijn , hoe hoger de antenne hangt hoe minder de invloed van de grondsoort op de antenne.
Maar de aanwezigheid van de lus in de draad vlak bij de trafo kan ook een oorzaak zijn , de Imp.
is daar erg hoog , enkele K-ohms , dan kan een beetje zelfinductie verkeerd uitpakken...
Mijn Antenne hangt hangt volledig horizontaal vanaf de aansluitdoos en op ca 6mtr. hoogte.
Op je miniVNA plot kun je ook zien dat de bandbreedte op 40m kleiner is dan op 20m , en een dip
op ca. 24Mhz? en is jou ook de dip rond 1,5Mhz opgevallen?
Zelf gebruik ik IGminiVNA als programma , heeft veel meer mogelijkheden.
=====================================================================
@PA3HHO. Kijk uit dat je mensen niet op het verkeerde been zet , de spoel is geen trap , maar is
een verlengspoel en puur alleen voor 40 mtr. en niets anders .....
De draad van de trafo tot de spoel is voor 10 en 20 mtr. voor 10m is het 2x1/2 golf en voor 20m is
het 1x1/2 golf , dus voor beide banden zijn de uiteinden hoogohmig.
De spoel zelf heeft ook een voldoende hoge impedantie om niet 'te verstorend' te zijn.....
Wat je ook achter de spoel doet gaat alleen op voor 40mtr. , en de beinvloeding op 10 en 20 is
marginaal , tevens heeft de spoel een verkortende werking , de draad op de spoel is ca. 5,5m en
met de 1,70mtr draad achter de spoel is de hele antenne 7,2 mtr. langer geworden , i.p.v 10mtr.
Als de draad achter de spoel wel invloed heeft op 10&20 mtr. dan heeft de spoel te weinig uH.
Normaal zou een 1/2 golf voor 40m. iets van 20,5 mtr. lang moeten zijn , nu wordt het 17,2 mtr.
net zoals de Pvc isolatie om de antenne draad een verkortende werking heeft , zo heeft de spoel
een verlengende werking op de antenne. Maar dit gaat wel ten koste van de Bandbreedte op
40mtr.
Door het EndEffect van 1/2 golf antennes moet de draad met toenemende aantal 1/2 golflengten

steeds korter worden , daarom moet deze antenne op 20mtr optimaal worden afgeregeld , voor
10mtr. is die dan iets te lang , en wordt dit aangepast met een C-tje aan de 50 Ohm kant.
_________________
73's Egbert PAØEJH. Licensed since 1971.
Bouwt MultiBand-QRO-EndFed's voor 80-40-20m en 160-80-40m

Omhoog
PA3DAT

Berichttitel: Re: multiband Par End-Fedz nabouwen

Geplaatst: 02 apr 2011, 15:19

pa0ejh schreef:

@PA3HHO. Kijk uit dat je mensen niet op het verkeerde been zet, de spoel is geen trap, maar
is een verlengspoel en puur alleen voor 40 mtr. en niets anders .....

Geregistreerd: 21 sep
2008, 08:08
Berichten: 2871
Woonplaats: Kampen

Oeps, sorry, dat had ik ook niet begrepen. Ik dacht dat het over een trap ging.
_________________
73 de Aloys PA3DAT
FT-7|817ND|847|857D|7400|2 x TR-2300| TenTec R4020 |7 Condors|13 porto's|FiFi SDR
BQC #357, member of http://www.PE3V.nl (voorheen PA3FKN)

Omhoog
pa0ejh

Berichttitel: Re: multiband Par End-Fedz nabouwen

Geplaatst: 02 apr 2011, 15:20

@PA3DAT. Alois , je verhaal klopt hoor , een Trap kan op verschillende manieren effect hebben ,
als Sper en ook als verlengspoel maar ook als verkortings condensator.
Geregistreerd: 05 mei
2008, 13:23
Berichten: 982
Woonplaats: Brunssum

Als een antenne op een bepaalde plaats goed werkt , kan het bij iemand anders minder goed
werken , maar dat is afhankelijk van de hoogte waarop de antenne hangt , de grondsoort en ook
de nabijheid van metaal en gebouwen bomen enzv.
Ook belangrijk te vermelden of je blanke of geisoleerde draad hebt gebruikt..
Zo juist nog een Sweep gemaakt van mijn Antenne.
Bijlagen:

EndFed-3-30Nhz.JPG [ 97.12 KiB | 1418 keer bekeken ]

_________________
73's Egbert PAØEJH. Licensed since 1971.
Bouwt MultiBand-QRO-EndFed's voor 80-40-20m en 160-80-40m
Omhoog
pg3n

Geregistreerd: 26 maart
2011, 08:27
Berichten: 43
Woonplaats: Cuijk

Berichttitel: Re: multiband Par End-Fedz nabouwen

Geplaatst: 02 apr 2011, 18:22

PA0EJH,
Egbert mijn antenne stond verticaal opgesteld, waarbij het gedeelte achter de spoel als Inv L was
afgespannen.
Heb niet lager dan 6 mhz ingegeven op VNA maar zal morgen een 2e poging ondernemen maar
dan ook met IG VNA.
Ook de condensator voor 10 mtr gebruik ik nog niet.
Ik vermoed dat de trafo de 1/2 golf op 20 en 10 niet volledig aanpast maar wel als deze wat
langer is, vandaar de bijna 12 mtr die ik nodig had.
Zal morgen het lusje na de trafo eruit halen en nog eens gaan meten.
Je opmerking wat betreft de spoel @pa3hho is correct, dient alleen voor 40 mtr , en als deze de
werking op 20 en 10 beinvloed is deze niet hoogohmig genoeg.
Jouw analyzer plot laat een veel scherpere dip op de 3 banden zien dan die van mij, ook de dip
op 24 mhz kan ik niet verklaren.
Deze dip had ik thuis bij horizontaal afspannen ook al, en met moeite heb de swr op 10 beneden
de 1:2 kunnen krijgen.
Bedankt voor je opmerkingen ga morgen verder experimenteren.
73s Peter
_________________
HF/6m: FTDX3000 , TS-480SAT, ACOM1000, Hexbeam,Rotary dipole 30m,Trap dipole 30/40/80,
Inv L 160.

Omhoog
pa0ejh

Berichttitel: Re: multiband Par End-Fedz nabouwen

Geplaatst: 02 apr 2011, 20:57

Hallo Peter.
Geregistreerd: 05 mei
2008, 13:23
Berichten: 982
Woonplaats: Brunssum

Die dip op 24Mhz kan veroorzaakt zijn door de lengte van je eerste draad van 11,9 mtr...is me
dan een raadsel dat 20mtr goed is , en die 20m. is ook behoorlijk breed op je VNAplot...
Probeer morgen eens alleen een draad voor 20mtr om te zien hoelang die dan moet zijn , 10m
moet je ff vergeten
Wat mij ook opviel op de foto van de trafo , dat de draad naar de tweede wikkeling recht
oversteekt , en niet door de kern naar de onderkant , maar dat kan aan de hoek van de foto
liggen , waardoor beide draden precies op elkaar vallen...
_________________
73's Egbert PAØEJH. Licensed since 1971.
Bouwt MultiBand-QRO-EndFed's voor 80-40-20m en 160-80-40m

Omhoog
pg3n

Berichttitel: Re: multiband Par End-Fedz nabouwen

Geplaatst: 03 apr 2011, 08:33

pa0ejh schreef:
Geregistreerd: 26 maart
2011, 08:27
Berichten: 43
Woonplaats: Cuijk

Hallo Peter.
Die dip op 24Mhz kan veroorzaakt zijn door de lengte van je eerste draad van 11,9 mtr...is me
dan een raadsel dat 20mtr goed is , en die 20m. is ook behoorlijk breed op je VNAplot...
Probeer morgen eens alleen een draad voor 20mtr om te zien hoelang die dan moet zijn , 10m
moet je ff vergeten
Wat mij ook opviel op de foto van de trafo , dat de draad naar de tweede wikkeling recht
oversteekt , en niet door de kern naar de onderkant , maar dat kan aan de hoek van de foto
liggen , waardoor beide draden precies op elkaar vallen...

Egbert,
Inderdaad de draad steekt recht over voor de 2e wikkeling, ga ik corrigeren.
Heb gisteren eerst getest met de 20/10 mtr lengte en kwam toen ook op de bijna 12 mtr terecht,
toen dat ongeveer op freq was heb ik het 40 mtr gedeelte eraan geknoopt. En die geeft geen
verandering op 20 zoals het ook hoort.
Op de plot duidelijk weer de vreemde dip op 24 mhz te zien, maar zou inderdaad verklaarbaar
zijn met de lengte.
Mijn vermoeden is dat de ringkern ft240-43 teveel inductie heeft, en daarom op 12 mtr aanpast
ipv de 10,15 mtr.
Ga hiermee experimenteren.
73s Peter
Bijlagen:
end fed 2010 020411.bmp [2.25 MiB]

1029 keer gedownload

_________________
HF/6m: FTDX3000 , TS-480SAT, ACOM1000, Hexbeam,Rotary dipole 30m,Trap dipole 30/40/80,
Inv L 160.

Omhoog
PA3HHO

Berichttitel: Re: multiband Par End-Fedz nabouwen

Geplaatst: 03 apr 2011, 09:36

pa0ejh schreef:

@PA3HHO. Kijk uit dat je mensen niet op het verkeerde been zet , de spoel is geen trap ,
maar is een verlengspoel en puur alleen voor 40 mtr. en niets anders .....

Geregistreerd: 27 nov
2010, 10:17
Berichten: 820
Woonplaats: Druten

Hoi Egbert. Dat de spoel een verlengspoel is voor 40m is mij duidelijk. De spoel zorgt er echter
ook voor dat de draad na de spoel "onzichtbaar" is op 20m en 10m. Dat is toch eigenlijk precies
wat een trap doet? Waarom het dan niet om een trap gaat, dat begrijp ik niet, kun je dat in het
kort uitleggen?
Mijn beredenering was dat een spoel met flink wat windingen zoals deze ook een flinke eigen
capaciteit zal hebben die parallel staat aan de L. In dit geval gaat het om een eigen capaciteit
van ong. 16 pF (berekeningen volgens PA0PHB). Er hoeft nog maar 4 pF bij om resonant te zijn
op 14 MHz en nog maar 1 pF om resonant te zijn op 28 MHz. De spoel is op de genoemde
frequenties dus (net) niet resonant, maar de LC parallelkring zal daar wel hoogohmig zijn en dus
werken als een isolator, toch? Ik begrijp niet hoe de spoel anders het draaddeel na de spoel kan
"afsluiten". Of is het puur de zelfinductie die daar voor zorgt?
Hebben we in dit geval niet op z'n minst te maken met een "spoel met trapeigenschappen"? Gaat
me niet om m'n gelijk, ik wil het gewoon graag begrijpen (moet nog veel leren).
_________________
TK: Ameritron ATR-20 rolspoel tuner 1.2 kW €325

Omhoog
PA3HHO

Berichttitel: Re: multiband Par End-Fedz nabouwen

Geplaatst: 03 apr 2011, 09:43

pg3n schreef:

Je opmerking wat betreft de spoel @pa3hho is correct, dient alleen voor 40 mtr

Volgens mij niet. De spoel is nodig voor alle banden, hij werkt immers verlengend op 40m en
"afsluitend" (isolerend) voor 20m/10m. Hoe is anders te verklaren dat het deel na de spoel niet
meedoet op 10m/20m?
Geregistreerd: 27 nov
2010, 10:17
Berichten: 820
Woonplaats: Druten

_________________
TK: Ameritron ATR-20 rolspoel tuner 1.2 kW €325

Omhoog
PA3DAT

Berichttitel: Re: multiband Par End-Fedz nabouwen

Geplaatst: 03 apr 2011, 10:28

Als die spoel óók een capaciteit heeft, dus een kring is, en resoneert op de hogere
frequentie (het deel van de antenne wat er vóór/onder zit), dán is het een trap of
sperkring, in goed Nederlands.
Dan heeft ie in zijn resonantiefrequentie een (theoretisch) oneindig hoge weerstand,
in de praktijk haal je pakweg 50K.

Geregistreerd: 21 sep
2008, 08:08
Berichten: 2871
Woonplaats: Kampen

Mijn vertical voor 20/40 heeft dus een coaxtrap die resoneert op 20 meter, en daar
een hoge weerstand vormt. Dus voor 20m lijkt het alsof de antenne daar ophoudt,
maar voor 40 meter werkt het als een verlengspoel.
Resoneert jouw "spoel" op 10 of op 20? Beide tegelijk kan niet, volgens mij...
_________________
73 de Aloys PA3DAT
FT-7|817ND|847|857D|7400|2 x TR-2300| TenTec R4020 |7 Condors|13 porto's|FiFi SDR
BQC #357, member of http://www.PE3V.nl (voorheen PA3FKN)

Omhoog
pa0ejh

Berichttitel: Re: multiband Par End-Fedz nabouwen

Geplaatst: 03 apr 2011, 10:45

@PA3HHO. Een trap is een parallel kring die in Serie staat met de antenne , zoals PA3DAT
net schreef , en die heeft dan een hoge impedantie voor de Freq. waarop de Trap resonant is.
Geregistreerd: 05 mei
2008, 13:23
Berichten: 982
Woonplaats: Brunssum

Nu is een trap maar op 1 Freq resonant , dus dan zou dat op 40mtr. moeten zijn , maar dan
wordt de draad achter de Trap (spoel) afgeschakeld en dat willen wij niet , hij moet mee doen!
Wat hier wel het geval is , de spoel heeft een zeker naast zelfinductie ook een eigen capaciteit
maar die staat in Serie met de spoel waardoor er Serie resonantie ontstaat , en dan is de kring
Laagohmig , en doet de draad achter de spoel dus wel mee. 34uH en 15pF geeft serie resonantie
op 7,05 Mhz , voor andere Freq is de spoel dus hoogohmig waardoor hij voor 20 en 10 niet mee
doet.
_________________
73's Egbert PAØEJH. Licensed since 1971.
Bouwt MultiBand-QRO-EndFed's voor 80-40-20m en 160-80-40m

Omhoog
pa0ejh

Geregistreerd: 05 mei
2008, 13:23
Berichten: 982
Woonplaats: Brunssum

Berichttitel: Re: multiband Par End-Fedz nabouwen

Geplaatst: 03 apr 2011, 13:59

@PG3N. Hallo Peter , je probleem ligt aan de wikkeling op de ringkern , je gaat niet door
de ringkern voor de tweede wikkeling , maar steekt recht over , daardoor staan de
wikkelingen in tegen fase en heft de zelfinductie zich grotendeels op waardoor je
een te lage zelfinductie overhoudt .
@PA3HHO. Je heb gelijk als je zegt dat de spoel de draad voor 20 en 10 los koppelt , maar
dat is juist de bedoeling , de spoel is in eerste instantie bedoeld om de antenne ook op 40m
te laten werken en voornamelijk met een kortere lengte , want als je de draad 20.5 m lang
maakt dan werkt de antenne ook op 40/20/10m.
maar dat is
Als jij zegt dat A + B = C is , en dat C = A + B is , dan heb je ook gelijk
nu eenmaal onlosmakelijk met elkaar verbonden , zo ook bij deze antenne.
_________________
73's Egbert PAØEJH. Licensed since 1971.
Bouwt MultiBand-QRO-EndFed's voor 80-40-20m en 160-80-40m

Omhoog
pg3n

Berichttitel: Re: multiband Par End-Fedz nabouwen

Geplaatst: 03 apr 2011, 16:04

Hallo Egbert,
Geregistreerd: 26 maart
2011, 08:27
Berichten: 43
Woonplaats: Cuijk

Heb de trafo opnieuw gewikkeld en daarbij door de kern naar de 2e wikkelingen.
Bedankt voor jouw correctie.
Heb wel het aantal wikkelingen wat terug gebracht aangezien ik met een grotere kern werk dan
de meeste hier.
Ook een condensator voor 10m bevestigt. Maar ipv de 150 pf heb ik 66 pf nodig om de resonantie
op 10 te krijgen.
150pf resulteerde in een swr van 1:3
Had vandaag eerst de antenne als verticaal opgesteld en nu als sloper vanaf de zolder.
Verschil was 600 khz lager.
Ben blij dat ik hierbij miniVna gebruik het tunen gaat een stuk makkelijker dan zonder.
73s Peter
Hier het resultaat:
Bijlagen:

end fed 402010 thuis als sloper aangepast 020411.JPG [ 137.28 KiB | 1246 keer bekeken ]

_________________
HF/6m: FTDX3000 , TS-480SAT, ACOM1000, Hexbeam,Rotary dipole 30m,Trap dipole 30/40/80,
Inv L 160.
Omhoog
pa0ejh

Berichttitel: Re: multiband Par End-Fedz nabouwen

Geplaatst: 03 apr 2011, 16:23

Hallo Peter.
Geregistreerd: 05 mei
2008, 13:23
Berichten: 982
Woonplaats: Brunssum

Het aantal windingen moet je niet veranderen , daarmee verander je de transformatie
verhouding , de grotere kern geeft alleen meer zelfinductie en dat is niet een nadeel.
Met 2 en 16 wdg. is de transformatie verhouding 8^2 = 64 , en 64 x 50 = 3200 Ohm.
Als je da trafo afsluit met een weerstand van 3k3 en de miniVNA er aan hangt , dan

kun je SWR van het geheel bekijken , die zal dan rond de 2 liggen , bij mij althans , en
als je de eerste windingen bij de Plug wat samen drukt , dan kun je het SWR verloop
wat vlakker maken , je ziet dan ook dat 10m wat beter wordt , en het effect van de C
op het SWR verloop.
_________________
73's Egbert PAØEJH. Licensed since 1971.
Bouwt MultiBand-QRO-EndFed's voor 80-40-20m en 160-80-40m

Omhoog
PA3HHO

Berichttitel: Re: multiband Par End-Fedz nabouwen

Geplaatst: 03 apr 2011, 19:20

pa0ejh schreef:

Een trap is een parallel kring die in Serie staat met de antenne , zoals PA3DAT
net schreef , en die heeft dan een hoge impedantie voor de Freq. waarop de Trap resonant is.

Geregistreerd: 27 nov
2010, 10:17
Berichten: 820
Woonplaats: Druten

Het principe van een trap is mij bekend; door de hoge impedantie op (of nabij) de werkfrequentie
wordt het een soort van isolator die het deel erna "afsluit" (isoleert) op die frequentie. Bij lagere
frequenties speelt de capaciteit een mindere rol en de trap zal dan dus als verlengspoel werken.
Daarom heb je op de lagere frequentie ook niet de volledige lengte nodig. De trap (voor hoge
frequentie) werkt als verlengspoel op lagere frequentie.
Ik was in de veranderstelling dat de eigen capaciteit van een spoel parallel stond aan de spoel. Dat
lijkt een artikel van VERON afdeling Friese Wouden ook te bevestigen, hieronder een citaat, het hele
artikel staat hier http://www.a63.org/cqfrwden/jrg10/feb-96/highq.htm
Fig. 1a laat zien hoe alle wikkelingen van de spoel doorlopen worden door de magnetische
krachtlijnen. Eigenlijk moet je hier spreken van zelfinductie, maar voor het gemak gebruiken we
hier even het woord inductantie. Omdat de spoel ook een "eigenafstemming" heeft, zal hij dus ook
een bepaalde capaciteit moeten hebben. Waar "zetelt" deze capaciteit? We hebben te maken met
een spoel en toch niet met een condensator? Iedere winding van de spoel is magnetisch gekoppeld
met iedere andere winding, ieder deel van elke winding wekt een electrisch veld op, wat capacitief
gekoppeld is met ieder ander deel van de spoel. Deze "zelfcapaciteit" is gelijkmatig verdeeld over de
gehele spoel.
Fig. 1b toont over de spoel verscheidene kleine capaciteitjes.

Maar in werkelijkheid zijn het ontelbare kleine deelcapaciteitjes. Al deze kleine capaciteitjes kan
men voorstellen door een enkele capaciteit zoals voorgesteld in fig. 2(a).

Volgens dit artikel is een spoel dus ook een parallelkring. Als dat zo is (daar twijfel ik nu aan),
verdenk de spoel in deze antenne ervan heel dicht bij 28 MHz resonant te zijn. Volgens de online
spoelberekening van PA0PHB (lengte 100mm, diameter 17mm, 120 wdg) hoeft er bij nog maar 1 pF
om resonant te zijn op 28 MHz. Dat zou ook verklaren waarom het deel na de spoel niet meedoet op
28 MHz. Dat klopt ook met de beschrijving van PA3EKE én van PAR zelf; alleen op 10m doet het stuk
draad na de spoel niet mee. Volgens mij omdat de verlengspoel t.b.v. resonantie op 40m en 20m zich
op 10m als trap gedraagd. Het is dan een hele golf voor 10m (met 20,5 meter draad zou het dan 2x
een hele golf zijn).
De spoel werkt niet als trap op 20m (is daar inderdaad niet resonant) maar volgens mij voor die band
ook gewoon als verlengspoel zodat je electrisch een hele golf hebt op die band. Voor 40m is de spoel
ook verlengspoel en heb je een halve golf.

pa0ejh schreef:

Nu is een trap maar op 1 Freq resonant , dus dan zou dat op 40mtr. moeten zijn
Nee, dat bedoelde ik niet, ik dacht een trap voor 10m. Dat is ook de verklaring dat het deel na de
spoel niet meedoet op 10m. Voor 20m en 40m telt de zelfcapaciteit nauwelijks mee en werkt de
spoel inductief dus verlengend.
Mijn denkfout zit 'm misschien in het feit dat ik dacht dat eigen capaciteit van een spoel parallel
staat?? Hoe meer ik weet, des te meer ik erachter kom dat ik nog maar weinig weet HI.
_________________
TK: Ameritron ATR-20 rolspoel tuner 1.2 kW €325
Laatst bijgewerkt door PA3HHO op 03 apr 2011, 19:56, in totaal 1 keer bewerkt.

Omhoog
PA3HHO

Berichttitel: Re: multiband Par End-Fedz nabouwen

Geplaatst: 03 apr 2011, 19:50

PA3DAT schreef:

Als die spoel óók een capaciteit heeft, dus een kring is, en resoneert op de hogere frequentie
(het deel van de antenne wat er vóór/onder zit), dán is het een trap of sperkring, in goed
Nederlands.
Waarin verschil de spoel in de multiband end fed hierin? Als het geen trap is, hoe kan het dan dat
ie het deel na de spoel "afkoppelt" voor 10m?
Geregistreerd: 27 nov
2010, 10:17
Berichten: 820
Woonplaats: Druten

PA3DAT schreef:

Mijn vertical voor 20/40 heeft dus een coaxtrap die resoneert op 20 meter, en daar een hoge
weerstand vormt. Dus voor 20m lijkt het alsof de antenne daar ophoudt, maar voor 40 meter
werkt het als een verlengspoel.
Dat is toch exact wat er gebeurt bij de multiband end fed op 10m? Het lijkt alsof de antenne daar
ophoudt (het deel na de spoel werkt niet mee) en de spoel werkt verlengend voor lagere
frequenties (20m en 40m dus). Situatie B in het plaatje hierboven.

PA3DAT schreef:

Resoneert jouw "spoel" op 10 of op 20? Beide tegelijk kan niet, volgens mij...
"Mijn" verlengspoel voor 20m en 40m gedraagt zich als trap voor 10m.
_________________
TK: Ameritron ATR-20 rolspoel tuner 1.2 kW €325

Omhoog
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Geregistreerd: 09 maart
2011, 14:30
Berichten: 44
Woonplaats: Tielt (Aarsele)

Bericht
Berichttitel: multieband end fed

Geplaatst: 03 apr 2011, 21:12

Halo, heren
heel leerzaam allemaal,even een vraagje?
een ringkern TN36/23/15 4A11 ferroxcube AL= 940 nH/N²
werkt deze ook voor de multieband end fed 40-20-10
alvast, bedankt. Renaat

Omhoog
pa0ejh

Berichttitel: Re: multieband end fed

Geplaatst: 03 apr 2011, 21:39

Hallo Renaat.
Geregistreerd: 05 mei
2008, 13:23
Berichten: 982
Woonplaats: Brunssum

Nee dat werkt niet , heb ik al geprobeerd , boven ca. 10 Mhz laat de kern het afweten.
Van alle kernen die ik heb geprobeerd is is de FT140-43 het meest geschikt.
FT140 staat voor Ferriet materiaal ,140 is de diameter in Inch ( 1,40) en 43 is het kern
materiaal , wat ook nog niet het meest ideale is , maar anders is (nog?) niet verkrijgbaar.
_________________
73's Egbert PAØEJH. Licensed since 1971.
Bouwt MultiBand-QRO-EndFed's voor 80-40-20m en 160-80-40m

Omhoog
pa0ejh

Geregistreerd: 05 mei
2008, 13:23
Berichten: 982
Woonplaats: Brunssum

Berichttitel: Re: multiband Par End-Fedz nabouwen

Geplaatst: 03 apr 2011, 21:53

@PA3HHO. De 'Zelfcapaciteitjes' van de spoel ontstaan in de spoel zelf , tussen de windingen
en de naam zegt het al , het is de 'zelfcapaciteit' van de spoel , daarnaast heeft de spoel ook
een 'Zelfinductie' , in dit geval is zelfinductie 34uH en de zelfcapaciteit is 15pF.
Beide grootheden staan in serie , en als de spoel in resonantie is , in dit geval ca. 7Mhz , dan
zijn XL en Xc nagenoeg even groot en de spanningen in tegenfase , dus mag je ze van elkaar
aftrekken , en zijn in het ideale geval dus 0 Ohm , in de praktijk zal het een tiental Ohms zijn.
Nu doet de draad achter de spoel dus ook mee en werkt de antenne ook op 40m.

Voor de 10m en 20m vormt de spoel die dan niet resonant is , een hoge weerstand , en wordt
de draad achter de spoel afgeschakeld , maar de spoel zelf blijft aanwezig en veroorzaakt het
Endeffect waardoor op 10m de draadlengte niet meer klopt , en zo ook de Swr verslechterd.
De spoel is dus een kring in serie resonantie , niets meer en niets minder , als je perse het
woord Trap wilt gebruiken dan is het een Serietrap , met een Trap bedoelen wij meestal een
parallel kring.
_________________
73's Egbert PAØEJH. Licensed since 1971.
Bouwt MultiBand-QRO-EndFed's voor 80-40-20m en 160-80-40m

Omhoog
ON7RA

Geregistreerd: 09 maart
2011, 14:30
Berichten: 44
Woonplaats: Tielt (Aarsele)

Berichttitel: Re: multieband end fed

Geplaatst: 04 apr 2011, 10:51

Hoi, Egbert
Bedankt voor de info, de FT 140-43 even bestellen bij http://home.kpn.nl/fbakelaar/.
handig maandag bestellen zeker donderdag in de bus.

Omhoog
PA3HHO

Berichttitel: Re: multiband Par End-Fedz nabouwen

Geplaatst: 05 apr 2011, 17:48

Egbert, zeer bedankt voor dit inzicht, weer wat geleerd! Uit jouw antwoord komen natuurlijk weer vele
vragen, maar ik zal mezelf beperken tot eentje:
Op deze pagina http://hamradio.nikhef.nl/tech/coildes.htm kun je online de zelfinductie van een
luchtspoel berekenen. Ik heb het ook in een spreadsheetje, maar dit werkt ook erg handig. Wanneer ik
de verlengspoel, bij benadering, hier invoer met lengte van 65mm, diameter van 20mm en 80 wdg dan
kom ik inderdaad op 35 uH en een eigencapaciteit van 13 pF. Als ik je goed begrijp, dan staan deze L en
C in serie.
Geregistreerd: 27 nov
2010, 10:17
Berichten: 820
Woonplaats: Druten

Wanneer je op deze pagina als resonantiefrequentie onderin 28 MHz invult, dan zie je dat er nog 1 pF bij
zou moeten voor resonantie op die frequentie. Moet ik die extra capaciteit dan dus ook in serie zetten
met de spoel?
In dat geval heb ik een serieresonantiekring, impedantie inderdaad laag op die frequentie, dus niet
geschikt om de lengte na die kring uit te schakelen maar inderdaad zoals jij beschrijft op die frequentie
juist lengte "bij te schakelen" (ook handig natuurlijk).
Op de PAR pagina (en in een beschrijving van PA3EKE) lees ik echter dat voor 10m alleen het deel voor
de spoel meedoet (een hele golf), en voor zowel 20m én 40m het deel na de spoel mee doet zodat je
electrisch een hele golf voor 20m hebt en een halve golf voor 40m (fysiek natuurlijk korter door de
verlengspoel). Dat is de reden dat ik dacht dat het om een trap voor 10m ging maar dat is dus niet juist?
Dan snap ik nu ook waarom mijn trap experimenten in het verleden niet geheel succesvol waren HI.
Ik heb trouwens mijn kernen ook binnen (Andy Fleishman: 6 euro per stuk). Als ik wat meer vermogen
wil maken, kan ik dan dezelfde trafo maken maar dan b.v. met 2 kernen op elkaar geplakt of werkt dat
niet?
_________________
TK: Ameritron ATR-20 rolspoel tuner 1.2 kW €325

Omhoog
pa0ejh

Berichttitel: Re: multiband Par End-Fedz nabouwen

Geplaatst: 05 apr 2011, 21:02

@PA3HHO. Als je die 1 pF parallel zet dan heb je resonantie op 28Mhz , alleen is de kring
kwaliteit belabberd door de verkeerde LC verhouding , en ook zeer instabiel.
Geregistreerd: 05 mei
2008, 13:23
Berichten: 982
Woonplaats: Brunssum

De draad voor de spoel werkt op 10 en 20m , spoel en de draad erachter voor 40m.
Wanneer je twee ringkernen opelkaar legt verdubbeld de zelfinductie , en ook de belast
baarheid van de kern , zul je moeten uitproberen want ik heb niet meer dan 100W.
_________________
73's Egbert PAØEJH. Licensed since 1971.
Bouwt MultiBand-QRO-EndFed's voor 80-40-20m en 160-80-40m

Omhoog
PA3HHO

Berichttitel: Re: multiband Par End-Fedz nabouwen

Geplaatst: 06 apr 2011, 08:51

Ik was abuis, je hebt helemaal gelijk! Hier is het plaatje van 3EKE (Harrie bedankt voor de tip):

Geregistreerd: 27 nov
2010, 10:17
Berichten: 820
Woonplaats: Druten

Geweldig, weer wat geleerd! De spoel in de multiband end fed is dus geen "afsluiting" (trap), maar juist een
"doorlaat" voor (vanaf?) een bepaalde frequentie. Zou je het als een soort low pass filter mogen
beschouwen? Het principe lijkt nl. wel wat op een scheidingsfilter van een luidspreker box.
Ik heb inmiddels ook een 1:50 transformator gemaakt en getest. Op een TS-140-43 kern heb ik, ivm gebruik
op 80m, drie bifilaire windingen gemaakt en dan nog 19 enkele windingen (3 + 8, dan schuin door de kern,
dan nog 11). In totaal dus 3 : 22. Vanaf het raam van de dakkapel op ong. 8m hoogte loopt ong. 22 meter
draad naar +/- 5 meter hoogte (boom). Vanaf dat punt ga ik ong. 2 meter naar beneden, vervolgens heb ik
de rest van het draad (ong. 16 meter) als een spoel om de boom gedraaid. Kon even niet anders en als het
niet kan zoals het moet dan moet het maar zoals het kan HI.
SWR over de hele 80m band is PERFECT, ruimschoots onder de 1:1.5. Op alle hogere banden (7 MHz, 14 MHz
en 28 MHz) is de SWR ong. 1:3. Niet ideaal, maar dat laat zich prima tunen met een eenvoudig AT50
autotunertje met beperkt bereik. Met een 250 pF silver mica C-tje (500V) over de ingang (lag voor het
grijpen) is de SWR op 20m ook prima (onder de 1:1.5), maar 40m en 10m blijft het 1:3; is dat logisch? Nou
goed, dit experiment geeft de vakantieganger moed. Vanavond even roepen op 80m.
Ik heb ook even zitten knetteren met ruim 200W CW, dat gaat niet goed maar dat was te verwachten. Na
een kort test salvo (daaa - di - dididi - daaaa) loopt de SWR op en wordt de kern flink warm. Ik meende ook
wat te ruiken, wellicht de isolatie van het wikkeldraad? Dat gaan we dus maar niet doen. Misschien eens
twee kernen op elkaar stapelen. Bestaat er ook nog een grotere versie van de FT-140-43?

Egbert, je opmerking over de LC verhouding voor een trap vind ik ook interessant. Is er een soort vuistregel
wat de LC verhouding voor een trap moet zijn? Met traps zal het nooit perfect zijn, dat hoeft ook niet, ik
zoek naar een acceptabel compromis. Er zijn vele combinaties te vinden die resonant zijn op een bepaalde
frequentie. Wanneer is die combinatie optimaal?
Update: ook nog even getest met 3m draad op 50 MHz maar helaas geen aanpassing; misschien komt dat
door die 250 pF C?
Tot welke frequentie kan ik eigenlijk gaan met deze trafo 3:22 icm FT-140-43 kern?
_________________
TK: Ameritron ATR-20 rolspoel tuner 1.2 kW €325

Omhoog
pa0ejh

Berichttitel: Re: multiband Par End-Fedz nabouwen

Geplaatst: 07 apr 2011, 15:36

@PA3HHO. Betreft LC verhouding Serie kring.
Geregistreerd: 05 mei
2008, 13:23
Berichten: 982
Woonplaats: Brunssum

Op een lage Freq heeft C een hoge weerstand , op een hoge Freq. heeft L een hoge weerstand.
Er is echter 1 Freq waarop L en C een weerstand heeft die aan elkaar gelijk zijn , dat is de Resonantie
Freq.
Het verschil tussen beide is dan nul , is het de R van de kring die bepaald hoeveel stroom er door de
kring loopt.
In het geval van een parallel kring is dit omgekeerd , bij resonantie is de kring zeer hoogOhmig.
We kunnen L en C veranderen terwijl de Res.Freq gelijk blijft , het product van L en C moet dan
wel gelijk blijven , bv. , 25uH en 50 pF of 35uH en 35pF of 50uH en 25pF en 100uH en 12,5pF .
Maar uiteraard wijzigt dan ook de L/C verhouding , in 0.5 en 1 en 2 en 4....
Hoe kleiner de L/C verhouding hoe breder de kring wordt , hoe groter de L/C verhouding hoe
smaller de kring wordt.
_________________
73's Egbert PAØEJH. Licensed since 1971.
Bouwt MultiBand-QRO-EndFed's voor 80-40-20m en 160-80-40m

Omhoog
hajac

Geregistreerd: 08 feb 2009,
20:14
Berichten: 66

Berichttitel: Re: multiband Par End-Fedz nabouwen

Geplaatst: 09 apr 2011, 20:43

In middels heb 2 multi end feds gemaakt
mij valt op dat de swr sterk veranderd
als ik de draad langs de hengel laat hangen is bv de beste swr op 28.5 mhz 1:1
haal ik de draad 2 meter van de hengel vandaag dan is de beste swr op 29 mhz 1:1.5
draai ik de draad een beetje om de hengel dan veranderd de swr heel erg
nu is dit allemaal te verklaren maar het valt mij een beetje tegen.
Omdat ik dit bij de monoband end fed niet zo erg heb.
Ook heb ik ipv een vaste condensator eens een variabele gebruikt en de beste resultaten haal ik met een
capaciteit van 130 pF.
Ik heb 2 spoelen gemaakt 35 en 40 uH bij de spoel van 40 uH wordt de draad achter de spoel 20 cm
korter dan als ik de 35 uH spoel gebruik
draadlengte voor de spoel is 10.05 meter en na de spoel 1,55 meter
Dit is wat ik meet met de draad langs de hengel

de beste Swr op 28.200mhz 1:1
de beste swr op 14.400 mhz 1:1,5
de beste swr op 7.70 mhz 1:1,2
is dit nog te verbeteren ?? 73 Harrie PE1JXI

Omhoog
pa0ejh

Berichttitel: Re: multiband Par End-Fedz nabouwen

Geplaatst: 09 apr 2011, 21:23

Hallo Harry.
Geregistreerd: 05 mei
2008, 13:23
Berichten: 982
Woonplaats: Brunssum

Als ik naar de swr op 14 kijk , dan is de draad voor de spoel tekort.....
Maak die langer zodat de swr op 7 en 14 goed is in het midden van de band , en kijk dan wat
de swr op 10m doet...die is in het algemeen wat minder , dit komt doordat de draad voor de
spoel 2 x 1 halve golflengte lang is , en daardoor iets korter moet zijn .
Vermoedelijk heb je de draad voor de spoel korter gemaakt om de Swr op 10 aan tepassen.
Ik heb een 20/10 versie gemaakt op een glasfiberhengel van 7mtr lang , ik merk niets van
hetgeen jij noemt , behalve dan dat als ik de draad te veel om de hengel wikkel , misschien
zit er koolstof in je hengel? of verf met metaaldeeltjes?
_________________
73's Egbert PAØEJH. Licensed since 1971.
Bouwt MultiBand-QRO-EndFed's voor 80-40-20m en 160-80-40m

Omhoog
PD2SO

Berichttitel: Re: multiband Par End-Fedz nabouwen

Geplaatst: 10 apr 2011, 12:28

@ Egbert,
Geregistreerd: 16 maart
2007, 12:55
Berichten: 38

wat zijn je maten en resultaten van je 20/10 mtr versie van de end-fed ?
mvg steven

Omhoog
pa0ejh

Berichttitel: Re: multiband Par End-Fedz nabouwen

Geplaatst: 10 apr 2011, 13:55

Hallo Steven ,
Geregistreerd: 05 mei
2008, 13:23
Berichten: 982
Woonplaats: Brunssum

De lengte tot aan de spoel is 4.80m en de spoel zelf heeft 20wdg. op 40mm Pvc , na de spoel komt nog
1.50mtr. draad , alles uit 1 stuk draad gewikkeld , gewoon met gesplitst schemerlampen snoer ,
enkeldraads dus. De spoel op 40mm Pvc , ik had niets anders , heeft ca. 2.6mtr draad en 9uH
zelfinductie. Er is geen C nodig over de PL plug.
De Swr is op beide band-begin en einden 1:1,5 , in het midden 1:1,2 .
De draad van 4.80 tot de spoel is een 1/2 golf voor 10m , de spoel+draad er achter voor 20m.
_________________
73's Egbert PAØEJH. Licensed since 1971.
Bouwt MultiBand-QRO-EndFed's voor 80-40-20m en 160-80-40m

Omhoog
PD2SO

Geplaatst: 10 apr 2011, 16:32

Berichttitel: Re: multiband Par End-Fedz nabouwen

Geregistreerd: 16 maart
2007, 12:55
Berichten: 38

Oke bedankt egbert,
maar wat voor kern gebruik jij en hoeveel wikkelingen ?
ik heb nl. zelf een endfed voor 20m gemaakt maar daar gebruik ik een amidon kern in (T130-2)

Omhoog
pa0ejh

Geplaatst: 10 apr 2011, 17:00

Berichttitel: Re: multiband Par End-Fedz nabouwen

Hallo Steven.
Geregistreerd: 05 mei
2008, 13:23
Berichten: 982
Woonplaats: Brunssum

Kijk even op Pagina 1 , bijna onderaan staat het hoe en wat.
_________________
73's Egbert PAØEJH. Licensed since 1971.
Bouwt MultiBand-QRO-EndFed's voor 80-40-20m en 160-80-40m

Omhoog
PD7MAA

Geplaatst: 14 apr 2011, 07:47

Berichttitel: Re: multiband Par End-Fedz nabouwen

En toen was het stil.......

Heeft niemand resultaten gehaald ?

73 John

Geregistreerd: 15 jun 2008,
17:17
Berichten: 925
Woonplaats: Maastricht

_________________
73' John
Bouwt Travelloop antennes voor 40-10m.
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Auteur
PA3HHO

Bericht
Berichttitel: Re: multiband Par End-Fedz nabouwen

Geplaatst: 14 apr 2011, 09:19

Korte samenvatting: ik heb dus een versie voor 80/40 gemaakt: drie bifilaire wdg icm 19 enkele wdg (= 3:22) op TS-140-43. Er zit nu
ruim veertig meter draad aan met een (noodgedwongen) spoel nog ong. 24 meter. De bedoeling is dat er na 20,2 meter een spoel
komt. SWR over de hele 80m band is PRIMA, op hogere frequenties logischerwijs nog niet goed maar dat komt nog wel een keer. Met
een 250 pF silver mica C-tje (500V) is de SWR op 20m nu trouwens ook prima. 's-Avonds mee op 80m gewerkt met 200W PEP SSB;
rapporten (lokaal) waren lovend (voorheen "gematigd"), kern werd lauwwarm. Ik ga een 20/10 versie maken voor de vakantie. Ik
laat mijn ervaringen weten.
Kan ik de "gewone" 40/20/10 aanpassing b.v. ook nog 50 MHz (3 meter draad) gebruiken? Dat zou leuk zijn!
Geregistreerd: 27 nov
2010, 10:17
Berichten: 820
Woonplaats: Druten

_________________
TK: Ameritron ATR-20 rolspoel tuner 1.2 kW €325

Omhoog
Steef

Berichttitel: Re: multiband Par End-Fedz nabouwen

PA3HHO schreef:

Ik was abuis, je hebt helemaal gelijk! Hier is het plaatje van 3EKE (Harrie bedankt voor de tip):

Geregistreerd: 14 nov
2007, 16:19
Berichten: 3441

Mooi Plaatje.
Laten we er eens naar kijken!
Euh, aan het begin beginnen.
Heé! GEEN stroom?
Even wat verderop kijken,

Geplaatst: 14 apr 2011, 12:07

Heé! HEEL VEEL stroom?
Waar komt dat nou vandaan
_________________
-->> De beste power meter klik.

Omhoog
PA3HHO

Berichttitel: Re: multiband Par End-Fedz nabouwen

Geplaatst: 14 apr 2011, 12:37

Alleen de halve golf voor 40 klopt niet; in die spoel gaat 80% van die halve golf zitten, toch? Het plaatje had dus vanaf voedingspunt
naar spoel een 1/4 golf moeten laten zien en vanaf de spoel naar het uiteinde het laatste stukje (20%) van een kwart golf.
Verder lijkt het me wel te kloppen; in het midden impedantie hoog dus relatief hoge stroom en lage spanning en aan het uiteinde
relatief hoge spanning en lage stroom (3k). Dat klopt toch of voel ik nu weer een leermoment aankomen?! HI
_________________
TK: Ameritron ATR-20 rolspoel tuner 1.2 kW €325
Geregistreerd: 27 nov
2010, 10:17
Berichten: 820
Woonplaats: Druten
Omhoog
pa0ejh

Berichttitel: Re: multiband Par End-Fedz nabouwen

Geplaatst: 14 apr 2011, 13:58

Een halve golf is aan het begin of einde hoogohmig , dus moet je spanningsvoeding toepassen , dus hoge spanning en lage stroom.
Geregistreerd: 05 mei
2008, 13:23
Berichten: 982
Woonplaats: Brunssum

De verlengspoel voor 40m zit weldegelijk in de stroombuik voor 40m , die schets is daar niet erg duidelijk over.
De draad op de spoel is ca. 5,5mtr lang , achter de spoel zit nog ca. 1,70mtr. draad , dit is dus een flink stuk korter als de ontbrekende
10mtr. draad voor de 40m band.
Bijlage:

40-20-10.bmp [ 757.01 KiB | 1067 keer bekeken ]

_________________
73's Egbert PAØEJH. Licensed since 1971.
Bouwt MultiBand-QRO-EndFed's voor 80-40-20m en 160-80-40m

Omhoog
pa0ejh

Berichttitel: Re: multiband Par End-Fedz nabouwen

@PA3HHO. De Multiband trafo is niet zo geschikt voor 6m van wege de winding-capaciteit.
Geregistreerd: 05 mei
2008, 13:23
Berichten: 982
Woonplaats: Brunssum

Dan zou je een 1wdg.+7wdg. versie moeten maken op de FT140-43 kern , beide 1e wdgn. weer
bifillair....
Persoonlijk zou ik een Monoband versie maken met een LC HighPass , met 1.1uH en 9pF.
De 20/10 versie werkt als vertical op 10m niet goed , hier heeft de hele golflengte draad
geen afstraling naar de Horizon , die moet je dan als sloper opstellen of horizontaal.

Geplaatst: 14 apr 2011, 20:08

_________________
73's Egbert PAØEJH. Licensed since 1971.
Bouwt MultiBand-QRO-EndFed's voor 80-40-20m en 160-80-40m

Omhoog
Tony PA3GWO

Berichttitel: Re: multiband Par End-Fedz nabouwen

Geplaatst: 16 apr 2011, 09:34

John, je hebt volkomen gelijk voor wat betreft die stilte want er moeten toch inmiddels wat ijverige bouwers zijn met wellicht
geheel uiteenlopende resultaten.
Geregistreerd: 25 jun 2009,
20:31
Berichten: 131

Na wat extra hulp van Egbert en jouw is ook mijn Endfed voor 40/20 en 10m klaar.
De swr is uitstekend op alle banden en de eerste verbindingen zijn zeer hoopvol.
Hij wordt bij mij als mobiele antenne gebruikt met behulp van een 12,5m hengel van DX-Wire.
De spoel bestaat uit 55 windingen op een 32mm pvc buis en de draadlengtes zijn 9,65m tot de speol en daarna 1,65m en dus
makkelijk te wikkelen op de hengel.
De C van 150Pf en 1Kv zorgt bij mij ervoor dat de swr op 10m nu zeer goed is terwijl hij zonder alleeen op het onderste gedeelte van
die band voorheen goed was.
Het geheel is binnen enkele minuten opgesteld al is het wat lastig rijden met al die lage viaducten HI!!
De steun op de trekhaak is van een ingekorte Twinnyload fietsendrager.
De foto's die zijn bijgevoegd maken het geheel wat duidelijker.
GR. Tony
Bijlagen:

Par endfed mobiel 055 (Medium).jpg [ 42.33 KiB | 959 keer bekeken ]

Par endfed mobiel 060 (Medium).jpg [ 39.74 KiB | 959 keer bekeken ]

Par endfed mobiel 054 (Medium).jpg [ 64.18 KiB | 959 keer bekeken ]

Par endfed mobiel 052 (Medium).jpg [ 61.56 KiB | 959 keer bekeken ]

Par endfed mobiel 049 (Medium).jpg [ 59.21 KiB | 959 keer bekeken ]

Par endfed mobiel 050 (Medium).jpg [ 58.19 KiB | 959 keer bekeken ]

Par endfed mobiel 045 (Medium).jpg [ 49.27 KiB | 959 keer bekeken ]

Omhoog
ON7RA

Geregistreerd: 09 maart
2011, 14:30
Berichten: 44
Woonplaats: Tielt (Aarsele)

Berichttitel: Re: multiband Par End-Fedz nabouwen

Geplaatst: 16 apr 2011, 12:26

Hallo,mede amateurs
Vooreerst iedereen bedankt voor zijn bijdrage in verband met de multiband end fed antenne.
ik heb op dit forum het reilen en zeilen gevolgd over dit onderwerp en heb er heel wat van opgestoken.
Daarom heb ik besloten hem ook te bouwen, en ja met succes.
Ik kan helaas geen foto’s laten zien?
Maar toch even wat cijfertjes, op de frequenties waar ik deze antenne gebruik 28.120MHz swr 1.5 / 14.070MHz swr 1.2 / 7.035MHz
swr 1.5 !!!
Op 28.800 swr 1.1 / 14.000 swr 1.1 / 7.100 swr 1.1 al bij al niet slecht denk ik.
Iedereen bedankt voor al de tips!
73!!! Renaat

Omhoog
pa3fat

Berichttitel: Re: multiband Par End-Fedz nabouwen

Geplaatst: 16 apr 2011, 13:04

Heb je misschien ook de door jouw gebruikte materialen/windingen/kern/lengtes/spoel/draad voor en na de spoel?

Geregistreerd: 05 jun 2006,
21:10
Berichten: 992
Woonplaats: Valkenswaard

_________________
------------------------------------------------------FB23 voor HF, 9 El Tonna voor 2m, 13 El Flexa voor 70cm en 23 El Tonna voor 23cm.
Qrv op 145.700 (Ehv)

Omhoog
PD2SO

Geregistreerd: 16 maart
2007, 12:55
Berichten: 38

Berichttitel: Re: multiband Par End-Fedz nabouwen

Geplaatst: 16 apr 2011, 13:19

Tony,
het geheel ziet er goed uit, mij rest alleen nog een vraag;
de C waar je over praat, is dat de C zoals te zien op de foto van de inwendige balun ?
en hoe heb je deze C aangesloten ?
Zo als ik op de foto zie, zou je zeggen dat je hem van de middenpen van de coaxplug naar massa hebt gesoldeert.
Dit in tegenstelling tot de schema's/tekeningen, waarbij de C van de antennedraad naar massa staat.
Of zie ik dit verkeerd ?
gebruik je 1mm draad voor de spoel ?

73 steven

Omhoog
ON7RA

Berichttitel: Re: multiband Par End-Fedz nabouwen

Geplaatst: 16 apr 2011, 16:30

@ PA3FAT
Was dit bericht voor mij bestemd?
Geregistreerd: 09 maart
2011, 14:30
Berichten: 44
Woonplaats: Tielt (Aarsele)

Even ter informatie de door mij gebruikte materialen, ringkern FT 140-43 2 + 16 w condensator 150 pf 1kv.
Antennedraad voor de spoel = verzilverd v.o.b. 2.5 10. 5 m +/- .
De spoel zelf is gewikkeld op pvc diam 16 mm met wikkeldraad 0.75mm ongeveer 6 m de spoel was 40 µh met de wikkelingen strak
tegen elkaar maar door de wikkelingen op het einde wat uit elkaar te doen meet hij nu 35.78 µh
De antennedraad na de spoel = verzilverd v.o.b. 2.5 1.50m +/De antenne hangt met het voedingspunt ongeveer 11m hoog het andere eind ongeveer 6 m horizontaal dus.
De lengte van de draden zijn afhankelijk van de, hoogte, frequentie, horizontaal, of vertikaal iedere situatie is anders?
De draad na de spoel is waarschijnlijk korter om dat de spoel meer draad heeft als zou moeten ?
Ik heb ook een 10m versie die ik langs en hengel monteer, bij het afregelen viel mij op dat de swr sterk veranderd
Eerst stond de hengel op 50cm hoogte de swr was denk ik 2 door 25cm te verlagen swr 1.2 waarschijnlijk door het aardvlak?
vandaag ook Argentinië gewerkt op 10 m Aziatisch Rusland op 20 met de 817-nd en de end fed 40/20/10 psk 5w !!!!
40 m moet nog worden getest.
Hopelijk was dat voldoende. 73! Renaat.

Omhoog
pa0ejh

Berichttitel: Re: multiband Par End-Fedz nabouwen

Geplaatst: 16 apr 2011, 16:40

@PD2SO Steven , wat jij bedoeld zit in de Monobander...
Geregistreerd: 05 mei
2008, 13:23
Berichten: 982
Woonplaats: Brunssum

In de 40-20-10 zit de idd. over de Coaxplug , maar is niet altijd nodig , zonder de C
is de Swr zo rond de 28.400 prima . als je boven de 29.000 wilt zenden dan is C nodig.
_________________
73's Egbert PAØEJH. Licensed since 1971.
Bouwt MultiBand-QRO-EndFed's voor 80-40-20m en 160-80-40m

Omhoog
pa3fat

Berichttitel: Re: multiband Par End-Fedz nabouwen

@ON3RA (Renaat),
Geregistreerd: 05 jun 2006,
21:10
Berichten: 992
Woonplaats: Valkenswaard

Sorry mijn reaktie was daarin niet helemaal duidelijk.
Inmiddels op zoek naar de materialen. We gaan deze dus ook nabouwen. Samen met andere OM.
Dank je voor de gegevens.

Geplaatst: 16 apr 2011, 16:53

_________________
------------------------------------------------------FB23 voor HF, 9 El Tonna voor 2m, 13 El Flexa voor 70cm en 23 El Tonna voor 23cm.
Qrv op 145.700 (Ehv)

Omhoog
PD2SO

Geregistreerd: 16 maart
2007, 12:55
Berichten: 38

Berichttitel: Re: multiband Par End-Fedz nabouwen

Geplaatst: 16 apr 2011, 17:29

Egbert,
mijn vraag was gericht op de foto's die Tony PA3GWO hierboven laat zien, maar ik begrijp dan dat de C over de middenpen en de
massa van de coaxplug gaat ? ik haal blijkbaar de mono en de multieband door elkaar HI.
Rest mij alleen nog de vraag welke draad diameter Tony heeft gebruikt voor zijn spoel.
73, steven

Omhoog
Tony PA3GWO

Geplaatst: 16 apr 2011, 21:27

Berichttitel: Re: multiband Par End-Fedz nabouwen

Hallo Steven,
Geregistreerd: 25 jun 2009,
20:31
Berichten: 131

Ik heb 1,2mm draad gebruikt.
Gr. Tony

Omhoog
hajac

Geregistreerd: 08 feb 2009,
20:14
Berichten: 66

Berichttitel: Re: multiband Par End-Fedz nabouwen

Geplaatst: 16 apr 2011, 21:27

Ook ik ben bezig geweest en heb er een filmpje van gemaakt
dit is hier te zien
http://www.youtube.com/watch?v=awtyYZaGkJ0
Hier na heb ik nog eentje gemaakt en de resultaten zijn hier te zien
http://www.youtube.com/watch?v=91f247umg-4
De spoel is gewikkeld met 0.7 mm draad op 3/4 pvc buis 35 uH
73 Harrie
Laatst bijgewerkt door hajac op 16 apr 2011, 21:43, in totaal 1 keer bewerkt.

Omhoog
Alle berichten
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Pd0djk

Bericht
Berichttitel: Re: multiband Par End-Fedz nabouwen

Geplaatst: 16 apr 2011, 21:30

En welke draaddikte heb jij gebruikt Harrie?
Geregistreerd: 29 jan 2010,
18:23
Berichten: 145
Woonplaats: JO21BU

_________________
FA SDR TRX 25 W, Sandpiper MV 6+3

Omhoog
hajac

Berichttitel: Re: multiband Par End-Fedz nabouwen

Geplaatst: 16 apr 2011, 21:56

voor de spoel 0,7 mm voor de trafo 1 mm en de rest van draad 1 mm
Geregistreerd: 08 feb 2009,
20:14
Berichten: 66
Omhoog
pa4m

Berichttitel: Re: multiband Par End-Fedz nabouwen

Geplaatst: 17 apr 2011, 09:49

Heeft iemand de gegevens voor een mono band versie voor 10.120 MHz? (C, L en lengte).
b.v.d.
Geregistreerd: 15 jan 2010,
18:32
Berichten: 274
Omhoog
PD7MAA

Berichttitel: Re: multiband Par End-Fedz nabouwen

Geplaatst: 17 apr 2011, 11:24

PA4M schreef:

Heeft iemand de gegevens voor een mono band versie voor 10.120 MHz? (C, L en lengte).
b.v.d.

De waarde van de condensator is +/- gelijk aan het aantal meters in frequentie.

De waarde van de spoel is +/- gelijk aan het aantal meters in frequentie gedeeld door 4.
Geregistreerd: 15 jun 2008,
17:17
Berichten: 925
Woonplaats: Maastricht

Dus : C = 30 pF ofwel +/- 30 cm dunne coax
l = 7,5 uH
Draadlengte +/- 15 m.
Dit is uitgaande van de originele simpele uitvoering met gewone L-tuner , dus niet geaard.
Regel eerst de l-c kring af met een weerstand van 3k3 naar massa voordat je de draad aansluit .
have fun
73 John
_________________
73' John
Bouwt Travelloop antennes voor 40-10m.

Omhoog
PA3HHO

Berichttitel: Re: multiband Par End-Fedz nabouwen

Geplaatst: 17 apr 2011, 18:23

pa0ejh schreef:

De Multiband trafo is niet zo geschikt voor 6m van wege de winding-capaciteit. Dan zou je
een 1wdg.+7wdg. versie moeten maken op de FT140-43 kern, beide 1e wdgn. weer
bifillair....

Geregistreerd: 27 nov
2010, 10:17
Berichten: 820
Woonplaats: Druten

OK, zou dat dan ook nog op 10 meter werken? Het leuke vind ik wel die multiband
mogelijkheid; dus b.v. 3 meter voor 50 MHz, dan een spoel(tje) en nog een stukje draad, zou
dat werken?

pa0ejh schreef:

Persoonlijk zou ik een Monoband versie maken met een LC HighPass , met 1.1uH en 9pF.

Ja voor 6m is wel iets te verzinnen. Een gewone dipool van 2 x 1,5m werkt natuurlijk ook
prima.

pa0ejh schreef:

De 20/10 versie werkt als vertical op 10m niet goed , hier heeft de hele golflengte draad
geen afstraling naar de Horizon, die moet je dan als sloper opstellen of horizontaal.

Op 10m dus alleen geschikt voor DX? Dat lijkt me eerder een voordeel dan een nadeel. Is
Europa dan helemaal niet meer te werken? Is op vakantie wel leuk om wat DX op 10m te
werken natuurlijk. In de meivakantie ga ik een weekje naar Beerze (bij Ommen), ik verwacht
niet dat ik heel achter de set zal zitten maar beetje luisteren is op zich wel leuk natuurlijk.
Ik twijfel wat ik voor vakantie ga doen. Ik heb een hengel van 7,2 meter op een mastje van
ong. 2,4m. ik heb de volgende mogelijkheden:
Een vertical voor 40/20 (te tunen op 80, 15 en 10???) met een 14 MHz trap op ong. 5m

hoogte en het chassis van de caravan als tegencapaciteit
Een draad van 7,2 m gevoed via een 1:9 unun met het chassis van de caravan als
tegencapaciteit
Een vertikale end fed voor 20/10 met een verlengspoel op ong. 5m hoogte
Een inverted L end fed als voor 40/20/10 waarbij de draad uit het topje van de hengel
ong. 3 m schuin wordt weggespannen, dan komt de spoel, dan nog 2m draad
Wat zal ik doen?
(hmmm... ik neem in ieder geval wat kroonsteentjes, beide spoelen en beide voedingskastjes
mee.. misschien wordt het wel een holiDXpedition HI)
_________________
TK: Ameritron ATR-20 rolspoel tuner 1.2 kW €325

Omhoog
PA1SSB

Berichttitel: Re: multiband Par End-Fedz nabouwen

Geplaatst: 19 apr 2011, 09:57

@PA4M
Geregistreerd: 24 jan 2010,
14:43
Berichten: 34

Ik heb net een end fed gemaakt voor 30 meter. de foto's en wat details komen op de BLOG te
staan van bevriend HAM PA1PXL (Ton).
gr
Mark PA1SSB
_________________
PA1SSB

Omhoog
pa4m

Berichttitel: Re: multiband Par End-Fedz nabouwen

Geplaatst: 21 apr 2011, 13:26

PA1SSB schreef:
Geregistreerd: 15 jan 2010,
18:32
Berichten: 274

@PA4M
Ik heb net een end fed gemaakt voor 30 meter. de foto's en wat details komen op de BLOG
te staan van bevriend HAM PA1PXL (Ton).
gr
Mark PA1SSB

Bedankt voor de tip. Ik heb het gezien/gelezen.
Meteen een vraag. Waarom heb je gekozen om te werken met een inkoppelspoel, i.p.v. een
enkele seriespoel?

Omhoog
PD0MV

Berichttitel: Re: multiband Par End-Fedz nabouwen

Geplaatst: 22 apr 2011, 16:26

een vraag ?
Geregistreerd: 31 mei
2009, 11:19
Berichten: 1756

wat is de maximale lengte van de draad voor een eind gevoede antenne.
ik bedoel een vishengel antenne, waar de draad omheen gewikkeld is
ik hoor het wel: mag via PB hoor als dat makkelijker is
73 de PD0MV
_________________
Ik ben ook maar een mens

Omhoog
PA3DAT

Berichttitel: Re: multiband Par End-Fedz nabouwen

Geplaatst: 22 apr 2011, 17:24

Eigenlijk is er geen maximumlengte...
Een longwire (langdraad) is een draad van minimaal een hele golf lang, op de gebruikte
frequentie. Dus gebruik je een draad van bijv. 50 meter lang voor de 40 meterband, dan
heb je een echte longwire/langdraad.
Een maximum-lengte is niet gegeven, volgens mij!
Geregistreerd: 21 sep
2008, 08:08
Berichten: 2871
Woonplaats: Kampen

Wat je ook gebruikt, je zal het wel moeten aanpassen. Of je tuner moet het aankunnen.
_________________
73 de Aloys PA3DAT
FT-7|817ND|847|857D|7400|2 x TR-2300| TenTec R4020 |7 Condors|13 porto's|FiFi SDR
BQC #357, member of http://www.PE3V.nl (voorheen PA3FKN)

Omhoog
Thijzer

Berichttitel: Re: multiband Par End-Fedz nabouwen

Geplaatst: 22 apr 2011, 20:30

De capaciteit met aarde neemt natuurlijk wel toe als je de draad verlengt. Parallel aan je
inductie... You do the math.

Geregistreerd: 25 feb 2011,
10:25
Berichten: 587

_________________
Proud owner of IC-7200 - FT-102 - AEG SE-6861 - SEM-35 - SEM-52S - VX-8 - TH-79 - GM-950 and
a load of (s)crap
APRS Digi-sysop "Heuvelland Digi Hulsberg" @ 144.800 MHz & 50.700 MHz
Zie http://www.becomex.com voor allerlei zendamateur-onderwerpen !

Omhoog
PA3HHO

Berichttitel: Re: multiband Par End-Fedz nabouwen

Geplaatst: 22 apr 2011, 20:44

Vanmiddag met een "halve" multiband end-fed geëxperimenteerd met 5 meter draad, spoel
(van zelfde draad) van +/- 18 wdg op 20 mm diameter, dan nog 2 meter draad. Werkt perfect
op 20m (SWR < 1:1.5) maar wat minder op 10m, SWR is boven 1:2, ook onder en boven de te
gebruiken frequentie: C-tje erbij zetten? Spriet laat zich overigens ook tunen op 40m (1/4
golf?!) én bovenin de 80m band (1/8 golf?!), bijzonder.

Even een vraag: als ik de trafo met wat meer vermogen wil gebruiken (200W), kan ik dan beter
een FT240-43 gebruiken? Hoeveel vermogen zou zo'n ringkern maximaal kunnen hebben?
Geregistreerd: 27 nov
2010, 10:17
Berichten: 820
Woonplaats: Druten

_________________
TK: Ameritron ATR-20 rolspoel tuner 1.2 kW €325

Omhoog
pg3n

Geregistreerd: 26 maart
2011, 08:27
Berichten: 43
Woonplaats: Cuijk

Berichttitel: Re: multiband Par End-Fedz nabouwen

Geplaatst: 23 apr 2011, 08:53

Ikzelf gebruik de FT240-43 en bij 100 watt word deze niet warm op de end fed 402010, heb
hem niet getest op 200 watt.
73s Peter
_________________
HF/6m: FTDX3000 , TS-480SAT, ACOM1000, Hexbeam,Rotary dipole 30m,Trap dipole 30/40/80,
Inv L 160.

Omhoog
pa0ejh

Berichttitel: Re: multiband Par End-Fedz nabouwen

Geplaatst: 23 apr 2011, 10:18

@PA3HHO. De spoel is te klein , kijk op pagina 5 van dit Forum , ik gebruik een
spoel van 20wdg. op 40mm Buis , de swr is laag over beide Banden.....
Geregistreerd: 05 mei
2008, 13:23
Berichten: 982
Woonplaats: Brunssum

Niet alleen het aantal wdg. telt , ook de diameter , mij spoel heeft 9uH zelfind.

Bijlage:

Vert20m.jpg [ 108.5 KiB | 543 keer bekeken ]

\

Bijlage:

Vert10m.jpg [ 102.38 KiB | 543 keer bekeken ]

Voor het vermogen , 100Watt is geen probleem , voor meer vermogen kun
je langzaam het vermogen opvoeren , stapjes van 25W , en je Swr in de
gaten houden , als die slechter wordt dan raakt de kern in verzaging....
Je kunt 2 kernen stapelen , of een grotere kern gebruiken , zoals PG3N doet , de FT240-43.. It's
up to you...
_________________
73's Egbert PAØEJH. Licensed since 1971.
Bouwt MultiBand-QRO-EndFed's voor 80-40-20m en 160-80-40m

Omhoog
PD0MV

Berichttitel: Re: multiband Par End-Fedz nabouwen

Geplaatst: 23 apr 2011, 11:46

hajac schreef:
Geregistreerd: 31 mei
2009, 11:19
Berichten: 1756

toch even een vraagje waarom ringkernen en geen lucht spoelen
ik maak de end fed met een lucht spoel en kan er gemakkelijk 1 KW op zetten ik heb het
geprobeerd en geen overslag zie foto deze is voor de 20 meterband spoel is van 6 kwadraad
SWR is 1:1.0 in het midden van de band zie test
http://www.youtube.com/watch?v=54RekpMSatE
met ringkernen ben je beperkt qua vermogen
is het dat het formaat te groot is ??

als basis voor 20m end fed.
mooi dingetje
een vraag aan jouw, dat stukje coax, dient dat als een 50 Ohm belasting, om toch je set 50
Ohm te kunnen geven.
het ziet er mooi uit, die lucht spoel 6 kwadraad, hoeveel mm is de draad dikte

73 de PD0MV
_________________
Ik ben ook maar een mens

Omhoog
hajac

Geplaatst: 24 apr 2011, 08:20

Berichttitel: Re: multiband Par End-Fedz nabouwen

PD0MV
Geregistreerd: 08 feb 2009,
20:14
Berichten: 66

ik beantwoord je vraag via Email want dit gaat over een mono band end fed en hoort hier niet
thuis.
73 PE1JXI

Omhoog
Geef de vorige berichten weer: Alle berichten
berichten
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Bericht
Berichttitel: Re: multiband Par End-Fedz nabouwen

Geplaatst: 24 apr 2011, 14:20

Hmmm... Ik heb nu een betere spoel maar nu is SWR op 20 ook niet meer goed. Spoel is 24 wdg 1,8 mm draad op 32mm PVC
buis, lengte ong. 50mm. Inductie zou ook 9 a 10 uH moeten zijn. SWR is nu op 20 én 10 1:3 en slechter. Ik heb de spoel dus
maar eens afgekoppeld en gewoon met 5 meter draad geprobeerd (halve golf voor 10m), maar ook dan is de SWR belabberd.
Wat zou er aan de hand kunnen zijn?
De antenne laat zich prima tunen op 10, 20, 40, 80 en 160. Op die laatste twee zal het wel pet zijn, maargoed, als er condities
zijn is het wel leuk natuurlijk. Ik werkte vanuit mijn houthok drie M0/GB stations op rij en krijg goede rapporten. Ook werkte
ik op 20m EA/PA0BLP(?) en ook dat ging prima. Het werkt dus wel, maar wat ik vreemd vind is dat ik nergens een 1:1 SWR
krijg.
Geregistreerd: 27 nov
2010, 10:17
Berichten: 820
Woonplaats: Druten

Het zijn 2 bifilaire windingen, dan nog 7 gewone, dan oversteken en dan nog 7. E.e.a. op een alu mastje van ong. 2,4m en
draad is 1,5 mm installatiedraad (zwart) IN een 7,2 meter lange fiberglas hengen zonder carbon.
_________________
TK: Ameritron ATR-20 rolspoel tuner 1.2 kW €325

Omhoog
pa5k

Geregistreerd: 15 jul 2005,
06:50
Berichten: 22

Berichttitel: Re: multiband Par End-Fedz nabouwen

Geplaatst: 24 apr 2011, 15:18

Heb de Multiband FED gebouwd.
Ik heb nu wat tests gedaan met de 10m draad die ik voor de 20m uitvoering gebruikte.
Heb nog geen verlengspoel voor 40m eraan geknoopt.
Zou het nu zo moeten zijn dat deze draad op 10m en 20m in resonantie zou moeten zijn ?
Heb nu een dip op 20m op ongeveer 13,5 MHz. SWR daar ongeveer 1:1,4
Op 10m Kom ik niet onder de 1:2 op 28,0 MHz
Heb ook de C nog niet over de ingang geplaatst.
Iemand hier ervaring mee.

Omhoog
pa0ejh

Berichttitel: Re: multiband Par End-Fedz nabouwen

@PA3HHO. Een paar dingen , 5mtr draad IN een 7mtr ? lange hengel op een 2,4m Alu mastje...
Geregistreerd: 05 mei
2008, 13:23
Berichten: 982
Woonplaats: Brunssum

Misschien gooit dat Alu mastje roet in het eten , parasitaire straler? de mijne stond in een PVC
parasolvoet , voedingspunt op 0,5 mtr boven de grond....
Misschien ben je er al achter dat klakkeloos maten overnemen niet altijd werkt , jij neemt 5m
draad met pvc isolatie , op 29mhz is een halve golf 5,17 mtr daar gaat nog eens de verkorting
factor van 0,92 voor pvc van af , dan kom ik op 4,76mtr uit...de trafo lijkt me niets mis mee...
Wanneer je hier nu de spoel aanhangt met draad voor de 20m band , dan zul je zien dat 10m
niet meer goed is , die moet je weer aanpassen , daarna 20m aanpassen , het zijn geen exacte

Geplaatst: 24 apr 2011, 16:17

vakken , oa. de omgeving speelt ook een rol bij een Vertical.
@PA5K. Swr op 13.5 goed betekend dat de draad te lang is , inkorten zodat de Swr op 14.2 goed
is , dan zou dat op 28.4 ook goed moeten zijn , zou je denken , niet helemaal omdat de draad
hier 2 halve golflengtes lang is moet de draad iets korter zijn , maar dan verschuift 20m weer.
Dus prioriteiten stellen waar je voorkeur ligt , boven 29Mhz zal altijd minder zijn omdat de 10m
band 1,7 Mhz breed is , en 20m is slecht 350Khz breed moet je hier dus je voorkeur leggen.
Draad knippen plakken dus , ik heb ook heel wat geknipt om tot een goed resultaat te komen.
Overigens is het wel oppassen als je de hengel op een Camping geruikt dat het voedingspunt
goed is geisoleerd , bij 100W staat er al gauw 500V op , en spelende kinderen weten dit niet..
_________________
73's Egbert PAØEJH. Licensed since 1971.
Bouwt MultiBand-QRO-EndFed's voor 80-40-20m en 160-80-40m

Omhoog
pa5k

Berichttitel: Re: multiband Par End-Fedz nabouwen

Egbert,
Geregistreerd: 15 jul 2005,
06:50
Berichten: 22

Bedankt voor je reactie. Ga morgen in het open veld testen met de multifed.
Mogelijk kan ik dan ook de draad aanpassen dat in ieder geval de 20 m goed staat.
Dan is dat in ieder geval een goed uitgangsbasis om daarna de 40m verlengspoel eraan te bevestigen.
Heb in ieder geval wat verbindingen gemaakt op 20m met de antenne in de situatie hoever hij nu is.
SWR op 14,2 MHZ is ongeveer 1:2 en dip ligt nog steeds rond de 13,4 MHz.
Kreeg goede rapporten uit diverse windstreken. Kan alleen maar beter worden.
Heb wel gezien dat na het plaatsen van de 150 pF C de SWR op 10m aanzienlijk is verbeterd.
Nog wat fotootjes geschoten.
Gegroet van Kees, PA5K

Geplaatst: 24 apr 2011, 20:58

Omhoog
PE1PJR

Geregistreerd: 19 jul 2008,
16:30
Berichten: 20

Berichttitel: Re: multiband Par End-Fedz nabouwen

Geplaatst: 24 apr 2011, 21:24

Op bijna alle foto's zie ik dat er geëmailleerd koperdraad is gebruikt voor de FT140-43.
Is het ook mogelijk om hier voor in de plaats bv. plastic geïsoleerd draad (bv. schemerlampsnoer) te gebruiken?
Dan uiteraard wel gesplitst en de 'koppelspoelen' zo goed mogelijk getwist.
Ik kan me voorstellen dat de koppeling tussen beide spoelen dan minder is, dan wanneer je draad gebruikt met een dunnere
isolatie.
Zou je dan bv. een winding extra moeten leggen?

_________________
73's Ronald

Omhoog
PA3DAT

Berichttitel: Re: multiband Par End-Fedz nabouwen

Geplaatst: 24 apr 2011, 21:25

@PA5K: Egbert, hoe kom je eigenlijk aan van die mooie, kleine, waterdichte doosjes?
_________________
73 de Aloys PA3DAT
FT-7|817ND|847|857D|7400|2 x TR-2300| TenTec R4020 |7 Condors|13 porto's|FiFi SDR
BQC #357, member of http://www.PE3V.nl (voorheen PA3FKN)
Geregistreerd: 21 sep
2008, 08:08
Berichten: 2871
Woonplaats: Kampen
Omhoog
pa5k

Berichttitel: Re: multiband Par End-Fedz nabouwen

Geplaatst: 24 apr 2011, 21:29

PA3DAT schreef:
Geregistreerd: 15 jul 2005,
06:50
Berichten: 22

@PA5K: Egbert, hoe kom je eigenlijk aan van die mooie, kleine, waterdichte doosjes?

Hoi Aloys,
Deze doosjes heeft een bevriend amateur bij een electro-groothandel aangeschaft.
Exacte adres weet ik niet, maar als je er prijs op stelt, wil ik het graag navragen.
Doosjes zijn net groot genoeg om alles erin kwijt te raken, dus het geheel is zeer compact.
Mijn naam is trouwens Kees, Ik reageerde op een bericht van Egbert.
73
Kees PA5K

Omhoog
pa3fat

Berichttitel: Re: multiband Par End-Fedz nabouwen

Geplaatst: 24 apr 2011, 21:35

Kees,
Geregistreerd: 05 jun 2006,
21:10
Berichten: 992
Woonplaats: Valkenswaard

Als ik je ringkern wikkeling vergelijk met anderen dan zie ik bij jouw plaatjes de oversteek niet na de 7 windingen.
Bij de eerder geplaatste foto's, pag 8 van PA3GWO, was dat duidelijk zichtbaar.
_________________
------------------------------------------------------FB23 voor HF, 9 El Tonna voor 2m, 13 El Flexa voor 70cm en 23 El Tonna voor 23cm.
Qrv op 145.700 (Ehv)

Omhoog
pa5k

Berichttitel: Re: multiband Par End-Fedz nabouwen

Geplaatst: 24 apr 2011, 21:47

pa3fat schreef:
Geregistreerd: 15 jul 2005,
06:50
Berichten: 22

Kees,
Als ik je ringkern wikkeling vergelijk met anderen dan zie ik bij jouw plaatjes de oversteek niet na de 7 windingen.
Bij de eerder geplaatste foto's, pag 8 van PA3GWO, was dat duidelijk zichtbaar.

Hallo,

Misschien is deze foto wat duidelijker.

Omhoog
on4gin

Berichttitel: Re: multiband Par End-Fedz nabouwen

Geplaatst: 24 apr 2011, 21:52

PA3DAT schreef:

@PA5K: Egbert, hoe kom je eigenlijk aan van die mooie, kleine, waterdichte doosjes?
Geregistreerd: 21 nov
2009, 21:58
Berichten: 285
Woonplaats: Erpe

@Aloys
geinteresseerd in dit formaat:
afm 80mm x 82mm x 55 mm
box polyster nieuw
met gasket afdichting
prijskaartje volgens ik zie:
prijs per 10 stuks : 0.7€/stuk
per 50 stuks : 0.65€/stuk
vanaf 100 stuks : 0.6€/stuk
indien ja plaats ik hier de link!
_________________
_________________
73's de Gino - ON4GIN
FT-920/Kenwood TS480SAT
Endfed 10-15-20-40-80

Omhoog
pa3fat

Berichttitel: Re: multiband Par End-Fedz nabouwen

Kees,
Geregistreerd: 05 jun 2006,
21:10
Berichten: 992
Woonplaats: Valkenswaard

Foto was duidelijk genoeg
Maar ik zie de windingen bij jouw allemaal vrij dicht bij elkaar op de ringkern.

Geplaatst: 24 apr 2011, 21:53

Omdat je ook vermeldt dat de swr niet helemaal ok is, misschien toch het overwegen waard om het model van GWO eens te
proberen.
Misschien dat andere OM's over het wikkelen meer kunnen vertellen of dit werkelijk uitmaakt.
_________________
------------------------------------------------------FB23 voor HF, 9 El Tonna voor 2m, 13 El Flexa voor 70cm en 23 El Tonna voor 23cm.
Qrv op 145.700 (Ehv)

Omhoog
pa0ejh

Geregistreerd: 05 mei
2008, 13:23
Berichten: 982
Woonplaats: Brunssum

Berichttitel: Re: multiband Par End-Fedz nabouwen

Geplaatst: 24 apr 2011, 21:54

@PA5K. Kees , je hebt de kern iets anders bewikkeld , de oversteek zie ik niet , maar wat
belangrijker is , de eerste 2+7 wdg. moeten dicht naast elkaar worden gelegd , jij hebt er
een flinke afstnd tussen , als je na de 2+7wdg de draad door de kern steekt en dan nog 7wdg.
wikkelt , dan kom je beter uit met de draad naar de schroef , voor de antenne aansluiting.
@PE1PJR. Je moet wikkeldraad gebruiken , en de eerste 2wdg. moeten getwist worden.
Absoluut niet meer windingen gebruiken ,dat werkt averechts , liever minder maar daar is
een andere kern voor nodig , die helaas niet in Nederland verkrijgbaar is.....
@PA3DAT. Alois , ik bestel die doosjes bij vanDijken , is Box G302 , een maatje groter is er ook.
_________________
73's Egbert PAØEJH. Licensed since 1971.
Bouwt MultiBand-QRO-EndFed's voor 80-40-20m en 160-80-40m

Omhoog
PA3DAT

Berichttitel: Re: multiband Par End-Fedz nabouwen

@Gino: ik zoek doosjes die een beetje taai zijn, die niet zo makkelijk barsten
of breken. Maar het heeft geen haast, is wellicht hier in de buurt wel te koop.
@Kees: is die wikkeling niet gewoon verkeerd? Het tweede deel van de spoel
lijkt wel verkeerd om te zitten: die draad die naar de coax-connector gaat, dat
is de oversteek-draad die van de eerste helft windingen af zou moeten komen,
toch?
Geregistreerd: 21 sep
2008, 08:08
Berichten: 2871
Woonplaats: Kampen

Vergelijk het eens met de tekening hieronder die Egbert PA0EJH eerder plaatste.
Jij hebt de draden van het rechter deel van de spoel verwisseld. Mag dat wel?

_________________

Geplaatst: 24 apr 2011, 21:58

73 de Aloys PA3DAT
FT-7|817ND|847|857D|7400|2 x TR-2300| TenTec R4020 |7 Condors|13 porto's|FiFi SDR
BQC #357, member of http://www.PE3V.nl (voorheen PA3FKN)

Omhoog
pa5k

Berichttitel: Re: multiband Par End-Fedz nabouwen

Geplaatst: 24 apr 2011, 22:06

Egbert,
Geregistreerd: 15 jul 2005,
06:50
Berichten: 22

Hierbij een foto van een "orgineel" welke wij open hebben gezaagd.
Hier kan je zien dat er ook enige afstand is tussen de eerste 2 windingen en de resterende.
Heb me dus zoveel mogelijk aan het "orginele" recept gehouden.
Mijn broer, PE9M, heeft hem ook op deze wijze gewikkeld. Die komt vooralsnog op goede resultaten.

Omhoog
on4gin

Berichttitel: Re: multiband Par End-Fedz nabouwen

Geplaatst: 24 apr 2011, 22:08

PA3DAT schreef:

@Gino: ik zoek doosjes die een beetje taai zijn, die niet zo makkelijk barsten
of breken. Maar het heeft geen haast, is wellicht hier in de buurt wel te koop.
Geregistreerd: 21 nov
2009, 21:58
Berichten: 285
Woonplaats: Erpe

Geen probleem zijn in feite de BOX G366
_________________
_________________
73's de Gino - ON4GIN
FT-920/Kenwood TS480SAT
Endfed 10-15-20-40-80

Omhoog
Alle berichten
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Bericht
Berichttitel: Re: multiband Par End-Fedz nabouwen

Geplaatst: 24 apr 2011, 22:11

@gino,
Geregistreerd: 05 jun 2006,
21:10
Berichten: 992
Woonplaats: Valkenswaard

Als jouw prijzen kloppen wil ik de link wel hebben. Scheelt factor 10 met de gemiddelde prijzen.
_________________
------------------------------------------------------FB23 voor HF, 9 El Tonna voor 2m, 13 El Flexa voor 70cm en 23 El Tonna voor 23cm.
Qrv op 145.700 (Ehv)

Omhoog
on4gin

Berichttitel: Re: multiband Par End-Fedz nabouwen

Geplaatst: 24 apr 2011, 22:22

pa3fat schreef:

@gino,
Geregistreerd: 21 nov
2009, 21:58
Berichten: 285
Woonplaats: Erpe

Als jouw prijzen kloppen wil ik de link wel hebben. Scheelt factor 10 met de gemiddelde prijzen.

Wel met versturen bij zal het ietsje duurder zijn natuurlijk!
Ik heb er net 20 besteld, is ook goed voor wat baluns te maken.
ziehier klikken 80x82x55 doosjes
_________________
_________________
73's de Gino - ON4GIN
FT-920/Kenwood TS480SAT
Endfed 10-15-20-40-80

Omhoog
pa0ejh

Berichttitel: Re: multiband Par End-Fedz nabouwen

Geplaatst: 24 apr 2011, 22:55

Hallo Kees. dat mag dan wel de 'originele' uitvoering zijn , maar als de kern bewikkelt zo als ik
het heb gedaan , dan heb je die C helemaal niet nodig om een goede Swr op 10m te krijgen.
Geregistreerd: 05 mei
2008, 13:23
Berichten: 982
Woonplaats: Brunssum

Ik heb met de miniVNA de manier van wikkelen kunnen optimaliseren , dit weerkt ook beter op
40m de Bandbreedte is met 20Kc toegenomen , de gehele 40m krijg je niet 1 op 1 door dat de verlengspoel dit beperkt maar
daardoor wordt de antenne wel korter. (voor onze tuintjes)
Je kunt het beste eerst de 20m band afregelen door de draad VOOR de spoel op lengte te maken , en wel op 14.200 als het
midden van de 20m band. En daarna de draad ACHTER de
spoel op lengte maken voor 40m (7.100) en de 10m moet je nemen zoals het komt , je krijgt
toch niet de gehele 1,7Mhz bandbreedte 1 op 1 , wanneer je je hier op focust dan is 20 en 40 niet in het band-midden . Op 10m

is het SSB gedeelte 28.400 tot 28.500 en dat werkt prima zonder de C , die overigens alleen aan de 50 Ohm kant voor een
betere aanpassing zorgt.
Houd ook rekening met de verkortingsfactor voor geisoleerde draad (0,92)
_________________
73's Egbert PAØEJH. Licensed since 1971.
Bouwt MultiBand-QRO-EndFed's voor 80-40-20m en 160-80-40m

Omhoog
pa5k

Berichttitel: Re: multiband Par End-Fedz nabouwen

Geplaatst: 24 apr 2011, 23:01

Dank voor de toelichting Egbert,
Geregistreerd: 15 jul 2005,
06:50
Berichten: 22

Heb inderdaad bewust ook nog niet de verlengspoel eraan om eerst een goede basis op 20 meter te krijgen en daarna door te
zetten naar 40 meter met de spoel.
Ik heb nog een setje liggen en zal morgen ook eens een exemplaar maken met de bewikkeling zoals jij hebt toegepast.
Zal je op de hoogte houden van de resultaten.
Al met al een leuk experiment.
Kees PA5K

Omhoog
PA3DAT

Berichttitel: Re: multiband Par End-Fedz nabouwen

Geplaatst: 25 apr 2011, 06:45

Dus het maakt helemaal niet uit welke kant (van het tweede deel van de spoel in
dat doosje) je verbindt met de ingang?

Geregistreerd: 21 sep
2008, 08:08
Berichten: 2871
Woonplaats: Kampen

_________________
73 de Aloys PA3DAT
FT-7|817ND|847|857D|7400|2 x TR-2300| TenTec R4020 |7 Condors|13 porto's|FiFi SDR
BQC #357, member of http://www.PE3V.nl (voorheen PA3FKN)
Laatst bijgewerkt door PA3DAT op 25 apr 2011, 10:59, in totaal 2 keer bewerkt.

Omhoog
PD2SO

Geregistreerd: 16 maart
2007, 12:55
Berichten: 38

Berichttitel: Re: multiband Par End-Fedz nabouwen

Geplaatst: 25 apr 2011, 08:22

@ PA0EJH :
zoals je de 2-band uitvoering beschrijft, op pagina 5, maak je dan eerst de 10m band kloppend met de 4,7 mtr draad
en dan vervolgens pas de 20m band met de spoel en de top draad ?
ik heb overigens zelf een netwerk tester van funkamateur, erg handig voor dit soort experimenten.
als mijn end-fed "klopt" zal ik hier ook eens een plotje posten.
73, steven

Omhoog
pa0ejh

Berichttitel: Re: multiband Par End-Fedz nabouwen

@Kees , hou er rekening mee dat de spoel de zaak weer verstemd , ik maak eerst alles klaar en
met iets overlengte en ga dan eerst 20m in orde maken , daarna pas 40m.
Geregistreerd: 05 mei
2008, 13:23
Berichten: 982
Woonplaats: Brunssum

Ik vind het wel een hele rudimantaire manier van ReverseEngeneering om het open te zagen.....
@Alois , de Trafo wordt uit een (1) stuk draad gewikkeld , vandaar dat ik je vraag niet goed snap..
@Steven , dat klopt , je moet alles van te voren klaar maken , dan met de spoel eraan eerst
(in jou geval voor de 10/20 versie) 10m op29.000 resonant maken , en pas daarna 20m..
Ben benieuwd naar die VNA plot van FA die ken ik niet , werk al 5? jaar met de mninVNA.

Geplaatst: 25 apr 2011, 10:09

_________________
73's Egbert PAØEJH. Licensed since 1971.
Bouwt MultiBand-QRO-EndFed's voor 80-40-20m en 160-80-40m

Omhoog
PA3DAT

Berichttitel: Re: multiband Par End-Fedz nabouwen

Geplaatst: 25 apr 2011, 10:55

Mijn vraag: steek je halverwege recht over, zoals in jouw tekening?
Of ga je halverwege 1cm verderop verder met wikkelen, en aan het eind van
dat tweede deel steek je "recht over" naar de ingang, de bout met moer,
zoals op de foto?
Dat zal toch verschil maken?
Geregistreerd: 21 sep
2008, 08:08
Berichten: 2871
Woonplaats: Kampen

Op deze foto is het toch écht anders gewikkeld
http://www.randstadamateur.net/images/m ... trafo2.JPG
dan op jouw tekening:
download/file.php?id=4051 (pas op: opent in DIT scherm)
_________________
73 de Aloys PA3DAT
FT-7|817ND|847|857D|7400|2 x TR-2300| TenTec R4020 |7 Condors|13 porto's|FiFi SDR
BQC #357, member of http://www.PE3V.nl (voorheen PA3FKN)

Omhoog
pa0ejh

Berichttitel: Re: multiband Par End-Fedz nabouwen

Hallo Alois.
Geregistreerd: 05 mei
2008, 13:23
Berichten: 982
Woonplaats: Brunssum

Tuurlijk maakt dat verschil , ik wikkel de andere 7 wdg. op de andere kern helft , omdat dit
minder capaciteit tussen de windingen geeft , want dat is het probleem met de originele.
Ik heb diverse kernen en wikkel methodes geprobeerd , en met deze methode is het "beter".
Voordeel is ook nog dat je met de draad vlak bij de schroef uitkomt , zie onderstaande foto
van Tony PA3GWO , die heeft hem volgens mijn manier gewikkeld....
Bijlage:

Trafo.jpg [ 59.21 KiB | 415 keer bekeken ]

Tip voor hen die later in dit Forum komen , lees ook de voorafgaande postings .. ..
_________________
73's Egbert PAØEJH. Licensed since 1971.

Geplaatst: 25 apr 2011, 11:22

Bouwt MultiBand-QRO-EndFed's voor 80-40-20m en 160-80-40m

Omhoog
pa5k

Geregistreerd: 15 jul 2005,
06:50
Berichten: 22

Berichttitel: Re: multiband Par End-Fedz nabouwen

Geplaatst: 25 apr 2011, 18:34

Vandaag lekker aan het testen geweest op onze "Mooi Weer Veldstek" aan de Dobbeplas in Nootdorp.
Was aangenaam verrast door het feit dat nadat ik de antenne in de hengel had gehesen, ik een goede SWR had op 10 en 20
meter met de draad zonder de verlengspoel.
Op 28,5 MHz een SWR van 1:1,3 en op 20 meter op 14,2 MHz een waarde van 1:1,2 Gelijk even de boel geprobeerd en leuke
stations gewerkt.
Mogelijk was de slechtere SWR thuis te wijten aan het feit dat de antenne als sloper hing vanaf een hoogte van 6 meter
(voedingspunt) tot 2 meter boven het maaiveld (einde draad).
Mooie uitgangsbasis om verder te gaan met 40 meter. Spoel eraan geschroefd en begonnen met 250 cm draad.
In deze situatie een dip op 6,6 MHz. Er waren ineens meerdere geinteresseerden tussen de aanwezigen.
Draad duidelijk te lang dus. In stapjes de draad na de spoel ingekort totdat ik netjes een dip had op 7,1 MHz.
Hierna de overige banden gecontroleerd. Prima in orde nog.
Even een resume van hetgene wat ik tot nu toe heb bereikt:
Draad voor de spoel: 995 cm
Draad na de spoel: 210 cm
Spoel: 93 windingen 1,0 mm draad op een hostelietbuisje 3/4"
Trafo: FT140-43 met 2 + 7 + 7 windingen. Zie foto in vorige postings.
Alles gevoed door 10 m RG58.
Ben tot nu toe tevreden met het resultaat Ga echter wel aan de gang met de bewikkeling welke Egbert mij heeft geadviseerd
en ga dan de boel eens vergelijken.
Ik hou jullie op de hoogte.
Verder nog wat fotootjes van deze schitterende dag.
73 en binnenkort meer.
Kees PA5K
Antenne slopend opgehangen omdat hengel te kort was.

Pieter bewonderd mijn spoel.

Met Sven PD2SKZ de draad aan het inkorten.

Lekker in het zonnetje QSO's maken.

Omhoog
PD2SO

Berichttitel: Re: multiband Par End-Fedz nabouwen

Geplaatst: 25 apr 2011, 19:06

@ PA5K :
Leuke resultaten Kees, en een prima dag om te experimenteren.
Geregistreerd: 16 maart
2007, 12:55
Berichten: 38

@ Egbert
Ik ben vandaag ook aan het worstelen geweest met de end-fed, maar de resultaten
"willen niet".
Ik heb de trafo gewikkeld 2 en 7 + 7 ik heb de spoel gemaakt met 20 wikkelingen 1mm draad op 40mm

daar begon het al, ik kwam uit op 15uH dus heb ik een 4-tal wikkelingen afgewikkeld, en kwam ik op 9uH.
Daarna de draad met de spoel in de hengel gehangen en moest ik de draad voor de spoel inkorten tot 4,20mtr.
SWR was toen 1:1.4 als beste op 28.500mc.
hierna was 20 mtr aan de beurt, maar daar kon ik met geen enkele draadlengte een aanpassing vinden.
ook schopte dit de dip op 28mc voledig uit de band.
Weet je overigens zeker dat ik 28mc met de spoel gemonteerd moet afregelen ?
als ik naar de resultaten kijk van Kees, dan heeft die ook goede resultaten met een draad van 9,90mtr zonder spoel en
condensator.
Kortom genoeg om nog met te experimenteren.
73 steven

Omhoog
pa0ejh

Berichttitel: Re: multiband Par End-Fedz nabouwen

Geplaatst: 25 apr 2011, 19:31

Hallo Steven.
Geregistreerd: 05 mei
2008, 13:23
Berichten: 982
Woonplaats: Brunssum

De antenne die ik had gemaakt voor 20 en 10 moest op een 7mtr hengel , tuurlijk werkt
een draad van 9,9mtr ook op 20 en 10 , maar past dan niet op een 7mtr hengel....
Als jij een langere hengel hebt dan kun je die spoel wel vergeten en ca. 9,9m draad gebruiken.
Ik had mijn spoel gewikkeld met schemerlampen snoer (gesplitst) en dat is 3mm dik waardoor
mijn spoel langer is en ook meer draad bevat als jou spoel met 1mm draad....
Op je spoel zit zo'n 2mtr draad terwijl mijn spoel 2,80 draad heeft , zelfinductie alleen is niet
bepalend , ook de draad lengte speelt een rol omdat die deel uitmaakt van de totale lengte.
_________________
73's Egbert PAØEJH. Licensed since 1971.
Bouwt MultiBand-QRO-EndFed's voor 80-40-20m en 160-80-40m

Omhoog
pa5k

Berichttitel: Re: multiband Par End-Fedz nabouwen

Nou hierbij de Mk-II (EJH
) versie.
Duidelijker kan ik het niet maken.
Geregistreerd: 15 jul 2005,
06:50
Berichten: 22

Geplaatst: 25 apr 2011, 21:43

Omhoog
PA3DAT

Berichttitel: Re: multiband Par End-Fedz nabouwen

Geplaatst: 25 apr 2011, 22:01

Kijk, dát bedoelde ik nou!
En eh... maakt dat nou enig verschil??

Geregistreerd: 21 sep
2008, 08:08
Berichten: 2871
Woonplaats: Kampen

_________________
73 de Aloys PA3DAT
FT-7|817ND|847|857D|7400|2 x TR-2300| TenTec R4020 |7 Condors|13 porto's|FiFi SDR
BQC #357, member of http://www.PE3V.nl (voorheen PA3FKN)

Omhoog
pa5k

Berichttitel: Re: multiband Par End-Fedz nabouwen

Geplaatst: 25 apr 2011, 22:05

PA3DAT schreef:
Geregistreerd: 15 jul 2005,
06:50
Berichten: 22

Kijk, dát bedoelde ik nou!
En eh... maakt dat nou enig verschil??

Aloys,
Ik heb hem net gewikkeld.
Zodra ik wat vergelijkingen heb gedaan, zal ik hier posten.
Kees PA5K

Omhoog
Alle berichten
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Bericht
Berichttitel: Re: multiband Par End-Fedz nabouwen

Geplaatst: 25 apr 2011, 22:08

Fantastisch topic, ik MOET gewoon ook maar eens zo'n antenne bouwen! Het zijn
mijn favoriete banden als we op reis zijn: 10, 20 en 40. De eerste voor de leuke
condities, 20 voor als er geen condities op 10 zijn, en 40 voor de dagelijkse ronde.
Alleen wilde ik eigenlijk een kwartgolf voor 40 maken, met coaxtraps voor 10 en 20
erin. Dit werkt vast beter!?
Geregistreerd: 21 sep
2008, 08:08
Berichten: 2871
Woonplaats: Kampen

_________________
73 de Aloys PA3DAT
FT-7|817ND|847|857D|7400|2 x TR-2300| TenTec R4020 |7 Condors|13 porto's|FiFi SDR
BQC #357, member of http://www.PE3V.nl (voorheen PA3FKN)

Omhoog
PD2SO

Geregistreerd: 16 maart
2007, 12:55
Berichten: 38

Berichttitel: Re: multiband Par End-Fedz nabouwen

Geplaatst: 25 apr 2011, 22:50

Egbert,
dat betekend dat jou spoel toch wel op een specifieke manier gewikkeld dient te worden.
Jou draad is 3mm (met of zonder isolatie?), indien met isolatie zorgt dit ook voor een toename
in diameter (minimaal) en een toename in de spatie tussen de wikkelingen (2x de dikte van de isolatie per wikkeling)
Dus de gegevens 20 wikkelingen op 40mm is dus specifiek voor jou snoer, en zeker wanneer de totale lengte draad op de spoel
ook belangrijk is.
Ik ga eens proberen 2,80mtr op de spoel te wikkelen, met een wat grotere spatiëring waarschijnlijk wordt mijn spoelvorm
dan wel een stuk langer.
mijn hengel is overigens 12,5mtr dus ik ga zeker de 9,9mtr draad proberen.
dit topic word steeds leuker
73 steven

Omhoog
pa0ejh

Geregistreerd: 05 mei
2008, 13:23
Berichten: 982
Woonplaats: Brunssum

Berichttitel: Re: multiband Par End-Fedz nabouwen

@Kees. Ik heb de eerste 7wdg. dicht naast elkaar gewikkeld , ook zul je nu zien dat de draad tot
aan de spoel nu 'korter' is geworden , het stuk draad naar de schroef is nu korter dan in je eerdere
wikkel methode.
@Alois. Of dit beter werkt kan ik niet zeggen , ik heb nooit een vertical met coaxtraps gebouwd...
Maar het lijkt mij wel een stuk eenvoudiger , ook mechanisch , dan met de Coaxtraps....
@Steven. Als je mijn eerdere posting had gelezen dan had je het kunnen weten , er staat precies
wat ik heb gebruikt en hoe ik het heb gedaan , schemerlampensnoer is er niet in 1mm dikte....
Samen met de isolatie is het 3mm dik , waardoor de 20wdg. meer ruimte op de spoelkoker nodig
heeft , en daardoor ook meer draad nodig is , deze draadlengte maakt de antenne dus langer....
Lezen is belangrijker dan zomaar wat getallen overnemen , en ik weet dat het lastig is met al die

Geplaatst: 26 apr 2011, 10:07

postings , misschien kan de Topic starter contact opnemen met de Forum moderator om het wat
op te schonen , er staan nogal wat overigens goed bedoelde OffTopic vragen en antwoorden in
die het voor de lezer die er net in komt misschien wat onoverzichtelijk maakt....
_________________
73's Egbert PAØEJH. Licensed since 1971.
Bouwt MultiBand-QRO-EndFed's voor 80-40-20m en 160-80-40m

Omhoog
PD2SO

Geregistreerd: 16 maart
2007, 12:55
Berichten: 38

Berichttitel: Re: multiband Par End-Fedz nabouwen

Geplaatst: 26 apr 2011, 12:40

Je hebt inderdaad gelijk wat dat lezen betreft, en zoals je zelf al stelt zou het misschien nuttig zijn om dit topic op te
schonen.
Ook lees je verschillende wikkel verhoudingen met 8 +8 wikkelingen, nogal verwarrend HI
Dus vergeef me mijn tekortkoming wat lezen betreft
en wat betreft getallen overnemen; het gaat er volgens mij om dat je een start punt hebt
om de experimenten te starten.
Ook zou eenieder die hun bevindingen/ gegevens post dit zo volledig mogelijk moeten doen....toch? dit voorkomt natuurlijk
ook een hoop vragen
maar al met al blijft dit een reuze interessant topic en Egbert alle lof voor jouw aanwijzingen en hulp.
73 steven

Omhoog
PD2SO

Geregistreerd: 16 maart
2007, 12:55
Berichten: 38

Berichttitel: Re: multiband Par End-Fedz nabouwen

Geplaatst: 27 apr 2011, 18:05

Leuk fenomeen alhier,
om mijn SWR goed te krijgen op 20 en 10mtr moest ik ipv 2x7 wikkelingen 2x 5 wikkelingen
toepassen op mijn ringkern FT140-43
misschien te wijten aan de obstakels in de omgeving ? of een droge grond ?
ik gebruik als straler ongeveer 10,15 mtr 1,5mm litze zonder isolatie.
Misschien dat het ontbreken van de isolatie (andere verkortingsfactor) uiterking heeft op de wikkelingen op de rinkern en
de lengte van de straler ?
opvallend was dat de SWR met 2x7 wikkelingen rond de 1:1.8 waren en met 2x6 wikkelingen
1:1.5 en met 2x5 wikkelingen 1:1,2 zowel op 20 als op 10 mtr.
De impedantie bleef wel aardig rond de 50ohm hangen.
73 steven

Omhoog
pa0ejh

Geregistreerd: 05 mei
2008, 13:23
Berichten: 982
Woonplaats: Brunssum

Berichttitel: Re: multiband Par End-Fedz nabouwen

Geplaatst: 27 apr 2011, 20:50

Steven ,
Als jij die wikkelverhouding hebt dan zal de draad lengte afwijken van een 1/2 golf dan wordt
de impedantie lager.....je hebt nu 2 en 12 wdg. dat is een wikkelverhouding van 6 en een
transformatie verhouding van 36 , je transformeert dan 50 naar 1800 Ohm.....
Gebruik je nu alleen de draad van +/- 10 mtr. of heb je de verlengspoel er nog tussen.
Op mijn plot's ( pagina 9 ) zie je dat de Swr op zowel 10 als op 20mtr. onder de 1:1.5 ligt.....
_________________
73's Egbert PAØEJH. Licensed since 1971.
Bouwt MultiBand-QRO-EndFed's voor 80-40-20m en 160-80-40m

Omhoog
PD2SO

Berichttitel: Re: multiband Par End-Fedz nabouwen

Egbert,
ik gebruik nu alleen een draad van ongeveer 10mtr zonder spoel.

Geplaatst: 28 apr 2011, 00:43

Geregistreerd: 16 maart
2007, 12:55
Berichten: 38

En mijn trafo is 2 + 2x5 gewikkeld, en mijn SWR ligt nu keurig althans voor de TRX
rond de 1:1.2 ongeveer in het midden van de 20 en 10mtr band.
En mijn impedantie ligt ook tussen de 48 en 54 ohm op beide banden.
Ik heb de exacte opstelling geprobeert zoals PA5K die had, maar dan is mijn SWR erg hoog
1:1.8 als laagste.
Ik ga eens aan de kern meten misschien heb ik een verkeerde kern gekregen
een 140-61 of 77 ?
nu weet ik niet wat het effect is van deze "andere" kernen op deze antenne.

73 steven

Omhoog
PD2SO

Geregistreerd: 16 maart
2007, 12:55
Berichten: 38

Berichttitel: Re: multiband Par End-Fedz nabouwen

Geplaatst: 28 apr 2011, 09:34

kleine update mbt de ringkern, dit is een ft140-43.
ik meet met 9 wikkelingen ongeveer 73uH dit levert in de formule
een Al op van ongeveer 900, en dit klopt met de specs van de kern, die mogen
20% afwijken.
73 steven

Omhoog
pa5k

Berichttitel: Re: multiband Par End-Fedz nabouwen

Zojuist even in een verloren half uurtje de boel in elkaar gezet met de bewikkeling ala Egbert.
Mooie korte aansluitdraden nu.
Geregistreerd: 15 jul 2005,
06:50
Berichten: 22

Er zijn nu ook 240-43 onderweg, dus daar ga ik van de week eens mee aan de gang.
Passen helaas niet meer in die mooie kleine doosjes die ik heb.
Lijkt wel fabrieksmatig te worden
Hierbij een foto van hoe het geworden is. Nog zonder C. Ik wil eerst een zonder proberen.

MultiFed Mk-II

Geplaatst: 28 apr 2011, 13:38

En ter vergelijk de Mk-I

Omhoog
pa5k

Berichttitel: Re: multiband Par End-Fedz nabouwen

Geplaatst: 03 mei 2011, 11:23

Topic een beetje dood nu. Iedereen uitgebouwd.
Geregistreerd: 15 jul 2005,
06:50
Berichten: 22
Omhoog
PA1SSB

Berichttitel: Re: multiband Par End-Fedz nabouwen

Geplaatst: 03 mei 2011, 12:04

@PA5K heb je al resultaten met de 240-43 ringkern?
Geregistreerd: 24 jan 2010,
14:43
Berichten: 34

_________________
PA1SSB

Omhoog
hajac

Geregistreerd: 08 feb 2009,
20:14
Berichten: 66

Berichttitel: Re: multiband Par End-Fedz nabouwen

Nee nog niet uitgebouwd
ik heb een test gedaan met een 4 banden end fed antenne
deze is voor de 40-20-15-10 mBand
Hier de eerste resultaten via een filmpje op youtube
http://www.youtube.com/watch?v=1pk7UrhLA1c
Ik wil deze ant nog verbeteren maar heb er deze week geen tijd meer voor.

Groetjes PE1JXI

Omhoog

Geplaatst: 03 mei 2011, 21:19

pa5k

Berichttitel: Re: multiband Par End-Fedz nabouwen

Geplaatst: 04 mei 2011, 08:22

@PA1SSB: Nog geen resultaat. Ik zit te wachten op aflevering van de grote kern. Deze hebben we in the U.K. besteld. Zodra ze
binnen zijn gaan we met een groepje aan de gang.
Geregistreerd: 15 jul 2005,
06:50
Berichten: 22

@PE1JXI: Interessant Harry, Ik volg je filmpjes op youtube al geruime tijd.
Heb wel mijn twee bouwsels vergeleken. 1 met de EKE-wikkeling en 1 x met de Egbert wikkelmethode. Ontlopen elkaar niet
veel.
Komend weekend eens aan MiniVNA hangen in het open veld om te kijken wat de plots zeggen.

Omhoog
pa3kve

Berichttitel: Re: multiband Par End-Fedz nabouwen

Geplaatst: 04 mei 2011, 10:09

Interessant topic heren !
Geregistreerd: 18 jul 2009,
19:25
Berichten: 712

Ik vraag me 1 ding af:
hoe is het gesteld met de RF in de shack als je dit gebruikt ?
Groet
Kees, PA3KVE
_________________
73
Kees
PA3KVE

_____________________________________________________________________
Zendamateurs zijn door de draad genomen contactgestoord
http://www.keesvanengelen.nl

Omhoog
on4gin

Berichttitel: Re: multiband Par End-Fedz nabouwen

Geplaatst: 04 mei 2011, 18:32

Binnenkort kunnen we er ook eentje bouwen.
Ik heb alvast de kern en sinds gisteren de polyster box.
Deze kosten 0.70€ ter info!
Geregistreerd: 21 nov
2009, 21:58
Berichten: 285
Woonplaats: Erpe

Bijlagen:

box.jpg [ 467.09 KiB | 557 keer bekeken ]

_________________
_________________
73's de Gino - ON4GIN
FT-920/Kenwood TS480SAT
Endfed 10-15-20-40-80
Omhoog
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Bericht
Berichttitel: Re: multiband Par End-Fedz nabouwen

Geplaatst: 05 mei 2011, 07:54

Heb ook de kunststof doosjes binnen gekregen.
Zien er goed uit en inderdaad heel goedkoop.
Gaat de 240-43 goed in passen.
Van mijn broer (PE9M) vernomen dat de grote ringkernen binnen zijn, dus heb ik ze van de week in mijn bezit.
Even een fotootje ter vergelijking met het kleine boxje wat ik voor de 140-43 gebruik.

Verder ook hele mooie soldeeroogjes op de kop getikt met gat 3,2 mm. Gebruikte voorheen van die krimpdingen (AMP). Zie
verschil.

Bij de leverancier van de oogjes ook een paar lengten krimpkous mee laten komen om de spoel in te pakken. Ziet er nu heel "echt"
uit.

Omhoog
Thijzer

Berichttitel: Re: multiband Par End-Fedz nabouwen

Geplaatst: 05 mei 2011, 10:31

Let wel op met die schroefverbindingen buiten. Als dat gaat oxideren heb je er een diode bij, dat wil je niet!
_________________
Proud owner of IC-7200 - FT-102 - AEG SE-6861 - SEM-35 - SEM-52S - VX-8 - TH-79 - GM-950 and a load of (s)crap
APRS Digi-sysop "Heuvelland Digi Hulsberg" @ 144.800 MHz & 50.700 MHz

Zie http://www.becomex.com voor allerlei zendamateur-onderwerpen !
Geregistreerd: 25 feb 2011,
10:25
Berichten: 587
Omhoog
pa5k

Berichttitel: Re: multiband Par End-Fedz nabouwen

Geplaatst: 05 mei 2011, 12:13

Thijzer schreef:
Geregistreerd: 15 jul 2005,
06:50
Berichten: 22

Let wel op met die schroefverbindingen buiten. Als dat gaat oxideren heb je er een diode bij, dat wil je niet!

Heb zoveel mogelijk in RVS uitgevoerd.

Omhoog
pd2afo

Berichttitel: Re: multiband Par End-Fedz nabouwen

Geplaatst: 05 mei 2011, 13:30

Hallo, Ik heb al een monoband versie voor 20 Mtr gemaakt en die bevalt heel erg goed vandaar dat ik nu wil proberen om een
multiband versie te maken.
Geregistreerd: 04 mei
2011, 21:37
Berichten: 9

Ik wil beginnen om een spoel te winden op een ¾ pvc buis en dat is volgens mij 19mm en volgens de berekeningen moet ik dan
om 35 uH te krijgen 112 windingen leggen van 1mm gelakt koperdraad strak tegen elkaar aan gewonden.
Dan ga ik de ringkern 140/43 wikkelen (Trafo: FT140-43 met 2 + 7 + 7 windingen 1,2mm Gelakt koperdraad.) Zie foto in vorige
postings. en het kastje afmaken met de 150pF 1Kv C aan de 50 Ohm kant.
Dan de trafo afsluiten met een 3K3 weerstand en de wikkelingen positioneren voor de beste swr op 10, 20 en 40 Mtr.
Vervolgens ga ik beginnen met 10,25 Mtr. 2,5 kwadraat koper litze draad om deze voor 20 Mtr. amateurband perfect af te
regelen cq in te korten, op 14.200 en ik kijk wat de 10 Mtr dan doet.
Daarna de spoel er aan maken met nog 2,4 Mtr. Koper litze draad en dan weer afregelen/inkorten voor de 40 Mtr. Op 7.075 en
weer kijken wat de 10 Mtr. Band dan doet, ik doe alleen ssb dus moet hij op 10 Mtr. goed zijn van 28.350 tot 28.600.
Ik wil dit geheel verticaal ophangen in mijn mast van 18 Mtr.
Als ik bovenstaande werkwijze hanteer doe ik het dan goed ?
Ik ben benieuwd wat het gaat worden nog even wachten op mijn bestelling bij Frans Bakelaar en dan kan ik beginnen, ik zal
mijn bevindingen hier ook nog posten.
73 André

Omhoog
pa5k

Berichttitel: Re: multiband Par End-Fedz nabouwen

Geplaatst: 05 mei 2011, 13:41

Andre,
Geregistreerd: 15 jul 2005,
06:50
Berichten: 22

Je werkwijze ziet er goed uit. Zo heb ik het ook gedaan.
Als je mijn knutsels bekijkt, is alles uitgevoerd met 1,0 mm emailledraad. Zowel de wikkeling om de 140-43 als de
verlengspoel.
Denk dat 112 wikkelingen erg veel is. Hoe heb jij je berekening gedaan ? Maar je kan beter teveel windingen op de spoel
hebben dan te weinig.
Wens je heel veel succes en hou ons op de hoogte.
Kees
PA5K

Omhoog
pd2afo

Geregistreerd: 04 mei
2011, 21:37

Berichttitel: Re: multiband Par End-Fedz nabouwen

Geplaatst: 05 mei 2011, 13:48

Ik heb de berekening gedaan met de mini ring core calculator 1.2 ik geloof dat die van amidon zelf komt maar daar ben ik niet
zeker van, maar daar zit ook een sectie voor air core bij en daar kun je die berekening maken ik meet het geheel nog wel na
dus mochten het teveel wikkelingen zijn dan kan ik er altijd een aantal afhalen.

Berichten: 9
Omhoog
pa3kve

Berichttitel: Re: multiband Par End-Fedz nabouwen

Geplaatst: 05 mei 2011, 14:32

Ik heb een vraag (al eerder gesteld, maar nu iets duidelijker wellicht)
Geregistreerd: 18 jul 2009,
19:25
Berichten: 712

Heeft iemand ervaring met zo een eindgevoede antenne, voor wat betreft RF energie die terugloopt tot in de shack ?
Of andere bijkomstigheden ?
73
Kees PA3KVE
_________________
73
Kees
PA3KVE

_____________________________________________________________________
Zendamateurs zijn door de draad genomen contactgestoord
http://www.keesvanengelen.nl

Omhoog
pa0ejh

Berichttitel: Re: multiband Par End-Fedz nabouwen

Geplaatst: 05 mei 2011, 16:43

@PA3KVE. Ik heb tot nu toe geen last van mantelstromen ondervonden , de antenne hangt aan de buitenmuur van mijn shack ,
en heb er ca. 6mtr RG58 coax kabel aan zitten tot aan de Trcvr.
Geregistreerd: 05 mei
2008, 13:23
Berichten: 982
Woonplaats: Brunssum

@PD2AFO. 112 wdg. lijkt mij erg veel , ik zelf gebruik altijd 5,7 mtr wikkeldraad van 1mmØ op een 3/4" Grijze PVC pijp , en
achter de spoel zit nog 1,7 mtr antennelitze voor de 40m band.
Mijn antenne hangt horizontaal op ca. 6mtr hoogte , vertikaal kunnen de maten afwijken.
_________________
73's Egbert PAØEJH. Licensed since 1971.
Bouwt MultiBand-QRO-EndFed's voor 80-40-20m en 160-80-40m

Omhoog
pd2afo

Geregistreerd: 04 mei
2011, 21:37
Berichten: 9

Berichttitel: Re: multiband Par End-Fedz nabouwen

Geplaatst: 05 mei 2011, 17:15

Ik heb hier ook nog even gekeken http://hamradio.nikhef.nl/tech/coildes.htm maar het klopt toch echt voor 35 uH moet ik
echt 112 wikkelingen leggen op een 19 mm buisje, maar ik zeg al het kan goed zijn het met minder ook goed gaat ik heb
eerder gelezen dat er 93 windingen op zaten maar dan kom ik maar op 27 uH of iets in die richting, nu weet ik ook niet hoe
kritisch die spoel nu is en het is voor mij nog allemaal theorie want ik heb nog geen onderdelen. HI. Maar ik zal die 5,70Mtr in
de gaten houdenkijken hoe dat uitkomt.
Wel heb ik ervaring met de 20 Mtr. halve golf monoband endfed antenne, ook wel efhw genoemd, die heb ik ook zelf gemaakt
en die werkt perfect hij hangt bij mij verticaal in een 18 Mtr. hoge mast en ik heb geen enkel last van terugwerking of iets
dergelijks.
Ik ga dan ook zo een efhw antenne maken voor 6 Mtr. en voor een colega amateur een voor de 30Mtr.
Zo blijven we wel bezig.
André

Omhoog
pa0ejh

Berichttitel: Re: multiband Par End-Fedz nabouwen

Hallo Andre.
Geregistreerd: 05 mei
2008, 13:23
Berichten: 982
Woonplaats: Brunssum

Die spoelprogramma's rekenen met de hartlijn van de spoeldiameter , dus voor een spoel
op een 19mm buis met 1mm wikkeldraad moet je 20mm als diameter aanhouden.

Geplaatst: 05 mei 2011, 17:41

_________________
73's Egbert PAØEJH. Licensed since 1971.
Bouwt MultiBand-QRO-EndFed's voor 80-40-20m en 160-80-40m

Omhoog
pd2afo

Geregistreerd: 04 mei
2011, 21:37
Berichten: 9

Berichttitel: Re: multiband Par End-Fedz nabouwen

Geplaatst: 08 mei 2011, 11:45

Hallo,
Ik ben vandaag en gisteren bezig geweest met mijn multiband enfed antenne voor 10 20 en 40 Mtr.
En ik kan melden dat het experiment geslaagd is want het werkt goed en op alle banden onder de 1 op 1.5 .
De spoel was inderdaad te groot berekend maar met 93 windingen op een ¾ hostelietbuis was die precies 35uH.
De Toroid of ringkern was meteen al goed gedaan en toen ik die op de analyzer aansloot kon ik heel goed het verschil zien als
ik de wikkelingen dichter bij elkaar deed of juist verder van elkaar af,
Ook het efect van de 1 Kv 150 pF c over de 50 Ohm kant was duidelijk, de swr op 10 Mtr. met de C is veel beter.
Ik heb na wat meten en gerommel alles vastgelijmd op de kern en deze vast in het kastje gelijmd.
Toen ben ik met de straler lengte aan de gang gegaan eerst de 20 Mtr. Afgeregeld, en toen die goed was even gekeken naar de
10 Mtr. En wonderwel was die ook goed dus maar snel door om de verlengspoel met het laatste stuk straler draad er aan
gemaakt.
Dit ging natuurlijk niet meteen goed ik dacht ik knip 10 cm per keer af maar dat was verkeerd gedacht want toen was die
ineens te kort, dus stuk draad vernieuwd en weer maar nu per cm stukjes er af geknipt en toen ik in de buurt kwam 0,5 cm
stukjes zodat hij nu precies dipt op 7.075.
Terug naar de 20 en 10 Mtr. Gekeken maar die waren nog steeds goed dus zoals ik boven al aangaf op alle drie de banden onder
de 1 op 1,5 en dus is deze antenne goed te gebruiken zonder antenne tuner en dit is een ideale vakantie antenne weegt niks
en neemt bijna geen plaats in.
Ik ben tegelijk ook bezig gegaan met een monoband versie voor de 6 Mtr. Maar deze krijg ik niet in resonantie.
Hiervoor heb ik een ringkern 130-6 geel genomen en hierop met 1,2mm koperdraad een aantal windingen op gelegd tot ik
1,5uH had en van coax een c gemaakt van 6pF en een straler van ruim 3 Mtr. maar dit werkt nog niet, ik kan dit ook niet goed
meten daar de analyzer maar tot 30 MHz gaat.

Omhoog
pa5k

Berichttitel: Re: multiband Par End-Fedz nabouwen

Geplaatst: 08 mei 2011, 21:05

Gefeliciteerd met het resultaat. Je hebt nu exact het aantal windingen wat ik ook heb.
Ik heb inmiddels een grotere ringkern (240-43) in mijn bezit. Best wel aan de maat. Past maar net in het kastje.
Geregistreerd: 15 jul 2005,
06:50
Berichten: 22

Ben benieuwd wat dit doet qua windingen. Iemand al wat geprobeerd.
Begin maar eens met 2 + 7 + 7
Fotootje:

Omhoog
Ton

Berichttitel: Re: multiband Par End-Fedz nabouwen

Geplaatst: 09 mei 2011, 07:05

pa3kve schreef:
Geregistreerd: 21 sep
2006, 09:27
Berichten: 862
Woonplaats: Tilburg

Ik heb een vraag (al eerder gesteld, maar nu iets duidelijker wellicht)
Heeft iemand ervaring met zo een eindgevoede antenne, voor wat betreft RF energie die terugloopt tot in de shack ?
Of andere bijkomstigheden ?
73
Kees PA3KVE

Hallo Kees,
samen met Mark PA1SSB afgelopen week qro gewerkt met een 20 meter end-fed.
Geen enkel probleem gehad met RF feedback, alles bleef mooi stabiel.
_________________
PA1PXL | Yaesu FT-2000, FT-817ND, FT-897D |JRC, Kenwood, Yaesu Vintage
http://pa1pxl.blogspot.com

Omhoog
pd2afo

Geregistreerd: 04 mei
2011, 21:37
Berichten: 9

Berichttitel: Re: multiband Par End-Fedz nabouwen

Geplaatst: 09 mei 2011, 08:38

@ Kees er is al een paar keer op uw vraag geantwoord dus waarom blijft u dezelfde vraag stellen.
Ik heb hier de laatste paar weken veel getest met deze antenne's ik heb een halvegolf end fed voor 20 Mtr. gemaakt en een
multiband voor 10-20 en 40 Mtr.maar ik heb geen problemen gehad met mantelstromen of terugwerking van bijde antennes.
Als u wel last heeft van mantelstromen dan zou ik een mantelstroom filter maken door een aantal windingen RG213 Coax op
een stuk pijp van 110mm te draaien dat helpt over het algemeen afdoende, info hier over kunt u op de site van PA0FRI vinden
http://www.pa0fri.geerligs.com/ veel plezier en blijven bouwen.
André PD2AFO

Omhoog
pe2wdo

Geregistreerd: 09 maart
2008, 14:27
Berichten: 135

Berichttitel: Re: multiband Par End-Fedz nabouwen

Geplaatst: 09 mei 2011, 23:04

Hallo, vanmorgen ook maar eens een multiband end fed in elkaar gezet.
FT240-43 met 2 + 7 + 7 windingen 1,2mm gelakt koperdraad.
Antennedraad, verlengspoel en 40m verlengdraad ben ik met behulp
van een spectrumanalyzer in no-time afgeregeld. (Antenne dmv
een katrolletje in mijn glasfibermast opgehangen.
Resultaat op 40m en 20m is ok. (vswr is 1.25 op 7.1Mc en 1.15 op 14.2Mc).
10m is een iets ander verhaal: vswr was 1.55 op 26.7MHz, maar dit was
zonder ingangscondensator van 150pf.
Leuk antennetje. Zal foto's / maten / meetgegevens later posten.
73
Willem
PE2WDO

Omhoog
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Geregistreerd: 04 mei
2011, 21:37
Berichten: 9

Bericht
Berichttitel: Re: multiband Par End-Fedz nabouwen

Geplaatst: 09 mei 2011, 23:47

Hallo,
Ik wil ook een endfed voor 6 Mtr. maken ik heb 1.1uh op een 130-6 ringkern met een c van 9pf
geprobeerd maar geen resonantie ook de 30 Mtr. versie 7.5uh en 30pF wil niet lukken.
Kan iemand mij in de goede richting zetten of heeft iemand dit ook geprobeerd en tot een goed einde
gebracht en zo ja hoe?
Misschien gebruik ik de verkeerde kern?
Dit is helaas wel even of topic maar ja moet ook kunnen toch.

Omhoog
Pd0djk

Berichttitel: Re: multiband Par End-Fedz nabouwen

Geplaatst: 09 mei 2011, 23:56

Welke waarde (uh) moet ik kunnen meten op de FT 240-43?
Ik krijg nl geen betere swr op 20 meter dan 1:9
Geregistreerd: 29 jan 2010,
18:23
Berichten: 145
Woonplaats: JO21BU

_________________
FA SDR TRX 25 W, Sandpiper MV 6+3

Omhoog
pa0ejh

Berichttitel: Re: multiband Par End-Fedz nabouwen

Geplaatst: 10 mei 2011, 09:15

@PD2AFO. Als je de 30m versie aan je NWT hangt zie je dan nergens resonantie?
Kan zijn dat die wat hoger of lager ligt dan 10.1MHz...de 6m kon je niet meten met de NWT.
Geregistreerd: 05 mei
2008, 13:23
Berichten: 982
Woonplaats: Brunssum

Als de C uit coax is gemaakt dan kan er wel eens sluiting ontstaan door kern en vlecht...

@PD0DJK. Bij de FT240-43 meet je ~5uH aan de PLconnector , en ~317uH tussen de
aansluiting voor de draad en massa van de PL connector .
_________________
73's Egbert PAØEJH. Licensed since 1971.
Bouwt MultiBand-QRO-EndFed's voor 80-40-20m en 160-80-40m

Omhoog
Pd0djk

Geregistreerd: 29 jan 2010,
18:23
Berichten: 145
Woonplaats: JO21BU

Berichttitel: Re: multiband Par End-Fedz nabouwen

Geplaatst: 10 mei 2011, 10:27

Dank voor je antwoord Egbert, maar ik meet op de PL plug 6.681 uH en op de draad met de massa
257,5 uH
Ik heb de ring met 1 mm gelakt koperdraad gewikkeld.
Het uitrekken of indrukken van de windingen heeft weinig effect.
Moet de ring wellicht met een andere draad gewikkeld worden?
Groet,
Kees PD0DJK
_________________
FA SDR TRX 25 W, Sandpiper MV 6+3

Omhoog
pa0ejh

Geregistreerd: 05 mei
2008, 13:23
Berichten: 982
Woonplaats: Brunssum

Berichttitel: Re: multiband Par End-Fedz nabouwen

Geplaatst: 10 mei 2011, 13:35

@JDk kees , die 6,68uH kan wel hoor , ringkernen willen wel een tolerantie hebben , schuiven met de
windingen heeft weinig zin , de 317uH is weinig voor 16wdg. maar
dan moet de Multibander toch wel op werken .....
Ik vermoed dat je 14 wdg hebt gebruikt , dan klopt die 317uH wel........
De eerste 2 wdg worden bifillair gewikkeld , daarna 7 wdg. dan door de kern oversteken en dan nog
eens 7 wdg. tot aan de antenneschroef....
_________________
73's Egbert PAØEJH. Licensed since 1971.
Bouwt MultiBand-QRO-EndFed's voor 80-40-20m en 160-80-40m

Omhoog
pa3fat

Berichttitel: Re: multiband Par End-Fedz nabouwen

Geplaatst: 10 mei 2011, 17:18

@dwo,
Geregistreerd: 05 jun 2006,
21:10
Berichten: 992
Woonplaats: Valkenswaard

Neem aan dat 26,7 een typo is. Volgens mij zit daar niet onze 10m band maar zelfs onder reguliere
27Mc....
_________________
------------------------------------------------------FB23 voor HF, 9 El Tonna voor 2m, 13 El Flexa voor 70cm en 23 El Tonna voor 23cm.
Qrv op 145.700 (Ehv)
Laatst bijgewerkt door pa3fat op 10 mei 2011, 22:24, in totaal 1 keer bewerkt.

Omhoog
PD2SO

Geregistreerd: 16 maart
2007, 12:55
Berichten: 38

Berichttitel: Re: multiband Par End-Fedz nabouwen

Geplaatst: 10 mei 2011, 17:50

Dit is uiteindelijk mijn creatie geworden.
Het grote verschil is dat mij kern maar 5+5 wikkelingen heeft (eerste grafiek).
en ik gebruik 2mm litze met lengte 10,27 mtr zonder afscherming.
Hoe meer wikkelingen ik gebruik hoe slechter de SWR zie grafiek 2 hier heb ik 2x 6 wikkelingen
gebruikt.

De resonantie punten bleven redelijk gelijk, alleen de SWR werdt steeds slechter naarmate ik meer
windingen
gebruikte.
Ik krijg alleen de SWR op 10mtr niet lekker in de band.

Omhoog
pa5k

Berichttitel: Re: multiband Par End-Fedz nabouwen

Geplaatst: 10 mei 2011, 18:15

@PD2SO
Geregistreerd: 15 jul 2005,
06:50
Berichten: 22

Heb even de foto bekeken van de ringkern.
Bifilaire wikkeling lijkt mij net 1,5 winding. Misschien is is dit wat kritisch.
Als eens geprobeerd er echt 2 windingen van te maken, dus twist door laten lopen tot de onderzijde
van je doosje en dan naar de middenpen van je PL.

Omhoog
pa0ejh

Berichttitel: Re: multiband Par End-Fedz nabouwen

Geplaatst: 10 mei 2011, 18:33

@PD2SDO. Bij een ringkern tellen de windingen aan de binnenkant van de kern , die op de
foto staat heeft dus 5 en 6 wdg. + 2 wdg biffilair.. lijkt mij verder niets mis mee...
Geregistreerd: 05 mei
2008, 13:23
Berichten: 982
Woonplaats: Brunssum

Wat bij dit soort antennes een rol speelt , is dat de draadlengte voor 10m twee (2) halve golflengtes
lang is , en voor 20m 1 halvegolflengte lang is.
Hierdoor veranderd de impedantie in het voedingspunt voor 20 en 10mtr. ook is nu de draad
voor 10m te lang geworden , daardoor is de Swr op 20m als je hiervoor de antenne op lengte maakt
goed , en is die voor 10m slecht omdat de res. omlaag schuift , als je op 10m
de draad resonant maakt , dan klopt 20m niet meer , vandaar de C om 10m beter te maken.

_________________
73's Egbert PAØEJH. Licensed since 1971.
Bouwt MultiBand-QRO-EndFed's voor 80-40-20m en 160-80-40m

Omhoog
PD2SO

Berichttitel: Re: multiband Par End-Fedz nabouwen

Geplaatst: 11 mei 2011, 15:15

@ PA5K: de bifilaire windingen zijn er echt 2, misschien dat het op de foto niet duidelijk te zien is.
Geregistreerd: 16 maart
2007, 12:55
Berichten: 38

@ Eghbert volgens mij zijn het toch 2x 5 wikkelingen ? ik tel 2x5 doorgangen aan de binnenkant van
de kern.
Ik vind overigens wikkel gegevens toch wel eens lastig te doorgronden.
Ik ga eens experimenteren met een C tussen de massa en de midden pen van de plug.
73 steven

Omhoog
Thijzer

Berichttitel: Re: multiband Par End-Fedz nabouwen

Geplaatst: 11 mei 2011, 15:28

@PD2SO de bifilaire wikkelingen tellen ook mee he.
Hopelijk deze week eens proberen de draad in het midden wat op te rollen, ter compensatie van de
verkortingsfactor bij hogere banden.

Geregistreerd: 25 feb 2011,
10:25
Berichten: 587

_________________
Proud owner of IC-7200 - FT-102 - AEG SE-6861 - SEM-35 - SEM-52S - VX-8 - TH-79 - GM-950 and a load
of (s)crap
APRS Digi-sysop "Heuvelland Digi Hulsberg" @ 144.800 MHz & 50.700 MHz
Zie http://www.becomex.com voor allerlei zendamateur-onderwerpen !

Omhoog
PD2SO

Geregistreerd: 16 maart
2007, 12:55
Berichten: 38

Berichttitel: Re: multiband Par End-Fedz nabouwen

Geplaatst: 11 mei 2011, 19:39

@ Thijzer :
de 2 bifilaire windingen staan opzichzelf en moet je niet met
de eerste 7 windingen meetellen hoor zie pagina 1 van dit topic.
het zijn 2 bifilair en dan 7+7 wikkelingen.
73 steven

Omhoog
pa0ejh

Berichttitel: Re: multiband Par End-Fedz nabouwen

Geplaatst: 11 mei 2011, 19:53

Steven , die draad die oversteekt , gaat ook door de kern , dat is de 6e draad die ik bedoel.
Geregistreerd: 05 mei
2008, 13:23
Berichten: 982
Woonplaats: Brunssum

Omhoog

_________________
73's Egbert PAØEJH. Licensed since 1971.
Bouwt MultiBand-QRO-EndFed's voor 80-40-20m en 160-80-40m

Thijzer

Berichttitel: Re: multiband Par End-Fedz nabouwen

Geplaatst: 12 mei 2011, 10:52

@PD2SO
De transformatorverhouding heeft wel degelijk te maken met de bifilaire wikkelingen, die tellen dus
gewoon mee in het totaal aantal windingen. Het aantal losse wikkelingen, dat klopt wel. Maar bij
een trafo de wikkelverhouding aanduiden zonder de gemeenschappelijke windingen te tellen, da's
niet echt volgens de regels der kunst.
Geregistreerd: 25 feb 2011,
10:25
Berichten: 587

_________________
Proud owner of IC-7200 - FT-102 - AEG SE-6861 - SEM-35 - SEM-52S - VX-8 - TH-79 - GM-950 and a load
of (s)crap
APRS Digi-sysop "Heuvelland Digi Hulsberg" @ 144.800 MHz & 50.700 MHz
Zie http://www.becomex.com voor allerlei zendamateur-onderwerpen !

Omhoog
PA3HHO

Berichttitel: Re: multiband Par End-Fedz nabouwen

Geplaatst: 12 mei 2011, 16:36

Hier wat foto's van mijn versie, eerst het aanpassingskastje (met 1,25mm enamelled wire):
Bijlage:

Geregistreerd: 27 nov
2010, 10:17
Berichten: 820
Woonplaats: Druten

P5120015.JPG [ 90.89 KiB | 659 keer bekeken ]

En de spoel voor een HALVE multiband end-fed (dus voor 10/20):
Bijlage:

P5120016.JPG [ 126.19 KiB | 659 keer bekeken ]

Helaas waren vorige week de condities pet. Ik had een draad IN een hengel, de spoel kwam dan op
5,1 meter, dat kon niet anders ivm gaatjes in de hengel. Dat was niet goed: resonantie op de lage
band veel te laag (ergens rond de 26.5 MHz). Na de spoel kwam nog 2 meter draad. De originele
spoel was 24 wdg 1,8 mm draad op 32mm PVC pijp (doorsnede kern-kern dus ong. 33 mm), lengte
was ong. 40mm. Beetje te veel wdg, volgens de online spoelberekening van PA0PHB kom ik op 11 uH,
resonantie was ergens op 11 MHz.
Ik heb vervolgens wat wdg verwijderd, spoel was daarna nog 18 wdg strak tegen elkaar + één losse
naar het gaatje in de buis. Verder heb ik de draad naast de hengel laten lopen middels tie-wraps en
de spoel op ong. 4,8m gezet. Hmmm... Nu was draad weer te kort; prima SWR op bovein de 10m
band. De 20m band was nog niet goed, resonantie ergens rond de 12.5 MHz. Met draad (boven spoel)
inkorten kom ik denk ik niet bij 14 MHz dus waarschijnlijk nog twee wdg verwijderen.
Ik heb in dat weekje vakantie met twee QRP-tjes niet meer tijd gehad om verder te experimenteren,
misschien de volgende vakantie weer.
_________________
TK: Ameritron ATR-20 rolspoel tuner 1.2 kW €325

Omhoog
Geef de vorige berichten weer: Alle
berichten
Alle berichten

Sorteer op Berichtdatum
Berichtdatum

Oplopend
Oplopend

Ga

Pagina 14 van 33 [ 483 berichten ] Ga naar pagina Vorige  1 ... 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 ... 33 Volgende

Forumoverzicht » Techniek » Antennes

Alle tijden zijn GMT + 1 uur

Wie is er online
Gebruikers op dit forum: Geen geregistreerde gebruikers. en 5 gasten
Je mag geen nieuwe onderwerpen in dit forum plaatsen
Je mag niet antwoorden op een onderwerp in dit forum
Je mag je berichten in dit forum niet wijzigen
Je mag je berichten niet uit dit forum verwijderen
Je mag geen bijlagen toevoegen in dit forum
Zoek naar:

Ga

Ga naar:

Antennes
Antennes

Powered by phpBB® Forum Software © phpBB Group

Ga

phpBB.nl Vertaling

Zendamateur.COM
24 uur per dag QRV

Inloggen

Registreren

Help

Zoeken

Het is nu 13 sep 2015, 18:48

Toon onbeantwoorde berichten | Toon actieve onderwerpen
Forumoverzicht » Techniek » Antennes

Alle tijden zijn GMT + 1 uur

multiband Par End-Fedz nabouwen
Pagina 15 van 33 [ 483 berichten ]

Ga naar pagina Vorige  1 ... 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 ... 33 Volgende

 
Afdrukweergave

Vorig onderwerp | Volgend onderwerp

Auteur
PA3HHO

Bericht
Berichttitel: Re: multiband Par End-Fedz nabouwen

Geplaatst: 15 mei 2011, 18:01

@pa0ejh: Egbert, wat ik me afvroeg, zou het ook mogelijk zijn om een verkorte multiband end-fed te
maken voor 10, 20 en 40 met twee spoelen? Eigenlijk gewoon de "halve multiband endfed" (+/- 4,9m draad,
9 uH spoel, 2m draad) maar dan na 7m de tweede spoel (35 uH geloof ik) en dan weer +/- 2 meter draad?
natuurlijk heb je dan minder efficiency op 20m en nog minder op 40m, maar de fysieke lengte van een meter
of 9 is natuurlijk wel aantrekkelijk? Enig idee of dat gaat lukken?
_________________
TK: Ameritron ATR-20 rolspoel tuner 1.2 kW €325
Geregistreerd: 27 nov
2010, 10:17
Berichten: 820
Woonplaats: Druten
Omhoog
pa0ejh

Berichttitel: Re: multiband Par End-Fedz nabouwen

Geplaatst: 16 mei 2011, 10:00

@PA3HHO. Er zijn een paar mogelijkheden , maar weet er niet de uitkomst van dus dat zal je moeten proberen....
Geregistreerd: 05 mei
2008, 13:23
Berichten: 982
Woonplaats: Brunssum

Je kunt de laatste meters vervangen door spaken op de top , of met stokjes en daarom heen nog draad spannen , je
zou ook de eerste 10m kunnen verkorten door linear Loading te gebruiken , maar zoals gezegd , proberen!!.

Bijlage:

lin.loading.bmp [ 386.77 KiB | 1026 keer bekeken ]

_________________
73's Egbert PAØEJH. Licensed since 1971.
Bouwt MultiBand-QRO-EndFed's voor 80-40-20m en 160-80-40m

Omhoog
PD0MV

Berichttitel: Re: multiband Par End-Fedz nabouwen

Geplaatst: 16 mei 2011, 11:57

interessant PA0EJH
Geregistreerd: 31 mei
2009, 11:19
Berichten: 1756

een liniair loading: wat is daar de werking van ?
Ben ik wel benieuwd naar

73 de PD0MV
_________________
Ik ben ook maar een mens

Omhoog
PA3HHO

Berichttitel: Re: multiband Par End-Fedz nabouwen

Geplaatst: 16 mei 2011, 16:29

Kijk, nou zijn we goed bezig! Egbert wederom super bedankt voor de duidelijke uitleg. Uitproberen ga ik het
zeker en de bevindingen meld ik hier weer. Volgens mij voelde je al een beetje aan dat ik het liefst nog iets
korter dan 10m wil, mijn hengeltje is immers maar 7,2 meter lang en dat vind ik voor op een camping, boven
op een mastje van ong. 2,4 meter, eigenlijk wel lang genoeg. Om het niet te verwarrend te maken schrijf ik
alleen lengtes wanneer het over draad gaat. De "banden" doe ik even in MHz.

Geregistreerd: 27 nov
2010, 10:17
Berichten: 820
Woonplaats: Druten

Bij de versie met 2 spoelen heb je een volledige halve golf voor 28 MHz (deel na 1e spoel doet niet mee), een
verkorte halve golf voor 14 MHz (deel na 2e spoel doet niet mee dus electrische lengte ong. 5 + 2 = 7m ipv een
echte 10m lange halve golf voor 14 MHz) en een flink verkorte halve golf voor 7 MHz; immers de electrische
lengte is 5 + 2 + 2 = 9m ipv de echte halve golf voor 7 MHz die 20m lang zou moeten zijn.
Het principe van lineair loading spreekt me ook wel aan, Frits (PA0FRI) heeft daar ook goede ervaringen mee;
het zou in ieder geval minder verliezen geven dan verkorten met spoelen of traps. Wanneer je de lineaire
loading in het midden van de 10m lengte van de normale multiband versie zou doen, dan heb je voor 28 MHz
een verkorte hele golf. Het ingekorte deel bevindt zich niet in het midden (waar meeste stroom loopt) van de
halve golven voor 28 MHz dus misschien heb je zelfs nog wat gain maar in ieder geval vrij effectieve afstraling.
Voor 20m is het minder gunstig; met lineair loading in het midden heb je net op de plek waar het meeste
stroom loopt een stuk zitten dat niet/nauwelijks afstraalt (is dat zo? of straalt voor ong. 1/3 af?). Je zou
immers twee draden (= één stuk lintlijn) op kunnen rollen (zie website PA0FRI), dan blijft het 3e deel lekker
meedoen. Toch neig ik te zeggen dat het dan, voor de efficiency op 20m, beter is om lineair loading wat naar
boven of naar onderen te verplaatsen op zo'n manier dat je voor 10m nog steeds een mooie halve golf hebt
zonder lineair loading en voor 20m in ieder uit het midden wegblijft met het lineair loading stuk?
Of klets ik nu onzin? (A) Ja / (B) Nee
B.v. vanaf de autotransformer:
- ong. 4m draad (verstelbaar maken)
- 2m omhoog, 2m omlaag, 2m omhoog (electrische lengte 6m, fysieke lengte 2m)
- 32 uH spoel (zoals bij de normale end fed)
- ong. 1,5m draad met nog wat zijsprieten als topload
Dan kom je op een fysieke lengte van ong. 7,5m. Mijn idee zou dan zijn om eerst 6m omhoog te gaan, dan
vanaf dat punt met een stukje lintlijn weer 2m omlaag, uiteindes doorverbinden en weer 2m omhoog. Dit stuk
zou ook op 6m hoogte opgerold kunnen worden maar het maag waarschijnlijk ook naar beneden hangen? (is
wel zo practisch). Vervolgens komt de 32 uH spoel en dan het laatste stuk met evt. topload.
Of toch gewoon beter lineair loading in het midden?
- 2m draad
- 2m lineair loading (= 2m omhoog en 2m omlaag/omhoog via lintlijn al dan niet opgerold)
- 2m draad
- 32 uH spoel
- 1,5m + topload
Ik draaf misschien door maarre... zou die 32 uH spoel ook niet vervangen kunnen worden door lineair loading
mbt 4m opgerolde lintlijn?

Op "papier" ziet het er in ieder geval briljant uit HI
Zucht... was mijn CW speed maar zo hoog als mijn toetsaanslag
_________________
TK: Ameritron ATR-20 rolspoel tuner 1.2 kW €325

Omhoog
PA3HHO

Berichttitel: Re: multiband Par End-Fedz nabouwen

Geplaatst: 16 mei 2011, 17:33

Hmmm... Had opeens een brainwave... Is dit misschien ook nog een idee:
-

Geregistreerd: 27 nov
2010, 10:17
Berichten: 820
Woonplaats: Druten

1/4 golf voor 28 MHz (ong. 2,5m)
een "stub" (van lintlijn) voor 28 MHz (ong. 2,4m lintlijn)
1/4 golf voor 28 MHz (ong. 2,5m)
spoel 32 uH
resterende 2m draad

De "stub" wordt op 28 MHz niet gezien dus je hebt dan twee keer een 1/4 golf voor 28 MHz oftewel een normale
halve golf. Op 14 MHz doet de stub gewoon mee dus heb je ong. 10m lengte dus ook een halve golf. Op 7 MHz
gaat de spoel meedoen en het stuk erna, ook een halve golf. Klinkt mooi, het enige dat jammer is, is dat de
stub (lineair loading) voor 14 MHz precies in het midden zit. Je hebt dus ahw een dipool waarvan de helft van
de lengte die in het midden zit niet meedoet. Anderzijds, als er wat condities zijn, dan gaat het al gauw goed
op 14 MHz. Je zou eigenlijk eens moeten testen met een dipool waarvan de 1/4 golf benen zijn verkort met
een base loaded spoel en dan nog een spriet van 2,5m. Veel 11 meter mobielsprieten van ong. een meter lang
werken zo ook, ideaal is het niet maar het plan vind ik wel mooi: fysieke lengte is dan 7m.
[toevoeging:]
Ik heb dit idee eens in EZNEC (demo) versie ingevoerd; een vertikale draad van 2,5 meter, dan 2,5 meter naar
links, 1 cm omhoog, 2,5 meter naar rechts en weer 2,5 meter omhoog. Op 28 MHz een prima SWR (vermits
onderaan een 1:50 trafo zit); maar op 14 MHz is de SWR heel raar en grillig; een soort spikes die wisselen een
SWR 2 en SWR 5. Ik zal nog even een plaatje maken.
_________________
TK: Ameritron ATR-20 rolspoel tuner 1.2 kW €325

Omhoog
pa0ejh

Berichttitel: Re: multiband Par End-Fedz nabouwen

Geplaatst: 18 mei 2011, 13:41

Dat komt verm. omdat de Loading in het midden van 20m stroombuik zit , ook is oprollen niet direct de manier
, het straalt niet 'mee' , dus 3 draden op , neer , en op , daar straalt er altijd nog 1 draad van mee.
Geregistreerd: 05 mei
2008, 13:23
Berichten: 982
Woonplaats: Brunssum

Misschien moet je 2 x loading toepassen , 1 x iets voor de 1e 10m stroombuik en 1 x iets na de 2e 10m
stroombuik , dan zit de loading niet in de stroombuiken.
_________________
73's Egbert PAØEJH. Licensed since 1971.
Bouwt MultiBand-QRO-EndFed's voor 80-40-20m en 160-80-40m

Omhoog
pe1pgv

Geregistreerd: 08 apr
2007, 17:01
Berichten: 30

Berichttitel: Re: multiband Par End-Fedz nabouwen

Geplaatst: 18 mei 2011, 20:44

hoi allemaal is er al een end fed voor 80/40 en 20.
als ik naar de lengte kijk dan moet dit goed te doen zijn.
ik heb een deel van de berichten gelezen en bekeken maar ik heb dan het idee dat de 40/20/10 een meter of
12 in totale lengte is.
een meter of 20 lengte voor de halfve golf op 40 en die is dan een golflengte lang op de 20 meter.
echter was wel benieuwd welke spoel ik dan gebruiken moet en hoeveel draad ik nog achter de spoel moet

gebruiken.
kan ongeveer een meter of 26 kwijt.
groeten,

Omhoog
pa0ejh

Geregistreerd: 05 mei
2008, 13:23
Berichten: 982
Woonplaats: Brunssum

Berichttitel: Re: multiband Par End-Fedz nabouwen

Geplaatst: 19 mei 2011, 08:59

@PE1PGV.
Dat zou in principe moeten werken , maar dan moet je de spoel met zeker 10m draad wikkelen en dan
zal er nog een meter of 4-5 draad na de spoel moeten komen , proberen dus...
Eigenlijk een verdubbeling van de draad en spoel voor de 40-20-10 versie.
Maar dan moet je ook de ringkern aanpassen , die heeft voor 80 een te lage Imp. aan de 50 Ohm kant.
Dan moet je 3 wdg. biffilair wikkelen en dan nog eens 21 wdg. er bij wikkelen .
_________________
73's Egbert PAØEJH. Licensed since 1971.
Bouwt MultiBand-QRO-EndFed's voor 80-40-20m en 160-80-40m

Omhoog
PA3HHO

Berichttitel: Re: multiband Par End-Fedz nabouwen

Geplaatst: 19 mei 2011, 09:51

pe1pgv schreef:

hoi allemaal is er al een end fed voor 80/40 en 20.

Jazeker, die hangt bij mij in de achtertuin

Geregistreerd: 27 nov
2010, 10:17
Berichten: 820
Woonplaats: Druten

Ik heb Egbert's tip ter harte genomen en op een FT-140-43 drie bifilaire windingen gemaakt en vervolgens nog 9
enkele windingen, dan schuin oversteken en nog eens 12 enkele windingen. Aan de impedantietrafo heb ik
ruim 40m draad zitten die op ong. 22 meter bij een boom aankomt op ong. 6m hoogte (tak). De draad gaat
ong. 2 meter naar beneden, vervolgens heb ik de resterende lengte als een spoel om de boom gewonden. De
spoel is dus qua afmeting niet goed en zit ook niet op de juiste plaats (zou op ong. 20m lengte moeten zitten),
het ging me even om het experiment en m.n. om de 80m band.
De SWR van de antenne is uitstekend op 80m, zelfde de bandbreedte is nog vrij groot (ong. 150 kHz) en de
resultaten zijn aanzienlijk beter dan met een draad van 30m en een 1:9 unun autotransformer. De SWR op 40
is niet goed, resonantiepunt ligt flink onder de 7 MHz. Ik heb, niet gehinderd door enige kennis van zake, een
C-tje over de ingang gezet (ik dacht 250 pF silver mica, die had ik zo voor het grijpen), dat heeft de SWR
verbeterd naar 1:2.5. Het laat zich prima tunen op 40m en ik heb er ook al mooie verbindingen mee gemaakt,
volgens mij is de werking vergelijkbaar met de FD3 windom antenne die ik vroeger had hangen op ongeveer
dezelfde hoogte. Omdat ik nu geen draad meer naar mijn voortuin kan spannen (gemeenteboom is gekapt), is
dit dus een uitkomst.
Uiteraard ga ik nog een spoel maken en die netjes op 21m in de draad zetten. Ik kan dan nog +/- 2 a 3 meter
richting de boom in achtertuin en dan zal de draad nog een meter of 2 a 3 via de boom naar beneden moeten.
Ik verwacht dat dat wel goed gaat.
Ik hoop dat je er wat aan hebt. Op 80m werkt het bij mij uit de kunst!
_________________
TK: Ameritron ATR-20 rolspoel tuner 1.2 kW €325

Omhoog
pe1pgv

Berichttitel: Re: multiband Par End-Fedz nabouwen

Geplaatst: 19 mei 2011, 16:54

Geregistreerd: 08 apr
2007, 17:01
Berichten: 30

dit lijkt me een leuk iets voor de vakantie ga ik zeker proberen.
er is ook nog een grotere kern de FT240-43 de AL is ook groter.
die FT-140-43 hoeveel vermogen kan die hebben ?
als ik van 24 windingen uitga op die ft140 dan kom ik op 490 uh
indien ik hetzelfde wil op die grote kern dan heb ik ik bij 20 windingen 495 uh
kom alleen dan met die windingen aan de 50ohm kant niet lekker uit.
20:8 =2,5 windingen
dus toch maar die 3 aanhouden en dan die 24 windingen om die impedantie verhouding van 64 te krijgen?
groeten Henk.

Omhoog
pa0ejh

Berichttitel: Re: multiband Par End-Fedz nabouwen

Geplaatst: 19 mei 2011, 21:39

Hallo Henk.
Geregistreerd: 05 mei
2008, 13:23
Berichten: 982
Woonplaats: Brunssum

De transformatie verhouding van 64 moet je wel aanhouden , de zelfinductie is alleen van belang als die te laag
dreigt te worden.
Met een FT240-43 zou je 2 + 14 wdg. kunnen proberen , aan de 50 Ohm kant wordt het dan wel kantje boord
met de 112 Ohm Imp.
Experimenteren dus , dat is juist het mooie aan onze hobby.
_________________
73's Egbert PAØEJH. Licensed since 1971.
Bouwt MultiBand-QRO-EndFed's voor 80-40-20m en 160-80-40m

Omhoog
PA1ZP

Berichttitel: Re: multiband Par End-Fedz nabouwen

Geplaatst: 21 mei 2011, 08:12

Hi Allemaal
Geregistreerd: 06 jun 2008,
19:04
Berichten: 1120
Woonplaats: Oss

Ik hoop dat jullie die allemaal laaiend zijn over deze andfed er rekening mee houden dat de stralings
eigenschappen van deze antenne enorm beinvloed worden door de plaatsing van deze antenne.
Op 10 en 20 mtr lijkt het me het best om dit ding langs een hengel te bouwen zodt de opstraalhoek laag blijft.
Deze antenne is zo goed als het stralingsdiagram wat ontstaat na plaatsing.
De plaatsing speelt hierin een heel grote rol.
Ik hoor veel aandacht voor de aanpassig van de antenne te weinig over het stralingspatroon.
Als je deze antenne niet erg hoog hangt lijkt het m e beter een multiband vertical te maken.
Ik heb zo een vertical gebouwd van een oude 27 MC halve golf en deze werkt heel goed voor DX op 10 t/m 40
mtr
Het is een hoekdipool of GP gevoed met open lijn van 10 mtr.
Bijlagen:

vakantie-GP3.JPG [ 636.95 KiB | 621 keer bekeken ]
Opmerkingen bij bestand: VAKANTIE GP MET 600 OHM OPEN LIJN GEVOED

P1010004.JPG [ 656.81 KiB | 621 keer bekeken ]

_________________
73 de PA1ZP
Jos uit Oss
Een goede antenne hoeft niet duur te zijn, een dure antenne hoeft niet goed te zijn.
Zelf gebouwd klinkt leuker als zelf gekocht.
Omhoog
pd2afo

Berichttitel: Re: multiband Par End-Fedz nabouwen

Geplaatst: 21 mei 2011, 09:17

@PA1ZP Hallo Jos, Ja je hebt gelijk maar dat geld voor alle antennes, en deze topic gaat nu eenmaal over de

Geregistreerd: 04 mei
2011, 21:37
Berichten: 9

na bouw van de par endfed Multiband antenne wat niets anders is dan een afgestemde halve golf draad
antenne, maar het nadeel van de PAR antenne is dat deze maar 25 Watt kan verwerken en de antennes die
hier beschreven worden kunnen minstens 150 watt aan wat voor portabel gebruik zeker meer dan genoeg is.
Een ander voordeel is dat deze antennes bijna geen plaats innemen en bijna niks wegen wat ook belangrijk is
als je met een vliegtuig op vakantie gaat.
Jou antenne voorstel werkt ook maar je hebt er wel een antenne tuner bij nodig, ik heb ook met die antenne
gewerkt maar het voordeel van de afgestemde halve golf eindgevoede antennes is juist dat je geen extra tuner
nodig hebt, gewoon ophangen en werken en mijn ervaring hier op deze locatie is dat een halve golf op DX toch
duidelijk beter presteerd dan een kwartgolf.
dat is ook de reden dat ik hier thuis niet de multiband versie gebruik maar gewoon drie monoband versies die ik
inderdaad wel verticaal en hoog opgehangen heb omdat deze toch beter presteren dan die multiband.
Ieder antenne ontwerp heeft zo zijn eigen voor en nadelen maar het eindresultaat is voor mij doorslaggevend
namelijk welke verbindingen kan ik er mee maken en dan presteren de afgestemde eindgevoede halve golf
antennes nog niet zo slecht.

Omhoog
PA1ZP

Berichttitel: Re: multiband Par End-Fedz nabouwen

Geplaatst: 21 mei 2011, 09:46

Hoi Andre
Geregistreerd: 06 jun 2008,
19:04
Berichten: 1120
Woonplaats: Oss

Je hebt helemaal gelijk,alleen hoor ik veel te weinig hier over de plaatsing.
Gelukkig heb jij dat OK voor elkaar.
Inderdaad halve golven zijn makkelijk.
Geen radials geen tegencapaciteiten en klein in opslag.
Daarom wordt de nieuwe 4_square ook uitgevoerd in halve golf stralers, die doen het net iets beter als een GP
op dezelfde hoogte in het voedingspunt.
Nieuwste project in ontwikkeling is een colineair voor 10
totaal 13 meter antenne op 3 meter hoogte, de gain is hetzelfde als van een 4-square met halve golfstralers ,
echter deze antenne straalt gewoon helemaal rond.
Ontwerp is klaar
stralingsdiagram in NEC en MMANA gesimuleerd.
Aluminium is aanwezig.
tuiplaatjes en draden piketten alles klaar.
Nu nog isolatoren klemplaten maken en in elkaar met dat ding en funken.
Voorlopige project naam "БОЛЩОЙ ДЕСЯТЬ"
73 Jos
Bijlagen:
Opmerkingen bij bestand: lekker groot he

colineair 10 mtr real ground.bmp [3.71 MiB]

448 keer gedownload

_________________
73 de PA1ZP
Jos uit Oss
Een goede antenne hoeft niet duur te zijn, een dure antenne hoeft niet goed te zijn.
Zelf gebouwd klinkt leuker als zelf gekocht.
Omhoog
PE1PJR

Berichttitel: Re: multiband Par End-Fedz nabouwen

Geplaatst: 27 mei 2011, 19:18

Is er iemand die deze antenne (in de uitvoering als 10,05 mtr -> spoel -> 1,70 mtr) heeft gebouwd en deze langs
een fibermast (dus vertikaal) heeft gespannen?

Geregistreerd: 19 jul 2008,
16:30
Berichten: 20

Ben erg benieuwd wat de verschillen in afstraling zijn als deze als sloper (van +/- 6 naar 2,5 meter boven de
grond) of als een vertical wordt opgesteld.
Moet ik in beide gevallen (ernstig?) rekening houden met verschil in in mechanische lengte t.o.v. de eerder
genoemde afmetingen?
_________________
73's Ronald

Omhoog
Geef de vorige berichten weer: Alle
berichten
Alle berichten
Pagina 15 van 33 [ 483 berichten ]

Sorteer op Berichtdatum
Berichtdatum

Oplopend
Oplopend

Ga

Ga naar pagina Vorige  1 ... 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 ... 33 Volgende

Forumoverzicht » Techniek » Antennes

Alle tijden zijn GMT + 1 uur

Wie is er online
Gebruikers op dit forum: Google [Bot] en 6 gasten
Je mag geen nieuwe onderwerpen in dit forum plaatsen
Je mag niet antwoorden op een onderwerp in dit forum
Je mag je berichten in dit forum niet wijzigen
Je mag je berichten niet uit dit forum verwijderen
Je mag geen bijlagen toevoegen in dit forum
Zoek naar:

Ga

Ga naar:

Antennes
Antennes

Powered by phpBB® Forum Software © phpBB Group
phpBB.nl Vertaling

Ga

Zendamateur.COM
24 uur per dag QRV

Inloggen

Registreren

Help

Zoeken

Het is nu 13 sep 2015, 18:49

Toon onbeantwoorde berichten | Toon actieve onderwerpen
Forumoverzicht » Techniek » Antennes

Alle tijden zijn GMT + 1 uur

multiband Par End-Fedz nabouwen
Pagina 16 van 33 [ 483 berichten ] Ga naar pagina Vorige  1 ... 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 ... 33 Volgende
 
Afdrukweergave

Vorig onderwerp | Volgend onderwerp

Auteur
pa0ejh

Bericht
Berichttitel: Re: multiband Par End-Fedz nabouwen

Geplaatst: 29 mei 2011, 18:39

De verschillen in lengte zijn niet groot , als sloper kun je verwachten dat de 40m iets moet
worden ingekort , maar als je die terugvouwd langs de draad hoef je niet te kinppen.
Geregistreerd: 05 mei
2008, 13:23
Berichten: 982
Woonplaats: Brunssum

Als vertical heb ik deze antenne niet geprobeerd , en kan er ook niets over zeggen , behalve
dat het stralingspatroon op 10m meerdere lobben heeft zoals iedere helegolf antenne.
_________________
73's Egbert PAØEJH. Licensed since 1971.
Bouwt MultiBand-QRO-EndFed's voor 80-40-20m en 160-80-40m

Omhoog
pd2afo

Geregistreerd: 04 mei
2011, 21:37
Berichten: 9

Berichttitel: Re: multiband Par End-Fedz nabouwen

Geplaatst: 29 mei 2011, 19:00

@PE1PJR
Hallo ik heb deze antenne hier als vertical hangen en die werkt perfect op alle 3 de banden.
we hebben hem ook getest langst een hengel van 12 Mtr. en daar werkte hij ook goed op 20 en 40
Mtr. 10 Mtr. hebben we nog niet kunnen testen maar ik denk dat het ook wel goed zal zijn.

Omhoog
Tony PA3GWO

Berichttitel: Re: multiband Par End-Fedz nabouwen

Geplaatst: 30 mei 2011, 10:39

Hallo ?
Geregistreerd: 25 jun 2009,
20:31
Berichten: 131

Ik heb de 3 banden uitvoering afgeregeld als vertical langs mijn 12,5m fiberglashengel met een zeer
goede swr als eindresultaat.
Toen als sloper van 6>5m opgehangen en toen bleek hij dus op alle banden te kort te zijn en dus
overal hoger in freq. resonant te zijn.
Dus het maakt wel degelijk een verschil uit hoe je hem plaatst.
Succes ermee!
Gr. Tony
Ik zou het zelf prettiger vinden als men voortaan zijn voornaam even bij een posting erbij vermeld !!

Omhoog
pa0ejh

Berichttitel: Re: multiband Par End-Fedz nabouwen

Geplaatst: 30 mei 2011, 12:54

Als een antenne horizontaal boven de grond wordt gespannen en zo wordt afgeregeld , dan
speelt de afstand tot de grond een grote rol , als je hem daarna hoger hangt wordt die ook korter.
Geregistreerd: 05 mei
2008, 13:23
Berichten: 982
Woonplaats: Brunssum

Dit komt door de 'capaciteit' t.o.v aarde , je kunt dit oplossen door een kort Pigtailtje aantebrengen.
Doe dit waar je gemakkelijk eraan komt , meestal is dit aan het eind van de ~10m draad bij de spoel.
Vouw het stukje draad van ~ 5cm terug langs de draad en zet het met een Tywrap vast , wanneer
de antenne in een andere situatie komt , kan door dit stukje draad naar onder te laten hangen de
antenne weer resonant worden door weer een gedeelte van de draad terug te vouwen.
Zo kan de antenne zowel horizontaal als ook vertkaal of als sloper worden gebruikt.
_________________
73's Egbert PAØEJH. Licensed since 1971.
Bouwt MultiBand-QRO-EndFed's voor 80-40-20m en 160-80-40m

Omhoog
PE1PJR

Berichttitel: Re: multiband Par End-Fedz nabouwen

Geplaatst: 30 mei 2011, 18:49

Bedankt voor de info allemaal!
Geregistreerd: 19 jul 2008,
16:30
Berichten: 20

@Tony, je hebt gelijk, zonder voornaam is het ook wel erg onpersoonlijk... Ik heb m'n naam ff in de
onderschrift gezet.
@Egbert, als je geïsoleerd draad gebruikt als antennedraad, hoe doe je dat dan met die 'pigtail'?
Moet je, indien je de extra lengte nodig hebt, de verbinding losmaken en 5 cm verder weer
vastschroeven?
Heb je dan zeg maar 2 punten in de 10 meter draad waar je de isolatie verwijdert (op het einde en ~5
cm er voor)?
_________________
73's Ronald

Omhoog
pa0ejh

Berichttitel: Re: multiband Par End-Fedz nabouwen

Geplaatst: 30 mei 2011, 19:05

Hallo Ronald.
Geregistreerd: 05 mei
2008, 13:23
Berichten: 982
Woonplaats: Brunssum

Ik soldeer een stukje wikkeldraad dat je ook gebruikt voor de verlengspoel aan het kabeloogje , dat is
stug en blijft mooi staan als je het wegbuigt.......

Bijlage:

Pigtail.bmp [ 77.54 KiB | 1343 keer bekeken ]

_________________

73's Egbert PAØEJH. Licensed since 1971.
Bouwt MultiBand-QRO-EndFed's voor 80-40-20m en 160-80-40m
Laatst bijgewerkt door pa0ejh op 30 mei 2011, 19:48, in totaal 1 keer bewerkt.

Omhoog
PE1PJR

Berichttitel: Re: multiband Par End-Fedz nabouwen

Geplaatst: 30 mei 2011, 19:30

Hoi Egbert,
Geregistreerd: 19 jul 2008,
16:30
Berichten: 20

Had ik 't even verkeerd begrepen
.
Je gebruikt 't stukje extra draad dus eigenlijk om extra capaciteit t.o.v. de grond te verkrijgen.
Ik dacht dat de antennedraad ermee verlengd moest worden.
Wel handig bedacht zo

Kun je in zekere zin nog iets fine-tunen zonder de kabellengte te wijzigen.

_________________
73's Ronald

Omhoog
pd0edn

Berichttitel: Re: multiband Par End-Fedz nabouwen

Geplaatst: 05 jun 2011, 11:28

Beste mede amateurs,
van deze toppic al heel veel opgestoken.
Ik heb een vraag, hopelijk weet iemand of er een ontwerp bestaat van een eindgevoede multiband
antenne voor 80 en 40 mtr. ook gevoed via een ringkern.
Ongeveer als de al bestaande multiband voor 10, 20, 40 maar dan dus voor 40 en 80.

Geregistreerd: 23 jan 2008,
02:37
Berichten: 266
Woonplaats: Vianen

2e vraag moet eigenlijk in een andere toppic maar waarschijnlijk krijg ik hier ook een antwoord.
Wat voor balun moet ik in een open dipool gebruiken een 1:1 of een stroom balun en wat is het
verschil, of zijn het 2 namen voor het zelfde ding?
Ben benieuwd naar jullie antwoorden
Best 73's Wim PD0EDN

Omhoog
pa0ejh

Berichttitel: Re: multiband Par End-Fedz nabouwen

Geplaatst: 05 jun 2011, 17:19

Hallo Wim.
Geregistreerd: 05 mei
2008, 13:23
Berichten: 982
Woonplaats: Brunssum

80 en 40 moet kunnen , je moet dan de lengtes verdubbelen en ook de verlengspoel , die zal dan
ca. 70uH worden , zelf heb ik het nog niet kunnen proberen omdat ik er de ruimte niet voor heb.
De Antenne is dan geschikt voor 80-40-20-15m , de Trafo zal dan ook op een andere kern moeten
of je moet 3 en 21 wdg. op de kern wikkelen.
Ik zal niet zeggen dat het meteen werkt , je zult wat met de lengtes moeten experimenteren.
Wat de Dipool betreft , een Mantelstroom filter is voldoende , de meeste 1 op 1 Balun's hebben
geen of onvoldoend mantelstroom onderdrukking. Een uitzondering is de Guanella balun.
_________________
73's Egbert PAØEJH. Licensed since 1971.
Bouwt MultiBand-QRO-EndFed's voor 80-40-20m en 160-80-40m

Omhoog
PA3HHO

Berichttitel: Re: multiband Par End-Fedz nabouwen

Geplaatst: 06 jun 2011, 21:52

Hi Wim,

Geregistreerd: 27 nov
2010, 10:17
Berichten: 820
Woonplaats: Druten

Zoals je een eindje terug kunt lezen, heb ik een multiband end-fed hangen voor 80 en 40 en die
werkt prima. Ik heb 3 + 21 wdg op een FT-140-43 kern. Op dit moment heb ik gewoon 40m draad
waarvan het laatste deel tijdelijk om een boom in gewonden. Er komt nog een echte spoel in op ong.
20,2 meter en daarna nog ong. 4 a 5 meter draad. Hij werkt echter nu al voortreffelijk op 80m (SWR
< 1:1.5 over een vrij breed gebied) en is prima te tunen op 40m (SWR zonder tuner ong. 1:2). Met de
FT-140-43 kern kun je prima met 100W werken. Ik werk met 200W en dan wordt de kern op een
gegeven moment warm, ik ben daarom voornemens om een nieuwe trafo met een FT-240-43 te
maken.
Succes!
_________________
TK: Ameritron ATR-20 rolspoel tuner 1.2 kW €325

Omhoog
PG8M

Berichttitel: Re: multiband Par End-Fedz nabouwen

Geplaatst: 13 jun 2011, 18:37

Ook ik heb me eraan gewaagd er een te bouwen met de hier gevonden informatie, uit eindelijk ben ik
uitgekomen op:

Geregistreerd: 19 jul 2010,
14:43
Berichten: 325
Woonplaats: JO21tv

FT140-43 kern, met primair 2 windingen bifilair, en 2 + 7 + 7 secundair (ik denk met 1.2mm draad)
2x 68pF C (136pF) over de ingang (met de C's moest de lengte wel nog ingekort worden)
9.9 meter enkele draad van tweelingsnoer
84 windingen op 16mm pvc buis van ~0.7 mm draad (geeft 35uH)
1.68 meter enkele draad van tweelingsnoer
De antenne is resonant onder in de banden, dat wil ik ook gezien ik meestal CW/Data bedrijf. de 10
meter band is wel erg laag resonant (27.64MHz) maar door de C is de SWR nog acceptabel op 28.5
MHz.
Meer foto's op http://www.pa3ggi.nl
Foto's

De dip helemaal onderin is denk ik de totale lengte, dus met de coax en antenne die 1/4 golf lang is
op 1.3MHz.
Ik zit nu nog te denken aan een 30/15 meter variant, iemand ervaringen daarmee ???
73's Marcel
_________________
73, Marcel
website: PG8M
Laatst bijgewerkt door PG8M op 06 mei 2012, 17:02, in totaal 2 keer bewerkt.

Omhoog

pa0ejh

Berichttitel: Re: multiband Par End-Fedz nabouwen

Geplaatst: 14 jun 2011, 09:03

Hallo marcel.
Geregistreerd: 05 mei
2008, 13:23
Berichten: 982
Woonplaats: Brunssum

Dat kan op de zelfde manier , een halve golf draad voor 15mtr , een verlengspoel en nog een stuk
draad er achter.
Draad wordt dan iets van 6,70m lang , de spoel ~ 20uH dat zijn 65wdg , en nog 2mtr draad.
_________________
73's Egbert PAØEJH. Licensed since 1971.
Bouwt MultiBand-QRO-EndFed's voor 80-40-20m en 160-80-40m

Omhoog
PG8M

Berichttitel: Re: multiband Par End-Fedz nabouwen

Geplaatst: 15 jun 2011, 18:22

Bedankt Egbert, voor de info.
Maar ik heb even een vraag. Hoe kom je zo snel aan deze waardes ?
Reken je de bestaande lengtes eenvoudig om naar deze frequenties ?
Is er misschien een algemene formule om dit te berekenen ?
Of gebruik je simulatie software, en zo ja wel is dat dan ?
73 Marcel
Geregistreerd: 19 jul 2010,
14:43
Berichten: 325
Woonplaats: JO21tv

_________________
73, Marcel
website: PG8M

Omhoog
PA1ZP

Berichttitel: Re: multiband Par End-Fedz nabouwen

Geplaatst: 15 jun 2011, 21:54

Dag Marcel.
Geregistreerd: 06 jun 2008,
19:04
Berichten: 1120
Woonplaats: Oss

Dus als ik het geheel begrijp ga je dus vanuit die ringkern en een C-tje of zo met 9.9 mtr draad naar
die spoel en dan komt er nog 1.60 mtr draad?
Heb je die C aan de spoel hangen en wordt dat een trap of hangt die C aan de transformator
(ringkern)?
Hoe heb je die antenne hangen of staan?
_________________
73 de PA1ZP
Jos uit Oss
Een goede antenne hoeft niet duur te zijn, een dure antenne hoeft niet goed te zijn.
Zelf gebouwd klinkt leuker als zelf gekocht.

Omhoog
PG8M

Berichttitel: Re: multiband Par End-Fedz nabouwen

Geplaatst: 16 jun 2011, 06:03

Het C'tje zit aan de coax kant van de trafo, over de primaire wikkeling dus. De spoel op 9.9 meter is
ook niet meer dan een spoel, geen C erover dus.

De lengtes zijn proefondervindelijk vastgesteld, op 9.9mter voor de spoel en 1.68 na de spoel. Andere
hebben iets andere lengtes gevonden (10.15mtr lees ik her en der).
Kijk anders ff op http://www.pa3ggi.nl daar staan wat meer foto's en wordt het wellicht duidelijker.
Geregistreerd: 19 jul 2010,
14:43
Berichten: 325
Woonplaats: JO21tv

73 Marcel de PA3GGI
_________________
73, Marcel
website: PG8M
Laatst bijgewerkt door PG8M op 06 mei 2012, 17:02, in totaal 1 keer bewerkt.
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Bericht
Berichttitel: Re: multiband Par End-Fedz nabouwen

Geplaatst: 16 jun 2011, 17:20

Dag Marcel.
Geregistreerd: 06 jun 2008,
19:04
Berichten: 1120
Woonplaats: Oss

Begrepen en ja de lengte van die draad zou zo maar eens kunnen varieren vanwege de veschillende
isolatiematerialen van de draad.
Dat kan zo maar eens tot 10% lengte schelen, die proeven hebben we al eens gemeten.
Verkortingsfactoren van draad van 0.86 tot en met 0.96.
Dat is op 10 meter een variatie van 1 meter, daarom begrijp ik getallen als 1.63 meter ook nooit bij
mij zou dat 1.60 mtr worden of zelfs 1.5 meter.
Deze antenne gebruik je toch niet vertikaal voor 10 metr want dan is deze antenne echt veel te lang
en gaat ook hoog opstralen.
In ieder geval zou het ding op 40 en 20 mtr goed kunnen werken.
Vergeet niet het stralingsdiagram van deze antennes.
Dat is voor succesvol gebruik zeker zo belangrijk als SWR.
Aan een slechte SWR is vaak heel gemakkelijk iets te doen.
Het stralingsdiagram van een antenne wordt gevormd door de plaatsing en zijn omgeving, dit is niet
te tunen tenzij je de antenne anders gaat plaatsen.
Zeker simuleren in bijvoorbeeld MMANA levert vaak heel goede resultaten op en voorkomt
teleurstellingen.
Tegenwoordig bouw ik geen antenne meer zonder deze eerst uitgebreid te simuleren.
Als de simulatie niet voldoet begin ik nog niet eens aan het bouwen.

73 Jos
_________________
73 de PA1ZP
Jos uit Oss
Een goede antenne hoeft niet duur te zijn, een dure antenne hoeft niet goed te zijn.
Zelf gebouwd klinkt leuker als zelf gekocht.

Omhoog
PG8M

Berichttitel: Re: multiband Par End-Fedz nabouwen

Geplaatst: 19 jun 2011, 08:47

Ben bezig met een variant van de multiband end-fed, ik mis namelijk de 15mtr band in de 40/20/10
versie wat mijn favoriete band is.
Maar ik wil wel de voordelen van de normale end fed multiband zoals, eindgevoed dus gemakkelijk
opstellen op de camping, geen radialen nodig en multiband zonder tuner.

Geregistreerd: 19 jul 2010,
14:43
Berichten: 325
Woonplaats: JO21tv

Daarbij ben ik op deze versie voor 40/20/15/10 met traps gekomen. Om de 15 meter toe te voegen,
maar ook de 10mtr op 1/2 golf af te kappen om een beter stralingsdiagram op de 10mtr band te
krijgen.
Mijn idee voor een 40/20/15/10 versie van de Multiband End Fed Antenna:

De praktische uitvoering tot nu toe:

73 Marcel
_________________
73, Marcel
website: PG8M
Laatst bijgewerkt door PG8M op 06 mei 2012, 17:03, in totaal 3 keer bewerkt.

Omhoog
PG8M

Berichttitel: Re: multiband Par End-Fedz nabouwen

Geplaatst: 20 jun 2011, 21:53

Inmiddels ben ik het veld in geweest en zie hier het resultaat. wederom onder in de band maar dat
heb ik graag. De condensator aan de primaire kant van de FT140-43 kan ook vervallen omdat nu de
10band exacte is af te stemmen met de 10mtr coaxtrap

meer foto's zijn te vinden op http://pa3ggi.nl
Geregistreerd: 19 jul 2010,
14:43
Berichten: 325
Woonplaats: JO21tv

73 Marcel
_________________
73, Marcel
website: PG8M
Laatst bijgewerkt door PG8M op 06 mei 2012, 17:03, in totaal 4 keer bewerkt.

Omhoog
pa0ejh

Berichttitel: Re: multiband Par End-Fedz nabouwen

Geplaatst: 23 jun 2011, 09:03

Hallo Marcel.
Geregistreerd: 05 mei
2008, 13:23
Berichten: 982
Woonplaats: Brunssum

Mooie oplossing om ook de 15m band erbij te krijgen , en de antenne wordt ook nog 2m korter.
Ik zie wel dat je wat aan bandbreedte inleverd , kun je nog iets zeggen over de 1:1.5 swr
bandbreedte?
De C vervalt omdat de antenne voor 10m nu een 1/2 golf lang is i.p.v 1 , waardoor die te lang was ,
korter maken ging ten koste van de 20m band.....

_________________
73's Egbert PAØEJH. Licensed since 1971.
Bouwt MultiBand-QRO-EndFed's voor 80-40-20m en 160-80-40m

Omhoog
pa3fat

Geregistreerd: 05 jun 2006,
21:10
Berichten: 992
Woonplaats: Valkenswaard

Berichttitel: Re: multiband Par End-Fedz nabouwen

Geplaatst: 23 jun 2011, 17:14

Vraagje:
SWR 10/20 blijft rond 1:2.
Op 40m beter dip <1.5
Merk met AM draaggolf dat ringkern (100w) warm wordt. Is dat normaal? Ringkern is het hier gangbaar
gebruikte type.
Zonder 40m spoel krijg ik individueel 20m ook niet echt gedipt naar beter dan 1:2 swr.
Wat met de trafo spelen, door wikkelingen dichter/verder uit elkaar te brengen doet niet heel veel.
Is dit binnen de grenzen of moet ik nog iets checken?
_________________
------------------------------------------------------FB23 voor HF, 9 El Tonna voor 2m, 13 El Flexa voor 70cm en 23 El Tonna voor 23cm.
Qrv op 145.700 (Ehv)

Omhoog
PG8M

Berichttitel: Re: multiband Par End-Fedz nabouwen

Geplaatst: 23 jun 2011, 18:10

pa0ejh schreef:

kun je nog iets zeggen over de 1:1.5 swr bandbreedte?

Geregistreerd: 19 jul 2010,
14:43
Berichten: 325
Woonplaats: JO21tv

Ja zeker kan ik dat, die is belabberd want alleen de 20meter band krijg ik onder de 1:1.5
De minimale SWR is op:
40M = 1:1.51
20M = 1:1.05
15M = 1:1.63
10M = 1:1.78
Hier is dus nog wel ruimte voor verbetering, weet alleen niet goed hoe ik dat moet gaan doen.
73 Marcel
_________________
73, Marcel
website: PG8M

Omhoog
pa0ejh

Berichttitel: Re: multiband Par End-Fedz nabouwen

@PA3FAT.

Geplaatst: 23 jun 2011, 21:26

Geregistreerd: 05 mei
2008, 13:23
Berichten: 982
Woonplaats: Brunssum

Als je 20m niet goed krijgt zonder de spoel , dan kan het een Impedantie probleem zijn , haal eens 1
of 2 windingen van de Ringkern af , ik neem aan dat de kern goed bewikkeld is.
10m moet je nu niet op focussen , dat komt als laatste met m.b.v een C tje.
@PA3GGI.
Kan bij jou ook een Impedantie probleem zijn , of je bent 'verkeerd om' begonnen , maak eerst 10m
goed met de Trap er aan , en kijk dan of je met de draad 15m goed krijgt , met de Trap.
En dan indien nodig evt. 10m weer corrigeren enzv...is altijd lastiger met Trap's,,,
_________________
73's Egbert PAØEJH. Licensed since 1971.
Bouwt MultiBand-QRO-EndFed's voor 80-40-20m en 160-80-40m

Omhoog
pa0ejh

Berichttitel: Re: multiband Par End-Fedz nabouwen

Geplaatst: 24 jun 2011, 10:58

@PA3FAT.
Geregistreerd: 05 mei
2008, 13:23
Berichten: 982
Woonplaats: Brunssum

Over het warm worden van de Ringkern , met 100W pep SSB wordt de kern lauw-warm , en bij PEP
is het gemiddelde vermogen zo'n 33W , als jij 100W AM maakt , dan is de draaggolf al 50W en
nog eens 2 x 25W in de zijbanden , dus nog eens 16W gem. vermogen er boven op........
Zelfde probleem doet zich voor als je een Dynamiek Compressor gebruikt voor SSB...
Gebruik dan een grotere kern , de FT240-43 , of stapel 2 x FT140-43 kernen op elkaar...
Door het grote verschil in windingen kun je deze niet biffilair wikkelen zoals een 1 : 4 of 1 : 9
Unun met 2 of 3 wikkelingen met een zelfde aantal windingen.
Een gedeelte van het vermogen wordt inductief , een ander deel wordt door de kern
overgedragen , de verliezen in de kern veroorzaken de opwarming van de kern.
_________________
73's Egbert PAØEJH. Licensed since 1971.
Bouwt MultiBand-QRO-EndFed's voor 80-40-20m en 160-80-40m

Omhoog
PD7MAA

Berichttitel: Re: multiband Par End-Fedz nabouwen

Geplaatst: 24 jun 2011, 11:13

Heeft er al iemand het rendement van deze trafo cq ringkern gemeten ?
Bij een test met een station in Spanje kreeg de monobander end fed 3 s-punten meer dan de
multiband.

73 John

Geregistreerd: 15 jun 2008,
17:17
Berichten: 925
Woonplaats: Maastricht

Bijlagen:

test.bmp [ 533.82 KiB | 1746 keer bekeken ]

_________________
73' John
Bouwt Travelloop antennes voor 40-10m.
Omhoog
pa0ejh

Berichttitel: Re: multiband Par End-Fedz nabouwen

Geplaatst: 24 jun 2011, 16:31

Hallo John.
Geregistreerd: 05 mei
2008, 13:23
Berichten: 982
Woonplaats: Brunssum

Ja , dat heb ik gedaan twee systemen rug aan rug geven van 3 tot 28Mc een demping van 1.6dB , dat
is dus 0,8dB per systeem, op 29Mc loopt dit op tot 1,1dB per systeem , door de invloed van de C over
de 50 Ohm kant.
Kun je iets specifieker zijn over die vergelijking met MonoBander? want 3 S-punten lijkt mij erg
veel , dat zijn 18dB , het verschil tussen 10 en 600W!
Was dat gelijkertijd , stonden de Antennes in elkaars buurt , zelfde Zender en vermogen..
of stond 1 antenne in de schaduw van de andere , altijd lastig om verschillen te beredeneren...
Ik hoor het vanavond wel op de Afd. avond.
_________________
73's Egbert PAØEJH. Licensed since 1971.
Bouwt MultiBand-QRO-EndFed's voor 80-40-20m en 160-80-40m

Omhoog
PD7MAA

Berichttitel: Re: multiband Par End-Fedz nabouwen

Geplaatst: 24 jun 2011, 18:30

De antennes stonden verticaal gemonteerd op 5 meter van elkaar verwijderd met even hoog
voedingspunt bij PA3GWO thuis en werden via de interne schakelaar van de TS-480 geschakeld . Het
vermogen was 100 W pep.
Wat ook duidelijk opviel was de zachtere ontvangst op de multiband.
Natuurlijk is dit niet de ideale opstelling maar 3 s-punten vond ik veel.

tot vanavond Egbert

Geregistreerd: 15 jun 2008,
17:17
Berichten: 925
Woonplaats: Maastricht

73 John
_________________
73' John
Bouwt Travelloop antennes voor 40-10m.

Omhoog
PG8M

Berichttitel: Re: multiband Par End-Fedz nabouwen

Geplaatst: 26 jun 2011, 18:56

Ik ben weer naar buiten geweest en de SWR heb ik nu beter gekregen op de meeste banden door 2
windingen van de secundaire wikkeling van de FT140-43 te halen.
De FT140-43 heeft dus nu 2 wikkelingen primair die bifilair met de eerste 2 secundaire zijn gewikkeld
secundair zijn het nu 2 + 7 + 5 = 14 wikkelingen
De SWR is op 40 iets slechter geworden, op 20 hetzelfde, maar op 15 en 10 beduidend beter.
Geregistreerd: 19 jul 2010,
14:43
Berichten: 325
Woonplaats: JO21tv

De maten zijn ook iets veranderd hierdoor, de plaatjes hierboven heb ik aangepast.
40
20
15
10

meter
meter
meter
meter

laagste
laagste
laagste
laagste

SWR
SWR
SWR
SWR

1:1.64
1:1.21
1:1.32
1:1.35

(<1:2 bandbreedte 193KHz)
(<1:1.5 bandbreedte 248KHz)
(<1:1.5 bandbreedte 216KHz)
(<1:1.5 bandbreedte 657KHz)

Zie ook http://pa3ggi.nl
73 Marcel
_________________
73, Marcel
website: PG8M
Laatst bijgewerkt door PG8M op 30 jun 2011, 20:56, in totaal 1 keer bewerkt.

Omhoog
pa7al

Berichttitel: Re: multiband Par End-Fedz nabouwen

Geplaatst: 28 jun 2011, 20:50

Hallo allemaal

Geregistreerd: 08 feb 2011,
11:44
Berichten: 171

afgelopen weekend tijdens de FRAG(friese radio amateur groep)(PI4FRG) veld weekend
heb ik mijn multiband end-fed afgeregeld.
ik heb hem als L-antenne gemaakt 6m verticaal en de rest onder een hoek van ongeveer 45graden
weg gespannen(10m van af de voet gemeten) .
dit is een lengte die je op een camping nog wel kwijt kunt.
ik zie mij zelf niet mijn 12m spider pole verticaal omhoog steken op een doorsnee camping.
swr op 20 en 40m was prima moet nog even met de 10m C omstoeien.
de lengte maten van de draden zijn wel anders dan de verticale versie.
werkt verder leuk ,maar had het idee dat mijn vakantie dipool 2x6m het wat beter deed,

Woonplaats: stiens

deze dipool pikt ook iets minder storing op,dit is soms best wel een probleem op de camping
met al die omvormers.

_________________
73' Alfred PA7AL
http://www.pa7al.mijnalbums.nl

Omhoog
pe5t

Berichttitel: Re: multiband Par End-Fedz nabouwen

Geplaatst: 06 jul 2011, 11:05

Geregistreerd: 20 apr
2010, 08:35
Berichten: 1139

Leuke experimenten, zeker. En ik begrijp dat zo'n PAR antenne goed in de markt ligt.
Maar, bestaat eind-gevoed wel? Er zijn toch altijd twee polen nodig om de energie over te brengen?
Als de ene pool het uiteinde van een halve golf lange draad is waar zit dan de tweede pool? Juist ja:
de omgeving, incasu de grond, de mantel van de coaxkabel of wat zich maar aandient.
Een halve golf draad kan aan het einde een impedantie hebben van wel enkele duizenden ohm, het
hangt af van de dikte, het materiaal en de koppeling met de omgeving. De klassieke wijze van
aanpassing is met een parallelkring. Smalbandig.
En met een goede connectie met de aarde. Want een antenne heeft nu eenmaal altijd een tegenpool
nodig om goed te kunnen werken. Ook als er weing stroom loopt in het voedingspunt. Wees derhalve
skeptisch als er beweerd wordt dat er geen aarde of radialen of andere vormen van tegenpolen nodig
zouden zijn. Ontbreekt iedere koppeling van de antenne met aarde, dan fungeert de coaxkabel zelf
als retour verbinding.
Dat zal ook het geval zijn wanneer een eindgevoede draad met een (auto-)trafo op een ringkern
wordt gevoed. De trafo zal de swr verbeteren (verlies, sommigen voelen de kern warm worden).
Traps en spoelen in de draad om op meerdere banden een halvegolf conditie te scheppen verlagen
de impedantie aan het voedingspunt en maken het de ringkerntrafo gemakkelijker.
Als ik een eindgevoede draadantenne zou maken dan zou ik met een geschikte tuner (paralleltuner of
L-tuner) die draad voeden tegen een zo goed mogelijk aardvlak (al was het maar het chassis van de
auto of caravan).
Kees

Omhoog
Berichttitel: Re: multiband Par End-Fedz nabouwen

PA3HHO

Geplaatst: 11 jul 2011, 15:32

Ik heb mijn 80/40 endfed eindelijk in orde gemaakt, de resultaten leken aanvankelijk teleurstellend
maar ik was vergeten het 250 pF C-tje te verwijderen dat bij de vorige versie de SWR op 20m wat
beter maakte.
Ik heb dus een 1:50 trafo met 3 (bifilaire) primaire windingen en dan nog 7 + 11 wdg secundair. Daar
zat 40m draad aan dat vanaf 10m hoogte over een lengte van 22m naar een boom op 5m hoogte. De
rest van de draad had ik om de boom gewikkeld. Prima SWR op 80m, matig op 40m (wel goed te
tunen), goede resultaten.
Geregistreerd: 27 nov
2010, 10:17
Berichten: 820
Woonplaats: Druten

Ik heb nu netjes 20m draad afgemeten, vervolgens een trap (eigenlijk alleen spoel) van een Sagant
draad antenne (met dipmeter resonantie op 7.2 MHz gemeten); diameter 43 mm, draad 1 mm, 120
wdg, ong. 130 mm lang. Na deze spoel nog 6 meter draad. Naar de boom is ong. 22m, de spoel zit
net voor de boom, dan nog 1,5m draad, de rest van de draad heb ik een beetje om de boom heen
gedraaid naar beneden.
SWR op 80m: beter dan 1 : 1.5 over de hele band
SWR op 40m: 1 : 1.2 onderin de band, 1 : 1.5 boven in de band
SWR op 20m: 1 : 2.5 over de hele band, prima te tunen
Op 20m, 15m en 10m is de antenne prima te tunen maar op die banden zal ik waarschijnlijk mijn
vertical gebruiken. Het is natuurlijk leuk om RX maar ook TX (rapport) te vergelijken. De resultaten
laat ik nog weten.
_________________
TK: Ameritron ATR-20 rolspoel tuner 1.2 kW €325
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Berichttitel: Re: multiband Par End-Fedz nabouwen

Geplaatst: 11 jul 2011, 16:25

PA3HHO schreef:

vervolgens een trap (eigenlijk alleen spoel) van een Sagant draad antenne (met dipmeter
resonantie op 7.2 MHz gemeten)

Geregistreerd: 21 sep
2008, 08:08
Berichten: 2871
Woonplaats: Kampen

Is het nou een trap of gewoon een spoel? Een spoel is geen kring, die kan toch niet
dippen op 7,2 Mhz? Is deze spoel van coax, waarbij de binnenader van de ene kant is
verbonden met de buitenader van de ander kant? Dan is het gewoon een coaxtrap...
_________________
73 de Aloys PA3DAT
FT-7|817ND|847|857D|7400|2 x TR-2300| TenTec R4020 |7 Condors|13 porto's|FiFi SDR
BQC #357, member of http://www.PE3V.nl (voorheen PA3FKN)

Omhoog
PA3HHO

Berichttitel: Re: multiband Par End-Fedz nabouwen

Geplaatst: 11 jul 2011, 20:13

PA3DAT schreef:

Is het nou een trap of gewoon een spoel?

Geregistreerd: 27 nov
2010, 10:17
Berichten: 820
Woonplaats: Druten

Het maakt niet zoveel wat het is maar wat het doet, toch? Eén ding is mij duidelijk: een spoel is wel
degelijk een L/C kring; iedere spoel heeft een Self Resonant Frequency (SRF) veroorzaakt door de
inductieve eigenschappen van de spoel én de eigen capaciteit van de spoel, daarmee heb je een LC
kring. Ik heb meerdere spoeltjes gemaakt en de SRF berekend (meerdere programmaatjes die
allemaal op een andere waarde uitkwamen). Vervolgens met dipmeter gemeten en de meting kwam
zeer dicht in de buurt van de berekening. Vaak wordt dit verschijnsel als hinderlijk ervaren, maar je
kunt het dus ook je voordeel mee doen. Ik begeef me op glad ijs want ik ben technisch zeker niet zo
goed onderlegd als Egbert en Frits (maar dat hoop ik ooit wel te worden HI) en ik veel respect voor
hun kennis en kunde, dat wil ik graag even uitdrukkelijk stellen. Omdat ik druk bezig ben met
spoelen en traps, heb ik mij inmiddels flink verdiept in de materie (ik vind het wel erg moeilijk
allemaal) en ben toch wel wat verder gekomen denk ik.
Volgens alle artikelen die ik tot nu toe heb gelezen op internet, waarvan een groot aantal van zeer

respectabele bron (ARRL, RSGB), moet je een spoel zien als een spoel met weerstand met daaraan
parallel de capaciteit. Dit komt overeen met het artikel van afd. Friese Wouden (gebaseerd op RSGB
artikel, zie URL hieronder) waar ik eerder aan refereerde. Ik heb Egbert gevraagd om hulp (via
email) maar hij was erg druk met restoratie van een oude set dus antwoord laat nog even op zich
wachten. Het laatste wat ik wil is hier een welles-nietes discussie starten, dat heeft geen zin. Het
gaat mij er ook niet om wie er gelijk heeft, ik wil graag dingen leren. Het misverstand zat 'm
waarschijnlijk in het feit dat iets blijkbaar een trap is en iets als trap kan fungeren. Als je een
spijker met een flinke schroevendraaier in de muur slaat is het nog geen hamer maar als de spijker
netjes recht zit, wat maak het nog uit? Met het woord trap duidt men vaak een spoel met parallel C
aan, b.v. de bekende Fritzel of Hy-Gain "buizen" met daarin een spoel en een stuk binnenbuis. De
huls zit aan één kan vast en vormt samen met de binnenbuis extra capaciteit die parallel staat aan
de spoel. Hier zegt men dus doorgaans: dit is een trap (hamer).
De spoel die ik heb gebruikt heeft een SRF van 7.2 MHz en daarmee heeft deze spoel heeft dus een
"trap werking" (schroevendraaien waar ik spijkers mee sla) op 40m. Misschien is het geen trap (spoel
+ extra parallel C bedoeld), maar hij werkt wel zo op die frequentie. Iedere spoel dat dat overigens
op een frequentie. Of het een "goede" trap is (m.b.t. breedbandigheid, verliezen), dat laat ik even
buiten beschouwing. Ik heb niet specifiek een trap gebruikt, ik had gewoon nog spoelen liggen van
een oude Sagant draadantenne en die voldeden aan de specs.
In de PAR end-fed heeft de spoel geen "trap werking" want de spoel is niet resonant op (of nabij) 14
MHz. Het principe is echter niet wezenlijk anders: de inductie van de spoel is op frequenties vanaf
14 MHz en hoger dusdanig hoog (1000 Ohm schijnt genoeg te zijn) dat de spoel het stuk draad dat
erna komt "afkoppelt". Op 7 MHz is de impedantie van de spoel beduidend lager dus op die
frequentie "doorlatend" (het stuk draad dat erna komt, doet dan wel mee) en bovendien electrisch
verlengend.
Je zou in de PAR end-fed ook best een "echte" 20m trap mogen zetten; die koppelt het deel na de
trap ook af en op hogere frequenties is de impedantie van die trap ook hoog dus ook daar zal het
laatste deel niet meedoen. In mijn 80/40 endfed heb ik dus een spoel gebruikt die afkomstig is van
een 80/40 dipool die in beide benen op ong. 10m afstand zit. Dat die spoel resoneert op 7.2 MHz was
voor mij geen verrassing. Een hogere frequentie was waarschijnlijk ook goed geweest; maar dan had
er nog wat meer draad na de spoel moeten zitten voor resonantie op 80m.

PA3DAT schreef:

Een spoel is geen kring, die kan toch niet dippen op 7,2 Mhz?

Ik zou zeggen, pak, koop of leen een dipmeter en verbaas jezelf. De spoel dipt overigens niet alleen
op 7.2 MHz maar ook op harmonische frequenties. Ik heb een Sagant draadantenne bestaande uit 2 x
10m draad, dan twee spoelen (waar ik er nu dus eentje van gebruikt heb), dan nog 1m draad. Vanuit
hetzelfde voedingspunt ook nog twee draden van 2,52 en wederom twee spoelen (dia 43mm, 12 wdg,
lengte 13mm) en daarna nog 50 cm draad. Drie keer raden op welke frequenties die spoelen dippen?
(29 MHz!).

PA3DAT schreef:

Is deze spoel van coax

Nee dus, gewoon draad. Het nadeel van een spoel als trap, is dat de L/C verhouding niet niet
optimaal is (is al eens uitgelegd door Egbert). Op de "doorlaat frequentie" (lager dan de SRF) werkt
zo'n trap-spoel (mag ik het zo noemen?) FLINK electrisch verlengend en dat is niet altijd wat je wilt
(maar soms juist wel). Ik denk dat wanneer je ze in een dipool achtige antenne gebruikt, de
bandbreedte ook zeer klein zal zijn maar daar moet ik Egbert's opmerkingen nog eens op nakijken;
het zou ook kunnen dat ie juist breedbandig is maar veel verliezen geeft. Het moet toch altijd uit de
lengte of de breedte komen.
Nogmaals, ik wil niemand voor het hoofd stoten en heb bovenstaande een tijdje geleden ook al via
email bij Egbert nagevraagd maar hij was erg druk. Egbert gaf bij de PAR endfed aan dat de spoel
"doorlatend" is voor 7 MHz (en lager) en "afkoppelend" voor 14 MHz en hoger en dat klopt ook als een

bus. Merk op dat een 20m trap precies hetzelfde zou doen. Het enige waar Egbert zich mogelijk
vergist heeft, is het feit dat de eigen capaciteit van een spoel volgens mij (althans, volgens de
artikelen die ik heb gelezen), wel degelijk parallel staat aan de inductie en dus een parallelkring
vormt. Eentje met een ongetwijfeld ongunstige L/C verhouding en dus lang niet altijd
bruikbaar/handig/verstandig.
Hier nogmaals een link naar het artikel van Friese Wouden:
http://www.a63.org/cqfrwden/jrg10/feb-96/highq.htm
Hier een SRF calculatie (die het beste overeenkomt met mijn metingen):
http://www.hamwaves.com/antennas/inductance.html
Saillant detail was dat toen ik een spoel die iemand gemaakt had voor de PAR end fed narekende, ik
op een SRF van 26 MHz uitkwam. Die persoon heeft bij metingen gedaan en een dip gemeten bij 26
MHz die niet te verklaren was. Ik vermoed dat die dip werd veroorzaakt door de SRF van de spoel. De
impedantie van zo'n wspoel is voldoende hoog op 14 MHz om de draad erna af te koppelen en op 28
MHz logischerwijs heel erg hoog (lees: bijna zo hoog als een "echte trap" zou zijn HI).
Een spoel die werkt als trap (op zijn SRF) is net zo normaal als trap die werkt als spoel (nl. onder de
resonantiefrequentie) is net zo normaal als een trap die werkt als capaciteit (nl. boven de resonantie
frequentie; dat verklaart volgens mij ook dat de eerste 10m draad voor 28 MHz te lang is >>
capaciteit aan het eind!). Nou wie lust er nog worst?
_________________
TK: Ameritron ATR-20 rolspoel tuner 1.2 kW €325

Omhoog
PA3DAT

Berichttitel: Re: multiband Par End-Fedz nabouwen

Geplaatst: 11 jul 2011, 21:02

Nou nou, zó'n uitgebreid antwoord had nou ook weer niet gehoeven!
Ik kom hier gewoon zo nu en dan even voor ontspanning, want ik ben ook hartstikke
druk momenteel, en vroeg me af of het een coaxtrap was, een trap met een C of
gewoon een spoel.

Geregistreerd: 21 sep
2008, 08:08
Berichten: 2871
Woonplaats: Kampen

Wat ik mis in je verhaal, tenminste dat begreep ik niet helemaal, is de vertaling van
het Engelse "trap": een sperkring. Een kring die in zijn resonantiefrequentie een
(theoretisch) oneindig hoge weerstand vormt. In de praktijk, heb ik gelezen (want
dat kan ik niet meten) ca. 50.000 Ohm voor een goede sperkring.
Dus, heel simpel gezegd: een trap die resoneert op 20 meter, die doet het 20 meter
signaal geloven dat de antenne bij die trap ophoudt. De rest van de antenne wordt
(wat 20 m betreft) afgekoppeld, zoals je al schreef.
Wat ik me niet realiseerde is dat een spoel ook een eigen resonantiefrequentie kan
hebben, als gevolg van zijn eigen capaciteit. Wat ik me afvraag is of zo'n spoel ook
eenvoudig reproduceerbaar is, en wat de voor- en nadelen van alleen een spoel zijn.
Want met die spoel van jou op 7,2 MHz zou je dus geen (coax)traps nodig hebben,
voor een dualband antenne voor bijv. 40 en 80 meter.
Omdat ik een eenvoudige 3-bander (vertical) wil maken voor 10, 20 en 40 meter,
heb ik gisteren een paar coaxtraps gemaakt. Eentje voor 28 MHz op een stukje pvcpijp van 4cm doorsnede, en eentje voor 14 MHz op een stukje 5cm pijp, om zodoende
de ideale lengte/diameter-verhouding van die spoelen te krijgen. Ik controleer ze
met mijn 30 jaar oude Kenwood dipmeter, maar ik schijn ze ook wel aan de analyser
te kunnen hangen, een miniVNA. Misschien eens uitproberen...
Wat ik me dus afvraag, heel praktisch, is dit: hoe maak ik van een spoel een sperkring,
voor in een antenne, een sperkring op 28 MHz? Dus geen coaxtrap, die maak ik bijna
met de ogen dicht

, maar gewoon een spoel zonder een losse condensator?

_________________
73 de Aloys PA3DAT
FT-7|817ND|847|857D|7400|2 x TR-2300| TenTec R4020 |7 Condors|13 porto's|FiFi SDR
BQC #357, member of http://www.PE3V.nl (voorheen PA3FKN)
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Geregistreerd: 20 apr
2010, 08:35
Berichten: 1139

Berichttitel: Re: multiband Par End-Fedz nabouwen

Geplaatst: 11 jul 2011, 21:34

Dit item blijf maar gericht op het bereiken van een optimale swr. Deelnemers lijken ervan uit te gaan
dat met een goede swr ook een goede antenne is gerealiseerd. De zoveelste mythe. SWR zegt niets
over het rendement van de antenne als overdrager van electrische naar electromagnetische energie,
uitgestraald in de gewenste richting... (definitie, zomaar bedacht, misschien weet iemand iets
beters).
Ach, wat lul ik, ieder zijn meug en ieder zijn zeperd.
Kees

Omhoog
PA3DAT

Berichttitel: Re: multiband Par End-Fedz nabouwen

Geplaatst: 11 jul 2011, 21:50

Maar Kees, wat moet je met een slechte swr? Ja, tunen hoor ik je zeggen,
open voedingslijn, zo'n mooie vette tuner eraan. Liefst symetrisch.
Maar ik maak vooral antennes om portable, mobiel of op een vakantie-qth
te gebruiken. En een grote, goede tuner behoort niet tot mijn reisuitrusting.
Ik ben eigenlijk een qrp'er, en wil de uitrusting graag simpel houden...

Geregistreerd: 21 sep
2008, 08:08
Berichten: 2871
Woonplaats: Kampen

De swr is belangrijk omdat anders de set terugregelt, toch? Ik wil gewoon een
antenne die goed aanpast aan mijn trx. En daarnaast ook nog een beetje leuk
afstraalt. Niet meer en niet minder.
Verkopen ze trouwens ook goede antennes met een slechte swr?
Overigens: de hele wereld werken doe ik toch wel!
Neem nou vorig zomer: ik ga gewoon op een eilandje zitten, IOTA, de eerste de
beste Rus zet me in het cluster, en Japanners, Amerikanen, Brazilianen,
Zuid-Afrikanen, alles duikelt over me heen. En thuisgekomen liggen er rijkelijk met
dollars gevulde enveloppes op de deurmat!
Zo'n pile-up gaat uitstekend, op mijn homemade draadje met coaxtrap, swr 1:1
_________________
73 de Aloys PA3DAT
FT-7|817ND|847|857D|7400|2 x TR-2300| TenTec R4020 |7 Condors|13 porto's|FiFi SDR
BQC #357, member of http://www.PE3V.nl (voorheen PA3FKN)
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Berichttitel: Re: multiband Par End-Fedz nabouwen

PA3DAT schreef:

Nou nou, zó'n uitgebreid antwoord had nou ook weer niet gehoeven!
Het was geen moeite hoor... lekker vakantie!

Geplaatst: 11 jul 2011, 22:30

PA3DAT schreef:
Geregistreerd: 27 nov
2010, 10:17
Berichten: 820
Woonplaats: Druten

Ik kom hier gewoon zo nu en dan even voor ontspanning
Dan kunnen we elkaar de hand schudden. Mijn "betoog" was ook op geen enkele wijze belerend of
betweterig bedoeld, uitsluitend ter ontspanning

PA3DAT schreef:

is de vertaling van het Engelse "trap": een sperkring.
Trap betekent "val" en een spoel zonder extra C kan dat dus ook zijn omdat een spoel eigenlijk altijd
een "ingebouwde" parallel C heeft.

PA3DAT schreef:

Wat ik me afvraag is of zo'n spoel ook eenvoudig reproduceerbaar is
Dat blijkt inderdaad het geval te zijn. Probeer de 29 MHz spoel maar eens; ong. 12 tot 15 wdg van
1mm draad om een 40 mm PVC buis. Als je alleen 32 mm hebt liggen, dan wat meer windingen
maken (ik gok 16 - 20). Ga dan maar eens meten met je dipmeter (we hebben volgens mij precies
dezelfde, ik heb ook een ouwe Kenwood).

PA3DAT schreef:

en wat de voor- en nadelen van alleen een spoel zijn.
Dit is EXACT de vraag die ik, via email, aan Egbert heb gesteld. Een spoel heeft meer inductieve
eigenschappen dan capacitieve. Je hebt dus een L/C parallelkring met relatief weinig C en relatief
veel L. Die L/C verhouding is bepalend voor bandbreedte én de verliezen die optreden. Een trap met
weinig bandbreedte heeft weinig verliezen (dacht ik) en vice versa. Nogmaals voor de duidelijkheid,
de spoel in de PAR end-fed is géén sperkring (want niet resonant nabij 14 MHz) maar werkt vrijwel
gelijk. Een impedantie van ong. 1000 Ohm schijnt in de praktijk voldoende te zijn om een volgend
deel af te koppelen.

PA3DAT schreef:

Wat ik me dus afvraag, heel praktisch, is dit: hoe maak ik van een spoel een sperkring, voor in
een antenne, een sperkring op 28 MHz? Dus geen coaxtrap, maar gewoon een spoel zonder een
losse condensator?
Ook die vraag heb ik Egbert gesteld. Van diezelfde Sagant antenne heb ik dus een spoel liggen die
resonant is op 29 MHz. Diameter is 43 mm (1 mm draad op 42 mm PVC koker), 12 wdg, lengte ong. 13
mm. Maak zelf eens zoiets; indien je die diameter niet in huis hebt gewoon op gevoel wat extra
windingen. Ga dan maar eens meten met de dipmeter. Je kunt evt. ook de calculator gebruiken (URL
in vorige bericht); die komt vaak een paar MHz hoger uit dan ik in de praktijk meet.
Ik heb eens een avondje willekeurige spoeltjes zitten meten. Bij iedere spoel wel een flinke dip te
vinden. Op een gegeven moment kon ik het zelfs aardig inschatten. Bijzonder is ook dat ik op even
en oneven harmonischen ook flinke dips zie. Men spreekt ook vaak van 1st SRF wat zou impliceren
dat er inderdaad meerdere SRF's zijn. Is moeilijke materie waar ik me voorlopig even niet aan wil
wagen.
Oh... voorgaande was uitsluitend ter ontspanning Aloys
Overigens heeft Kees een punt. Een dipool van 2 x 2 meter draad heeft ook een bepaalde impedantie

op 80m en die is vervolgens heus wel (via autotrafo) aan te passen naar 50 Ohm. Je zult dan een
mooie SWR hebben; maar het rendement zal heel laag zijn. M.a.w. een goede SWR is geen synonym
voor een goede antenne. Het is natuurlijk wél prettig. Ik denk dat 20m draad gevolgd door een trap
voor 40m echter wél zal afstralen op 40m (zij het vrijwel recht omhoog) en 20m draad >> 13mdraad-op-de-spoel >> 6m draad (totaal ong. 39m draad) ook wel iets zal doen op 80m. Nogmaals, Kees
heeft een punt.

een meter of wat zijn ook wel is ook wel aan te passen naar stuk draad van een meter of 2 lang
_________________
TK: Ameritron ATR-20 rolspoel tuner 1.2 kW €325

Omhoog
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Berichttitel: Re: multiband Par End-Fedz nabouwen

Geplaatst: 11 jul 2011, 23:37

PA3HHO en zo,
Geregistreerd: 20 apr
2010, 08:35
Berichten: 1139

Klopt,
Alles heb ik hier om mij heen al op 50 Ohm gekregen: de gordijnrails, de dakgoot, de omheining van
het kippenhok, de cv, de tuner zonder antenne, de droogmolen, tja, wat niet. Of dat nu ook van die
goede antennes waren?
Kees

Omhoog
pe5t

Berichttitel: Re: multiband Par End-Fedz nabouwen

Geplaatst: 11 jul 2011, 23:39

Nog vergeten, ik kreeg ook de waterleiding prima aangepast.
Geregistreerd: 20 apr
2010, 08:35
Berichten: 1139

Kees

Omhoog
PA3DAT

Berichttitel: Re: multiband Par End-Fedz nabouwen

Geplaatst: 12 jul 2011, 05:50

Oh, maar ik bestrijd Kees zijn stelling niet, integendeel! Ik heb hier nog de ideale
multiband-antenne liggen: hij is 1:1 tot ver in het uhf-gebied!
Nee, geen log-periodische antenne, even kijken wat er op staat: Dummy Load.
Je kunt 'm zo achter in de set steken, je hebt er niet eens coaxkabel bij nodig!

Geregistreerd: 21 sep
2008, 08:08
Berichten: 2871
Woonplaats: Kampen

Een swr van 1:1 maakt inderdaad nog niet een goede antenne, maar zoals ik al
schreef: ik sleep geen tuners mee op vakantie. Ik wil het graag simpel houden, dus
ga ik uit van antennes die 1:1 zijn. Lekker makkelijk op vakantie.
En ik zal ook eens wat met spoeltjes gaan spelen, toch wel interessant!
Zo, even weer genoeg ontspanning: nu eerst douchen, aankleden en ontbijten!
_________________
73 de Aloys PA3DAT
FT-7|817ND|847|857D|7400|2 x TR-2300| TenTec R4020 |7 Condors|13 porto's|FiFi SDR
BQC #357, member of http://www.PE3V.nl (voorheen PA3FKN)

Omhoog
pe5t

Geregistreerd: 20 apr
2010, 08:35
Berichten: 1139

Berichttitel: Re: multiband Par End-Fedz nabouwen

Geplaatst: 12 jul 2011, 11:57

De meest simpele vakantie-antenne is een stuk draad omhoog -langs een hengelstok-, een paar
draden op de grond en een tunertje ertussen om de zaak op 50 Ohm te vogelen. Werkt altijd en vaak
ook nog het beste.
Je kunt ook de hele winter knoeien aan EndFed-dingen met spoelen en traps. Met als resultaat dat je
denkt dat het op een of meer banden goed aanpast, en daarom ook wel goed zal stralen en er geen
tuner nodig is. En dan kom je op je vakantiebestemming en dan blijkt de swr toch niet zo als 'ie thuis
was. Want de omgeving is anders en de ''retourweg'' van je antenne bleek niet zo goed gedefinieerd.
Spijtig dat je geen tuner meenam.
Bouw een veelzijdig tunertje (of koop er een), schaf een hengelstok aan met wat draad en vergeet al
dat gehannes met traps, spoelen, lengtes van draadjes enz.
Kees

Omhoog
PA3DAT

Berichttitel: Re: multiband Par End-Fedz nabouwen

Geplaatst: 12 jul 2011, 14:06

Helemaal eens Kees, zo doe ik het ook al 30 jaar. Maar je kunt natuurlijk best
andere dingen knutselen, zoals een end-Fed en die óók meenemen. Ik neem een
End-Fed voor 40m mee, ga ik eens wat mee proberen.
Omdat ik persé geen tuner mee wou nemen, heb ik ooit een multiband-dipool
gemaakt met bananenstekkertjes, geschikt voor 5 banden. Opgehangen als
inverted-V, ooit 1:1 geknipt en 30 jaar later doet ie het nog.
Geregistreerd: 21 sep
2008, 08:08
Berichten: 2871
Woonplaats: Kampen

Voor de camper gebruik ik de hengel, met de Fiat Ducato-bus als tegencapaciteit.
Oorspronkelijk met verschillende kwartgolfjes, nu met een 20/40 dualbander met
coaxtrap. Zodat ik 's avonds, vóór aanvang van de ronde op 40m, nog even wat op
20 kan werken, zonder dat ik eerst weer een andere antenne moet gaan opzetten.
De dualbander met coaxtrap werkt goed. Omdat we zelden langer op een plaats
staan dan één nacht bouw ik 'm elke avond op (8 min.) en breek 'm voor het slapen
gaan weer af (4 min.) De SWR is altijd vrijwel 1:1, (tegen mijn oorspronkelijke
verwachting in), de meter op de FT857 komt eigenlijk nooit uit de hoek.
Sinds ik in de jaren '70 meerdere 3-bands "rotary dipoles" maakte ben ik ben een fan
van coaxtrapjes: ik vind het erg leuk om ze te maken en ben altijd weer blij verrast
wanneer ze uitstekend blijken te werken!
En ik snap wel waarom iedereen een eindgevoede halvegolf antenne wil voor op
vakantie: het is zo makkelijk. Méér antenne dan een kwartgolf (immers 2 keer zo
lang!) en geen radialen nodig. En allemaal enthousiaste rapporten, de een werkt er
nog meer DX mee dan de ander! Wat wil je nog meer?
Antwoord op die laatste vraag: een multiband End-Fed...
_________________
73 de Aloys PA3DAT
FT-7|817ND|847|857D|7400|2 x TR-2300| TenTec R4020 |7 Condors|13 porto's|FiFi SDR
BQC #357, member of http://www.PE3V.nl (voorheen PA3FKN)

Omhoog
on4gin

Berichttitel: Re: multiband Par End-Fedz nabouwen

Geplaatst: 19 jul 2011, 08:28

Ik heb net de tijd gehad om alsook eens een endfed te maken voor de 3 banden.
gegevens vooropgesteld:
Geregistreerd: 21 nov
2009, 21:58
Berichten: 285
Woonplaats: Erpe

spoel: diameter 16mm - lengte 56mm - 94w met 0,6mm (had ik nog liggen) ongeveer 4,7meter draad.
Voor de zekerheid een 10 windingen extra opgelegd kwestie om kunnen aan te passen.
Resultaat meting 34µH, dus afblijven dacht ik.
Dus in feite 104w op een diameter 16mm en dan iets langer dan 56mm!
FT140-43 met 2 x 14w
Draad voor de spoel 9,80m
Draad na de spoel 1,95m
Draad is opgehangen horizontaal op een hoogte 2 meter ( testfase )
Gisterenavond dan vlug eens een meting gedaan en ziehier het resultaat.
Bijlage:

endfed2.PNG [ 12.81 KiB | 815 keer bekeken ]

Eerste dip zit op 1,4Mhz!!
Tweede zit ik te hoor 7,4Mhz
Derde, raar maar waar 18,3Mhz !!
Vierde 28,4Mhz
Spijtig genoeg begon het te regenen, dus zal vanavond proberen iets beter op te hangen en
vergelijken met eventueel eens verticaal te hangen.
Graag jullie mening?
_________________
_________________
73's de Gino - ON4GIN
FT-920/Kenwood TS480SAT
Endfed 10-15-20-40-80

Omhoog

PA3HHO

Berichttitel: Re: multiband Par End-Fedz nabouwen

Geplaatst: 19 jul 2011, 15:31

on4gin schreef:

Derde, raar maar waar 18,3Mhz !!

Hou maar eens een dipmeter bij (alleen!) de spoel. De SRF voor deze spoel ligt dicht bij 18 MHz. De
spoel werkt op die frequentie als L/C kring (= trap) door inductie + eigen capaciteit en "trekt" het
stuk draad voor de spoel ahw in resonantie.
Geregistreerd: 27 nov
2010, 10:17
Berichten: 820
Woonplaats: Druten

@PA3DAT: Aloys, weer een mooi voorbeeld van waar we het over hadden! Had je al spoeltjes
gemeten met de DM-81?? Recept voor een 10m "coil-only-trap" staat in één van mijn berichtjes
hiervoor. De L/C verhouding van zo'n "coil-only-trap" is relatief groot (vrijwel altijd is de inductie
groter dan de capaciteit dus L/C > 1), het nadeel daarvan is dat de bandbreedte vrij klein is maar
met de wetenschap dat een impedantie van 1000 Ohm al genoeg blijkt te zijn om een deel na de
spoel of trap af te sluiten, zou ik me daar niet teveel zorgen over maken. Ik meen dat een voordeel
van hogere L/C verhouding is dat de verliezen relatief klein zijn.
Ben vandaag bezig geweest met mijn "mini end-fed"; een variatie op mijn eerdere "halve end-fed" van
ong. 6m lang. De versie waar ik nu mee bezig ben, heeft twee spoelen; eerst 4,8m draad dan een
"halve spoel" (zelfde als gebruik in mijn halve end-fed, SRF 30 MHz) >> ong. 80 cm draad >> "normale
spoel" (iets overwonden, SRF richting 15 MHz) en dan nog 1,5m draad. De resultaten tot nu toe zijn
zeer bemoedigend en het geheel past precies langs mijn hengeltje van 7,2m.
_________________
TK: Ameritron ATR-20 rolspoel tuner 1.2 kW €325

Omhoog
PA3HHO

Geregistreerd: 27 nov
2010, 10:17
Berichten: 820
Woonplaats: Druten

Berichttitel: Re: multiband Par End-Fedz nabouwen

Geplaatst: 20 jul 2011, 21:43

Ik heb mijn "short end-fed" inmiddels af en getest. Het werkt boven verwachting goed. Ik heb een
1:50 autotrafo zoals eerder beschreven met 100 pF op de ingang, dan 4,35m draad, dan een 10m
trap bestaande uit (uitsluitend!) een spoel met 12 wdg van 1mm draad op 42mm PVC buis (SRF 29
MHz). Dit is overigens een bestaande trap / spoel van een SAGANT 20/10 draad dipool. Na de eerste
spoel 1,35m draad, dan een 20m trap bestaande uit (uitsluitend!) een spoel van ong. 26 wdg op
50mm PVC buis met 0,9 mm draad (SRF op 14 MHz) en daarna nog 1m draad. Dat laatste stukje draad
is te lang (optimale SWR ligt dan onder de 7 MHz) maar kan ik in een lusje hangen en op die manier
de antenne "tunen" op 40m. De SWR op alle banden is ong. 1:1.5. De SRW op 80m is ong. 1:2.5 dus
dat laat zich wel tunen. Zoals Kees eerder terecht opmerkte is dat niet zeker niet belangrijkste,
maar de antenne bleek prima te functioneren:
Ik had twee surplus mastdeeltjes (totale hoogte 3m) in de parasolvoet gezet en daar de hengel op.
Vanuit mijn schuurtje vroeg in de avond een stuk of 10 verbindingen gemaakt op alle banden behalve
80m: 10m (IW0), 20m (9A9, IW, RA) en op 40m een aantal Engelse stations en een Frans station.
Tijdens de vakantie ben ik niet veel actief geweest, maar bij elkaar in een uurtje toch de volgende
stations gewerkt: op 80m: F1RCX (5/9+20), op 20m: GS2UG en op 10m: OK2KO, DJ1ZU, CT5KDN,
ER4DX, IB0/OM3GI, 9A5ID.
Kortom: een hele practische vakantie antenne bruikbaar voor 80 (getuned), 40, 20 en 10 van nog geen
7 meter lang! Het zal ongetwijfeld beter kunnen maar dit werkt voor vakantie goed genoeg, is
makkelijk en snel op te zetten en roept verder weinig vragen op bij camping genoten anders dan
"jullie hebben niet veel gevist deze vakantie he?" HI.
_________________
TK: Ameritron ATR-20 rolspoel tuner 1.2 kW €325
Laatst bijgewerkt door PA3HHO op 27 aug 2011, 10:49, in totaal 1 keer bewerkt.

Omhoog
Berichttitel: Re: multiband Par End-Fedz nabouwen

PA2LO

Geplaatst: 26 aug 2011, 13:25

Zo'n end-fed...dat kan toch niet wat zijn? >>>> http://youtu.be/F7kbBDftRRc
Geregistreerd: 23 jun 2008,
21:25
Berichten: 692
Woonplaats: Ermelo,
Gelderland
Omhoog
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Bericht
Berichttitel: Re: multiband Par End-Fedz nabouwen

Geplaatst: 27 aug 2011, 15:22

Hallo end-fed gebruikers

Geregistreerd: 08 feb 2011,
11:44
Berichten: 171
Woonplaats: stiens

heb mijn multiband endfed mee op vakantie gehad naar zuid engeland
had hem als een L antenne opgehangel 6m vertikaal en de rest horizontaaal
kreeg goede raporten uit nederland maar het vakantienet met ben OE/PA0BWX was een brug te ver
HI
werkt goed een ideale vakantie antenne neemt wienig ruimte in alleen 100w CW op 40m vind hij niet
leuk,Kern wordt erg warm en swr wordt dan zeer slecht.
mijn 20m/40m multi band dipool van 2x 6m werkt toch beter heeft alleen wat meer ruimte nodig en
voor de end-fed is altijd wel een plaatsje te vinden
_________________
73' Alfred PA7AL
http://www.pa7al.mijnalbums.nl

Omhoog
PG8M

Berichttitel: Re: multiband Par End-Fedz nabouwen

Geplaatst: 28 aug 2011, 09:14

Ook ik heb de End-Fed (mijn eigen 4 band versie wel te verstaan) mee op vakantie gehad en ben er
ook tevreden over, Ik heb verbindingen over de hele wereld gemaakt, VK,JA,LU,VE,K9,YC,9K2 en
vele anderen. Dat alles zonder tuner.
We zijn in Nederland gebleven (Rimburg) en het weer werkte gelukkig mee om regelmatig wat
verbindingen te maken

Geregistreerd: 19 jul 2010,
14:43
Berichten: 325
Woonplaats: JO21tv

Inmiddels heb ik een 2e FT-140-43 op de kop getikt en heb deze twee tegen elkaar gezet en
doorgemeten met de netwerk analyzer.
Let wel, ik heb er iets minder windingen op dan de "voorgeschreven" 2+7+7, ik heb 2+7+5 dat gaf mij
een betere SWR op de hoge banden.

Gemeten verliezen bij diverse frequenties:
2,5 MHz -2,09 dB
5 MHz -1,61 dB
10 MHz -1,31 dB

15
20
25
30
35
40
45
50

MHz
MHz
MHz
MHz
MHz
MHz
MHz
MHz

-1,24
-1,17
-1,17
-1,21
-1,30
-1,45
-1,69
-2,10

dB
dB
dB
dB
dB
dB
dB
dB

_________________
73, Marcel
website: PG8M
Laatst bijgewerkt door PG8M op 06 mei 2012, 17:05, in totaal 1 keer bewerkt.

Omhoog
PA3HHO

Berichttitel: Re: multiband Par End-Fedz nabouwen

Geplaatst: 28 aug 2011, 11:24

Leuk! Een vraagje: de verliezen die je geeft, zijn die voor beide trafo's? Zoja: mag je dan concluderen
dat één trafo de helft van de door jou gemeten waarde aan verlies geeft of werkt dat niet zo?
_________________
TK: Ameritron ATR-20 rolspoel tuner 1.2 kW €325

Geregistreerd: 27 nov
2010, 10:17
Berichten: 820
Woonplaats: Druten
Omhoog
PG8M

Berichttitel: Re: multiband Par End-Fedz nabouwen

Geplaatst: 28 aug 2011, 11:57

De gemeten waarden heb ik reeds door 2 gedeeld, de opgegeven waarden gelden dus voor 1 ringkern.
_________________
73, Marcel
website: PG8M
Geregistreerd: 19 jul 2010,
14:43
Berichten: 325
Woonplaats: JO21tv
Omhoog
PD7MAA

Berichttitel: Re: multiband Par End-Fedz nabouwen

Geplaatst: 28 aug 2011, 12:50

PA3GGI schreef:

De gemeten waarden heb ik reeds door 2 gedeeld, de opgegeven waarden gelden dus voor 1
ringkern.

Is deze meting ook hetzelfde bij een hete ringkern dus bij 100 Watt belasting ?
Geregistreerd: 15 jun 2008,

73 John

17:17
Berichten: 925
Woonplaats: Maastricht

_________________
73' John
Bouwt Travelloop antennes voor 40-10m.

Omhoog
PE1BVQ

Berichttitel: Re: multiband Par End-Fedz nabouwen

Geplaatst: 02 sep 2011, 20:40

PA2LO schreef:
Geregistreerd: 08 apr
2010, 10:59
Berichten: 143

Zo'n end-fed...dat kan toch niet wat zijn? >>>> http://youtu.be/F7kbBDftRRc

Even off-topic:
Zie voor meer info over Raf - ON5RZ met zijn fietstocht door de States en Canada op zijn blog:
http://on5rz.blogspot.com
73 de Hans

Omhoog
PA3HHO

Berichttitel: Re: multiband Par End-Fedz nabouwen

Geplaatst: 03 sep 2011, 12:42

Vandaag heb ik voor de velddag ook mijn verkorte multiband end-fed opgebouwd. Nog geen
kwartiertje werk. Mijn versie is 7m lang en heeft twee spoelen/traps. Staat nu op vier mastdeeltjes
van elk 1,2m lang, voedingspunt op ong. 5m hoogte. Ik heb al even wat verbindingen gemaakt en
e.e.a. lijkt weer prima te werken, ik heb gevraagd om echte signaalrapporten en die waren toch
zeer lovend.

Geregistreerd: 27 nov
2010, 10:17
Berichten: 820
Woonplaats: Druten

SWR is < 1:1.5 op 40m, 20m en 10m. Op 15m is de antenne prima te tunen. Volgende week hoop ik
mijn RigExpert AA-50 te ontvangen, dan kan ik eens meten waar de antenne resonant is enzo.
Antenne is aangesloten op mijn TS-50 gevoed door een auto accu van 40A. Wanneer ik niet zend,
hang ik die even aan de lader (dat mag toch wel?). Voor vakantie en dit soort activiteiten vind ik het
echt een PRIMA antenne. Vanmiddag QRV vanuit de achtertuin... leuk hoor!
_________________
TK: Ameritron ATR-20 rolspoel tuner 1.2 kW €325

Omhoog
PA3HHO

Berichttitel: Re: multiband Par End-Fedz nabouwen

Geplaatst: 03 okt 2011, 13:58

Ik heb inmiddels een grotere FT-240-41 ringkern binnen om een versie te maken die wat meer
vermogen aan kan. Ik wil weer een versie voor 80/40 maken. Moet ik dan weer 3 bifilaire en 18
"gewone" windingen maken of is 2/14 voldoende omdat het een grotere ringkern is?
Hoeveel vermogen zou ik er met deze ringkern in moeten kunnen stoppen?
Heeft het nog zin om twee FT-240-41 kernen te stapelen?
Ik kan ong. 400W maken op 80 en 40, eindgevoed is in mijn situatie toch wel ideaal, vandaar.
Geregistreerd: 27 nov
2010, 10:17
Berichten: 820
Woonplaats: Druten

_________________
TK: Ameritron ATR-20 rolspoel tuner 1.2 kW €325

Omhoog
PA3HHO

Berichttitel: Re: multiband Par End-Fedz nabouwen

Geplaatst: 03 okt 2011, 18:53

Praktijk is de beste leermeester en op de laatste dag mooi weer toch maar weer het dak op gegaan.
Ik zal mijn eigen vragen even beantwoorden...

PA3HHO schreef:

FT-240-41 ringkern - - versie voor 80/40 maken - - 3 bifilaire en 18 "gewone" windingen?

Geregistreerd: 27 nov
2010, 10:17
Berichten: 820
Woonplaats: Druten

Ik had mooi dik speaker snoer liggen, dat wikkelt wat fijner, dus dat maar gebruikt. 3 bifilaire wdg
(niet getwist maar parallel), toen nog 7 gewone wdg, oversteken en nog 11 wdg. 20m draad er aan,
een flinke spoel en nog 3m. Mijn RigExpert AA-50 gaf een prachtige dip op 7.080 MHz en bandbreedte
was heel behoorlijk, over de hele band beter dan 1:1.5. Op 80m was het niet OK, een dip ergens ver
bededen 3 MHz, spoel is te groot of draad erna te lang. Ik kreeg een 5/9 +20 dB rapport uit Praag
(met ong. 250W), daarvoor werkte dit station een Duitser die een "gewone" 5/9 kreeg, gelukkig had
mijn tegenstation even tijd voor een paar testjes en bevestigde mij dat het station dat hij hiervoor
werkte maar net een S9 signaal neerzette, soms nog iets eronder, ik zat op +20. Dat werkte dus
prima. Op 80 heb ik het even geprobeerd maar de SWR was waardeloos, was wel te tunen maar daar
krijg ik "hete vingers" van, niet fijn.

Citaat:

Hoeveel vermogen zou ik er met deze ringkern in moeten kunnen stoppen?

Ahum... niet zoveel geloof ik . Op 40m was de antenne prima, zelfs zonder tuner. Ik heb er
geruime tijd 400W CW ingestopt, de SWR bleef prima, geen verandering. Tot mijn verbazing was de
SWR op 20m ook heel behoorlijk. De draad zou door de spoel zou eigenlijk iets te lang zijn voor 20m,
net zoals de normale end-fed iets te lang is voor 10m. Ik had geen condensator gemonteerd dus ik
had geen goede SWR verwacht maar dat bleek alleszins mee te vallen. Even voorzichtig beetje
proberen met 100W. SWR bleef goed maar liep iets op... Hmmm... zou toch moeten kunnen... Nog
maar even zenden... SWR loopt langzaam op (kern wordt warm?!)... SWR loopt opeens snel op (kern
heet?!)... Dat effect had ik bij mijn eerdere versie ook met 200W CW uit de TS-480 maar als ik dan
even wachtte, was de SWR weer normaal (lees: kern afgekoeld). Helaas pindakaas, de SWR werd niet
meer beter, mijn RigExpert meet nu een veeeel te lage impedantie...
STOM van me... dat speakerdraad is prachtig spul, maar smelt natuurlijk als boter in de zon als het
een beetje warm wordt. Ik vermoed dat het koper tegen de kern aanligt... Tja dan houdt het op...
Of de kern is misschien gesprongen, staat een mooi plaatje op de site van Frits van een gebarsten
FT-240-43. Kost even een paar uur, maar dan heb je ook niks
Nouja... wel een ervaring rijker. Ik zal morgen het doosje eens open maken, als het er spectaculair
uitziet, zal ik wel even fotootjes maken. Het concept werkte in ieder geval wel goed op 40m.
_________________
TK: Ameritron ATR-20 rolspoel tuner 1.2 kW €325

Omhoog
Theo

Berichttitel: Re: multiband Par End-Fedz nabouwen

Een mens speelt wel eens wat
Wilde iets goed voor 160 en lager maken.

Geplaatst: 03 okt 2011, 19:58

Ring kern komt bij conrad vandaan.

  

Omhoog
PA3HHO

Berichttitel: Re: multiband Par End-Fedz nabouwen

Geplaatst: 04 okt 2011, 10:08

OK, ook met "gewoon draad" zie ik, maar wat is dat voor trafo / balun? Geen 1:50 autotrafo voor een
end fed toch?
_________________
TK: Ameritron ATR-20 rolspoel tuner 1.2 kW €325

Geregistreerd: 27 nov
2010, 10:17
Berichten: 820
Woonplaats: Druten
Omhoog
pa0ejh

Berichttitel: Re: multiband Par End-Fedz nabouwen

Geplaatst: 04 okt 2011, 10:43

Ja , lekker duidelijk....
Geregistreerd: 05 mei
2008, 13:23
Berichten: 982
Woonplaats: Brunssum

Lijkt op een Unun 1:4 , 1:9 ; 1:16 en de kern? een R58 N30 ??
Misschien kan Theo nog vertellen op welke 'uitgang' hij heeft
gemeten.....
_________________
73's Egbert PAØEJH. Licensed since 1971.
Bouwt MultiBand-QRO-EndFed's voor 80-40-20m en 160-80-40m

Omhoog
PA3HHO

Geregistreerd: 27 nov
2010, 10:17
Berichten: 820
Woonplaats: Druten

Berichttitel: Re: multiband Par End-Fedz nabouwen

Geplaatst: 04 okt 2011, 20:32

Speakersnoer was inderdaad deels gesmolten. Ook de coax lag wat onhandig tegen de kern aan en is
heet geworden; mantel van coax tegen kern aan. Niet OK dus. Autotrafo opnieuw gemaakt van twee
(gestapelde) FT-240-43 kernen en 1.8 mm "magnet wire", weer met 3 + 7 + 11 wdg. 19.5 meter draad
eraan, flinke spoel, 4m draad. Werkt perfect op 40m! Draad is iets te kort want SWR is optimaal
boven in de band maar nog zeer acceptabel onder in de band. Rapporten zijn zeer lovend. Met 250W
CW blijf de SWR stabiel, en zelfs na een paar minuten met 400W punt-streep-punt salvo's met af en
toe mijn call geen centje pijn; SWR verloopt niet. Oh.. SWR op 80m is niet best (wel te tunen),
resonantie ligt veel lager, ergens op 2.8 MHz. Ik denk dat de spoel te heftig is. Dit was een
verlengspoel van een Sagant 40/80 dipool. Na de spoel (na 10m) hoefde nog maar 1m draad dus
vervangt ong. 9m draad. Zal wel iets teveel van het goede zijn. Ik neig te zeggen dat voor 100W CW
een grote FT-240-43 kern geschikter is dan de FT-140-43. Ik had met de kleine kern met 100W CW
toch ook al last van stijgende SWR tijdens een wat langere sessie.
_________________
TK: Ameritron ATR-20 rolspoel tuner 1.2 kW €325

Omhoog
pe5t

Berichttitel: Re: multiband Par End-Fedz nabouwen

Geplaatst: 04 okt 2011, 21:44

Geregistreerd: 20 apr
2010, 08:35
Berichten: 1139

Op een spanningspunt met een ringkern een draad aanpassen aan een 50 Ohm kabel en er dan 400
Watt op loslaten is vragen om moeilijkheden. De spanning over de winding kan flink oplopen (400
Watt en 1000 Ohm tegen de 1000 Volt piek) en spanningsdoorslag geven. Verzadiging van de kern kan
de zaak flink opstoken. En dan is hij zomaar kapot.
Kees

Omhoog
Theo

Berichttitel: Re: multiband Par End-Fedz nabouwen

Geplaatst: 05 okt 2011, 07:08

PA3HHO schreef:

OK, ook met "gewoon draad" zie ik, maar wat is dat voor trafo / balun? Geen 1:50 autotrafo voor
een end fed toch?

De draad is bij dx wire man gekocht en de kern komt bij conrad vandaan.
Is 8 euro nog wat bij conrad.
De bijdrage heb ik gedaan, om een idee te geven dat het niet altijd duur hoeft te zijn.
Dit is een un un voor de vakantie.

Omhoog
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Bericht
Berichttitel: Re: multiband Par End-Fedz nabouwen

Geplaatst: 05 okt 2011, 07:14

pa0ejh schreef:

Ja , lekker duidelijk....
Lijkt op een Unun 1:4 , 1:9 ; 1:16 en de kern? een R58 N30 ??
Misschien kan Theo nog vertellen op welke 'uitgang' hij heeft
gemeten.....

Sorry dat het voorbeeld niet helder was.
Maar het is een un un en bedoelt als voorbeeld voor de topic starter.
En ik heb het gemeten mbv een weerstand en de verhouding.
De kern lijkt veel op de TX58/41/18-4C65, conrad zelf geeft geen type aan.
Maar het daten blad geeft bijna indentieke speks af.

  

Omhoog
pe5t

Geregistreerd: 20 apr
2010, 08:35
Berichten: 1139

Berichttitel: Re: multiband Par End-Fedz nabouwen

Geplaatst: 05 okt 2011, 08:05

Theo, hij zit nogal ''laag in de band''.
Volgens mij kan het met minstens de helft minder windingen.
Dan wordt hij voor 2 MHz alleen maar beter en is hij mogelijk ook voor 80 en 40 bruikbaar
Kees

Omhoog
PG8M

Berichttitel: Re: multiband Par End-Fedz nabouwen

Geplaatst: 05 okt 2011, 08:25

Theo schreef:

PA3HHO schreef:

OK, ook met "gewoon draad" zie ik, maar wat is dat voor trafo / balun? Geen 1:50 autotrafo

voor een end fed toch?
Geregistreerd: 19 jul 2010,
14:43
Berichten: 325
Woonplaats: JO21tv

Dit is een un un voor de vakantie.

Ik ben ook wel benieuw wat het dan eigenlijk precies is, het is niet voor de Par End Fedz zo te zien.
Maar wat dan wel , een 1:1 1:4 1:9 1:16 1:25 1:36 1:49 unun ???? zo te zien met meerdere uitgangen,
en hoe is het bedraad ?
_________________
73, Marcel
website: PG8M

Omhoog
Theo

Berichttitel: Re: multiband Par End-Fedz nabouwen

Geplaatst: 05 okt 2011, 08:29

Dank je Kees, maar ik wil juist iets hebben wat laag in de band zit.
Ik heb ook een plot met de meting tot 30 MHz.
Zoals het nu gemaakt is, is het nog tot 40 meter te gebruiken.
Maar de nadruk is echt lange en middengolf, waar wij nog twee stukjes band mogen gebruiken.
Ik wilde daar wat spelen met aanpassingen en rendament van je systeem.
Maar ik ga off topic

  

Omhoog
PA3HHO

Berichttitel: Re: multiband Par End-Fedz nabouwen

Geplaatst: 05 okt 2011, 21:33

pe5t schreef:

Op een spanningspunt met een ringkern een draad aanpassen aan een 50 Ohm kabel en er dan 400
Watt op loslaten is vragen om moeilijkheden. De spanning over de winding kan flink oplopen (400
Watt en 1000 Ohm tegen de 1000 Volt piek) en spanningsdoorslag geven. Verzadiging van de kern
kan de zaak flink opstoken. En dan is hij zomaar kapot.

Geregistreerd: 27 nov
2010, 10:17
Berichten: 820
Woonplaats: Druten

Ja dat blijkt. Is ook geen probleem, je moet het soms toch ook in de praktijk ervaren. Ik had die
eerste versie met speakerdraad en een enkele FT-240-43. Huidige versie is met twee van die kernen
gestapeld met goed enamel draad van 1.8 mm. Zojuist bijna paar uur op 40m gezeten met 250 - 399
Watt. Antenne gaf geen krimp en ik mocht meermaals bloemen in ontvangst nemen voor het hardste
signaal van Nederland... Oh... behalve toen Harrie, PE1JXI het licht in Geleen wat feller liet branden
HI, er is altijd baas boven baas maar ik ben erg tevreden met mijn ouwe boot anker (SB-200).
Kortom: het werkt prima op 40m en de testjes op 80m waren ook hoopgevend. Ik vind het prima zo.
Ik ga het t.z.t. nog wat netter wegbouwen (nu niet zo netjes) en wat minder wikkelingen op de spoel
en wat meer draad na de spoel, dan is het op 80m misschien nog wat wat beter. De bandbreedte is
nl. maar heel beperkt maar nu gelukkig wel mooi resonant op 3.7 MHz.
_________________
TK: Ameritron ATR-20 rolspoel tuner 1.2 kW €325

Omhoog
PA3HHO

Berichttitel: Re: multiband Par End-Fedz nabouwen

Geplaatst: 10 okt 2011, 16:50

Ik heb inmiddels ook een poging ondernomen om een "normale" end-fed te bouwen. Daar loop ik
tegen een vreemd probleem. Op 20m is de laagste (!) SWR niet beter dan 1:3, echter wél op de
frequentie waar ik 'm wil hebben (14.2 MHz). Mijn RigExpert geeft ook geen lagere dip onder of
boven deze frequentie, dus de draadlengte tot de spoel lijkt me OK. Wanneer ik de 150 pF monteer
voor 10m, wordt de SWR op 20m beter; over de hele band beter dan 1:1.5.

Geregistreerd: 27 nov
2010, 10:17
Berichten: 820
Woonplaats: Druten

Op 10m is het hopeloos, zowel met C als zonder C, maar aangezien de antenne niet gebruikt gaat
worden voor 10m is dat geen probleem. Op 7.1 MHz is de SWR netjes 1:1.5 maar de bandbreedte is
beperkt, ong. 80 kHz (dus 40 kHz boven én onder het punt waar SWR minimaal is), is dat normaal?
Mijn spoel heeft iets meer windingen dan gebruikelijk (ong. 38 uH), de draad na de spoel is derhalve
ook iets korter (ong. 1,5 meter).
Wat ik me nu (iets later) bedenk: mijn 80/40 end-fed hangt bij de 40/20 end-fed in de buurt. Zou dit
de oorzaak zijn van het verschijnsel op 20m? (hoge SWR en pas met 150 pF over ingang lage SWR).
_________________
TK: Ameritron ATR-20 rolspoel tuner 1.2 kW €325

Omhoog
pe5t

Geregistreerd: 20 apr
2010, 08:35
Berichten: 1139

Berichttitel: Re: multiband Par End-Fedz nabouwen

Geplaatst: 10 okt 2011, 18:39

Deze antennes behoren tot de categorie eind gevoede halve golf antennes.
Ze worden spanningsgevoed.Op een zeer hoogohmig punt. Dat dit lukt met een ringkerntrafo valt mij
mee. Kennelijk is de impedantie nog laag genoeg om te kunnen worden getransformeerd naar 50
Ohm. Het gaat waarschijnlijk het beste bij die versies die met spoelen of traps voor meerdere
banden geschikt zijn gemaakt. Dergelijke toevoegingen verlagen de stralingsweerstand. En hoe lager
die is des te beter kan er met zo'n kern getransformeerd worden.
Waar je volgens mij tegen aan loopt is het ontbreken van een stabiele retourweg. De
''tegencapaciteit'' bestaat uit de buitenmantel van de coaxkabel en de omgeving daarvan. Dit circuit
is niet op de werkfrequentie afgestemd. Wanneer je de antenne opstelling verandert, dan verander
je al snel de impedantie van de retour weg en de transformatie naar 50 Ohm kan dan verkeerd
uitpakken met een hogere swr als gevolg. Ook al is de resonatiefrequentie niet verandert. Datzelfde
gebeurt ook als je de eventuele spoelen of traps in de straler verandert. Of als er andere geleiders
van enige lengte in de buurt van de straler zijn. De stralingsweerstand wordt anders, de
resonantiepieken zitten op de juiste plaats maar de swr op het resonantiepunt is hoger.
Kees

Omhoog
PA3HHO

Berichttitel: Re: multiband Par End-Fedz nabouwen

Geplaatst: 10 okt 2011, 19:45

Hoi Kees, beinvloeding door de andere draad leek me bij nader inzien ook wel heel logisch. Is wel
vervelend want ik kan 'm nu niet goed testen (is voor iemand anders). Ik heb de end-fed zelf een
tijdje afgedaan als "kan niet optimaal zijn" en ben voor 80/40 gaan experimenteren met normale én
OCF dipool, 80m niet full-size, daarom ook wat met lintlijn geëxperimenteerd. 10m GFK mast achter
het huis (voet op 4m, top op 14m), alu vlaggenmastje van 3m voor tegen het huis (top op 8m).
Voeding via 300 Ohm lintlijn met onder de mast, en later zelfs in de shack een 1:4 air core balun.
Resultaten (ontvangst) best aardig maar echt niet veel beter dan ik gewend was, met het zenden
eigenlijk geen bijzondere rapporten, huis leek (volgens buurman maar ook volgens mijzelf) een
vlaggenschip.
Geregistreerd: 27 nov
2010, 10:17
Berichten: 820
Woonplaats: Druten

Toch maar weer een end-fed voor 80/40 gemaakt nu wat serieuzer voor 400W. Gemaakt van twee
gestapelde 60mm FT-240-43 ringkernen, bifilair 3 wdg 1.8 mm draad, dan nog 7 + 11 normale
windingen. Draad aan de trafo ong. 19,5m, dan een stevige spoel (120 wdg van 1mm draad op 30mm
PVC), dan nog 2m draad. Coax is ong. 10m lang maar maakt geen bal uit wat ik er aanhang: zelfde
meetresultaten met de analyzer. SWR over de hele band beter dan 1:1.5, resonantie mooi midden in
de band. Op 80m netjes resonant rond 3.7, optimale SWR iets lager in frequentie. Bandbreedte is

beperkt (ong. 100 kHz) maar is prima te tunen. Ik kan het zelf ook nog steeds niet geloven, maar de
praktijk wijst het volgende uit:
Voor mij veel practischer weg te spannen; geen masten nodig oid (achtertuin ong. 25m diep)
Mooiste oplossing om te zien (draad nauwelijks zichtbaar), buurman is weer helemaal blij
SWR prima op gehele 40m band, en beter dan 1:2.5 op 80m band
Antenne kan moeiteloos langere tijd 400W aan.
Zelfs met 400W CW geen last van storing instraling, hete knoppen etc.
Samsung TV op slaapkamer gaat niet meer spontaan aan/uit en geen storing meer op DECT
telefoon (voorheen met getunede antennes en +/- 150W van de TS-480HX wél)
Mijn signaal op 40 is, als ik mijn tegenstations mag geloven, zelfs met 100W spijkerhard
(minstens +10 dB) tov andere stations die rapporten vanaf 5/7 ontvingen
Mijn signaal op 80 is met 100W vergelijkbaar met andere stations met 2 x 13 tot 15m draad en
met meer vermogen beter dan de meeste 100W stations met "meer draad"
Hoe het werkt dat weet ik niet, maar dat het werkt dat weet ik 100% zeker. Sked op 40? Kun je het
zelf horen. Nodig wat andere stations uit ter vergelijking. Ik woon aan het water, in mijn gehele
achtertuin van ong. 25 x 10m zit het water al 50cm tot 1m onder de grond; wellicht heeft dat er nog
iets mee te maken? Met andere 40m antennes behaalde ik niet zulke goede resultaten, zelfs niet met
de gekochte Fritzel FD3. Kortom: ik ben een gelukkig mens.
_________________
TK: Ameritron ATR-20 rolspoel tuner 1.2 kW €325

Omhoog
pe5t

Geregistreerd: 20 apr
2010, 08:35
Berichten: 1139

Berichttitel: Re: multiband Par End-Fedz nabouwen

Geplaatst: 10 okt 2011, 21:18

Tussen die twee antennes, de end-fed en de ergens in het midden met lintlijn gevoede is niet veel
verschil. Even lang, even hoog, of laag zo je wilt (neem ik aan), horizontaal en beide relatief kort
voor 80. Mits je de verliezen in de hand houdt (moet die kern niet te heet worden) zullen die dingen
ongeveer hetzelfde presteren. Dw.z. de meeste energie recht omhoog lanceren en dat is gunstig voor
sterke signalen in Europa.
Je hoeft mij er niet van te overtuigen dat jouw eind-gevoede antenne jouw en de buurman erg
gelukkig maakt. Ik geloof graag dat je een sterk signaal produceert. Ik probeer verklaringen te
vinden voor de technische zaken waar jij vragen over stelt. Waarom je eind-gevoede draad minder
stoort? Omdat de veldsterkte die door deze antenne ter plekke van de getroffen apparaten
geproduceerd wordt lager is. Waarom is die lager? Mogelijk hangt hij wat verder weg en niet over het
huis. Mogelijk heeft hij meer verliezen dan je vermoedt.
Kees

Omhoog
PA3HHO

Berichttitel: Re: multiband Par End-Fedz nabouwen

Geplaatst: 11 okt 2011, 11:49

Prestaties (zowel ontvangst als signaal rapporten) waren inderdaad vergelijkbaar, zeker op 40m.
Nadeel van de met lintlijn gevoedde draad was dat ik wel moest tunen, zowel op 40 als op 80. De Rx
was de werkfrequentie ook niet (nabij) 0, lengtes waren niet erg nauwkeurig. Deze antenne gaf,
zelfs met iets meer dan 100W (TS-480HX) vaak al storing op de DECT telefoons.

Geregistreerd: 27 nov
2010, 10:17
Berichten: 820

Gisteren even getest met 400 (ahum) Watt zowel op 40 als op 80: geen enkele storing. Op beide band
NIET getuned. Op beide banden is op de gewerkte frequenties Rx nabij 0. Ik moet wel zeggen dat ik
destijds mijn T-tuner misschien niet optimaal afstemde; nu heb ik output C altijd maximaal staan
(zie andere thread), dat lijkt inderdaad wel beter te werken. Kernen zijn twee van die grote 60mm
jongens, die worden niet heet volgens mij. Op dat moment begon bij mijn eerdere versie met enkele
FT-140-43 de SWR op te lopen. Zelfs bij lange doorgangen met 400W blijft naaldje nu dood in de

Woonplaats: Druten

hoek liggen. Hoogte is uiteraard niet geschikt voor DX, maar Europa lukt prima. Op 40m komen de
Amerikanen soms aardig binnenknetteren dus ik hoop die wel een keer te werken. 80m is
logischerwijs alleen lokaal (Benelux / Europa).
De antenne hangt inderdaad niet meer over het huis, dat scheelt ongetwijfeld in storing. Tov alle
andere antennes die ik op 40m heb gebruikt is de ontvangst opvallend goed en krijg ik nu ook, voor
het eerst in mijn zendcarriëre, lovende rapporten op 40m. Dat zegt misschien meer over mijn vorige
antennes dan over deze, maar juist daarom heb ik ook even met lintlijn gevoede dipool getest om
verschil te kunnen waarnemen. De end-fed presteert, in mijn situatie beter en is bovendien
practischer. Kan ik misschien iets meten aan de antenne zelf?
_________________
TK: Ameritron ATR-20 rolspoel tuner 1.2 kW €325

Omhoog
PA9BC

Berichttitel: Re: multiband Par End-Fedz nabouwen

Geplaatst: 17 okt 2011, 12:37

Hallo allemaal.
Na 12 jaar niet meer met de hobby bezig te zijn geweest, ben ik na de aanschaf van een Yaesu FT 950
weer actief.
En had dus (snel) behoefte aan een antenne, het dak is nog even geen optie.
Ik woon zoals zo velen in een rijtjeshuis met tuin aan de achterkant, tuin is 17 meter diep.
Geregistreerd: 23 mei
2011, 20:48
Berichten: 26
Woonplaats: Pijnacker

Dus besloten een end fed te maken omdat ik het e.a. hiervoor zo had liggen, en heb ik in eerste
instantie gekozen voor 15 meter, vraag met niet waarom, 10 of 20 had ook gekund.
Ik gebruik een luchtspoel van ongeveer 3uH, hij was eerst 4uH maar tijdens de exp. heb ik er wat
vanaf moeten knippen, de C is variabel, vond ik even wat handiger als coax knippen, de C staat nu
op 18pF, plaatafstand ong. 1,5 mm, geen doorslag gemerkt bij 100 W.
De lengte van de draad is gewoon 300/21,2 x 0,95.
Het geheel hangt uit het zolderraam 0ng. 9 meter hoog en loopt schuin weg naar een mastje van 2 m.
wat op de schuur staat, gemiddelde hoogte schat ik op 7 m.
Had wat last van RF in de shack, maar dat kan ook komen door directe instraling, het voedings punt is
heel kort verwijderd bij de rest van de apperatuur, toch de kabel maar door een 5 tal ringkernen
opelkaar gestapeld gehaald, hoorde toen niks meer, over de luidspreker boxjes.
De coax is maar iets van 3 meter lang, kon het hele geval op 1:1,5 krijgen met de variabele C, zoder
de tuner van de FT950 te gebruiken.
Ben nog even met een tegencapaciteit aan de gang geweest doch dit had meteen een dramatisch
effect op de SWR, al moet ik zeggen dat ik dit niet uitgediept heb.
De lengte van de coax is zeker van invloed.
De antenne hangt dus niet hoog en tussen de huizen de buren heb ik nog niet gehoord.
De draad wijst naar het noorden en is zeker richtingsgevoelg, blijkbaar heb ik ook te maken met
reflecties, wat ik hoor en kan werken klopt niet met de gangbare theorie.
Toch heb ik met deze antenne al leuke verbindingen gemaakt, buiten het gangbare 5.9 verkeer op
niet meer dan 1000/2000 Km afstand, ook Cuba en Indonisie, en dat verbaasde mij wel, geen 5.9 op
deze afstanden maar toch een solide 5.5 QSO in phone.
Dit wilde ik even laten weten, en ben benieuwd naar ervaringen en of tips van anderen.
73'de PA3BYK
Bijlagen:

DSC_0001.JPG [ 2.09 MiB | 792 keer bekeken ]

_________________
Zet 3 zendamateurs in een kamertje, geef ze 1 probleem en na een kwartier heb je 5 meningen.
Omhoog
PA1SSB

Berichttitel: Re: multiband Par End-Fedz nabouwen

Geplaatst: 02 nov 2011, 19:51

Hallo,
Geregistreerd: 24 jan 2010,
14:43
Berichten: 34

Ik ben bezig met het bouwen van een multiband end fed antenne voor 10 20 en 40 meter. Ik heb de
transformator klaar en heb eens wat gemeten met een antenne analyser. Ik heb een weerstand van
3.3 kohm aan de antenne kant geplaatst en via een klemmetje aan massa gelegd. Voor 40 meter kom
ik op een swr van 1.3 over de hele band en voor de 20 meter heb ik een swr van 1.4, ook over de
hele band. Voor 10 meter is het een ander verhaal. Hier kom ik niet lager dan een swr van 2.0 over
een groot gedeelte van de band. Ik heb een C geplaatst aan de 50 ohm kant en heb zelfs allerlei
waardes van C geprobeerd van 15 tot 180 pF toe maar de beste resultaten heb ik nog met een C van
56 pF. Haal ik die C weg dan heb ik een swr van 2.8 op 10 meter (zo rond 28.400 Mhz). Ook heb ik al
getracht wat te spelen met de wikkelingen (wat dichter of verder van elkaar) maar dit maakt weinig
tot niets uit. Toch zie ik hier op het forum dat er mensen zijn die een iets betere swr halen op 10
meter dan wat ik nu heb. Zijn er nog mensen die wat ideeen hebben om de zaak op 10 meter wat te
kunnen verbeteren? Ik merk trouwens met andere waardes van C (met name wat groter) dat mijn 20
meter band swr dan ook wat slechter gaat worden. Ik dacht dat de C enkel invloed had op de swr in
de 10 meter band?
groeten
Mark
Bijlagen:
Opmerkingen bij bestand: de transformator

IMG_0365.jpg [ 1.75 MiB | 715 keer bekeken ]

_________________
PA1SSB
Omhoog
pa7al

Berichttitel: Re: multiband Par End-Fedz nabouwen

Geplaatst: 02 nov 2011, 21:28

hallo endfed bouwers
wie heeft er al een gemaakt voor 20,40,80m???
dus 10m draad spoel 35mH 2m draad spoel 77mH 6m draad ????
hoeveel windingen op de ringkern ???
_________________
73' Alfred PA7AL
Geregistreerd: 08 feb 2011,
11:44
Berichten: 171
Woonplaats: stiens

http://www.pa7al.mijnalbums.nl

Omhoog
PA3HHO

Berichttitel: Re: multiband Par End-Fedz nabouwen

Geplaatst: 03 nov 2011, 13:01

Ik heb een 80/40/20 versie met één spoel. Eigenlijk de "dubbele uitvoering" van de gangbare
40/20/10 versie. Op twee gestapelde 60mm FT-240-43 ringkernen drie bifilaire wdg, dan nog 7
normale, oversteken en nog 11 normale. 20m draad, één spoel van ong. 120 wdg 1mm draad op
40mm buis (had ik nog liggen), dan nog 1,5m draad.

Geregistreerd: 27 nov
2010, 10:17
Berichten: 820
Woonplaats: Druten

De antenne werkt dan als halve golf op 40m (SWR over hele band beter dan 1:1.7), als mechanisch
verkorte (= electrisch verlengde) halve golf op 80m (bandbreedte ong. 80 kHz) en als 2 x 1/2 golf
voor 20m. Om de SWR daar goed te krijgen moet er een C-tje over de ingang, dat heb ik nog niet
gedaan. SWR is ong. 1:3 maar Rx = 0 (dus resonant) en antenne prima te tunen. De SWR is zelfs bij
optimum nog iets te hoog, dus ik had secundair misschien één of twee windingen meer kunnen doen
(b.v. 3 bifilair + 8 of 9 normaal + 11 normaal).
De spoel had ik zo liggen van een draad antenne (SRF = 7 MHz, deze spoel heeft dus een "trapwerking"
voor 40m), ik kan wat meer draad kwijt dus ik denk dat ik zelf een spoel ga maken met 80 - 100 wdg
en na de spoel wat meer (ik kan ong. 6m kwijt) draad. Dat zal de efficiency en bandbreedte op 80m
ten goede komen. Voor mijn vakantie had ik een "halve versie" met twee spoelen van minder dan 7m

lang, zo uit mijn hoofd ong. 4,7m draad, spoel (ong. 20 wdg 1mm draad op 40mm PVC buis), 75cm
draad, spoel (ong. 40 wdg 1mm op 40mm PVC buis), 90cm draad. Het trafootje is hetzelfde als de
"normale" end-fed. Wanneer je de trafo met drie bifilaire windingen maakt en dan de dubbele maten
aanhoudt, moet je een heel eind komen: 9,4m draad, spoel van 40 wdg, 1,5m draad, spoel van 80
wdg, 2-3m draad.
_________________
TK: Ameritron ATR-20 rolspoel tuner 1.2 kW €325

Omhoog
Berichttitel: Re: multiband Par End-Fedz nabouwen

pa0ejh

Geplaatst: 03 nov 2011, 20:09

Hallo Mark.
Geregistreerd: 05 mei
2008, 13:23
Berichten: 982
Woonplaats: Brunssum

Het 'probleem' met de slechte SWR op de 10m band ligt hem in het feit dat de antenne te lang is voor
die band.
Het zijn 2 halve golven in serie en daar door moet de verkortingsfactor anders berekend worden dan
bij een enkele halve golf , ook de draden van de 3K3 weerstand spelen een rol bij metingen op 14 en
28Mhz zonder antennedraad.....
Dus de draadlengte afregelen op 14.2 en dan met de draad achter de spoel op 7.1 Mhz afregelen op
een lage Swr.
Je zal dan zien dat de resonantie voor 10m ergens bij 27.800 ligt , door de C schuift die iets op naar
boven , zodat de Swr in het SSB gedeelte van de 10M band komt te liggen , bij mij is de C 68pF en de
Swr is daar 1:1.5.
_________________
73's Egbert PAØEJH. Licensed since 1971.
Bouwt MultiBand-QRO-EndFed's voor 80-40-20m en 160-80-40m
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Auteur
pa7al

Bericht
Berichttitel: Re: multiband Par End-Fedz nabouwen

Geplaatst: 03 nov 2011, 20:12

ok bedankt voor info
zal op jacht naar ringkernen
wil iets maken met een lengte van ongeveer 16m ,ophangen als L antenne
leuk project voor het voor jaar
_________________
73' Alfred PA7AL
http://www.pa7al.mijnalbums.nl
Geregistreerd: 08 feb 2011,
11:44
Berichten: 171
Woonplaats: stiens
Omhoog
PA1SSB

Berichttitel: Re: multiband Par End-Fedz nabouwen

Geplaatst: 04 nov 2011, 15:13

Hallo Egbert,
Geregistreerd: 24 jan 2010,
14:43
Berichten: 34

Hartelijk bedankt voor de moeite die je hebt genomen om me weer even op het goede spoor te
zetten! Ik kan weer verder met knutselen. Mocht ik nog tegen dingen aanlopen dan meldt ik me wel
weer op het forum en trouwens ook als ik een mooi werkend model heb
73'
Mark PA1SSB
_________________
PA1SSB

Omhoog
Grenzgenger

Berichttitel: Re: multiband Par End-Fedz nabouwen

Wie weet waar ik in Limburg dat G302 doosje kan kopen?
Geregistreerd: 22 jan 2011,
17:19
Berichten: 25

_________________
73 Marcel DO1MCT

Geplaatst: 06 nov 2011, 16:11

Woonplaats: Selfkant Tüddern (D)

Omhoog
PD7MAA

Berichttitel: Re: multiband Par End-Fedz nabouwen

Geplaatst: 06 nov 2011, 17:19

Grenzgenger schreef:

Wie weet waar ik in Limburg dat G302 doosje kan kopen?

HaJe electronics

Geregistreerd: 15 jun 2008,
17:17
Berichten: 925
Woonplaats: Maastricht

73 John
_________________
73' John
Bouwt Travelloop antennes voor 40-10m.

Omhoog
PA1SSB

Berichttitel: Re: multiband Par End-Fedz nabouwen

Geplaatst: 04 jan 2012, 10:49

Hallo,
Geregistreerd: 24 jan 2010,
14:43
Berichten: 34

Ik zag op de site van PA3EKE dat er een multiband end fed beschikbaar is voor 80-40 20 15 en 10
meter. Lijkt me wel interessant.
Misschien zijn er mensen die dit forum weer wat nieuw leven in willen blazen met hun
experimenten??
groeten
Mark
Bijlagen:

8040201510.jpg [ 44.01 KiB | 926 keer bekeken ]

_________________
PA1SSB
Omhoog
PA2OLD

Berichttitel: Re: multiband Par End-Fedz nabouwen

Geplaatst: 04 jan 2012, 13:47

Allereerst nog de beste wensen voor 2012!

Geregistreerd: 29 apr
2011, 07:56
Berichten: 1411
Woonplaats: Arnhem

Ik denk dat als het Weer beter gaat worden en de temperatuur begint te stijgen dit draadje vanzelf
weer verder gaat.
Zelf wil ik ook een end-fedz bouwen voor mijn weekend/vakantie QTH, het liefst iets met de 80
meter er in.
Ik kan daar ruim 20 meter kwijt dus dat lijkt me geen probleem.
Een ringkern heb ik inmiddels, nu nog een kastje en het juiste spoeldraad.
Ik zag een video waarin het verschil van een 1:9 unun + 11 meter draad werd vergeleken met de
antenne die PA3EKE verkoopt.
Het antenne van EKE kwam er veel beter uit, wat is er zo verschillend aan?
_________________
Vriendelijke groet, Ben - PA2OLD / RØ6 JO21ww
Licensed since 1982.
Website: http://www.pa2old.nl

Omhoog
PF1JM

Berichttitel: Re: multiband Par End-Fedz nabouwen

Geplaatst: 04 jan 2012, 14:20

Ik gun EKE van harte zijn succes en vind het prachtig dat hij dit doorontwikkelt en op de markt zet.
En echt de hoofdprijs vraagt hij er ook niet voor.
Moet alleen wel elke keer oppassen dat ik niet in mijn broek z€!k als ik "Patent pending" op z'n site
lees. Wat valt er te patenteren aan iets wat al jaren bekend is en ook al jaren op de markt is...

Geregistreerd: 19 sep
2005, 19:16
Berichten: 582
Woonplaats: Apeldoorn
JO32af

Ik heb inmiddels voor een 40-20(-10) de trafo en spoel gewikkeld. Nu nog een analyzer en knutselen
maar. Als dat werkt, wil ik er ook nog een maken voor 80-30(-15) en eventueel nog iets combineren
met 17 en 12. En tzt kijken of ik ergens 160 bij aan kan plakken. Keuzes, keuzes....
_________________
TS830S, TS-2000X, FiFi SDR, TH-D72A
30MDG #1239, FH #2633
Smile.... Tomorrow will be worse!

Omhoog
PA3HHO

Berichttitel: Re: multiband Par End-Fedz nabouwen

Geplaatst: 04 jan 2012, 15:08

PA1SSB schreef:

Ik zag op de site van PA3EKE dat er een multiband end fed beschikbaar is voor 80-40 20 15 en 10
meter. Lijkt me wel interessant. Misschien zijn er mensen die dit forum weer wat nieuw leven in
willen blazen met hun experimenten??

Geregistreerd: 27 nov
2010, 10:17
Berichten: 820
Woonplaats: Druten

Als je even terugbladert, dan zie je dat ik al vrij lang een end-fed in gebruik heb voor 80/40. Ik heb
er zelfs op 40m (of 80m) nog even over gesproken met Rob en hem bedankt voor de inspiratie. Rob
was zelf ook bezig met een 80/40 versie, maar ik meen dat de beperkte bandbreedte hen heeft doen
besluiten deze nog niet op de markt te brengen. Naast de info op die forum (Egbert!) heeft Rob mij
via email ook een eind op de goede weg geholpen. Ik heb mijn ervaringen met mijn 80/40 end-fed
met hem gedeeld. Die zijn ronduit zeer goed op 40m en gezien de afmetingen "heel redelijk" op 80.
Op 80 is de bandbreedte overigens erg beperkt, ong. 70 kHz, maar over de hele band prima te tunen.

Mijn uitvoering: twee gestapelde FT-240-43 60mm kernen met 3 bifilaire wdg en 7 + 11 (= 18)
"normale" wdg. Laagste impedantie ligt op 80m iets boven de 50 Ohm, op 40m rond de 55 Ohm. Er
had dus nog wel een wikkeling of 2 bij gekund. Aan de autotrafo ong. 20m draad, dan een 180 uH
spoel (ong. 120 wdg 1mm draad op 30mm PVC) dan 2m draad. Die spoel had ik nog liggen van een
Sagant draad antenne. Ik kan nog wel meer draad kwijt na de spoel, dus ik ga deze nog een keer
vervangen door een 60 - 80 uH spoel en wat meer draad erachter voor een betere efficiency en meer
bandbreedte.
Modellering in MMANA leert dat de bandbreedte dan nog beperkt blijft, efficiency wordt logischerwijs
wel wat beter. Om de hele band te kunnen werken, heb je wel een tuner nodig (ingebouwde tuner
volstaat). Ik werk met 400W PEP en zelfs bij langdurig zenden geeft de antenne geen krimp en loopt
de SWR niet op (zoals met krap 200W CW bij een soortgelijke antenne met enkele FT-140-43 kern
wél gebeurde). Prestaties op 40m zijn zeer goed te noemen. Antenne is weggespannen van 10m
hoogte (mastje op dak) naar ong. 6m hoogte (boom). Op 40m diverse DX gewerkt; Canada, USA,
Japan etc.
Bijkomend voordeel: zelfs met 400W heb ik géén last meer van storing op de DECT telefoons (had ik
met 100W op 80m wel). Dat ligt waarschijnlijk niet zozeer aan de antenne, als aan het feit dat de
antenne nu vrijwel helemaal boven mijn tuin hangt en dus niet meer boven (het dak van) ons huis. Ik
heb zelfs met een FD3 niet zulke goede resultaten gehad op 40m. Op 80m is het een compromis,
maar ook die band is beter dan een getunede FD3.
_________________
TK: Ameritron ATR-20 rolspoel tuner 1.2 kW €325

Omhoog
pa7al

Berichttitel: Re: multiband Par End-Fedz nabouwen

Geplaatst: 07 mei 2012, 20:30

Hallo endfed bouwers en gebruikers
we zijn nu een half jaar verder en er zijn al heel wat multiband endfeds gebouwd heb ik zo het idee.
ik neem aan dat de antennes de hele winter uitvoering zijn getest.
had de vraag al eerder gesteld maar geen reactie gekregen
ik kan hier geen 100watt CW of PSK maken dan wordt de kern heet en de SWR schiet het rode in
de ringkern raakt dan in verzadiging.
ik gebruik hier een FT140-43 en dat gaat niet goed(in SSB gaat het wel goed)
Geregistreerd: 08 feb 2011,
11:44
Berichten: 171
Woonplaats: stiens

met een FT240-43 heb ik geen probleem,deze kern is alleen erg groot,wil het wat compact houden.
ben ik de enige met dit probleem of zijn er meer.
_________________
73' Alfred PA7AL
http://www.pa7al.mijnalbums.nl

Omhoog
pe2wdo

Berichttitel: Re: multiband Par End-Fedz nabouwen

Geplaatst: 07 mei 2012, 22:24

@PA7AL: je zou het kunnen proberen met 2 FT140-43 kernen (zie de laatste bijdrage van PA3HHO).
Mogelijk dat je dan het aantal windingen iets moet aanpassen.
Geregistreerd: 09 maart
2008, 14:27
Berichten: 135

Groet,
Willem
PE2WDO

Omhoog
PD7MAA

Berichttitel: Re: multiband Par End-Fedz nabouwen

Geplaatst: 08 mei 2012, 06:14

PA1SSB schreef:

Hallo,
Ik zag op de site van PA3EKE dat er een multiband end fed beschikbaar is voor 80-40 20 15 en 10
meter. Lijkt me wel interessant.
Misschien zijn er mensen die dit forum weer wat nieuw leven in willen blazen met hun
experimenten??
Geregistreerd: 15 jun 2008,
17:17
Berichten: 925
Woonplaats: Maastricht

groeten
Mark

Alle data voor een 5 band end fed staan op mijn blog:
http://pa-11019.blogspot.com/
have fun
73 John
_________________
73' John

Bouwt Travelloop antennes voor 40-10m.

Omhoog
pa7al

Berichttitel: Re: multiband Par End-Fedz nabouwen

Geplaatst: 09 mei 2012, 07:45

pe2wdo schreef:

@PA7AL: je zou het kunnen proberen met 2 FT140-43 kernen (zie de laatste bijdrage van
PA3HHO).
Mogelijk dat je dan het aantal windingen iets moet aanpassen.
Groet,

Geregistreerd: 08 feb 2011,
11:44
Berichten: 171
Woonplaats: stiens

Willem
PE2WDO

Hallo willem
is op zich wel een goed idee 2 FT140-43 opelkaar.
maar zit nog steeds met de vraag ,ben ik de eenige met dit 100 watt probleem probleem.
PA3EKE gebruikt volgens mij ook een FT140-43 in zijn multiband uitvoering en deze wordt voor 100
watt verkocht.
de meeste nabouwers hier hebben volgens mij ook een FT140-43 gebruikt,ben wel benieuwd
of dat wel goed gaat met 100 watt
_________________
73' Alfred PA7AL
http://www.pa7al.mijnalbums.nl

Omhoog
PA3HHO

Berichttitel: Re: multiband Par End-Fedz nabouwen

Geplaatst: 09 mei 2012, 08:40

Bij mijn eerste 80/40 prototype met enkele FT-140-43 liep de SWR op een gegeven moment ook op na
een tijdje (paar minuten) CQ in CW met 200W (TS-480HX). Ik kan me voorstellen dat dat bij
digimodes waarbij je continue uitzendt (en dus geen pauzes hebt zoals bij CW) dat bij 100W ook
gebeurt. 100W SSB is geen probleem (zelfs 200W SSB was geen probleem overigens). Ik zou gewoon
een FT-240-43 gebruiken, zo groot is die toch niet? Mijn huidige 80/40 end-fed heeft zoals gezegd
twee FT-240-43 ringkernen en geeft, zelfs tijdens langdurig gebruik met 400W, geen krimp.
_________________
TK: Ameritron ATR-20 rolspoel tuner 1.2 kW €325
Geregistreerd: 27 nov
2010, 10:17
Berichten: 820
Woonplaats: Druten
Omhoog
PD7MAA

Berichttitel: Re: multiband Par End-Fedz nabouwen

Geplaatst: 09 mei 2012, 16:45

Citaat:

"PA3EKE gebruikt volgens mij ook een FT140-43 in zijn multiband uitvoering en deze wordt voor
100 watt verkocht."

EKE gebruikt nu voor de 3 en 5 bander de grotere FT240-43 kern.
Foto door een Duitse OM gemaakt.
Geregistreerd: 15 jun 2008,
17:17
Berichten: 925
Woonplaats: Maastricht

Have fun
73 John
Bijlagen:

eke inside.jpg [ 184.24 KiB | 431 keer bekeken ]

_________________
73' John
Bouwt Travelloop antennes voor 40-10m.
Omhoog
pa5k

Berichttitel: Re: multiband Par End-Fedz nabouwen

Geplaatst: 09 mei 2012, 19:49

Iemand enig idee over de waarde van de spoel van de 5 bander multifed.
Hoeveel windingen etc etc.
Geregistreerd: 15 jul 2005,
06:50
Berichten: 22

Omhoog

Matchbox is hetzelfde, draad van 20 meter dan spoel en weer zo'n 3 meter draad.
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Auteur
PD7MAA

Bericht
Berichttitel: Re: multiband Par End-Fedz nabouwen

Geplaatst: 09 mei 2012, 20:12

pa5k schreef:

Iemand enig idee over de waarde van de spoel van de 5 bander multifed.
Hoeveel windingen etc etc.
Matchbox is hetzelfde, draad van 20 meter dan spoel en weer zo'n 3 meter draad.

Geregistreerd: 15 jun 2008,
17:17
Berichten: 925
Woonplaats: Maastricht

De maten staan op mijn blog : http://pa-11019.blogspot.com/
73 John
Bijlagen:

multiband end fed.jpg [ 22.57 KiB | 1923 keer bekeken ]

_________________
73' John
Bouwt Travelloop antennes voor 40-10m.
Omhoog
pa0ejh

Berichttitel: Re: multiband Par End-Fedz nabouwen

Geplaatst: 10 mei 2012, 17:42

@PA7AL. Alfred , met een FT140-43 als kern heeft iedereen problemen met 100W continu....
Geregistreerd: 05 mei
2008, 13:23
Berichten: 982
Woonplaats: Brunssum

Met deze kern kun je wel 100W PEP SSB maken , mits je geen Dynamiek processor gebruikt , want dan is het geen 100W PEP meer ,
evenzo met CW en PSK , want overigens de meeste koopdozen branden uit met 100W PSK , die eindtrappen zijn geschikt voor PEP
vermogen....je kunt 100W PEP vergelijken met 25 tot 30 W continu
Wil je meer vermogen maken zul je het kern-oppervlak moeten vergroten.
_________________

73's Egbert PAØEJH. Licensed since 1971.
Bouwt MultiBand-QRO-EndFed's voor 80-40-20m en 160-80-40m

Omhoog
pa7al

Berichttitel: Re: multiband Par End-Fedz nabouwen

Geplaatst: 10 mei 2012, 19:03

ok Egbert
bedankt voor info ,ik dacht al ik zal toch niet de enige zijn die 100 watt CW maakt
100 Watt PSK is een beetje te veel van het goede ,maar voor een duur test was het wel handig HI
met de FT240-43 gaat het hier prima
_________________
73' Alfred PA7AL
Geregistreerd: 08 feb 2011,
11:44
Berichten: 171
Woonplaats: stiens

http://www.pa7al.mijnalbums.nl

Omhoog
pa5k

Berichttitel: Re: multiband Par End-Fedz nabouwen

Geplaatst: 19 mei 2012, 21:16

Zo, Heb er weer 1 gemaakt.
Het is nu nog een 3-bander.
Geregistreerd: 15 jul 2005,
06:50
Berichten: 22

Ook gelijk een draad van 20 meter lengte gemaakt.
Morgen in het veld afstemmen en dan verder afwerken met eindisolator, krimpkous etc etc.
Van de week wat wikkeldraad halen zodat ik ook een spoel voor 80-meter kan maken welke dan aan de draad van 20 meter komt.

Omhoog
pa7al

Berichttitel: Re: multiband Par End-Fedz nabouwen

Geplaatst: 20 mei 2012, 11:04

wat voor ringkern heb jij gebruikt ????
ben hier nu bezig om de mantel stromen de nek om te draaien,zijn wel degelijk aanwezig
_________________
73' Alfred PA7AL
http://www.pa7al.mijnalbums.nl

Geregistreerd: 08 feb 2011,
11:44
Berichten: 171
Woonplaats: stiens
Omhoog
PD7MAA

Berichttitel: Re: multiband Par End-Fedz nabouwen

Geplaatst: 20 mei 2012, 11:56

pa7al schreef:

ben hier nu bezig om de mantel stromen de nek om te draaien,zijn wel degelijk aanwezig

Een vertical heeft altijd een tegencapaciteit nodig om zich tegen af te zetten.
Deze antenne gebruikt de coax.....
Ik gebruik in het veld gewoon een ferriet staaf met daaromheen 15 windingen rg-58, beschermd door een pvc buisje, op een halve
Geregistreerd: 15 jun 2008,
17:17
Berichten: 925
Woonplaats: Maastricht

meter van de set . Geen problemen meer
73 John
_________________
73' John
Bouwt Travelloop antennes voor 40-10m.

Omhoog
PD7MAA

Berichttitel: Re: multiband Par End-Fedz nabouwen

Geplaatst: 20 mei 2012, 16:46

DX-Wire.De levert goede ms filters vanaf 25 Euro
http://www.dx-wire.de/
have fun
73 John
Bijlagen:
Geregistreerd: 15 jun 2008,
17:17
Berichten: 925
Woonplaats: Maastricht

DX-Wire.bmp [ 1.09 MiB | 1667 keer bekeken ]

_________________
73' John
Bouwt Travelloop antennes voor 40-10m.
Omhoog
pa5k

Berichttitel: Re: multiband Par End-Fedz nabouwen

Geplaatst: 20 mei 2012, 19:55

pa7al schreef:
Geregistreerd: 15 jul 2005,
06:50
Berichten: 22

wat voor ringkern heb jij gebruikt ????
ben hier nu bezig om de mantel stromen de nek om te draaien,zijn wel degelijk aanwezig

Ik heb als ringkern een FT240-43 gebruikt.

Omhoog
pa4m

Berichttitel: Re: multiband Par End-Fedz nabouwen

Geplaatst: 21 jul 2012, 13:57

Is het mogelijk om de 5-bands versie (incl. 80M) als inverted V op te hangen?
Geregistreerd: 15 jan 2010,
18:32
Berichten: 274

Ik heb voor portable gebruik een 10m hoog mastje van dk9sq en vroeg met af of iemand al geprobeerd heeft om de +/- 23m lange 5
bander op te hangen als inverted V. Het midden komt dan ongeveer in de top van de mast, en de uiteinden op +/- 1 m boven de
grond. Dit lijkt me wel een handige /P opstelling voor een niet al te grote antenne inclusief 80M.
Vraag me af of dat goed gaat als de antenne in de top van de mast een knik maakt van +/- 90gr ?

Heb op dit moment alleen een monoband end fed voor 14MHz (geaarde versie, ontwerp pd7maa), die werkt prima.

Omhoog
pd2afo

Geregistreerd: 04 mei
2011, 21:37
Berichten: 9

Berichttitel: Re: multiband Par End-Fedz nabouwen

Geplaatst: 21 jul 2012, 18:06

Mantelspoel filter, gewoon 10 tot 15 windingen RG213 op een 110mm afvoerbuis draaien en klaar is kees, werkt perfect.
Kijk anders maar eens op de site van FRI of google eens op luchtspoel of mantelstroom filter dan vind je van alles.
Maar mijn ervaring met verticale halve golf antennes is dat als je de coax goed geaard hebt en de mast ook dan heb je er weinig last
van.
Aarden gaat heel makkelijk door een paar koper buizen van 4 Mtr. lengte aan de tuinslang te maken, kraan open en het zakt zo de
grond in, deze verdelen over je zoals altijd te kleine tuin en met elkaar en de mast cq de massa kant van de coax verbinden en je
hebt een aarde die goed genoeg is om mantelstromen af te voeren en je vergroot zo ook nog eens je aardvlak wat weer gunstig is
voor de afstraling van een verticale antenne.

Omhoog
PA1SSB

Berichttitel: Re: multiband Par End-Fedz nabouwen

Geplaatst: 27 jul 2012, 19:48

Hallo,
Geregistreerd: 24 jan 2010,
14:43
Berichten: 34

Ik ben bezig om een qro multiband end fed antenne te maken voor 80-40-20-15-10 meter.
Ik heb daarvoor 2 ringkernen 290-43 op elkaar gemonteerd. Ik heb om te starten een 1:8 transformator gemaakt, dus 2 bifilaire
windingen en 2 keer 8 normale windingen. Dit geeft dan een impedantie transformatie van 3200 ohm naar 50 ohm. Het probleem is
dat ik de 10 meter band niet laag krijg in Swr. Ik heb al geëxperimenteerd met een C van 100 pF, 150 pF en 330 pF over de SO 239
plug maar dit levert niet het gewenste resultaat. Misschien dat de wikkelverhouding toch anders zal moeten. Heeft iemand goede
ideeen om de zaak te verbeteren?
_________________
PA1SSB

Omhoog
PA1SSB

Berichttitel: Re: multiband Par End-Fedz nabouwen

Hallo,
Geregistreerd: 24 jan 2010,
14:43
Berichten: 34

Hierbij nog een foto van de QRO multiband end fed antenne op dit moment.
groeten
Mark PA1SSB
Bijlagen:

foto.JPG [ 116.15 KiB | 1309 keer bekeken ]

_________________
PA1SSB
Omhoog

Geplaatst: 27 jul 2012, 20:00

pe5t

Berichttitel: Re: multiband Par End-Fedz nabouwen

Geplaatst: 27 jul 2012, 20:14

Mark, Zou je dat weerstandje niet eens weg halen?
Dan gaat ie het misschien doen. Zo gaat je QRO het doosje niet uit.
Geregistreerd: 20 apr
2010, 08:35
Berichten: 1139

Kees

Omhoog
PA1SSB

Berichttitel: Re: multiband Par End-Fedz nabouwen

Geplaatst: 27 jul 2012, 21:13

Hallo Kees,
Geregistreerd: 24 jan 2010,
14:43
Berichten: 34

De weerstand van 3300 ohm heb ik er aan gedaan om met behulp van mijn mini vna te kunnen meten en dus een halve golf eind
gevoede dipool na te bootsen.( hoge impedantie) Is dat niet goed dan? Zo worden de monobanders toch ook afgeregeld???
Groeten
Mark
_________________
PA1SSB

Omhoog
pd0edn

Berichttitel: Re: multiband Par End-Fedz nabouwen

Geplaatst: 28 jul 2012, 01:19

Zo'n weerstandje heeft volgens mij een zelfinductie, kan dat er mee te maken hebben? of is deze zelfinductie te klein om invloed te
hebben?
73's Wim
_________________
When all else fails...Amateur Radio
http://r09.dares.nl
Geregistreerd: 23 jan 2008,
02:37
Berichten: 266
Woonplaats: Vianen
Omhoog
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Ton

Bericht
Berichttitel: Re: multiband Par End-Fedz nabouwen

Geplaatst: 28 jul 2012, 15:11

PA1SSB schreef:
Geregistreerd: 21 sep
2006, 09:27
Berichten: 862
Woonplaats: Tilburg

Hallo Kees,
De weerstand van 3300 ohm heb ik er aan gedaan om met behulp van mijn mini vna te kunnen
meten en dus een halve golf eind gevoede dipool na te bootsen.( hoge impedantie) Is dat niet
goed dan? Zo worden de monobanders toch ook afgeregeld???
Groeten
Mark

Tuurlijk is dat goed Mark, laat je niet dollen
Wat is de beste swr op 10 meter?
_________________
PA1PXL | Yaesu FT-2000, FT-817ND, FT-897D |JRC, Kenwood, Yaesu Vintage
http://pa1pxl.blogspot.com

Omhoog
PA1SSB

Berichttitel: Re: multiband Par End-Fedz nabouwen

Geplaatst: 28 jul 2012, 23:11

Hallo,
Geregistreerd: 24 jan 2010,
14:43
Berichten: 34

Vandaag nog wat geexperimenteerd door een ongeveer 20 meter draad aan de transformator te
hangen en wat gemeten met de analyser. Kees had wel gelijk in de zin dat je geen weerstand moet
gebruiken om de multiband end fed af te regelen. Ik heb geexperimenteerd met de grootte van de C
over de SO 239 plug van 100 pF naar 330 pF maar ik kreeg de hogere banden (10 meter) niet goed.
Voor 40 meter en 20 meter vond ik een lage swr en goede impedantie rond de 50 ohm met een C van
220pF .Ik denk dat ik de 80 meter met een spoel en een stuk draad er achter ook nog wel goed krijg
maar de hogere banden?? Misschien dat de wikkelverhouding toch naar 1:7 moet volgens het originele
concept dat Egbert hier heeft laten zien. Misschien moet ik wel naar 3 bifilaire windingen en dan nog
7 en 11 normale windingen volgens het concept van PA3HHO (Pleun). Misschien dat mede amateurs
nog tips hebben.? Ik hou me aanbevolen... Ik las trouwens op de BLOG van PA3EKE dat hij er ook nog
niet in is geslaagd om met meedere ringkernen op elkaar gestapeld een goede swr te krijgen op de

hogere banden.
groeten

Mark PA1SSB
Bijlagen:

multiband end fed met 220 pF.jpg [ 68.79 KiB | 1544 keer bekeken ]

_________________
PA1SSB
Omhoog
PA1SSB

Geregistreerd: 24 jan 2010,
14:43
Berichten: 34

Berichttitel: Re: multiband Par End-Fedz nabouwen

Geplaatst: 20 aug 2012, 09:51

Ik heb de laatste paar dagen goed gewerkt aan de QRO multiband end fed antenne. Hij was in eerste
instantie bedoeld voor 80-40-20-15 en 10 meter. Hiervoor heb ik 2 stuks 290-43 ringkernen (echte
joekels) op elkaar bevestigd. Ik heb vervolgens gespeeld met de wikkelverhouding (2-8-8) (2-8-7) (27-7) en een C (56 tot 330 pF) over de ingang maar ik kwam al snel tot de conclusie dat met wat je ook
doet je op de 10 meter band geen lage swr bereikt (met dubbele ringkern). De 15 meter kreeg ik nog
wel tunebaar (+/-1:2-3) afhankelijk van de gekozen C. De 20 en 40 meter krijg ik wel netjes qua swr.
Dus heb ik uiteindelijk er maar voor gekozen om een 80-40 en 20 meter qro multiband end fed versie
te maken. Ik heb de spoel voor 80 meter op 93 uH gemaakt en daar zit nog ruim 2 meter draad
achter. Ik krijg wel een vrij smalle bandbreedte op 80 maar over 100 khz is hij nog te tunen. Hij is
gepiekt rond 3.7 MHz. De 40 en 20 meter is goed tunebaar over de hele band.
Oh ja, het blijkt dat met het afregelen van de draad achter de spoel de resonantie frequentie van 40
meter en 20 meter ook wat omhoog schuift , wel iets om rekening mee te houden als je de end fed
aan het maken bent. Als C heb ik nu 221 pF over de ingang en daarmee is de swr op 40 en 20 meter
heel netjes. Ik heb ook gemerkt dat de wikkelverhouding niet zo heel erg kritisch is want ik heb met
de boven genoemde wikkelverhoudingen uiteindelijk niet zoveel impact gezien op de verschillende
banden qua swr e.d.
Uiteindelijk is het nu een end fed geworden met 2 maal 290-43 kernen op elkaar met een C van 221
pF over de ingang en een wikkelverhouding zoals in het originele concept van Egbert dus 2-7-7 (zie
foto). De minimum swr op de 80-40-20 meter is resp: 1.4/1.4/1.1, de maximum swr resp: 80 meter
binnen 100 kHz bandbreedte 3.0/1.9/1.4
Dan iets van 20.3 meter draad dan de spoel van 93 uH en dan nog ruim 2 meter draad achter de
spoel.
De komende dagen eens wat proberen, de ontvangst is in ieder geval al prima!!.

groeten
mark PA1SSB
Bijlagen:

~80-40-20 end fed met 221 pf.jpg [ 22.96 KiB | 1413 keer bekeken ]

~Image1.jpg [ 42.37 KiB | 1413 keer bekeken ]

_________________
PA1SSB
Omhoog
PA3HHO

Berichttitel: Re: multiband Par End-Fedz nabouwen

Geplaatst: 24 aug 2012, 18:52

Ik zie nu pas dat je twee FT-290-43 ringkernen hebt gebruikt, dat is wellicht iets teveel van het
goede. De 1:50 verhouding klopt wel, maar de primaire kant heeft nu wellicht een wat te hoge
inductie om goed te kunnen werken op 10m.

Geregistreerd: 27 nov

Met FT-140-43 en 2-7-7 wikkeling gaat 80m niet lukken (begreep ik van Egbert). Hij adviseerde toen
om voor 80m primair voor een wat hogere inductie te zorgen door een 3-7-11 (1:21) tot 3-8-13 (1:24)
verhouding te gebruiken. Ook een grotere kern nemen met een hogere AL waarde zou al helpen; een
FT-240-43 dus. Op lagere frequenties heeft de autotrafo wat meer inductie nodig. Ik heb zelf ook al
overdreven en gebruik voor 80m twee gestapelde FT-240-43 kern icm 3 - 8 - 13 wdg. Later
realiseerde ik me pas dat dit waarschijnlijk ook wat teveel van het goede zou zijn (2-7-7 had

2010, 10:17
Berichten: 820
Woonplaats: Druten

waarschijnlijk ook wel gewerkt) maar omdat mijn end-fed uitsluitend bedoeld was voor 80 en 40 heb
ik het maar zo gelaten en het werkt als een speer. Ik denk dat je gerust een enkele FT-290-43 kunt
gebruiken.
_________________
TK: Ameritron ATR-20 rolspoel tuner 1.2 kW €325

Omhoog
pd0edn

Berichttitel: Re: multiband Par End-Fedz nabouwen

Geplaatst: 25 aug 2012, 14:06

Ik heb nog een T200 ringkern liggen kan ik deze ook gebruiken voor een endfed voor 80 en 40 mtr.
en hoeveel wikkelingen moeten er dan op?
Best 73's Wim
_________________
When all else fails...Amateur Radio
http://r09.dares.nl
Geregistreerd: 23 jan 2008,
02:37
Berichten: 266
Woonplaats: Vianen
Omhoog
PA1SSB

Berichttitel: Re: multiband Par End-Fedz nabouwen

Geplaatst: 26 aug 2012, 20:58

Hoi Pleun,
Geregistreerd: 24 jan 2010,
14:43
Berichten: 34

Zou kunnen... Ik heb nog 2 240-43 kernen die op elkaar bevestigd zijn liggen. Maar ik ben wel
benieuwd naar jou Swr waardes op 80-40-20-15 en 10 meter. Ik las op je blog dat je ook een
condensator van 220 pF had geplaatst in de box om 20 meter goed te krijgen. Heb jij met je 3-8-13
wikkeling en de dubbele 240-43 kern wel een lage Swr op 10 meter? Anders hoef ik het niet te gaan
proberen om een andere wikkel verhouding te testen. heb je een analyser grafiek van jouw end fed?
of kan je wat swr waardes doorgeven? Groeten Mark PA1SSB
_________________
PA1SSB

Omhoog
PA3HHO

Berichttitel: Re: multiband Par End-Fedz nabouwen

Geplaatst: 10 okt 2012, 11:54

PA1SSB schreef:

Heb jij met je 3-8-13 wikkeling en de dubbele 240-43 kern wel een lage Swr op 10 meter?¨Heb je
een analyser grafiek van jouw end fed?

Ik gebruik mijn end-fed nooit op 10m, maar volgens mij is aanpassing niet OK. Ik zal eens een
grafiekje maken, dat houd je nog tegoed. Dan nog even terug in de tijd...
Geregistreerd: 27 nov
2010, 10:17
Berichten: 820
Woonplaats: Druten

pa0ejh schreef:

Eigenlijk is de 43 kern ook niet het meest ideale kernmateriaal , er zij nog teveel windingen nodig
om tot de gewenste Imp.transformatie te komen. De "ui" van de kern is te hoog voor de hogere
Freq. en de Al is te laag waardoor je meer windingen nodig hebt.

De FT-240-31 heeft een hogere Al waarde (3180) dan de FT-240-43 (1075). Waarom gebruiken we die
niet? Ik heb er, uit nieuwsgierigheid, eentje mee laten komen. Zou die beter zijn?
http://toroids.info/FT240-31.php
http://toroids.info/FT240-43.php
Ander vraagje, wat was de vuistregel ook alweer voor een monoband end-fed qua C en L? Ik weet dat
het ergens in deze thread stond, maar ik kan het niet meer vinden. Ik overweeg een monoband voor
40 en/of 80 te maken. Tips welkom!
_________________
TK: Ameritron ATR-20 rolspoel tuner 1.2 kW €325

Omhoog
pe5jw

Berichttitel: Re: multiband Par End-Fedz nabouwen

Geplaatst: 10 okt 2012, 14:25

viewtopic.php?f=5&t=6682&start=123
Geregistreerd: 06 dec
2006, 17:47
Berichten: 1864
Woonplaats: Zwolle

PD7MAA schreef:

De waarde van de condensator is +/- gelijk aan het aantal meters in frequentie.
De waarde van de spoel is +/- gelijk aan het aantal meters in frequentie gedeeld door 4.
Dus : C = 30 pF ofwel +/- 30 cm dunne coax
l = 7,5 uH
Draadlengte +/- 15 m.
Dit is uitgaande van de originele simpele uitvoering met gewone L-tuner , dus niet geaard.
Regel eerst de l-c kring af met een weerstand van 3k3 naar massa voordat je de draad aansluit .
have fun
73 John

_________________
Groet, Joeri
typ en schijf fouten mogen zelf vervangen worden door de onderstaande letters en cijfers:
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz1234567890

Omhoog
PA3HHO

Berichttitel: Re: multiband Par End-Fedz nabouwen

Geplaatst: 10 okt 2012, 15:05

Ah... op pagina 9, ik had er overheen gekeken, zeer bedankt, ik schrijf het op in mijn "HAM schrifje"
hihi.
_________________
TK: Ameritron ATR-20 rolspoel tuner 1.2 kW €325

Geregistreerd: 27 nov
2010, 10:17
Berichten: 820
Woonplaats: Druten

Omhoog
pe5jw

Berichttitel: Re: multiband Par End-Fedz nabouwen

Geplaatst: 10 okt 2012, 16:46

heb ik ook gedaan.
Geregistreerd: 06 dec
2006, 17:47
Berichten: 1864
Woonplaats: Zwolle

_________________
Groet, Joeri
typ en schijf fouten mogen zelf vervangen worden door de onderstaande letters en cijfers:
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz1234567890

Omhoog
PA3HHO

Berichttitel: Re: multiband Par End-Fedz nabouwen

Geplaatst: 15 okt 2012, 16:37

Dan nog even terug naar de 1e vraag:

pa0ejh schreef:

Eigenlijk is de 43 kern ook niet het meest ideale kernmateriaal , er zij nog teveel windingen nodig
om tot de gewenste Imp.transformatie te komen. De "ui" van de kern is te hoog voor de hogere
Freq. en de Al is te laag waardoor je meer windingen nodig hebt.

Geregistreerd: 27 nov
2010, 10:17
Berichten: 820
Woonplaats: Druten

De FT-240-31 heeft een hogere Al waarde (3180) dan de FT-240-43 (1075). Waarom gebruiken we die
niet? Ik heb er, uit nieuwsgierigheid, eentje mee laten komen. Zou die beter zijn?
http://toroids.info/FT240-31.php
http://toroids.info/FT240-43.php
_________________
TK: Ameritron ATR-20 rolspoel tuner 1.2 kW €325

Omhoog
pa7al

Berichttitel: Re: multiband Par End-Fedz nabouwen

Hallo Pleun
we hebben vanmiddag een qso gehad op 40m
met mijn nieuwe 40/80m endfed antenne
hier even de screen shots van de SWR verloop voor 40 en 80m
de bandbreedte op 80m op de 2:1 swr punten is 120 hz

Geregistreerd: 08 feb 2011,
11:44
Berichten: 171
Woonplaats: stiens

Geplaatst: 21 okt 2012, 19:57

_________________
73' Alfred PA7AL
http://www.pa7al.mijnalbums.nl

Omhoog
PA8JDG

Berichttitel: Re: multiband Par End-Fedz nabouwen

Geplaatst: 24 okt 2012, 13:57

PA3HHO schreef:
Geregistreerd: 05 jan 2012,
14:05
Berichten: 58
Woonplaats: Leeuwarden

Dan nog even terug naar de 1e vraag:

pa0ejh schreef:

Eigenlijk is de 43 kern ook niet het meest ideale kernmateriaal , er zij nog teveel windingen

nodig om tot de gewenste Imp.transformatie te komen. De "ui" van de kern is te hoog voor de
hogere Freq. en de Al is te laag waardoor je meer windingen nodig hebt.

De FT-240-31 heeft een hogere Al waarde (3180) dan de FT-240-43 (1075). Waarom gebruiken we
die niet? Ik heb er, uit nieuwsgierigheid, eentje mee laten komen. Zou die beter zijn?
http://toroids.info/FT240-31.php
http://toroids.info/FT240-43.php

Ik zou erg voorzichtig zijn met materiaal 31. De kernverliezen zijn bijna drie keer zo hoog als
materiaal 43. De verliescurve (u") geeft dat duidelijk aan. Materiaal 31 is uiteindelijk ontstoorferriet.
Wat de AL-waarde betreft, deze is initieel en meet men vaak bij 10KHZ o.i.d. Rond 7MhZ liggen beide
materialen qua permeabiliteit dicht bij elkaar, en ik zou daarom altijd voor 43 gaan.
http://www.fair-rite.com/newfair/materials31.htm
http://www.fair-rite.com/newfair/materials43.htm

Omhoog
pc1mb

Berichttitel: Re: multiband Par End-Fedz nabouwen

Geplaatst: 24 okt 2012, 16:02

PA1SSB schreef:
Geregistreerd: 05 sep
2011, 16:30
Berichten: 1190
Woonplaats: Flevoland

Hallo,
Ik ben bezig om een qro multiband end fed antenne te maken voor 80-40-20-15-10 meter.
Ik heb daarvoor 2 ringkernen 290-43 op elkaar gemonteerd. Ik heb om te starten een 1:8
transformator gemaakt, dus 2 bifilaire windingen en 2 keer 8 normale windingen. Dit geeft dan
een impedantie transformatie van 3200 ohm naar 50 ohm.

Ik snap jullie berekeningen trouwens niet zo goed.
2-8-8 is 2 primaire wikkelingen en 18 secundair, lijkt mij.
Zit ik dan fout als ik zeg: dat is geen 1:8 maar 1:9 ? Dus 4050ohm <-> 50 ohm.
Hierboven lees ik ook over een 3-7-11. Ik tel er dan 3 primair en 21 secundair; dat is 1:7, maar
PA3HHO noemt het 1:21 ??
_________________
Ook onbekend als Marcel, of op veel fora onder de naam 'web'.

Omhoog
PA3HHO

Berichttitel: Re: multiband Par End-Fedz nabouwen

Geplaatst: 24 okt 2012, 17:10

pc1mb schreef:

2-8-8 is 2 primaire wikkelingen en 18 secundair, lijkt mij. Zit ik dan fout als ik zeg: dat is geen 1:8
maar 1:9 ? Dus 4050ohm <-> 50 ohm.
Je hebt helemaal gelijk hoor. Ervaring leert echter dat je, afhankelijk van de situatie, vaak een wat
grotere wikkelverhouding dan 1:7 (lees: wat meer secundaire wikkelingen) nodig hebt. Bij de
multiband end-fed kom je dan op 10m vaak nog iets hoger dan 50 Ohm, op 20m rond 50 Ohm en op
40m iets onder de 50 Ohm. Het is dus inderdaad geen 1:49 impedantie transformatie maar 1:64 of

Geregistreerd: 27 nov
2010, 10:17
Berichten: 820
Woonplaats: Druten

zelfs 1:81 inderdaad. Of dat echt zo is weet ik niet maar het zou natuurlijk best kunnen dat de
impedantie rond de 4k ligt ipv 3k3.

pc1mb schreef:

Hierboven lees ik ook over een 3-7-11. Ik tel er dan 3 primair en 21 secundair; dat is 1:7, maar
PA3HHO noemt het 1:21 ??
Is een vergissing, wikkelverhouding 3:21 is uiteraard 1:7 en dat geeft een 1:49
impedantietransformatie.
_________________
TK: Ameritron ATR-20 rolspoel tuner 1.2 kW €325
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PA3HHO

Bericht
Berichttitel: Re: multiband Par End-Fedz nabouwen

Geplaatst: 24 okt 2012, 17:16

PA8JDG schreef:

Ik zou erg voorzichtig zijn met materiaal 31. De kernverliezen zijn bijna drie keer zo hoog als
materiaal 43. De verliescurve (u") geeft dat duidelijk aan. Materiaal 31 is uiteindelijk ontstoorferriet.
OK, duidelijk verhaal. Daar had ik inderdaad niet op gelet. Ik heb de kern toevallig vorige week in
gebruik genomen om de 220VAC netkabel van mijn DEQ2496 te "ontstoren" dus dat heb ik goed
gedaan begrijp ik. Mooizo!
Geregistreerd: 27 nov
2010, 10:17
Berichten: 820
Woonplaats: Druten

_________________
TK: Ameritron ATR-20 rolspoel tuner 1.2 kW €325

Omhoog
pc1mb

Berichttitel: Re: multiband Par End-Fedz nabouwen

Geplaatst: 24 okt 2012, 21:49

OK, snap ik het weer, thanks
Geregistreerd: 05 sep
2011, 16:30
Berichten: 1190
Woonplaats: Flevoland

_________________
Ook onbekend als Marcel, of op veel fora onder de naam 'web'.

Omhoog
PA3HHO

Berichttitel: Re: multiband Par End-Fedz nabouwen

Geplaatst: 02 nov 2012, 19:52

Ach laten we hier maar een "everlasting thread" van maken HI. Ik heb mijn 80/40 end-fed weer
aangepast. Er zat eerst een spoel van +/- 80 uH na de 20m draad, daarna nog ong. 3m draad. Dat
werkte uitstekend op 40m, maar op 80m duidelijk compromis: bandbreedte was zeer beperkt en ik
moest regelmatig 400W bijschakelen om me een beetje verstaanbaar te maken.

Geregistreerd: 27 nov

Omdat ik wat meer lengte weg kan spannen, heb ik de 80 uH spoel nu vervangen door een coax trap.
Mijn trap heeft 10 wdg RG58 op een stuk 40mm PVC buis (volgens coaxtrap programma). Trap
resoneert op 8 MHz, eigenlijk wat te hoog. Misschien maak ik 'm nog een keer opnieuw met 11 wdg.
Na de trap had ik aanvankelijk 9m draad zitten, maar dat bleek niet voldoende; antenne resonant op
4 MHz. Ik heb er nog een stuk draad aangemaakt van ong. 2m en nu heb ik een prachtige dip op 3.68.

2010, 10:17
Berichten: 820
Woonplaats: Druten

Bandbreedte is veel beter; SWR < 1:2 over een bandbreedte van ong. 250 kHz. Overigens bleek de
antenne ook op 40m wat te hoog in resonantie (7.3 MHz), om dat te compenseren heb ik voor de trap
een stukje antennedraad af laten hangen van +/- 50 cm, dat werkt prima. Resonantie dip zit nu op
7.060 MHz, eigenlijk iets te laag naar m'n zin maar het begon te regenen en had geen zin meer om de
boel nog een keer los te halen.
Recept voor deze hi-power 80/40 end-fed:
2x FT-240-43 gestapeld, 3x bifilaire (prim. + sec.) wdg, 7x wdg vervolg aan zelfde kant*, kern
oversteken, 11x wdg vervolg aan overkant*. (* = kan zijn dat ik later aan beide kanten een extra sec.
wdg heb gedaan omdat bij eerste versie impedantie > 50 Ohm was). Na de trafo ong. 21m draad, dan
coaxtrap met 11 wdg RG58 op 40mm PVC buis, dan nog +/- 11m draad. Totale lengte ong. 32m. SWR
op 40m beter dan 1:1.5 op hele band, SWR op 80m beter dan 1:2 over ong. 250 kHz.
Ga een volgende keer nog wat extra capaciteit over de ingang zetten, misschien krijg ik 20m dan nog
wat beter (nu SWR 1:3 oid).
_________________
TK: Ameritron ATR-20 rolspoel tuner 1.2 kW €325

Omhoog
kenwaldek

Berichttitel: Re: multiband Par End-Fedz nabouwen

Geplaatst: 05 nov 2012, 23:26

even aangemeld in dit topic zeer nuttige informatie
Geregistreerd: 24 sep
2012, 21:04
Berichten: 47
Woonplaats: oostende

_________________
/// Citaat ///
Kennis is macht , kennis is belangrijker als uw set en kwaliteit hiervan.
Kennis van propagatie antennes eigenschappen en theorie is het halve werk
/// einde sitaat ///
kenwood ts480sat, kenwood thf7E - Kenny (real name) - ON3KVV

Omhoog
pa7al

Berichttitel: Re: multiband Par End-Fedz nabouwen

Geplaatst: 06 nov 2012, 17:48

Heb hier een 20,40m endfed met coax trap gemaakt
lengte ongeveer 16m lang,swr op 20m en 40m zeer mooi
dus wil je een groote bandbreedte ,de antenne spoel vervangen voor een coax trap
_________________
73' Alfred PA7AL
http://www.pa7al.mijnalbums.nl
Geregistreerd: 08 feb 2011,
11:44
Berichten: 171
Woonplaats: stiens
Omhoog
PA3HHO

Berichttitel: Re: multiband Par End-Fedz nabouwen

Geplaatst: 07 nov 2012, 21:54

Ik overweeg er eentje te maken met twee coax traps (voor 20m en 40m); die zou dan zo'n 28m lang
worden; die lengte kan ik nét even wat comfortabeler kwijt dan de huidige 33m. Coaxtrapje werkt
inderdaad prima. Ben benieuwd hoe het straks met 400W gaat (eindtrap is in reparatie).
_________________

TK: Ameritron ATR-20 rolspoel tuner 1.2 kW €325

Geregistreerd: 27 nov
2010, 10:17
Berichten: 820
Woonplaats: Druten
Omhoog
kenwaldek

Geregistreerd: 24 sep
2012, 21:04
Berichten: 47
Woonplaats: oostende

Berichttitel: Re: multiband Par End-Fedz nabouwen

Geplaatst: 08 nov 2012, 00:32

als nieuweling in dit gehele gebeuren vroeg ik mij ook af welke meet toestellen er zoal nodig zijn om
al dit moois tot een goed einde te brengen? De koper draad rond de ringkern mag dit gewoon
gestripte vob draad zijn of moet er nog een isolatielaag aanhangen zoals jullie emailedraad noemen?
_________________
/// Citaat ///
Kennis is macht , kennis is belangrijker als uw set en kwaliteit hiervan.
Kennis van propagatie antennes eigenschappen en theorie is het halve werk
/// einde sitaat ///
kenwood ts480sat, kenwood thf7E - Kenny (real name) - ON3KVV

Omhoog
PE1PQX

Geregistreerd: 06 jun 2011,
21:51
Berichten: 2392
Woonplaats: Emmen
(JO32LS)

Berichttitel: Re: multiband Par End-Fedz nabouwen

Geplaatst: 08 nov 2012, 08:52

De windingen onderling moeten altijd geïsoleerd zijn t.o.v. elkaar. Mochten te wikkelingen elkaar
raken doen die (en tussenliggende) wikkelingen niet meer mee in het geheel.
Verder kunnen een Antenne analyser, een VNA en een tranceiver met SWR meter zeker van nut zijn
bij de bouw en ontwikkeling van dergelijke antenne's.
_________________
73', André PE1PQX (Site: http://www.pe1pqx.eu)
"Anyone who sits on top of the largest hydrogen-oxygen fueled system in the world; knowing they're
going to light the bottom - and doesn't get a little worried - does not fully understand the situation"
John Young, Astronaut

Omhoog
pascalw

Geregistreerd: 12 jan 2008,
15:31
Berichten: 23

Berichttitel: Re: multiband Par End-Fedz nabouwen

Geplaatst: 13 nov 2012, 08:56

Ik volg dit draadje al enige tijd en toch maar eens begonnen aan de na bouw voor de 3 bander.
Ik heb twee bifilaire windingen + 7 en dan overstekken en nogmaals 7 wikkelingen op een FT240-43
kern.
Daar heb ik 10.10m draad aan zitten de spoel met nog een +/- 2m draad.
Nou heb ik wel 3 dippen alleen de SWR krijg ik niet lager op 14Mhz dan 1:2 op 7Mhz is deze +/- 1.4
Ik heb al met de draad lengtes geëxperimenteerd alleen krijg het niet beter.
Nou is mij een paar dingen op gevallen, de spoel plus draad achter de spoel heeft toch wel een grote
invloed op de 20m
Dit zou toch niet mogen ?

Ik heb eerst alleen ruim 10m draad aan de trafo gehangen zonder de spoel en draad.
Ik heb ook geëxperimenteerd met een regelbare C ook deze heeft behoorlijke invloed op 20m en 10m
en maar weinig op 40
Hoe kan ik het afregelen nou het beste aanpakken ? Of wat doe ik nou niet goed.

Omhoog
pa0ejh

Berichttitel: Re: multiband Par End-Fedz nabouwen

Geplaatst: 13 nov 2012, 09:34

Pascal , je moet eerst 20m afregelen , dus de draad voor de spoel op lengte brengen , daarna 40m. . .
Geregistreerd: 05 mei
2008, 13:23
Berichten: 982
Woonplaats: Brunssum

Is 20m boven in de band goed , dan is de draad te kort , en omgekeerd .
Als je de draad voor 20m langer moest maken , dan moet je voor 40m de draad achter de spoel
inkorten , en omgekeerd , als je voor 20m de draad moest inkorten , voor 40m de draad verlengen.
De C is alleen nodig om de SWR op 10m binnen de perken te houden , 28.00 - 28.500 .
_________________
73's Egbert PAØEJH. Licensed since 1971.
Bouwt MultiBand-QRO-EndFed's voor 80-40-20m en 160-80-40m

Omhoog
pascalw

Geregistreerd: 12 jan 2008,
15:31
Berichten: 23

Berichttitel: Re: multiband Par End-Fedz nabouwen

Geplaatst: 13 nov 2012, 16:04

Ja, dat had ik in eerste instantie ook gedaan, alleen ik krijg de dip netjes in de 20m band maar de
SWR blijft om en de nabij 1:2
Dat moet toch beter kunnen, ik heb al diverse plaatjes bekeken of ik de kern wel goed heb gewikkeld
maar kon geen verschillen zien.
Dit impedantie verschil kan dan neem ik aan alleen nog maar aan de wikkel verhouding liggen ?

Omhoog
pa0ejh

Berichttitel: Re: multiband Par End-Fedz nabouwen

Geplaatst: 13 nov 2012, 17:19

Als 40m wel goed is , dan zal de kern niet het probleem zijn , eerder de spoel voor 40m , die heeft bij
mij amper invloed op 20m , de resonantie verschuift iets , maar de SWR blijft onder de 1:1.5.
Geregistreerd: 05 mei
2008, 13:23
Berichten: 982
Woonplaats: Brunssum

Welke draaddikte gebruik jij voor de antenne , en met of zonder isolatie ?
Wat ook belangrijk is , de antennedraad moet niet in een lus of met een krul aan de trafo zitten , die
moet dus recht zijn over de ghele draadlengte.
_________________
73's Egbert PAØEJH. Licensed since 1971.
Bouwt MultiBand-QRO-EndFed's voor 80-40-20m en 160-80-40m

Omhoog
pascalw

Berichttitel: Re: multiband Par End-Fedz nabouwen

Vandaag meer een verder geëxperimenteerd.
Ik krijg alleen de SWR goed als ik de wikkel verhouding aanpas.

Geplaatst: 14 nov 2012, 16:13

Geregistreerd: 12 jan 2008,
15:31
Berichten: 23

Ik heb nu 2 bifilaire windingen met nog een 5 wikkelingen dan overgestoken en nog een 5 windingen.
Met deze verhouding klopt het allemaal redelijk en zijn de SWRs op 20 en 40 onder de 1/1.5
Toch wel opmerkelijk ?!

Omhoog
pa0ejh

Berichttitel: Re: multiband Par End-Fedz nabouwen

Geplaatst: 14 nov 2012, 18:51

Er heeft hier al eerder iemand gemeld dat hij minder wdg. gebruikt voor een betere SWR , maar die
had weer dikkere draad voor de antenne gebruikt en zonder isolatie.
Geregistreerd: 05 mei
2008, 13:23
Berichten: 982
Woonplaats: Brunssum

Wat voor antennedraad gebruik jij ?? met dikke draad kan i.d.d de impedantie lager uitvallen . . . .
_________________
73's Egbert PAØEJH. Licensed since 1971.
Bouwt MultiBand-QRO-EndFed's voor 80-40-20m en 160-80-40m

Omhoog
PA3HHO

Geregistreerd: 27 nov
2010, 10:17
Berichten: 820
Woonplaats: Druten

Berichttitel: Re: multiband Par End-Fedz nabouwen

Geplaatst: 14 nov 2012, 19:10

Vreemd (Oh... lees net hierboven dat Egbert het helemaal niet vreemd vind dus onderstaande
verhandeling zal wel weer nergens op slaan maarja, het houdt je van de straat HI). Je
wikkelverhouding is nu 2:12 ofewel 1:6. De impedantietransfomatie zal dan 1:36 zijn. Als je set nu
netjes 50 Ohm ziet, dan zou de impedantie van de draad 1800 Ohm moeten zijn. Ik vind het
eigenaardig. Het lijkt er meer op dat je nu iets hebt gemaakt wat lijkt op een ZEER off-center-fed
dipole. De draad het lange been, en wellicht een stukje coax mantel is het korte been? Hoe meer je
vanuithet uiteinde naar het midden schuift, des te lager wordt de impedantie. Of misschien is de
lange draad voor de spoel nu te lang; je voedt dan een halve golf via een stukje draad; ook dan zal
de impedantie weer wat omlaag gaan. De impedantie is nu misschien wel 50 Ohm, maar ik vrees dat
de antenne nu niet meer resonant is. Is koffiedik kijken zo, kun je niet ergens even een antenne
analyser lenen? Ik woon in Druten, weet niet of je in de buurt zit?). Heb je een LCR meter om de
spoel even te meten; is die werkelijk tussen 30 en 40 uH? Als het onder de 30 komt is de impedantie
van die spoel wat te laag om als sper voor 20m te werken; het stuk draad dat erna komt gaat dan ook
een beetje meedoen en de spoel werkt dan als loading coil. Je geeft aan dat de draad na de spoel
wél invloed heeft op 20m (en zelfs 10m?) dus het zou daar aan kunnen liggen.
Wat mij opviel bij de 40/20/10 versie van +/- 12 meter lang die ik heb gemaakt voor kennis van me
was dat de eerst draad bij mij ong. 9,5m moest zijn voor resonantie op 20m. Op de kern had ik juist
wat extra secundaire wikkelingen nodig (ong. 1:60 transformatie) dan was impedantie op 40m nog
iets te hoog (ong. 60-65Ohm), impedantie op 20m precies goed en (na plaatsing van C) de impedantie
op 10m iets te laag (30 - 40 Ohm). Op zich een prima compromis. Kan ook zijn dat het precies
andersom was, dat weet ik even niet meer uit mijn hoofd.
Ik zou er secundair toch weer wat wdg bij doen. Dan eerst de de 20m draad op lengte maken. Doe
dat mét de spoel en ong. 2m draad erachter (zou op 20m niet uit mogen maken) maar zonder het Ctje over de ingang. Daarna het stuk draad na de spoel op lengte maken voor dip op 40m. Daarna C-tje
van 100 - 200 plaatsen over de ingang van de autotrafo voor wat betere aanpassing op 10m. Mocht je
de lange draad per ongeluk wat te kort gemaakt hebben, dan kun je evt. voor de spoel een extra
stukje draad monteren en dat naar beneden laten hangen, heb ik ook bij mijn 80/40/20 versie.
Daardoor gaat de impedantie tikkie naar beneden maar het scheelt niet veel.
Misschien toch eerst even een meter eraan hangen? Er is vast wel iemand in de buurt met een MFJ,
RigExpert of MiniVNA?
_________________
TK: Ameritron ATR-20 rolspoel tuner 1.2 kW €325
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Auteur
pascalw

Geregistreerd: 12 jan 2008,
15:31
Berichten: 23

Bericht
Berichttitel: Re: multiband Par End-Fedz nabouwen

Geplaatst: 14 nov 2012, 22:16

Ja, dat zou wel best kunnen.
Ik gebruik 0.7mm draad op de kern en als draad geïsoleerde antenne litze zal 2mm zijn
Als ik er een extra secundaire wikkeling op leg gaat de SWR omhoog.
De spoel heb ik gemeten met een LC meter deze is ongeveer 35uH
wat wel toevallig is dat ik werk in druten ?! dus ben daar elke dag.

Omhoog
PA3HHO

Berichttitel: Re: multiband Par End-Fedz nabouwen

Geplaatst: 14 nov 2012, 22:42

Nou, ik woon én werk in Druten dus je mag hier gerust een keertje langskomen dan hangen we 'm hier
even uit het raam en plot ik een mooi grafiekje voor je. Eerst maar even kijken of ie resonant is
(correct van lengte) en hoe hoog/laag de impedantie is op het resonantiepunt. Dan weet je tenminste
hoe je de boel moet aanpassen. Heb jij 'm langs een hengel omhoog gezet, horizontaal weggespannen
(hoe hoog?), als sloper vanuit het zolderraam of wat? Dat kan nl. ook wel wat verschil maken. Ik ben
benieuwd. Als je niet te ver uit de buurt woont wil ik ook wel een keertje langskomen met m'n
analyser dan kunnen we de boel in jouw situatie meten. Misschien is er wat beïnvloeding van andere
antennes of objecten. Ik bewaar de meetresultaten op de analyser en dan kan ik ze thuis uitlezen en
in de software grafiekjes maken.
Geregistreerd: 27 nov
2010, 10:17
Berichten: 820
Woonplaats: Druten

_________________
TK: Ameritron ATR-20 rolspoel tuner 1.2 kW €325

Omhoog
pascalw

Berichttitel: Re: multiband Par End-Fedz nabouwen

Geplaatst: 16 nov 2012, 07:18

Nou ik ga graag in op je aanbod om eens langs te komen, maar zal eerst alles nogmaals opmeten.
Geregistreerd: 12 jan 2008,
15:31
Berichten: 23

Omhoog

Ik heb de antenne hangen als sloper nu tijdelijk uit het raam op 8m hoogte schuin omlaag de tuin in
naar een hoogte van +/- 2m.

kenwaldek

Berichttitel: Re: multiband Par End-Fedz nabouwen

Geplaatst: 19 nov 2012, 18:10

mag er voor een coax trap ook coax van 70 ohm gebruikt worden? dus televisie coax met andere
woorden
Geregistreerd: 24 sep
2012, 21:04
Berichten: 47
Woonplaats: oostende

_________________
/// Citaat ///
Kennis is macht , kennis is belangrijker als uw set en kwaliteit hiervan.
Kennis van propagatie antennes eigenschappen en theorie is het halve werk
/// einde sitaat ///
kenwood ts480sat, kenwood thf7E - Kenny (real name) - ON3KVV

Omhoog
pd0edn

Berichttitel: Re: multiband Par End-Fedz nabouwen

Geplaatst: 20 nov 2012, 00:00

kenwaldek schreef:

mag er voor een coax trap ook coax van 70 ohm gebruikt worden? dus televisie coax met andere
woorden

Geregistreerd: 23 jan 2008,
02:37
Berichten: 266
Woonplaats: Vianen

Lijkt me geen probleem, alleen het aantal windingen veranderd omdat de capaciteit van de kabel
anders is.
Dit staat voor elk type kabel in elke goede kabel tabel.
Maar waarom zou je het doen RG dropveter is niet zo duur.
73's Wim
_________________
When all else fails...Amateur Radio
http://r09.dares.nl

Omhoog
PD3AT

Berichttitel: Re: multiband Par End-Fedz nabouwen

Geplaatst: 20 nov 2012, 10:47

Hallo,
Geregistreerd: 20 jan 2011,
23:16
Berichten: 265
Woonplaats: Elburg

IK wil er 1 maken voor 10,20 en 40 meter.
De lengte van de draad weet ik.
De langste 10,1
De korte 1.85 en een spoel van 34 Um.
Maar waar ik niet uitkom is de wikelingen op een t200 ring.
Hoeveel zijn er dit.
Als ik er overheen heb gelezen sorrY dit gebeurt mij nog wel eens
_________________
Groet Evert (PD3AT

Kijk ook eens op http://www.pd3at.nl.nu
Yeasu ft817, KPO DX5000, Moonranker 2M,Inverted V 10 meter , End Fed 20 meter , HB9CV 70 cm, JWX
antenna, dipool 2 meter .
Braco 70 cm ATV in opbouw

Omhoog
pa0ejh

Berichttitel: Re: multiband Par End-Fedz nabouwen

Geplaatst: 20 nov 2012, 13:07

Een T200 ringkern is hier niet geschikt voor , moet een FT140-43 kern zijn . . .
Geregistreerd: 05 mei
2008, 13:23
Berichten: 982
Woonplaats: Brunssum

Op pagina 4 van dit forum staat e.e.a over het bewikkelen van de kern.
_________________
73's Egbert PAØEJH. Licensed since 1971.
Bouwt MultiBand-QRO-EndFed's voor 80-40-20m en 160-80-40m

Omhoog
kenwaldek

Berichttitel: Re: multiband Par End-Fedz nabouwen

Geplaatst: 20 nov 2012, 16:27

pd0edn schreef:
Geregistreerd: 24 sep
2012, 21:04
Berichten: 47
Woonplaats: oostende

kenwaldek schreef:

mag er voor een coax trap ook coax van 70 ohm gebruikt worden? dus televisie coax met
andere woorden

Lijkt me geen probleem, alleen het aantal windingen veranderd omdat de capaciteit van de kabel
anders is.
Dit staat voor elk type kabel in elke goede kabel tabel.
Maar waarom zou je het doen RG dropveter is niet zo duur.
73's Wim

ik heb nog een 100 tal meter op rol liggen alsook nog tal van rollen soepel koperdraad van 2,5 dus als
ik dit daarvoor kan gebruiken is dit goed meegenomen. maar antennes ik moet me er helemaal nog in
verdiepen.
_________________
/// Citaat ///
Kennis is macht , kennis is belangrijker als uw set en kwaliteit hiervan.
Kennis van propagatie antennes eigenschappen en theorie is het halve werk
/// einde sitaat ///
kenwood ts480sat, kenwood thf7E - Kenny (real name) - ON3KVV

Omhoog
PA1ALV

Berichttitel: Re: multiband Par End-Fedz nabouwen

Geplaatst: 02 dec 2012, 13:27

Ook ik ben bezig om deze EndFed te maken.
Even een basis vraagje waar begin je met het tellen van je windingen.
1x door de kern is één wikkeling, maar de oversteek naar de laatste 7 wikkelingen is ook door de kern.
Heb ik nu 7 of 8 wikkelingen? (zie mijn 2 foto's)

Geregistreerd: 02 jan 2011,
11:25

Bijlagen:
Opmerkingen bij bestand: Zijn dit 7 of 8 wikkelingen?

Berichten: 111
Woonplaats: Hollandsche
Rading

IMG_7378.JPG [ 1.96 MiB | 919 keer bekeken ]
Opmerkingen bij bestand: Zijn dit 7 of 8 wikkelingen?

IMG_7379.JPG [ 1.98 MiB | 919 keer bekeken ]

_________________
Hans, PA1ALV
Twitter: @deklokkenmaker
Omhoog
pa0ejh

Berichttitel: Re: multiband Par End-Fedz nabouwen

je hebt nu 8 windingen , i.d.d iedere draad door de kern telt als 1 winding.
Geregistreerd: 05 mei
2008, 13:23
Berichten: 982
Woonplaats: Brunssum

Omhoog

_________________
73's Egbert PAØEJH. Licensed since 1971.
Bouwt MultiBand-QRO-EndFed's voor 80-40-20m en 160-80-40m

Geplaatst: 02 dec 2012, 14:05

PA1ALV

Berichttitel: Re: multiband Par End-Fedz nabouwen

Geplaatst: 02 dec 2012, 15:03

Is mijn trafo zo goed gewikkeld, of moet er aan de zijde van de aftakking (voor de oversteek) nog één
wikkeling bij?
Nu nog een 150 pF condensator bestellen en mijn spoel wikkelen.
Bijlagen:
Opmerkingen bij bestand: Goed gewikkeld?
Geregistreerd: 02 jan 2011,
11:25
Berichten: 111
Woonplaats: Hollandsche
Rading

IMG_7386.JPG [ 1.65 MiB | 892 keer bekeken ]

_________________
Hans, PA1ALV
Twitter: @deklokkenmaker
Omhoog
PA0DMM

Berichttitel: Re: multiband Par End-Fedz nabouwen

Geplaatst: 17 dec 2012, 00:16

PA1ALV schreef:
Geregistreerd: 28 nov
2012, 22:28
Berichten: 35
Woonplaats: Oosterwolde

Is mijn trafo zo goed gewikkeld, of moet er aan de zijde van de aftakking (voor de oversteek) nog
één wikkeling bij?
Nu nog een 150 pF condensator bestellen en mijn spoel wikkelen.

De trafo ziet er prima uit !!!
De lengtes van de draad is niet een absolute waarde en kan naar mijn ervaring licht verschillen
afhankelijk van de plaatsing van de antenne. Ik zou om te beginnen hem iets langer maken en
eventueel iets inkorten als de minimum SWR bij een te lage frequentie licht. Bij mij is het korte stuk
na de spoel het meest kritisch wat lengte betreft en is het meest gevoelig voor waar dat stuk hangt.
Een antenne analyzer is bij het maken van zo'n antenne erg handig heb ik ervaren.
73 de PA0DMM
_________________
K-PO KPS-1230M / Yaesu FT-897D /Genesisradio G11 all mode 160m - 6m 10Watt SDR Xceiver/ LDG
Z-100 plus / End fed antenne voor alle harmonisch gerelateerde banden van 80m tot 10m /
Lafayette MA6000 (Diamond X510 kloon) voor 2m & 70 cm / Op non actief Yaesu FT290R / Yaesu
FTdx500 / SEMCO SSB. Nieuw: Call gever in de microfoon van de FT-897D, programmerbare GEL

Accu lader bestuurd door PIC18F14k50, Voeding gebaseerd op uA723 (13.5V 5A)

Omhoog
PA0DMM

Berichttitel: Re: multiband Par End-Fedz nabouwen

Geplaatst: 17 dec 2012, 23:14

PD3AT schreef:
Geregistreerd: 28 nov
2012, 22:28
Berichten: 35
Woonplaats: Oosterwolde

Hallo,
IK wil er 1 maken voor 10,20 en 40 meter.
De lengte van de draad weet ik.
De langste 10,1
De korte 1.85 en een spoel van 34 Um.
Maar waar ik niet uitkom is de wikelingen op een t200 ring.
Hoeveel zijn er dit.
Als ik er overheen heb gelezen sorrY dit gebeurt mij nog wel eens

Ik ben deze versie uiteindelijk ook aan het maken. Aanvankelijk de lange versie gemaakt die ook geschikt
is 80 (en 15) meter. De spoel gemaakt van iets meer dan 110uH en de draden afgemeten maar uiteindelijk
deze antenne niet opgehangen wegens plaats gebrek. De lengte van de draad na de 34uH spoel is heel
kritiesch gebleken enkele cm's maakt al veel uit. Een antenne analyser is hier heel handig. Na veel
ophangen, meten, naar beneden halen, veranderen en weer ophangen enz, had ik alle lengtes goed voor
elkaar en resoneerde de antenne op de gewenste plaatsen op de 40 en 20 meter band, 10 meter is wat
onduidelijk wat daar gebeurt. Omdat ik 80 meter ook erg leuk vind heb ik besloten om aan het einde de
toch al gemaakte 110uH spoel te koppellen en dan weer een stuk draad om het ook geschikt te maken
voor 80 meter. Tot mijn verbazing was daarna de draad van 1.85 niet meer de juiste lengte (nu te kort).
Eerst het eindstuk na de tweede spoel op lengte gemaakt (resonatie op 3.65 MHz) en daarna een stub
(ongeveer 50cm) aan de ingaande kant van de 110uH spoel gehangen zodat de antenne nu ook resoneert
op 7.15 MHz. Blijkbaar beinvloed zo'n stub de andere resonatie frequenties nagenoeg niet, hoe handig !!!
De uiteindeleijke lengtes heb ik nog niet genoteerd omdat ik de hele dag bezig ben geweest om de
antenne werkend te krijgen. Mijn antenne is opgehangen op ongeveer 5.5 meter hoogte voor het
voedingspunt (tegen de gevel van de woning) en loopt schuin naar beneden de tuin in, laagste punt op
ongeveer 2.5 meter verder afgespannen met nylon touw van ongeveer 1.5mm vast gemaakt aan de
antenne met een middenisolator.
Ik hoop dat je wat aan deze ervaring van mij hebt.
Bijlagen:
Opmerkingen bij bestand: Schema van de antenne

End Fed antenna.GIF [ 7.88 KiB | 637 keer bekeken ]

_________________

K-PO KPS-1230M / Yaesu FT-897D /Genesisradio G11 all mode 160m - 6m 10Watt SDR Xceiver/ LDG Z100 plus / End fed antenne voor alle harmonisch gerelateerde banden van 80m tot 10m / Lafayette
MA6000 (Diamond X510 kloon) voor 2m & 70 cm / Op non actief Yaesu FT290R / Yaesu FTdx500 / SEMCO
SSB. Nieuw: Call gever in de microfoon van de FT-897D, programmerbare GEL Accu lader bestuurd
door PIC18F14k50, Voeding gebaseerd op uA723 (13.5V 5A)
Omhoog
pe5t

Berichttitel: Re: multiband Par End-Fedz nabouwen

Geplaatst: 26 dec 2012, 16:39

Een antenne aan het ''einde'' voeden kan ook zoals in het laatste nr. van Funkamateur.
Zo'n oplossing zie je niet zo vaak. Volgens de auteur geschikt voor 80, 40, 20, 17, 12 en 10 meter.
Direct vanuit het dakraam, geen open lijn, geen balanstuner, nauwelijks coax. En 50 Ohm.

Geregistreerd: 20 apr
2010, 08:35
Berichten: 1139

Kees
Bijlagen:

P1010094.JPG [ 347.73 KiB | 514 keer bekeken ]

Omhoog
pe5jw

Berichttitel: Re: multiband Par End-Fedz nabouwen

Geplaatst: 26 dec 2012, 16:55

RFD (radiating feed dipool, het coax deel van de antenne) dipolen zijn al vaker voorbij gekomen maar
Geregistreerd: 06 dec
2006, 17:47
Berichten: 1864
Woonplaats: Zwolle

dit is een ocf heb dat artikel eens goed door gelezen
Ik heb zo iets al eens geprobeerd te maken dat was niet zo'n succes maar hier hebben ze op het feed
punt nog een trukje uitgehaald.
_________________
Groet, Joeri
typ en schijf fouten mogen zelf vervangen worden door de onderstaande letters en cijfers:
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz1234567890

Omhoog
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Geregistreerd: 05 mei
2008, 13:23
Berichten: 982
Woonplaats: Brunssum

Bericht
Berichttitel: Re: multiband Par End-Fedz nabouwen

Geplaatst: 26 dec 2012, 16:58

Deze Antenne is als eerste door een Russische Amateur gebouwd , en wordt nu als CityWindom
verkocht. Maar ja , dan heb je het wel over een 40m lange Antenne , en dat kan niet iedereen in z'n
tuintje wegspannen.........
_________________
73's Egbert PAØEJH. Licensed since 1971.
Bouwt MultiBand-QRO-EndFed's voor 80-40-20m en 160-80-40m

Omhoog
elsinga

Berichttitel: Re: multiband Par End-Fedz nabouwen

Geplaatst: 26 dec 2012, 22:23

40m... Dan heb ik de hele achterzijde en de hele zijkant van mijn kavel nodig...
Moderator

_________________

www.PC5E.nl, Robert Elsinga, navigatie en communicatie enthousiasteling, zendamateur,
scannerluisteraar, scout leiding, IT architect
Icom IC-7000, X50N (14m asl), MFJ926B+ZS6BKW (inverted V, 12m asl), Kenwood TH-F7E, Polmar DB), Hytera PD-785G, Uniden UBC3500XLT, Garmin Zumo 660, Garmin
50M, Diamond SG7500 (2m ASL
Montana 650t
Op mijn site o.a. Examenuitwerking N/F, EMC apparatuur overzicht, Scannerfrequenties NL e.o.
Geregistreerd: 17 maart
2008, 15:05
Berichten: 1996
Woonplaats:
Sintjohannesga (JO22ww)
Omhoog
PD7MAA

Berichttitel: Re: multiband Par End-Fedz nabouwen

Zelfs in Australië
http://www.youtube.com/watch?v=TV3Cj2J3T20

73 John

Geplaatst: 15 jan 2013, 16:13

_________________
73' John
Geregistreerd: 15 jun 2008,
17:17
Berichten: 925
Woonplaats: Maastricht

Bouwt Travelloop antennes voor 40-10m.

Omhoog
PA9RD

Geregistreerd: 12 feb 2010,
09:14
Berichten: 107
Woonplaats: JO21FT

Berichttitel: Re: multiband Par End-Fedz nabouwen

Geplaatst: 09 maart 2013, 12:23

Nou, dan word het nu ook eens tijd voor een update en plaatjes van mijn vorderingen, want ik heb
inmiddels ook niet stilgezeten. Ik ben met diverse dingen tegelijk bezig (hoezo, multi-tasken kunnen
wij niet), maar het resultaat mag er zijn. Zie bijgevoegde foto's. Ik ben bezig met meerdere spoelen
te wikkelen en kastjes van gewikkelde ringkernen te voorzien. Ik gebruik wel de grotere variant, de
FT240-43 voor alle uitvoeringen, om de Multiband HyEnd Fed te maken. Al zag ik net weer een
variant met zowel de spoel van 43uH voor 40 mtr en de spoel van 110uH voor het 80 mtr stuk.
om ook maar eens proberen te bouwen. Er is net een pakketje bezorgd
met een
Misschien
nieuw kastje en een rolletje koperdraad. Dank je wel, Frans! Nu nog even naar de lokale bouwmarkt,
"Dat zeg ik" zonder reclame te maken, voor een lengte pvc/plastic buis en als de rest van de bestelde
spulletjes ook bezorgd worden, kunnen we weer hutsie-knutsie doen. De SWR is bij alle varianten,
afgesloten met een (te klein) 3K3 weerstandje goed te noemen.....maar hij word wel een beeeeetje
warm bij 5 Watt uit de FT-897!!
Bijlagen:
Opmerkingen bij bestand: Alle drie naast elkaar, met het nieuwe kastje voor de QRO uitvoering.

Trio van kastjes.jpg [ 97.91 KiB | 947 keer bekeken ]
Opmerkingen bij bestand: De FT240-43 voor 10/20/40 in een iets te krap kastje.

EndFed voor 40-20-10.jpg [ 84.71 KiB | 947 keer bekeken ]
Opmerkingen bij bestand: De ringkern FT240-43 voor de 80/40 mtr uitvoering. Let ook op de getwiste extra
wikkeling. 3 ipv 2.

EndFed voor 80-40.jpg [ 82.5 KiB | 947 keer bekeken ]
Opmerkingen bij bestand: Het is ietsje meer, mag dat? Ik vind hem goed!!

Spoel voor 80 mtr..jpg [ 56.33 KiB | 947 keer bekeken ]

_________________
TAFN 73 de
Ruud PA9RD
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Opbouwende kritiek vind ik goed, maar iemand afzeiken doet afbreuk aan de persoon.
Deze post mag worden verwijderd, nadat deze door iedereen is gelezen
Omhoog
PA3HHO

Berichttitel: Re: multiband Par End-Fedz nabouwen

Geplaatst: 09 maart 2013, 13:23

Misschien een tip: voor mijn eerste "dubbele" 20/40/80 end-fed had ik ook een spoel van +/- 110 uH.
Het stuk draad dat erna kwam, hoefde dan voor 80m maar 1,5m te zijn. Efficiency maar vooral ook
de bandbreedte op 80m was daardoor erg beperkt. Ik heb mijn spoel later "afgepeld" tot ik ong. 80
uH overhield. Na de spoel moest dan ong. 3 - 4 meter draad, maar e.e.a. leek aanzienlijk beter te
werken. Ik heb later zelfs de "sper spoel" vervangen door een coax trap waar ruim 12m draad achter
moest. Nu werkt het op 80m eigenlijk pas lekker. De 40m coax trapt spert geen 20m signaal meer,
dus ik overweeg op 10m lengte een 20m coax trap op te nemen.

Geregistreerd: 27 nov
2010, 10:17
Berichten: 820
Woonplaats: Druten

Ik zie dat je de 12m lange multiband end-fed gaat uitbreiden met een extra spoel en stuk draad voor
80m. Mijn ervaring is dat bij de multiband de 40m band al een behoorlijk compromis is (als er
condities zijn werkt het prima natuurlijk), dus ik hoop niet dat je verwachtigingen te hoog
gespannen zijn. Ik ben ook benieuwd naar de bandbreedte op 80m, dat zal niet veel zijn. Om te
luisteren werkt het natuurlijk wel prima.
_________________
TK: Ameritron ATR-20 rolspoel tuner 1.2 kW €325

Omhoog
PA9RD

Berichttitel: Re: multiband Par End-Fedz nabouwen

Geplaatst: 09 maart 2013, 20:08

@ PA3HHO,
Geregistreerd: 12 feb 2010,
09:14
Berichten: 107
Woonplaats: JO21FT

Betreffende je tip, ben ik wel benieuwd hoe je dan met de lengte zit. Wat ik nu aan het doen ben is
aan de 80 mtr uitvoering vanaf het kastje met ringkerntrafo een lengte van ong. 20,35 mtr. te
hangen en dan de spoel van 110uH en daarachter nog een lengte van ong. 2,5 mtr en dat alles op de
manier: meten is weten....knippen en plakken (daarom goedkoop draad HI). Ik ben idd echter ook al
die variant tegengekomen met die spoel van 34uH erin voor 40 en dan een "X" lengte met daar de
spoel voor 80 mtr aan, de 110uH variant dus en dan het laatste loodje..eehh stukje. Wat ik natuurlijk
ook probeer te bereiken is een zo groot mogelijke efficiency c.q afstraling, dus ook met ophangen
maar ook een grotere bandbreedte om niet iedere keer als ik over de band draai en ergens een
signaal wil neerstrooien aan mijn tuner moet gaan zitten draaien. Dus hoe minder spoelen, hoe
beter. Ik heb een Palstar AT2K...en die is niet zo heel vergevingsgezind. Hij luistert redelijk nauw.
Kan ook aan mijn andere bouwwerkjes, G5RV, Dipool van 2x13 mtr (ook van andere lengtes) gelegen
hebben. Ik maakte ze echter zonder traps, spoelen of whatever ivm die bandbreedte en
beperkingen. (denk aan Q-factor, smalbandig etc. vergeetachtigheid, in je enthousiasme de AMP aan
laten staan...sommige dingen kunnen daar niet echt tegen). Kijk, een bandbreedte van 200 KHz zou
natuurlijk fantastisch zijn op 80 meter, maar laten we wel proberen realistisch te zijn, 100 KHz is
mooi, misschien ook niet eens haalbaar maar ik had vroeger iets hangen waar voor 30 tot 40 Kc
verschil al een TUNE actie vereist was. Ik had een automatische tuner staan en die ratelde zich af en
toe helemaal gek. Ook plotseling tijdens een QSO had ik even "niks" meer tot de tuner klaar was.
Palstarretje voor in de plaats....hoppa!
Gauw weggedaan die MFJ auto-tuner
Maar je maakt mij nieuwsgierig....vertel, leg uit....coax trap, welke dropveter (RG58?) hoeveel
lengte draad ervoor en eraan? Ik heb al een en ander gevonden op dit topic met links naar coax
traps, maar heb in het verleden ook al van amerikaanse sites een en ander gedownload en uitgeprint
over coax traps. Onder andere een van RG58 gestript, dus alleen de binnenmantel met kern, 2x
gewikkeld op pvc buis. Welke gebruik jij?? De AMP staat hier tegenwoordig meer stof te vangen als
dat ie gebruikt word, dus alles tot 200 Watt is goed.
Ben benieuwd!
_________________
TAFN 73 de
Ruud PA9RD

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Opbouwende kritiek vind ik goed, maar iemand afzeiken doet afbreuk aan de persoon.
Deze post mag worden verwijderd, nadat deze door iedereen is gelezen

Omhoog
pd0knj

Berichttitel: Re: multiband Par End-Fedz nabouwen

Geplaatst: 12 apr 2013, 14:57

Even abo op dit topic.
Ga voor de 3 bander end fed voor bij de camper.
Ron

Geregistreerd: 08 okt 2012,
16:21
Berichten: 9
Woonplaats: JO22GF Leiden
Omhoog
PA3HHO

Berichttitel: Re: multiband Par End-Fedz nabouwen

Geplaatst: 13 apr 2013, 10:18

PA9RD schreef:

Maar je maakt mij nieuwsgierig....vertel, leg uit....coax trap, welke dropveter (RG58?) hoeveel
lengte draad ervoor en eraan?

Geregistreerd: 27 nov
2010, 10:17
Berichten: 820
Woonplaats: Druten

Via deze link kun je een programmaatje downloaden om coax traps te berekenen:
http://www.qsl.net/ve6yp/index.html. Op de website van ON7EQ vind je uitgebreide info over de
bouw (http://home.euphonynet.be/on7eq/projects/coaxtraps.htm). Ik maak mijn coax traps op 32
of 40 mm PVC buis en gewoon met goede kwaliteit RG58. Ik werk met 400W en dat gaat prima. Mijn
40/80 end-fed is nu ong 21m draad, dan een coax trap resonant op 7.3 MHz, dan nog ong. 12m draad.
Dat laatste stuk is overigens net iets te lang voor mijn tuin, dus ik ga een soort van "topload" van
draad maken; het wordt dan vanaf de transformator een soort Y-vorm en ik span dus twee uiteindes
weg naar de hoek van mijn tuin.
_________________
TK: Ameritron ATR-20 rolspoel tuner 1.2 kW €325

Omhoog
ph2m

Berichttitel: Re: multiband Par End-Fedz nabouwen

Geplaatst: 13 apr 2013, 10:37

PA3HHO schreef:
Geregistreerd: 10 jan 2011,
17:19
Berichten: 68
Woonplaats: HazerswoudeDorp

PA9RD schreef:

Maar je maakt mij nieuwsgierig....vertel, leg uit....coax trap, welke dropveter (RG58?)
hoeveel lengte draad ervoor en eraan?

Via deze link kun je een programmaatje downloaden om coax traps te berekenen:
http://www.qsl.net/ve6yp/index.html. Op de website van ON7EQ vind je uitgebreide info over
de bouw (http://home.euphonynet.be/on7eq/projects/coaxtraps.htm). Ik maak mijn coax traps
op 32 of 40 mm PVC buis en gewoon met goede kwaliteit RG58. Ik werk met 400W en dat gaat
prima. Mijn 40/80 end-fed is nu ong 21m draad, dan een coax trap resonant op 7.3 MHz, dan nog

ong. 12m draad. Dat laatste stuk is overigens net iets te lang voor mijn tuin, dus ik ga een soort
van "topload" van draad maken; het wordt dan vanaf de transformator een soort Y-vorm en ik
span dus twee uiteindes weg naar de hoek van mijn tuin.

Een aardige site met voorbeeld voor diverse traps met RG179 (voor een W3DZZ) maakt gebruik van
het zelfde programmaatje van VE6YP http://www.mydarc.de/df7dj/html/w3dzz.html, naast de EndFed voor 10/20/40m die ik voor portable/vakantie werk aan het bouwen ben, ga ik voor thuis dus ook
een 80/160m W3DZZ bouwen volgens bovenstaand ontwerp bouwen met een parallel-dipool voor
40m.
73 de Frank PH2M

Omhoog
PA3HHO

Berichttitel: Re: multiband Par End-Fedz nabouwen

Geplaatst: 27 jun 2013, 11:32

Theo (PE1OPQ) is inmiddels ook bekeerd, ik sprak 'm net op 40m. Hij zat in Duitsland met z'n
campertje en had een 40/20/10 multiband end-fed in gebruik. De condities gingen op en neer, maar
het ging toch best. Het viel Theo ook niet tegen volgens mij.
_________________
TK: Ameritron ATR-20 rolspoel tuner 1.2 kW €325

Geregistreerd: 27 nov
2010, 10:17
Berichten: 820
Woonplaats: Druten
Omhoog
Theo

Berichttitel: Re: multiband Par End-Fedz nabouwen

Geplaatst: 27 jun 2013, 11:35

Werkt gewoon netjes Pleun, en voldoet aan mijn wens om het gemakkelijk op te zetten en klein weer
op te bergen.
En voor RX is het ook niet verkeerd.
Ben tevreden met het geheel.

  

Omhoog
PA3HHO

Berichttitel: Re: multiband Par End-Fedz nabouwen

Geplaatst: 27 jun 2013, 12:21

Ik was net van plan om juist een GP voor 40m te maken met enkele radiaal (met spoel) maar het
begint nu toch weer te kriebelen om een end-fed te gaan maken voor 40/20/10. Mijn 10m "heavy
duty" mast laat zich nl. goed uitbreiden met de top van het budget 10m mastje om zo op ruim 12m
te komen. Is toch wel iets handiger ja... Aan de slag maar weer...
_________________
TK: Ameritron ATR-20 rolspoel tuner 1.2 kW €325

Geregistreerd: 27 nov
2010, 10:17
Berichten: 820
Woonplaats: Druten
Omhoog
PH2LB

Berichttitel: Re: multiband Par End-Fedz nabouwen

Geplaatst: 27 jun 2013, 12:45

Nou Theo was niet de enigste, afgelopen dagen ook bezig geweest er een te maken voor 10/20/40m.
Ook daarbij weer een paar dingen geleerd zoals, iets te veel afknippen slecht voor de SWR kan zijn
en niet geheel onbelangrijk, het inpakken van de spoel in de lijn met krimpkous , de inductie kan
aanpassen (was mooi 34uH op de houten werkbank en na de krimpkous in eens 40uH

).

Maar hoewel hij vanavond weer even uit elkaar gaat (gisteravond was het net te donker om draden te
vervangen en de spoel een paar slagen af te wikkelen), toch op de 20 meter (met SWR 1.5) een
Geregistreerd: 06 maart
2013, 20:31
Berichten: 553
Woonplaats: Almelo/JO32HI

eerste PSK31 QSO gemaakt
_________________
73, Lex
"Computers are fun, but there is more between one and zero"

www.ph2lb.nl . . . . facebook.com/PH2LB

Omhoog
Berichttitel: Re: multiband Par End-Fedz nabouwen

pa7al

Geplaatst: 27 jun 2013, 18:26

Hallo Lex
Ik zou de spoel mooi op 40 uh laten als ik jou was
Is geen enkel probleem voor de werking van de antenne ,alleen het stukje draad achter de spoel
wordt een klein stukje korter
_________________
73' Alfred PA7AL
Geregistreerd: 08 feb 2011,
11:44
Berichten: 171
Woonplaats: stiens

http://www.pa7al.mijnalbums.nl

Omhoog
Berichttitel: Re: multiband Par End-Fedz nabouwen

ph2m

Geplaatst: 27 jun 2013, 19:09

pa7al schreef:
Geregistreerd: 10 jan 2011,
17:19
Berichten: 68
Woonplaats: HazerswoudeDorp

Hallo Lex
Ik zou de spoel mooi op 40 uh laten als ik jou was
Is geen enkel probleem voor de werking van de antenne ,alleen het stukje draad achter de spoel
wordt een klein stukje korter

De lengte van de draad achter de spoel is wel van invloed op de bandbreedte op 40m (hoe korter de
draad des te smaller is de bandbreedte, als men dus de lengte langer maakt dan is de bandbreedte
groter)
73 de Frank PH2M
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Berichttitel: Re: multiband Par End-Fedz nabouwen

Geplaatst: 28 jun 2013, 08:08

Hallo Frank
Je hebt helemaal gelijk
Het verschil tussen 35uH en 40uH is zo klein dat je het bijna niet gaat merken in de bandbreedt,en de
draad lengte zal een paar cm verschil zijn.
_________________
73' Alfred PA7AL
Geregistreerd: 08 feb 2011,
11:44
Berichten: 171
Woonplaats: stiens

http://www.pa7al.mijnalbums.nl

Omhoog
pa0ejh

Berichttitel: Re: multiband Par End-Fedz nabouwen

Geplaatst: 28 jun 2013, 08:47

Frank, de spoel bepaald de bandbreedte op 40m, met de draad achter de spoel de SWR op 40mtr.
Geregistreerd: 05 mei
2008, 13:23
Berichten: 982
Woonplaats: Brunssum

Wanneer je minder windingen op de spoel legt, moet je er meer draad achter hangen , en wordt de
Bandbreedte groter , de totale lengte, maar met name de lengte achter de spoel bepaald waar de
SWR het laagst is in de 40m band.
_________________
73's Egbert PAØEJH. Licensed since 1971.
Bouwt MultiBand-QRO-EndFed's voor 80-40-20m en 160-80-40m

Omhoog
ph2m

Berichttitel: Re: multiband Par End-Fedz nabouwen

Geplaatst: 28 jun 2013, 16:00

pa0ejh schreef:
Geregistreerd: 10 jan 2011,
17:19
Berichten: 68
Woonplaats: HazerswoudeDorp

Frank, de spoel bepaald de bandbreedte op 40m, met de draad achter de spoel de SWR op 40mtr.
Wanneer je minder windingen op de spoel legt, moet je er meer draad achter hangen , en wordt
de Bandbreedte groter , de totale lengte, maar met name de lengte achter de spoel bepaald
waar de SWR het laagst is in de 40m band.

Dat zeg ik (uit eigen ervaring

).

73 de Frank PH2M

Omhoog
pa0ejh

Berichttitel: Re: multiband Par End-Fedz nabouwen

Geplaatst: 28 jun 2013, 16:18

ph2m schreef:
Geregistreerd: 05 mei
2008, 13:23
Berichten: 982
Woonplaats: Brunssum

pa7al schreef:

Hallo Lex
Ik zou de spoel mooi op 40 uh laten als ik jou was
Is geen enkel probleem voor de werking van de antenne ,alleen het stukje draad achter de
spoel wordt een klein stukje korter

De lengte van de draad achter de spoel is wel van invloed op de bandbreedte op 40m (hoe korter
de draad des te smaller is de bandbreedte, als men dus de lengte langer maakt dan is de
bandbreedte groter)
73 de Frank PH2M

Oh ja ?? , nou ik lees toch wat anders.....
_________________
73's Egbert PAØEJH. Licensed since 1971.
Bouwt MultiBand-QRO-EndFed's voor 80-40-20m en 160-80-40m

Omhoog
PH2LB

Berichttitel: Re: multiband Par End-Fedz nabouwen

Geplaatst: 04 jul 2013, 13:40

PD2LB schreef:

Nou Theo was niet de enigste, afgelopen dagen ook bezig geweest er een te maken voor
10/20/40m. Ook daarbij weer een paar dingen geleerd zoals, iets te veel afknippen slecht voor
en niet geheel onbelangrijk, het inpakken van de spoel in de lijn met
de SWR kan zijn
krimpkous , de inductie kan aanpassen (was mooi 34uH op de houten werkbank en na de
). Maar hoewel hij vanavond weer even uit elkaar gaat (gisteravond
krimpkous in eens 40uH
was het net te donker om draden te vervangen en de spoel een paar slagen af te wikkelen), toch
Geregistreerd: 06 maart
2013, 20:31
Berichten: 553
Woonplaats: Almelo/JO32HI

op de 20 meter (met SWR 1.5) een eerste PSK31 QSO gemaakt

Antenne techniek blijft hoe dan ook intrigerende en een ding m.b.t. in dit topic aangehaalde ontwerp
van een EndFed is me nog een ding eigenlijk behoorlijk onduidelijk.
Hoe zit dat nu met een mantelstoomfilter ? Moet je die nu wel of niet toepassen bij het in dit topic

aangehaalde ontwerp van een EndFed ? En zo ja welk soort mantelstroom filter ? Een reeks ferriet
klemmen op de antenne coax (en zo ja, waar dan? bij dicht bij de antenne of bij de set?), een 6 tot 8
lussen in de antenne coax dicht bij de antenne of een aantal slagen doax door een FT-130/34 (zoals
in deze youtube clip : http://www.youtube.com/watch?v=iLAIXXh_BQ8 ) .
Wie o wie heeft hier een antwoord op en kan me uitleggen, waarom wel of waarom niet ?
_________________
73, Lex
"Computers are fun, but there is more between one and zero"

www.ph2lb.nl . . . . facebook.com/PH2LB

Omhoog
pa0ejh

Geregistreerd: 05 mei
2008, 13:23
Berichten: 982
Woonplaats: Brunssum

Berichttitel: Re: multiband Par End-Fedz nabouwen

Geplaatst: 04 jul 2013, 18:07

Een mantelstroomfilter is niet perse noodzakelijk, ik gebruik er geen en heb geen verschijnselen van
RFI of wat dan ook, de trafo hangt tegen de muur van m,n schack en de kabel loopt 2mtr rtecht naar
beneden, en gaat dan onder de vensterbank door naar een gat in de muur, waardoor de kabel in de
shack komt, dan nog eens 5mtr naar de trcvr.
Gezien de hoge impedantie in het voedingspunt is een meter of 2 tot 3 genoeg als 'tegencapaciteit'.
Wil je toch een mantelstroomfilter gebruiken, doe dat dan op een 2 tot 3 mtr vanaf de trafo, of net
waar de kabel binnen komt, en dan geen rioolchoke, dat is leuk voor onder een beam 20-15-10.
Gebruik dan een Ringkern van 43 materiaal, zoals op de video van die Duitse OM, en als je goed kijkt
dan zie je dat die ook nog verkeerd om wikkelt, HI.
_________________
73's Egbert PAØEJH. Licensed since 1971.
Bouwt MultiBand-QRO-EndFed's voor 80-40-20m en 160-80-40m

Omhoog
PA3HHO

Berichttitel: Re: multiband Par End-Fedz nabouwen

Geplaatst: 04 jul 2013, 18:45

Vraagje: zoals bekend gebruik ik als sinds enige tijd een end-fed voor 40/80. Aanvankelijk met een 85
uF spoel, sinds enige tijd met een coaxtrap. De inductie van de coaxtrap die mee gaat doen op 80m
is laag, ong. 3 uH. Het stuk draad na de coaxtrap is daardoor ook véél langer dan wanneer je een
spoel gebruikt. In mijn geval ong. 12m (weet het niet precies). Eigenlijk is dat nét even te lang.
Zou ik na de coaxtrap nog een spoel van b.v. 10 - 20 wdg kunnen zetten om zo het stuk draad na
de coaxtrap een paar meter te verkorten?

Geregistreerd: 27 nov
2010, 10:17
Berichten: 820
Woonplaats: Druten

_________________
TK: Ameritron ATR-20 rolspoel tuner 1.2 kW €325

Omhoog
pa7al

Berichttitel: Re: multiband Par End-Fedz nabouwen

Geplaatst: 04 jul 2013, 19:08

ja dat gaat lukken,zou alleen de spoel niet meteen na de coax trap doen maar in het midden van de
draad
_________________
73' Alfred PA7AL

http://www.pa7al.mijnalbums.nl

Geregistreerd: 08 feb 2011,
11:44
Berichten: 171
Woonplaats: stiens
Omhoog
PH2LB

Berichttitel: Re: multiband Par End-Fedz nabouwen

Geplaatst: 04 jul 2013, 21:04

pa0ejh schreef:

Een mantelstroomfilter is niet perse noodzakelijk,. . .Gebruik dan een Ringkern van 43 materiaal,
zoals op de video van die Duitse OM, en als je goed kijkt dan zie je dat die ook nog verkeerd om
wikkelt, HI.

Geregistreerd: 06 maart
2013, 20:31
Berichten: 553
Woonplaats: Almelo/JO32HI

Bedankt PA0EJH voor het delen van je ervaring. Ik heb nog een T130-43 liggen en ga er maar eens wat
meet knutselen.
En ja, die wikkeling was mij ook opgevallen
_________________
73, Lex
"Computers are fun, but there is more between one and zero"

www.ph2lb.nl . . . . facebook.com/PH2LB

Omhoog
PA3HHO

Berichttitel: Re: multiband Par End-Fedz nabouwen

Geplaatst: 05 jul 2013, 13:27

pa7al schreef:

ja dat gaat lukken,zou alleen de spoel niet meteen na de coax trap doen maar in het midden van
de draad

Waarom? Heb ik weer een "extra ding" in de draad. Handiger op dezelfde PVC buis direct na coax
trap; één geheel!
Geregistreerd: 27 nov
2010, 10:17
Berichten: 820
Woonplaats: Druten

_________________
TK: Ameritron ATR-20 rolspoel tuner 1.2 kW €325

Omhoog
pa0ejh

Berichttitel: Re: multiband Par End-Fedz nabouwen

Geplaatst: 06 jul 2013, 09:26

Pleun , als je dat naast elkaar wikkelt, dan loop je de kans dat de zelfinductie van de Trap
veranderd, dus niet aaneensluitend wikkelen, maar wat ruimte er tussen laten.
Geregistreerd: 05 mei
2008, 13:23
Berichten: 982
Woonplaats: Brunssum

_________________
73's Egbert PAØEJH. Licensed since 1971.

Bouwt MultiBand-QRO-EndFed's voor 80-40-20m en 160-80-40m

Omhoog
PA3HHO

Berichttitel: Re: multiband Par End-Fedz nabouwen

Geplaatst: 07 jul 2013, 18:31

OK, duidelijk. Hoeveel is "wat ruimte"? Kan het nog op één PVC buis of moet er echt een paar meter
tussen?
_________________
TK: Ameritron ATR-20 rolspoel tuner 1.2 kW €325

Geregistreerd: 27 nov
2010, 10:17
Berichten: 820
Woonplaats: Druten
Omhoog
PD1LEB

Geregistreerd: 21 feb 2009,
16:46
Berichten: 31

Berichttitel: Re: multiband Par End-Fedz nabouwen

Geplaatst: 08 jul 2013, 09:19

Ik heb gisteren uit een gesprek begrepen dat de matchboxen voor de 3, 4 en 5 band antenne's gelijk
zijn. Dus de 4 band antenne heeft een draad van 20 meter en geen spoel. Maar wel een volledige
halve golf voor 40 meter! Ik ga ook zo'n antenne nabouwen. Ik wilde hem eerst kopen, maar ik schrok
nogal van de prijs!!

Omhoog
PA3HHO

Berichttitel: Re: multiband Par End-Fedz nabouwen

Geplaatst: 12 jul 2013, 18:13

Ik heb inmiddels (opnieuw) een vakantie end-fed gemaakt met twee spoelen; een sper voor 10m en
een sper voor 20m. Van onder naar boven ziet het er als volgt uit:
Geregistreerd: 27 nov
2010, 10:17
Berichten: 820
Woonplaats: Druten

1:55 auto trafo
4,72m teflondraad
10m sper spoel +/- 15 uH
1,30m teflondraad
20m sper spoel +/- 34 uH
1,69m teflondraad (0,5mm kern)

Details en foto's op mijn weblog. Ga 'm volgende week uitgebreid uitproberen. Eerste verbinding op
10m met Italië is al gemaakt vanuit de achtertuin met de mast (hengel) scheun leunend tegen de
(houten) schommel HI.
_________________
TK: Ameritron ATR-20 rolspoel tuner 1.2 kW €325

Omhoog
PD7MAA

Berichttitel: Re: multiband Par End-Fedz nabouwen

Geplaatst: 25 aug 2013, 08:23

http://www.hamradio.me/antennas/lnr-precision-ef-102040mkii-testdata.html#IDComment697270812
http://www.hamradio.me/antennas/lnr-precision-ef-102040mkii-examination.html

Test en data originele Par Endfedz
73 John
Geregistreerd: 15 jun 2008,
17:17
Berichten: 925
Woonplaats: Maastricht

_________________
73' John
Bouwt Travelloop antennes voor 40-10m.
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Bericht
Berichttitel: Re: multiband Par End-Fedz nabouwen

Geplaatst: 29 sep 2013, 18:23

Nu eindelijke de antenne analyser binnen is (minivna pro) ben ik eens gaan meten aan de zelfbouw
end-fed voor 10 en 20 meter.
Geregistreerd: 21 jul 2013,
10:48
Berichten: 9

Wat me opvalt is dat de SWR op 20 meter (en ook op 10 meter) ergens tussen de 1:1.5 en 1:2 ligt.
Het volgende plaatje is een screenshot van mijn telefoon waarop ik (mbv BlueVNA) een meting heb
gedaan aan de antenne (1:49 trafo + ongeveer 10 meter draad er aan, zonder traps, verticaal
opgesteld langs een glasfiber mast):

(Plaatje is klikbaar)
Door het verder afknippen van de draad verschuift het resonantiepunt, maar de SWR blijft tussen de
1:1.5 en 1:2 hangen. Extra tegencapaciteit toevoegen resulteert in verschuiving van het
resonantiepunt, maar niet in een andere SWR.
Vwb de 'hoge' SWR: Is dit gedrag dat ik mag verwachten van een end-fed? Heb ik hier te maken met
omgevingsinvloeden, of moet ik het zoeken in de wikkelverhouding van de trafo?

Omhoog
pa0ejh

Berichttitel: Re: multiband Par End-Fedz nabouwen

Geplaatst: 29 sep 2013, 20:23

Hallo, beetje lastig plaatje, ik neem aan dat de gele trace de Swr is en de Bruine de Rs en Paars de Xs
(Edit)...
Geregistreerd: 05 mei
2008, 13:23
Berichten: 982
Woonplaats: Brunssum

Dan lijkt het erop dat de trafo een winding te weinig heeft aan de secundaire kant, de trafo heeft 2
en 16 wdg. dus 2 wdg. biffilair en dan nog eens 14 wdg. tot aan de antenne aansluiting.
Verder moet je de trafo minstens 1 meter boven de grond opstellen, en je moet een paar meter kabel
tussen de trafo en de VNA hebben, die kabel is de tegencapaciteit.
_________________

73's Egbert PAØEJH. Licensed since 1971.
Bouwt MultiBand-QRO-EndFed's voor 80-40-20m en 160-80-40m

Omhoog
starpoint

Berichttitel: Re: multiband Par End-Fedz nabouwen

Geplaatst: 04 okt 2013, 22:08

Met grote belangstelling heb ik dit topic gevolgd en heb de proef op de som genomen om 2 nieuwe
''originele" EKE Hy End Fed multiband matchboxen kop aan kop gezet met het volgende resultaat.
Geregistreerd: 18 feb 2013,
00:01
Berichten: 34

De eerste 2 kolommen bij het eerste screenshot geven de doorlaatdemping weer (cijfers wel even
delen door 2 als je de doorlaatverliezen wil zien van 1 box) en de laatste 2 kolommen geven de
reflectiedemping op beide poorten weer.
De tweede screenshot is weergegeven in een makkelijk af te lezen VSWR formaat aan beide poorten.
Bijlagen:
Opmerkingen bij bestand: Doorlaat en reflectiedemping
Doorlaatdemping wel delen door 2.

001.jpg [ 85.9 KiB | 1035 keer bekeken ]
Opmerkingen bij bestand: Makkelijk af te lezen in VSWR formaat aan beide poorten.

002.jpg [ 71.93 KiB | 1037 keer bekeken ]

Laatst bijgewerkt door starpoint op 05 okt 2013, 08:45, in totaal 3 keer bewerkt.
Omhoog
starpoint

Berichttitel: Re: multiband Par End-Fedz nabouwen

Geplaatst: 05 okt 2013, 05:46

Heb ook nog een matchbox afgesloten met een inductie vrije weerstand van 3k3 in plaats van de
antenne met de volgende resultaat:
Geregistreerd: 18 feb 2013,
00:01
Berichten: 34

Bijlagen:
Opmerkingen bij bestand: 3K3

004.jpg [ 69.68 KiB | 1013 keer bekeken ]

Laatst bijgewerkt door starpoint op 15 okt 2013, 07:18, in totaal 3 keer bewerkt.
Omhoog

pe1pqf

Berichttitel: Re: multiband Par End-Fedz nabouwen

Geplaatst: 05 okt 2013, 06:51

@pa0ejh: De gele lijn is inderdaad de SWR.
Geregistreerd: 21 jul 2013,
10:48
Berichten: 9

Inmiddels heb ik een halve wikkeling van de trafo afgehaald en is de SWR gezakt naar 1:1.2, zeer
acceptabel dus.
De impedantie in het resonantiepunt is nu nagenoeg 50 ohm (met nog een kleine imaginaire
component).

Omhoog
pa0ejh

Berichttitel: Re: multiband Par End-Fedz nabouwen

Geplaatst: 05 okt 2013, 11:54

@pe1pqf, dan dan had ik het goed gezien, en meestal wordt de Swr nog iets lager als je de antenne
aan je Transceiver hangt, tenminste dat ervaar ik met mijn eigenbouw EndFed.....
Geregistreerd: 05 mei
2008, 13:23
Berichten: 982
Woonplaats: Brunssum

Succes met je Antenne.
_________________
73's Egbert PAØEJH. Licensed since 1971.
Bouwt MultiBand-QRO-EndFed's voor 80-40-20m en 160-80-40m

Omhoog
ON4RUB

Berichttitel: Re: multiband Par End-Fedz nabouwen

Geplaatst: 29 nov 2013, 14:10

Ik vroeg me het volgende af:
ik heb een Hyendfed 3 band 10/20/40 ooit eens gekocht van pa3eke.
zo'n 10m draad, spoeltje en dan nog stukje draad voor 40m
ik weet dat je de spoel kan weglaten als je 20meter draad neemt (1/2 golf)
Geregistreerd: 27 jun 2013,
10:46
Berichten: 15
Woonplaats: evergem

maar ik vroeg me af of het binnenwerk van de aanpassing ook zou werken bij 40meter draad en
zodoende ook 80m te kunnen gebruiken.
ik kan nl makelijk 40meter draad wegspannen.
of sla ik de bal hier helemaal mis?
_________________
Rig HF: yaesu FT-950 & Yaesu FT2000 met IF2000 + LPPAN2,
Rig VHF UHF: Kenwood THD7e & Kenwood THD72 porto's
antennes: Hyendfed (3band) home made longwire, QRP wonderloop
Hoofdzakelijk Digimode gebruiker (JT65a, PSK, wspr, ...)

Omhoog
pa0ejh

Berichttitel: Re: multiband Par End-Fedz nabouwen

Geplaatst: 29 nov 2013, 15:40

@ON4RUB, Ja, dat gaat niet, HI, voor 80m heeft de trafo primair te weinig zelfinductie.
Geregistreerd: 05 mei
2008, 13:23
Berichten: 982
Woonplaats: Brunssum

Je kunt wel zelf een Trafo bouwen door 2 x FT140-43 ringkernen op elkaar te leggen.
In dit Topic vind je de wikkel gegevens, de vermogens limiet blijft 100W PEP voor 80m.
_________________
73's Egbert PAØEJH. Licensed since 1971.
Bouwt MultiBand-QRO-EndFed's voor 80-40-20m en 160-80-40m

Omhoog
PA1ZP

Berichttitel: Re: multiband Par End-Fedz nabouwen

Geplaatst: 23 maart 2014, 21:40

Dag Egbert en anderen.
Geregistreerd: 06 jun 2008,
19:04
Berichten: 1120
Woonplaats: Oss

Ik ben er toch eens aan begonnen een end-fed voor 80 en 40 meter.
Ik heb de zaak op een Ft140-43 gewikkeld.
2 + 6 + 6 wikkelingen.
Ik had er eerst een wikkeling meer op liggen maar dan werd de SWR geen 1 maar 1.3.
Ik weet niet hoeveel vermogen deze aan kan maar ik heb nog wel een paar kernen liggen kan altijd
nog even vervangen door 2 gestapelde FT140-43.
Het was maar om te proberen of ik het gemaakt kreeg.
Eigenlijk was ik zo klaar het maken van het kastje en de spoel van 106 uH ( ja ik wist dat het 110 uH
moest zijn maar kwam uit op 106 uH ) was het meeste werk.
Vervolgens de boel afgeregeld op 40 meter met een draad van 20.30 mtr (ongeveer) ik heb het niet
een na gemeten, gewoon lang zat beginnen en dan maar inkorten iedere keer.
Na de spoel van 106 uH een stuk draad van een 3 meter gepakt en gekeken hoe de SWr was , ik zat
iets te laag en dus wat ingekort.
De SWr is nu 1 : 1 op 3600 Khz en 7030 Khz.
Bandbreedte op 40 meter is de hele band en nog wat eronder en op 80 meter ongeveer 100 Khz om
zonder tuner te werken.
Met een automatische tuner in je set kan je 3.5 , 7, 14, 21, 28 Mhz werken, al met al een leuk bouw
projectje.
Met heel erg leuke resultaten.
ik heb dit gedaan om een kennis in België wat vooruit te helpen.
Ik heb de originele High End-Fed 40, 20, 10 mtr antenne gezien bij Willie PD0MW en dacht dat kan ik
ook maken en goedkoper.
Al moet ik zeggen dat de High End-fed driebander er perfect uit zag en heel mooi was afgeregeld.
Ook werkte het ding veel beter als ik zelf zou verwachten.
Ik heb de 106 uH spoel gewikkeld op een stuk grijze PVC afvoerbuis van 80 mm met dunne geisoleerde
soepele montage draad.
Dan wordt de spoel veel vierkanter en ik had 46 windingen toen de draad op was en dus 106 uH.
Ik had alle materialen nog liggen en heb alleen een kastje voor de ringkern moeten kopen, de rest
bestaat uit shack vondsten hihi.
Ik wil velen die dit draadje tot een levendig geheel hebben gemaakt bedanken voor hun input en hele
duidelijke schrijfsels en foto's.
Daardoor kon ik de antenne in no-time bouwen en afregelen.
bij deze een paar fotootjes van de ringkern trafo (met nog 1 wikkeling te veel) en de spoel van 106
uH de fixatie van de 106 uH spoel heb ik gewoon gedaan met het lijmpistool omdat ik mooie
geïsoleerde draad gebruik hoef ik de boel niet geheel in te pakken.
Bijlagen:
Opmerkingen bij bestand: Kastje met FT140-43 trafo

P1010056.JPG [ 627.09 KiB | 486 keer bekeken ]
Opmerkingen bij bestand: Spoel 106 uH op 15 CM PVC buis van 80 mm gewikkeld.

P1010059.JPG [ 676.58 KiB | 486 keer bekeken ]

_________________
73 de PA1ZP
Jos uit Oss
Een goede antenne hoeft niet duur te zijn, een dure antenne hoeft niet goed te zijn.
Zelf gebouwd klinkt leuker als zelf gekocht.
Omhoog
pa0ejh

Berichttitel: Re: multiband Par End-Fedz nabouwen

Geplaatst: 27 maart 2014, 14:52

Hallo Jos.
Geregistreerd: 05 mei
2008, 13:23

Normaal kun je met een FT140-43 100W PEP gebruiken vanaf 40m en hoger, maar ik lees dat je het

Berichten: 982
Woonplaats: Brunssum

ook 80m gebruikt en ben wel benieuwd naar de SWR , als je meer dan 15W carr. vermogen gebruikt
zal de kern in verzadiging gaan door dat de eerste 2 Wdg. te weinig zelfinductie hebben, waardoor
de stroom hoger wordt....
Je moest 1 wdg. van de secundaire afhalen om dat je verm. een dikkere draad voor de straler
gebruikt, ik zelf gebruik 1mm draad en met isolatie is die dan 2mm dik.
Goed te horen dat ook jij er tevreden over bent, en kijk eens bij welk vermogen de kern op 80m in
verzadiging raakt, dat merk je als de SWR ineens slechter wordt.
_________________
73's Egbert PAØEJH. Licensed since 1971.
Bouwt MultiBand-QRO-EndFed's voor 80-40-20m en 160-80-40m

Omhoog
PA1ZP

Berichttitel: Re: multiband Par End-Fedz nabouwen

Geplaatst: 27 maart 2014, 19:35

Dag PA0EJH
Geregistreerd: 06 jun 2008,
19:04
Berichten: 1120
Woonplaats: Oss

Ik heb de antenne al weer opgeborgen.
Ik had het ding zo lang maar uit de raam naar een lantaarnpaal aan de overkant van de straat
gehangen.
ik heb gemeten met 25 Watt FM en dat ging goed op 80 meter, ik heb wel gemerkt dat bij 50 watt FM
de SWR volgens mij wat op liep op den duur op 80 meter , dus dat zal dan al wel te veel van het
goede geweest zijn voor het kerntje.
Het is slechts een voorbeeld antenne voor de kennissen in België zodat ze dat ook een keer gezien
hebben.
Buiten het kastje is echt alles afval de draad bestaat uit 2 oude stukken , de spoel uit 3 stukken draad
etc.
Ik had inderdaad al gelezen dat je voor 80 meter minimaal echt 2 FT140-43 ringkernen moest
stapelen of een FT240-43 moest gebruiken.
Gelukkig hebben ze daar in Belgie bij de club vlakbij ON7FU kernen zat en kunnen ze er genoeg na
gaan bouwen als ze denken dat het iets voor ze kan zijn.
Het ging meer over het idee zelf.
De trafo was precies zoals in het fotootje behalve dat ik aan de draadaansluitingkant 1 wikkeling heb
verminderd, ik moet zelf eens op de foto kijken hoeveel windingen er nu precies op liggen.
Wat me wel meeviel is de SWR op 40 en 80 meter die was perfect 1 : 1 op 3600 en op 7030 , wat
tegenviel was de SWR op 10, 15 en 20 meter.
Misschien dat een condensatortje over de PL-plug oftewel primaire kant daar wat op kan lossen, ik
heb echter zo geen kleine C-tjes liggen waarmee ik dat kon testen.
Om er nu dikke 5KV C's in te zetten daar was het kastje wat te klein voor hihi.
Zo voor een eerste experiment ging het me niet over het vermogen, ik wilde eerst eens kijken of ik
het geheel wel aan de gang kon krijgen en op SWR.
Zelf gebruik ik op het moment een draaddipool op 80 meter met openlijn, samen met een rotary
dipole voor 6 t/m 40 meter met openlijn.
Ik moet eens kijken wanneer ik me weer eens verveel hoe ik dat nu echt perfect kan krijgen zo een
end-fed.
Bedankt voor je reactie, misschien dat je ook nog wat ervaring hebt met het C-tje over de primaire
kant om de hogere banden wat beter in SWR te krijgen.
ik heb een prima L en C meter maar geen antenne analiser, ik heb ook geen idee wat de impedantie
op 10, 15 en 20 meter is.
73 Jos

_________________
73 de PA1ZP
Jos uit Oss
Een goede antenne hoeft niet duur te zijn, een dure antenne hoeft niet goed te zijn.
Zelf gebouwd klinkt leuker als zelf gekocht.

Omhoog
ph2m

Berichttitel: Re: multiband Par End-Fedz nabouwen

Geplaatst: 27 maart 2014, 19:49

pa0ejh schreef:
Geregistreerd: 10 jan 2011,
17:19
Berichten: 68
Woonplaats: HazerswoudeDorp

@ON4RUB, Ja, dat gaat niet, HI, voor 80m heeft de trafo primair te weinig zelfinductie.
Je kunt wel zelf een Trafo bouwen door 2 x FT140-43 ringkernen op elkaar te leggen.
In dit Topic vind je de wikkel gegevens, de vermogens limiet blijft 100W PEP voor 80m.

Hallo Egbert,
Ik ben als enthusiast EndFed bouwer vooral geinteresseerd in jouw 'handtekening'/onderschrift:
Bouwt MultiBand-QRO-EndFed's voor 80-40-20m en 160-80-40m
Ik ben vooral opzoek naar een goed werkend ontwerp voor een QRO EndFed voor 160/80m (extra
banden zijn mooi meegenomen
)
Dus als jij een goed voorbeeld kan geven voor een multiband QRO EndFed * dan hou ik mij aanbevolen
(ons clubstation krijg in de loop van het jaar de beschikking van een hoge toren waar wij makkelijk
een 80m lange EndFed nagenoeg vertikaal naar toe kunnen spannen (vertikaal zou te dicht bij de
voet van de mast eindigen denk ik, vandaar de opmerking 'nagenoeg

)

Ik ben benieuwd...
73 de Frank PH2M
* QRO = > 1000 Watt

Omhoog
kenwoodts50

Geregistreerd: 31 maart
2014, 10:45
Berichten: 161

Berichttitel: Re: multiband Par End-Fedz nabouwen

Geplaatst: 07 apr 2014, 13:13

Deze morgen mijn FT 140 -43 toegekomen .Bedoeling is de end fed tebouwen 2x 7 windingen en 2
maal getorste windingen .Na de ferriet in een kastje ,als vorlopig gesoldeerd tehebben ,deed ik er
een eind draad aan vanuit de shack zo de tuin in .Merkwaardig is geen ontvangst !! toen ik er een
aarding aandeed binnenin de shack ging het signaal omhoog maar ook veel rommel qrm (ruis)
Bijlage:

ScreenShot009.jpg [ 430.51 KiB | 266 keer bekeken ]

Iemand een idee ?
73,

Omhoog
Berichttitel: Re: multiband Par End-Fedz nabouwen

PA3HHO

Geplaatst: 07 apr 2014, 13:39

De "aftakking" aan de onderkant van het plaatje begrijp ik niet, waar dient die voor? De antenne moet
helemaal aan het eind van de secundaire winding; dus in dit plaatje aan de bovenkant.
Verder lijkt het, ik weet het niet zeker, alsof je de twee draden van het begin van de bifilaire
(getwiste) winding aan (+) en (-) van de PL connector hebt zitten. Dat is niet correct (maar kan het
niet goed zien). Het begin van de getwiste draden moet aan elkaar gesoldeerd worden en aan massa
van de PL-plug. De (+) van de PL-plug moet naar het EIND van de bifilaire winding (het punt waar de
getwiste winding ophoudt en er nog maar één draad verder gaat).
Geregistreerd: 27 nov
2010, 10:17
Berichten: 820
Woonplaats: Druten

Kortom: controleer even of je trafo klopt.
_________________
TK: Ameritron ATR-20 rolspoel tuner 1.2 kW €325

Omhoog
Berichttitel: Re: multiband Par End-Fedz nabouwen

Pd0djk

Geplaatst: 07 apr 2014, 14:06

Kijk op de 1e pagina ( 2e bericht van onderen) van dit topic hoe het moet.
Geregistreerd: 29 jan 2010,
18:23
Berichten: 145
Woonplaats: JO21BU

_________________
FA SDR TRX 25 W, Sandpiper MV 6+3
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Auteur
kenwoodts50

Geregistreerd: 31 maart
2014, 10:45
Berichten: 161

Bericht
Berichttitel: Re: multiband Par End-Fedz nabouwen

Geplaatst: 07 apr 2014, 15:12

De aansluiting onderaan heeft geen dienst ,de getwistedraden ( 2 toeren),splitsen 1 naar de + en 1
naar de - ik heb op de getwiste draad 1 draad gesoldeerd en zo mijn 2x 7 toeren gedaan rondom de
ferriet je kan 2 maal klikken op de foto
uitgetest met de multitester geeft alles door zoals het moet

Omhoog
kenwoodts50

Berichttitel: Re: multiband Par End-Fedz nabouwen

Geplaatst: 07 apr 2014, 15:29

hier nog een betere foto ,hou er rekening mee dat de aansluiting onderaan niet meeteld
Geregistreerd: 31 maart
2014, 10:45
Berichten: 161

Bijlagen:

ScreenShot010.jpg [ 553.06 KiB | 451 keer bekeken ]

Omhoog
kenwoodts50

Berichttitel: Re: multiband Par End-Fedz nabouwen

Geplaatst: 07 apr 2014, 16:12

Inderdaad ,ik was 1 draadvergeten ,vlug maar niet slordig er 1 bijgesoldeerd werkt 100% .Ontvangst
scheelt 1 S punt minder t.o. bestaande end fed maar die hangt iets hoger swr 1:1 zonder atu 10

Geregistreerd: 31 maart
2014, 10:45
Berichten: 161

watt 1:2 50 watt draadlengte is 19meter 30
bedankt guys
73,

Omhoog
PA8JDG

Geregistreerd: 05 jan 2012,
14:05
Berichten: 58
Woonplaats: Leeuwarden

Berichttitel: Re: multiband Par End-Fedz nabouwen

Geplaatst: 07 apr 2014, 17:58

Misschien dat ik het verkeerd zie, maar is het kastje van aluminium? Dat geeft namelijk ongewenste
koppeling van de windingen(lees capaciteit) naar het metaal als de ring daar dicht tegenaan zit.
Ook krijg je dan extra koppeling tussen de windingen onderling. Vastzetten op een steuntje van
polyethyleen o.i.d. op enige afstand van de bodem, lijkt mij verstandiger. Als het toch plastic is,
heb ik niets gezegd...
73's
Jan.

Omhoog
kenwoodts50

Geregistreerd: 31 maart
2014, 10:45
Berichten: 161

Berichttitel: Re: multiband Par End-Fedz nabouwen

Geplaatst: 07 apr 2014, 18:40

box is van plastiek ,ik heb wel meer ruis t.o. de aangekochte end fed ligt misschien aan de lengte
.Echt scheelt het niet veel ,die ruis heb ik dan minder op 80mb .Lengte draad is 19,30cm had die
liggen in de kast .Een dezer dagen in een mooier doosje steken en de windingen mooier plaatsen
bij de ferriet zelf ,scheelt misschien t.o. de ruisfactor.Dan de lengte v.d. draad aanpassen
Bedankt v.d. tips

Omhoog
PA8JDG

Berichttitel: Re: multiband Par End-Fedz nabouwen

Geplaatst: 07 apr 2014, 19:38

kenwoodts50 schreef:
Geregistreerd: 05 jan 2012,
14:05
Berichten: 58
Woonplaats: Leeuwarden

box is van plastiek ,ik heb wel meer ruis t.o. de aangekochte end fed ligt misschien aan de
lengte .Echt scheelt het niet veel ,die ruis heb ik dan minder op 80mb .Lengte draad is 19,30cm
had die liggen in de kast .Een dezer dagen in een mooier doosje steken en de windingen mooier
plaatsen bij de ferriet zelf ,scheelt misschien t.o. de ruisfactor.Dan de lengte v.d. draad
aanpassen
Bedankt v.d. tips

Om de ruis aan te pakken kun je een mantelstroomfilter met ferriet proberen. Deze op 1 of 2 meter
afstand van het kastje aanbrengen zodat er nog wat tegencapaciteit overblijft in de vorm van een
stukje ongefilterde coaxmantel.
73's
Jan.

Omhoog
PA3HHO

Berichttitel: Re: multiband Par End-Fedz nabouwen

Geplaatst: 07 apr 2014, 20:06

De draden die op de foto naar massa én (+) gaan moeten SAMEN gesoldeerd worden en dan naar
massa!! Dan maak je 2 bifilaire (getwiste) windingen. NA die 2 windingen loopt ahw één uiteinde
van de getwiste draden door (2 x 7 wdg) en het andere uiteinde moet naar de (+) van PL
connector. Nogmaals, zoals je de (+) en (-) van de PL connector nu hebt aangesloten is niet juist.
Maak nog eens een foto van hoe het nu is?
_________________
TK: Ameritron ATR-20 rolspoel tuner 1.2 kW €325
Geregistreerd: 27 nov
2010, 10:17
Berichten: 820
Woonplaats: Druten
Omhoog
PA0CMU

Geregistreerd: 31 dec
2005, 15:18
Berichten: 152
Woonplaats: Breda

Berichttitel: Re: multiband Par End-Fedz nabouwen

Geplaatst: 07 apr 2014, 20:15

Ik kan het niet helemaal goed zien op de foto maar zeker is dat er geen fluit van klopt. Het lijkt wel
of de inkoppeling halfweg de secondaire winding zit. Die hoort aan de koude kant ingekoppeld te
worden. Waar komt de draad vandaan die onderaan de foto aan de stekerbus zit?
_________________
Carel

Omhoog
kenwoodts50

Geregistreerd: 31 maart
2014, 10:45
Berichten: 161

Berichttitel: Re: multiband Par End-Fedz nabouwen

Geplaatst: 07 apr 2014, 21:03

zoals ik reeds schreef , de balun werkt nu .Alleen moet ik de wikkelingen mooier verzorgen ,en
pressbandjes ronddoen tegen het verschuiven van de koperdraar tegen tegaan. Als alles klaar is
maak ik nieuwe fotos
Tot dan and thx.

Omhoog
PA0CMU

Geregistreerd: 31 dec
2005, 15:18
Berichten: 152
Woonplaats: Breda

Berichttitel: Re: multiband Par End-Fedz nabouwen

Geplaatst: 07 apr 2014, 21:24

Maak dan foto's vóór je die ty-wraps er omheen doet anders is mogelijk nog niet te zien hoe het zit.
Overigens hebben die trekbandjes geen enkel nut, de windingen zullen niet verschuiven als ze
enigszins strak om de kern zitten. Mochten zo toch verschuiven dan heeft dat geen enkel effect.
_________________
Carel

Omhoog
kenwoodts50

Geregistreerd: 31 maart
2014, 10:45
Berichten: 161

Berichttitel: Re: multiband Par End-Fedz nabouwen

Geplaatst: 09 apr 2014, 10:33

Deze morgen mijn FT 140-43 gewikkeld ,antennedraad is 19,30 lang, lag hier nog in de shack .Nu
blijkt dat de ruis hoger is t.o. de bestaande end fed.De antennedraad hangt uit vanaf de shack 6
meter hoog en gaat zo de tuin in op 2 meter hoogte .Misschien heb ik toch iets misdaan 2 fotos in
bijlage + punt is de swr (goed) op de 20mb Moscou gewerkt met 10watt deze morgen .Maar met de
bestaande end fed werkt het beter
Bijlagen:

ScreenShot011.jpg [ 262.43 KiB | 282 keer bekeken ]

ScreenShot012.jpg [ 276.4 KiB | 282 keer bekeken ]

ScreenShot013.jpg [ 276.38 KiB | 282 keer bekeken ]

Omhoog
PA0CMU

Geregistreerd: 31 dec
2005, 15:18
Berichten: 152
Woonplaats: Breda

Berichttitel: Re: multiband Par End-Fedz nabouwen

Geplaatst: 09 apr 2014, 11:39

Soory, ik kan het nog niet goed zien. De foto's zijn (voor mij) niet scherp genoeg maar het lijkt nog
niet goed te zijn. Kijk eens naar de foto's (blauwe kern gebruikt) op pagina 25 van dit topic. Zo
moet het zitten.
Wat bedoel je met "de huidige werkt beter", minder ruis, betere SWR, hardere signalen?

_________________
Carel

Omhoog
kenwoodts50

Geregistreerd: 31 maart
2014, 10:45
Berichten: 161

Berichttitel: Re: multiband Par End-Fedz nabouwen

Geplaatst: 09 apr 2014, 11:45

ja met de end fed die hier al hangt (bestaande)
Thx
73,

Omhoog
kenwoodts50

Berichttitel: Re: multiband Par End-Fedz nabouwen

Geplaatst: 10 apr 2014, 13:34

Voor de 5 keer mijn FT 140-43 gewikkeld voor end fed en vergeleken met mijn gekochte versie
.Ontvangst is steeds minder op alle banden foto in bijlage ,weet niet echt wat de oorzaak is ?
Geregistreerd: 31 maart
2014, 10:45
Berichten: 161

Bijlagen:

ScreenShot014.jpg [ 358.95 KiB | 198 keer bekeken ]

Omhoog
Berichttitel: Re: multiband Par End-Fedz nabouwen

PA0CMU

Geregistreerd: 31 dec
2005, 15:18
Berichten: 152
Woonplaats: Breda

Geplaatst: 10 apr 2014, 13:46

De draad voor de tweede serie van 7 windingen moet je eerst door de kern halen en vanaf de
andere kant terugwikkelen. Je heb nu de draad bovenop de kern naar de overkant gestoken. Dat is
fout. Nogmaals: zie de foto's van PA1ALV op pagina 25 van dit topic.
_________________
Carel
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kenwoodts50

Geregistreerd: 31 maart
2014, 10:45
Berichten: 161

Bericht
Berichttitel: Re: multiband Par End-Fedz nabouwen

Geplaatst: 10 apr 2014, 14:11

m.a.w. hij mag er niet bovenop liggen ,ondertussen opnieuw begonnen en nu is het goed
solderen en uitproberen tot straks en bedankt
73m

Omhoog
kenwoodts50

Berichttitel: Re: multiband Par End-Fedz nabouwen

Geplaatst: 10 apr 2014, 14:45

Alles gesoldeerd ,en werkt nu .Het signaal is sterker dan de gekochte ,alleen komt er wat meer
rommel mee.Misschien de draadlengte aanpassen die is nu 19,30 meter lang
Geregistreerd: 31 maart
2014, 10:45
Berichten: 161
Omhoog
kenwoodts50

Geregistreerd: 31 maart
2014, 10:45
Berichten: 161

Berichttitel: Re: multiband Par End-Fedz nabouwen

Geplaatst: 10 apr 2014, 18:38

Weet iemand de afmeting van de antennedraad ,bij boven vernoemde balun met FT140-43 end
fed.Voor de moment is de draad 19.30meter lang ,werkt goed en SWR is ook goed .Alleen de
rommel (ruis) is mij iets tehoog t.o. de gekochte versie
Iemand ervaring met antennedraad aanpassing ?
Mvg en dank

Omhoog
PA8JDG

Berichttitel: Re: multiband Par End-Fedz nabouwen

Geplaatst: 11 apr 2014, 15:36

kenwoodts50 schreef:
Geregistreerd: 05 jan 2012,
14:05
Berichten: 58
Woonplaats: Leeuwarden

Weet iemand de afmeting van de antennedraad ,bij boven vernoemde balun met FT140-43
end fed.Voor de moment is de draad 19.30meter lang ,werkt goed en SWR is ook goed
.Alleen de rommel (ruis) is mij iets tehoog t.o. de gekochte versie
Iemand ervaring met antennedraad aanpassing ?
Mvg en dank

Wat betreft de ruis, lees (nogmaals) mijn 2e reactie... (pagina 29 van dit onderwerp)
73's
Jan.

Omhoog
pd0edn

Berichttitel: Re: multiband Par End-Fedz nabouwen

Geplaatst: 11 apr 2014, 16:21

Hallo heren,
ben op dit moment ook bezig met de Hy EndFed antenne met 1x de grotere FT240-43 kern.
Mijn vraag is: soms hoor je van mensen die de ringkern eerst met een laag teflon tape (zoals de
loodgieter gebruikt) bewikkelen.
Is dat nodig? en waarom doet men dat?
Best 73's Wim

Geregistreerd: 23 jan 2008,
02:37
Berichten: 266
Woonplaats: Vianen

_________________
When all else fails...Amateur Radio
http://r09.dares.nl

Omhoog
kenwoodts50

Geregistreerd: 31 maart
2014, 10:45
Berichten: 161

Berichttitel: Re: multiband Par End-Fedz nabouwen

Geplaatst: 15 mei 2014, 07:27

Bezig met het maken van een spoel voor de end fed 80-40 (20) zoals ik al gezien heb zijn dit 120
windingen .Moeten de 120 windingen achter elkaar liggen ,of mag het ook 2x60 maar dan
komen beide uiteinden bij elkaar
Mvg
Maurits

Omhoog
PA1ZP

Berichttitel: Re: multiband Par End-Fedz nabouwen

Geplaatst: 15 mei 2014, 18:42

Hi Maurits
Geregistreerd: 06 jun 2008,
19:04
Berichten: 1120
Woonplaats: Oss

Neen die 120 windingenmag je niet stapelen.
En de spoel moet 100-110 uH zijn je kan ook gaan voor een wat dikkere drager (plastic buis) dan
worden het vanzelf minder wikkelingen.
Als je laat weten wat voor een draad je hebt en hoe dik, dan kan ik kijken hoeveel windingen er
bijvoorbeeld op 40, 60 of 80 mm doormeter buis moeten komen.
En voor de andere OM over de Teflon tape als je draad goed geïsoleerd is is dat geheel niet
nodig om die tape toe te passen.
73 jos
_________________
73 de PA1ZP

Jos uit Oss
Een goede antenne hoeft niet duur te zijn, een dure antenne hoeft niet goed te zijn.
Zelf gebouwd klinkt leuker als zelf gekocht.

Omhoog
kenwoodts50

Geregistreerd: 31 maart
2014, 10:45
Berichten: 161

Berichttitel: Re: multiband Par End-Fedz nabouwen

Geplaatst: 15 mei 2014, 19:13

Hi Jos ,draad is 1 mm dik ,is voorlopig al gewikkeld op 32mm platiek buis ,.Buis is 2mm
dikwandig
Windingen zijn nu in een stuk gedaan zoals het normaal zou moeten zijn
Mvg
Maurits

Omhoog
PA3DJS

Berichttitel: Re: multiband Par End-Fedz nabouwen

Geplaatst: 15 mei 2014, 20:33

pd0edn schreef:

Geregistreerd: 04 mei
2014, 16:41
Berichten: 639
Woonplaats: Maarssen

Hallo heren,
ben op dit moment ook bezig met de Hy EndFed antenne met 1x de grotere FT240-43 kern.
Mijn vraag is: soms hoor je van mensen die de ringkern eerst met een laag teflon tape (zoals
de loodgieter gebruikt) bewikkelen.
Is dat nodig? en waarom doet men dat?
Best 73's Wim

Bij een eindgevoede antenne loopt de spanning aardig op bij QRO, denk aan 1600 Vp bij zo'n 400
WPEP. Rondom je wikkeldraad is dus best wat E-veld aanwezig. Door eerst een flinke laag
teflon om de kern te doen, krijg je wat afstand tussen kernmateriaal en wikkeldraad waardoor
het E-veld in de kern wat minder wordt. Daardoor heb je wat minder capacitief verlies in je
kern.
Een dikke laag teflon verhoogt wel de warmteweerstand van je kern naar de omgeving, dus de
kerntemperatuur zal iets hoger uitvallen (ga je merken met QRO en digitale modes).
Ik heb het met een materiaal 61 kern (rod/staaf) gehad. De kern netjes in het midden
(zwevend) van de spoel gaf een bijna twee keer hogere Q factor ten opzichte van het los
plaatsen in de spoel waarbij de kern tegen de windingen lag.

Omhoog
PE1MPH

Berichttitel: Re: multiband Par End-Fedz nabouwen

Mede zendAMateurs,
Geregistreerd: 08 jul 2014,
19:01
Berichten: 3

Deze vanmiddag (na) gemaakt:
Bijlage:

Geplaatst: 08 jul 2014, 19:20

unun 1op50.JPG [ 43.67 KiB | 882 keer bekeken ]

Eerst met bruine (2,5 mm) installatiedraad.
2x 2 getwist + 7 wikkelingen, dan aan overzijde ook 7.
Met +/- 45/50 meter eindgevoede draad:
- 80 meter, alleen rond 3500 SWR 1:1.2
- 40 meter, SWR niet onder de 1:1.7
Toen gewikkelde met zwarte (1,5 mm) installatiedraad.
2x 2 getwist + 6 wikkelingen, dan aan overkant ook 6.
Met 'dezelfde' eindgevoede draad:
- 80 meter, bijna hele band 1:1
- 40 meter, hele band onder de 1:1.2
Op de andere banden is swr nergens goed....
T.z.t. zal ik uitzoeken of ik verschil kan waarnemen.
Dan bedoel ik tussen de door mij gemaakt ant. tuner en dit systeem.
En niet te vergeten de hf instraling hier in huis...
Met een vriendelijke groet,
pe1mph

Omhoog
PA0CMU

Geregistreerd: 31 dec
2005, 15:18
Berichten: 152
Woonplaats: Breda

Berichttitel: Re: multiband Par End-Fedz nabouwen

Geplaatst: 08 jul 2014, 21:33

Het koperdraad op de foto ziet er niet uit als installatiedraad. En lijkt me dus geen foto van
jouw experiment. Ik veronderstel dat je de isolatie niet verwijderd hebt bij het maken van de
getwiste wikkelingen anders heb je een ordinaire kortsluiting, maar ik vraag me dan af hoe je
dat dikke 2,5 mm2 voldoende getwist krijgt met de isolatie er omheen.

_________________
Carel

Omhoog
kenwoodts50

Berichttitel: Re: multiband Par End-Fedz nabouwen

Geplaatst: 08 jul 2014, 23:28

Edit door Aeolus: Die band behoort niet toe aan de zendamateurbanden, dus daar gaan we het
hier niet over hebben.
Geregistreerd: 31 maart
2014, 10:45
Berichten: 161
Omhoog
PE1MPH

Berichttitel: Re: multiband Par End-Fedz nabouwen

Geplaatst: 10 jul 2014, 22:08

PA0CMU schreef:
Geregistreerd: 08 jul 2014,
19:01
Berichten: 3

Het koperdraad op de foto ziet er niet uit als installatiedraad. En lijkt me dus geen foto van
jouw experiment. Ik veronderstel dat je de isolatie niet verwijderd hebt bij het maken van
de getwiste wikkelingen anders heb je een ordinaire kortsluiting, maar ik vraag me dan af
hoe je dat dikke 2,5 mm2 voldoende getwist krijgt met de isolatie er omheen.

PA0CMU,
Met bruine draad... dat lukte nog wel, natuurlijk mét de isolatie er omheen...
Maar met zwarte draad.... ging het iets gemakkelijker!
Ik zal t.z.t. deze 'aanpassing' vergelijken t.o.v. home-made-antenne-tuner.
Gr.
PE1MPH

Omhoog
pe5jw

Berichttitel: Re: multiband Par End-Fedz nabouwen

Geplaatst: 26 jul 2014, 13:03

QRO versie watt of 500 tot 800 (beetje marge houden boven die 400).
Ik wil een end-fed voor 40&80m maken en eventuele extra banden is mooi mee genomen.
Geregistreerd: 06 dec
2006, 17:47
Berichten: 1864
Woonplaats: Zwolle

Ruimte zat kan wel 50m weg spannen (daar waar ik hem wil gebruiken, dus niet thuis
)
Het is me niet helemaal duidelijk wat voor kern ik moet gebruiken.
Is 2x ft140-43 op elkaar de juiste weg manier en worden deze net als de enkele kern gewonden ?
Hoe zouden jullie dit aanpakken ?
btw antenne is voor oa de pa beker.
_________________
Groet, Joeri
typ en schijf fouten mogen zelf vervangen worden door de onderstaande letters en cijfers:
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz1234567890

Omhoog
PA0RAB

Geregistreerd: 26 apr
2013, 13:10
Berichten: 1111

Berichttitel: Re: multiband Par End-Fedz nabouwen

Geplaatst: 26 jul 2014, 18:52

PE1MPH,
Het is normaal dat de swr bij de hogere banden toeneemt.Volgens een onderzoek door het DARC
lab omstreeks 1975 ontdekte men dit verschijnsel.
Men verklaarde dit doordat de velocityfactor van de 1/2 golfstuk verandert.
Wanneer je dit meeneemt in de berekening der lengte zul je ook zien dat de noodzakelijke
lengte toeneemt
Bedenk ook dat de velocityfactor anders is voor blank en geisoleerddraadZoek de verhandeling
over de Fuchsanteene maar op de Darcsite op en het bijhorende verhaal,verklaart heel veel
ergenissen nu.
55 en 73 de Ruud PA0RAB

Omhoog
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Geregistreerd: 26 apr
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Berichten: 1111

Omhoog
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Bericht
Berichttitel: Re: multiband Par End-Fedz nabouwen

Geplaatst: 27 jul 2014, 11:14

OM's
Ergens elders hier of andere rubriek heb ik al eens terug verwezen naar het oorspronkelijke
artikel en m'n ervaringen rond 1978
getuigt alleen maar het goede ontwerp uit 1932 . Ook zijn er heel vel varianten veel lovende
woorden,maar ook verwensingen.
veel slechte ervaringen zijn terug te voeren op wat ik en de DARC ervaren hebben. De halve
golf veelvouden veranderen van Velocity factor
De draad wordt te kort en er moet dus spoel bij Kijk maar naar een groep varianten
De draad lengte 19,30m Kan kloppen voor 40m band
150/7,1 x0,92= 19,44 1/2 golfl : freq x vel factor hieer 0,92 geisoleerd draad (veranderlijke
factor 0,9 - 0,94 afh isolatie mat
150/7,1xo,91=19,23m. 150:7,05 xo,91= 19,36 m.
Deze antenne zal waarschijnlijk ergens rond 7,070 zijn piek hebben.
Als we naar 14 MHz gaan krijgen we 1 stuk 1/2 golf en nog een 1/2 golfstuk.
M'n ervaring en het DARC verhaal zeggen nu dat het 2e stuk 1/2 golf een ANDERE
velocityfactor heeft
Naar 21 MHZ = 3x 1/2 golf het 3e 1/2 golf stuk heeft ook weer een veranderde vel.factor .
De velocityfactor verschuift langzaam van 0,91 naar 0,99 was mijn ervaring.
De DARC gaf dit aan door per band de noodzakelijke antenne lengte op te geven.
De antenne moet voor de hogere banden langer worden. De swr zal dus ook wat verlopen bij
die hogere freq.
Het waarom is mij onduidelijk. Zowel de DARC als ik bemerkten dit verschijnsel .In Amerika
heeft men naar praktische oplossingen gezocht en diverse varianten bedacht.
De praktisch goed werkende maar waarom weinig genoemde is het bijschakelen van een
spoeltje bij bandwissel.
Voor monoband is het natuurlijk geen punt de lengte te berekenen Het gaat hier om de
multi band versie.
De end fed blijft een snel te maken antenne met een tamelijk breed bereik Zo op een
plankje gedraaid en achter in het voertuig op naar de camping en Dikke Zeekoei Dicky
55 met spoelen wikkelen en condensator zoeken en de rest
73 de Ruud PA0RAB

PA3HHO

Berichttitel: Re: multiband Par End-Fedz nabouwen

Geplaatst: 02 aug 2014, 14:18

pe5jw schreef:

QRO versie watt of 500 tot 800 (beetje marge houden boven die 400).Is 2x ft140-43 op
elkaar de juiste weg manier en worden deze net als de enkele kern gewonden ? Hoe
zouden jullie dit aanpakken ?

Geregistreerd: 27 nov
2010, 10:17
Berichten: 820
Woonplaats: Druten

Ik heb dit al aangepakt: 2 x FT-240-43 gestapeld met 3x bifilair (= primair én secundair) en
dan na de bifilaire windingen nog 9 wdg (secundair), dan de door de kernen heen en aan de
andere kant nog 11 - 13 wdg. Ik gebruik ong. 20m draad, dan een 40m trap (spoel + door
knob C) en dan nog +/- 12 - 14 meter draad. Werkt prima, bandbreedte op 80m ong. 200
kHz, op 40m is de SWR over de hele band beter dan 1:1.5. Op mijn weblog staat er
ongetwijfeld ook nog iets over. Stop er met grote regelmaat langdurige 400W in (b.v.
PACC), antenne geeft geen krimp. Aan trafo zit ong. 10m RG58 coax met ong. 2m voor het
eind een mantelstroomfilter (17 wdg RG58 door een FT-240-43), zie ook
http://www.karinya.net/g3txq/chokes/. Misschien heb ik nog wel drie FT-240-43 kernen
voor je, moet je maar even pb sturen.
_________________
TK: Ameritron ATR-20 rolspoel tuner 1.2 kW €325

Omhoog
pd0edn

Berichttitel: Re: multiband Par End-Fedz nabouwen

Geplaatst: 04 aug 2014, 12:22

Heren collega amateurs,
kunnen jullie mij vertellen hoe je de ringkern het beste in de behuizing vastzet?
Groet Wim
_________________
When all else fails...Amateur Radio
http://r09.dares.nl
Geregistreerd: 23 jan 2008,
02:37
Berichten: 266
Woonplaats: Vianen
Omhoog
PA2LAD

Berichttitel: Re: multiband Par End-Fedz nabouwen

Geplaatst: 04 aug 2014, 12:32

Dat kan door gebruik van kit of vastklemmen met een schijf van teflon o.i.d. en dito bout en
moer. Alleen moet dan een gaatje boren en ook alles weer waterdicht maken.
Geregistreerd: 27 mei
2008, 17:32
Berichten: 2157
Woonplaats: Dordrecht
Omhoog
pd0edn

Berichttitel: Re: multiband Par End-Fedz nabouwen

Geplaatst: 04 aug 2014, 12:42

PA2LAD schreef:

Dat kan door gebruik van kit of vastklemmen met een schijf van teflon o.i.d. en dito

bout en moer. Alleen moet dan een gaatje boren en ook alles weer waterdicht maken.

Geregistreerd: 23 jan 2008,
02:37
Berichten: 266
Woonplaats: Vianen

Heeft lijm of kit invloed op de trafo, of moet ik lijmen of kitten op een plek op de kern waar
geen wikkelingen zitten?
Boren doe ik liever niet als het ook anders kan, zoals je zelf al aan gaf IVM waterdicht
blijven van de behuizing.
De noodzakelijke gaten voor aansluitbout en plug heb ik met kit waterdicht gemaakt.
Groet Wim
_________________
When all else fails...Amateur Radio
http://r09.dares.nl

Omhoog
PA2LAD

Geregistreerd: 27 mei
2008, 17:32
Berichten: 2157
Woonplaats: Dordrecht

Berichttitel: Re: multiband Par End-Fedz nabouwen

Geplaatst: 04 aug 2014, 12:58

Zit er in de behuizing ook noppen op de bodem waarop je een plaatje van geïsoleerd
materiaal kan schroeven?
Een bodemplaat dus. Daar kan je daar gaatjes in boren en kleine tyraps gebruiken om de
trafo vast te snoeren.
Kit zal voor de HF banden weinig invloed hebben, maar vastzetten op de plaats waar geen
windingen zitten kan dan zeker geen kwaad. Ik gebruik de laatste tijd voor projecten
marine + autokit van Bison. Mastic Siliconekit. 100 % waterproof en blijft zacht na het
uitharden. Ik heb hier zwarte kit, maar ik meen dat blank ook verkocht wordt. Mocht er iets
veranderd moeten worden, dan kan je dat ook zo weer voor elkaar krijgen. Bij harde kit
moet je gaan bikken

Omhoog
Ton

Berichttitel: Re: multiband Par End-Fedz nabouwen

Geplaatst: 04 aug 2014, 13:07

Ringkern/spoel inpassen en aan de soldeerlippen vastsolderen, vervolgens fixeren met
hotglue (lijmpistool).
Geregistreerd: 21 sep
2006, 09:27
Berichten: 862
Woonplaats: Tilburg

Zeker niet met metalen boutjes, plaatjes oid werken.
_________________
PA1PXL | Yaesu FT-2000, FT-817ND, FT-897D |JRC, Kenwood, Yaesu Vintage
http://pa1pxl.blogspot.com

Omhoog
pd0edn

Berichttitel: Re: multiband Par End-Fedz nabouwen

Geplaatst: 04 aug 2014, 13:11

PA2LAD schreef:

Zit er in de behuizing ook noppen op de bodem waarop je een plaatje van geïsoleerd
materiaal kan schroeven?
Een bodemplaat dus. Daar kan je daar gaatjes in boren en kleine tyraps gebruiken om de

Geregistreerd: 23 jan 2008,
02:37
Berichten: 266
Woonplaats: Vianen

trafo vast te snoeren.
Kit zal voor de HF banden weinig invloed hebben, maar vastzetten op de plaats waar
geen windingen zitten kan dan zeker geen kwaad. Ik gebruik de laatste tijd voor
projecten marine + autokit van Bison. Mastic Siliconekit. 100 % waterproof en blijft
zacht na het uitharden. Ik heb hier zwarte kit, maar ik meen dat blank ook verkocht
wordt. Mocht er iets veranderd moeten worden, dan kan je dat ook zo weer voor elkaar
krijgen. Bij harde kit moet je gaan bikken

Nee, de behuizing is helemaal glad aan de binnenkant, dus dat is geen optie.
Ik ga dan voor de lijmkit op plaatsen waar geen wikkelingen zitten. (bikken lijkt mij ook
geen optie, dat gaat je waarschijnlijk een kern kosten en de FT240-43 is toch al niet zo
goedkoop)
Bedankt voor de info.
Groet Wim
_________________
When all else fails...Amateur Radio
http://r09.dares.nl

Omhoog
pd0edn

Berichttitel: Re: multiband Par End-Fedz nabouwen

Geplaatst: 04 aug 2014, 13:20

Ton schreef:

Ringkern/spoel inpassen en aan de soldeerlippen vastsolderen, vervolgens fixeren met
hotglue (lijmpistool).
Zeker niet met metalen boutjes, plaatjes oid werken.

Geregistreerd: 23 jan 2008,
02:37
Berichten: 266
Woonplaats: Vianen

Ja die hotglue kan natuurlijk ook, volgens mij heb ik dat nog liggen en ik moet ook nog
ergens zo'n pistool hebben.
Ik was al van plan de kern eerst op te hangen aan de aansluit punten vrij hangend in de
behuizing en dan zoals jij aangeeft te fixeren, ik wist alleen niet waarmee, maar je tip van
de hotglue staat genoteerd.
En IDD metaal in de buurt is vragen om problemen natuurlijk.
Groeten Wim
_________________
When all else fails...Amateur Radio
http://r09.dares.nl

Omhoog
pd0edn

Berichttitel: Re: multiband Par End-Fedz nabouwen

Beste antenne bouwers,

Geplaatst: 10 aug 2014, 11:55

Geregistreerd: 23 jan 2008,
02:37
Berichten: 266
Woonplaats: Vianen

het eerste deel van de antenne de imp. trafo is klaar, wil iemand hier eens kritisch naar
kijken?
Ik heb hem voor 40 en 80 meter gemaakt:
Kern FT240-43
Draad diameter 1.2 mm
Wikkelingen 3 x bifilair dan 7 normale wikkelingen dan door de kern heen oversteken en
tenslotte 11 normale wikkelingen.
Best 73's Wimj
Bijlagen:

unnamed.jpg [ 33.95 KiB | 619 keer bekeken ]

_________________
When all else fails...Amateur Radio
http://r09.dares.nl
Omhoog
pa5cw

Berichttitel: Re: multiband Par End-Fedz nabouwen

Geplaatst: 12 aug 2014, 07:23

Ik weet niet of dit artikel eerder is gepubliceerd, maar het geeft veel nuttige informatie.
Geregistreerd: 14 nov
2007, 18:56
Berichten: 928
Woonplaats: Zuidbroek

Omhoog

http://www.aa5tb.com/efha.html
Kees

PA3FPV

Berichttitel: Re: multiband Par End-Fedz nabouwen

Geplaatst: 12 aug 2014, 13:44

@PD0EDN Dag Wim, de trafo ziet er natuurlijk keurig uit! Maar hoger op deze pagina lees ik
voor de 80/40 meter variant: ...FT-240-43 gestapeld met 3x bifilair (= primair én
secundair) en dan na de bifilaire windingen nog 9 wdg (secundair), dan de door de kernen
heen en aan de andere kant nog 11 - 13 wdg. En op jouw foto tel ik maar 7 windingen na de
bifilaire wikkeling (i.p.v. die 9 dus). Voor wat het waard is; echt ingelezen ben ik hier niet.

Geregistreerd: 30 dec
2013, 11:23
Berichten: 83

Evenwel heb ik laatst voor een beginnend zendamateur zo'n 40-20-(15)-10 end fed-met
kastje gemaakt. (Dan volgen inderdaad wel/ook(?) 7 windingen na de bifilaire wikkeling.) Ik
heb een FT140-43 gebruikt en in zo'n ABS G366 doosje ondergebracht. Ik heb niet de moeite
genomen de trafo extra in het kastje te fixeren - het leek mij goed gesoldeerd tussen
antenneconnector en antenneaansluiting al stevig genoeg...
Als antenne doet dienst zwart installatiedraad. Hoe lang zou die moeten worden? We hebben
het uitgeprobeerd. Antenne diagonaal van 8m naar 3m hoogte, kastje bovenaan.
@kenwoodts50 & PA0RAB Ik had dit artikel die bewuste dag nog niet gelezen maar
warempel, de draad was (ook bij ons) met 19,3 meter goed in afstemming over praktisch de
hele 40 meterband! Bovenin de band was de SWR het slechtst. (Niet onlogisch; zo'n
installatiedraad krijg je natuurlijk niet helemaal "recht" getrokken, waardoor de werkelijke
lengte wel enige centimeters boven 19,3 meter lag.)
@kenwood50 Wat voor draad gebruik(te) jij als antenne?
Ons doel was op 40-20-15-10 meter zonder antennetuner te kunnen zenden. De SWR zou
naar verluidt vanzelf binnen de perken blijven. Maar ik moet het nog zien. Hoe 20 en 15
zich precies gedroegen ben ik nu vergeten. SWR was zeker niet slecht, maar niet goed
genoeg om over de hele band(en) zonder tuner te kunnen. Op 10 meter kwam - door
knippen t.b.v. 40 - het punt met de beste SWR op ca. 28.7MHz te liggen. Hoger dan
wenselijk dus. Ik heb 150pF over de antenneaansluiting.
@PA0RAB Als de verkortingsfactor van de (installatie)draad met toenemende frequentie
toeneemt, dan mochten we toch eerder verwachten dat op 10 meter het punt met de beste
SWR naar omlaag - of althans niet zo rap naar omhoog - zou lopen, terwijl we voor 40 meter
de draad aan het afknippen waren?
Hoe de zaak zich op de uiteindelijke locatie zal gedragen moet nog blijken. De zendamateur
die ik hielp gaat het er thuis in Kroatië mee proberen.
_________________
Stay out if you can't lend a hand

Omhoog
pd0edn

Berichttitel: Re: multiband Par End-Fedz nabouwen

Geplaatst: 12 aug 2014, 17:03

PA3FPV schreef:

Geregistreerd: 23 jan 2008,
02:37
Berichten: 266
Woonplaats: Vianen

@PD0EDN Dag Wim, de trafo ziet er natuurlijk keurig uit! Maar hoger op deze pagina lees
ik voor de 80/40 meter variant: ...FT-240-43 gestapeld met 3x bifilair (= primair én
secundair) en dan na de bifilaire windingen nog 9 wdg (secundair), dan de door de
kernen heen en aan de andere kant nog 11 - 13 wdg. En op jouw foto tel ik maar 7
windingen na de bifilaire wikkeling (i.p.v. die 9 dus). Voor wat het waard is; echt
ingelezen ben ik hier niet.
Evenwel heb ik laatst voor een beginnend zendamateur zo'n 40-20-(15)-10 end fed-met
kastje gemaakt. (Dan volgen inderdaad wel/ook(?) 7 windingen na de bifilaire
wikkeling.) Ik heb een FT140-43 gebruikt en in zo'n ABS G366 doosje ondergebracht. Ik
heb niet de moeite genomen de trafo extra in het kastje te fixeren - het leek mij goed

gesoldeerd tussen antenneconnector en antenneaansluiting al stevig genoeg...
Als antenne doet dienst zwart installatiedraad. Hoe lang zou die moeten worden? We
hebben het uitgeprobeerd. Antenne diagonaal van 8m naar 3m hoogte, kastje bovenaan.
@kenwoodts50 & PA0RAB Ik had dit artikel die bewuste dag nog niet gelezen maar
warempel, de draad was (ook bij ons) met 19,3 meter goed in afstemming over
praktisch de hele 40 meterband! Bovenin de band was de SWR het slechtst. (Niet
onlogisch; zo'n installatiedraad krijg je natuurlijk niet helemaal "recht" getrokken,
waardoor de werkelijke lengte wel enige centimeters boven 19,3 meter lag.)
@kenwood50 Wat voor draad gebruik(te) jij als antenne?
Ons doel was op 40-20-15-10 meter zonder antennetuner te kunnen zenden. De SWR zou
naar verluidt vanzelf binnen de perken blijven. Maar ik moet het nog zien. Hoe 20 en 15
zich precies gedroegen ben ik nu vergeten. SWR was zeker niet slecht, maar niet goed
genoeg om over de hele band(en) zonder tuner te kunnen. Op 10 meter kwam - door
knippen t.b.v. 40 - het punt met de beste SWR op ca. 28.7MHz te liggen. Hoger dan
wenselijk dus. Ik heb 150pF over de antenneaansluiting.
@PA0RAB Als de verkortingsfactor van de (installatie)draad met toenemende frequentie
toeneemt, dan mochten we toch eerder verwachten dat op 10 meter het punt met de
beste SWR naar omlaag - of althans niet zo rap naar omhoog - zou lopen, terwijl we voor
40 meter de draad aan het afknippen waren?
Hoe de zaak zich op de uiteindelijke locatie zal gedragen moet nog blijken. De
zendamateur die ik hielp gaat het er thuis in Kroatië mee proberen.

Hallo O.M.
allereerst bedankt voor je reactie.
het aantal wikkelingen wat jij opgeeft is denk ik alleen van toepassing bij 2 (gestapelde)
ringkernen.
Op zijn blog http://pa3hho.wordpress.com geeft PA3HHQ voor een enkele FT240-43 kern
aan: eerst 3 wikkelingen bifilair dan 7 normale wikkelingen dan door de kern heen
oversteken (dat is de 11e wikkeling) dan nog 11 normale wikkelingen, ik heb 1.2 mm draad
gebruikt.
De kern zou in deze toepassing ongeveer 200 Watt moeten kunnen hebben wat voor mij
meer dan genoeg is.
Voor sommige onder ons, ik weet dat ik maar 25 Watt mag maken dus een FT140-43 zou ook
voldoen maar ik heb geen zin om straks een nieuwe antenne te maken, beter dat ik het
gelijk goed doe.
Als draad ga ik antenne litze gebruiken van 35 x 0.31. dikte is 2.5 mm en is voorzien van een
UV bestendige transparante mantel.
Als deze 80 / 40 draad het op de andere banden ook wil doen is dat mooi meegenomen maar
eigenlijk heb ik daar een 3 banden dipool FB13 van Fritzel voor.
Heb ook nog wel andere foto's hoe EEA in het kastje geknutseld is, als je die wil zien moet je
dat maar even aangeven.
En inderdaad, ook ik ben tot de conclusie gekomen dat eenmaal gemonteerd alles stevig
genoeg is en verder lijmen of kitten niet nodig is.
Best 73's Wim
_________________
When all else fails...Amateur Radio
http://r09.dares.nl

Omhoog
PA3FPV

Berichttitel: Re: multiband Par End-Fedz nabouwen

Geplaatst: 12 aug 2014, 20:12

Citaat:

..het aantal wikkelingen wat jij opgeeft is denk ik alleen van toepassing bij 2
(gestapelde) ringkernen.
Dat zou best kunnen, ook al was het PA3HHO die het aantal windingen 'opgaf', en niet ik.
Maar dan nog zie ik dat jij 'aan de overkant' 11 windingen hebt, zoals HHO ook schreef. En
dus niet 7 zoals ik heb toegepast bij mijn 40-20-15-10 variant (met >19 meter
antennedraad). Of is het aantal 11 à 13 ook juist de bedoeling bij de 80-40 variant?
Geregistreerd: 30 dec
2013, 11:23
Berichten: 83

73 de Steef (Nieuwegein, destijds

)

_________________
Stay out if you can't lend a hand

Omhoog
PA1ZP

Berichttitel: Re: multiband Par End-Fedz nabouwen

Geplaatst: 12 aug 2014, 20:50

Dag Steef en anderen.
Geregistreerd: 06 jun 2008,
19:04
Berichten: 1120
Woonplaats: Oss

Ik heb ook een end-fed 5 bander gemaakt volgens principe van 20 mtr draad 110 uH spoel en
nog een 2 mtr draad.
2 gestapelde FT140-43 kernen en met 2 + 7 + 7 windingen, dus totaal 16 windingen.
Ik heb deze antenne voorzien van 120 pF condensator 150 was bij me te veel.
Ik heb ook een 2 bander gemaakt zonder de condensator en dan is de draad wat langer voor
de spoel voor 40 meter, en moest ik terug van 2 + 7 + 7 windingen naar 2 + 6 + 7 windingen
voor dezelfde SWR op 40 en 80 meter als met de condensator.
Dus als je op 80 meter gaat doen en zonder condensator en nog wat laag geplaatst kan je zo
maar eens een wat andere transformatieverhouding nodig hebben.
En de verkortingsfactoren van draad kan zo maar eens 5% anders zijn alleen al door een
andere isolatie en kleur ervan.
_________________
73 de PA1ZP
Jos uit Oss
Een goede antenne hoeft niet duur te zijn, een dure antenne hoeft niet goed te zijn.
Zelf gebouwd klinkt leuker als zelf gekocht.

Omhoog
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Bericht
Berichttitel: Re: multiband Par End-Fedz nabouwen

Geplaatst: 12 aug 2014, 23:32

Hallo Jos, de 2 + 7 + 7 windingen komen me natuurlijk bekend voor. Dit lijkt de "initiële"
wikkeling te zijn voor de (Hy/Top) End Fed. Althans, voor de 3-, 4- en 5-bandsvarianten.
En de éénbandsexemplaren natuurlijk, maar daar gaat het nu niet over.
Het wordt me alsnog niet duidelijk waarom de trafo voor een 80-40 variant anders zou
moeten (kunnen?) zijn hoor.. Maar dat heb je dus empirisch bepaald. Prima! Je schrijft
dat je 2-bander voor 40 en 80 is (en dat je geen C meer toepast en de trafo één winding
minder heeft). Je draad is 40 meter lang en - zo te lezen - zit er toch nog een spoel in.
Dat hoeft dan toch helemaal niet!?
Geregistreerd: 30 dec
2013, 11:23
Berichten: 83

Jos, vertoont jouw 5-bands versie zonder antennetuner werkelijk op alle (5) banden een
aanvaardbare SWR? 80 meter dan waarschijnlijk niet, maar de andere vier banden wel? En
die parallel-C is toch bedoeld om de aanpassing op alleen(!) 10 meter een handje te
helpen?
Overigens vind ik het vreemd een verkortingsfactor percentueel uit te drukken. Maar het
klopt wel, mits je dan stelt korter. In plaats van anders dus
_________________
Stay out if you can't lend a hand

Omhoog
PA1ZP

Berichttitel: Re: multiband Par End-Fedz nabouwen

Geplaatst: 13 aug 2014, 08:10

Dag Steef
Geregistreerd: 06 jun 2008,
19:04
Berichten: 1120
Woonplaats: Oss

Ik heb de 2 bander gemaakt met 20 meter draad 105 uH spoel en 2 meter draad.
Dus klassiek maar zonder condensator.
SWR op 80 100 KHZ breed tot de SWR 1.5 punten. Beste SWR 1.1
Op 40 meter de gehele band SWR < 1.5 beste SWR 1.1
De 5 bander is met condensator van 120 pF en heeft op alle 5 banden een aanvaardbare
SWR behalve op 10 meter daar is de SWR laag in de band onder de 28.4 hoger, maar op

28.4 tot en met 29.7 OK.
Wel heb ik gemerkt dat de SWR van deze antenne behoorlijk hevig beïnvloed wordt door de
manier van ophangen, dus invloed vanuit de omgeving is zeer groot aanwezig en mag niet
worden onderschat.
Ik had de antenne met Pinksteren op de camping in Elsendorp opgehangen op het ZRT, en
de SWR was totaal anders als thuis, ik hang het ding thuis op en de SWR was weer veel
beter op alle banden.
Op het ZRT op de camping hing op een meter of 15 afstand een halve golf dipool van 2 x 20
meter met openlijn die de boel flink beïnvloedde.
Thuis hang er van alles in de weg, het ding loopt van de schuur voor in de tuin op 5 meter
hoogte naar mijn V-dipool op 11 meter en dan weer naar beneden naar een meter of 9 als
een inverted-V met de spoel op het hoogste punt, natuurlijk loopt er een dak onderdoor
een kippenladder op 2 meter afstand etc, de V-dipool staat wel precies haaks op de endfed antenne.
SWR van de 5 bander die met dezelfde draad en spoel is uitgevoerd als de 2-bander is:
80 meter 100 a 110 KHz bandbreedte SWR 1.5, beste SWR 1.1.
40 meter over de hele band SWR < 1.4 beste SWR 1.1 zelfs bijna 1.
20 meter SWR < 1.4 beste SWR < 1.1.
15 meter SWR hele band < 1.5 beste SWR 1.1
10 meter beste SWR <1.1 op 29.3 van 28.4 - 29.7 SWR < 1.5 op 28.0 SWR 1.8.
Ik denk als ik een beetje zou spelen met de lengte of met de condensator dat dan de SWR
op 10 meter ook over de gehele band en met name het stukje 28.0-28.7 ook perfect zou
zijn.
Maar ik gebruik de antenne toch niet op 10 t/m 20 meter.
Maar ik gebruik de antenne alleen maar op 80 en heel af en toe op 40 meter.
Ik had de antenne niet eens nodig want ik had eerst een andere antenne op 80 meter die
net zo goed werkte, ik heb deze end-fed antenne alleen maar gebouwd om te kijken of ik
die kon bouwen.
En de end-fed is wat compacter en minder opvallend als de dipool met openlijn en
verlengspoelen.
Ook heb ik de 2 bander cadeau gedaan aan een kennis van me in België, die geen plaats
had voor een grotere antenne.
Ik ben nu bezig met een monoband end-fed voor 80 meter met een spoel van 50 uH na 29
meter draad en dan nog een meter of 4 draad.
Dat is dan precies de lengte draad die ik maximaal kan weg spannen hier.
Ik gebruik dan een enkele FT240-43 kern voor de trafo met 150 pF capaciteit en 2 + 7 + 7
windingen op de kern.
Ik heb de trafo en kastje klaar moet nog aan de draad en de spoel beginnen.
Ik weet dus ook nog helemaal niet of het iets wordt Steef hihi.
Ik heb de antenne echt alleen nodig voor zenden op 80 meter en wil kijken of ik dan een
nog wat hoger rendement kan halen, simulaties in MMANA-GAL laten een verbetering zien
van een 2.5 a 3 dB.
De antenne is dan niet meer bruikbaar op andere banden als 80 meter.
Ik zit hier altijd te donderen met een antenne voor 80 meter, mijn tuin en plaats is daar

net wat te klein voor, en voor alle andere banden van 10 t/m 40 meter is mijn 2 x 7 meter
V-dipool met kippenladder echt een prima antenne.
Deze V-dipool is roteerbaar als het moet, en werkt op 10, 15 en 20 meter vele malen beter
als de end-fed, dat komt puur door de hogere plaatsing en 90 graden gedraaid ten
opzichte van de end-fed en daardoor een beter stralingsdiagram op 10, 15 en 20 meter,
door de andere richting van de V-dipool ontvangt deze veel minder ruis en rotzooi van uit
de huizen in mijn omgeving.
Op 40 meter zijn de 5-band end-fed en de V-dipool gelijk, al ontvangt de V-dipool veel
beter omdat weer door het stralingsdiagram de antenne veel minder troep opvangt uit de
omgeving.
Op 80 meter is de end-fed beter als de V-dipool, al is het vaak maar nipt, het valt op dat
zeker s'avonds na 20.00 uur als de condities op 80 meter wat beter worden de end-fed
duidelijk beter wordt als de V-dipool, terwijl overdag met slechte condities op 80 meter
de beide antennes elkaar in evenwicht houden.
_________________
73 de PA1ZP
Jos uit Oss
Een goede antenne hoeft niet duur te zijn, een dure antenne hoeft niet goed te zijn.
Zelf gebouwd klinkt leuker als zelf gekocht.

Omhoog
on4cgw

Berichttitel: Re: multiband Par End-Fedz nabouwen

Geplaatst: 15 dec 2014, 13:32

Hallo iedereen,
Geregistreerd: 18 nov
2014, 12:57
Berichten: 116

Ook aan het experimenteren met end feds,
Begonnen met een UNUN9-1 balun en een kleine 40m draad WDA1TT, dit is de veldtelefoon
kabel van het leger. Deze is gevlochten en laat die zo, waar de connector zit heb ik de
draden aan elkaar gesoldeerd, met dit systeem kon ik niet klagen.
Nu heb ik een FT240-43 waar er 3 getwiste windingen opliggen en 21 windingen. hier terug
zelfde draadantenne aan gemonteerd, lengte +-40m.
SWR op de vollidige 40 m band 1.2, op 80m 1.2 maar slechts 100khz.
op de andere banden geen Dip.
Deze avonden maar ik balun met 19 windingen en zien wat het wordt.
73 de Kurt

Omhoog
on4cgw

Berichttitel: Re: multiband Par End-Fedz nabouwen

Hoi,
Geregistreerd: 18 nov
2014, 12:57
Berichten: 116

Volgende Balun gemaakt,
FT240-43 met 3 Bifilaire wdg en 2 x 7 wdg.

Geplaatst: 17 dec 2014, 12:54

WD1 TT antenne draad gebruikt van +-40m, geknipt tot SWR op 70 1 is , op 80m 1.5
Antenne hangt op 8m hoogte, verbinding gemaakt op 40m mat een Grieks station 5/9
Dan verder verbindingen gemaakt op 40 en 80 in PSK63, max afstand 1995Km
Ben tevreden met dit project.
Volgend project wordt 80m t.e.m. 6m band daar ik over een TS480Sat beschik.

73

Omhoog
kenwoodts50

Geregistreerd: 31 maart
2014, 10:45
Berichten: 161

Berichttitel: Re: multiband Par End-Fedz nabouwen

Geplaatst: 17 dec 2014, 13:08

heb je wat foto s gemaakt van je balun ? altijd leuk
gr.
73,

Omhoog
on4cgw

Berichttitel: Re: multiband Par End-Fedz nabouwen

Hoi,
Geregistreerd: 18 nov
2014, 12:57
Berichten: 116

Zie hier het prototype
3 Bifilaire wdg
1x 8wdg
1 x 7wdg
73
Bijlagen:

Geplaatst: 17 dec 2014, 17:26

IMG_9220.JPG [ 1.11 MiB | 930 keer bekeken ]

Omhoog
kenwoodts50

Berichttitel: Re: multiband Par End-Fedz nabouwen

Geplaatst: 18 dec 2014, 12:27

Bijlage:
Geregistreerd: 31 maart
2014, 10:45
Berichten: 161

ScreenShot002.jpg [ 397.12 KiB | 887 keer bekeken ]

Ik zie toch dat je getwiste draad niet mooi is afgewerkt .Ik wil natuurlijk niet kritisch zijn
(zie mijn foto in bijlage)
73,

Omhoog
Danny.

Berichttitel: Re: multiband Par End-Fedz nabouwen

on4cgw schreef:
Geregistreerd: 22 sep
2010, 16:32

... WD1 TT antenne draad gebruikt ...

Geplaatst: 18 dec 2014, 17:36

Berichten: 105

WD1TT, dat is toch telefoondraad waarin 4 koperen en 3 stalen draadjes te vinden zijn
Groetjes
Danny
_________________
Toen wij in 1958 huwden hadden wij niet veel, maar het meeste daarvan hebben wij nu
nog in ons bezit

Omhoog
on4cgw

Berichttitel: Re: multiband Par End-Fedz nabouwen

Geplaatst: 18 dec 2014, 18:02

kenwoodts50 schreef:
Geregistreerd: 18 nov
2014, 12:57
Berichten: 116

Bijlage:
ScreenShot002.jpg

Ik zie toch dat je getwiste draad niet mooi is afgewerkt .Ik wil natuurlijk niet kritisch
zijn (zie mijn foto in bijlage)
73,

Klopt , is ook nog een prototype, in het weekend komt het allemaal netjes .
73

Omhoog
on4cgw

Berichttitel: Re: multiband Par End-Fedz nabouwen

Geplaatst: 18 dec 2014, 18:03

Danny. schreef:
Geregistreerd: 18 nov
2014, 12:57
Berichten: 116

on4cgw schreef:

... WD1 TT antenne draad gebruikt ...

WD1TT, dat is toch telefoondraad waarin 4 koperen en 3 stalen draadjes te vinden zijn

Groetjes
Danny

Hallo Danny,

IDD je hebt volkomen gelijk, heb ze aan elkaar gesoldeerd, waar ze dan aan de connector
werden gesoldeerd.
Dan geknipt tot sar in 40 m band 1 was.
Op 80m 1,5SWR
73

Omhoog
PA3HHO

Berichttitel: Re: multiband Par End-Fedz nabouwen

Geplaatst: 21 dec 2014, 09:43

Wikkelverhouding is nu 3 : (3 + 7 +
= 1:6, Dat geeft een impedantie transformatie van
1:36. Was dat de bedoeling of is het een denkfoutje? Mijn ervaring is dat je tussen 1:50 en
1:60 nodig hebt. Ik zou na de 3 bifilaire nog 8 secundaire weg leggen, dan oversteken en
dan nog 10 of 11. Deze auto trafo is geschikt van 80 - 20 met optimum op 80 en 40.
_________________
TK: Ameritron ATR-20 rolspoel tuner 1.2 kW €325

Geregistreerd: 27 nov
2010, 10:17
Berichten: 820
Woonplaats: Druten
Omhoog
pa0ejh

Geregistreerd: 05 mei
2008, 13:23
Berichten: 982
Woonplaats: Brunssum

Berichttitel: Re: multiband Par End-Fedz nabouwen

Geplaatst: 21 dec 2014, 13:04

Ik vond de wikkelverhouding ook al vreemd, maar komt verm. door de gebruikte draad, 2
aders parallel en ook nog enige twisting van die Veldtelefoondraad waardoor de
Impedantie van de draad lager wordt.
_________________
73's Egbert PAØEJH. Licensed since 1971.
Bouwt MultiBand-QRO-EndFed's voor 80-40-20m en 160-80-40m

Omhoog
PA0RAB

Geregistreerd: 26 apr
2013, 13:10
Berichten: 1111

Berichttitel: Re: multiband Par End-Fedz nabouwen

Geplaatst: 21 dec 2014, 14:19

@PA3HHO
Je maakt helemaal geen denkfout. Je denkt gewoon na bij wat je doet en wilt weten hoe
het zit.
Vanuit praktische ervaringen met de End-Fed's denk je wat te weten.
Er zijn 2 typen End-Fed's
De onbestemde lengte
De lengte van de antenne draad komt niet overeen met een N voud van enige 1/2 golf
waarvoor bedoeld.
Het 1/2 golf type op de bedoelde banden is de antenne lengte een N voud van de 1/2 golf.
Ieder type vraagt om een het type kenmerkende aanpassingstrafo.
Het onbestemde lengte type heeft afhankelijk van hoogte en lengte een impedantie
omstreeks 250 tot 500 ohm
De aanpassingstrafo doorgaans een autotrafo gaat van 1 :4 tot 1:12,25( 1;2 - 1:3,5

gewikkeld)
Vanwege het maak gemak is 1:6,25 1:9 en 1:12,25 gebruikelijk en 1:9 het meest
voorkomend.
Het halve golf type is veel hoogohmiger
Afhankelijk van hoogte en omgeving is de impedantie tussen 2000 en 5000 ohm Meestal
rond de3000 en 35000.
Het meeste zie dan ook 1 :49 en 1:64 De verhoudingen 1:36 1:42,25 1;72,25 1:56,25
1:72,25 1:81
1:90,25 en 1:100 komen soms ook voor.
Egbert EJH vertelde me dat het halverwege oversteken der windingen de aansluitpunten
tegenover elkaar zet.
Wanneer je het ding gereed hebt kun je impedantiemeten bij de trafo of via een 1/2 golf
stuk coax ( incl vf) kabelstuk transformeert ook 1/2 golf ziet dezelfde imp.
Daar kun je de juiste aanpassing mee te weten komen
Bedenk dat de situatie bij Henk anders is dan bij Piet en Kees en heel anders dan bij jou.
Bedenk dat er ook veel nabouwers zijn die slecht(s) nabouwen
55 en 73 de Ruud PA0RAB

Omhoog
PA3HHO

Berichttitel: Re: multiband Par End-Fedz nabouwen

Geplaatst: 21 dec 2014, 21:10

Hallo Ruud, wat je schrijft is bekend maar toch bedankt voor de lezing HI. Deze thread
gaat niet over "de verschillende soorten end-feds" maar over het nabouwen van de "PAR
End-Fedz"; dat is een halve golf antenne (of een veelvoud daarvan bij de multiband) die
wordt gevoed met een afgestemde kring (monoband) OF een 1:50 autotrafo (multiband).
De thread gaat dus niet over het aanpassen van een willekeurig stuk draad (dat gaat
overigens veel beter met een simpele L-tuner).

Geregistreerd: 27 nov
2010, 10:17
Berichten: 820
Woonplaats: Druten

De trafo zoals beschreven door ON4CGW geeft, wanneer er een halve golf wordt
aangesloten (en daar gaat deze thread over), onvoldoende impedantietransformatie voor
een nette SWR. De kans is zeer groot dat de beste OM zijn draad nu te kort heeft geknipt
en dus niet (meer) resonant is op de werkfrequenties (maar wel een samengestelde
impedantie heeft nabij 50 Ohm). Dat is niet optimaal en heeft verder geen voordelen
heeft anders dan dat er iets minder fysieke lengte nodig is. Als je het principe na wilt
bouwen van de PAR end feds, dan zal de impedantietransformatie ergens tussen 1:50 1:60 moeten hebben. Bij 3 primaire wikkelingen heb je er secundair 21 - 24 windingen
nodig. Daar gaan er nog 3 vanaf ivm bifilaire wikkeling, dus 18 - 21 "normale" secundaire
windingen.
_________________
TK: Ameritron ATR-20 rolspoel tuner 1.2 kW €325

Omhoog
ur5kg

Berichttitel: Re: multiband Par End-Fedz nabouwen

Geplaatst: 11 aug 2015, 16:36

Hello fellow hammen
Ik ben het schrijven via een tolk, kunnen fouten bevatten
Geregistreerd: 11 aug
2015, 02:22
Berichten: 1

Iemand maakte End-Fedz antenne 160-80-40 meter amateur band?
Het zal werken met de 40-meter antenne draad?
Hoeveel bochten van draad op de ring FT240-43?
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Berichttitel: Re: multiband Par End-Fedz nabouwen

Geplaatst: 11 aug 2015, 17:41

kenwoodts50 schreef:

Bijlage:
De bijlage ScreenShot002.jpg is niet langer beschikbaar.
Geregistreerd: 12 apr
2005, 19:06
Berichten: 3507
Woonplaats: Valkenswaard

Ik zie toch dat je getwiste draad niet mooi is afgewerkt .Ik wil natuurlijk niet kritisch
zijn (zie mijn foto in bijlage)
73,

Ik doe dat ook met een stukje twisten:
Bijlage:

balun.jpg [ 32.04 KiB | 253 keer bekeken ]

_________________
'73 PE2AAB www.pe2aab.nl

Omhoog
pd0edn

Berichttitel: Re: multiband Par End-Fedz nabouwen

Geplaatst: 11 aug 2015, 23:39

Beste end fed bouwers, ik kreeg onderstaande mail van deze O.M. aangezien mijn ant.
alleen nog (heel goed) op 40 meter werkt kan ik zijn vragen eigenlijk niet beantwoorden.
Is er iemand die deze O.M. op weg kan helpen?
Best 73's Wim PD0EDN

Geregistreerd: 23 jan 2008,
02:37
Berichten: 266
Woonplaats: Vianen

Volodymyr Mosin <ur5fkg@mail.ua>
Hello Wim J. de Kleuver
Read your posting on the forum zendamateur.com - Multiband end fed antennas
Did you run the antenna on the range of 160 meter band? What length of wire will advise
for 160\80\40 meter range and the number of turns on the ring FT240-43?
_________________
When all else fails...Amateur Radio
http://r09.dares.nl

Omhoog

PA3HHO

Geregistreerd: 27 nov
2010, 10:17
Berichten: 820
Woonplaats: Druten

Berichttitel: Re: multiband Par End-Fedz nabouwen

Geplaatst: 12 aug 2015, 18:39

Mijn trafo zijn drie getwiste (primaire + secondaire) windingen op twee gestackte FT240-43
kernen en dan nog 18 extra windingen secundair. Geen C-tje over de ingang, mijn antenne
is door gebruik van traps op iedere band een halve golf. Ik heb ong. 10+ meter draad aan
de trafo, dan een L/C trap (+/- 7 uH / 20 pF), dan ong. 7+ meter draad, dan een L/C trap
(+/- 7 uH / 68 pF), dan ong. 12+ meter draad. Dat werkt uitstekend op 20, 40 en 80. Op
20m bandbreedte ong. 400 kHz met SWR < 1:2, op 40m over volledige band SWR < 1:1.5,
op 80m SWR < 1:2 over ong. 150 kHz. Merk op dat de impedantie op 40m netjes 50 Ohm is,
op 80m iets lager en op 20m iets hoger. Ik heb recentelijk nog een 160m experimentje
uitgevoerd door aan het eind een trap toe te voegen met een hele dikke spoel (ong. 120
uH) met daaroverheen nog 40 pF capaciteit, resonant op ong. 2.3 MHz. Daarachter nog 2.5
meter draad. Ik daarmee hoog in de 160m band uitkomen maar het rendement was, zoals
te verwachten, zeer laag. Ik denk dat 160 / 80 / 40 wel moet lukken, Egbert, PA0EJH,
gebruikt een endfed voor die banden dacht ik.
_________________
TK: Ameritron ATR-20 rolspoel tuner 1.2 kW €325
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