
4 december 2020: 
”CobWebb en inleiding antennes”

“Vertel er over en ik vergeet.
Laat mij zien en ik merk het op.
Laat mij ervaren en ik onthoud.”

(naar Confucius, 500 vc)

ON5PDV, Paul

Documentversie 01.01
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§ Inleiding: verwachtingen van de CobWebb
§ Iets algemeen over antennes : reciprociteit, polarisatie, 

efficiëntie, stralingspatroon, beamwidth, directiviteit en winst, 
take-off angle, ground, impedantie, SWR, resonantie, bandwidth 

§ De Dipool antenne
§ De Folded dipool antenne
§ De CobWebb antenne
§ Feedback uit de praktijk
§ Eindverdict
§ Q&A
§ Virtuele slotdrink ;-)



Verwachtingen van de CobWebb

a. Er is geen magische antenne, de wetten van de fysica gelden 
voor alle antennes. Ook de CobWebb antenne is dus geen 
‘magische’ antenne, maar zeker wel een boeiende antenne

b. Vraag je niet af of deze (of een andere) antenne ‘goed’ of 
‘slecht’ is, maar wel of het de meest effectieve antenne is 
binnen je ‘mogelijkheden’ en ambities: budget, te gebruiken 
frequenties en zendvermogen, beperkingen qua plaatsing, 
jouw OM of XYL J, …



Vooreerst : 
Electromagnetische golven
• Lading in constante beweging (DC) geeft een constant magnetisch veld.  Het is 

de verandering van snelheid (versnelling of vertraging) van ladingen (zoals bij 
een sinus) die een elektromagnetische golf veroorzaakt. 

• Een antenne converteert energie van één vorm naar een andere vorm.  Bij het 
zenden wordt de door de zender gegenereerde RF energie in een 
elektromagnetische golf omgezet, die uitgestraald wordt.  Bij ontvangst 
gebeurt het omgekeerde, dan wordt het elektromagnetisch veld in RF energie 
omgezet, die aan de ontvanger aangeboden wordt.
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Het elektrische veld is proportioneel met het 
kwadraat van de hoeksnelheid (ω) wat impliceert dat 
EM golven een fenomeen is dat zich bij hoge 
frequenties voordoet (ω = 2 πf) 

Onthou : “stroom straalt”, juister is : ”verandering van 
stroom straalt”. Vandaar dat vooral het stuk waar de 
stroom het hoogst is, best zo vrij mogelijk wordt 
opgesteld.



Iets algemeen over antennes

• Reciprociteit
• Polarisatie
• Efficiëntie
• Stralingspatroon
• Beamwidth (HPBW)
• Directiviteit en winst
• Take-off angle
• Ground
• Impedantie
• SWR
• Resonantie
• Bandbreedte (bruikbare bandbreedte mbt SWR)
• …



Iets algemeen over antennes : reciprociteit

Antenne reciprociteit betekent dat de karakteristieken (bv. het  
stralingspatroon) en performantie van een antenne dezelfde zijn 
voor het zenden en het ontvangen.

Onthoud : 
“een goede zendantenne is een goede ontvangstantenne” (*)

(*) Dat is in het  algemeen zo, al zijn er ook uitzonderingen of gevallen waarbij met 
opzet een antenne gebruikt wordt met goede ontvangsteigenschappen maar die 
onbruikbaar is als zendantenne (bvb beverage, mini-whip)



Iets algemeen over antennes : polarisatie
Polarisatie verwijst naar de oriëntatie t.o.v. de aarde, van het 
elektrisch of magnetisch veld.

Men zegt dat de EM golf verticaal gepolariseerd is als het 
elektrisch veld loodrecht op de aarde staat (vb. Een EM golf 
uitgezonden vanaf een verticale ¼ golf antenne)



Iets algemeen over antennes : efficiëntie
De efficiëntie van een zendantenne is de verhouding van het in alle 
richtingen uitgestraalde vermogen tot het vermogen geabsorbeerd 
door de antenne aan het voedingspunt.  

Het vermogen dat niet uitgestraald wordt is omgezet in warmte, 
meestal vanwege verlies in de antenne geleiders, maar eventueel in 
andere onderdelen van het antennesysteem.

Efficiëntie is voor een zendantenne belangrijk (we willen zoveel 
mogelijk van ons zendvermogen ‘uitgestraald’ hebben); voor een 
ontvangstantenne is dit in sommige gevallen minder belangrijk 
omdat voor ontvangst niet zozeer het signaal maar wel de 
signaal/ruisverhouding belangrijk is.



Iets algemeen over antennes : stralingspatroon
Eerst iets over dB

dB (decibel) is een verhouding, geen eenheid die een absolute waarde weergeeft (zoals bvb 
230V).

Als je een ‘winst’ in dB opgegeven ziet bij een bepaalde antenne, moet er steeds bij vermeld 
staan met welke antenne die winst vergeleken wordt (de ‘referentie’ of ‘referentieantenne’). 
“Deze antenne heeft 5dB winst” zegt niets! Winst in vergelijking met welke antenne?

• dBi is decibel winst tov de ‘isotrope’ antenne (de antenne die in alle richtingen zendt)
• dBd is decibel winst tov de ‘dipool’ antenne. Een dipool heeft per definitie 0 dBd winst, 

maar heeft 2,15 dBi, winst dus t.o.v. een isotrope antenne. Een antenne met 3 dBd winst 
(winst tov een dipool) heeft dus 5,18 dBi winst. De 5,18 klinkt beter in een marketing 
brochure…

Waarden om te onthouden :
+3 dB = dubbel vermogen (dus +6 dB is 4x hoger vermogen) 
- 3 dB = halvering vermogen
+10 dB = vermogen x 10
(op HF is één S-punt hoger op de signaalmeter +6dB)



Iets algemeen over antennes : stralingspatroon

Het stralingspatroon (of stralingsdiagram) is het resultaat van het 
uitzetten van de sterkte van de veldsterkte van de antenne, in het 
horizontale en/of verticale vlak 

De grootheid die gebruikt wordt kan in V/m uitgedrukt worden, 
veelal in dB (let op: dB geeft een verhouding weer tov iets ‘anders’)



Voorbeeld :
De blauwe contour noemen we een ‘lob’ 
(Engels: Lobe).  
Een lob vertegenwoordigt het gebied waarnaar 
de antenne straalt.  
De lob in de richting van  het maximum 
noemen we de hoofd-lob (main lobe), terwijl 
alle andere lobs zij-lobs (side-lobe) worden 
genoemd.
Een ‘null’ is een minimum waarde die valt 
tussen 2 lobes.
In de tekening rechtsboven ligt de hoofd-lob 
op 90° en 270°, en zijn er ‘nulls’ op 0° en 180°

Iets algemeen over antennes : stralingspatroon

Lobes (en nulls) ontstaan door constructieve 
en destructieve interferentie



Iets algemeen over antennes : beamwidth
De openingshoek of “beamwidth” (ook wel HPBW of half-power-
beamwidth genoemd) is de hoek die gevormd wordt door snijlijnen 
die gaan door de punten van half-vermogen (-3dB) op de hoofd-lob 
(main lobe), met als referentie het maximum van de hoofd lob in het 
stralingspatroon.

De openingshoek is meestal 
uitgedrukt in graden, en meestal 
voor het horizontale vlak



Iets algemeen over antennes : 
Directiviteit en Winst (Gain)
De directiviteit van een antenne is direct gerelateerd aan het 

stralingspatroon  : in welke mate straalt de antenne beter in de 
voorkeurrichting dan in alle andere richtingen.

Een directionele antenne (antenne met richtingseffect) elimineert interferentie 
van andere richtingen dan de richting van het gewenste signaal -> betere 
ontvangst van het gewenste signaal

In die gewenste richting lijkt het alsof de antenne “winst” heeft.  De antenne 
creëert niet meer totaal zendvermogen, maar heeft door energie te bundelen 
in een richting, winst ten opzicht van een “isotrope” antenne die in alle 
richtingen straalt -> sterker signaal

Opgelet met dB specs : Winst wordt uitgedrukt in dB t.o.v. een referentie antenne 
ofwel de isotrope antenne (dBi), ofwel de dipool (dBd) die zelf 2,14 dBi winst 
heeft.  

Een horizontale dipool over perfecte grond (ipv in de vrije ruimte) kan een winst 
van 6 dBd (=8,14 dBi), als de referentieantenne een dipool in vrije ruimte is.



Iets algemeen over antennes : Take-off angle
• Take-off angle (TOA, opstralingshoek) is de hoek tussen de 

horizon en het punt met de grootste winst (gain) in het 
stralingspatroon.  Een lage Take-off angle is goed voor DX

• Vuistregel: ½ golflengte of 
hoger, maar extra lobs (en nulls 
!) ontstaan bij grotere hoogtes

• TOA is op zich niet het enige 
wat telt, het hele nuttige 
stralingspatroon wel

• De “Take-off angle” voor een horizontaal 
gepolariseerde antenne, wordt beïnvloed door de 
hoogte boven de grond (horizontaal gepolariseerde 
antennes) 

Hoogte boven grond : (A) 1/8λ  (B) 1/4λ  (C) 1/2λ (D) 3/4λ  
(E) 1λ  (F) 1,5λ (G) 2λ



Iets algemeen over antennes : 
Ground (en omgeving)
Een kwartgolf vertical (ground mounted) heeft 
een impedantie van 36 Ω aan het voedingspunt.  
Vaak wordt (zonder specifieke aanpassing) 50 Ω
(of meer) gemeten aan het voedingspunt… maar 
dan is dat door de slechte geleiding van de grond 
(=return path).  In plaats van gelukkig te zijn met 
de goede SWR, zitten we dus met een inefficiënte 
antenne (de aardwormen zijn wel gelukkig met de 
extra verwarming).

Bovendien heeft een vertical boven slechte grond 
helemaal niet de lage afstraling (nuttig voor DX) 
waarvoor men verticals aanprijst, dit is slechts 
waar boven zeer goede ground, of boven 
zeewater.  Een horizontaal gepolariseerde antenne 
heeft minder ‘last’ van een slechte ground (zie 
afbeelding rechts)



Iets algemeen over antennes : impedantie

Bron: ON7CI, langdraad antennes, 2009

Impedantie is de verhouding van de spanning over de stroom, 
op een bepaald punt in de antenne.  

De voedingsimpedantie (feedpoint impedance) is de impedantie 
aan het voedingspunt (voor een gegeven frequentie).
De waarde hangt af van het type antenne

Bvb
• midden van een gestrekte halve golf dipool : 72 Ω
• midden van een gevouwen (folded) halve golf dipool : 300  Ω
• Basis van een ground-mounted ¼ golf vertical : 36 Ω
• Eindgevoede langdraad : 2 - 5000Ω



Iets algemeen over antennes : SWR

SWR (“Standing Wave Ratio” of staandegolf verhouding) is de 
verhouding van de maximale tot de minimale amplitude in een 
“partiële” staande golf, in een transmissielijn. VSWR is Voltage SWR.

De spanning van een staande golf in een uniforme transmissielijn bestaat uit de 
superpositie van de voorwaartse golf met de gereflecteerde golf.  Reflecties 
ontstaan als gevolg van onregelmatigheden (bvb imperfecte kabel) of wanneer de 
transmissielijn afgesloten is met een belasting die verschillend is van de 
karakteristieke impedantie van de transmissielijn.

Opm. : SWR is dus geen kenmerk van een antenne !  Het is een onbenoemd getal dat 
aangeeft hoe goed de voedingsimpedantie van de antenne aangepast is aan de impedantie 
van de transmissielijn.

Bron: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Waventerference.gif - CC BY-SA 4.0

https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0


Iets algemeen over antennes : SWR

SWR (“Standing Wave Ratio” of staandegolf verhouding) is de 
verhouding van de maximale tot de minimale amplitude in een 
“partiële” staande golf, in een transmissielijn. VSWR is Voltage SWR.

VSWR geeft dus aan of de antenne (belasting) aangepast is aan de transmissielijn 
(bij perfecte ‘match’ geen reflectie, en dus SWR 1:1).  Indien de belasting (antenne) 
gelijk is aan de karakteristieke impedantie is er maximale vermogensoverdracht 
(theorema van maximum vermogen overdracht).  
Maar dat betekent nog niet noodzakelijk dat de antenne degelijk ‘werkt’, en al het 
opgenomen vermogen uitstraalt, denk maar aan de dummy-load…

Als de staande golven uitsluitend resulteren uit een mismatch tussen de 
karakteristieke impedantie van de transmissielijn en een resistieve belasting, dan 
kan de VSWR vereenvoudigd berekend worden als : 
(kies de formule met resultaat > 1) : 

of



Iets algemeen over antennes : SWR

SWR (“Standing Wave Ratio” of staandegolf verhouding) is de 
verhouding van de maximale tot de minimale amplitude in een 
“partiële” staande golf, in een transmissielijn. VSWR is Voltage SWR.

Debat : Is het 
vermogen dat 
weerkaatst wordt door 
een mismatch (slechte 
SWR) helemaal 
verloren ?

En waarom moeten we 
SWR best aan de 
antenne meten voor 
een juiste meting ?



Iets algemeen over antennes : resonantie
Resonantie : Een antenne is resonant als de voedingsimpedantie 
van de antenne puur resistief is, dwz de reactantie is 0

Debat : Moet een antenne 
resonant zijn om effectief te 
zijn ?  

Anders gezegd, is resonantie 
een must ?
Lees wat ARRL schrijft in hun 
“antenna book”… à



Iets algemeen over antennes : resonantie



Iets algemeen over antennes : resonantie
Resonantie leidt niet automatisch tot een perfecte SWR, de SWR 
hangt immers af van de voedingsimpedantie, en die is verschillend 
per type antenne !

Bvb, 
- een Yagi antenne die resonant (en efficiënt) is heeft een 

voedingsimpedantie rond de 20 à 30 Ω

- Een ¼ golf ground mounted vertical, heeft (bij een perfecte 
ground) 36 Ω voedingsimpedantie (zonder aanpassingsnetwerk).  
Als zo’n antenne (zonder aanpassingen) in een geven situatie (real 
ground) 50 Ω impedantie voedingsimpedantie meet, dan is de 
SWR perfect, maar dat betekent vooral dat er verlies is t.g.v. de 
grond (die de impedantie verhoogt).  De ‘perfecte’ SWR betekent 
in dat geval dus zeker niet dat het een efficiënte antenne is.



Iets algemeen over antennes : Bandwidth
De bandbreedte (Bandwidth) van een antenne is het bereik van 
frequenties waarbinnen de antenne kan gebruikt worden met een 
bepaalde (gespecificeerde) performantie.
Meestal bedoelt men hiermee de bandbreedte waarin de SWR binnen een 
aanvaardbaar, werkbaar niveau ligt, bvb. 2:1, of 1,5:1.
Het SWR getal dat het ‘venster’ bepaalt, moet dus wel mee opgegeven worden 
als men een bandbreedte opgeeft.

Waarom 2:1 of 1,5:1 (“want een SWR van 6:1 kan toch ook nog ‘gematcht’ 
worden met een tuner in de shack”) ?  
Wel, dergelijke SWR is nog werkbaar voor vele (solid-state) transceivers, en het 
vermogenverlies over een coax transmissielijn is dan nog redelijk.



Iets algemeen over antennes
Punten /10      (fictief !) Dummy load CobWebb

Reciprociteit 10 10
Polarisatie 3 10
Efficiëntie 0 (0,0000….) 7

Stralingspatroon 3 8
Directiviteit en winst 3 7

Take-off angle 1 8
Impedantie 10 8

SWR 10 8
Resonantie 10 8

Bandbreedte 10 7
TOTAAL : 60/100 81/100

Conclusie : Alle ‘parameters’ dienen vergeleken te worden om een antenne te kunnen 
evalueren.  De Dummy load (a.k.a. ‘schijnantenne’) is een boeiende antenne om in huis 
te hebben, maar de CobWebb werkt beter J.  Dus, we bespreken verder de CobWebb.



Agenda

§ Korte inleiding
§ Iets algemeen over antennes : reciprociteit, polarisatie, 

efficiëntie, stralingspatroon, beamwidth, directiviteit en winst, 
take-off angle, ground, impedantie, SWR, resonantie, bandwidth 

§ De Dipool antenne
§ De Folded dipool
§ De CobWebb antenne
§ Feedback uit de praktijk
§ Q&A
§ Eindverdict
§ Slotdrink ;-)



De dipool antenne
Een dipool antenne bestaat uit 2 
stukken draad of buis.  Bij een halve-
golf dipool zijn die elk een 
kwartgolflengte lang, op de 
resonante werkfrequentie

Combinaties van resonantie mogelijk 
met één dipool :
• 80 m en 30 m
• 40 m en 15 m
• 17 m en 6 m

Animatie : ontstaan van perfecte 
staande golf bij resonantie



De Folded dipool antenne
Folded Dipool (gevouwen dipool) 

– Een populaire variant van de halve-golf dipool is de folded dipool
– De folded dipool is ook een halve golflengte lang
– Ze bestaat uit twee parallelle geleiders die op het einde zijn verbonden, 

met één zijde die open is in het midden voor de verbinding van de 
transmissielijn

– De impedantie aan het voedingspunt van deze antenne is 300 Ω.
– Folded dipolen bieden meestal een grotere bandbreedte dan standaard 

open dipolen



Boehhhh !!!
Ik dacht dat we hier 

iets over de 
CobWebb antenne 

gingen horen ?

More !
More !
More !



De CobWebb antenne (met “Webb” van Steve Webb, G3TPW) :

Is eigenlijk een “FAN dipool” : 5 halve golf dipolen die parallel met mekaar 
gekoppeld zijn in het voedingspunt.
Werking: ’andere dipolen’ hebben hoge ’parallel’ impedantie en dus 
weinig invloed  op werkende dipool

Bron: hamuniverse.com / N4UJW

R1

R2

Voorbeeld:
Als R1=50 en R2=20,   dan R=14,3 Ω
Als R1=50 en R2=500, dan R=45,5 Ω

R

toepassing formule 
Parallelschakeling:



De CobWebb antenne (met “Webb” van Steve Webb, G3TPW) :

Is eigenlijk een “FAN dipool” : 5 halve 
golf dipolen die parallel met mekaar 
gekoppeld zijn in het voedingspunt.
Werking: ’andere dipolen’ hebben 
hoge ’parallel’ impedantie en dus 
geen invloed  op werkende dipool

De dipolen worden in 
een vierkant gespannen, 
waardoor de antenne 
zeer bescheiden 
afmetingen heeft, voor 
een HF multiband
antenne



De CobWebb antenne, en ‘familie’

Spiderbeam : 3(4) element
directioneel

5m draaicirkel

Hexbeam : 2 element
Directioneel

3,25 m draaicirkel

CobWebb : 1 straler
omnidirectioneel

1,4 m virtuele ‘draaicirkel’



De CobWebb antenne
Wat zeggen de ontwerper en de gebruikers

Pro

1. Relatief klein voor een ‘full-size’ HF antenne : de draaicirkel van de Cobwebb 
antenne is ongeveer 1,9 m, de zijkanten zijn slechts 2,8 m breed

2. Goedkoop en zelf te maken met vrij toegankelijke materialen
3. 1 coax voor 5 HF banden.  
4. Eenvoudige plaatsing, er is slechts 1 antenne montageplaats (mast of topbuis) 

nodig, in tegenstelling tot een dipool die op 2 of 3 plaatsen moet bevestigd 
worden.  Bovendien kan boven de Cobwebb nog een andere antenne geplaatst 
worden (bvb een VHF/UHF antenne)

5. Omnidirectioneel.  Dit is een voordeel  vanuit het perspectief dat opstelling 
goedkoop is (geen rotor of zware mast nodig)

6. Horizontale polarisatie: rustigere ontvangst, minder kans op EMI bij de buren.  
Meer ‘gain’ dan een vertical (over ‘real ground’) indien voldoende hoog 
opgesteld.

7. Efficiënt vanwege gebruik van full size halve golf dipolen, geen verlies van traps
of spoelen.



De CobWebb antenne
Wat zeggen de ontwerper en de gebruikers

Contra

1. De Cobwebb heeft een beperktere bruikbare bandbreedte (het 
frequentiebereik waar de SWR < 2:1 is) dan een gestrekte dipool bvb.  
Ze dient dus best afgesteld te worden voor het deel in de band dat men wil 
werken. Geen probleem voor HF transceivers met een tuner, maar wel een 
beperking voor solid state lineairs die (in tegenstelling tot lampen lineairs) geen 
hoge SWR verdragen.

2. Ontvangt uit alle richtingen (ook als ‘Pro’ beschouwd) waardoor ook ruis en 
niet-gewenste signalen uit alle richtingen wordt ontvangen. Een iets minder 
rustige ontvangst dus dan een ‘yagi’ (beam).



De CobWebb antenne
Wat zegt de theorie : 4NEC2 :

Kerncijfers
(1 x 20 m folded dipole op 10 m hoogte, poor ground) : 
• Impedantie (reëel deel) : 49,7 Ω
• Take-off angle : 25°
• Gain : 4,3 dBi
• Efficiency : 92,78 % - Radiation efficiency : 52,3%



De CobWebb antenne
Wat zegt de theorie : 4NEC2 :

Hoe verhoudt zich dat tot de rest van de ‘familie’ :

Gewone dipool Folded dipool CobWebb met 
gewone dipool

CobWebb met 
folded dipool

Impedantie 72 Ω 304 Ω 11,9 Ω 49,7 Ω

Take-off angle 30 ° 25 ° 25 ° 25 °

Gain 6,71 dBi 6,9 dBi 5,44 dBi 4,3 dBi

Efficiency 98,83% 99,36% 92,08% 92,78%

Radiation
efficiency

66,78% 68,38% 68,6 % 52,3%

• De CobWebb met folded dipool heeft 2,5 dB minder
winst dan een gewone dipool, -2,5 dB(d) is < half S-punt



De CobWebb antenne
Wat zegt de theorie : 4NEC2 :
Hoe verhoudt zich dat tot de gestrekte dipool (horiz. vlak) :

Maar, de CobWebb is quasi omnidirectioneel, en heeft op de zijkant
0,52dBi winst versus - 4,2 dBi ‘winst’ (verlies) voor de dipool



De CobWebb antenne
Wat zegt de theorie : 4NEC2 :
Hoe verhoudt zich dat tot een ¼ golf vertical over poor ground 
(vert. vlak)



De CobWebb antenne
Wat zeggen de metingen in de praktijk :



De CobWebb antenne
Wat zeggen de metingen in de praktijk :

20 meter



De CobWebb antenne
Wat zeggen de metingen in de praktijk :

17 meter



De CobWebb antenne
Wat zeggen de metingen in de praktijk :

15 meter



De CobWebb antenne
Wat zeggen de metingen in de praktijk :

12 meter



De CobWebb antenne
Wat zeggen de metingen in de praktijk :

10 meter



De CobWebb antenne
Wat zeggen de metingen in de praktijk :

6 meter



Agenda

§ Korte inleiding
§ Iets algemeen over antennes : reciprociteit, polarisatie, 

efficiëntie, stralingspatroon, beamwidth, directiviteit en winst, 
take-off angle, ground, impedantie, SWR, resonantie, bandwidth 

§ De Dipool antenne
§ De Folded dipool antenne
§ De CobWebb antenne
§ Feedback uit de praktijk
§ Eindverdict
§ Q&A
§ Slotdrink ;-)



Feedback uit de praktijk : Bouwen structuur
STRUCTUUR :
• Maak een gepaste structuur in 

kruisvorm (elk been ongeveer 1,9 m 
lang).  Het vijfde been is ongeveer 1 
m lang, en dient om de contactdoos 
op te hangen, waar de dipolen 
samen komen

• Materiaal: bezemsteel, bamboe, 
glasvezel (zonder koolstof), …



Feedback uit de praktijk : Bouwen structuur
STRUCTUUR :
Een “professionele” basisplaat kan ook (aan hogere kost)



Feedback uit de praktijk : Bouwen contactdoos
CONTACTDOOS : Is eigenlijk slechts een doosje om de 
dipolen parallel op mekaar aan te sluiten.  
• Coax naar symmetrische straler à Balun (om 

mantelstromen te voorkomen)
• Meeste projecten met enkele wikkelingen coax (in 

contactdoos) als choke…

• Beter is een choke balun met 
ferrietkern.  ON7FU : “een 
balun met ferrietkern is 
breedbandiger, en 
voorspelbaarder”

• Een commerciële choke-
balun kan ook gebruikt 
worden ( 100 EUR)



Feedback uit de praktijk : Bouwen dipolen
DIPOLEN : halve golf 
1. Gebruik van folded dipool kan met 1:1 choke balun, want 50 Ω aan voedingspunt
2. Gebruik van ‘gewone’ open dipool (enkele draad) vereist 1:4 aanpassing (12 Ω -> 50 Ω, 

bvb met guanella balun, zie verder)

Bij gebruik van folded dipolen hangt de lengte voor resonantie ook af van het gebruikte 
type draad van de folded dipool (bvb afstand tussen de 2 geleiders, diëlektricum).  Zie apart 
Word document

• Knip elke straler tot de opgegeven lengte met een beetje extra lengte (bvb + 10cm)
• Hang alle dipolen op de structuur
• Start met tunen van de 20m straler, dan 17m, 15m, 12m en tenslotte 10m
• Meet met een antenne analyzer waar de “dip” zit 

• Kort de dipool aan weerszijden in : als richtwaarde kan je om de dip per 10 kHz te 
verhogen, de folded dipool telkens 7 mm inkorten (dat is in totaal 7 mm, dus 3,5 mm 
links en 3,5 mm rechts)

!! Een antenne analyzer is aangewezen voor het afstemmen !!



Gebruik van ‘gewone’ open dipolen (enkele draad)

DIPOLEN : halve golf 
• Gebruik van folded dipool kan met 1:1 choke balun, want 50 Ω aan voedingspunt
• Gebruik van ‘gewone’ dipool vereist 1:4 aanpassing (12 Ω -> 50 Ω, bvb met guanella

balun)

Bron: http://www.karinya.net/g3txq/cobweb/



1:4 Guanella balun
• Gebruik van ‘gewone’ dipool 

vereist 1:4 aanpassing (12 Ω -> 
50 Ω, bvb met guanella balun)

• In deze productie versie werd RG 
RG 316/U gebruikt (in een 
prototype goedkopere RG174). 
De 2 ferrietkernen zijn van het 
type 240-61



Gebruik van ‘gewone’ dipolen



Gebruik van ‘gewone’ dipolen



Feedback uit de praktijk : Gebruik
§ Opgelet voor hoge spanningen, plaats de antenne zodanig dat niemand eraan kan 

komen
§ Invloed op SWR bij vochtig weer : Vermoedelijk vanwege het type draad dat gebruikt is 

om einde van dipolen naar mekaar te trekken, die slorpt teveel water op (bvb, gebruik 
van vislijndraad zal minder regengevoelige SWR geven)

De ‘HAM’-vraag : Werkt de CobWebb ?
Phonie, 50W :
• LU7YZ (Arg.)
• YB5BOY (Indon.)
• AU2JCB (Indië)
• PY2LED (Braz.)
• D44KS (Cape Verde)
• …

PSK ontvangst op 20m, CobWebb op 3 m hoogte



Feedback uit de praktijk : Gebruik
De ‘HAM’-vraag : Werkt de CobWebb ?

Wat kan de Cobwebb : 
een QSO met een long-time CobWebb gebruiker : ZL3JAS 
• Locatie: Christchurch, (South Island, Nieuw Zeeland)
• Fysieke afstand vogelvlucht: 18.000 km 
• Radio afstand (‘long path’): 21.000 km
• Zijn station: CobWebb, 10 m hoog, 1 kW zendvermogen
• Mijn station: Hexbeam, 9 m hoog 1 kW zendvermogen 

Het ‘phonie’ gesprek werd getest op 20 W, 
signaalrapport in Nieuw Zeeland was nog S5.



Oefening : Propagatiebudget
Opgelet : controverse op komst (*) : kan dat, “S-5” in ZL met 20W ?

een QSO met een long-time CobWebb gebruiker : ZL3JAS 
• Radio afstand (‘long path’): 21.000 km
• Zijn antenne: CobWebb, 10 m hoog, 4,3 dBi
• Mijn antenne: Hexbeam, 9 m hoog, 5,9 dBi

Free-space path loss (D in km, f in MHz) : 32,5 +20(log(D)+log (f)) = 142 dB (verzwakking)
Zendvermogen ON5PDV : 20 W = 43 dBm
Ontvangen vermogen ZL3JAS : 43 dBm – 142 dB + 4,3 dB + 5,9 dB = - 88,8 dBm
Signaal aan de ontvanger (50 Ω) : - 88,8dBm = 18,99 dBuV = 7,94 uV (S-reading 6,5)

(*) Een HF verbinding is onderhevig aan veel meer 
onvoorspelbare invloeden (ionosfeer, reflecties, TOA, …), S-
meters zijn niet geijkt, afstand golven ≠ vogelvluchtafstand, … 
toch is het interessant om deze grofkorrelige ‘path loss’ 
berekening eens te maken 
(meer detail : http://www.arrl.org/files/file/QEX_Next_Issue/May-Jun_2011/QEX_5_11_Siwiak.pdf)



Eindverdict
De CobWebb is vanwege haar beperkte omvang een zeer interessante multiband HF 
antenne, voor de radioamateur die weinig plaats heeft.  Bovendien is ze vrij 
eenvoudig zelf te maken aan een lage kost, wat de voldoening bij gebruik alleen 
maar vergroot.

Ze heeft de voordelen van een horizontaal gepolariseerde antenne : 
Rustige ontvangst, eigen aan horizontale polarisatie, redelijke winst bij lage 
afstraling (ook over ‘slechte grond’)

Ze is bovendien omnidirectioneel.  Daardoor heeft ze helaas geen selectiviteit ten 
gunste van het te werken station, maar is ze wel goedkoper op te stellen dan een 
yagi (geen mast of rotor nodig).  Bovendien hoor je 360° rondom wanneer je luistert 
of er mogelijk propagatie is in een bepaalde richting.

In vergelijking met een gestrekte (monoband) dipool verliest de CobWebb wat aan 
winst (-2,5 dB is < half S-punt) en verliest ze wat aan efficiëntie, maar ze werkt dan 
wel over de volle 360° azimuth, waar de dipool vooral te gebruiken is in één te 
kiezen richting (nl. loodrecht op de dipool, bvb Oost-West)



Eindverdict
De CobWebb is vanwege haar beperkte omvang een zeer interessante multiband HF 
antenne, voor de radioamateur die weinig plaats heeft.  Bovendien is ze vrij 
eenvoudig zelf te maken aan een lage kost, wat de voldoening bij gebruik alleen 
maar vergroot.

Ze heeft de voordelen van een horizontaal gepolariseerde antenne : 
Rustige ontvangst, eigen aan horizontale polarisatie, redelijke winst bij lage 
afstraling (ook over ‘slechte grond’)

Ze is bovendien omnidirectioneel.  Daardoor heeft ze helaas geen selectiviteit ten 
gunste van het te werken station, maar is ze wel goedkoper op te stellen dan een 
yagi (geen mast of rotor nodig).  Bovendien hoor je 360° rondom wanneer je aan de 
VFO draait.

In vergelijking met een gestrekte (monoband) dipool verliest de CobWebb wat aan 
winst (-2,5 dB is < half S-punt) en verliest ze wat aan efficiëntie, maar ze werkt dan 
wel over de volle 360° azimuth, waar de dipool vooral te gebruiken is in één te 
kiezen richting (nl. loodrecht op de dipool, bvb Oost-West)

GESLAAGD 

Met

ONDERSCHEIDING



Q&A

Zijn 
er nog 
vragen ?


