DRCO
Delta Radio Communicatie Ondersteuning
Boomdijk 6C
4417 BE Hansweert
0113 – 71 13 25
secretariaat@drco.nl

Betreft
Datum
Van
Revisie

:
:
:
:

Factsheet bouw Popovic antenne
15 februari 2012
PA1FZH
1

1

De antenne volgens professor Popovic komen we voor het eerst tegen in de mei uitgave 1988
in het toenmalige Duitse tijdschrift “Beam” (zie bijlage). Hij bestaat uit een geknikte dipool van
2 x ¼ golf voor 145 MHz welke ook als 2 x 5/8 golf voor 70 cm werkt.
Voor gebruik in noodcommunicatiezaken voldoet deze uitstekend vanwege de volgende
eigenschappen:
 Dualband 2 / 70
 Licht / lage windvang
 Makkelijk te maken
 Makkelijk mee te nemen (ook in een rugzak) en snel op te zetten
 Huftervast / foolproof
 Goedkoop
De uitvoering is afhankelijk van wat je hebt liggen, maar hierbij een suggestie:
 Trespa plaatje of ander stukje stevig kunststof of een lasdoos.
 Kroonsteentje, vastgezet met twee M3 boutjes (draad tappen in het Trespa)
 BNC connector of PL connector (ééngats montage of met een flens)
 Lasdraad (RVS / fietsspaak / installatiedraad van 2 – 3 mm).
 Beugeltje voor bevestiging aan de mast
 Een dot “hotmelt” uit een lijmpistool of een dot siliconenkit zorgt voor afscherming
tegen vocht in de kroonsteen en het BNC chassisdeel (min of meer).
De antenne-elementen kun je van van alles maken.
 Ik gebruikte een aluminium lasstaaf van een meter lang en 3 mm doorsnede
 Doorzagen en je krijgt 2 stukken van 50 cm.
 Zet 1 – 1,5 cm. haaks om (rustig buigen, anders breekt het, eventueel verwarmen).
 Na 8,3 – 8,5 cm buig je het element zodat je een hoek van 145 – 147 graden krijgt.
 Schroef beide elementen in de kroonsteen.
 Door iets meer of minder buigen, verander je de impedantie.
 Een SWR van beter dan 1 : 1,5 op beide banden is mogelijk.
De winst van de Popovic antenne bedraagt volgens het simulatieprogramma EZNEC:
0 dBd op 2 meter en 4 dBd op 70 cm.
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Maatvoering knik

Detail Trespaplaatje

Alternatieve mogelijkheid 1

Alternatieve mogelijkheid 2

Verticaal gebruik

Horizontaal gebruik
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