Klein verhaal over de MiniWhip.
Ik gebruik al heel lang een MiniWhip. Roelof PAøRDT beschreef die jaren geleden al uitgebreid in
een artikel in Electron nr. 5/2006. Dat je met zo’n ding aardig op lange- en middengolf kunt
luisteren is wel bekend. Roelof luisterde ermee naar vliegtuigbakens op het randje van deze twee
banden, zeg maar tussen 500 en 1000 meter of of 500 en 300 kHz. Dat het ook werkt op 17,2 kHz
kan ik zo laten horen met gemaakte opnames met een Perseus-SDR. Sinds ik dat ding heb, luister ik
naar de uitzendingen van die oude machinezender in Grimeton, Zweden.
WSPR gaat ook leuk, de beste DX op de lange golf (137 kHz) is K3RWR en op 475 kHz heb ik ook
al diverse US-amateurs zien verschijnen, maar zelfs tijdens deze zonnevlekloze periode, word je
nog wel eens verrast op de 20 meterband.

Tot mijn verbazing “hoorde” mijn Raspberry Pi, waar WSJT-X op draait, VK3MO. Die zit toch
zo’n 16500 kilometer hiervandaan. Kilowatt zeker? Nou nee, 5 watt. Een bezoekje aan zijn QRZpagina verklaarde wel het een en ander. Hij heeft een 20 element monoband beam, in feite 4 x 5
element beams boven elkaar op een mast van 60 meter. Die mast draait hij in z’n geheel. Niet direct
iets voor de gemiddelde achtertuin…

Mijn MiniWhip zit in een plastic doosje van een oude HP-printervoeding. Daar zit een stuk 75 Ω
coax aan, overgebleven van een gesloopt netwerk. Een paar dingen zijn belangrijk bij deze
antennes.
•

Zet die op een aluminium paal en zorg ervoor dat die goed geaard is. Het beste vlak daarbij
een stuk koperen waterleidingbuis de grond in slaan. Bij mij is dat 2,5 meter.

•

Wikkel een stuk dunne coax om een ringkern met een hoge mu (>5000) minstens een keer
of 10 om die ringkern en hang dat vlak onder de MiniWhip. Deze ringkernen zijn onder
andere te koop bij Conrad.

•
•

Bij mij daalde de storing daardoor enorm, vooral op die lage frequenties.
Zorg dat de MiniWhip zelf met die paal is doorverbonden, maar laat de mantel van de kabel
na de ringkern verder vrij.

Een tweede ringkern aan de ontvangerzijde heeft bij mij vooral op de lage frequenties een averechts
effect, ik gebruik alleen de splitter voor de voeding van de antenne.
Succes met de experimenten,
Peter PAøPJE.

