
SLIM JIM antenne  versie 24-04-2016  

  

1) Definitie  

Een antenne is een geleidende draad of buizenstructuur dat door zijn typische 
constructie een hoogfrequent elektrisch vermogen (enkele watt's tot MW) omzet in 
stralingsenergie. Aangezien de afstand tussen zendinstallatie, de antenne en 
ontvangstinstallatie d >> is λ.4 ( λ= v/f) is er steeds sprake van een radiant stralend 
veld (far field).  
 

 
 

Overgang van veld naar straling i.f.v. afstand uitgedrukt in golflente. 

 

 
De resonante stroom in deze structuur (antenne) veroorzaakt een elektrisch en een 
magnetisch veld die loodrecht op mekaar staan en zich tezamen voortplanten in de 
ruimte. De voorplantingssnelheid v is 300.000 km/s. 

 

  

Voorstelling van een elektrische E en magnetisch B veld als een elektromagnetische straling.  

  

Een antenne voldoet aan de reciprociteitswet waardoor de eigenschappen van een 
antenne gelijk zijn voor ontvangst als voor zenden.  Een goede zendantenne (veel 
dBd en goed afgestemd) zal deze eigenschappen meedragen als ontvangstantenne. 
Bij ontvangst worden enkel µW verwerkt, bij zenden gaat het om meerdere 100-den 
watts wat leidt tot meer stroom in voedende kabels en de antenne. Deze elementen 
moeten bij een zendantenne wel tegen deze hogere waarden (U en I) kunnen 
zonder warm te worden (= vermogenverlies) of door te branden. 
  



2) Karakteristieken van de antenne  

De karakteristieken van een antenne wordt weergegeven in een 
stralingsdiagramma's. Zo zijn er de horizontale en verticale  stralingsdiagramma's 
die karakteristiek zijn aan de bouw, de mechanische eigenschappen van de 
antenne. Hierin wordt weergegeven:  

 De voor- achterverhouding  
 De openingshoek (-3 dB punten of half power points)  
 Versterking t.o.v. een referentieantenne  
 Stralingshoek  

  
In de praktijk wordt meestal gerefereerd naar een dipoolantenne. Dit is het meest 
realistisch. Daarentegen is de isotrope referentie een theoretische voorstelling. 
 
Specifiek voor een verticaal opgestelde dipoolantenne in de  VHF band (30 – 300 
MHz) en op redelijke hoogte (> 10 m -  wordt aanzien als ‘vrije ruimte’) worden de 
stralingsvelden als volgt weergegeven:  
  

  

 

 

- Horizontaal vlak: rondstralend 
- Verticaal vlak: voor- achter verhouding= maal 1 of 0 

dB (voor en achter straling is gelijjk). 

- De beiden globes (90 en 270°) hebben een 
versterking van 2,15 dBi of 0 dBd en symmetrisch 
t.o.v. het horizontaal vlak, de horizon. 

 
 

3D weergave van het stralingsveld 
van een verticaal opgestelde 

dipoolantenne. 

 
Constructief kan de dipoolantenne een open of gesloten structuur hebben.  De 
stralingsvelden zijn gelijk aan mekaar. Alleen verschillende symmetrische 
aansluitimpedantie (Zo - Ro) zijn 72 of 75 Ω en 300 voor respectievelijk een open en 
gesloten λ/2 dipool. 
 

OPEN DIPOOL GESLOTEN DIPOOL 

  
Voorstelling van de OPEN en GESLOTEN dipool. 

 
De overmeten lengte is een halve golflengte maal de verkortingsfactor vf. 
Merk op dat het aansluiten van deze symmetrische uitgangen op een coaxiale 
voedingskabel dient te gebeuren met een impedantietransfo die een symmetrie – 
asymmetrie aanpassing met eventueel een impedantieaanpassing. 
 
Dit aanpassingsprobleem is er niet bij de voorstelling van de volgende antennes! 



3) De SLIM JIM antenne 

De alom bekende dipool antenne heeft twee zware concurrenten, met name de J-
Pole antenne en de SLIM JIM antenne. 
 
De J-pole antenne heeft z’n naam gestolen uit zijn constructieve eigenschappen 
terwijl de SLIM-JIM antenne, de afkorting van Slim design & J Integrated Matching, 
duidelijk de technische eigenschappen van de J-Pole antenne meegenomen heeft. 
De belangrijkste eigenschap is de asymmetrische 50 Ω karakteristieke impedantie 
(weerstand) en eenvoudig aan te passen. De rondstraalversterking is iets groter. 
 
Ze hebben beiden zeer gelijkaardige eigenschappen maar zijn constructief 
verschillend met een iets verschillend stralingspatroon. 
 
De beide antennetypes worden in onderstaande tabel vergeleken. 
 

Type antenne J-Pole SLIM JIM 

Elektrische 
afmetingen 

  
Mechanische 

afmetingen 

http://m0ukd.com/calculators/slim-jim-and-j-pole-calculator/ 

 

Antenne type end-fed monopole end-fed monopole 

Aanpassing ¼ golf J-type  ¼ golf J-type 

Bandbreedte 

draadconstructie 

4 MHz 7 MHz 

Bandbreedte 

buisconstructie 

38 MHz 43 MHz 

Stralingspatroon rondstralend rondstralend 

Antennewinst 2 dBd (4,15 dBi) 3,85 dBd (6 dBi) 

Take-off hoek (tov H) 10 tot 12° 6° 

Aarding DC is grond, geen speciale 

aarde of isolatie vereist 

Dient geïsoleerd opgesteld te 

worden 

 
Technische vergelijking van de J-Pole en SLIM JIM antenne. 



De impedantieaanpassing is eenvoudig te regelen door het gelijk verschuiven van de 
coaxiale (asymmetrische) aansluiting. Uit onderstaande figuur bestaat de antenne uit 
twee secties: de bovenste stralende λ/2 sectie en de onderste λ/4 aanpassingssectie 
waarin de impedantie vermeld is. Deze onderste sectie is niet stralend. 
De massa van de coax aan het korte been, de middenader aan het lange been 
aansluiten.  Dit is zo voor de beide types J-Pole en SLIM JIM antenne. 
 

 
 

Impedantiewijziging van de SLIM-JIM antenne. 

 
Het aanpassen van de resonantiefrequentie van de SLIM JIM antenne kan door het 
wijzigen (verkorten of verlengen) van de λ/4 onderste antenne sectie.  Dit zijn dan 
kleine frequentiewijzigingen binnen een bepaalde band.  Voor het gebruik van deze 
antenne in andere frequentie-”banden” moet een nieuwe constructie met andere 
afmetingen gemaakt worden. 
 
J-Pole antenne versus SLIM JIM antenne 
Gezien de grote stralingshoek “takeoff hoek” van de J-Pole kan deze antenne best 
laag tegen de grond opgesteld worden.  De straling wordt onder een hoek van 
ongeveer 20° de ruimte ingestuurd.  Van de SLIM Jim antenne is deze hoek veel 
kleiner en verdient deze antenne een hoge opstelling.  De J-pole antenne is dus een 
betere antenne voor meer ruimte- of satelliet verbindingen. 
Maar hoog opgesteld heeft de SLIM JIM antenne in het horizontaal vlak een grotere 
versterking van 3 dB wat een verdubbeling van het vermogen is. 
De J-Pole kan direct stevig vast op de mast geplaatst worden.  De SLIM JIM dient 
geïsoleerd bevestigd te worden aan de mast. 
De SLIM JIM antenne heeft minder verliezen in de grond en de omgeving dan de J-
pole omwille van de 4 x grotere stralingsweerstand Rs. De stralingsweerstand is 
gegeven door Rs maar is ook imaginair.  Heeft dus een ohmse waarde en een 
reactieve waarde (inductief of capacitief) (Z= R ± jX). 
 

- Rs= stralingsweerstand= Ps/I² (stralingsvermogen (W) gedeeld door antennestroom (A) in 
kwadraat) 

- Rg= grondweerstand  

 
De stralingsefficiëntie van een antenne is=  Rs/(Rs+Rg) (x100%) 



 

Voorstelling van de takeoff hoek voor beide types antenne. 

4) Berekeningsvoorbeeld 

Welke frequentie of beperkte frequentieband is wenselijk te ontvangen? 
Het zou het maken kunnen zijn van een goede DAB ontvangstantenne die in de 
vroegere TV band III uitzond en nu gebruikt wordt of zal worden voor de digitale 
aardse radio DAB en nieuw, de DAB+.  Echter loopt dit spectrum van 173 tot 230 
MHz en is in principe niet te overkoepelen met één antenne, gezien zijn beperkte 
bandbreedte. Voor ontvangst zou dit wel kunnen gezien de slechter wordende 
staande golf verhouding (VSWR) geen schade aan de ontvanger veroorzaakt. 
 

 
Verdeling en nummering 5A t/m 12D van de DAB frequenties. 

 
Dan maar naar de analoge FM band, de 3 meter band met de middenbandfrequentie 
van 97,5 MHz (FM band 87 – 108 MHz). 
Berekeningsvoorbeeld voor deze 3 m (97,5 MHz) FM (ontvangst) antenne type J-
Pole en SLIM JIM antenne: 
Met de onderstaande link kunnen de afmetingen berekend worden: 
 

http://m0ukd.com/calculators/slim-jim-and-j-pole-calculator/ 

 

Na het ingeven van de gewenste antennefrequentie worden en afmetingen van de 
draden of buizen weergegeven voor een J-Pole en een SLIM JIM antenne. De 
verkortingsfactor vf voor een open buissysteem is ingesteld op 0,96. Bij het maken 
van een antenne uit een twin-voedingskabel dient de verkortingsfactor vf berekend 
te worden uit de diëlektrische relatieve parameter ɛr van de isolatie: k= Ѵɛr . 
 

http://m0ukd.com/calculators/slim-jim-and-j-pole-calculator/
https://www.google.be/imgres?imgurl=http://i6.photobucket.com/albums/y228/archerytech1/SlimJ4.jpg&imgrefurl=http://www.ebay.com/itm/6-METER-PORTABLE-SLIM-jIM-J-POLE-ANTENNA-W-12COAX-MADE-TO-ORDER-/201428437668&h=311&w=640&tbnid=byUNreZ-x7JCRM:&docid=Am5WMTAMWcY8lM&ei=0Y9lVtqqEoPxPf6WhMAB&tbm=isch&ved=0ahUKEwia1-2t88nJAhWDeA8KHX4LARgQMwiEASheMF4


 
 
 
 

Berekende elektrische lengtes van de verschillende antenne-elementen. 

 
 

Samenstelling van de elementen tot een antenne. 

 
  



5) Werkingsprincipe 
 

 

Eindgevoede gevouwen halve dipool. 

Topsectie is λ/2 lang. Dit is de stralende 
sectie waar de stromen in fase zijn. 

Ondersectie is λ/4 lang. Dit is de voedende 
sectie waar de stromen in tegenfase zijn.  
Dit gedeelte straalt niet. 

 
Elektrisch werkingsprincipe met het stroomverloop van de SLIM-JIM antenne. 

 

De antenne moet elektrische geïsoleerd opgesteld worden. Voor alle frequenties of 

frequentiebanden zijn voor deze antennetypes geen radialen vereist. 

6) Aan de (antenne) slag 
 
Hoe dan ook dienen de antennecomponenten een GELEIDEND materiaal te zijn en 
liefst bestand tegen buiten-atmosferische invloeden (zout en zuur). 
Als geleider valt de keuze op koper of aluminium. Niet-beschermd aluminium 
oxideert tot een wit poeder, koperoxide (kopergroen) daarentegen beschermd de 
buis tegen verdere oxidatie.  
Aluminium is moeilijk tot niet zacht- of hard te solderen; koper daarentegen laat zich 
uitermate gemakkelijk hard of zacht solderen. 
 
Koperverbindingsstukken en koperbuis in gewenste diameters zijn in alle bazaars, 
stock’s en doe-het zelf winkels te koop. 
 
Draad of buis:  hoe dikker de geleider hoe breedbandig de antenne wordt.  Montage 
in buis levert daarenboven een steviger constructie op. Draden zullen daarentegen 
meer toegepast worden voor de bouw van antennes in de lage frequentiebanden. 
Volle geleiders lijden onder het skineffect, geleidende buizen hebben daar minder 
last vast. Het skineffect verhoogt de weerstand van vooral volle dikke draden bij 
stijgende werkfrequentie. 
 

https://lh6.googleusercontent.com/-3NpBR70iAoI/TYd0k083LjI/AAAAAAAABLg/cvhhtJUuj3c/s1600/slimjim1.jpg


 

 

 
Draadstructuur voor HF. Uit TWIN voedingskabel. Buizenstructuur uit koper 

of aluminium. 

 
Mogelijke antenne bouwmaterialen. 

De keuze valt op sanitaire koperbuis 12 mm, wat toebehoren (bochten en afsluiters) 

en twee aftakdozen. Deze aftakdozen zullen de stabiliteit, de bevestiging, de 

evenwijdigheid en elektrische isolatie van deze constructie garanderen met de 

bevestigingssteun, de antennemast.  



 

In de volgende fotogalerie wordt de samenbouw weergegeven. 

   

De losse buis- structuur, 
de voedende sectie. 

De aansluitingen, beugels, worden uit 
koperstrip geplooid rond de buis 

geklemd met parkervijzen. 

Samenbouw van de voedende 
sectie. Deze onderste 

buisonderdelen worden gesoldeerd. 

 

 



 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

 
 

Antennevoeding: extra 
parkervijzen door de beugel 

garanderen het blijvend 
elektrisch contact. 

 
Overgang voedende sectie 

naar stralende sectie. 

 
Stralende sectie met de 

aansluitkabel. 

Aftakkingen en verbindingen zijn hermetisch afgewerkt via aftakdozen. 

 

7) Meetresultaten 
7a: van het 3 meter ontwerp 

Metingen werden uitgevoerd met PRO Mini VNA vector analyser - impedantiemeter 

(tot 200 MHz) met PC en bijhorende software: 

 

 
 

  



 

Meetresultaten:  impedantie en VSWR weergegeven in smithdiagram en X-Y 

coördinaten.  

 3m Slim Jim 

Smith 
diagramma 

 
  

Impedantie / 
VSWR 

 
  

Marker(s) 

 
  

 
 

Exceldump 
98 MHz 

 
 

 



Overzicht en kostprijs toegepaste materialen: 

5 x wartelmoer M25+ tegenmoer 6,75 
2 x hermetische aftakdozen 11,90 
4 x bochten 90° cu 12 mm 15,60 
4 m buis cu 12 mm 30,00 
2 m PVC 32 mm versterkt 5,00 
24 m coax RG213 – 50 Ω - 
N-connector - 

 

7b: van een 2 meter (center 145 MHz) draad - slim jim - ontwerp 

Smith 
diagramma 

 
  

Impedantie 
/ VSWR 

 
  

Marker 
 



  

Exceldump 
145 MHz: 
min VSWR 
op 144,624 
MHz. 

 
 

 

8) Interessante linken 
 

http://m0ukd.com/calculators/slim-jim-and-j-pole-calculator/ SLIM-JIM antenne berekening (50Ω 
voedings D= 74 mm). 

http://www.eclecticsite.be/calc/slim_jim.htm SLIM-JIM antenne berekening:  andere 
resultaten! (50Ω voeding D= 153,37mm). 

http://www.arpnjournals.com/jeas/research_papers/rp_201
4/jeas_1014_1276.pdf 

Vergelijkende analyse van de SLIM JIM 
antenne voor HAM radio. 

http://www.google.be/url?url=http://pi8zaa.ampr.org/pub/ant
enne/slimjim.doc&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ved=0ah
UKEwjPvJvvzY3KAhVB1RoKHYjQCg4QFggTMAA&usg=A
FQjCNEs88ip_GBGXgFbV9fwXY68H35cbg 

Samenstelling en werking van de SLIM 
JIM antenne. 

http://www.hamuniverse.com/g2bcxslimjimantenna.html 2 meter SLIM-JIM antenne. 

www.youtube.com/slim jim antenne Veel bouwvoorbeelden. 

http://qrznow.com/j-pole-revolution-kb9vbr-antennas/ Over SLIM_JIM en andere types antenne. 

http://aa1zb.net/Antennas/J-Poles/J-PoleSection.html Theorie en bouwvoorbeelden van 
verschillende types antennes. 

 

Tekst en ontwerp:  ON7HS  hugo 

Metingen en afregelen: ON7QL michel 


