
Antenner 
2 antenner til 70 MHz 
2 bredbånds antenner  
2 element EDZ 6 mtr 
2 element phased 40 mtr.  
3 bånds dipol  
3 element phased array 
3 hurtige HF antenner 
5 bånds trådantenne 
5 bånds GP antenne til HF 
6 bånds loaded dipol 
10 element 70 cm 
13 cm yagi 
14 MHz four square 
14 MHz vertical antenne 
20 mtr delta antenne 
21 mtr. tråd loop 
31 element 1691 MHz 
43 fods vertikal antenne 
70 cm J pole antenne 
1296 MHz  colliniar antenne 
Afstemning til forkortrt langbølge antenne 
Alle HF bånd 
Anderles HF antenne 
Afstemning med parallel  kreds 160 mtr 
Antenne afstemning serie parallel 
Antenne til satelitmodtagning 
Antenne eller ej 
Antennefiltre 
Antenneomskiftningen 
AS‐ATL modtager antenne 
Astroplane og Beam antenne 11æ2 mtr 
Asymetrisk halvbølge 
Balun til 50 MHz 
Billig multibåndsantenne 
Bredbånds LPDA 2 mtr 
Brødrister antenne 
C pole til 20 mtr 
Camping HF antenne 
Collinar antenne 
Common mode 
Cubical quad 6 mtr 
Diplexer til VHF 
Dipol på en anden made 
Dobbeltloop WX antenne 

Effektiv usynlig lytteantenne 
EH antenne 50 MHz 
En anderledes Windom 
En dåseantenne 
En hotelantenne 
En transmatch 
En VDA til 10 meter 
Enkel  eenbånds antennetuner 
fireelement retningsantenne til 40 mtr 
Flip beam antenne 
Forbedring af fabriksfremstillede antenner 
Forkortet dipol til 40 meter 
Forkortede rotary dipoler 
Forkortet vertikal antenne til 80 og 160 
mtr 
Forkortet halvbølge til 80 mtr 
Halvbølge rundstråler til 2 mtr 
Hb9cv til 6 meter 
Hb9cv endnu engang 
Helia antenne til 2,4 Ghz 
HW9 – Halv Rothammel 
Impedansmåling  på antenner 
J antenne 10 mtr 
KKK antennen 
Konstruktion af 432 MHz antenne 
Kurvandsantenne til 160 mtr 
Kvartbølge GP til 2 mtr 
L‐ led tilpasning QRP 
Lavimpedans L antenne til 40 mtr 
Lazy X quad antenne 
Letvægtstraps til w3ddz antennen 
Lodret 2 eller 6 mtr 
Low band DX fra villahave 
Magnetic antenne 
Magnetic loop 
Magnetic loop 2 mtr 
Magnetic loop 14‐30 MHz 
Magnetic loop antenne 
Mobil antenne til VHF‐UHF 
Modifikation af w3ddz 
Multiband quad 
Multibånd dipol 
Multibånd flagstang 
Multibånd quad 
Multibånds delta loop 



Omvendt groundplane 
Oz1ayo antennen 
Paraply antenne 
Portabel J antenne VHF 
Portabel 15‐17 mtr antenne 
Powersplitter 
Prøv kobber – 2 mtr antenne 
Rejseantenne 7‐28 MHz 
Renovering af Stolle rotor 
Rybakov antennen 
Sådan har jeg lavet min 80 mtr antenne 
 Satelit VHF antenne 
Serie tilpasningsled til 80 mtr 
Shunt fødede master 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Simpel antennetuner 
Simpel transportabel antenne 
Slave antenne 
Stavantenne 30‐17‐15‐12 mtr 
Teori og praksis med FD4 
To element bom quad 
Triax antenner 
Twin lead 20 mtr 
VDA – Nem fieldday antenne 
Vertikal HF antenne 
Vertikal HF antenne 
W3dzz – endnu engang 
W6TC dx loop 
Yagi på træbom 
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To antenner til 70 MHz

Af OZ2M, Bo Hansen
Herlevgaardsvej 32A, st. tv
2730 Herlev

En god DX antenne
Er du en af dem, som allerede har eller er godt i
gang med at bygge transverteren fra OZ decem-
ber 2004 og det tilhørende PA-trin, men står og
mangler en god DX-antenne så er her løsningen
til dig. Tilhører du ikke en fra ovennævnte mål-
gruppe, så er denne antennekonstruktionsarti-
kel baseret på nogle ret interessante betragtnin-
ger og designs foretaget af Martin Steyer,
DK7ZB, og kan derfor anvendes på andre bånd
også. DK7ZB har designet og bygget mange
antenner fra 14 MHz og op til 432 MHz båndet,
se ref. 1. Jeg havde selv fornøjelsen af deltage i
et foredrag DK7ZB gav i Weinheim 2004, se ref.
2 og 3, og det fremgår klart, at han har tænkt
godt over tingene.

Figur. 1. OZ9EDR's 70 MHz 5 elementet yagi fra
VHF FD'en 2004. Foto: OZ1DOQ/PA5DD.

Artiklen her beskriver en 3,2 m lang 5 elementet
yagi-antenne til 70 MHz, der er mulig at bygge
for de fleste selv på køkkenbordet i et kollegie-
køkken blandt ølflasker og pizza-papkasser.
Bortset fra aluminium til bom og elementer kan
alle de andre dele købes i det lokale byggemar-
ked. På nuværende tidspunkt har jeg selv bygget
flere af DK7ZB's antenner til 70 MHz, en 2 ele-
ment antenne der blev brugt til den første 70
MHz DX-pedition i Danmark, en 3 element, en 4
element og tre 5 element alle med godt resultat

og både 6 og 9 element antennerne skal prøves.
Så kort fortalt kan alle være med når der skal
bygges en DK7ZB antenne.

DK7ZB's antennedesign
Du har sikkert set mange reklamer eller artikler
for antenner, der lover fantastiske forstærknin-
ger og ikke optager meget plads. Men når først
antennen er installeret viser de gyldne løfter sig
ikke at holde stik. Antenner er i mange år blevet
designet ud fra en kombination af teori og prak-
tiske forsøg. Mange antennedesigns går ud på at
give en høj forstærkning, gode retningsegenska-
ber og sidedæmning. Men med fremkomsten af
bedre og bedre computerprogrammer til simule-
ring af antennedesigns åbner der sig en mulig-
hed for et meget mere skræddersyet design til
det formål antennen skal anvendes til. 

Antennerne
På samme vis som andre har DK7ZB designet sine
antenner ud fra de samme parametre, men han
oplyser i sine designs hvad de er. Hvornår har en
antennefabrikant sidst skrevet at denne antenne
skal sidde frit og mindst X m fra andre antenner
osv.? Samtidig beskæftiger DK7ZB sig med de
relationer, der er imellem forstærkning, bom-
længde og dimensioner, element-antal og
dimensioner, front-to-rear forhold, fødeimpe-
dans og kobling til omgivelserne, båndbredde
og byggetolerancer. Eksempelvis: går forstærk-
ningen op så går fødeimpedans, kobling til
omgivelserne, båndbredde og byggetolerancer
ned.
Som tabel 1 viser så skulle man være et skarn,
over for sine naboer, hvis man sætter en 25%
længere antenne op for sølle 0,3 dB - eller er
man? Nej, faktisk ikke. Samtidig med, at man får
lidt mere aluminium i masten og 0,3 dB får man
også en meget mindre følsom antenne over for
kobling til og fra omgivelserne og ydermere er
den nemmere at efterbygge. 

Sådan bygger du dig en 70 MHz station:
Først tager du et styk transverter og tilslutter den til din radio, dernæst tilsætter du

et styk 25 W PA og til sidst pynter du det med en antenne på toppen.
Nu er det hele klar til servering og du kan som den perfekte vært(inde) elegant tage imod 

de gæster, som banker på i din højttaler.

Tabel. 1. Eksempel på to 70 MHz antenner, der har næsten samme forstærkning. Kilde DK7ZB.
Elementer Forstærkning Bomlængde Fødeimpedans Båndbredde,

[dB] [m] [Ohm] SWR <1,2[kHz]
4 8,3 2,55 12,5 160
5 8,6 3,20 28,0 2000
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Den 4 elements antenne er meget kritisk mht. til
at sidde frit osv. En vigtig ting som DK7ZB fortal-
te i sit foredrag er, at mange tror, at man godt
kan ændre en af de ovennævnte faktorer uden
betydning f.eks. en dipol til en foldet dipol for
derved at lave en anden form for tilpasning.
Men den går ikke! Når man ændrer impedansen
så ændrer man også ved antennens grundstruk-
tur og det bliver derved et helt andet design, der
intet har med det første design at gøre. Det sam-
me gælder hvis elementtykkelsen ændres osv.
Dette er endnu vigtigere hvis det er et højpræci-
sionsdesign man har kastet sig ud i.

Fødning
En af de ting, der ofte volder selvbyggerne pro-
blemer er fødningen af antennen. Mange er
allerede bekendt med Gamma-match, hair-pin,
T-match osv. og sværger til den ene eller anden
type. Andre vil helst anvende en foldet dipol og
transformere dens ca. 200 Ohm med en 1:4 trans-
former ned til 50 Ohm. DK7ZB's fødningsprincip
er gennemgående det samme til alle antenner-
ne; nemlig at anvende en kvartbølgetransformer
impedansmæssigt afstemt til formålet. 

Figur. 3. Eksempel på en praktisk opbygning af
en DK7ZB balun: Kilde: OZ2M

Da DK7ZB har designet sine antenner efter, at de
nemt skal kunne tilpasse 50 Ohm og materialer-
ne skal være nemme at få fat i laves alle baluns
ved brug af kvartbølgetransformere lavet af
enten 25 Ohm, 60 Ohm eller 75 Ohm kabler. Nu
passer ingen af disse impedanser direkte som til-
pasning men ved at parallelforbinde to
kabelstykker fås den halve impedans og den
ønskede impedans for kvartbølgetransformeren
opnås. Et vigtigt element ved denne balun-type
er, at konnektoren er i elektrisk kontakt til bom-
men så tæt på dipolen som praktisk muligt.

Fig. 4. Horisontalt udstrålingsdiagram. Kilde:
DK7ZB

5 elementet yagi
Jeg har desværre selv ret begrænsede antenne-
forhold så en antenne, der kunne være inde
under mit tag og samtidig kunne drejes rundt
stod på ønskelisten. Dertil har DK7ZB designet
en 5 elements yagi, der passer perfekt til mine
forhold så den er det oplagte valg.

Design
DK7ZB's designsimuleringer er vist i figur 4. og
figur 5. De er baseret på en elementdiameter på
12 mm og en bomtykkelse der er mindre end 25

Figur. 2. Balun lavet med to kvartbølge-kabelstykker der
parallelforbindes og tilsluttes som vist. Kilde: DK7ZB
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mm ved en firkantprofil eller 35 mm hvis der
anvendes en rund bom.

Konstruktion
Som nævnt er elementdiameteren 12 mm og
den slags aluminiumsrør er til få fat i hos de fle-
ste metalvareforhandlere. I mit tilfælde har jeg
anvendt 20 mm firkantprofil, fordi det havde jeg
liggende i forvejen.

Elementbeslagene er de samme som anvendes af
flere VHF-TV-antennefabrikanter. De skal blot til-
passes en lidt tykkere bom. Balunen har jeg valgt
at lave af RG-59, der er et 75 Ohm kabel. En kvart
bølgelængde på 70,2 MHz er 106,8 cm. Med RG-
59's forkortningsfaktor, på 0,66, er hvert af de to
kabler 70,5 cm lange. De to 75 Ohm i parallel
giver 37,5 Ohm. Præcist den impedans der kan
transformere mellem antennens 28 Ohm og
fødekabelimpedansen på 50 Ohm.

Figur. 6. Elementbeslag

Justering
For at lette ved justeringen har jeg allerede i
kolonne tre i tabel 2 lagt 2 + 2 mm til så der er
lidt at skære når antennen skal justeres. 1 mm på
hver side svarer til at flytte antennen ca. 100 kHz
op i frekvens (eller 100 kHz ned i frekvens hvis en 

Fig. 5. Forstærkning, SWR, Front-to-rear og impedans som funktion af frekvensen. Kilde: DK7ZB

Tabel 2. Elementlængder og -placeringer. Kilde: DK7ZB.
Afstand fra reflektor Elementlængde Elementlængde inkl. tillæg 
[mm] [mm] [mm]
0 21.000 21.004
4.400 20.300* 20.304*
9.350 19.400 19.404
21.150 19.000 19.004
32.000 18.600 18.604

*: dipolen er i to stykker men tabellen viser den samlede længde.
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eller anden skulle magte at forøge længden).
Justeringsproceduren er først at optimere, dvs.
minimere, SWR-forholdet ved først at justere
dipolens længde. Ligger antennen nu for lavt i
frekvens beskæres de andre elementer ligeligt
indtil antennen udviser et godt SWR på 70,2
MHz. Jeg har selv bygget tre af denne 5 elemen-
tet antenne og med alle er det lykkedes at opnå
et SWR på 1,3 eller derunder på 70,2 MHz, og jeg
har endnu ikke haft behov for tage et nyt ele-
ment-rør. Så det er bare at gå i gang.

En vertikal antenne
Efter at have bygget flere yagi-antenner, lå jeg
inde med en del rester og afklip. Samtidig
anskaffede jeg mig for nylig også en FM-radio til
70 MHz. Hmm, mon ikke der er noget tilbage
som jeg kan bygge mig en lodret antenne af? Jo
det var der.

Design og konstruktion
Valget af antenne faldt på en ½ bølgelængde
endepunktsfødet vertikalantenne. Den har en
forstærkning på 0 dB i det frie rum. Men hvis
den placeres 3-4 bølgelængder over jorden, ca.
14 m, hvilket er tilfældet her hvor jeg bor, så har
den en simuleret forstærkning på 3,7 dB ved 4°
over horisonten. Ganske praktisk når den også
skal bruges til forbindelser via sporadisk E, til
f.eks. Storbritannien hvor der er mange stationer
aktive på FM. Desværre er en ½ bølgelængde
endepunktsfødet antenne ikke 50 Ohm, så det er
nødvendigt at lave en tilpasning til den. En tra-
ditionelt Pi-led er en nem måde at lave denne til-
pasning på. Se figurur 8.

Figur. 8. Pi-led til at omsætte antennens impe-
dans til 50 ohm

C1: Variabel kondensator på 20-110 pF. C2: Vari-

abel kondensator på 2-15 pF. L1: 5 vdg., Ø12 mm,
1,5 mm tråd. Stråler: 2,13 m langt alu-rør. Jeg
anvender 12 mm men det er ikke kritisk. Kan du
ikke finde nogle kondensatorer, der er på de helt
samme værdier så prøv nogle andre, der er tæt
på. Jeg er sikker på, at det hele nok skal kunne
trimmes på plads.

Figur. 9. Pi-ledet i plastkasse og monteringspla-
den mv.

Fordelen ved Pi-ledet er også, at det ikke er så
vigtigt om stråleren er en halv bølgelængde eller
ej. Det hele kan justeres så SWR er perfekt på
antennens endelige placering. Et SWR på 1,3
eller derunder over hele 70 MHz båndet er ikke
noget problem. 
Selve Pi-ledet har jeg bygget ind i en el-kasse
købt i Silvan for 7,85 kr. Samme sted købet jeg
nogle U-bøjler og vandslange til at isolere strå-
lerne fra monteringspladen - den er naturligvis
også fra Silvan. Samlet pris er under 50 kr. Se
figurur 9.

Afslutning
Skulle du have fået blod på tanden til at komme
i gang med at bygge 70 MHz antenner og savner
nogle at diskutere med så kik ind på Yahoo! Gro-
ups kaldet "OZ 70 MHz Interessegruppe", se ref.
6.

Figur. 7. Lodret udstrålingsdiagram for antennen
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Udstrålingsmålinger på
Telcom TalkEasy TE-150

Af  OZ7S Sven Lundbech
Egerupvej 11, Bringstrup
4100 Ringsted

Indledning
I OZ har det tidligere været beskrevet af TR (Tek-
nisk Redaktør) (1), hvordan man kan ombygge
PMR radioen TE-150 fra PMR-båndet til 70 cm
amatørradiobåndet - og med en pris, der har
været ned at runde ca. 100 kr. pr styk, er det jo
også meget fristende. Men er sådan nogen radi-
oer overhovedet noget værd? Jeg har tidligere
haft fat i et par 27 MHz walkier til nogenlunde
samme pris, og deres præstationer var mildt sagt
ikke imponerende.

PMR446
I Danmark og de fleste andre EU-lande sælges
disse radioer som PMR446-radioer. PMR446 står 

Fig. 1

Fig. 2

for et Privat Mobil Radio system, der kører på 8
kanaler lige over 446 MHz i et 6,25 kHz kanal-
raster med 12,5 kHz kanalafstand. Modulationen
er PM (fasemodulation), og den maximalt tillad-
te udgangseffekt er 500 milliwatt udstrålet
effekt.
Der er i den tilhørende ETSI produktstandard de
'sædvanlige' krav til senderen for så vidt angår
stabilitet, uønsket udstråling og den slags.

For modtageren er der ikke nogen krav til f.eks.
følsomhed eller andre 'kvalitetskrav'; der er kun
krav til maximal uønsket udstråling.

OZ
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Systemet består af :

• Et 50 Ohm coaxial fødekabel af vilkårlig
længde fra TRX til antennetuneren,

• En antennetuner med 2 LC-led, (et impedan-
stilpasningsled og et fasedrejningsled)

• Et 1/4 bølge kabel (kaldet fasekabel) til hver
af de 2 vertikaler. 

• 2 vertikaler opstillet med ¼ bølgelængde
afstand imellem

• Samt et jordnet til hver vertikal.

Antennens udstrålingsdiagram vises på figur 1.
Antennens gain er 4 dBi. Front/back er op til 30
dB. Antennens principdiagram ses på figur 2.
Systemet er enkelt at bygge hvad angår de ind-
gående komponenter, men skal systemets fulde

potentiale, specielt hvad opnåelse af et godt F/B
forhold angår, udnyttes, er det nødvendig med
en omhyggelig opbygning og en efterfølgende
finjustering. 

I denne konstruktion er der til udmåling og
justering anvendt en antenneanalysator (RigEx-
pert AA 54), en dobbeltstråleoscilloskop samt
stationens Flex 3000 radio.

Opstilling af de 2 vertikaler
Et forenklet ækvivalentdiagram for GP antennen
ses af figur 3. 
Den omsatte effekt i systemet er summen af
effekt afsat i strålingsmodstanden Rt og i tabs-
modstanden Ra. Effekten som omsættes i Rt
udstråles, og effekten som omsættes i Ra tabes.

En 2 element phased array
(half-square antenne) til 40 meter båndet 

En vertikalantenne opstillet som ground-
plane-antenne er omnidirektional og
har lav udstrålingsvinkel.Ved at tilføje
en eller flere yderligere vertikaler i et
phased array opnås retningsvirkning
med et godt f/b forhold samt et bedre
gain.

Teorien bag phased array systemer er
velbeskrevet og der findes matematiske
modeller til beregning af et hvilken som
helst antal elementer i forskellige opstil-
linger. Mest anvendte opstillinger er 2
element antennen (half square), og 4
element (4-square). Der henvises til litt.
1, litt. 2 og litt. 3.

Af OZ1OP, Ole Püschl

Denne artikel beskriver et system bygget af 2 groundplane vertikaler i et phased array.

Artiklen beskriver i tre dele:
1. Teoretiske og praktiske forhold ved opbygning af antennen.
2. De teoretisk forventede egenskaber af antennen.
3. Faktiske målinger af den færdige antennes egenskaber.

1. del: Teoretiske og praktiske forhold ved opbygningen af antennen
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Figur 1. Det teoretiske udstrålingsdiagram.

Tabsmodstanden består alt overvejende af tab i
jordnettet. Derfor er kvaliteten af jordnettet
afgørende vigtigt. Jordnettet består af radialer,
som er udlagt ud fra hver antennefod, på jorden
eller lige under jordoverfladen. Størrelsen af
jordnettet er et kompromis mellem ønske om lav
tabsmodstand, og mængden af kobber som kan

udlægges af hensyn til plads og økonomi. Rudy
Severns, N6LF, har lavet en fremragende artikel
om emnet, litt. 4.

Figur 3. Forenklet ækvivalent diagram for 
en GP antenne.

Til mit jordnet er anvendt alm. installationsled-
ning. Radialerne er udlagt direkte på jorden,
længderne skal derfor ikke afstemmes, men blot
være så lange som muligt. Hos mig er fra hver
vertikal udlagt 32 radialer á ca 10 meters læng-
de. Ved at måle antennens impedans efter
udlægningen af jordnettet, får man et indtryk af
jordtabet i systemet. Den teoretiske impedans
for en ¼ bølge antenne er 36 Ohm. Jordtabet
svarer til det, den målte impedans overstiger 36
Ohm.

Efter udlægningen af jordnettet er antennens
længde justeret til min SWR ved 7,1 MHz .og
impedansen herefter målt til 38 + j5 Ohm. Dvs et
jordtab på ca. 2 Ohm hvilket er bedre end for-

Figur 2. Principdiagram af half square antennen.  I: LC impedanstilpasningsled. F: LC fasedrejnings-
netværk. FK ¼ bølgelængde coaxialkabel. J: jordnet. ANT: ¼ bølge groundplane antenne.
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ventet (nok lidt for godt til at være helt sandt, 5-
6 Ohm var mere forventet).

Fødning af et phased array
Princippet ved fødning af et phased array er, at
alle elementerne signalfødes. Ved et 2 element
array skal begge elementerne tilføres samme
effekt med en faseforskel på 90 grader. Syste-
mets udstrålingsretning vil da være i retning af
det element som er 90 grader forsinket.
Da den udstrålede effekt er direkte proportional
med strømmen i elementerne, er opgaven at
føde de 2 elementer med samme strømamplitu-
de, med 90 graders faseforskel. Der findes flere
forskellige metoder til at opnå den nødvendige
fasedrejning på 90 grader.

Spørgsmål: Kan man ikke bare indskyde et ekstra
¼ bølgelængde kabel til det ene element og der-
ved opnå 90 graders forsinkelse?

Nej, det kan man ikke. 

Hvorfor, kan forklares, men det vil fylde lidt rige-
ligt her i teksten, så jeg henviser til litt 3. 
Der findes imidlertid en matematisk beregnings-
model, som kan benyttes til at finde de korrekte
længder til 2 ulige lange kabler, således at sig-
nalet ankommer til antennen med det længste
fasekabel med en forsinkelse på 90 grader. Prin-
cippet kan forekomme tillokkende enkelt, men
ulempen er, at den matematiske beregningsmo-
del ikke altid giver en mulig løsning, og når kab-
lerne i givet fald først er skåret i den beregnede
længder, er det ikke muligt at foretage den fin-
justering, som er nødvendig for at kompensere
for måleunøjagtigheder og de lokale forholds
indvirkning på systemet.

Figur 4. Principdiagram for Lewallen/Lahlumn
fødesystem. 
Figuren viser LC leddet, Xs og Xp, de 2 fasekab-
ler, og de 2 vertikale antenner: 1, og 2.

I nærværende konstruktion er anvendt et sy-
stem, som er udviklet af Roy Lewallen, W7EL og
efterfølgende suppleret med en generel mate-
matisk model af Robye Lahlum, W1MK . Syste-
met kaldes derfor Lewallen/Lahlum fødning.
Systemet er vist i figur 4. 
Lewallen/Lahlum systemet består i at føde verti-
kalerne med hvert sit ¼ bølgelænge kabel, kal-
det fasekabler, - og ved indgangen til det ene
fasekabel at indsætte et LC led til fasedrejning.
Systemet udnytter at et ¼ bølgelængde kabel
udviser en ganske særlig egenskab: Strømmen
ved kablets udgang er lig med spændingen ved
kablets indgang divideret med kablets karakteri-
stiske impedans. Dette gælder uanset belast-
ningsimpedansen. Endvidere gælder det, at
strømmen ved indgangen er forsinket 90 grader
i forhold til spændingen ved udgangen og også
dette er uafhængigt af belastningsimpedansen.
Denne egenskab ved kvartbølgekablet betyder,
at hvis LC leddet dimensioneres således, at de to
fasekabler fødes med ens spænding med 90 gra-
ders faseforskel, opnås at antennerne fødes med
ens effekt med en faseforskel på 90 grader.,- og
det var jo netop hvad vi gerne ville opnå! 
Opgaven er nu at beregne de værdier LC leddet
skal have.

Beregning af fasedrejningsnetværket
Til beregning af værdierne for L og C i fasedrej-
ningsnetværket skal vi kende vertikalernes føde-
impedanser og herefter anvende Lewallen/
Lahlumn's matematiske beregningsmodel. 
Altså først finde vertikalernes fødeimpedanser.
Det er ikke helt enkelt, men det kan lade sig
gøre. Følg med her:
En enkeltstående vertikal med jordnet udviser
en selvimpedans som kan måles. - Det gør vi ved
hjælp af vores antenneanalysator. 
Hvis der i nærheden af den første vertikal, opstil-
les yderligere en vertikal som er passiv, vil det
bevirke en ændring af impedansen af den første
vertikal. Denne nye impedans som kaldes den
koblede impedans kan også måles. - Det gør vi så
også.

Fødeimpedansen er den impedans vertikalerne
udviser, når begge vertikaler fødes med en strøm
med korrekt fase og amplitude.
Denne impedans kan ikke måles, idet denne til-
stand jo netop forudsætter, at systemet allerede
er korrekt beregnet. 
Imidlertid kan fødeimpedansen beregnes, når
selvimpedans og koblet impedans kendes.

Beregningerne er ganske komplekse og særligt
interesserede henvises til litteraturen. Heldigvis
findes der PC-programmer til formålet. 
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Til vores formål er anvendt et PC-program som
medfølger litt. 3. Ved at indsætte den anvendte
frekvens, den målte selvimpedans og den målte
koblede impedans returnerer programmet med:

Fødeimpedanserne
De nødvendige værdier for LC-leddet
Systemets impedans over for fødekablet

Herved kan fasedrejningsleddet dimensioneres
korrekt, og vi er egentlig hermed færdig med
Lewallen/Lahlum. 
Imidlertid er der yderligere en lille hage: Det
færdige Lewallen/Lahlum system vil udvise en
impedans overfor fødekablet/senderen, som er
forskellig fra 50 Ohm. Det kan vi ikke ændre på.
Det er derfor nødvendigt med yderligere et LC-
led som tilpasser Lewallen/Lahlum-systemets
impedans til 50 Ohm. 
Lewallen/Lahlum-systemets Impedans kendes fra
PC-programmet, og det nødvendige tilpasnings-
led kan nu beregnes ved håndkraft eller ved
hjælp af et passende pc program, f.eks. pro-
grammet TLW, som medfølger litt. 1.
Ved hjælp af et tilføjet relæ eller omskifter vil

det så ydermere være muligt at skifte antenner-
ne, således at der kan vælges mellem to retnin-
ger for udstråling.
Herefter ser den færdige antennetuner ud som
på figur 5.

Konstruktion
Antennen og antennetuneren er dimensioneret
til at kunne arbejde med 1000 Watt. Til vertika-
lerne er anvendt glasfiber fiskestænger, indkøbt
for ca. 300 kr. stykket og ilagt en antennelitze.
Vertikalerne er opstillet løst på en lille træplade
og barduneret dobbelt. De er opstillet i retning
øst-vest og der kan således ved hjælp af et relæ
eller en omskifter vælges mellem retning egnet
til forbindelser mod atlantlandene eller østen.
Når det gælder retning mod nord eller syd har
systemet ingen retningsvirkning. 
Radialerne, 32 til hver vertikal er lagt direkte på
en græsplæne. De skal ikke afstemmes. Læng-
den er ikke kritisk. Jo længere jo bedre. Efter et
par måneder er radialerne sunket godt ned i
plænen, og kan ikke længere ses. 
Fasekablernes længde er udmålt ved hjælp af
antenneanalysatoren til ¼ bølgelængde og til-

Figur 5. Diagram af den færdige antennetuner. Værdierne af de 2 LC-led afhænger af vertikalernes
konstruktion, jordnettets beskaffenhed og af lokale forhold. 

Beregning af værdierne fremgår af artiklens tekst.  
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lagt yderligere ½ bølgelængde. Med denne
længde kan begge fasekabler nå ind i radiorum-
met, således at antennetuneren med fasedrej-
ningsnetværket kan få plads indendørs. Fased-
rejningsnetværket er indbygget i et 19 tommer
standardkabinet. Spolerne er hjemmeviklede,
kondensatoren i fasedrejningsnetværket er en
fast kondensator og kondensatoren i impedan-
stilpasningen er en drejekondensator. Hver af de
to antenneudgange er forsynet med et måleud-
tag med 40 dB dæmpning, som anvendes til
justering af tuneren.

Forsiden af faseboksen.

Bagsiden af faseboksen med antenne-
tilslutningerne

Justering
Der sættes signal på tuneren og målesignal udta-
ges til en dobbeltstråleoscilloskop. Da spændin-
gen ved indgangen på fasekablerne er direkte
proportionale med strømmen på udgangen af
fasekablerne ved antennefoden, kan den målte
spænding anvendes direkte til justering. 
Første måling, som fremgår af figur 6 viser for-
holdene ved anvendelse af de beregnede værdi-
er for L og C. 

Figur 6. Måling af signalet ved anvendelse af de
beregnede værdier af fasedrejningsleddet.

Det ses, at fasedrejningen er ramt rigtigt til de
90 grader, men amplituden er forskellig. 
Pga. måleunøjagtigheder ved udmåling af impe-
danserne og indflydelse af lokale forhold, er det
altså nødvendigt at efterjustere værdierne af LC
leddene. Ved at justere lidt på LC-leddets værdi-
er kan signalet justeres til at udvise 90 graders
faseforskel og ens amplitude. Se figur 7. 

Indmaden i faseboksen
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Figur 7. Måling af signalet efter justering af
fasedrejningsleddet til korrekt signal.

Figur 8. Fasevinkel som funktion af frekvens
(målte værdier).

Korrektheden af denne indstilling gælder dog
kun for den valgte frekvens, - her 7,1 MHz. Ved
andre frekvenser vil fasevinklen ændres noget.
Det bliver vi nødt til at leve med. 
Hvordan det ser ud hen gennem 40 meterbåndet
fremgår af figur 8. 
Forholdet får betydning for antennens bånd-
bredde. Herom senere. 
Slutteligt justeres impedanstilpasningsleddet til
bedst SWR., se figur 9. 

Figur 9. Det samlede systems SWR som funktion
af frekvens.

Herefter er half square antennesystemet færdigt
og korrekt justeret og kan tages i brug.

Fortsættes
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Ved hjælp af antennemodelleringsprogrammet
'MMANA er foretaget en beregning af hvilke
forventninger der teoretisk set kan være til
antennen. Jeg har samtidig foretaget en bereg-
ning af stationens dipolantenne til sammenlig-
ning. (se noter). 

Det ses af figur 10 at half square antennen er
bedst for udstrålingsvinkel under 45 grader og
dipolen bedst for udstrålingsvinkel over 45 gra-
der. 
De to antenner kan derfor siges at supplere hin-
anden godt.
Stationen råder ikke over instrumenter til at
måle antennens udstrålingseffekt, men ved
hjælp af en naboamatør, og ved at bruge rever-
se beacon er det forsøgt at give et estimat af de
faktiske forhold for:

• F/B forhold 
• Båndbredde
• Udstråling i sammenligning med stationens

dipolantenne
• Støjforhold i sammenligning med stationens

dipol

2. del: 
De teoretisk forventede egenskaber af antennen

Figur 10. Teoretisk udstrålingsdiagrammet for half square antennen, sammenlignet med stationens dipol, 

Figur 11. Antennens udstrålingsdiagram ved for-
skellig fasevinkel. Grøn: 70 grader, sort 90 gra-
der, blå: 114 grader. Rød: stationens dipolanten-
ne ved 15 grader elevation til sammenligning.

En 2 element phased array
(half-square antenne) til 40 meter båndet 

Af OZ1OP, Ole Püschl
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Antennens F/B forhold målt ved hjælp af nabo-
amatør
Antennens F/B afhænger af fasevinklen og at
fasevinklen flytter sig med frekvensen. Når vi
skal finde antennens faktiske F/B forhold ved
forskellige frekvenser, skal vi bruge en naboa-
matør 
Målingen er foretaget ved at lade half square
antennen udsende et bærebølgesignal på for-
skellige frekvenser mellem 7,0 og 7,2 MHz, dels i
retning mod naboamatøren og dels i retning
bort fra naboamatøren. 

Styrken af det modtagne signal ved 7,1 MHz
vendt i retning mod naboamatøren er sat til 0 dB
(rød kurve) og dæmpningen af signalet ved ret-
ning bort fra amatøren er angivet i blå kurve i
figur 12. Målingen viser, at antennens gain er
ens i hele båndet. F/B varierer mellem 10 og 30
dB. 

Hvis man alt overvejende arbejder med CW, vil
det være naturligt at justere fasedrejningsleddet
lidt, så antennens maksimale F/B forhold flyttes
ned til den lave del af båndet.

Måling af F/B ved hjælp af reverse beacon
Antennens F/B kan også estimeres ved hjælp af
reverse beacon systemet (se noterne). 
Målingen foregår ved, at udsende et CW signal
med CQ og eget call. 

De station er som er tilmeldt systemet og som
hører vores signal, afgiver en rapport om sig-
nal/støj forhold af det modtagne signal. 
Rapporten gives til en internetside hvor vi kan
aflæse rapporten. Ved målingen er DX stationer-
nes rapporter registreret med vores signalud-
stråling mod vest og derefter registreres rappor-
ter fra de samme DX stationer med vores signal-
udstråling mod øst.  

Figur 13 viser 8 eksempler på rapporterende DX
stationer og deres beliggenhed.
Figuren viser de rapporterende stationers kalde-
signal og deres signalrapport. 

Tallet før skråstregen viser det rapporterede S/N,
når der sendes i retning vest og tallet efter
skråstregen viser det rapporterede S/N, når der
sendes i retning mod øst. 

Det andet der kan vises er, at antennens egen-
skaber afhænger af fasevinkelen. 

Figur 11 viser udstrålingsdiagrammet ved 3 for-
skellige fasevinkler. Korrekt fasevinkel, (sort = 90
grader), for lille fasevinkel (grøn = 70 grader)  for
stor fasevinkel ( blå = 114 grader). 

Som det ses er fasevinklen ikke kritisk hvad
angår forward gain, men til gengæld mere kri-
tisk hvad angår f/b forholdet, som bliver ringere
ved fasevinkeler forskellig fra 90 grader.

3. del: 
Faktiske målinger på den færdige antenne

Figur 12. Måling af F/B forhold som funktion af frekvens.
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Det ses at de DX stationer som ligger i antennens
hovedretning (vest-øst) har rapporteret F/B op til
bedre end 20 dB, og DX stationerne som ligger
vinkelret på antennens retning som forventet
har rapporteret F/B på nogle få dB.

Antennens båndbredde
Antennens båndbredde kan vurderes i forhold til
SWR og i forhold til F/B. 
Ved måling med antenneanalysator ses at SWR
er mindre end 1,4 i hele 40 meter båndet (figur
9). 
Altså ingen problemer her. Båndbredden vurde-
ret i forhold til F/B kan udledes af figur 13.
Antennen kan anvendes i hele båndet.

Hvis kriteriet for båndbredde sættes til F/B bedre
end 15 dB, er båndbredden 150 kHz. Hvis kriteri-
et for båndbredde sættes til F/B bedre end 20 dB
er båndbredden 70 kHz.

Antennens udstrålingseffekt sammenlignet med
stationens dipol
Målingen er foretaget ved hjælp af reverse bea-
con. 
Først er udsendt et signal med half square anten-
nen, og herefter sendt med samme effekt med
stationens dipol. 
Herefter registreres de rapporter som afgives af
reverse beacon stationerne. Tabel 1 viser nogle
eksempler.

Figur 13. F/B vurderet ud fra indrap-
porteret S/N fra 8 forskellige statio-
ner. Udstrålingsdiagrammet på figu-
ren viser antennens teoretiske
karakteristika ved udstråling mod
øst for 5 og 20 graders elevation.

Figur 14. WSPR udbredelse med half-square sat til at pege mod øst.
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Tabel 1. Reverse Beacon resultater

For de stationer som ligger i antennens hoved-
retning (vest - øst) er S/N for half square anten-
nen ca 10 dB bedre end dipolen, og for stationer
som ligger tværs af antennens hovedretning, er
half square antennen, som forventet lidt bedre
eller lidt dårligere end dipolen. 

Forskellen mellem dipolen og half square anten-
nen er størst for de stationer der ligger længst
væk, hvilket jo også svarer til det forventede.

Antennens støjforhold sammenlignet med stati-
onens dipol
Hvor meget støj antennen samler op afhænger
af modtagerens båndbredde. I tabel 2 ses hvor-
dan det ser ud på stationens Flex 3000.

Tabel 2. Modtagerstøjen ved de 
forskellige antenner

Konklusion 
Antennen er bygget med enkle, relativt billige
komponenter. Dog skal siges, at der er udlagt ca
500 meter installationsledning til jordplan. De
målinger det har været muligt at foretage med
stationens udstyr viser, at antennen har egenska-
ber, der er tæt sammenlignelige med de teore-
tisk forventede. SWR er mindre end 1,4 i hele
båndet. Gain er ens i hele båndet. F/B er 30 dB
midt i båndet og falder til 10 dB ved yderkanter-
ne af båndet. Det er muligt at flytte det maksi-
male F/B til CW området, hvis hovedinteressen
ligger dér. Ved sammenligning med stationens
dipol er de støjmæssigt ens. Til europæiske stati-
oner er antennerne ligeværdige, -dipolen evt.
lidt bedre. Til DX forbindelser har half squaren
typisk været 10 dB bedre end dipolen.

Erfaringerne med bygning af antennen viser, at
konstruktion af antennen, alene ud fra beregne-
de værdier, ikke kan forventes at give optimalt
udbytte. Det er nødvendigt at efterjustere
antennen til korrekt indstilling udfra måling af
amplitude og fase på udgangssignalerne.

Litteratur
Litt 1: The ARRL Hand book
Litt 2: The ARRL Antenne book, 22nd ed.
Litt 3: ON4UN: Low Band Dxing.
Litt 4: Rudy Severns N6LF: experimental determi-

Figur 15. WSPR udbredelse med dipolen
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nation of ground systems performance for HF
verticals

Anvendte pc programmer:
Program til beregning af fasedrejningsled. Med-
følger litt 3
MMANA. (gratis antennemodelleringsprogram,
kan hentes ned fra internettet)
LTW (medfølger litt 1)

Noter
Tak til OZ1AAR for hjælp med F/B målinger

Reverse beacon: http://www.reversebeacon.net/

Stationens dipolantenne: 2x20 meter inverted V.
Toppunkt er 12 meter oppe. 
Endepunkter er 5 meter oppe. Fødning: 450
Ohm open feeder.

Jeg har modtaget flere henvendelser og rosende
ord for min VNA artikel i August OZ, hvilket jeg
også her siger tak for. Det glæder mig at der er
interesse for instrumentet, ikke mindst i afdelin-
gerne, hvor det kan bidrage til mange interes-
sante klubaftener med måling på udstyr, anten-
ner mm. Jeg er også blevet gjort opmærksom på,
at nogen ting burde havde været mere udførlig
beskrevet. Problemet her er, at tager man for
mange detaljer med så mister man hurtigt over-
blikket, og formålet med artiklen var at fungere
som "appetitvækker" så flere fik lyst til at
anskaffe og benytte dette universelle HF målein-
strument. Det er med en VNA som med alt andet
udstyr, begynd med simple målinger og efter-
hånden som erfaringerne øges så bliver det også
muligt at håndtere alle de mange muligheder
der ligger i dette HF - universalinstrument. Her
følger et sammendrag over fejl, tilføjelser og
spørgsmål i forbindelse med artiklen til de læse-
re jeg ikke har haft kontakt med, så lav straks en
henvisning i originalartiklen til denne "Tilbage-
kobling"!

Fejl og tilføjelser:
Billeder og beskrivelser i artiklen er foretaget
med den af DG8SAQ opbyggede VNA ( Vektor-
networkanalysator), som han kalder VNWA (
Vektornetzwerkanalysator ) 
Se udstyret på : www.sdr-kits.net 
Anvendelser af VNWA med mange tips, har
været beskrevet i engelske, amerikanske og
tyske amatørtidsskrifter. 
Er man lidt sprogkyndig, findes linkene til disse
på denne hjemmeside:
http://www.mydarc.de/dg8saq/VNWA21/index.html
Så har jeg fejlagtigt anvendt udtrykket "Return
Loss" i forbindelse med måling af mistilpasning ,
dette er ikke korrekt, det er refleksions koeffici-
enten udtrykt i dB man måler.
(Se hertil også OZ 11/2012 side 564).
Herudover har jeg givet Kurt et forkert kaldesig-

nal, det rigtige er OZ7OU, undskyld. Kurt har til-
sendt mig en meget detaljeret engelsk beskrivel-
se af et sæt hjemmelavede BNC kalibreringsstik
som han har tilvirket, med billeder og detaljere-
de mål som han vil lægge ud på sin hjemmeside:

http://hamcom.dk/VNWA-DK.html. 
Dette er en stor hjælp hvis man jagter det per-
fekte resultat, særligt i VHF/UHF området.
Modtagne spørgsmål: 

Spørgsmål: Når man måler S21 på et båndpasfil-
ter, figur11, hvordan aflæser man så dæmp-
ningsværdien på Smithkortet?  

Svar: Smithkortet anvendes kun til S11 målinger.
S21 målinger er en måling igennem et kredsløb
(se figur 11) og dæmpningen angives i dB.

Spørgsmål: Når man vil måle på antennen, hvor-
dan skal man så forstå tilkoblingen af antennen?
Figur 6 viser at man tilkobler VNA til antennens
koaksialstik, benævnt port 1.
Stikket er et 1 polet, hvorfor kaldes det så 2
polet?

Svar: De omtalte poler kan virke forvirrende, de
har ikke noget med stikket at gøre, men refere-
rer til kredsløbet der måles på og en antenne er
en 2 pol. Se f.eks. figur11 der viser et båndfilter
og benævnes 4 pol, og har 2 porte.

Spørgsmål: Hvordan tilpasser man et måleobjekt
der ikke er 50 Ohm f.eks. et krystalfilter, balun
eller andre komponenter? 

Svar: Det gør man med en indbygget "matching
tool" facilitet, hvori man indtaster de impedan-
ser som komponenten har, og så omregner pro-
grammet automatisk tilpasningen så målingen
og billedet viser de korrekte værdier.

Er der yderligere spørgsmål så skriv eller ring.

Af: OZ5WK, Karl Wagner HF målinger med VNA i praksis -
tilbagekobling

OZ

OZ
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En antenne som kører alle bånd fra 10 til og med
160 meter
De fleste radioamatører ved, at en kvartbølge
vertikalantenne over et perfekt jordplan har en
fødeimpedans på 36 Ohm. Over en ikke så per-
fekt jord (gælder de fleste af os) stiger denne
impedans til ca. 50 Ohm, så vi kan føde den
direkte med et 50 Ohms kabel. Hvis vi derimod
forlænger denne vertikalantenne til 5, 7, 9, 11,
13 eller 15 elektriske kvartbølger, får vi en impe-
dans på mellem 150 og 250 Ohm; et forhold, som
gør det muligt at føde antennen via en 1:4 bal-
un. Samtidig bliver kravet til en god jord langt
mindre end for en almindelig kvartbølge verti-
kalantenne, der helst skal have et stort antal
radialer for at virke ordentligt. For antennen,
som beskrives her, klarer sig med et galvaniseret
jernrør banket ned i jorden og med nogle korte
radialer rundt om. Selv bruger jeg 4 kvadratme-
ter hønsenet rundt om røret for at få kapacitet
mod jord. Balunen skrues fast på røret maximalt
30 cm over jorden. Se figur 1.

Start med en trådlængde på 39 meter
Trådlængderne er udregnet efter formlen uden
forkortning, d.v.s. blank kobbertråd. Hvis du bru-
ger PVC-isoleret tråd, skal du regne med yderli-
gere en lille forkortning på grund af PVC-trådens
hastighedsfaktor. 
Begynd med 39 meter tråd uanset trådtype og
hæng så antennen op i en operativ højde. Find
herefter minimum SWR på 15 meter båndet. Lig-
ger dette for lavt i frekvens, må du klippe anten-
nen kortere. Et klip på 18 cm får den til at stige
100 kHz. Klip forsigtigt indtil, at du får minimum

VSWR på ca. 21,055 MHz. På 12 og 10 meter skal
minimum VSWR ligge omkring 24,9 og 28,75
MHz. Dermed er antennen optimeret for disse
tre bånd.

10-12-15-17-20 og 30 m uden antennetuner
Med de udbredelsesmæssigt magre år, vi er inde
i, vil du måske hellere optimere antennen for 17,
20 og 30 meter. Men vent lidt, før du klipper for
meget!
Du har sikkert allerede nu lagt mærke til, at den-
ne antenne - i lighed med Windom FD4 og andre
asymmetriske fødte antenner - er SWR-mæssig
"bred som en ladeport". 

Hvis du foreløbigt nøjes med at forkorte anten-
nen yderligere 72 cm, vil SWR 1:1 blive liggende
på ca. 21,45 MHz, mens du har VSWR 1:1,2 på
21,0 MHz. På 12 og 10 meter finder du nu reso-
nanser omkring 25,3 og 29,35 MHz, med VSWR
1:1,2 på henholdsvis 24,9 og 28,7 MHz. 

Med andre ord kan du fortsat køre disse tre
bånd uden antennetuner. Men tag nu et kik på
de andre bånd: SWR 1:1 på 17 meter ligger nu på
17,850 MHz med en flad kurve helt op til VSWR
1:1,2 på 18,240 MHz. På 20 meter ligger VSWR
1:1 på 13,9 MHz - også her med en flad kurve op
ti1 1:1,2 på 14,320 MHz. 
Selvom resonansen på 30 meter ligger på 9,9
MHz, får du alligevel lav VSWR over hele ama-
tørdelen på båndet. 
Total trådlængde er nu kommet ned på ca. 38
meter - kvadratroden af vores alternativer; 39 x
37 meter. 

Tre hurtige HF antenner
Oversat af OZ2KMP, Karsten

En samling af antenneartikler fra Amatørradio nr. 9 2007

Fig. 1
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40 og 80 meter
Led ikke efter kvartbølgeresonanser i forhold til
jord her - du finder dem ikke. Fødepunkts-impe-
dansen bliver høj. Utvivlsomt ville en 1:9 eller
1:12 balun være et bedre valg for disse to bånd.
Alligevel klarer en automatisk antennetuner
sandsynligvis jobbet - hvis ikke, må du bruge en
manuel.

160 meter
På dette bånd svarer 38 meter til en kvartbølge,
der allerhelst skulle være født mod en god jord
med mange radialer og uden balun. Men netop
fordi, at vi har en dårlig jordkontakt, bliver
impedansen højere, og hos mig går det godt
uden antennetuner via 1:4 balunen. Måske ikke
den bedste antenne for 160 meter, men jeg kan
forsikre dig, at du kommer brugbart ud.

Slutkommentarer
Alle målinger er udført med VSWR-analyser MFJ-
259 og elektrisk forkortede (hastighedsfaktor
0,66) koaksialkabler for at få korrekte aflæsnin-
ger på hvert bånd. Du behøver intet af dette for
at lave denne antenne. Jeg kunne ligeså godt
bare have skrevet "ca. 38 meter" på skemaet og
sparet dig for både beskrivelse og regnestykker.
Men jeg synes, det er vigtigt at gennemgå teori-
en, før man går i gang. Ophængningsformen er
valgt for at få lidt gain, retningsvirkning og lav
udstrålingsvinkel i antennens længderetning.
Det bliver bedre, hvis du kan få hængt den op
over skrånende terræn mod DX- målet. Men hvis
du har topografiske hindringer rundt omkring
dig, bør du hellere hænge den op som en almin-
delig inverted "L". Pas bare på, at vinklen mel-
lem den vertikale og horisontale del bliver lidt
større end 90 grader for at undgå for stor kob-
ling mellem trådene. Til slut: Vær ikke alt for høj-
tidelig med VSWR-aflæsningerne, for alt under
SWR 1:1,5 fungerer lige godt. Eller som det står i
"ARRL Antenna Handbook": "Don't kill SWR
until SWR kills you".

"Magiske" Trådlængder
Findes der så nogle trådlængder, hvor nævnte
kvartbølger falder sammen? Jo da, tag lomme-
regneren frem og kontroller følgende regne-
stykker:

Alternativ 1:
15 m: (75x10,95):21.055 (MHz) = 39 meter 
12 m: (75x12,95):24.900 (MHz) = 39 meter 
10 m: (75x14,95):28.750 (MHz) = 39 meter

Alternativ 2:
30 m: (75x4,95):10.035 (MHz) = 37 meter 
20 m: (75x6,95):14.085 (MHz) = 37 meter 
17 m: (75x8,95):18.140 (MHz) = 37 meter

En 80 meter dipol for trange steder
80 meter er et af vores mest populære ama-
tørbånd, men det kan ofte være vanskeligt at
sætte en dipolantenne op til dette bånd. Grun-
den til dette er selvsagt, at en halvbølgedipol til
80 meter er omtrent 40 meter lang, og det er der
mange, som ikke har plads til. Man kan selvføl-
gelig benytte en forkortet antenne i stedet for,
men forkortede antenner er ofte lidt vanskelige
at lave, og effektiviteten er det som regel så som
så med. 
Men der findes også enklere løsninger, som vi
kan se på figur 2. 
Mange er ikke klar over, at man kan bøje tråde-
ne i en halvbølgedipol sådan, at den tager min-
dre plads med minimalt tab af effektivitet. Den
totale antennelængde bliver dog lidt længere
end, når dipolen hænges udstrakt. 
Det betaler sig derfor at lave antennen lidt læn-
gere end den længde, som man normalt kom-
mer frem til ved hjælp af denne standardformel: 

L = 142,5 : f (MHz).

Så hænger man antennen op og klipper enderne
til, indtil man får lavest SWR på den centerfre-
kvensen, som man ønsker. Se f.eks. figur 3. 

Fig. 2
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Fig. 3

Det betaler sig at få enderne på antennen så
højt op som muligt - specielt hvis børn og dyr
færdes i området rundt om antennen, da der er
høje spændinger på enderne af antennen under
sending!

En kvartbølge jordplanantenne
Kvartbølge-jordplanantennen er en af de mest
benyttede antenner, specielt på VHF- og UHF-
båndene. Årsagen er, at den er enkel og billig at
bygge samtidig med, at den giver en ganske god
ydelse. Antennen i figur 4 består af et drevet ele-
ment, og et jordplan bestående af tre eller flere
radialer. Ofte bliver den kaldt GP for groundpla-
ne, der er det engelske ord for jordplan. 

Fig. 4

Der findes flere varianter af GP-antennen med
forskellige længder på det drivende element,
men en længde på en kvart bølgelængde er den
almindeligste fordi, at den er nem at tilpasse 50
Ohm koaksialkabel. 
Man tilpasser den til 50 ohms koaksialkabel ved
at bøje radialerne nedad i en vinkel på 45 grader.
Hvis radialerne er horisontale, bliver impedansen
kun ca. 32 Ohm. 
På VHF og UHF er det tilstrækkeligt med tre eller
fire radialer. På HF er der behov for flere radialer
- særligt på de lavere HF-bånd. 

Her skal man teoretisk anvende 120 radialer. 120
radialer er desværre uden for rækkevidde for de
fleste af os, og derfor lægger man i stedet så
mange og så lange radialer som muligt. 

Radialerne på HF graves ofte ned i jorden af
praktiske hensyn. Her er en forenklet formel for
udregning af længden (i meter) på det drivende
element på en kvartbølge GP:

L = 71,25 : f (MHz)

Man benytter den samme formel for at regne
længden ud på hver af radialerne.

Følgende instrumenter er til salg
efter lukning af min virksomhed:

1 stk. Marconi Radio test set 
Type 2955  4600,00 kr.
1 stk. Marconi Radio test set 
Type TF2950/8 1600,00 kr.
1 stk. Marconi Distortion meter
- defekt indgang -
Type TF 2337A 1100,00 kr.
1 stk. Polar Mini V/ohm speciel 
Type 850 2100,00 kr.
1 stk. B&O AC/DC -ohm 
Type RV 11 1300,00 kr.
1. stk Bird Reflektometer i 
taske med 1 stk probe 25c
Type 33 1400,00 kr.

Plus sendertransistorer BLY87 &  BLY 88
og andet.

Jørgen Wassard Schou
Sludstrupvej 6
4200 Slagelse

tlf. 58 50 32 06  bil tlf. 40 95 32 06

OZ
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En 5 bånds HF GP antenne
Af OZ4EI Erik Hedegaard Jakobsen
Lykkesvej 14
7700 Thisted

For et års tid siden byggede jeg, til vores lokale
EDR afdeling, en simpel paralleltråds GP til de 5
højeste HF amatørbånd. OZs læsere kan måske
have fornøjelse af at kopiere den, eller få gode
ideer.
Den kunne i en 3 bånds udgave være velegnet til
HF Field-Day. 

Konstruktionen
Antennen består af en simpel granmast 4,9m
lang, monteret gennem eternittagryggen på
vores klubhus. Ca. 0,6 m af masten er monteret
under tagryggen. På figur 1 er vist en skitse af
antennen og monteringen under taget.
Over tagryggen må man anbringe en plasttragt
af den type der bruges til fjernsynsmaster, for at
gøre antennen vandtæt. Antennetråden er 1,5
kvadrat stiv plastisoleret installationsledning,
som kan købes i byggemarkedet i ruller af 100 m
for ca. 60 kr. 
Hvis man har problemer med at fremskaffe en
slank granmast, som er brugt her, kan man
måske købe en rundstok i byggemarkedet som
kan bruges i stedet, eller man kan nøjes med at
lade den nederste del af antennen, til over trag-
ten for afdækningen, være af træ og så bruge
aluminiumsrør herfra af en længde, så den får
resonans på 20m båndet. Hver især må afgøre
hvad man vil bruge af materialer. 

Det er vigtigt at det sted hvor tragten skal sidde
har den rette dimension (35 - 40mm) for at tragt-
inddækningen kan gøres tæt. Man må starte
med, ved flittig brug af lodstok, (efter at have
trukket tragten over masten og lavet hul i taget),
at montere masten på tagspærene med det nød-
vendige beslag, som man evt. selv kan fremstille
af det hullede båndjern som også kan købes i
byggemarkedet. Hvis der ikke er en tværbjælke i
passende højde, til det nederste beslag, må man
selv anbringe en. Så højt oppe som man kan
komme til for tagryggen, anbringes en skrue til
antennens lodrette del (strålerne), (evt. en 4,0 x
25mm skrue til træ) og umiddelbart herunder
anbringes det øverste beslag, hvortil alle radia-
lerne forbindes. Når masten under taget sidder
som den skal, skydes tragten ned mod tagryggen
og spændes fast med det medfølgende spænde-
bånd. Med en blyant tegnes nu en streg rundt på
masten langs tragtens overkant, så det senere er
let at genfinde stedet når masten tages ned.
Over tragtens overkant skal der nu være mindst
4 meter til toppen af masten (gerne noget
mere). 

Figur 1. Skitse af antennen og montering
under tagryg.

Under tagryggen er der monteret 4 kvartbølge-
radialer for hvert bånd, jævnt fordelt omkring
antennen. De er alle forbundet til det øverste
metalbeslag der holder masten fastspændt til
tagspærene. Radialernes længde er en kvart bøl-
gelængde minus 5%. Det findes lettest ved at
dividere frekvensen i MHz op i tallet 71,25 da
man så har indregnet forkortningsfaktoren og
får tallet opgivet i meter. Eksempel. 71,25 divi-
deret med 14,2(MHz) giver tallet 5,01 altså 5,01
meter som så er længden på en radial til 20m
båndet. Radialerne kan forbindes til en eller fle-
re skruer tæt på øverste beslag, som så forbindes
til beslaget, det gør det lettere at tage antennen
ned senere. Radialerne strammes ud og fast-
gøres i den yderste ende ved at sno dem om et
søm, der slås ind i den nærmest tagspær eller
lægte, så de rager ca. 1 cm ud. Man må sørge for
at de til hvert bånd hørende radialer er spredt
med ca. 90 grader indbyrdes. Nogle af radialerne
vil gå skråt nedad mod tagkanten, medes andre
vil gå mere vandret langs tagryggen. 

Masten afmonteres nu og tages ned for videre
opbygning. Det vil nu være en god ide at male
masten med Hammerite sølvmaling før videre
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foretages. Hammerite er ganske vist mest bereg-
net til metal, men det er ganske udmærket også
til træ, og det ser rigtig godt ud bagefter. Husk
dog lige at afmærke overkant af tragten så det
ikke forsvinder under malingen, evt. med et lille
søm eller lignende. 

Af antenneledningen afklipper man nu en lodret
antenne (stråler) til hvert bånd. Da de ikke er
monteret udstrakt i fuld længde og da de har
nogen indflydelse på hinanden, afklippes de i
fuld længde for ikke at risikere at de bliver for
korte. For 20m bliver længden da 75 divideret
med 14,2 =  5,28m. For de øvrige bånd beregnes
længden på samme måde med midterfrekven-
sen for de pågældende bånd. På 20m stråleren
afisoleres nu nogle cm af tråden og vikles en
gang omkring skruen til strålerne, så der stikker
et par cm afisoleret tråd ud til at måle på. Den
lange del trækkes nu lodret op langs masten og
fastgøres med en lille ledningsholder lige over
overkanten af tragten. Det er nødvendigt at lave
en rille i masten på det sted hvor ledningen føres
ud under tragtens spændebåndflade, så lednin-
gen er under mastens ydercirkel. Ellers er det
ikke muligt at få tragten vandtæt. Rillen skal
være så bred på det sted hvor ledningsholderen
sidder at den også er under mastens overflade. 

Når de andre strålere er monteret på lignende
måde senere, fyldes disse riller ud med tætnings-
masse når antennen skal monteres på taget.
Stråleren for 20m er længere end masten. Over
tragten vikles den derfor, jævnt fordelt, omkring
masten med det nødvendige antal vindinger for
at hele længden kan  være der, dog således at
toppen rager 15 - 20 cm op over masten. Anten-
netråden fastgøres i toppen med et lille spæn-

debånd. Det over toppen ragende stykke kan
bøjes nedad og benyttes til finafstemning af
resonansfrekvensen, så man får bedst SWR i cen-
trum af båndet. Inden man går videre er det
nødvendigt at afstemme 20m stråleren til reso-
nans, og til det har vi brug for nogle radialer. 

Eksperimentalopstilling
Her i min have har jeg lavet et permanent radi-
alsystem til antenneeksperimenter, se figur 2.
Det består af 0,5m gammel zinknedløbsrør (pla-
strør kan også bruges), hvortil er skruet og sam-
menloddet 8 stk. 4,2m lange installationslednin-
ger ved den øverste kant.. 
Lidt over den nederste kant stikkes et stykke
jern, gennem nogle huller tværs igennem røret,
så det stikker nogle cm ud til hver side. 

Figur 3. Antennetoppen

Figur 2. Jordradialsystem
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Når dette rør graves ned i græsplænen (husk at
bruge lodstok), så overkanten er i flugt med
jordoverfladen og radialerne spredes jævnt ud
over en nyklippet græsplæne, har man et
udmærket radialsystem til eksperimenter. Radia-
lerne fastgøres flere steder med nogle plastpløk-
ke, af den slags man kan købe i campingforret-
ningerne til små penge, så de ligger tæt ned
mod græsplænens bund. Man kan så køre over
dem med plæneklipperen uden problemer og
fjerde gang du slår plænen, kan du ikke mere se
radialer og pløkke, da de nu har arbejdet sig ned
til plænens jordoverflade og dækkes fuld-
stændigt af græsset. Jernet i bunden af røret
bevirker at man ikke uforvaret kommer til at
trække det op af jorden, hvis en mast klemmer
lidt i røret. Man kan fremstille et låg til at lægge
over røret, når det ikke er i brug. Når radialerne
ligger tæt ned mod jorden opfattes de af HF som
værende uendelig lange og har ikke nogen vide-
re indflydelse på strålerens resonansfrekvens,
selv ikke på lavere frekvenser (3,5 og 7 MHz). Til
senderbrug, hvor der skal omsættes effekt, der
helst skal udstråles med lav vinkel, skal der dog
flere og længere radialer til, se litt. 1.

Justering
Man kan lave et radialsystem som mit, eller nøjes
med at banke en pæl ned som masten kan fast-
gøres til, og radialerne kan så udgå fra denne
pæl i samme højde som strålerskruen i masten.
Når blot de yderste 3 meter af radialerne ligger
tæt til jorden er det OK. Det er dog vigtigt at
gøre det let at montere og afmontere antenne-
masten, da det sikkert skal gøres adskillige gan-
ge. Jeg bruger en MFJ-259B Analyzer til at måle
antenneresonans og SWR, og den er næsten ikke
til at undvære, når man eksperimenterer med
antenne. Man kan selvfølgelig bruge transceive-
ren med lav effekt og et SWR meter, men det
giver jo en del udstråling, så man må være
opmærksom på ikke at forstyrre igangværende

QSOer. I analyzerens antennefatning har jeg
skruet et PL stik med 2 korte ledninger med to
farvede krokodillenæb, en sort til stel og en rød
til inderlederen. Det er nu meget let at forbinde
inderlederen til stråleren og stelledningen til
radialerne, så man kan måle antenneresonans
og SWR. Resonans er der hvor X er nul, og det er
ikke nødvendigvis helt samme sted som SWR er
mindst. Nu kan man justere 20 m stråleren, og
hvis resonansfrekvensen er for lav til at den kan
justeres med tråden i toppen, må man sprede
vindingerne omkring masten ud over et længere
stykke og klippe et stykke af toppen indtil man
har resonans i midten af båndet. Når det er på
plads monteres de øvrige 4 strålere til samme
skrue som 20 m stråleren, føres vandret rundt
om masten, to til venstre og to til højre, og fast-
gøres med ledningsholdere, så alle strålere er
jævnt fordelt på masten med ca. 2 cm indbyrdes
mellemrum. Herfra trækkes strålerne lodret op
og ud under tragten og fastgøres med lednings-
holdere på samme måde som 20 m stråleren
(husk rillerne). Hvis tragten har været afmonte-
ret må den nu monteres igen før vi går videre. 

Over tragten monterer man nu tre vandrette
kryds bestående af 23 cm malerpinde af den type
man får udleveret når man køber maling. Der
bores et skruehul i midten og et 2 mm hul ca. 8
mm inde fra hvert ende. Pindene kan nu skrues i
masten med en skrue gennem midterhullet så de
danner et vandret kryds. Det nederste kryds
monteres ca. 15cm over tragten og det øverste
noget over det sted hvor 15m stråleren ender,
det tredje monteres så midt imellem disse. De 4
strålere trækkes nu ud til hver sin yderende af
krydsene og fastgøres ved at trække et stykke
kobbertråd gennem hullet i krydset, omkring
stråleren og videre omkring enden af krydsene,
hvor kobbertrådens ender snos let sammen på
bagsiden af pindene. Et stykke af antennetrå-
dens inderleder vil være velegnet til dette, men

Figur 4. SWR kurver.
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Figur 5. Antennen på taget

vent med at sno dem hårdt sammen til antennen
er færdigjusteret. Nu føres strålerne lodret op og
fastgøres til midterste kryds på samme måde. 

Ca. 90% oppe på hver stråler laves der en løkke
ved at sno den en enkelt gang omkring en skru-
etrækker eller lignende, og lade strålerens sidste
stykke fortsætte opad. I denne løkke kan man nu
fastgøre en nylonsnor (murersnor), som trækkes
videre op, fastgøre den til øverste kryds og der-
fra til toppen af antennemasten, hvor den stram-
mes og fastgøres til en skrue, der skrues lodret
ned i antennetoppen så den rager et par cm op.
Da der jo sidder et spændebånd i toppen af
masten, kan der i skruen trækkes meget kraftigt
uden at toppen flækker. Det stykke af strålerne
der sidder over løkken kan nu bøjes nedad, så
hver stråler kan justeres til bedst SWR midt i bån-
det. På figur 3 kan man se hvordan krydsene er
monteret og antennetoppen er opbygget. 
På tegningen kan man også se at jeg har valgt at
montere små bardunstrammere i nylonsnoren,
hvilket gør det lettere at stramme antennen op
efter færdigjustering. 

De er fremstillet af små plaststykker, hvori der
bores 3 huller i række. Nylonsnoren fra topskru-
en trækkes så igennem øverste hul videre gen-
nem midterste hul, ned gennem løkken i stråle-
ren og tilbage gennem nederste hul i
bardunstrammeren, hvor der bindes en knude.
Efter SWR justering af de sidste 4 strålere på de
respektive bånd, monteres antennen nu på taget
og radialerne under taget forbindes. 

Man foretager nu en kontrolmåling og frekven-
sen for bedst SWR noteres. Hvis frekvensen for
bedst SWR har flyttet sig for meget tages anten-
nen ned og på de permanente jordradialer fore-
tager man nu en ny justering til bedst SWR lige
så mange kHz i modsat retning af det man note-
rede at SWR havde ændret sig, da antennen var
monteret på taget. Når antennen nu igen mon-
teres på taget skulle det hele være på plads. 

Til strålerne kan nu tilsluttes inderlederen af en
50 Ohm coaxialkabel fra transceiveren og kab-
lets skærm forbindes til radialerne. På figur 4 ses
SWR kurver for antennen. Man bemærker at
kurven på 10m er meget smalbåndet, det er en
af ulemperne ved paralleltråds antenner (det
gælder også for vandrette flertråds dipoler) og
skyldes påvirkningen fra de øvrige strålere. Den
længste af strålerne (her 20 m) påvirkes stort set
ikke, medens den korteste påvirkes af alle de
andre, derfor er forholdene værst på 10m. Jeg
har valgt bedst SWR til ca. 28,15 MHz da jeg
kører mest digitalt.
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Introduktion 
Nærværende artikel præsenterer en ny loaded
dipol. Antennen dækker de klassiske bånd 160,
80 og 40 meter plus de nyere bånd 30, 17 og 12
meter. Jeg kalder den W8NX Special. Enhver
amatør, der installerer denne antenne, og som
har en 3-bånds beam til 20, 15 og 10 meter, har
et ganske godt antennesystem til alle HF ama-
tørbåndene fra 160 til og med 10 meter. Jeg
monterede min W8NX Special som et inverted V.
Masten til 3-bånds Yagi'en blev brugt til
ophængning af midtpunktet. Se figur 1. 
Denne antenne er baseret på det meget effekti-
ve princip dominerende element, der kun
kræver to par load-elementer for at opnå
dækning af seks bånd.1 Udstrålingsdiagrammet
har et enkelt par side-sløjfer på de klassiske bånd
160, 80 og 40 meter, men på båndene 30, 17 og
12 meter svarer det til udstrålingsdiagrammet
for en long-wire antenne. Udstrålingen sker
langs hele antennens længde på alle bånd, hvil-
ket giver en lille men nyttig forstærkning, der
varierer fra bånd til bånd. Der opnås en god
båndbredde på alle bånd, når antennen bruges
sammen med en antennetuner. Med undtagelse
af 160 meter dækker antennen hele båndet på
alle bånd. På 160 meter er den praktisk anven-
delige båndbredde typisk begrænset af konden-
satorerne i antennetuneren. Den indbyggede
antennetuner i min FT-1000MP Mark V transcei-
ver kan dække 55 kHz på 160 meter, når jeg
kører på denne antenne. 
Antennens længde er 40,84 m, hvilket er anven-
deligt på de fleste bygrunde. Min antenne er
monteret som en "hængende" inverted V dipol
med spidsen i 14 meters højde i masten til bea-
m'en og faldende til 6 meter i hver ende. Der er
kun ringe gensidig kobling mellem 3-bånds bea-
m'en og 6-bånds dipolen, da de to antenners
arbejdsfrekvenser ligger tilstrækkeligt langt fra
hinanden til at hindre interaktion. En vis grad af
bøjning og tilbagefoldning i enderne af dipolen
er tilladelig, hvis den er nødvendig for at få
plads til dipolen på en lille bygrund. 

Figur 1. W8NX Special antennen monteret på en
14-meter mast (47 feet), som holder en 3-bånds
Yagi. Dette er et effektivt antennesystem, der
dækker 160/80/40/30/17/12 meter med dipolen
og 20/15/10 meter med 3-bånds Yagi'en

Antennens ydelse 
Figur 2 viser et principdiagram for antennen.
Principdiagrammet minder meget om et princi-
pdiagram for en almindelig 3-bånds trap-dipol.
Dog har load-elementerne ikke den afskærings-
funktion, som gælder for tunede parallel-reso-
nante traps. Denne nye type load-element fun-
gerer enten som et par spoler eller kondensato-
rer, der bidrager med den nødvendige reaktans
for at bringe antennen i resonans med en lav
impedans i fødepunktet - både på grundfre-
kvensen og på ulige harmoniske. Dette gør
antennen velegnet til fødning via en 1:1 strøm-
balun med enten 50 eller 75 Ohm coaxialkabel. 
Jeg anbefaler, at man bruger 75 Ohm kabel, for-
di det gør en typisk antennetuner mere effektiv
- især på 160 meter, hvor størrelse og pris for de
store højspændings-kondensatorer i tuneren er
den begrænsende faktor for en tuners effektivi-
tet. 
Det inderste par load-elementer giver resonans
på grundfrekvensen både på 160 meter og 80
meter. Det yderste par givet resonans på grund-
frekvensen på 40 meter og på 3. harmoniske på
30 meter. 

Seksbånds loaded dipol
Af Al Buxton, W8NX 
Oversat fra QST August 2007
af OZ1CCM 

En trådantenne, der dækker 160/80/40/30/17/12 meter!

Figur 2. Principdiagram for 6-bånds W8NX Special med brug af en dipol efter
dominerende-element princippet.
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Den samlede antenne giver resonans på 5. har-
moniske på 17 meter og på 7. harmoniske på 12
meter. Load-elementerne er fysisk store og med
betydelig snyltekapacitet. De udviser en parasi-
tisk serieresonans på ca. 45 MHz (ikke angivet i
principdiagrammet på figur 2). Disse parasitiske
snyltevirkninger giver en lille forlængelse af
antennens elektriske længde, hvilket sænker de
forskellige arbejdsfrekvenser lidt. Load-elemen-
terne er nødvendigvis store for at opnå et højt Q
og minimere tabene. 

Figur 4. Ved A: SWR kurver for 160/80/40 meter.
Ved B: SWR kurver for 10/17/12 meter.

God plads mellem vindingerne og brug af tynd-
væggede PVC spoleforme minimerer de dielek-
triske tab i load-elementerne. Brugen af RG-8U
coaxialkabel med en centerleder bestående af
tykke flettede tråde minimerer skin-effekt tabe-
ne. Q'et for hvert 160/80 meter load-element er
260, og Q'et for 40/30 meter load-elementerne
er 325. 
Tabet i load-elementerne på 80 til 12 meter er
mindre end 0,5 dB, men på 160 meter nærmer
tabet sig 3 dB. På 160 meter er antennens
strålingsmodstand lav på grund af dens relative
lille længde; dette nedsætter den samlede
strålingseffektivitet til omkring 50%.
Udstrålingsdiagrammet har et enkelt par side-
sløjfer på 160, 80 og 40 meter. Figur 3 sammen-
ligner azimut-diagrammerne for 40 til 12 meter
ved spids-udstrålingsvinklen for det enkelte
bånd. Udstrålingsdiagrammerne på de højere
bånd udviser mange sløjfer, hvilket er karakteri-
stisk for antenner af long-wire typen. Spids-fors-
tærkningen på 40 meter er 3 dB i forhold til en
almindelig dipol. Ligesom det er tilfældet for
den almindelige dipol, har denne antenne kun 2
sløjfer. Forstærkningen på 12 meter er omtrent
den samme som på 40 meter, men udstrålings-
diagrammet har 10 sløjfer. 
De målte standbølgeforhold (SWR) på 160, 80 og
40 meter båndene ses i Figur 4A; og for 30, 17 og
12 meter båndene i Figur 4B. De viste standbøl-
geforhold er målt ved stationen for enden af et
24 meter (80 feet) 75 ohm RG-59 fødekabel. Kur-
verne taler stort set for sig selv. Hvis man er
interesseret i at få en så stor effektiv båndbred-
de som muligt på 160 meter, kan man bruge det
trick at forlænge fødekablet, når man kører 160
meter, så det blivet til en kvartbølge impedans-
inverter. Forlængerstykket skal bringe den sam-

Figur 3.  Azimut udstrålinds-
diagrammer for 40/30/17/12
meter ved udstrålingsvinkler,
der giver maksimal forstærk-
ning for det enkelte bånd
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lede længde af RG-59 fødekablet op på ca. 30
meter (100 feet). Dette maksimerer antennetu-
nerens effektivitet og nedsætter kravene til
størrelsen af kondensatorerne i tuneren. Tune-
ren har nu lettere ved at klare den nødvendige
tilpasning og gøre din station eller effektfors-
tærker (PA-trin) glad og tilfreds. Imidlertid har
du forøget dine tab i fødekablet, og selvom sta-
tionen føler sig godt tilpas over et større fre-
kvensområde, har du i nogen grad forringet
antennesystemets udstrålingseffektivitet. Hvis
du udnytter dette trick ud i det ekstreme, kan du
ved brug af et stort PA-trin muligvis ødelægge
fødekablet med for stor strøm eller spænding.
Når man på 160 meter bruger et RG-59 fødeka-
bel, er et SWR på 6:1 en sikker øvre grænse ved
en effekt på 1.000 W; det svarer til en maksimal
brugbar båndbredde på 130 kHz. Husk, at din
station eller PA-trin aldrig ser dette standbølge-
forhold - antennetuneren skærmer mod denne
grad af mistilpasning. Antennetuneren nedsæt-
ter ikke standbølgeforholdet på fødekablet.
Skønt nogle amatører hånligt afviser at bruge
dette trick, så giver det betydeligt større effek-
tivt båndbredde at arbejde med på 160 meter. 

Konstruktion
Den vanskeligste del af at konstruere denne
antenne er at fremstille load-elementerne. Figur
5A viser load-elementerne for 160/80 og 40/30
meter. Principdiagrammet for load-elementerne
ses i Figur 6. Bemærk, hvordan kabelstumpen
ved udgangs-enden af centervindingen føres til-
bage til kabelstumpen ved skærmvindingens
indgangs-ende. Load-elementerne er frenstillet
af RG-8U coaxialkabel, der er viklet på en form
fremstillet af PVC nedløbsrør med en ydre dia-
meter på 10,64 cm (4,188"). 

Figur 5a. Konstruktionsteknikker for 160/80
meter load-elementet

Figur 7 viser detaljer vedrørende det koaksialka-
bel, der anvendes til load-elementerne. Figur 8
viser "spoleformene" til load-elementerne; det
kritiske er længden og diameteren og de 2,54 cm

Figur 5b. Konstruktionsteknikker for
40/30 meter load-elementet

(1") fri plads efter vindingerne. Dimensionerne A
og B fastlægger udtagets placering med RG-8U
lagt fladt og lige ud på et bord. Udtaget er et 38
cm (15") langt stykke forsølvet flettet skærm,
der er hugget fra et RG-58 koaksialkabel. Udta-
get kræver to vindinger lagt stramt omkring RG-
8U wiren ved 6,4 mm (1/4") snittet i PVC kappen.
Dæk dette snit med korrosionbeskyttende mate-
riale for at forhindre, at der opstår modstand i
udtaget. 

Figur 6. Principdiagram for RG-8U load-elementet

Det kræver en vis indsats at få udtaget til at bli-
ve siddende permanent med de to vindinger
omkring RG-8U, idet trækket opretholdes med
en crimpkonnektor. 
Figur 9 viser detaljer vedrørende 38 cm (15")
udtaget på load-elementerne. Desværre ville
lodning af udtaget forringe de elektriske egen-
skaber for RG-8U koaksialkablet, så det er nød-
vendigt med en udelukkende mekanisk forbin-
delse. Indgangsterminalen for hvert af load-ele-
menterne er i den nærmeste ende (nærmest
fødekablet) af koaksialkablets centerleders vin-
ding. Den fjerne ende af centerlederen føres til-
bage til den nærmeste ende af skærmvindingen.
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Udgangen fra load-elementet tages ved udgan-
gen på den ydre skærmvinding. Udgangen fun-
gerer som en auto-transformer, der giver det
nødvendige L/C-forhold for load-elementet. Du
skal finjustere load-elementerne, så de ligger
inden for 1% fra den angivne frekvens. Jeg brug-
te et dykmeter og en nøjagtigt kalibreret mod-
tager til at finjustere load-elementerne. 

Mellemrummene mellem vindingerne i de enkel-
te load-elementer nedsætter de dielektriske tab
og giver mulighed for finjustering af det enkelte
load-elements resonansfrekvens. Øges mellem-
rummet, hæves load-elementets resonansfre-
kvens; mindskes mellemrummet, sænkes reso-
nansfrekvensen. 

Figur 8. Nærbillede af spoleform

Vær ikke bange for at øge mellemrummet mel-
lem vindingerne, så meget som det er nødven-
digt for at opnå korrekt resonansfrekvens for
load-elementet; heller ikke selvom det får load-
elementet til at se lidt mærkeligt ud. Når finju-
steringen er gennemført, skal vindingernes pla-
cering stabiliseres ved hjælp af kabelbindere
som vist i Figur 5. Der er faktisk brug for flere
kabelbindere end vist; det gælder især omkring
første og sidste vinding i load-elementet. 
Stabilisering af de indre vindiger er ikke så
afgørende, da de har mindre indflydelse på load-
elementets resonansfrekvens end de yderste
første og sidste vindinger. Selvom fremstillingen
af load-elementerne til denne antenne kan se ud

til at være noget af en opgave, så vil dine
anstrengelser blive belønnet. Der er ikke noget
så tilfredsstillende i radioamatørhobbyen som
færdiggørelsen af et godt og praktisk hjemme-
byggerprojekt. 

Figur 9. Nærbillede af udtag

Jeg vil gerne takke min gode ven og kollega, Mel
Vye, W8MV, hvis hjælp og konstruktive kom-
mentarer jeg har sat stor pris på.

Der skal også lyde en tak til Jeremy (KB8QVF) og
Angie Holland for deres hjælp med fotograferin-
gen af antennen og load-elementerne. 

Noter:
1A. Buxton, "Dominant-Element-Principle Loa-
ded Dipoles,"QEX, Mar/Apr 2004, side 20-30. 

Forsidebilledet marts 2009
I teksten med forklaring til billedet stod, at det
forestillede en balun. 
En venlig læser, OZ3SW Steen, har gjort mig
opmærksom på, at den afbildede dims ikke er en
balun, men en almindelig transformator.
Forhåbentligt er denne oplysning med til at kla-
re begreberne omkring baluns.

HR

Figur 7. Nærbillede af
load-element koaksialkab-
let

Rettelse X X X
Y Y Y
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Baggrunden
Under skiftende kaldesignaler (OZ5BIR, OZ2AGR,
OZ7J) har EDR Birkerød og EDR Gladsaxe kørt HF
Field Day i mange år, og i alle årene har vi på de
tre høje bånd anvendt store og til tider endda
meget store Yagi-Uda og quad antenner. Sådan-
ne antenner skal godt op over jorden, før de vir-
ker, og til det formål brugte vi nogle meget sto-
re og meget tunge master, som vi kunne låne os
frem til. Vi kunne rejse dem med meget besvær
og masser af armkræfter. Efterhånden er der
ikke så mange af Field Day deltagerne der fort-
sat kan kvalificere sig til et job som stærk mand
i et cirkus, så vi måtte med vemod (eller var det
lettelse?) opgive masterne. 
Men vi skulle jo have en form for retningsanten-
ner, så hvad gør vi så?

Figur 1. Principdiagram af et four-square array.

For mange år siden byggede vi et phased array
til 7 MHz til FD brug. Det array var bygget af tre
vertikale antenneelementer. Det har så ikke
været brugt i en del år, men vi kunne godt lide
ideen med at lave en retningsantenne af verti-
kale elementer. Vi kunne jo have skåret det array
ned til 14 MHz, men vi ville godt have lidt mere
retningsvirkning og også mere end 6 retninger.
Jeg blev sat til at læse litt. 1, 2 og 3 i en juleferie
samt trawle nettet igennem for simple phased
arrays lavet af vertikale elementer. Konklusionen
på alt dette blev at det skulle være et four-squa-
re array, idet det var den nemmeste måde at lave
en rimeligt retningsbestemt antenne. 

Four-square arrayet kort beskrevet
Et four-square array er et phased array, der bes-
tår af 4 kvartbølgeantenner anbragt i et kvadrat
med en sidelængde på 0,25 bølgelængde. Man
orienterer arrayet, så dets sider går Ø-V hhv. N-S,
som vi ser på figur 1. Ved nu at tilføre de 4
antenner forskellige signaler, både i fase og
amplitude kan man få arrayet til at stråle i 8 ret-
ninger, nemlig:

I retning af de 4 hjørner, dvs. i retning NE, SE, SW
og NW
Parallelt med kvadratets 4 sider, dvs. i retning N,
E, S og W

Ideen er at man deler sendeeffekten mellem
antennerne, så hver antenne får tilført 1/4 af
effekten, men med forskellig fase alt efter hvil-
ken vej antennen skal stråle. Ved at flytte rundt
på fasen af de 4 antennesignaler, kan man så
bestemme i hvilken af de 8 retninger antennen

14 MHz 
Four-square

array
the OZ7J way

Af OZ7TA, Jørgen Kragh
Testopstilling på engen

ved Usserød Å

Som det var nævnt i OZ september 2011 under afdelingsnyt har EDR Birkerød og EDR
Gladsaxe bygget sig en four-square antenne til 14 MHz til brug på HF Field Day
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stråler. I modsætning til en Yagi-Uda antenne i
en mast med en rotor har vi altså kun 8 retnin-
ger, men da antennens udstrålingsvinkel er
omkring 60 grader, er en azimuthopløsning på
45 grader rigeligt. Til gengæld kan man meget
hurtigt skifte retning, idet man ikke skal vente
på at en rotor får drejet rundt. Alt dette omskift-
ning af faserne sker i den kasse der på figur 1 er
kaldet styring. 
De 4 antenner fødes gennem hvert sit kabel med
en længde på præcis en kvart bølgelængde, kal-
det fasekablerne. Styringen består af to dele; en
fasedrejer og splitter, idet følgende kaldet en
faseboks, og noget fjernstyring af faseboksen. 
Med en udstrålingsvinkel på 60 grader er arrayet
ca. 10 grader bredere end en 3 elements Yagi-
Uda antenne og dets gain er tilsvarende lidt
lavere, omkring 5,1 dBi i diagonalretningerne og
omkring 4,5 dBi parallelretningerne. 
Grunden til denne forskel er at når arrayet sky-
der ud gennem hjørnerne, virker det i store træk
som et tre-elements lineært array, hvor de tre
elementer står på linje i skudretningen, og når
det skyder parallelt med siderne, virker det som
to parallelle to elements lineære arrays. 

Vi ser let at de 8 udstrålingsretninger er 4 + 4 der
er ens, så vi behøver i det følgende kun at
beskæftige os med to tilfælde, nemlig om anten-
nen stråler diagonalt (ud gennem et hjørne) eller
parallelt med siderne. 

Se i øvrigt figur 2 og 3 der viser det horisontale
udstrålingsdiagram for udstråling hhv. diagonalt
og parallelt.

Figur 2. Four-square arrayets simulerede
udstrålingsdiagram, når der stråles diagonalt.

Figur 3. Four-square arrayets simulerede
udstrålingsdiagram, når der stråles parallelt

med   en side.

Antennedesignet og modelleringen af antennen
Kravet til designet var at lave antennen så sim-
pelt som muligt, idet antennen skal kunne sam-
les af få mand på kort tid, og det skulle være
rimeligt idiotsikkert at samle den og få den til at
virke. Der er grundlæggende to måder at bygge
four-squaren. I det følgende kalder vi dem for
henholdsvis Lewallen/Lahlum (LL) designet og
for Plug and Play (PP). Forskellen mellem de to
måder ligger i opbygningen af faseboksen.
De fire antenner har ideelt set en fødepunktsim-
pedans på 36 Ohm. Men da der er 4 antenner
inden for en afstand på en kvart bølgelængde,
vil de gensidigt påvirke hinanden, så impedan-
serne er hverken 36 eller Ohm. Udfordringen lig-
ge nu at få bygget en boks, så man dels opnår at
få fødet antenneelementerne med de rigtige
faser, samtidigt med at den resulterende impe-
dans er 50 Ohm. 

I LL designet fødes de 4 antenner gennem fase-
kabler med en impedans på 75 Ohm, og man
udnytter så den egenskab ved kvartbølgekabler-
ne, at strømmen i den fjerne ende af kablet er lig
med spændingen der påføres indgangen af kab-
let divideret med dets karakteristiske impedans,
uafhængigt af belastningsimpedansen i den fjer-
ne ende. 
Vi kan altså bruge kvartbølgekablerne til at tvin-
ge alle 4 antenneelementer til at modtage den
samme strøm, men med forskellig fase, og der-
med kan vi styre udstrålingsdiagrammet meget
nøjagtigt. For at få det til at virke kræves en
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meget omhyggelig udmåling af alle impedanser
i arrayet, både antennernes egenimpedans såvel
som den gensidige impedans, og det er så vel
real- som imaginærdel der skal måles. Når man
har målt dette kan man ved at bruge et regne-
program der følger med litt. 3 beregne fasedrej-
ningsleddene og impedanstransformatorerne i
faseboksen, så man kan få den rigtige strøm med
den rigtige fase ud til de enkelte antenner. I litt.
3 er der et helt kapitel om dette, og det er god
læsning i de lange vinteraftener.
I PP designet antager man at de 4 antenner hver
har en impedans på 50 Ohm, dvs. man starter
med at antage at der er 14 Ohm tab i jordplanet
eller deromkring, og man ser helt bort fra den
gensidige impedans mellem antennerne. Bruger
man fortsat 75 Ohm fasekabler, vil de enkelte
antenners impedans være 100 Ohm på indgan-
gen af fasekablerne. 
Nu udnytter man så at antennerne i både diago-
nal- og paralleludstråling vil være forbundet
parallelt to og to, dvs. vi har to gange 50 Ohm
belastninger der skal fødes med samme amplitu-
de men med 90 graders faseforskel, og det er en
ret simpel opgave at lave en sådan splitter sam-
menlignet med LL fødningen.
Fordelen ved denne metode frem for LL er at
opbygningen er mere ukritisk, men til gengæld
får man mere tab og et ikke helt ideelt
udstrålingsdiagram. 
Jeg overvejede meget, om antennen skulle byg-
ges efter LL eller PP princippet. Det er min vur-
dering at  LL designet ikke er egnet til en deploy-
erbar antenne. Dels skal antennen, når den er
opstillet, måles meget omhyggeligt igennem, og
det tager tid, og tid er ikke det, man har mest af
under opsætning til Field Day. 
Desuden kører OZ7J med 999,9 W på 14 MHz, og
skal en LL faseboks holde til det, skal den bygges
med vacuumkondensatorer og spoler på størrel-
se med et Frichs lokomotiv. De komponenter
havde jeg ikke på lager, og heller ikke lyst til at
købe. Til stationær brug ville jeg absolut vælge
LL designet, som OZ1OP jo også har gjort i sin
half-square til 7 MHz.
Det betød, at antennen skulle være af  PP desig-
net. Vi må så tage det tab der er, men til
gengæld kan vi hurtigt opstille antennen, og
spørgsmålet er,om tabet er så stort at det kan ses
på resultatet. Jeg tror ikke, at det er er materiel-
let der i dag sætter begrænsningen på, hvor
mange point OZ7J kan lave. Det er operatørerne
og vores modus operandi.
Det første der blev gjort var at lave en model af
antennen i 4NEC2X, for at se, hvordan det stod
til med antenneimpedanserne og udstrålingsdia-
grammet, når der blev brugt et virkeligt og altså
tabsbehæftet jordplan, og når man inkluderer

tab fra jorden og antenneelementerne. 4NEC2X
er freeware antenne software, og det kan jeg
godt lide. 
Programmet bruger Lawrence Livermore Labora-
tory's NEC2 engine, og man kan muligvis få bed-
re resultater (mindre forkerte) ved at bruge et
program, der bruger den mere avancerede NEC4
engine, men de programmer koster penge, og så
meget mere nøjagtigt bliver det heller ikke med
denne antenne. Jeg holder mig altså til pro-
grammer med NEC2 engine. Jeg har ikke prøvet
at modellere antennen i MMANA, men det er
absolut også et godt program til formålet.

Beregningerne og resultaterne i et antennepro-
gram som 4NEC2X bliver ikke bedre end den
model, man opsætter for antennen. Er modellen
noget møg, bliver resultatet derefter. Det første
er derfor at opstille en god model. Der er tre ting
der er afgørende her:

Modelleringen af antenneelementerne
Modelleringen af jordplanet
Opsætningen af antennen

Man kan godt modellere antennen som en tråd
med 1 mm diameter og 5 meter lang, men sådan
ser den ikke ud i virkeligheden. En vertikal
antenne er typisk samlet af en række teleskopi-
ske rør, så dens diameter aftager trinvist opad.
Nu har NEC2 det lidt svært med "Tapered Ele-
ments", men så må man sætte antennen til en
passende middeldiameter. 

Figur 4. Det jordplan der er brugt i modellen.

De 4 antenner er jo i princippet blot GP anten-
ner, og for en GP antenne gælder, at jo flere
radialer jo bedre, men der er selvfølgelig også en
grænse for, hvornår det ikke kan betale sig at
øge antallet af radialer. 
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Den grænse ligger et sted mellem 10 og 50
radialer alt afhængigt af temperament og øko-
nomi. Der må heller ikke være for meget jord-
plan, for så kan man ikke bruge PP designet. Jeg
har valgt et jordplan, som i sin grundudformning
består af otte radialer rundt om hver antenne,
men da det netop ikke drejer sig om fire separa-
te antenner, er der indsat et ekstra kortslut-
ningskryds i jordplanet,så alle radialer der kryd-
ser hinanden, er forbundet sammen der hvor de
mødes. I realiteten er der så lidt mere end otte
radialer rundt om hver antenne. Det gør at hele
jordplanet virker samlet over for alle fire anten-
ner. Figur 4 viser jordplanet i sin grundudform-
ning til brug i modellen.
Det sidste er opsætningen af antennen. De 4
antenner har i virkeligheden ikke deres føde-
punkt i jordhøjde, men ca. 40 cm over jorden. Vi
skal altså ikke specificere i 4NEC2X at antennen
er "Ground Mounted", men at den sidder på en
kort mast. 4NEC2X (eller i virkeligheden NEC2
enginen) har det også svært med et jordplan der
ligger direkte på jordfladen, men her "snyder" vi
så, og lægger jordplanet 5 cm over jordoverfla-
den. Det passer nok også meget godt med virke-
ligheden, idet jordplanet jo typisk lægges oven
på græs, eller hvad der nu er på jorden på en FD
site.
Da det jo i princippet er to forskellige antenner,
afhængigt af om der er diagonal eller parallel
udstråling, er det nødvendigt at lave to modeller
i 4NEC2X for at kunne simulere udstrålingsdia-
grammet og beregne impedanserne. Forskellen
mellem modellerne er udelukkende hvilke faser
antennerne fødes med. De to 4NEC2X modeller,

som jeg efter en del finpudsning endte med at
bruge; kan downloades fra EDRs webside. Figur
5 viser en skitse af 4NEC2X modellen.

Faseboksen
Vi skal jo føde sendesignalet ud til alle fire
antenner, så mellem TX og antennerne, skal der
sidde en boks der kan splitte TX signalet, så en
fjerdedel af det kommer ud til hver antenne.
Boksen skal også dreje fasen af de fire signaler,
så vi kan styre udstrålingen i de 8 retninger. Når
vi skal modtage, skal boksen naturligvis køre den
modsatte vej, så vi har samme udstrålingsdia-
gram.

Figur 6. Nummerering af antennerne.

Vi nummererer nu antennerne, som vist på figur
6. Med de numre er opgaven nu at fordele effek-
ten ligeligt og med de faser, som er vist i tabel 1.
Vi bruger antenne 1 som fasereference, så den
altid tilføres effekten med fasen 0. Vi skal altid
have samme effekt ud til antennerne, men fasen
skal ændres afhængigt af udstrålingsretningen.

Figur 5. Skitse af 4NEC2X modellen.
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Vi ser, at vi skal  bruge signaler med tre forskelli-
ge faser. Det kan vi lave ved at have to fasedrej-
ningsled, der drejer fasen hhv. 90 grader og 180
grader. 
90 grader fasedrejningsleddet er en Fisher
hybrid,lavet efter litt. 4. Det er et led bestående
af en transmissionslinjetransformator og to kon-
densatorer som vist på figur 7. 

Figur 7. Diagram af hybriden.

Den effekt der kommer ind på port 1 deles i to
lige store dele til hhv. port 2 og 3; samtidigt er
effekten på port 3 drejet 90 grader i forhold til
port 2. På port 4 skal der sidde en 50 Ohm belast-

ning til at tage eventuel effekt der reflekteres
fra port 2 eller port 3. Den modstand er meget
vigtig. Mangler den eller er den ikke 50 Ohm,
virker leddet bare ikke.

Figur 8. Diagram af 180 graders fasevender

I figur 8 ser vi diagrammet af 180 graders fase-
drejningsleddet. Det består i al sin enkelthed af
en 1:1 transformator, hvor de to sider blot er 180
grader forskudt. Intet hokus-pokus her.

Den praktiske opbygning af faseboksen med
fjernstyring
I figur 9 er vist diagrammet af faseboksen. Den
indeholder egentligt ikke ret meget: Nogle
relæer, et par transformatorer og et par konden-
satorer. 

Tabel 1. Fasen for de fire antennesignaler ved
de forskellige retninger. Alle antenner skal
tilføres en fjerdedel af effekten (-6 dB).

Figur 9. Det komplette diagram af faseboksen.
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På 14 MHz bruger vi et Heathkit PA-trin med en
passende udgangseffekt, så faseboksen skal kun-
ne tåle lidt mere end 10 W, hvad der naturligvis
gav lidt udfordringer. Alle delene skal kunne tåle
effekten, så boksen er dimensioneret ud fra det.

Foto 1. Transmissionslinjetransformatoren 
til hybriden.

Vi kan begynde med hybriden. Transmissionslin-
jetransformatoren består af to sammensnoede
0,75 kvadrat plastisolerede ledninger (fra almin-
delig netledning) viklet på en T200-2 pulverjern
toroid. Det skal være pulverjern, for leddet er en
afstemt kreds. Der er 6 vindinger fordelt nogen-
lunde jævnt over toroiden, som vi kan se på
foto1. Kondensatorerne er nogle keramiske HF
højeffekts typer, som både kan klare stor strøm
og stor spænding. De er ganske dyre, men her
må man ikke spare. Et eksempel på kondensato-
ren er vist på foto 2.

Foto 2. Højeffekts kondensatorerne 
brugt i hybriden

Den næste komponent er transformatoren. Den
består også af to sammensnoede 0,75 kvadrat
tråde, men nu er kernen 2 stk. FT110-61 ferri-
tkerner. Det er jo en bredbåndstransformator, så
her skal der bruges ferrit. Transformatoren har
fem vindinger. På foto 3 ser vi transformatoren. 
Transformator og hybrid er monteret på et styk-
ke printplade med varmlim, så de relativt tunge
komponenter sidder ordentligt fast.
Dummyloaden til hybriden skal i værste fald kun-

Foto 3. Fasevenderen. De to kerner er holdt
sammen med et stykke selvklæbende lærreds-

bånd (gaffatape de luxe).

ne aftage ¼ af effekten, så en 1/4 Watt mod-
stand duer ikke. Desuden skal den være 50 Ohm
og ikke et eller andet med en masse j'er. Hvis det
skal være helt korrekt, skal det være en rigtig 50
Ohm afslutningsmodstand, men en sådan er dyr,
så løsningen blev en række lavfrekvens effekt-
modstande, som viste sig at være pænt 50 Ohm
på 14 MHz. Modstandene er monteret på et
køleprofil, som jeg fandt i rodekassen. Kølepro-
filet er så monteret på låget af faseboksen. 

Foto 4. Et kig ned i faseboksen med hybrid og
180 graders fasevender på printet, og resten
monteret i bunden i flyvende opstilling. Til ven-
stre er terminaler for styrekabel og antenneka-
bel fra transceiver, øverst og nederst ses de 4
antenneterminaler. Kablet der går ud mod ven-
stre er forbundet til dummyloaden, der er mon-
teret på faseboksens låg.

Relæerne og printet med transformator og
hybrid er monteret i en plastkasse med målene .
Relæerne er sat fast i bunden af kassen med
varmlim og alle forbindelser mellem relæer,
transformator osv. er lavet i med 1 mm tråde
(inderleder fra TV coaxialkabel), og der er sørget
for god afstand mellem de forskellige ledere for
at undgå overslag. 
Der er også sørget for god stelforbindelse hele
vejen rundt inde i boksen, så den ikke indfører
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mere forvrængning af faseforholdene end højst
nødvendigt.
De 4 antennestik er sat parvis på hver langside af
boksen og mærket med antennens nummer. De
er sat således at de 4 fasekabler ikke skal krydse
hverken hinanden eller krydse boksen. Det er en
del af det at gøre opstillingen idiotsikker. I bok-
sens enen ende er tilslutningen til kablet fra PA-
trinnet samt en tilslutning til et kabel der går ind
til styreboksen ved operatørpladsen.
Foto 4 viser den indre opbygning af faseboksen,
og foto 5 viser den færdige boks.    

Vi skal kunne styre antenneretningen fra 14 MHz
operatørpladsen, så på denne er der en lille kon-
trolboks. Denne kan man bygge på mange
måder, blot man får den til at trække relæerne
efter tabel 2. 
Man kan lave det med en PIC og noget interface
til en PC, eller man kan gøre som jeg har gjort,
med en drejeomskifter med 8 stillinger, afmær-
ket med de 8 kompasretninger antennen kan
pege i samt en tilgang for 12 V spænding til
relæerne i faseboksen. 

Foto 5. Den færdige boks med køleprofilet til
dummyloaden.

Styringen sker så med en diodematrix, så der
ikke kræves så mange korer i kablet mellem kon-
trol- og faseboks. Kablet er i vores tilfælde en
stump 30 meter langt kabel med 10 ledere og
skærm. 

Til kontrolboksen hører der en 12 V strømforsy-
ning. Her kan man bruge hvad som helst, men
bedst er en ældre wall-wart med 50 Hz transfor-
mator, for den støjer ikke på 14 MHz. Alternativt
kan man, hvis man bruger en radio der kræver
ekstern 13,8 V forsyning tilslutte kontrolboksen
til radioens strømsforsyning. Foto 6 viser den
færdige kontrolboks. 

Foto 6. Den færdige kontrolboks. Hvis alt er 
opstillet korrekt, vil antennen pege i 135 grader.

Fasekablerne
En essentiel del af arrayet er de 4 fasekabler der
forbinder antennerne med faseboksen. De skal
have en impedans på 75 Ohm, og de skal være ¼
bølgelængde lange, og det sidste skal laves rime-
ligt nøjagtigt. 
Vi har brugt almindeligt 7 mm dobbeltskærmet
TV coaxialkabel. Det er ganske billigt, hvis man
køber en ring med 100 meter, og det virker fint
til analog radio, selv om der stod på ringen, at
det var kabel beregnet til digital TV.
De 4 kabler blev forsynet med et PL stik, og blev
så ved hjælp af en VNA omhyggeligt målt ud til
at have resonans ved 14,2 MHz. 

Tabel 2. Oversigt over hvilke relæer der skal trække ved de 8 retninger.
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Ved at bruge en VNA og klippe til resonans, er
man behageligt fri for at skulle sidde og rode
med målebånd og at skulle gætte på forkort-
ningsfaktoren. 
Til sidst er kablerne mærket op med numrene 1
til 4 (samme nummer i begge ender af et kabel),
og alle 8 PL stik er blevet gjort vejrfaste med
selvvulkaniserende tape omviklet med beskyttel-
sestape. Foto 7 viser et af kablerne.

Foto 7. Et af fasekablerne. Man kan se numme-
reringen, her er det kabel nummer 2.

Den praktiske opbygning af antenner og jord-
plan
At bygge en antennepisk på ca. 5 meter er
egentligt en simpel sag. Nu er vi jo lidt dovne, så
vi købte 4 stk. 27 MHz halvbølgeantenner. En
halvbølgeantenne til 27 MHz er sådan ca. ¼ bøl-
gelængde på 14 MHz. Pris pr. komplet antenne
kr. 135. 
Til den pris kan det ikke betale sig at bygge selv
fra grunden. Det eneste vi skulle gøre var at fjer-
ne bundspolerne,  forbinde pisken direkte til
antennestikket og bore et par huller til jordtrå-
dene. 
Antennerne skal sættes med fødepunktet ca. 40
cm over jordoverfladen. Det har vi klaret ved at
lave 4 rørstykker på 60 cm, som vi spænder
antennerne på. De rørstykker sætter vi så ned i 4
ALDI parasolfødder, som er en slags skruer
beregnet på at skrues ned i jorden. Når skruerne
er skruet ordentligt fast og rørstykkerne er fikse-
ret, står antennerne temmelig godt fast. De 8
jordtråde til hver antenne forbindes til et par 6
mm bolte, vi har sat fast nederst på antennernes
monteringsbeslag.

Som man kan se af figur 4 består jordplanet af
en masse tråde, der er forbundet indbyrdes. Vi
har valgt at lave jordplanet så det kan adskilles.
Det er fordi et helt jordplan med sikkerhed vil
blive totalt sammenfiltret med det samme. Det
er så til gengæld en udfordring at montere
jordtrådene rigtigt. Det har vi løst ved at lave
jordtrådene af 1,5 kvadrat monteringsledning i
forskellige farver. I figur 10 kan vi se farvekod-
ningen af  trådene til jordplanet. 

Sætopbygning og samlevejledning
Noget af det mest irriterende er at stå ude på
Field Day og så mangle en eller anden lille ting.
Som regel har vi husket antennen og kablet,
men har glemt de to U-bøjler der holder anten-
nen fast til masten. For nu at prøve at undgå at
komme i den situation med four-squaren, har vi
opbygget antennen som et komplet sæt inde-
holdende alt, hvad der hører til antennen, inklu-
sive jordplan, kabler og reservedele. Indholdet i
vores sæt kan ses i appendiks 1. 
Ideen er så at sættet ligger samlet i en kasse med
antennerne bundtet sammen ved siden af, så det
eneste man skal huske til Field Day er at medta-
ge kassen og bundtet med antenner. Ikke noget
med at skulle stå på hovedet i alle mulige skuf-
fer og skabe.
Man vil bemærke at der er to ting, som ikke lig-
ger i sættet. Det er antennekablet og jordskru-
erne, som antennerne monteres på. 
At netop de dele ikke er med, skyldes, at det er
ting, som ikke er unikke for dette array. Anten-
nekablet er typisk et vi låner os frem til fra år til
år, idet vi bruger, hvad der nu er til rådighed ved
medlemmerne. Det kan altså skifte fra år til år,
hvem der skal stille med antennekablet. Det
samme gør sig gældende for jordskruerne. Der
er en hel del medlemmer der har disse jordskru-
er og ofte mere end en en skrue. De bruges
typisk i forbindelse med diverse /P udflugter eller
pinsestævne og sommerlejr. 

Figur 10. Farvekodning af jordplanets tråde. 
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Som for antennekablet udskriver vi så blot 4
jordskruer blandt medlemmerne. 
Selv om vi har været med på Field Day i mange
år, er der hvert år nogle deltagere der ikke helt
kan huske, hvordan det nu var med opstillingen
af antennerne, og hvad der skal forbindes til
hvad. Vi har derfor lavet en "læse let" opstil-
lingsvejledning, som ligger i kassen sammen med
antennedelene, og som trin for trin fortæller
hvad man skal gøre. Det gør at alle på Field Day
kan samle antennen uden at skulle have assi-
stance. Alt i alt giver det os mindre arbejde med
opsætningen og dermed bedre tid til at løse
pludseligt opståede problemer. Vores opstillings-
vejledning er vist i appendiks 2.

Afprøvning
Inden antennen blev opstillet og afprøvet i prak-
sis blev især faseboksen målt igennem. Jeg lave-
de alle målingerne ved et effektniveau på100 W
tilført effekt og målte fase og amplitude af sig-
nalerne på alle 4 antenneporte samt amplituden

af signalet på dummyloaden. Målingerne er
udført med et vektorvoltmeter. 
Tabel 3 viser resultatet med antenne 1 som refe-
rence. Vi kan se, at der er mellem 0,2 og 0,8 dB
mindre effekt på antenneportene end hvad der
tilføres. Dette er et udtryk for tabet i fasestyre-
boksen, som altså er mellem 0,3 og 0,8 dB. Ved 1
kW svarer det til at der afsættes mellem 60 og
200 W i boksen. 
Det er tab i fasedrejerne og tab på grund af uba-
lance i antennerne.
Vi kan også se at især ved 180 graders fasedrej-
ning ser det ud til, at fasedrejningstransformato-
ren ikke helt kan nå de 180 grader.  Det skyldes
formentligt spredningskapacitet og -induktion.
Nu er det så ikke så helt kritisk, om der lige er
180 graders faseforskel eller ej. Det giver lidt
lavere gain og lidt bredere hovedsløjfe, men vi er
nede under 0,1 dB. 
Samlet set med de usikkerheder der er på målin-
gerne med vektorvoltmeteret konkluderer vi, at
faseboksen virker nogenlunde efter hensigten,

Tabel 3. Amplitude- og faseforhold for de 4 antenneporte med antenneretningen som parameter,
målt ved 100 W tilført effekt. Bemærk at faseforskellen er opgivet som fase(antenne 1) - fase (anten-
ne2), fase (antenne 1 -fase (antenne3), fase (antenne 1) - fase (antenne 4). Grunden til at det er målt
på denne, måde er at mit vektorvoltmeter bruger antenne 1 som reference, dvs. fasen for antenne 1
er altid 0.

Foto 9. Teknisk Redaktør på hårdt arbejde med at måle på antennen.
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og vi sætter tabet i faseboksen til under 1 dB og
fasefejlen til under 10 grader.
Den næste test betod i at opstille hele antennen
og gennemmåle den for at finde ud af dels om
den i det hele taget duede samt for at finde ud
af, hvor meget de 4 elementer påvirkede hinan-
den. Som nævnt tidligere vil den gensidige impe-
dans have en hel del at sige for de enkelte ele-
menters impedans. 

En bygefyldt dag i august 2011 mødtes en antal
radioamatører på en fugtig eng ved Usserød Å
med det formål at opstille antennen efter for-
skriften og måle på den komplette antenne med
de medbragte antenneanalysatorer og VNA'er.
Vi havde også medbragt en generator til at lave
230 V til instrumenterne. 

Vi målte først impedansen af et element med de
3 andre hhv. afbrudte eller enkeltvis forbundet
til jord. Når de 3 andre elementer er afbrudt har
de mindst indflydelse på det element der måles
på, og afhængigt af om element 2, 3 eller 4 kob-
les ind, dvs. forbindes til jord, ændrer føde-
punktsimpedansen sig for antenne 1. Når man så
har målt alle kombinationer, kan man sætte sig
ned og med Litt. 3 i den ene hånd og en regne-
maskine i den anden beregne en kæmpe kom-
pleks matrix med alle de gensidige antenneim-
pedanser, og derefter lave en optimering af
antennen, hvis man ellers har lyst. 
Da antennen er symmetrisk, behøvede vi kun at
måle impedansen af et element med de andre 3
afbrudt hhv. med antennen 2, 3 eller 4 forbun-
det til jord. Man må jo antage at alle de øvrige
impedansforhold er de samme. 

Tabel 4. VSWR og impedans af antenne 1. Herfra
kan den gensidige impedans mellem alle 4
antenner beregnes, hvis man vil bruge LL desig-
net.

I tabel 4 er vist VSWR og impedans for antenne 1
under de nævnte betingelser. Vi kan se at ele-
mentimpedansen er omkring 60 Ohm og ikke
som forudsat 50 Ohm, og vi kan se en meget
interessant ting, nemlig at impedansen ikke
ændrer sig ret meget afhængigt af om de andre
elementer er inde eller ude. Både dette og de 60
Ohm skyldes naturligvis at der er tab i jordpla-
net, dvs. med et tættere jordplan ville impedan-
sen komme tættere på 50 Ohm med alle de

andre antenner ude (1. linje), men impedansen
ville så til gengæld variere mere i de andre tre
tilfælde. Som det ser ud nu har vi en del tab i
jordplanet, men til gengæld "rolige" impedans-
forhold og dermed mindst tab i  "Plug and Play"
faseboksen. 
Derefter målte vi impedansen af den komplette
antenne i de 8 retninger. Resultatet ses i tabel 5.

Tabel 5. VSWR og impedans af den komplette
antenne med antenneretningen som parameter.

Da arrayet er symmetrisk, kunne man forvente at
impedanserne var ens 4 og 4, men det er de jo
tydeligvis ikke. Forskellene tilskriver jeg for en
dels vedkommende opstillingen. Arrayet står jo
ikke uendeligt langt fra alle ledende dele. Der
var både bygninger og fodboldmål samt ikke
mindst en halv snes radioamatører ganske tæt
på antennen, og alt dette påvirker impedansen.
Vi kan dog se en trend i at VSWR er lidt lavere i
diagonalretningerne end i parallelretningerne,
så noget er der da om, at vi skulle kunne se 2
gange 4 næsten ens resultater.

Til sidst blev der hentet en Elecraft K2 radio ved
OZ7BQ, som bor lige i nærheden, og Hans Jør-
gen lavede en hurtig operativ afprøvning af
arrayet. Der var en meget tydelig retningsvirk-
ning, og for at verificere det kaldte Hans Jørgen
en EI, der kaldte CQ og bad ham rapportere
ændringer i signalstyrken, når vi "drejede"
antennen. Ireren bekræftede at der skete
ændringer i signalstyrken. Altså må vi sige at
arrayet har retningsvirkning, og dermed så duer
den.

Field Day afprøvning
Arrayet har været brugt på Field Day 2011 og
2012, og tilbagemeldingerne fra operatørerne
har været, at der en en fin retningsvirkning, men
ikke så meget gain. 
Det sidste er selvfølgelig korrekt, i og med der
højst er 3 elementer til at samle signalet, og det
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er altså begrænset, hvor meget gain man kan få
ud af tre elementer. 

Konklusion
Der er vist konstruktion og opbygning af en "Plug
and Play" udgave at et four-square array til 14 MHz.
Antennen er konstrueret med henblik på at være
billig i anskaffelse og simpel at stille op i forbindelse
med Field Day. Antennen er derfor ikke en optime-
ret udgave, som beskrevet i litt. 3, idet en sådan ikke
egner sig til Field Day; med mindre den opstilles på
nøjagtig samme sted og samme måde fra år til år, og
dette kan ikke sikres på den site som OZ7J bruger til
Field Day. 
Antennens gain er 1 til 2 dB lavere end det vi kunne
opnå med en stor 3 elements monoband Yagi-Uda
antenne i optimal højde. Det er selvfølgeligt ærger-
ligt at miste noget gain, men henset til de udfor-
dringer der lå i at få en stor monobander op i en pas-
sende højde, kan man sige at det var et par dyre dB,
og at vi set ud fra Field Day deltagernes "steltimer"
er bedre tjent med lidt mindre gain. 
Antennen har i praksis på to Field Days vist sig at
være en anvendelig antenne med udpræget ret-
ningsvirkning, og det er vurderingen at antennen er
et godt alternativ til en Yagi-Uda antenne og til-
hørende mast for de lokalafdelinger der ikke råder
over det fornødne løftegrej og frem for alt mand-
skab til at tumle med mast og antenne.
Endeligt har det naturligvis været sjovt og lærerigt
at bygge antennen, og det er i sig selv vigtigt for
hobbyen.

Credits
Antennekonstruktionen og afprøvningen har været
et teamwork mellem to lokalafdelinger. For nu at
give de radioamatører, der har medvirket, credit for
deres arbejde, følger her rollelisten:

27 MHz antenne modifikation: OZ1HD, OZ1BTS og
OZ2ESA
Afprøvning: OZ6SX, OZ9VQ, OZ1AAR, OZ3SM,
OZ7BQ, OZ1BTS og OZ7TA
Antenne design, fremstilling af jordplan og fase-
boks: OZ7TA

Litteratur:
1. Jasik: Antenna Engineering Handbook,

McGraw-Hill
2. ARRL Antenna Handbook, ARRL 
3. J. Devoldere: Low Band Dxing, ARRL
4. Reed Fisher, W2CQH: Twisted-Wire Quadra-

ture Hybrid Directional Couplers, QST Janua-
ry 1978.

Appendiks 1.

Stykliste for four-square antennen
Fast materiel:
4 ea. teleskopantenner
1 ea. rødt jordplan med centerring
8 ea. brune jordtråde hver bestående af to ulige

lange ben
4 ea. blå jordtråde, hver bestående af 3 ben
1 ea. fasestyreboks
1 ea. kontrolboks
1 ea. Strømforsyning til kontrolboks
1 ea. styrekabel
4 ea. antennekabler mrk. "1", "2", "3" og "4".
8 ea. trækiler
1 ea. målesnor 5,2 meter (røde mærker)
2 ea. målesnor 3,67 meter (grønne mærker)
1 ea. pose med reservedele

Lånemateriel:
4 ea. parasolfødder (jordskruer)
1 ea. Antennekabel

Foto 10. OZ7BQ tester om
arrayet nu også duer.
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Appendiks 2. 

Opstillings- og monteringsvejledning

1. Check, at alt materiel er til stede.
2. Afmærk et kvadrat med sidelængden 5,2

meter og med siderne i retning N-S og E-W.
Brug de vedlagte målesnore.

3. Nummerer hjørnerne som vist på figur A1.
4. Afmærk kvadratets midtpunkt. Brug de ved-

lagte målesnore.
5. Anbring de 4 parasolfødder i kvadratets

hjørner og skru dem ordentligt fast.
6. Monter de 4 mellemrør i hvert parasolfod og

sæt dem ordentligt fast med spændeskruen
og kilerne. 

7. Træk antennerne ud, så de er 5,0 meter fra
bunden af monteringsbeslaget og til top-
pen.

8. Monter antennerne på mellemrørene, så
deres underkant er 30  til 50 cm over jordo-
verfladen.

9. Udlæg jordplanets midterkryds (de røde trå-
de) med stjernepunktet i kvadratets centrum

og de korte radialer ud mod antennerne
som vist på figur A2

10. Udlæg 2 sæt brune jordtråde ved hver
antenne og forbind dem til de røde jordtrå-
de med kronemufferne som vist på figur A3.

11. Udlæg et sæt blå jordtråde ved hver anten-
ne, som vist på figur A4.

12. Forbind jordtrådene til antennernes monte-
ringsbeslag.

13. Anbring fasestyreboksen i antennekvadra-
tets midtpunkt.

14. Forbind kablet mærket "1" mellem styre-
boksens terminal 1 og antenne 1 (i NW).

15. Forbind kablet mærket "2" mellem styre-
boksens terminal 2 og antenne 2 (i NE).

16. Forbind kablet mærket "3" mellem styre-
boksens terminal 3 og antenne 3 (i SE).

17. Forbind kablet mærket "4" mellem styre-
boksens terminal 4 og antenne 4 (i SW).

18. Forbind kablet mellem styreboksen og kon-
trolboksen og opstil kontrolboksen ved ope-
ratørpladsen.

19. Monter et antennekabel mellem styrebok-
sens terminal "ANT" og radioen.

20. Tilslut kontrolboksens strømforsyning til 230 V.

A1

A2

A3

A4 OZ
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Jeg vil hermed gerne fortælle andre med inter-
esse for HF/DX om denne GP (Groundplane)
antenne som har været beskrevet i mange blade
gennem tiden men fortjener at blive husket som
en "prisbillig antenne" til haven eller til Fieldday
brug.

Man skal bruge en medestang/glasfibermast på
mindst 10meter, og noget tråd. Litzetråd er at
foretrække, men 1,5 kvadratmillimeter installati-
onskabel kan også anvendes. Du skal også bruge
et PL-hunstik af typen med flange og 4 huller
eller et tilsvarende  N-hunstik. Herefter finder
man  målepinden/tommestokken frem og laver 5
tråde på hver 5,05 meter.
En af trådene skal bruges som stråler og de
andre 4 som radialer. Sørg for at stråleren er lod-
det godt fast til stikkets inderleder og lod de 4
radialer fast i hvert sit hul i flangen. Flere radia-
ler, f.eks. 10 til 20 stk vil give en bedre udstråling,
og man kan helt klart mærke forskel. 
Når loddearbejdet er overstået,  kan man med
fordel putte silikonelim over lodningerne for at
beskytte antennen mod at knække i lodninger-
ne.
Fold medestangen/fibermasten ud og lad være
med at bruge det yderste led på masten; det er
for tyndt. Monter stråleren i  toppen med isole-
ringsbånd ( farve underordnet!! ) hele vejen ned
med ca. 30 cm. mellemrum. 
Monter et 50 Ohm kabel, f.eks. RG213, og sæt
masten i vertikal stilling og sæt nu radialerne i
en vinkel på ca.  45 grader. 

Figur 2. Her ser vi op langs antennemasten.

Du kan med fordel binde noget snor i enden af
radialerne for at kunne sætte dem fast med en
pløk i jorden.
Nu skulle du være klar til at checke dit VSWR.

Figur 1. OZ7AMGs Field Day antenne i 
strandkanten

Med en længde på 5,05 meter burde den være i
stand til at dække hele båndet, men ellers kan
man korte lidt af stråleren. Det er altid lettere at
forkorte end at forlænge. 

Jeg selv har lavet antennen med 4 radialer og sat
den op ad min gittermast, den virker helt fint,
men tråden/antennen må ikke røre masten.
Antennen har et fint VSWR på 14  MHz og kan
med en tuner tunes til 18, 21 24 og 29 MHz med
pæne rapporter respons fra diverse DX stationer.

Prøv selv, du vil blive overrasket over hvor godt
den virker. Nu må man ikke sammenligne denne
antenne med en 3 elementet Yagi i 20 meters
højde, men for dem der ikke har mulighed for
gittermast og store antenner, kan dette være en
løsning for at komme i luften på HF og få kørt
noget DX. 

Vil man køre på andre frekvenser, kan man lave
tråde der er tilpasset båndet og lige så mange
radialer, man måtte ønske,  jo flere jo bedre. Jeg
vil jeg nævne at vi i EDR Amager OZ7AMG/OZ7A
brugte denne 1 antenne på 14 MHz GP på Field-
day 2010 og fik kørt 802 QSOer med antennen
placeret nær vandet i Asserbo Plantage / Melby
lejren. 
Det tog mindre end 30 minutter at sætte den op
og pille den ned, så det var nemt for Field Day
teamet efter en hård nat.

God fornøjelse med antennebygningen. Jeg
håber du bliver ligeså glad som vi er for vores
"DX ANTENNE".

Af: OZ7AAM Jan Nordmark Hansen

14 MHz GP Vertikal antenne

OZ
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21 m tråd-loop som
firebånds antenne 

Af DL2RD

Loopen er oprindelig T95C's idé og kører på 40,
30, 20 og 15 m. I nedenstående artikel af under-
kastes antennen imidlertid en grundig analyse
med brug af EZNEC. Der lægges særlig vægt på
de konsekvenser som tilpasningen medfører. Der
omtales også en variant til 80 og 40 m.

I et ukrainsk amatørblad fandt jeg en kortfattet
artikel om en trekantet loop-antenne af kobber-
tråd som skulle kunne fungere på 15, 20, 30 og
40 meter. Den behøvede kun et ophængnings-
punkt i 8-9 m højde, og det gør den interessant
for amatører som ikke har deres egen 17 meter
gittermast. Ikke mindst er antennen tillokkende
til portabelbrug hvor man kan hænge den op i
en glasfibermast eller et højt træ. Lad os først se
på figur 1 som viser en trekantet loop der fødes
i spidsen og derfor har en horisontal udstrålings-
vinkel. Dens omkreds svarer til helbølge-reso-
nans i 14 MHz båndet. Ifølge [1] skulle dens ful-
de længde i meter være Lm = 305/fMHz
svarende til midt i båndet. F = 14,175 MHz, altså
21,5 meter.

Figur 1. Principskitse af antennen. Spolen ind-
sættes på 30 m. På 40 og 15 m skal forbindelsen
mellem de to antennedele adskilles. Målene
gælder for uisoleret tråd

På 10,1 MHz er loopen for kort. Det klares med
opsplitning midt på den nederste side og ind-
sættelse af en passende forlængerspole.  Når
antennen bliver helt skilt ad forneden, har vi
derefter to adskilte tråde på hver 10,75 m, med
andre ord en inverted V-antenne hvis sider er
bøjet opad. Den skulle så foruden halvbølge-
resonans på 7 MHz samtidig danne 3?/2 resonans
på 21 MHz.

Figur 2. Forslag til omskifterboxen. De to dæk på
omskifteren kan også erstattes af et relæer

På det sted hvor antennen er skilt ad, er det
praktisk at indsætte en omskifter, enten manuel
eller ved hjælp af et relæ. Så langt, så godt.

Beregning over ægte jord
Det varer ikke længe at indtaste trådantennen i
EZNEC. Jeg anvendte EZNEC+ version 4.0.7, og
den ægte jord indgår så med s = 0,005 S/m, og er
= 13. Det viser sig da at antennelængden skal
forlænges til 22,5 m, men så får vi også en Delta-
loop med et lavt standbølgeforhold inden for
båndgrænserne og den forventede fødeimpe-
dans på ca. 100 Ohm. Kun på 40 m ser det ikke
så godt ud: Selv om man "skærer" et 20 cm langt
stykke væk midt på (svarende ganske godt til de
komponenter der indgår i omskiftersystemet og
til en rimelig isolation af de to højohmede trå-
dender), så ligger resonansen godt 100 kHz
under 7 MHz. Det viser sig altså at det - mod kon-
struktørens idé - nok er bedre først at forlænge
inverted V antennen til resonans på 40 meter, og

Figur 3. Principskitse af 40 og 80 m loopen. På 80 m
skal forbindelsen mellem de to dipolhalvdele fjernes.

Oversat fra Funkamateur 6, 2005 og bearbejdet af 
OZ5RM, Rick Meilstrup, Geelskovparken 12, 1, 2830 Virum
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så ved hjælp af en lille stub at skaffe resonans på
20 m. Også resonansen på 15 m ligger noget ved
siden af, selv om den passer nøjagtigt på 40 m.
Med lidt forsøg lader det sig dog gøre at finde et
kompromis, som det fremgår af tabel 1.
Til den nødvendige forlængelse på 20 m kan den
omtalte stub (vist i figur 1) anvendes. Den består
af to parallelle 25 cm lange tråde forbundet med
20 cm tråd forneden. Samme formål kan opfyl-
des af en lille spole på 0,4 µH.  Til 30 m loopen
skal spolen formelt være på 17,1 µH, men i prax-
is må man prøve sig frem til den rette værdi.
Man kan som udgangspunkt vikle 30 vindinger 1
mm CuL på en 50 mm form. Ifølge DL5SWBs
Mini-Ringkernrechner version 1.1.2, som også
klarer "luftspoler" skal der, i det mindste teore-
tisk, være på 21 vindinger med 1 mm afstand.
Tabel 1 viser de simulerede (EZNEC) resonansfor-
hold. Facit er at antennen egentlig kun er tilpas-
set 50 ohm coaxialkabel på 15 og 30 m. For 20 m
burde der indsættes en 2:1 balun, men den ville
modarbejde resonansforholdene på de andre
bånd. Vi klarer os dog, som vi straks skal se, med
en direkte forbindelse til kablet.

I coax-kablets dæmpning indgår tabene pga.
den reflekterede energi to gange med det resul-
tat at standbølgeforholdene, især ved længere
kabler, ikke bliver så høje som tabellen angiver.
Eksempelvis taber man på 20 m ved et SWR på 3
bare 1,25 dB, og det høres ikke i den anden ende
af en forbindelse - såfremt transceiveren ikke
lukker ned for effekten ved dette SWR. Men
noget ugunstigere står de til på 40 m. Her stiger
SWR til 4, og kabeldæmpningen øges. Ved et 30
m langt kabel optræder der dog stadig nogen-
lunde rimelige forhold for senderen at arbejde

med, hvilket fremgår af den viste tabel. Derfor
vil en lille tuner i eller ved transceiveren være på
sin plads, selv om den jo ikke trækker antennen
i resonans, men kun sørger for tilpasning ved
senderudgangen.

Opbygning
Et forslag til en omskifterbox vises i figur 2. Her
anvendes en omskifter med to dæk. Man bør,
især ved brug af et relæ, huske på at sørge for
tilstrækkelig afstand mellem enderne af de to
antennehalvdele, for på 40 og 15 meter opstår
der et spændingsmaksimum her. Jeg er under
simulationen gået ud fra at der anvendes uisole-
ret tråd; anvendes der isoleret tråd, skal de to
antennehalvdele forkortes til 95 %. Under alle
omstændigheder vil det være nødvendigt med
en afsluttende trimning pga. de stedlige forhold,
ikke mindst jordbunden. Det er klogt at vikle
coax-kablet ved fødepunktet op til en strømbal-
un, 5-10 vindinger med 15-25 cm diameter. Vin-
dingerne skal placeres pænt ved siden af hinan-
den eller som en spiral., ikke rodet sammen. Her-
efter er en egentlig balun unødvendig.

Man skal ikke forvente sig vidundere af en sådan
kompromis-antenne. Der er ingen tydelig hori-
sontal retningsvirkning, og de vertikale
udstrålingsdiagrammer viser at en stor del går
stejlt opad. Når antennen bruges som bøjet
inverted V, er dette let at indse, for dipolens
ender er udsat for stor dæmpning så tæt ved jor-
den. 

Desuden er fødningen i toppen af trekanten (der
er nødvendig for kompromiserne på 40 og 15 m)
er ikke noget heldigt valg for en loop hvad

Tabel 1: EZNEC-simulerede resonansforhold for 4 bånds loopen. 

Bånd fres Zrest/Ohm sres* sL* sH*
40 m 6,97 16,0 3,12 3,14 4,0
30 m 10,125 58,0 1,16 1,2 1,23
20 m 14,175 114 2,28 2,43 3,36
15 m 21,3 51,5 1,05 2,8 1,68
*) SWR på resonansfrekvensen, ved den lave og den høje båndgrænse

Tabel 1a: SWR på sendersiden ved 30 m RG58CU

Bånd a/dB sL/TX sH/TX
40 m 1,32 2,22 2,59
20 m 1,88 1,68 2,08
Ved 30 m RG213U
40 m 0,52 2,68 3,28
20 m 0,74 1,98 2,68
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angår den flade udstråling der er nødvendig til
DX.

En anden udgave til 40 og 80 m
Når disse erfaringer er gjort, er det nærliggende
også at prøve en 80 og 40 m version. Figur 3 viser
opbygningen, og denne gang er der ved simula-
tionen brugt isoleret tråd. Vi tænker os at den
gamle mastehøjde på 10 meter forøges til 17,8 m
med en lægte. Som det fremgår af tabel 3, ligger
impedansen for 40 m langt over 50 ?, og for 80
m langt under. Standbølgeforholdene forekom-
mer - i sammenligning med den første version -
vanskeligere at klare. Den omvendte V antenne
viser sig at være temmelig smalbåndet på 80 m
da SWR selv ved resonansfrekvensen er stort.
Dimensioneringen i figur 3 er derfor beregnet på
CW-delen af dette bånd. En lille tuner ved eller
inde i transceiveren kan ikke undværes. Den
horisontale retningsvirkning er i begge tilfælde
nærmest cirkelformet, og det vertikale diagram
udviser - som det ses i tabel 4 - mest udstråling
stejlt opad. Til brug i ens eget land og nærtrafik
i Europa er denne kompromisløsning dog særde-
les anvendelig. 
Til slut skal det betones at alle antenner i artik-

len er blevet simuleret på pc'en, men redaktio-
nen hører meget gerne om praktiske erfaringer
fra læserne.

Litteraturliste:
Dautovic, M. T95C: Opjat Delta Loope. Radio T99
2004 hæfte 3
Burmeister. W. DL5SWB: Software for Amateur
Radio. www.dl5swb.de

Collins 75A-4 modtager
Denne modtager, der kom på markedet i 1955, anses af
mange for en af de bedste amatørmodtagere med rør,
der nogensinde er bygget. - ARRL har nu haft den til
afprøvning på deres laboratorium efter deres standard
procedurer og  "anmeldt" den i "QST" Januar 2006. 
75A-4 modellen har bl.a. passband tuning, notch filter,
AVC for SSB og separate detektorer for AM/SSB-CW. I
øvrigt de særlige kendetegn for Collins: X-tal styret 1.
oscillator, meget stabil PTO og mekaniske filtre i 2. MF. 
ARRL's målinger samt direkte sammenligning med lyt-
ning på en moderne modtager viser, at den gamle Collins
står sig særdeles godt med hensyn til at grave svage sig-
naler frem. Den har noget udefinerbart, som gør, at den
er mere behagelig at lytte på end en moderne modtager.
(Noget der også slår en ved andre gamle rørmodtagere,
synes jeg).
Derimod lever Collins modtageren ikke op til moderne
data for blokering og intermodulation.
Konstruktørerne dengang var opmærksomme på disse
svagheder, men kunne ikke gøre det bedre med den tek-
nik, de havde til rådighed.
Stu Cohen, N1SC: Vintage Product Review - The Collins
75A-4 Receiver.
QST Januar 2006 p.36 - 39

OZ8BN
CQ-maskine
Til nogle transceivere kan man som ekstraudstyr få en
opkaldsenhed, hvor man kan indtale f.eks. et CQ-call. Har
din station ikke den mulighed, så må man bygge noget
selv, og DG7XO viser i en artikel hvorledes han har løst det
problem. To integrerede kredsløb samt nogle få diskrete
komponenter klarer tingene. Der er i udstrakt grad brugt
SMD-komponenter, og artiklen rummer printlayout (46
mm x 50 mm, samt stykliste og fotos af konstruktionen.
DG7XO: CQ-Rufer im Transceiver. CQ-DL 1-2006 side 34
- 36

OZ8XW

Tabel 2 Simuleret gain for maximal udstråling samt for lav udstrålingsvinkel
Bånd Gmax/dBi GDX/dBi
40 m 2,15 ved 90 grader -2,63 ved 22 grader
30 m 2,98 ved 90 grader -3,72 ved 17 grader
20 m 4,07 ved 60 grader -4,35 ved 11 grader
15 m 5,18 ved 31 grader -1,98 ved 8 grader

Tabel 3:
Beregnede resonansforhold for 40 og 80 m loopen.
Bånd fres Zrest/? sres* sL* sH*
40 m 7,05 192 3,83 3,79 4,0
80 m 3,55 20,4 2,46 3,27 4,15#
*) SWR på resonansfrekvensen, ved den lave og den høje båndgrænse
#) ved 3,65 MHz

Tabel 4:
Beregnet gain for 40 og 80 m loopen for maximal udstråling og ved lav udstrålingsvinkel
Bånd Gmax/dBi GDX/dBi
40 m 2,83 ved  90 grader -3,1 ved 22 grader
80 m 0,47 ved 90 grader -2,65 ved 30 grader 

O Z

Fra andre blade
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Forhistorien
I EDR Gladsaxe havde vi for år tilbage på Field
Day brugt en 16 meter lang piskantenne til 80
meter. Den antenne tunede vi med en Skanti
antennetuner ATU 8250. Antennen var ganske
god til langdistance, men det kneb med at høre
de danske FD stationer. Så blev Skanti radioen
sendt på pension og erstattet af et set-up med
bl.a. et opgraderet SB200 trin med 900 W
udgangseffekt og to dipoler. De 16 meter alumi-
nium endte hos mig. Vi har så i en del år kørt
med de to dipoler, og der kommer mange FD sta-
tioner i kassen.

Nu er lavthængende dipoler ikke ret gode til
langdistance på 80 meter, men de er gode til
NVIS. Det kunne så være interessant at prøve at
opsætte en vertikal antenne sammen med en
dipol, så vi kunne bruge dipolen om dagen til at
køre de lokale FD stationer på NVIS og vertikalen
om natten til langdistance via ionosfæren. Det
burde give flere point. Nu var der bare det lille
problem at 16 meter pisken krævede en anten-
netuner, der kan klare mindst 900 W. Sådan en
kan købes, men det er ikke så interessant. Altså
måtte jeg finde på noget andet.

I litteraturen og på nettet kan man læse at en
lodret 43 fod lang antenne er svaret på alt. Den
kan med en slags mirakelboks bringes til at køre
på alle HF bånd, så det lyder jo godt. 43 fod er
godt og vel 13 meter, og jeg havde jo 16 meter
liggende.

43 fod på 3,5 MHz 
Holder vi os nu til et bånd, så har en 13 meter
lang vertikal antenne på et godt jordplan (30+
radialer) en fødepunktsimpedans på omkring
2000 Ohm parallelt med ca. 200 pF. Det er en ret
trist impedans at skulle tilpasse til 50 Ohm, især
på kW niveau med en traditionel tuner. I stedet
for et bygge en rigtig tuner kan man bygge et
enkeltbånds tilpasningsled, som vi ser i figur 1.
Leddet består af to komponenter: En stor spole
med udtag og en 4:1 UNUN. 

Figur 2. 9 uH viklet på en Amidon T400-2. 
Det er en rigtig spole.

Ideen er at antennen tilsluttes til toppen af spo-
len, og spolen bringes i resonans på 3,6 MHz ved
hjælp af antennekapaciteten på 200 pF. Nu har vi
så en svingningskreds der er belastet med 2000
Ohm. På spolen laves nu et udtag, ca. der hvor
impedansen er 200 Ohm. I 200 Ohms punktet til-
sluttes en 4:1 UNUN der så nedtransformerer de
200 Ohm til 50 Ohm, og det var det. 

Opbygningen af tilpasningsleddet
Spolen skal have resonans på 3,6 MHz med ca.
200 pF, så den skal have en selvinduktion på ca.
9 uH og kunne klare 900 W, så det duer ikke med
en 80 øres spole. Man kan lave en luftspole eller
en toriodspole. Jeg har valgt at vikle spolen på
en Amidon pulverjern toriode T400-2 med en
diameter på 102 mm. Husk det er en afstemt
kreds, så det skal være en pulverjern kerne. 
Spolen består af 23 vindinger 1,2 mm lakisoleret
tråd nogenlunde jævt fordelt over hele omkred-
sen . Jeg kunne muligvis få et bedre Q (og min-
dre tab) ved at anvende svær litzetråd, men
spørgsmålet er, om det er arbejdet værd. 

Af: TR

43 fods vertikalantenne, the OZ7J way

Figur 1. Diagrammet af tilpasningsboksen.
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Figur 3. UNUN'en er et almindeligt 
standarddesign.

På spolen er der lavet udtag ved 3, 4, 5 og 6 vin-
dinger fra stel og ved 20, 21, 22 vindinger samt i
toppen. Antennen tilsluttes et af udtagene i top-
pen og UNUN'en tilsluttes et af de andre udtag.
Se figur 2.
UNUN'en er en ganske traditionel type her viklet
på 2 stk. Philips ferritkerner 4C65 med en diame-
ter på 36 mm. Bemærk at her er brugt ferrit, for
det er nemlig ikke en afstemt kreds. Det er en
type jeg har bygget i utallige eksemplarer. Her er
de to viklinger snoet sammen, men det er ikke
absolut nødvendigt.
Det hele er så forbundet efter figur 1 og indbyg-
get i en for hånden værende kasse, jeg engang
har købt for en tier. 

Figur 4. Her ser vi det hele bygget sammen i en
lille plastæske. 

Antennen og UNUN'en forbindes til spolen med
et par ledninger med krokodillenæb.

Kassen er absolut ikke vandtæt, men til FD brug
er det udmærket. Låget går ud over kanten, så
stiller man den vandret med låget opad, tager
den fint en regnskylle. Spole og UNUN er fixeret
med et par klatter fra limpistolen. Ikke særligt
kønt, men det virker. Se ellers figur 4.
I princippet har man ikke behov for at justere
efter at antennen er sat op og de rigtige indstil-
linger fundet, og så kunne man jo forsegle
æsken, hvis man absolut vil have det helt vand-
tæt. 

Antennepisken
Selve antennen er der ikke så meget at sige om.
Den består af 2 aluminiumsrør der passer nogen-
lunde ind i hinanden og af en gammel CB halv-
bølgeantenne som topdel. 

Figur 5. Bundstykket af pisken. Isolatoren er fra
S-banen. Kassen med tilpasningen er i dag

erstattet af den der er vist i figur 4. 

Alle rørene er slidset op i den ene ende og sam-
let med slangebindere. Det er en simpel og let
måde at samle rørene på. Pisken er afbarduneret
med 3 barduner der er fastgjort til et beslag ca.
midt på masten. Pisken skal isoleres fra jorden,
og det er gjort med brug af en meget stor isola-
tor (surplus fra S-banen), som er forsynet med en
tap, som bundrøret sættes ned over, så det ikke
kan skride ud. Se figur 5.

Justeringen
Efter at antennen er sat op og jordplanet er lagt
ud, skal de rigtige udtag på spolen findes. Her
skal man bruge en antenneanalysator, Autek,
MFJ eller hvad man nu har. 
Man starter med at forbinde UNUN'en til udta-
get 5 vindinger fra stel og måler impedansen.
Herefter flytter man piskens tilslutning til det
udtag i toppen, hvor der er resonans. 
Det kan vi aflæse på antenenanalysatoren ved at
impedansen er reel. 
Når det rette udtag til pisken er fundet, flytter
man på UNUN'ens udtag til VSWR er så lavt som
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muligt. På FD10 havde vi et fornuftigt VSWR
(under 1,5 :1) over stort set hele båndet. Kun
helt nede i bunden begyndte VSWR at vokse,
men ikke mere end at SB 200 kunne klare det.

Efterskrift
Der er vist, hvorledes man bygger et simpelt til-

pasningsled til en 43 fods vertikalantenne til
brug på 80 meter. 
Tilpasningen er dimensioneret til mindst 900 W
og har vist at det kan klare opgaven under FD10.
Princippet i tilpasningsleddet kan overføres til
andre bånd, hvis man f.eks. vil anvende den sam-
me antenne på 160 meter eller 40 meter.

Vertikal yagi?
Hvis jeg køber en 9 elm. Yagi antenne fra forlaget,
f.eks. Tonna 20809, 9 element yagi, og ønsker at bru-
ge den vertikalt, hvordan skal jeg anbringe anten-
nekablet for ikke at ødelægge udstrålingsdiagram-
met på antennen? Der må jo f.eks. ikke være et
masterør op mellem elementerne på antennen. Eller
er det bare en dårlig ide at bruge den vertikalt? Jeg
bruger selvfølgelig et toprør af isolerende materiale.
Jeg er ikke interesseret i contest eller DX. Jeg vil bru-
ge antennen til at have simplex QSO med diverse
medamatører, der for langt de flestes vedkommen-
de kører med GP antenner. Og da jeg i forvejen har
en Diamond X-200N 2 meter/ 70 cm GP antenne
med et rimeligt (ca. 6-8 dB) gain, skal jeg have noget,
der giver væsentlig mere rækkevidde.

Ja, det vil være en god ide at holde antennekablet
ude af antennens plan så vidt muligt, det nu lader
sig gøre. Det nemmeste er at føre kablet langs bom-
men og ned af den isolerede øverste del af masten.
På side 7 i Tonnas databladsamling på
http://www.f9ft.com/pdf/Cate.pdf kan du se et
eksempel, hvor kablet er ført på denne måde i en
krydsyagi. Dette arrangement giver sikkert lidt uba-
lance i udstrålingsdiagrammet. En anden måde er at
føre kablet bagud langs bommen, ned bag reflekto-
ren og i en bue ned til masten. Det kræver et lidt
andet balancepunkt for antennens ophængning og
kan være lidt mekanisk hårdt ved kablet. Her er kab-
let godt fri af antennens elementer. Jeg vil anbefale
metoden med at føre kablet ned langs den ikke-
ledende mast.
Ifølge databladet for Diamonden er gainet 6 decibel
(forkortes dB) på 2 meter. Jeg har ikke kunnet finde
noget om, hvilken slags decibeller, der er tale om. 6
dB svarer til en forøgelse af effekten på fire gange,
og for at opnå det, vil det som en tommelfingerre-

gel kræve fire korrekt sammenfasede dipoler, altså
en antenne, der i hvert fald er omkring fire meter
høj. Diamonden bruger to stykker 5/8 antenneele-
menter i stedet. Jeg vil tro, at de 6 dB nok bedst ses
i forhold til en isotropisk stråler, som har et gain, der
er ca. 2,16 dB mindre end en dipol. Diamonden har
derfor nok et realistisk gain på omkring 4 dB over en
dipol (forkortes dBd) 
(TR note: Jeg tror ikke der er meget mere end 3 dBd
i sådan fætter).
Jeg vil derfor tro, at du kan opnå en realistisk
forøgelse af gain på 6 til 8 dB ved at skifte til en 9
elements yagi. Du får så et signalniveau, der er 6 til
8 dB kraftigere end det, du har nu.
Er det så værd at gå efter? 
Nu regner jeg med, at du bruger PM modulation til
dine QSO'er, da de andre kører med lodrette anten-
ner. PM (fasemodulation) har jo den egenskab, at
der er en tærskelværdi for det modtagne
signal/støjforhold. Når signalniveauet falder, stiger
støj og især knas-niveauet ret pludseligt op ved et
bestemt lille niveau. Hvis dine medamatørers signa-
ler ligger tæt på denne støj/knas-grænse, er der en
ide i at sætte større antenner op og få glæde af nog-
le få decibel mere. Er signalerne normalt bare lidt
kraftigere, er der ikke meget at hente, idet f.eks. 3
dB mere signal ikke vil få signal/støjforholdet til at
ændre sig væsentligt. Til FM/PM brug skal der en
forøgelse af signalniveauet på omkring 10 dB til for
at løfte et uhørligt signal ud af støjen til noget, man
lige kan kommunikere med, altså bestemt ikke
'armchair copy'.
Så derfor: Hvis du lige kan høre din modpart nu: Ja,
yagien vil sikkert hjælpe. Hvis du ikke kan høre mod-
parten nu: Nej, yagien giver ikke nok extra signal.
Jeg understreger, at ovenstående betragtninger
gælder for FM/PM. For SSB vil forholdet være et
noget andet.

Min måned på klinikken
Af Radiodoktoren: radiodoktoren@edr.dk

På www.edr.dk har radiodoktoren åbnet konsultation og er klar til at sva-
re på radiotekniske spørgsmål. Man kan i fortrolighed skrive til Radio-
doktoren@edr.dk og få spørgsmål og svar bragt i radiodoktorens konsul-
tation under forummet på www.edr.dk . Her kan andre EDR medlemmer
også kommentere spørgsmål og svar og også gerne under eget navn stil-
le spørgsmål. Jeg har valgt at bringe en redigeret udgave af udvalgte
spørgsmål og svar i OZ et stykke tid efter, at de har været behandlet på
www.edr. Det gælder især i tilfælde, hvor der er modtaget tilbagemel-
dinger, der viser, at svarene har virket efter hensigten.

OZ
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I løkken kan der bindes et stykke snor, så der er
noget til at hænge antennen op med.
Til sidst bukkes de fire radialer 45 grader nedad,

og et 50 Ohms coaxialkabel med et påmonteret
PL-stik skrues i PL-fatningen.

Figur 4. På plads på loftet.

70 MHz J antenne

Denne 4m antenne laves f.eks. af ½ tomme kob-
berrør eller aluminiums rør. 
Antennen er vist på figur 1. 
T punktet kan laves med et rør T stykke og buk-
ket kan laves med en rør vinkel, det hele loddes
eller skrues sammen. 
For at forstærke antennen kan der puttes en
bambus eller glasfiber stang ned gennem det
lange rør.

Fødepunktet som sidder 0,101m over T punktet
flytter man lidt op eller ned for at få antennen i
korrekt SWR forhold.

De to punkter, hvor coaxialkablet tilsluttes, sid-
der over for hverandre i præcis samme højde.
Man kan f.eks. bruge to slange spændebånd til
at fastgøre kabelenderne og lidt silikone til at
sikre mod at der løber vand i kablet. 
Alle mål på tegningen er i meter.

Fundet på nettet af OZ1HPL

Teknisk notits

Fig. 1

Prøvemedlemsskab
4 numre OZ for 50 kr

Ring 66 15 65 11 for nærmere information

OZ
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hænge op. Den fås endda i forskellige udgaver
alt afhængig af sendeeffekten. Fritzel har et
meget fint og instruktivt datablad liggende på
nettet, med en meget udførlig forklaring på vir-
kemåden, samt noget af historien bag antennen.
Fritzels SWR-data svarer ikke til mine, men det
kan komme af, at de arbejder med en lidt korte-

re antennelængde ophængt noget højere over
jorden, og endvidere anvender de en 1:6 balun.
Fritzel's antenne er sandsynligvis kortere, fordi
den også skal kunne sælges til kommercielt
brug. 
I øvrigt oplyser de, at der skulle være ca. 20.000
antenner af denne type i brug.

Kvart- eller halvbølgeantenner til 2190 m kan
virke afskrækkende, og afholde mange radioa-
matører fra at bruge langbølgebåndet. Men det
er muligt at køre med forkortede antenner!

På kortbølge bruges ofte en dipol på 41 meter.
Bruges en sådan på 2190 meter, ville det svare til
at bruge en antenne på 1,5 meter på 80-meter-
båndet. Og det kan man opnå gode forbindelser
med. Så der er basis for eksperimenter med for-
kortede antenner på langbølge også.

Fra dipol til monopol
Den eksisterende 80-meterdipol og dens føde-
ledning er et udmærket udgangspunkt for de
første forsøg. Den arbejder normalt horisontalt
polariseret. Den er ikke egnet til horisontal pola-
risering på langbølge, dels på grund af den lave
højde over jord, dels på grund af de ringe jord-
forhold. Forbinder man derimod inder- og yder-
leder på fødeledningen, som i figur 1, fås en T-
antenne med vertikal polarisering. Den kan med
en afstemningsenhed fungere som monopol
mod jord.

Figur 1. T-antenne med vertikal polarisation

Tabsfyldte, korte monopolantenner
Ækvivalentdiagrammet for en tabsfyldt, kort
monopolantenne kan er en serieforbindelse af
antennekapaciteten, strålingsmodstanden og
summen af tabsmodstandene. Det betyder bl.a.
at afstemning af en kort monopolantenne er
enkel. 

En antenneafstemningsenhed til 
forkortede langbølgeantenner

Af DJ2EY, Rudolf Kohl
Bearbejdet fra CQ DL 4, 2006
af OZ5DW, Peter Raabye

Figur 2. Forlængerspole, opbygget af flere delspoler

OZ
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Figur 4. Afstemningsenheden

Med en forlængerspole bringer man antenneka-
paciteten til resonans på arbejdsfrekvensen.
Som det ses i figur 2, består den af spolerne L1 til
L6 til grovafstemning, og et variometer til finaf-
stemning. Den samlede selvinduktion i forlæn-
gerspolen er 7 mH. 
Det gør det muligt at afstemme antennetråde
fra ca. 30 meters længde på 137 kHz. Resonans
ses som maksimal antennestrøm og findes ved at

måle med et HF amperemeter. Ved resonans ser
senderen en rent ohmsk belastning. 
Denne ohmske belastning tilpasses herefter med
en autotransformator ST, viklet på en toroidker-
ne. ST er bygget med flere udtag. 
Den bedste tilpasning findes derefter ved hjælp
af det tidligere beskrevne SWR-meter.

Antennens virkningsgrad og tab
Forholdet mellem strålingsmodstand og summen
af alle tabsmodstande afgør virkningsgrad. For
at optimere systemet, må disse tabsmodstande
idenficeres og minimeres. Strålingsmodstanden
afhænger af antennelængden, og kan for korte
monopoler aflæses i nomogrammet i figur 3. 
For antennelængder mellem 10 og 100 meter
ligger strålingsmodstanden mellem 0,008 og 0,8
Ohm. Det fremgår af nomogrammet, at strå-
lingsmodstanden for korte monopoler stiger med 

Figur 5. Ledningsføring i betjeningspulten

Figur 3. Nomogram over strålingsmodstand versus antennelængde for korte monopoler på 137 kHz
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kvadratet på antennelængden. Tabsmodstande-
ne kan måles med en simpel HF-målebro på fre-
kvensen. Tabsmodstanden i forlængerspolen på
7 mH er ved 137 kHz 11 Ohm. For at mindske tab
i tråden på grund af skineffekten anvendes
litzetråd. Spole 1 vikles med 0,4 mm vindingsaf-
stand for at hæve tærsklen for spændingsover-
slag og for at sænke egenkapaciteten. Det
største tab ligger i jordmodstanden, der her
omfatter indflydelse fra træer og huse nær
antennen, og dielektriske tab i isolatorer. I ama-
tørsammenhæng kan den næppe bringes under
40 Ohm.
Derfor gælder det for korte monopolantenner,
at "en god jord er den bedste HF-forstærker".

Jordsystemet
Jordsystemet er den væsentligste del af en
monopolantenne!   Man  må aldrig  forbinde til

Figur 6. Gnister i mørket

husets installationsjord. For at forhindre en
sådan forbindelse over fødeledningen, skal der
bruges en tilstrækkeligt effektiv drosselspole
med tilstrækkelig selvinduktion. 

Figur 7. "Dummyload" - antennemodel 
til langbølge

Den udstrålede effekt bestemmes enklest som
produktet af strålingsmodstand og kvadratet på
antennestrømmen. Måling af antennestrømmen
er derfor vigtig til bestemmelse af antennens
virkningsgrad. Derfor er der med en transforma-
tor, SW, koblet en ensretter og et amperemeter
til opstillingen.
Den mekaniske opbygning ses i figur 4. Forlæn-
gerspolen er viklet på 160 mm plastrør fra byg-
gemarkedet. 

De enkelte rør er samlet koncentrisk med dreje-
de bunde. Top og bund holdes sammen med
trælister. Spoler og lister er lakeret flere gange
med klar skibslak for at beskytte mod fugt.
Variometeret ses nederst til højre i figur 4. Den
ydre spole er viklet på et pertinaxrør og har fle-
re udtag. Finafstemning gøres med en forskyde-
lig inderspole. I det fri skal der også være en fug-
tafvisende hætte over opstillingen. I betjenings-
pulten findes måleinstrumenter til antennestrøm
og SWR, drejeomskifter til impedansomstilling,
coaxialtilslutning og en jordklemme. Forbindel-
serne i betjeningspulten ses i figur 5.



Anvendelse
Før man går i luften, kan det betale sig at ekspe-
rimentere på arbejdsbordet. Til det er en model
af den eksisterende udendørsantenne nyttig. En
sådan model gør det muligt at optimere kompo-
nentværdier og at udføre interessante ekspri-
menter. 

Man kan efterligne virkningsgrad og tilpasning
til senderen, og prøve alle komponenter, om der
kommer overslag. Man får lejlighed til at opleve
livet som "gnist" igen, specielt i et mørkelagt
rum, hvor man ser gnister fra ikke afrundede
kanter og hvor man kan dufte ozon fra HF-feltet
(figur 6). 

Vær i øvrigt forsigtig med HF-højspænding. Det
kan give nogle grimme brandsår. (TR note: Ja
mon ikke. En kollega stod en gang tæt på en 500
kHz tuner tilsluttet en ca. 100 W sender. 

Der sprang en gnist fra antennehornet og over
til hans skjorte, og der gik ild i skjorten.)

Antennemodellen
Figur 7 viser den praktiske udførelse af en anten-
nemodel. Den egentlige antennekapacitet kopi-
eres med flere højspændingsisolerede keramik-
kondensatorer, rent ohmske modstande simule-
rer strålingsmodstand og tabsmodstande. 
Et justerbart gnistgab virker som overspænd-
ingsbeskyttelse. De afrundede aluminiumhætter
på belastningsmodstandene var nødvendige for
at forhindre gnister ved større sendeeffekter.

Resultater fra praktisk brug
Antenneafstemningsenheden blev brugt sam-
men med en 34 m lang L-antenne over jord. Med
en 20 W sender og telegrafi blev der i dagtid
opnået forbindelser op til 300 km.
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I den meget langtrukne periode med meget lav
solaktivitet, er der for alvor "meget at lave" på
160-80 og 40 meter båndene, og her optræder
udbredelsesforholdet, som vi kalder "Grå-Linie-
DX" til stor glæde for fror "de aktive hams". 
I udgaven Fredag den 13. Februar 2009  af
ARRL's ugentlige "Propagation Report "var der
et lille indlæg om Gray-Line-DX - denne spænd-
ende, men vist ikke særlig kendte udbredelses-
form, og det er som et  apropos, denne lille arti-
kel skal læses.
"I OZ Januar 1993 var der på side 26 en kort
omtale, som bringes her in extenso:

Mere om "Grey-Line" - DX.
Dette emne er desværre kun behandlet i for-
holdsvis beskedent omfang i OZ, og i de senere
år har det tilsyneladende været begrænset til
OZ7 JZ, Jans interessante artikel [1] og OZ8T's
omtale af Rudy Faessler, HB9EUs artikel [2] med
de fikse skiver til bestemmelse af, hvornår "gråli-
nien" - altså overgangen mellem lys og mørke og
omvendt - optræder. 
Nu har Tom Russell, N4KG skrevet et omfattende
artikel [3], der behandler denne interessante
udbredelsesform i enkeltheder.
Det er en solid gennemgang på tre sider, og den
er god at stifte bekendtskab med her i de mørke
måneder, medens solen kører på et lavt blus rent
pletmæssigt set!
Han gennemgår særligt forholdene i vintermåne-
derne på den nordlige halvkugle og de resultater,
der kan opnås i den mørke tid på de lave bånd,
hvoraf 160 m jo er det mest uforudsigelige!

Han kommer ind på de forskellige ionosfærelags
indflydelse, og der er definitioner på alle de
behandlede begreber.
Har du programmerne GEOMNO eller GEO-
CLOCK til din rådighed, så har du let ved at se
beliggenheden af "den grå linie", og i MINIPROP
er såvel solopgangs-som nedgangstid angivet for
din egen og for OTH'en for den station, du
ønsker at få qso med, så her kan der også være 
et fingerpeg, om der er chancer for grå-linie DX.

[l]. Jan Hansen, OZ7 JZ, Optimal DX på 160, 80
og 40 m, OZ OKT 1986 pp. 591-593, 

[2]. Rudy Faess/er, HB9EU, "Grey-Line" - DX, cq-
DL 5/88 pp. 

[3].Tom RusseN, N4KG, An Introduction to Gray-
Line DXing, OST NOV 1992 pp. 80-82.

Artiklerne kan fås hos EDRs kopitjeneste

PS. "Grålinien" må vist være et ord, der er frit
opfundet til denne lejlighed - du finder det ikke
i en ordbog! 

Fortsættes på side 131

Grey-Line-DX Revisited Af OZ8T

OZ
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næst flytter den alle data i "resultat", startende
med position 0, som flyttes et trin højere op.
Husk at den nederste position er position 0. Der-
efter henter den ADC data - ordet hedder ADC.
Så får vi konverterens registre High og Low rig-
tigt ind fra konverteren. Den værdi laver vi så
om til mV og stopper den så ind i "resultat" posi-
tion 0. ADC, som vi får den fra konverteren, er en
samling bits, som vi ganger med værdien af LSB
( Least Significant Bit), som er er 5000 mV divi-
deret med antal bits = 1024. Sådan laves en FIFO
buffer. (First In First Out)
Det sidste er en function kaldet "beregnsnit".

Det er lige bestemt hvad den gør, beregner gen-
nemsnit af det antal samples du bad om i defini-
tionen øverst oppe.

Litteratur:
Atmel AVR351, 352 og 353
Atmega329p datablad. ( Fylder 3 ringbind her
hos mig)
Om interrupt: http:/www.nongnu.org/avr-
libc/user-manual/group_avr_interrupts.html.
Arduino sproget: http://arduino.cc/en/reference
Kildetekster: WWW.OZ1EDR.DK . Vælg Arduino
og OZ.

Krav til tunerne
For at kunne arbejde med 100 W kræves kompo-
nenter, der umiddelbart ser overdimensionerede
ud: Kondensatorer uden slæbekontakter og med
stor pladeafstand, og spoler med stor tråddia-
meter. 
Luftspoler af tyk tråd eller tynde rør er uden tvivl
det bedste. 

De bliver imidlertid hurtigt meget store til 160 m
brug, kræver megen plads, og kræver åben
opbygning.

Løsningsforslag
Antennetilpasningen skal bygges med så få kom-
ponenter som muligt, og være enkel og entydig
at betjene - vi taler betjening med én knap. 

Antenneafstemning med parallelkreds
til symmetriske dipoler til 160 m

Af DF2BC, Alfred Klüß, oversat og bear-
bejdet fra CQ DL 5/2011 af Peter Raa-
bye, OZ5DW med tilladelse fra DARC

Almindelige antenneafstemninger
har ofte to problemer med korte
antenner:
Den lave fødeimpedans, der ligger
udenfor tilpasningsområdet, og
komponenterne er ofte underdi-
mensionerede i forhold til de
meget store spændinger, der kan
optræde. 
De kan altså slet ikke tilpasse
meget korte antenner. 
Og når de kan, kommer der over-
slag i kondensatorerne og høje tab i spolerne. 
Man skal slet ikke begynde at tænke på symmetriske antenner og en
balun, uanset type.

OZ
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Figur 1. LC-kredsen med link-kobling

L-led egner sig dårligt, fordi det er svært at opnå
de nødvendige L- og C-værdier. Der kræves såle-
des en parallelsvingningskreds til formålet. En
spole viklet på en toroidkerne kan anvendes,
hvis den dimensioneres kompromisløst. 
Hvis man anvender en kerne med stor diameter,
kan den laves enkelt og hurtigt. Og så tillader
den en kompakt opbygning uden noget nævne-
værdigt spredningsfelt.

En simpel LC-kreds som i figur 1 er grundlag for
de videre forsøg. 
Det tog ugers eksperimenter med jernpulverker-
ner af forskellig størrelse, med forskelligt vin-
dingstal og forskellig tilkobling (både med galv-
anisk kobling og en link-kobling). 
Uden at gå i detaljer med alle forsøgene, viste
det sig nødvendigt med en Amidon T-520-2-ker-
ne med 132,1 mm ydre diameter [1] for at kunne
køre 100 W! 
Se i øvrigt figur 2. 

Ud over at mindre toroider kun kan få den nød-
vendige selvinduktion med meget tyndere tråd,
gik de også meget hurtigt i mætning, og blev
varme.

Resultater og opbygning
T-520-2-kernen forsynes med 47 vindinger isole-
ret 7 x 7 x 0,25 antennetråd med en diameter på
3,4 mm og et trådtværsnit på 2,48 mm [2].
Enderne af vindingen fæstes med kabelbindere.
Med et LDM-2 LC-meter fra Hamware måltes en
iselvinduktion på 53 uH.
Som drejekondensator anvendtes en split stator-
kondensator på 2 x 300 pF og med 2 mm plade-
afstand fra Schubert-Gehäuse [3]. Den maksima-
le kapacitet er ca. 150 pF, og overslagsspændin-
gen er ca. 4 kV. 
Ved at undgå slæbesko på rotoren bliver hånd-
kapacitetens også minimeret. Det var ikke nød-
vendigt at jorde midterpunktet på spolen eller at
jorde rotoren. 
Det viste sig optimalt med en induktiv kobling
med to vindinger. Man undgår en udtag på spo-
len, og kan enkelt indstille den optimale kob-
lingsgrad ved at forskyde sekundæren over pri-
mæren.
Den fuldstændige galvaniske adskillelse til
antennen  betyder også en mindre støjfyldt
modtagning. For at reducere QRM yderligere,
kan den uønskede kapacitative kobling mellem
primær og sekundær udføres med en afskærmet
sekundær, fremstillet af coaxial-kabel, se figur 3
.
Fordi denne artikel ikke er en disputats, henviser
jeg blot til [4], der har detaljer om skærmede
link-spoler.
Et stykke coaxialkabel af RG-58 størrelsen, helst
med dobbelt skærm, afisoleres over 3 cm.

Figur 2. Toroidspolen (Amidon T-
520-2) og tilhøjre tilslutningerne.
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Skærmstrømpe og folie fjernes helt og yderisole-
ringen skubbes lidt tilbage. Inderlederen afisole-
res over ca. 2 cm og fortinnes. 
Forsøgsvis lægges kabelenden omkring pri-
mæren i to vindinger, og man finder det rigtige
sted at fjerne 1-2 cm af den yderste isolering.
Yderisoleringen fjernes på det fundne sted,
uden at skade skærmen. 

Efter igen at have lagt de to vindinger omkring
primæren, netop så stramt, at de kan forskydes
over primæren, loddes inderlederen til yderlede-
ren. Så er den rent magnetiske link-kobling fær-
dig.

Figur 3. Den magnetisk afskæmede link-spole

Kondensatoren har jeg monteret på et stump
bræt af passende størrelse. På oversiden af kon-
densatoren har jeg lagt en plade af printmateri-
ale. 

Den midterste Fritzel-isolator [5] tjener til at hol-
de toroidspolen. I rummet mellem printet og tor-
oiden kan man forskyde sekundæren. Resten af
opstillingen, tilslutningen til paralleltrådsfeede-
ren, og kablet til coaxialstikket, ses i figur 4. 

Disse tilslutningspunkter er monteret direkte på
brættet med skruer og afstandsrør. 
Skalaen monteres med afstandsrør på eksiste-
rende huller i kondensatorens dækplade. 
Efter montering af fire gummifødder er 160 m-
tuneren færdig!

I brug
Sammen med den forkortede 2 x 7 m dipol fra
CQ DL 3/11, s. 189-191, kan systemet afstemmes
til SWR 1:1 mellem 1,8 og 2 MHz. Den nødvendi-
ge kapacitet opnås ved parallelkobling af anten-
nens reaktive komponent og drejekondensato-
ren. 

Antennestrømmen er 4 A og er symmetrisk
inden for 200 mA ved ved 40-50 W sendeeffekt.
Det lokale støjniveau er stærkt reduceret, og den
forbedrede preselektion i tuneren er en fordel
man ikke må undervurdere.

Litteratur og leverandører
[1] www.amidon.de
[2] www.kabel-kusch.de
[3] www.schubert-gehaeuse.de
[4] Karl Rothammel, Y21BK: Antennebuch, 10.

Auflage 1991, Kap. 30.2.  Maßnamen zur Fun-
kentörung, De abgeschirmte Koppelspule, S.
589

[5] www.hofi.de

Figur 4. 
Tilslutningspunkterne på montagebrættet
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De afstemningsled til 160 og 80 m, der er præs-
enteret i [1 og 2] er ret smalbåndede, sammen
med en 2 x7 m dipol [3]. Fra ca. 7 MHz bliver det
dog lidt bedre. 
På 40 og 30 meter er antennen nær en kvartbøl-
ge, og på 20 meter endda over. 
En symmetrisk feeder lover en mere bredbåndet
tilpasning.

Kan det gøres bedre?
Forfatteren havde en symmetrisk tuner, og ville
se, om det kunne lade sig gøre at lave en tilpas-
set version i en enklere udførelse. Specielt skulle
det undersøges, om det kunne gøres med min-
dre end 3 knapper. 
Det skulle også kunne gøres hurtigt, og helst
bygget på en simpel plade. Der er jo andre ting i
verden end at bygge elektronik.

Figur 1. Kombination af serie- og parallelsving-
ningskreds Jumper 1-2 åben, ANT AC = seriefor-
bindelse. Jumper 1-2 lukket, ANT AB eller BC =
parallelforbindelse.

Vejen frem mod målet
Eksperimenter med en drejekondensator og
nogle toroidspoler var ganske lovende. 

Der blev fastlagt størrelser på ringkerner, indukt-
ans, højeste kapacitet etc.  Der skulle kun bruges
én spole uden udtag fra 7 MHz og op. Med 6 µH
og op til 100 pF kan den forkortede dipol med
6,5 m hønsestige afstemmes både parallelt og
serielt på 7, 10,1 og 14 MHz. Seriefødning over
en en ekstra kondensator ved siden af seriekred-
sen blev ikke forsøgt. Maksimalkapaciteten ved
parallelfødning, virker som forkorterkapacitet,
og ødelægger symmetrien, og 100 pF er for lidt
på 160 m. Og så havde det ødeligt billedet af
enknaps-afstemning og enkel opbygning.

Det blev altså til en drejekondensator og en fast
spole, der ved hjælp af en jumper kan skiftes
mellem serie- og parallelforbindelse, se figur 1.
En split-stator kondensator gav to fordele: Små
tab fordi der ikke er en slæbekontakt, og mindre
håndkapacitet. Det sidste er især vigtigt for
båndbredden. Split-stator-kondensatoren er et
byggesæt, som kommer fra Schubert Gehäu-
se[4]. Den hedder DKS-7 og er på 2 x 12-175 pF;
ved serieforbindelse kommer det ned på 6-88 pF.
I praksis tilkommer spredningskapaciteter, der
sætter den reelle værdi til ca. 20-100 pF.  Selvom
afstemningsled til forkortede antenner er sær-
deles kritiske, gav en toroidspole ingen proble-
mer. To  Amidon T-225-2-kerner var tilstrække-
ligt, og kunne rumme 12 vindinger 7 x 7 x 0,20
antennetråd [5]. Kernerne bliver ikke varme ved
100 W. Formodentlig er en enkelt T-225-2 eller T-

Antenneafstemning 
til både serie- og parallelkobling

Af DF2BC Alfred Klüß, oversat og
bearbejdet fra CQ DL 4/2012 af
Peter Raabye, OZ5DW med tilla-
delse fra DARC

Denne minimalistiske antenneafstem-
ning er enkel i opbygning og betjening. 
Der bruges kun to komponenter, og den
muliggør afstemning med en knap på 40, 30
og 20 meter.
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200-2 tilstrækkelig [6]. Med disse erkendelser
startede opbygningen på en plade , in casu et
skærebræt.

Byggeanvisninger
Komponenterne er monteret med små træskru-
er. Montage med gennemgående gevindskruer
er besværligere. Kun de tre keramiske støtteiso-
latorer til to-trådsledningen og det stående
fæste til toroidernes kabelbindere blev lavet
med gennemgående skruer. 
SO-239-stikket og bærepladen til serie/parallel-
omskifteren blev lavet med afstandsrør, skruet
direkte i brættet. Man behøver reelt kun to stik
til omskifteren. 

Figur 2. Omskiftning mellem serie- og parallel-
forbindelse ved hjælp af en jumper.

Omskifteren i figur 2 har godt nok stik, men det
sidste fungerer kun som "parkeringsplads" for
den ubenyttede jumper. Enderne af spolen er
fæstet med kabelbindere. Koblingsspolen Lk er
lavet med en relativt tyk litzetråd på 2,5 mm, så
den kan forskydes på primæren. Tyndere litze
hænger fast mellem primærvindingerne. Som
det ses på figur 3 er der klemkabelsko, der pas-
ser på bananstik, på støtteisolatorerne. Man kan
med lidt mere arbejde montere en isolerende
plade med bananstik.Man kan også vælge den
meget dyrere løsning med højspændings-gen-
nemføringsisolatorer.

Det mest tidskrævende ved projektet er bygning
af kondensatorbyggesættet. Det tager en del tid
før alle dele er fæstnet på gevindstangen, og
rotor og stator er justeret, og kondensatoren
kan køre rundt. Mere er der ikke at sige om det
håndværksmæssige.

Figur 3. Toroidspolen med sekundærvindingen
og tilslutning af coaxialkabel og parallelfeeder.

Betjeningen
Når jumperen ikke er monteret, danner L1 og C1
en seriesvingningskreds, der ligger mellem bene-
ne på feederen via de to yderste tilslutninger.
Når jumperen er sat i, udgør L1 og C1 i stedet en
parallelsvingningskreds mellem på den ene side
de to yderste tilslutninger, og på den anden, den
midterste tilslutning, se figur 2. 
På 7 og 14 MHz kræver min antenne seriekoblin-
gen, og på 10,1 MHz parallelkoblingen. Man
opnår selvfølgelig ikke tuning på alle bånd og
alle impedanser, som med f.eks. en Annecke-, en
Johnson- eller en Z-matchafstemning.

Til slut et citat fra en nu afdød amatørkollega:
Du behøver kun en spole og en kondensator for
at få det hele.

Litteratur og leverandører
[1] Alfred Klüß, DF2BC: Antenneafstemning med

parallelkreds til symmetriske dipoler til 160
m, OZ dec. 2012

[2] Alfred Klüß Serietilpasningsled til 80 meter
antenne især til korte dipoler med parallel-
trådsfeeder OZ jan 2013

[3] Alfred Klüß, DF2BC: Optimale Anpassung
durch Antennenstrommessungen. CQ DL
3/11, s. 189-191.

[4] www.schubert-gehaeuse.de

[5] www.kabel-kusch.de

[6] www.andyquarz.de OZ
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ter har en præcision på 1% - så måler vi effekten
med en præcision på max. 2% - og det til næsten
ingen penge.
I skemaet "Test af køling" kan man aflæse tem-
peraturstigningerne over tid. Testen en foreta-
get med 42 Watt tilført på 145 MHz ved en
omgivelsestemperatur på 25 C°. Det er klart, at
med en større køleplade kan man taste senderen
over længere tid, men holder man sig under de
50 Watt, er det nok til at man kan måle og opt-
rimme et PA-trin (man kan jo nøjes med at taste
senderen medens man justerer).
Hvis man er mere avanceret, kan man jo lave sig
en skala og kalibrere et voltmeter (eller flå et

instrument ud af en gammel 27 MHz powermå-
ler) evt. med en omskifter til flere måleområder.
Så har man et rigtigt Wattmeter.

Komponenter
Ind En BNC (el. N) bøsning for chassis
R1 MP850, 50 Ohm 1% modstand i TO-220 hus
R2 47kOhm  0,25 W
D1 Diode 1N4148, BAV21 eller lign.
C1 10 nF, min. 100Volt (kan evt. undværes)
C2 10 nF gennemføringskondensator
Samt en trykstøbt aluminiumsboks f.eks. Vellem-
an G104, en stump 50 Ohm Stripline og en pro-
cessorkøleplade fra en udrangeret PC

Hvem er ikke blevet lidt misundelige på de fan-
tastiske antenne installationer, der kan findes på
QRZ.COM. Hvem er ikke svævet af sted på en lil-
le lyserød sky efter et besøg på RADIO ARCALAs
hjemmeside. Der finder man bl.a. udstrålingsdia-
gram for antennen på 80 meter. 15,74 dBi i 12
grader. Er det nu man skal lukke øjnene op eller
bare drømme videre? Hvis du læser dette, valgte
du at lukke øjnene op. Spørgsmålet er nu, om du
råder over 20 hektar, en villa grund på 625 kva-
dratmeter eller slet ikke nogen plads? Hvis
ønsket om radiokontakt til Cuba og Saudi Arabi-
en stadig er der, så læs videre.

Er det muligt at blive aktiv på HF?
Jeg bestod min licensprøve og fik sendetilladelse
i 1976. Det blev jeg så ikke mere radioaktiv af,
før jeg genaktiverede mit certifikat i 2006. Siden
2009 har OZ2PI og jeg søgt at gøre vejen til cert-
ifikat lettere for nye radioamatører. Det er så
blevet til ikke så få nye radioamatører siden. På
forsiden af OZ nr. 6 2011 ses nogen af dem i akti-
vitet. Det evigt tilbagevendende spørgsmål er jo
- hvem har lige plads til 40 meter antenne i 80
meter højde? Jeg har så flere gange stillet
spørgsmålet, om det nu også er nødvendigt?
Kan det tænkes, at en cirkel på 80 cm er nok for
at blive aktiv på 20 meter? Jeg har et ønske, om
at amatører kan komme i luften med simpelt og
effektivt grej - gerne hurtigt og let! Diverse for-
handlere står jo i kø med de mest fantastiske
produkter til lige så fantastiske priser. Spørgsmå-
let er så, om ønskerne kan indfries eller der kun
indtræder en bedring i forhandlerens økonomi.

EDR's gode gamle VTS giver jo ikke mange prak-

tiske anvisninger på, hvordan man kommer i
gang. Jeg købte derfor Version 14.0 af the ARRL
Handbook. Det er et kæmpe værk om næsten alt
muligt. Efter at være blevet træt af at læse hen-
visninger til The ARRL Antenna Book, 21st Editi-
on, måtte den også anskaffes. 

Foto 1. Hula-hop ringen med tilbehør: En para-
solfod, et stykke 1 tomme galvaniseret vandrør
med beslag samt lidt litzetråd, en PL hun
bøsning og en stump RG213.

Der står rigtig mange klog ord i de bøger. Der er
også 2 CD'er med til bogen. De indeholder
blandt meget andet det program, som jeg vil
bruge her. Der findes jo artikler og bøger med
opskrifter på antenner, men virker de nu? Det
kunne jo være rart at få en indikation af, om ens
anstrengelser også vil bære frugt.
Det her skal ikke blive tung teori og formler,
men helst en leg frem til noget, der ser sjovt ud.
Hvis man nu vil lege med antenner, hvad skal

Af OZ5HZ, Finn Johansen

Antenne eller ej?

OZ
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man så købe af udstyr. Jeg har købt en antennea-
nalysator til godt 3.000 kr. Spar hellere SWR
metret. Det fortæller nemlig ikke hele sandheden
om antennen. Så har jeg jo også købt de før
omtalte bøger. Det er ca. 4.000 kr. i alt. Hvor meget
antenne kan der købes for de penge? Det kan
række til en G5RV eller en tråd dims. Dem vil jeg
vende tilbage til en anden gang. Værktøj skal der
til, hvis eksperimenterne skal blive til noget.

Figur 1. EZNEC model af GP'en.

Figur 2. Antennens VSWR.

Figur 3. Maksimal udstråling i 15 grader. Det var
jo lige det jeg ville opnå.

Vertikaler skal jo være lykken, kan man læse fle-
re steder. Jeg har så aldrig haft sådan en. Jeg har
heller ikke lyst til at skulle grave eller pløje tråde
ned i jorden. Lavthængende radialnet er jo også
upraktiske. Med fødepunktet placeret på jorden
vil udstrålingen komme ind til naboen i hoved-
højde. Jeg vil tro, det kan give problemer. Jeg vil
derfor gerne have fødepunktet op over tagryg-
gen. Så er vi tilbage ved høje master, vi alligevel
ikke får lov til at opstille, eller er vi? Skal anten-
nen kunne transporteres må masten kunne være
i bilens bagagerum.

Figur 4. Det er jo en fin UFO

På foto 1 ses en løsning i form af en hula-hop
ring. Ringen bragte XYL hjem for et par år siden.
Hun gik til noget gymnastik, så den har hængt
ubrugt i redskabsskuret siden. Det var så de fysi-
ske remedier, jeg har valgt. Det kan man vel altid
få lov til at stille op midlertidigt.

Nu skal der leges i EZ-NEC. 
Det program skal man lege lidt med før man bli-
ver dus med programmet. Hvis ikke man har
rodet med tre dimensioner i koordinatsystemer
før, så er det bare at klø på. X og Y er frem-bak
og højre-venstre. Z er op og ned. 

Hvis man ikke køber EZ-NEC, så kan det anbefa-
les at åbne et af ARRL eksemplerne, så arbejder
man med 200 segmenter. Der er først når man vil
gemme sit arbejde, at man begrænses til 20 seg-
menter. Jeg må sige at de ca. 500 kr. til EZ-NEC er
rigtig godt givet ud. 
Jeg har ikke regnet eller bladret i tykke bøger.
Jeg har bare leget med antennen i EZ-NEC.
Udgangspunktet for det næste er en klassisk GP.
Stråler og radialer er 5 meter. I EZ-NEC ser den ud
som vist på figur 1. 
Når vi regner på det, får vi antennens VSWR og
udstrålingsdiagram i figur 2, 3 og 4. Det ser jo
fornuftigt ud.
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Men hvordan får jeg radialerne til at gå ud fra
fødepunktet i 45 grader?
Det er noget skrammel og med barduner skal jeg
over til naboen. En cirkel med radius 7 meter fra
masten er ikke godt. Der skal altså modeleres
videre. Nu samler vi radialerne lidt i figur 5.
GP'en blev lidt slukøret. Det er her Hula-Hop rin-
gen kom ind i billedet. Radialerne fastgøres til
ringen og ringen får lige tre snore til masten, så
den ikke blæser frem og tilbage.

Figur 5. En GP med et mere vertikalt jordplan

Figur 6. VSWR for den smalle antenne.

Ser vi på den antennes VSWR og udstrålig i figur
6, 7 og 8, ser det også fornuftigt ud. Maksimal
udstråling er uændret i 15 grader. Gainet er ste-
get til det dobbelte, men det er underordnet i
denne sammenhængen. 
Det ser altså ud til, at jeg på en grundplan med en
diameter på 80 cm kan opstille en 20 meter anten-
ne. 

Figur 7: UFO'en er blevet lidt mere flad.

Figur 8: Udstrålingsvinklen er stadig god

Det skal prøves:
Stråleren klippes til 513 + 5 = 518 cm. Radialer til
462 + 5 = 467 cm.
De samles i forsøgsopstillingen på en PL HUN
bøsning, som vi ser på foto 2. 

Foto 2. Nærbillede af samlingen med 
konnektoren.
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Så er det med at få skruet parasolfoden i jorden.
Holderen sættes oven i og på med stangen, som
vi ser det på foto 3.

Foto 3. Parasolfod
med stang

Nu er det frem med tapen og så til vejrs. Husk
lige at lægge ringen om masten først - det bliver
lidt bøvlet senere. Se foto 4.
Så er der kun tilbage at teste antennen med ana-
lysatoren. Min MFJ-269 er enig med EZ-NEC, så
på med en FT-897. Ind i tuner menuen og sluk
den. Antennen direkte i radioen og i luften var
jeg. Det blev så til noget skiften mellem min
G5RV og mit nye vidunder. 

Foto 4. Hula-hop ringen og antennen set 
nedefra. 

Den store lytte forskel synes jeg ikke at kunne
registre. Ind i logprogrammet og få noget liv i
clusteret. På figur 9 ser vi resultatet.

Figur 9: Resultatet set på DX clusteret.

De røde markeringer er nye lande, så den virker
altså. Som loggen afslører, så er der jo ikke brugt
oceaner af tid på at kalde. Cubaneren havde
gang i et større pileup men da han kaldte CQ, og
jeg svarede, var han der første gang. Der er jo
også gang i 15 meter, så lider man af højde-
skræk, kan den kortes ned. Det har jeg så ikke
prøvet i praksis.
Konklusionen må altså blive: Kan du finde plads
til en cirkel på 80 cm i diameter, så kan du blive
QRV på 20 meter med en ganske fornuftig DX
antenne. Sidst men ikke mindst så kan antennen
og masten være bag i en Suzuki wagon sammen
med radio og batteri. 
Kan du ikke finde pladsen hjemme så ud i natu-
ren. Rigtig god DX jagt. OZ
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Hvordan startede det her projekt egentlig?
Sikkert som alle andre projekter en radioamatør,
eller en klubstation, kaster sig ud i. 
Her min motivations beskrivelse for hvordan og
hvorfor dette projekt blev søsat. 

Multi-2 contesting, forskellige antenner og PA-
trin. 
Pokkers det der mellemkabel er ikke langt nok.
Hvor er den omsætter fra N til PL eller var det
omvendt.
Mellemkablet er defekt.
Pokkers det var den forkerte antenne, hvorfor
sagde PA-trinnet så mærkeligt?
Hvorfor lugter her så varmt og brændt? 
Åh nej, der kommer røg ud af en af kasserne
nu... 
En karikeret beskrivelse, men alligevel den sikre
vej til at dit PA-trin og/eller transceiver går til de
evige elektron-marker.
Hvis man vil kaste sig ud i SO2R (Single Operator 2 Radios) er der tilmed slet ikke tid til alt det her. 
Der skal ALT bare spille fra start til slut. 
Der er der jo kun tid til at banke QSO'er i loggen - så alt det der med røg og ting der ikke passer sam-
men, er der bare slet ikke tid til. Vi skal have noget der er simplere og mere pålideligt.

Projektet her er i sig selv simpelt, og alligevel
ikke helt. At bygge en boks med tilhørende sty-
ring, så man kan køre med 2 stationer og skifte
antennerne uden at løbe vild i dem. 
Samtidigt skal der dog lige være en sikring mod
at man ikke sender ind i den anden stations RX
indgang. 
Hvordan tror du lige en station ser ud ved bare
100 Watt ind i modtageren ved en fejl? 
Som sædvanlig er det ikke meningen at denne
artikel skal være et "byggesæt" som man bestil-
ler, og så lodder sammen. Det er ment som inspi-
ration til at lave noget selv som person, eller som
et lille overkommeligt klub-projekt. 
Der er en del hjælp at hente, har det vist sig;
men se undervejs i artiklen. Jeg tror og håber der
i det efterfølgende er inspiration nok at hente
for jer alle til at få styr på et par ting.

Hvis man nu ikke lige har 5-600 USD eller mere +
fragt og told/moms?
Ja, sangen hedder jo ikke for ingenting "If, I was
a rich man, then I would …". Alt kan jo som
bekendt efterhånden købes for den rette mæng-
de ussel mammon. Men da vi jo kun er en lille
fattig EDR lokalafdeling ude på Amager, og

ingen har vel lyst til at hæve kontingentet af den
grund, ja så er der kun en vej. Et byggeprojekt
må der til. Men hvordan?
Som altid i nyere tid startede jeg med at kikke

lidt på hvad der var til rådighed fra kommerciel
side samt hvad andre eventuelt selv har begået
af samme slags. Figur 2, 3 og 4 viser et par af de
kommercielle produkter.

Når vi har skaffet os lidt overblik, kan vi opstille
om en kravspecifikation. Boksen skal som mini-
mum kunne klare 2 stationer (Multi-2, alterna-
tivt hvis nogen vil lege med SO2R(Single Opera-
tor 2 Radios)) og mindst 6 antenner. 
Der skal være et eller andet, som sikrer at vi ikke
kommer til at koble begge stationer på samme
antenne samtidigt. Det hele skal kunne klare
effekter på minimum 1500 watt bare for at være
på den sikre side. 
Let at bygge, og helst også idiot-sikret. Man er jo
rimelig træt i slutningen af en 48 timers contest?

Næste trin, Internettet. 
Søg og du skal finde - hvis du vel at mærke ved
hvad det er du vil finde. Sidst i artiklen har jeg
skrevet forskellige kilder, så du også har mulig-

Få styr på antenneomskiftningen 
på din station 

- ikke kun til contest brugAf OZ1IKY, 
Kenneth Hemstedt

Figur 1. Den der uden label - hvad var det lige den
var til? Og de 2 andre går op til ... ?
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hed for at kikke lidt nærmere på tingene. Der er
faktisk hist og her nogle interessante ting
iblandt, ikke kun om antenneomskiftere, men
også omkring relæerne og DC fødning gennem
selve antennekablet. Samtidigt med at jeg
prøver at holde øje med en ting som de kom-
mercielle ikke lige altid nævner så stort - isolati-
onen mellem de forskellige porte samt din stati-
on A og B. Vi skulle jo gerne ende op med en
løsning der var mindst lige så god som en købt
dims - men da helst bedre hvis det da er muligt
uden at det koster en formue.

Figur 4. En venlig sjæl har givet et kik ind i
Array Solutions 2x 6 omskifter.

Hvordan sorterer vi så til og fra i det fundne - og
hvad var lige det med relæerne?
Jeg laver en kort gennemgang af de ting som jeg
har fundet. Det er der 2 grunde til; den ene er at
der kan være noget som den ene eller anden kan
bruge i stedet for den løsning, jeg til sidst ender
op med at bygge; den anden grund er at der hist
og her er nogle fif, som jeg synes var gode og
anvendelige. Og det vil jeg ikke undlade at vide-
regive til jer. Man ved jo aldrig om det lige pas-
sede ind i noget I gik og grublede over.

En af de nok tidligste ting jeg fandt,var fra et par
lidt bedagede QST artikler. K1YDG, Raymond
Bintliff, Antenna switches, QST, June & Juli 1990.
Ray havde et par stationer og et par antenner
der skulle deles om hinandens fortræffeligheder.
Jeg tror den artikel måske er et godt sted at star-
te. K1YDG tager nemlig en god tur rundt
omkring emnet med at dele antenner på 2 eller
flere stationer. 
Så lad os bare kalde det en god grundlæggende
artikel med konstruktionseksempler på et basalt
niveau. Basisviden om man vil.

AD5X's artikler er ikke taget med, fordi det
egentlig ikke har noget med antenneomskift-
ning at gøre som det vi her skal i gang med. Men
i andre sammenhænge er det interessant, hvor
man ikke lige har mulighed for, kan eller vil
have, et ekstra kabel med op i en mast til at skif-
te mellem 2 antenner. (DC fødet gennem coax-
ialkablet). 

W4TI-udgaven er  til 2 antenner og 2 stationer,

Figur 2 og 3. Array Solution og MicroHAM - pænt
opstillede til at tage billeder af på diverse messer.
Her set på HAMRADIO i Friedrichshafen 2011 og
2013.
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men også det at styre omskifteren via coax-kab-
let. Det giver faktisk lidt inspiration til et par
ting, der efterfølgende måske kunne bruges af
nogen. Jeg skal blot her give kort lufte mine des-
værre lidt dårlige erfaringer med DC fødet kon-
trol gennem coaxialkablet ved høje effekter. Se i
min artikel om 40 meter array i OZ tilbage i star-
ten af 2011.

K5LXP - har en god opskrift med fine beskrivel-
ser. Han har gennemtænkt sagerne. Selve opstil-
lingen er til 100 Watt, men hvis du er smart nok,
er den skalerbar til højere effekter. Han tager
endda højde for at du helst ikke skal kunne væl-
ge samme antenne på station A og B samtidigt.
Eneste ulempe, er at du skal modificere på selve
relæerne for at det virker. På hjemmesiden har
han også en test af port isolationen; tæt på 72
dB i bedste tilfælde og en værste tilfælde på
knap 43 dB. Du vil hurtigt opdage at port isolati-
onen er en meget væsentlig faktor i sådanne en
konstruktion. 43 dB er ikke meget med 2 statio-
ner i fuld contest drift! 

EI7BA, John - Har den første opskrift jeg har fun-
det, som er lavet til stor effekt! Meget simpel
konstruktion, og der er et par gode forslag til at
modificere relæer til specielt at kunne bruges til
HF. Jeg har spurgt EI7BA John direkte hvad
effekt de så har haft ind igennem kassen, du ser
på hans hjemmeside. Der har været et TL-922 og
et SB-220 involveret, fik jeg at vide. Så det ræk-
ker jo rigeligt til en OZ-licens. I øvrigt til lidt a lá
samme slags relæer som de kommercielle anven-
der. Men den har dog ulempen, at det kun er til

én enkelt station og flere antenner. Så man skal
nu til at kombinere med systematikken fra
K5LXP med det her fra EI7BA. EI7BA's relæsy-
stem som du ser på figur 5, er tilmed samme
måde det færdige relæ fra Array Solution ser ud. 

IZ7ATH - Her er der virkelig tale om noget hjem-
melavet så det gør noget. Men god inspiration til
hvad der reelt set kan lade sig gøre hvis man
bare er lidt kreativ og fantasifuld. Han har kikket
på hvordan de  andre har gjort, det er der
næsten ingen tvivl om. IZ7ATH's fantasi fejler i
alt tilfælde intet må man sige. 

Og når amerikanerne vil bygge selv, i stedet for
at købe sig til det, så havner man ved Ron, KK1L.
Ron har bygget, og sælger også print med mere,
til en SixPack. Det virker, og man kommer ikke så
let galt af sted. KK1L Ron's data på isolation er
en anelse bedre end Array Solution opgiver for
deres SixPak. Der er også muligheder for at væl-
ge noget automatik til antenneomskiftningen.
Endda noget som passer til et par ICOM statio-
ner, samt ditto for K3 eller Yaesu.  I det hele
taget er et besøg på hans hjemmeside nok lidt
tid værd. 

SJ2W er en af de store contest stationer i Sveri-
ge. De har, viser det sig, faktisk selv bygget deres
antenneomskifterboks, phasebokse til 4-squares,
stack-matches og så videre. De går endda så vidt
at de tilbyder printene for dette til salg. De har
endda lavet en udgave til 7/16 connectorer, hvis
de små PL eller N-connectorer ikke er gode nok
til dig. Check bare på hjemmesiden, der er flere

Figur 5. Relæmodifikationen, som John EI7BA foreslår det
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spændende ting at hente her. Og port isolatio-
nen på 72 dB i "worst case" skal man jo heller
ikke sige nej tak til. Vi ser lidt senere på hvordan
det her er opbyget, både med port isolation, og
interlock opbygningen. 

Et valg træffes
Så det jeg herefter vælger er at gå videre med
SJ2W's design - ud fra både port isolationen,
men også det at du kan købe de færdige print
ved dem. Det kan man også ved KK1L. Men ved
SJ2W er der bedre port isolation. Begge kon-
struktioner har en interlock funktion. 

Og for dem som ikke har lyst til selv at skifte
rundt på antennerne kan kikke lidt nærmere på
DH8BQA, Oliver Dröse, i artiklen fra Funka-
mateur nr. 5 2013. Oliver er i fuld gang med at
lave en Multi-2 / SO2R station med et par K3'ere
som grundstationer. Men da der ingen forskel er
på styresignalet på en K3 og en Yaesu - ud over
kabel- og stik-arbejdet, de har samme data-
strøm - så er der jo noget at hente til dem der
hellere vil logge QSO'er, frem for at skifte anten-
ner. KK1L har jo så også det samme til hans kon-
struktion. 

Ja, hvad var det så lige med de relæerne og
effekten?
Omkring relæerne til en SixPack, er der noget
med størrelsen på dem vi skal have på plads.
Mange har, som ved mit 40 meter antennepro-
jekt, sagt meget om relæernes størrelse. De er
for små, de skal da være større, det skal da være
vakuum-relæer. Heldigvis var jeg ikke den eneste
som var uenig og skeptisk ved den til tider lidt
luftige argumentation der skulle være beviset i
denne sag. Frem med formlerne - der må et reg-
nestykke eller to til, som dokumentation for
hvad der er op og ned på det her. 

Vi tager den lidt sikre og overdimensionerede
version af regnestykket; 1500 Watt udgangsef-
fekt og 50 Ohm impedans. Med 50 % overdi-
mensionering burde der jo være lidt luft at tage
fra på. Samtidigt er det jo det som de fleste af de
kommercielle udbydere lover for deres bokse.
Og så er der jo den basale lærdom fra da vi skul-
le til teknisk prøve en gang for alt for lang tid
siden? Det var helt sjovt at få genopfrisket gam-
mel lærdom.

Figur 6. Print-effektrelæ 12 VDC 650 mW, 
Finder 40.61.9.012.4000 16 A 250VAC

Regnestykket som man bør gøre sig ender med
følgende: 
1.500 watt ved 50 Ohm giver 273,8 V og der vil
gå omkring 5,47 A igennem kontakterne. 
Det vil sige at 150 Watt ved 50 Ohm giver knap
87 V og lige under 1,8 A. 

Figur 7. Den billigste løsning
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Men det skal pointeres at det er ved 50 Ohm,
altså et SWR for hele systemet som et transistor
PA trin vil acceptere uden nogen antennetuner
sat til. 
Det  gælder aldeles ikke, hvis dit SWR IKKE pas-
ser. 

Nu ved du hvorfor, jeg i denne konstruktion er
gået efter at anvende relæer på 250 V AC og 16
A, men ikke har satset på de noget dyrere 20 A.
Hvis du synes det  lyder af meget, eller for lidt for
den sags skyld, så tjek DX Engineering og Micro-
HAM. De bruger også 16 eller 20 A relæer i deres
apparater. De står til en pris på omkring en 10
USD stykket som reservedel, og så ellers opefter
i pris. 
DX Engineering har endda et Extreme Duty relæ
på 30 A, hvis du synes 16 A er for små. Du må så
dog regne med at skulle slippe den lille nette
sum af 20 USD  per styk før told og moms! Til
gengæld kan man læse sig til at et 20 A relæ kan
klare 2.000 W CW ved SWR 1:3 uden problemer.
Figur 6 viser et eksempel på et 16 A relæ.

At sikre sig, at den anden ikke kan sende på min
antenne og ind i min station?
Jeg har fundet frem til at der må være 3 forskel-
lige måder - grundprincipper om man vil - at lave
sådan en antenneomskifterboks på. 
Den billigste løsning: Den med færrest mulige
relæer i, men også uden nogen særlig sikring. Du
kan ved en fejl sende på den andens antenne -
og dermed ind i hans radio. 
Den simple måde: Her er der indføjet en lille sik-
ring. 
Nu sender du ikke ind i den andens radio længe-
re, men brænder kun dit eget PA trin af. 

Og så den sikre måde - den jeg foretrækker. Her
kan du ikke længere vælge den antenne som
den anden station bruger. Der er dog stadig den
der med PA-trinnet der brænder af 
Array Solutions bruger i deres ældre versioner
den billigste løsning. Som du kan se på figur 7 er
det en simpel løsning, der dog ikke giver samme
høje port isolation som de efterfølgende udga-
ver. Men her skal du kun bruge 2 relæer i 16 A
udgaven. 
KK1L anvender figur 8 i sin konstruktion. For-
skellen til den billigste løsning er lille, men alli-
gevel iøjnefaldende. Ved at tilføje 6 relæer mere
har du opnået omkring 15 til 20 dB yderligere
isolation. Og husk på at disse 6 relæer også ind-
går i en simpel form for sikring.
SJ2W gør en del ud af det med "nabodæmpnin-
gen".  Og det endda på en meget simpel måde.
RL3 (figur 8) er isoleret noget mere fra sine
omgivelser. Tilmed er der på printet lagt en
skærm-linie ind på begge sider af  relæet. 
Som man kan se på de ovenstående tegninger, er
det meget lidt der skal til. Alt efter hvem man
finder på at læse noget om på det her område er
det både 20 og 30 dB i forskel. Men det er også
en lille form for ekstra sikring mod at der kunne
sendes på en station, mens den anden lytter - på
samme antenne. Så er vi helt oppe på det jeg
kalder den sikre måde. 
Den sikre måde har fået tilført yderligere 2
relæer, se figur 9. De skal så godt nok være med
2 kontaktsæt, men ikke af de store. RL4 og RL5
sikrer,  at de hver især ikke kan trække, når den
anden operatør er aktiv. Og det medfører igen
at det respektive RL1 eller RL2 og RL3 heller ikke
kan aktiveres. Her er vi så nået til et niveau jeg
vil kalde sikkert nok. Og alt hvad der egentlig nu

Figur 8. Den simple måde at skifte på

5 - 2014.qxd  28-04-2014  20:33  Side 233



234 ______________________________________________________________________________ OZ Maj 2014

skal til er 2 omskiftere med det antal stillinger
som man ønsker at skifte imellem af antenner. Et
par lysdioder som indikation ville måske også
være godt.
Array Solutions nyere SixPacks og EightPacks er
en mellemting mellem figur 7 og figur 9. De har
ikke RL3 på deres print - og RL4 og RL5 er en del
af RL1 og RL2; som er modificerede i samme stil
som K5LXP og EI7BA relæ-modifikationen.
Hvis du så tilmed tager kontaktsættet på RL1 og
RL2 og vender det lidt rundt, kan du lægge de
ubrugte terminaler i forhold til antennen til stel
- så opnår du endda en endnu højere dæmp-
ning/isolering i forhold til nabo portene. Og der-
med har du også beskrivelsen af hvordan SJ2W
printene fungerer.
Jeg skal dog lige hilse at sige at der i alt det her
ikke er taget højde for "hot-switching"; altså at
der skiftes, mens der sendes. 

Vi skal bygge en 2 x 6 omskifterboks med kon-
trollerboks
Jeg valgte for en gang skyld en let løsning, der
godt nok kostede lidt penge til et par print.  45
Euro per sæt samt porto - men det bliver i sidste
ende lidt pænere at se på, end den omskifter-
boks jeg havde lavet tidligere til 40 meter anten-
nesystemet. Den kan jeg jo så passende genbru-
ge på SVDA projektet (Switched Vertical Dipole
Array). Det var de antenner vi brugte på Clipper-
ton TX5K - og måske mit næste lille projekt til en
HF fieldday. 
Printene fra SJ2W kan du købe ved at sende en
e-mail til den adresse der er opgivet på hjemme-
siden. Han svarer hurtigt, og du kan endda beta-
le via PayPal. Jeg tror ikke der gik over 1 uge før

de lå i postkassen. En anden god ting er at du
ikke skal ud i en større finmekanisk modificering
á la EI7BA et al, af relæerne som skal bruges til
opstillingen.
SJ2W-siden har også været usandsynlig venlig at
lægge et Bill Of Material (BOM) ud, med vare-
numre passende direkte til forskellige af de sto-
re online elektronik-leverandører.  Mange af de
andre stumper vil du sikkert selv eller andre i
klubben have liggende et eller andet sted i gem-
merne. Indbygningskasserne til omskifter- og
antenne-boks er heller ikke med, da de også
nærmest er lavet af de i klubben forhånd væren-
de midlers princip. Hvis man regner det lidt i den
høje ende og tager alt med, så havner vi stadig-
væk omkring 2.000 DKK for det der herefter føl-
ger.

En SixPack fra Array Solutions med N-connector
og en controllerboks står i 545 USD excl. told og
fragt. Det er omkring 3.100 DKK.  MicroHAM
udgaven - dog uden en controllerboks (den skal
man selv lave - eller købe en fin og dyr Station-
Master boks …) står i 530 EUR excl. told og fragt.
Det er jo rundt regnet 4.000 DKK.
Så det her lille klub- eller selvbygger-projekt
hvor man slår lidt ressourcer sammen kan måske
nok betale sig? Jeg synes faktisk at det kan beta-
le sig. Om ikke andet, så fik vi et lille projekt op
at stå i klubben som er til gavn for alle efterføl-
gende. Og det er jo også noget værd i sig selv. 

Så mangler vi bare selve omskifterboksen som
skal drive interlockprintet. Husk at diagrammet
kun viser den ene halvdel af systemet, da den
anden del er identisk. 

Figur 9. Den sikre måde at skifte på
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Figur 10. Diagram på halvdelen af 
omskifterboksen

Den eneste forskel er at du bør vælge 2 forskel-
lige farver på dine lysdioder - alternativt vælge
en type lysdiode som har 2 farver i sig. Men husk
at du her bør bruge 8 dioder: 6 stk. til indikation
af hvilken antenne der er aktiv, og 2 ekstra, hvor
en af hver er til at indikerer hvad der er TRX-A
og TRX-B stationen. Jeg valgte i sidste ende at
bruge tofarvede lysdioder, mest af økonomisk
dovenskab. R1 på diagrammet har en værdi på 1
til  2,2 kOhm, alt efter hvad du har i skuffen eller
køber, samt hvor kraftigt du synes de skal lyse op
i radiorummet. 

Opbygningen
Nu skal vi så i gang med montagen af antennes-
tikkene i den plade som Frank så venligt havde
fræset nogle passende huller i. Lidt trivielt arbej-
de med at skrue og spænde, men det skal jo bare
gøres - og gøres ordentligt. Se figur 11. 

Figur 11. Pladen med antennestik og 
afstandsstag

Det er allerede nu en god ide at gøre op med sig
selv, om interlock printet skal med inden i selve
antenneomskifterkassen. For det er jo nemlig nu
du skal til at måle op til resten af kassen rundt
om forpladen og selve relæ-printet. 
Siderne skal i så fald være en 4 til 5 cm højere -
og din kasse på væggen bliver der med også det
samme antal centimeter dybere. Herefter er det
så endelig tid til at starte op for loddekolben.
Der skal i første omgang loddes relæer i på både

antenneomskifter printet og på interlock prin-
tet.
Man bør huske at lodde det ene af de 2 små styk-
ker skærm på før man sætter den midterste ræk-
ke relæer i. Ellers kommer man til at lodde dem
ud igen. Der er nemlig simpelthen ikke plads til
en loddespids ned i mellem relæerne. Ikke uden
at du måske ødelægger relæerne, eller plasti-
khylstret uden om dem.

Figur 12. Selve det store print hvor 16A relæerne
kommer på. Bemærk de 2 lange baner til skær-
men.

Af en eller anden grund passede antennestik og
print ikke helt nøjagtigt sammen. Derfor kunne
jeg ikke montere afstandsstag på alle 8 anten-
nestik, men kun på et par enkelte. Jeg valgte så
at bruge 2 eller 2½ kvadrat kobbertråd som til-
ledninger til printet fra stikkene, for at der var
noget som kunne klare presset fra effekten.
Sådan noget som elektrikeren bruger til en 20
amperes installation i et ganske almindeligt
dansk hjem. Ifølge de tidligere beregninger vi så
lidt før, burde det jo være rigeligt.

Figur 13. Interlock printet

Så skal vi have konstrueret en kasse rundt om
det hele og have et kabel ned til omskifter bok-
sen. Man kan til en hver tid hvis man har lyst sæt-
te interlock printet i kassen med selve antenne-
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relæerne. Jeg var lige ved at vælge den løsning
med interlock printet i selve omskifterboksen på
bordet i stedet for antenne omskifterboksen -
men besindede mig, efter at jeg alligevel havde
brokket en del aluminiumsplade på at lave sider-
ne.

Figur 14. Det store omskifterprint med relæer
monteret. Bemærk min fejl med at montere dem
før skærmen

Den kom med ind i kassen der skulle op på
væggen. Dybden blev kun 3 til 4 cm mere, og
derfor mindre synligt end jeg regnede med i
starten. Selve styringen af det store relæprint
kommer fra de 2 små sæt terminaler midt i inter-
lock printet. De 2 omskiftere til operatørerne
skal sættes til på skrueterminalerne. Det med de
store skrueterminaler er årsagen til at mange
vælger at interlock printet skal med ind i kassen
med antennestikkene, som jeg jo også besinde-
de mig til at gøre. Det gør at man ikke skal lave
specielle huller til et eller flere stik, men blot et
hul til en kabelgennemføring. 

Figur 15. Interlockprintet, hvor der kun mangler
de sidste SMD komponenter og så et par lednin-
ger der skal trækkes

Hvis man vil være på den helt sikre side, så kan
man jo sætte en ganske gemen kabelgennem-
føring på som har en forskruning til at sikre
trækaflastningen. Jeg valgte en billigere løsning
med en knude og et par kabelstrips.
Kassen består, ud over forpladen med antenne-
stikkene, af 2 vinkler som sider, ca 12 x 22 cm på
siderne og ca. 10 cm dyb (høj); 2 vinkler med
gevind som sidder på forpladen, til at spænde de
2 sidestykker fast på forpladen med; 2 små vin-
kelstykker som sammenspænding og stabilise-
ring af sidepladerne hvor de ikke er spændt
direkte sammen med forpladen; og til sidst et
bagstykke som spændes op på væggen hvor det
passer i forhold til antennekablerne der kommer
ind ude fra og så stationerne og tilhørende PA-
trin. 

Figur 16. Indmaden til selve antenneomskifter
kassen. Der mangler kun kablingen og bagpla-
den

Når du ser figur 16 til 19, får du helt sikkert en
rigtig god ide til, hvad det er jeg har bøvlet sam-
men her.
Man burde måske lave selve forpladen en anelse
større, så der er mulighed for at lave en del af de
bukkede kanter til gevind med videre på selve
forpladen. 
Se f.eks. figur 12, som en reference for hvad jeg
her mener. Men på grund af et mindre kommu-
nikationsbrist og formodentlige uklarheder i
min tegning, skulle det ikke være sådan. Så mit
råd til dem der laver den samme opstilling med
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SJ2W printene; Læg endelig et par centimeter
mere til på forpladens størrelse, så du kan bukke
et par kanter op rundt langs forpladen. Kassen
bliver måske en anelse større, men det vil ikke
gøre den store forskel i sidste ende.
Selve relæprintet til antenneomskiftningen og
interlock print er nu også klar til indbygning i
kassen der skal hænges op på væggen. 
Der mangler blot et hul til kablet og en trækaf-
lastning. 
Bemærk det lille beslag til interlock printet som
gør at det kan sidde rigtig godt inde i kassen og
at der stadig er mulighed for at komme til skru-
eterminalerne når vi snart skal have kablet sat på
nede fra omskifterboksen. Interlock printet er i

øvrigt det der svarer til RL4 og RL5 på diagram-
met på figur 10.
Så er det vist på tide at få gang i produktionen
af en omskifter boks til at styre alt det her vid-
underlige stads. Jeg havde lidt bøvl med at finde
en kasse som jeg kunne bruge, med de rigtige
mål og til den rigtige pris. 

Derfor besluttede jeg mig for noget lidt utraditi-
onelt. Der stod tilfældigvis et stykke printplade
med blå overside nede i klubben. Hvis man har
set et par af de lidt spøjse ting som et par af de
hollandske Contest klubber bygger; ja så er man
efterhånden vant til at de laver næsten alle
deres kasser og kabinetter af printplader. 

Figur 17 og 18. Den næsten færdige anten-
neomskifter. Der mangler kun bagpladen til
opspændingen

Figur 19. Antenneprint og inter-
lockprint er klar
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Figur 20 viser hovedstumperne til selve kassen
som operatørerne skal bruge til at skifte anten-
ne på. Før den bliver til en kasse vel at mærke!

Selve kassen bliver omkring 8 cm høj,10 cm dyb
og 16 cm bred.  Hvad er det så der ligger rundt
omkring på billedet? 2 omskiftere, med 2 poler
og 6 stillinger. Selvfølgelig 2 knapper til dem. 6
grønne og 6 røde lysdioder og 2 terminaler til at
skrue kablerne på. Husk trækaflastning. Endeligt
4 gummiben, med skruer, da jeg ved hvad der
hurtigt sker med dem der limes på. 6 stykker
afskåret print i blå farve - og lidt lodde- og bore-
arbejde ligger forude. 

Figur 20. Hoveddelene til selve omskifterboksen

Husk at lave mindst en af pladerne så du kan
skrue den af og på. Ledninger, og modstandene
samt lidt af tilslutningerne (13,8 volt fra strøm-
forsyningen for eksempel) ordnes gennem en lil-
le stump raster-print. 
Lysdioderne kan du jo faktisk lodde fast i den
ene side på selve forpladen, da der jo skal
stel/skærm på hele kassen til sidst. Eventuelt kan
du jo forsøge dig ud i at lave det hele som 2 halv-
skaller, med en bund-del og en top-del der pas-
ser sammen - og så et par små stykker gevind-
noget loddet fast inden i eller som aluminiums-
stykker med gevind. I sidste ende er det jo en bil-
lig kasse der passer lige præcist til det du har
brug for.

Figur 21. Den færdige kasse

Afprøvning
Den første tanke er jo så; hvordan afprøver man
den her nye dims? Ja det første trin er jo om alle
relæer slutter og slipper, som de skal når du dre-
jer på omskifterne. 
Husk på at selve omskifterboksen jo til en hver
tid viser, at både station 1 og 2 har valgt samme
antenne - men at det kun er den station som har

valgt antennen først, der har fået den tildelt. Det
virker efter "Først-Til-Mølle" princippet. 
Et Ohmmeter på den ene og den anden stations
antennestik og lave en kontrol af at der også er
hul igennem til de 6 antennestik.

Når den umiddelbare fysiske kontrol er over-
stået, er der kun en ting tilbage. Der skal sendes
med fuld styrke gennem boksen på 2 forskellige
antenner. 
Både på SSB og CW.
Jeg kan ikke lige komme på nogen bedre prak-
tisk test, som kan afgøre om der er en omskifter
der virker? 

Figur 22. Indmaden af kassen

Hvis din/jeres boks har overlevet ind til dette
punkt, så er det nok på sin plads at ønske tillyk-
ke med den nye 2 x 6 antenneomskifter i dit eller
klubbens radiorum. Det der hænger neden unde
selve boksen på figur 23 er en påmindelse om at
vi kun må køre med 1000 Watt samt at der skal
være tændt for selve styreboksen, da det ellers
ikke virker.
Testen af selve systemet - ja, Scandinavian Activi-
ty Contest (SAC) CW i september er et ghodt
udgangtspunkt. 
Boksen skal stå distancen i en contest, lige fra
starten af. Og det gjorden den med bravur må
jeg sige. 
Boksen bestod dermed den ultimative test - at
klare en contest fra ende til anden, uden at give
problemer.

Tak for hjælpen, kære klub-kammerater, og jeg
håber vi får glæde af den nye dims.
En stor tak til Frank OZ1FQ som har bidraget
med den bøvlede del af at lave huller i pladerne
og Michael OZ2ELA der havde en stak N-conne-
ctorer i overskud. De er dyre nok når man skal ud
at købe dem. Også tak til alle dem der på hver
sin måde har bidraget til klubbens nye vidunder
dims på væggen. 
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Nu er OZ7A / OZ7AMG snart ved at være klar til
en gang seriøs Contesting. Båndpasfiltre, anten-
ner og nu også en omskifterboks til at håndterer
2 samtidige stationer. 

Og med de sidste par artikler jeg har skrevet,
samt lidt sædvanlig Dansk opfindsomhed er der
jo kun dette spørgsmål tilbage: 

Hvornår skal jeres klubstation opgraderes, så I
kan sætte jer på et par top-resultater? 
Vi ses i den næste pile-up eller Contest.

Kilder til inspiration:

K5LXP, Mark D. Brueggemann - 100 watt udga-
ven af Array Solutions 2x6

http://www.qsl.net/k5lxp/projects/CoaxSwitch/
CoaxSwitch.html

EI7BA, John Tait - enkeltstations udgaven, men
til QRO, 

http://www.iol.ie/~bravo/remote.htm

IZ7ATH, Tribuzio Talino - en sjov hjemmelavet
konstruktion 

http://www.qsl.net/iz7ath/web/home_eng.htm

AD5X, M. Philip Salas - remote DC switching. 
http://www.ad5x.com/articles.htm

W4TI, Dick Martin, Remote antenna switching
http://www.i1wqrlinkradio.com/antype/

ch45/chiave8.htm

K1YDG, Raymond Bintliff, Antenna switches,
QST, Juni & Juli 1990

KK1L, Ronald D. Rossi, KK1L 2x6 Antenna Switch
http://home.comcast.net/~kk1l/kk1l_2x6switch/

Du kan købe print af Ronald, hvis du har lyst.
Ron har også diverse automatik til antenne/bånd
skift for Yaesu og Icom.

SJ2W, den store svenske contest station:
http://www.sj2w.se

Her kan du også købe print, samt finde en BOM
for de vigtigste materialer.

DH8BQA, Oliver Dröse, 6x2-Antennenschalter
mit Automatiksteuerung, Funkamateur nr. 5
2013. 
Kik også lige på hans egen hjemmeside: 

http://www.dh8bqa.de/

Færdige bokse:

DX-engeneering 
http://www.dxengineering.com/

Array Solution
http://www.arraysolutions.com/

MicroHAM
http://www.microham.com/

Ameritron
http://www.ameritron.com/

Lavpasfiltre, båndpasfiltre til QRO, og meget
andet godt:

http://www.4o3a.com. 
http://www.appello-funk.de/shop/de/

Figur 23. Der er nu lidt mere
styr på tingene, sammenlignet
med figur 1

OZ
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Da dagene begyndte at blive kortere i slutnin-
gen af 2006, fulgte jeg en pludselig indskydelse
og hængte en 160 meter dipol op i et passende
træ. 
Det er nu ikke nogen imponerende antenne, når
det kommer til stykket - måske 12 - 14 meter høj
på midten og 5 - 6 meter ude i enderne; den
fødes med ca. 30 meter RG-58 og RG-8X. 
Men jeg havde det ganske sjovt med den i de
160 meter-contester, der blev sponseret af ARRL
og CQ. 
Da jeg kun kørte 100 W, var det noget af en
udfordring og et sus at køre stationer på
Vestkysten (red.: af USA) og udenlandske statio-
ner. Jeg kaldte alt, hvad jeg kunne høre, uanset
hvor kraftigt de lå hos mig. Nogle gange hørte
de mig, andre gange ikke. Jeg kunne endda få
gang i et par enkelte serier af kontakter i rap
under contesten. 
Mange aftener var der meget støj på båndet,
ofte konstant S7 til S9. Det var vanskeligt at høre
svagere stationer gennem støjen, den kraftige
statiske knitren og kakofonien af overkraftige
signaler fra stationer i nærheden. 
Til tider brugte jeg 12 til 18 dB dæmpning i mod-
tageren blot for at gøre det udholdeligt. Jeg
måtte virkelig gå på udkig efter en specialiseret
støjsvag modtageantenne. I løbet af sommeren
fik jeg fat i et eksemplar af ON4UN's Low-Band
DXing og brugte et par aftener til at gennemse
det detaljemættede kapitel om modtageanten-
ner. (note 1). 
John beskriver og vurderer antenner - fra de
mest enkle til de direkte ærefrygtindgydende.
Skønt bogen Low-Band DXing gør det klart, at
de andre (større) modtageantenner såsom
Beverage'er og lodrette antennegrupper giver
bedre ydelse, så besluttede jeg mig for en lille
termineret loop-antenne - mest fordi den ikke
kræver voldsomt med plads og er let at sætte op.

K9AY loop-systemet fra Array Solutions
Array Solutions tilbyder en nøglefærdig version
af den populære modtageantenne udformet
som termineret loop, der første gang blev
beskrevet af Gary Breed, K9AY, i september 1997
QST (note 2). Gary's antenne består af to trekan-
tede tråd-loops, der er ca. 26 meter (85 feet) lan-
ge og ophængt vinkelret på hinanden fra en
enkel 7,60 meter (25 feet) høj bæremast. 
Størrelsen betyder, at den er noget i retning af
en opfyldelse af mange byboende amatørers
drøm.
Fra antennens centrum skal der blot være 4,5 til 

Figur 2. Den grønne glasfibermast, de sorte trå-
de og de sorte Dacron barduner er med til at få
det monterede AS-AYL-4 MW maste-/trådsæt til
at falde i med omgivelserne. Den grå relæboks
monteres en meters penge over jorden med
enden af loop-trådene fastgjort til terminaler
øverst på boksen.

6 meter (15-20 feet) fri i fire retninger, hvilket
gør, at den finder plads på selv en lille grund. For
at få antennen til at virke skal der bruges nogle
omskiftere, en godt jordspyd, en variabel termi-
neringsmodstand og en 9:1 tilpasningstranfor-
mator. Afhængigt af din modtagers følsomhed
kan du måske have brug for en ekstern antenne-
forstærker.

Af: Mark Wilson, K1RO
Oversat fra QST marts 2008
af OC1CCM Kjeld Holm

AS-AYL-4 modtageantenne
fra Array Solutions
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Til brug for denne anmeldelse anskaffede vi kon-
trolleren AS-AYL- 4 og tråd-/mastsættet AS-AYL-
4 MW fra Array Solutions. Kontrolleren, der er
fremstillet af Wolf RF Systems, består af en
indendørs og en udendørs enhed. Den indendørs
enhed rummer styringskredsløbet, en antenne-
forstærker med 15 dB forstærkning og et bånd-
pasfilter, der er indrettet til at lade 160 og 80 m
signaler passere, men afvise signaler fra AM- og
kortbølge-radiofonisendere. 
Den vejrbestandige udendørs enhed, som mon-
teres ved antennens fod, er til skifterelæer, til-
pasningstransformator og termineringsmodstan-
de. Man kan bruge kontrolleren sammen med
sine hjemmelavede loops, men vi prøvede mast-
/trådsættet fra Array Solutions. Sættet indehol-
der en glasfibermast, tråde, barduner, isolatorer
og alt isenkrammet - praktisk samlet i én pakke.
Alt er afpasset i de rigtige længder og klar til at
blive monteret. Man kan også bestille sættet
uden mast. 
Ud over det udstyr, der leveres af Array Soluti-
ons, skal man selv sørge for et fødekabel af
koaksialtypen, et 6-leder styrekabel (0,8 mm (20
gauge) ledere for længder op til 75 meter) og et
2,5 meter langt 5/8" jordspyd. Et lokalt bygge-
marked havde jordspyd og noget nedgravnings-
kabel, der var velegnet til styrekabel (syv ca. 1,0
mm (18 gauge) ledere med en kappe, der gjorde
det velegnet til nedgravning uden videre).

Montering af antennen
Fragtmanden afleverede to pakker, den ene
indeholdt kontrolleren, og den anden rummede
mast-/trådsættet. Alle delene var entydigt
beskrevet i brugsanvisningen, og en hurtig gen-
nemgang viste, at intet manglede. Jeg montere-
de antennen i løbet af tre eftermiddage en uge
sidst i november. 
På min grund med mange træer starter anten-
neprojekter i almindelighed med at gribe
motorsaven. Den første eftermiddag blev brugt
på at fælde og bortskaffe et par træer og nogle
buske bag ved garagen og til at slå jordspydet i
jorden. Uheldigvis ramte jeg en stor sten efter at
have banket jordspydet ca. 1,5 meter ned (i den-
ne del af New England var jeg bare glad for, at
det trods alt kom så langt ned). Det blev til, at
jeg skar jordspydet over ved jordskorpen og
senere lagde et par radialer ud under loop'ene
som foreslået i brugsanvisningen.

Jordspydet fungerer også som fundament for
masten. Først lader man et stykke tykvægget
aluminiumsrør glide ned over jordspydet og
spænder det fast med de medfølgende bolte.
Derefter kommer en aluminumsring, som glider
ud over røret og fastgøres med sætskruer. 

Figur 1. Respons for antenneforstærker og bånd-
pasfilter i AS-AYL-4 loop-kontrolleren fra 1 til 7
MHz som målt i ARRL Lab. Filteret er konstrueret
til at dæmpe uønskede signaler i AM radiofoni-
båndet under 1,8 MHz og kortbølgeradiofonis-
tationer over 4 MHz. 

Bunden af masten hviler på denne ring, som har
en række huller for fastgørelse af en jordledning
fra relæboksen og til fastgørelse af radialer.

Masten og loop'ene blev monteret den anden
eftermiddag. Loop'ene er fremstillet af 26,8
meter (88 feet) 1,8 mm (13 gauge) isoleret fler-
trådet ledning. Glasfibermasten har fire sektio-
ner, der hver er ca. 2 meter (6 feet) lange og har
en ydre diameter på ca. 38 mm (1,5") med en
vægtykkelse på 1/8". Man opbygger antennen
oppefra ved først at føre loop-trådene gennem
en bardunring, der sættes på den øverste sekti-
on. Derefter sætter man den næste sektion af
masten i nedefra. På dette punkt siger vejlednin-
gen, at man skal få en hjælper til at holde
masten, mens man gør arbejdet færdigt. De
næste trin er at fastgøre bardunerne af 1/8"
Dacron-reb til endnu en bardunring, der er skub-
bet ind over det øverste af den tredje mastesek-
tion, hvorefter man også tilføjer denne sektion
til masten. På dette punkt i processen skubber
man isolatorer ind på loop-trådene og færdig-
gør monteringen af barduner og opspændinger
i overensstemmelse med de angivne dimensio-
ner. Så banker man de medleverede bardunan-
kre ned med 90° afstand (nordøst, nordvest,
sydøst, sydvest) og fastgør på foreløbig vis
bardunerne. Til sidst løfter man det, som man
har samlet, op og skubber den sidste mastesekti-
on ind under og placerer den på jordspydets hol-
der.

Masten så ud til at stå så nogenlunde fast, og
fruen i huset var ikke meget for at fortsætte
arbejdet udenfor på en overskyet dag med -4 °C,
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så jeg fortsatte på egen hånd. Da jeg justerede
bardunerne, kom jeg til at trække masten lidt
for meget til siden i forhold til lodret, så den
væltede, hvorved et par af dens sektioner revne-
de i samlingerne. Hovsa! Jeg kunne heldigvis
reparere og forstærke mastens samlinger med
noget elektrikertape og nogle spændbånd - men
gør dig selv en tjeneste: følg vejledningen.
Masten er fuldt ud i stand til at bære sig selv og
antennen, når det hele er samlet korrekt. Nogle
af dimensionerne endte ikke med at være præcis
som angivet på tegningen, men efter at have
flyttet lidt rundt på det hele og sat bardunank-
rene lidt nærmere på masten, fik jeg justeret
bardunerne og fik masten i lod. Jeg tilbragte den
tredje eftermiddag med at fastgøre omskifter-
boksen til masten, tilslutte loop-enderne og
jordledningen til de relevante terminaler og
trække ca. 60 m fødekabel og styrekabel. Styre-
boksen skal have 12 V= og 400 mA og en koaksi-
al-jumper til modtageantennestikket på transce-
iveren. Styreboksen var udstyret med et phono-
stik for modtagertilslutningen og et SO-239 stik
af UHF-typen for fødekablet til loop'en.

Ibrugtagning af loop'en
Med kabeltrækningen færdig var der ikke
meget andet tilbage end at tænde og begynde
at lytte. Der er kun en knap at dreje på - omskif-
teren med 8 positioner for TERMINATION-mod-
standen. Som forklaret i brugsanvisningen og
gennemgået mere detaljeret i den oprindelige
QST artikel har det horisontale udstrålingsdia-
gram for K9AY loop'en en meget bred fremad-
rettet stråle med et meget dybt nul bagud. Nul-
let i det vertikale udstrålingsmønster er dybest
ved en elevation på 30 til 40°. Termineringsmod-
standen skaber det optimale front-to-back for-
hold, og den optimale indstilling varierer afhæn-
gigt af lokale jordbundsforhold og frekvensen.
Efter en hel del eksperimenteren over en række
aftener kunne jeg ikke finde noget bedre end de
foreslåede standardværdier for 160 og 80 meter.
Oplevelsen "i luften" var ganske interessant. Det
første, som jeg bemærkede, var fraværet af støj
og klarheden af de ønskede signaler. Når jeg lyt-
tede på dipolen med S7 eller kraftigere støj det
meste af tiden, var det en kamp at høre svage
stationer. Sådan var det ikke med loop'en. Skønt
signalerne var en hel del svagere, så trådte de
tydeligt frem og var nemme at læse, fordi den
sædvanlige støj ikke var der. Min modtager er til-
strækkelig følsom til, at jeg kun bruger antenne-
forstærkeren/filteret i loop'ens styreboks ca.
halvdelen af tiden på 160 meter og kun en sjæl-
den gang imellem på 80 meter. Af og til forbed-
rer antennen uden brug af
antenneforstærker/filter lytningen, når der er

støj på 40 og 30 meter. Loop'en har tydelig ret-
ningsvirkning og giver en effektiv dæmpning af
signaler fra bagsiden. Nullet synes at give en
dæmpning på mellem 2 S-grader og 5 til 6 S-gra-
der afhængigt af udbredelsesforholdene og
afstanden mellem mig og kilden til det uønske-
de signal.

Et par uger efter installeringen opstod der et
interessant spørgsmål. Vinteren kom med et
brag tidligt i december, og fire storme i rap
efterlod en god halv meter sne på jorden, som
dækkede det nederste af loop'ens tråde. En hur-
tig forespørgsel hos ARRL's antenneekspert
Dean Straw, N6BV, beroligede mig med hensyn
til, at sne faktisk ikke er særligt ledende og sand-
synligvis ikke på mærkbar vis vil påvirke
udstrålingsdiagrammet eller medføre ekstra tab.
Vi har endnu mere sne på jorden i denne her vin-
ter, og antennen fungerer stadigt. Den udendørs
relæboks er stadig over snedækket, men det hvi-
de pulver hober sig op over på boksen, hvor loo-
p'ens tråde er fastgjort til blottede maskinskruer
i rustfrit stål. Boksen ser ud til at være ret vejr-
bestandig, men jeg besluttede at supplere med
en plastikpose for at holde sneen væk.

Efter at have brugt K9AY loop'en i en måneds
tid, ville det være vanskelligt at gå tilbage og
skulle lytte på min dipol. Når jeg har forbedret
min sendeantenne næste sommer, vil jeg måske
prøve en større modtageantenne, men i øjeblik-
ket kan jeg høre flere DX stationer, end jeg kan
køre med min lavthængende dipol og 100 W.
Hvis du gerne vil blive bedre hørende på 160 og
80 meter - og specielt hvis pladsen er begrænset
- er det umagen værd at se på K9AY loop-syste-
met fra Array Solutions. Array Solutions anbefa-
ler deres AS-196 eller AS-197 beskytter til mod-
tagerens front-end (indgang) til dem, som har
sendeantennen placeret nær på K9AY loop'en.
De to beskyttere er ens bortset fra, at 197-
modellen også har en beskyttelsesanordning for
lynnedslag.

Noter
Distributør: Array Solutions, 350 Gloria Rd, Sun-
nyvale, TX 75182; tlf. 972-203-2008; www.array-
solutions.com. Pris: AS-AYL-4 kontroller, $325;
AS-AYL-4 MW maste-/trådsæt, $195 ($110 uden
masten); AS-196, $38; AS-197, $58.

1. J. Devoldere, ON4UN's Low-Band DXing, 4th
ed. Kan anskaffes hos EDR's forlag.

2. 4G. Breed, K9AY, "The K9AY Terminated Loop
- A Compact, Directional Receiving Antenna,"
QST, Sep 1997, pp 43-46. OZ
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Udgangspunktet for denne antennebeskrivelse
er en artikel i OZ nr. 1-1982 af daværende TR
Silent Key OZ7AQ, hvori han beskriver to enkle
antenner, dels en W3DZZ dipol og dels en verti-
kal antenne med afstemt feeder. Sidstnævnte
har jeg lige siden haft liggende og lure i bagho-
vedet, men da jeg på dette tidspunkt anvendte
en kommercielt fremstillet vertikal, nemlig
HyGains AVQ-14, der dækkede 40, 20, 15 og 10
m båndene, var jeg egentlig godt tilfreds - den-
ne antenne var elektrisk set udmærket, men
mekanisk var den noget slemt makværk. 
Skønt jeg havde forsynet den med 10 nylon-
barduner, havde den efterhånden en umisken-
delig lighed med en proptrækker og efter ca. 20
års drift måtte den ud.
Jeg har siden overvejet forskellige muligheder
for anskaffelse af en vertikal- eller ground-plane
antenne, og der er adskillige fine antenner at
købe - men en pris på flere tusinde kr. og frygten
for at se en ny antenne som en sammenkrøllet
bunke aluminium efter en af "århundredets
storme" har hidtil holdt mig tilbage. 
Men så 7AQs antenne da? 
Da jeg for nogle år siden flyttede til ny QTH
fandt jeg efterladt i huset et par gardinstænger
af aluminiumrør, det ene lidt mindre i diameter
og passende fint ind i det andet - desuden havde
jeg en gammel glasfiber fiskestang, der nu kun-
ne tjene et nyt formål. 

Det hele blev skruet sammen, og en 2 mm kob-
bertråd blev viklet nogle omgange omkring
fiskestangen i hele dens længde. Den samlede
længde af foretagendet blev 5 m,  altså en
kvartbølge på 20 m.
Antennen blev anbragt på taget af huset og blev
forsynet med 3 radialer, alle 5 meter lange, lige-
som husets tagrende blev inddraget til formålet.
Det havde været bedre med flere radialer, men
det var, hvad der kunne blive plads til. 
Der blev nu fremstillet en såkaldt hønsestige
eller trappestige feeder på ca 350 Ohm. Denne
sære størrelse skyldtes udelukkende mit ønske
om at gøre feederen så lidet iøjnefaldende som
muligt ved at gøre sprederne så små, at der kun
er 3 - 4 cm mellem trådene, der i øvrigt er 1,5 mm
kobbertråd fra en gammel nettransformator. 
Feederen blev 9 meter lang og forløber først vin-
kelret på antennen 3,5 meter, mens resten går
nogenlunde lodret ned til et kældervindue, hvor
også en 600 Ohms feeder fra min midtpunktsfø-
dede Zepp-antenne ender.
For at antennen ikke skal tage skade i stærk
blæst, er den forsynet med fire barduner af
stærk murersnor. 
Feederen blev afsluttet i operatørrummet med
en 4:1 balun og afstemt med den indbyggede
tuner eller rettere "line flattener" i min TS 850.

En billig multibånds
vertikalantenne

Af OZ4ZO, Hans Jensen,
Nørbysvej 19, Nr. Nissum,
7620 Lemvig
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Den kunne overraskende nok afstemme det hele
fra 160 til 10 m bortset fra 20 m. Her måtte min
hånddrevne afstemningsled (ATU) hjælpe til, og
det gik også udmærket. Dette forhold kan nok
rettes ved at eksperimentere med forskellige fee-
derlængder, men da jeg altid bruger en separat
ATU mellem TX og antenne, fandt jeg ikke anled-
ning til ændringer.  
Imidlertid ønsker jeg også bruge højere effekt end
de 100 Watt fra TS 850, og så duer balunen ikke. 
Årsagen er naturligvis de skumle impedanser, som
denne type feeder medfører. Balunen vil brænde
af. Her bruger jeg så antennetuneren uden balun. 
Antennen er afprøvet med effekter fra 5 til 500
Watt fra 40 m til 10 m, og den arbejder godt. Jeg
havde egentlig kun beregnet at bruge antennen i
området 20 til 10 m, men den arbejder også
hæderligt på 30 og 40 m. 
Jeg har ikke afprøvet den på 80 eller 160 m og for-
venter ikke noget særligt der. Antennen har kostet
mig i alt kr. 34, nemlig udgiften til den rulle
murersnor, jeg har anvendt som støttebarduner.
Det er muligvis et problem for nogle, at antennen
kræver en afstemningsenhed - idet man jo afstem-
mer hele systemet, antenne og feeder under et, og
kan man ikke bygge en sådan selv, kan man måske
købe den for de penge, man sparer ved selv at
bygge antennen. Imidlertid har mange transceive-
re en indbygget antennetuner, den kan man så
bruge sammen med en 4:1 balun.  
Evt. må man så eksperimentere lidt med forskelli-

ge feederlængder for at få tilpasning på de bånd,
man ønsker.
OZ7AQ skrev i artiklen, at man kan bruge en balun
i begge ender af feederen og at man i stedet for
hønsestigen kan bruge coaxialkabel med balun.
Han kom desværre ikke nærmere ind herpå, men
emnet er jo åbent for eksperimenter. 
Jeg vil bare tilføje, at hønsestige feederen er prak-
tisk taget tabsfri, og så er den nærmest gratis. 
OZ7AQs udgave af denne antenne havde en læng-
de på 9 m, og dermed bedre virkning på de lave
bånd og særlig god på 15 m. Mine materialer
strakte sig kun til de 5 m, men  mine interesser lig-
ger også mest på 20 m og opefter, og mekanisk er
de 5 m langt lettere at håndtere.
Skulle man få den ide at efterbygge antennen,
kan man f. eks. bruge en bambusstang med
omviklet eller fasttapet kobbertråd som den lod-
rette del. Feederen med vilkårlig længde kan evt.
laves af 300 Ohms twinlead (TV-kabel). 
Den opfindsomme og interesserede radioamatør
kan sikkert finde på flere mulige udgaver af den-
ne simple antenne. Hold feederen i passende
afstand (mindst 30 cm) fra husmur og metalgen-
stande.
Med denne antenne kombineret med min 2 gan-
ge 20 m Zepp dipol synes jeg, at jeg er rigtig godt
kørende på HF. Det havde da været dejligt, om
man også havde en stor drejelig beamantenne.
Men sådan en bevægelig én kan også give en mas-
se bøvl, og mindre kan altså gøre det. 
God DX-jagt! OZ
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Konstruktion af en log-periodisk dipolantenne
(LPDA), der alene dækker hele 2-meter båndet
med god forstærkning og et lavt 50 Ohm SWR
fra 144 til 148 MHz, kræver ca. 6 elementer og
en bomlængde på 137 cm. Der ville imidlertid
ikke være meget fornuft i projektet (bortset fra
at tilfredsstille sin nysgerrighed), da samme antal
elementer kan placeres på samme længde bom,
så man får en bredbånds Yagi med mindst én dB
mere forstærkning og et endnu lavere SWR
inden for båndet (1). Log-periodiske dipolanten-
ner er interessante i den niche, hvor man har
brug for at dække et bredt frekvensområde med
en nogenlunde konstant impedans i fødepunk-
tet. På HF konstruerer vi typisk LPDA'er til et 2:1
frekvensområde - for eksempel 14 til 28 MHz.
Antenner med bredere (10 til 30 MHz) eller smal-
lere (18 til 30 MHz) frekvensdækning er meget
almindelige. På VHF har folk bygget bredbåndet
LPDA'er, men de fleste lider under dårlig ydelse,
måske bortset fra lige når det gælder anvendel-
se til lidt af hvert netop over et bredt frekvens-
område.

Man kan konstruere en forholdsvis smalbåndet
LPDA, der er centreret omkring 2-meter, og som
er indrettet til at yde noget mere. Den vil også
give noget andet og mere, end en Yagi kan -
muligheden for at aflytte frekvenser fra 130 til
170 MHz med et 50 Ohm SWR på 2:1 eller bedre.
De laveste SWR værdier og den bedste ydelse
(når det gælder forstærknig og front-to-back
forhold) forekommer inden for sendeområdet,
nemlig amatørbånd 144-146 MHz (i USA 144-148
MHz). En sådan antenne kan også bruges til
andre formål såsom nødtrafik og diverse hjælpe-
funktioner og dækker mange frekvenser i
nærheden af amatørbåndet. Området under 2
meter er overvejende afsat til flykommunikati-
on, mens området over 2 meter er opdelt mellem
landmobile og maritime tjenester. Lad os se,
hvordan en LPDA, der dækker et så stort fre-
kvensområde, ser ud.

Den grundlæggende konstruktion
LPDA konstruktioner til amatørbånd lider typisk
under forsøg på at bruge så få elementer som
muligt på den kortest mulige bom. 
Konstruktion af LPDA antenner tager udgangs-
punkt i to matematiske variabler: (tau), som fast-
lægger forholdet mellem på hinanden følgende

LPDA med horisontalt orienterede elementer.

element-afstande, og (sigma), som er den relati-
ve afstandskonstant. For en hvilken som helst
LPDA, der benytter mindre end den højeste vær-
di for (tau) og den tilsvarende optimale værdi
for (sigma), vil der kun være nogle få kombinati-
oner, som giver relativ god ydelse. Det aktuelle
projekt var begrænset til 6 elementer på en bom
på 137 cm (54") med (tau) lig med 0,9238 og (sig-
ma) lig med 0,1461. Disse værdier ligger under
den bedst mulige ydelse, men højere værdi for
(tau) ville have krævet flere elementer; og større
værdier for (sigma) ville have krævet længere
bom (2).

For en LPDA vil en formindskelse af den karakte-
ristiske impedans for den faseforbindelse, der er
mellem elementerne, trække i retning af at
forøge antennens forstærkning og sænke impe-
dansen i fødepunktet. En faseforbindelse på 75
Ohm giver acceptabel 50 Ohm tilslutningsimpe-
dans for antenne med en gennemsnitlig for-
stærkning i det frie rum på ca. 9,2 dBi i 2-meter
båndet. Da front-to-back forholdet for en LPDA
overvejende varierer med forstærkningen, er det
tilsvarende højt; det vil sige bedre end 30 dB
over båndet og uden kraftige bagudgående

En bredbånds LPDA for 2 meter

Af L. B. Cebik, W4RNL
Oversat af OZ1CCM, Kjeld Holm
Gyvelbakken 11
4400 Kalundborg

Her er en god 2-meter antenne med lidt ekstra oven i - den dækker nem-
lig hele området 130-170 MHz, så du kan lytte på lidt af hvert!
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side-loops, som kunne nedsætte det samlede
front-to-back forhold. Figur 1 viser den generel-
le udformning og de grundlæggende dimensio-
ner for LPDA, som opnår en ydelse på dette
niveau på 2 meter. Vi skal senere i nærværende
artikel se nærmere på en række konstruktions-
detaljer.

Hvordan antennen fungerer over hele sit fre-
kvensområde, er mindst lige så interessant som
ydelsen på 2 meter. Figur 2 er en gengivelse af
LPDA'ens forstærkning og front-to-back forhold
i det frie rum modelleret fra 130 til 170 MHz.
Forstærkningens maksimum i 2-meter båndet er
meget tydelig, samtidig med at der er mindre,
men stadig nyttig forstærkning over og under
det højest prioriterede frekvensområde. Front-
to-back forholdet falder kun under 20 dB på fre-
kvenser over 160 MHz. Det viste maksimum på
front-to-back kurven er normalt for LPDA'er, da
det er størst - og ofte meget smalt - på en fre-
kvens, der ligger lidt under frekvensen for mak-

simal forstærkning. Til aflytning af frekvenser
langt uden for amatørbåndet er disse ydelseska-
rakteristikker ganske velegnede. 

Figur 2. Modelleret forstærkning i det tomme
rum og 180 graders front-to-back for bredbånds
2-meter LDPA fra 130 til 170 MHz.

Figur 1. Oversigtstegninger og
dimensioner for en bredbånds
2-meter LPDA.
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Figur 3. Modelleret modstand og reaktans i
fødepunktet for bredbånds 2-meter LDPA fra
130 til 170 MHz.

Denne LPDA blev modelleret med en 10 cm (4")
forkortet transmissionslinje-stub ved det bageste
element. En stub med en længde på mellem 4,5
og 10 cm (2" og 4") er nødvendig for at undgå,
at udstrålingsdiagrammet skal vinde over 160
MHz; og den forbedrer også antennens samlede
ydelse inden for 2-meter båndet. 

En stublængde på mindre end 10 cm (4") vil
forøge front-to-back forholdene på 2 meter med
endnu ca. 2 dB, mens den vil flytte nederste
brugbare frekvens op på omkring 132 MHz.
Figur 3 viser noget om udsvingene i fødepunk-
tets modstand og reaktans. 

Kurverne er helt normale for en LPDA. Disse
antenner har tendens til at udvise variationer i
maksimum- og minimumværdier for modstand
og reaktans - i forhold til en middelværdi for
hver - i et forholdsvis uensartet mønster. 

Figur 4. Modelleret 50 ohm og 75 ohm VSWR for
bredbånds 2-meter LPDA fra 130 til 170 MHz.

Resultatet er en bredbåndet SWR kurve, når den
ses i forhold til  middelværdien - i dette tilfælde
ca. 60 Ohm.
SWR kurverne for 50 Ohm og 75 Ohm vises i
figur 4. Inden for 2-meter båndet ville valg af et
75 Ohm fødekabel være ganske lidt at foretræk-
ke - hvis målet var det lavest mulige SWR. Imid-
lertid satser vi her på det bredest mulige fre-
kvensområde med et SWR på mindre end 2:1, og
derfor er et 50 Ohm kabel det bedste valg, da
den ohmske del af fødeimpedansen ligger godt
og vel under 50 Ohm i den høje ende af anven-
delsesområdet.

Montering af LPDA
Man kan anbringe en LPDA enten vertikalt eller
horisontalt. Imidlertid vil fjernfelts-forstærknin-
gen ved almindelig monteringshøjde, som ofte
(men ikke altid) er under 5 bølgelængder over
jorden, afhænge af den valgte polarisation.
Figur 5 viser den modellerede fjernfelts-ydelse
med en antennehøjde på 7,60 m (25 feet eller
3,75 bølgelængde i 2-meter båndet) og med
antennen monteret vandret. 

Figur 5. Azimutmønster i det tomme rum for
bredbånds 2-meter LPDA på 146 MHz med hori-
sontalt orienterede elementer.

Arbejdsfrekvensen er 146 MHz. Forstærkningen i
det frie rum er 9,2 dBi, og når jordreflektioner
regnes med, bliver den lige over 15 dBi i den vin-
kel, hvor udstrålingen er størst (3,8 grader). Figur
5 viser også ganske tydeligt den pæne styring af
den bagudrettede energi for en LPDA, der
benytter høje værdier for både (tau) og (sigma).
Hvis vi ændrer på modellen af antennen og pla-
cerer bommen i samme højde, men med ele-
menterne gående vertikalt, så får vi det mønster,
der vises i figur 6. Åbningsvinklen for -3 dB strå-
lebredden forøges med ca. 25 grader i såvel
fremadgående som bagudgående retning.
Udstrålingsvinklen for maksimal udstråling er 3,5
grader. Omkostningerne for at få en betydelig
bredere udstrålingsvinkel er den fremadrettede
forstærkning, som er ca. 1,7 dB lavere end den
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Figur 6. Azimutmønster i det tomme rum for
bredbånds 2-meter LPDA på 146 MHz med verti-
kalt orienterede elementer.

værdi, der vises i figur 5 for den horisontale
montering. En antenne skal være en hel del
mere end 5 bølgelængder over jorden, før vær-
dierne for forstærkning ved de to forskellige
polarisationer begynder at nærme sig hinanden.

Figur 7 - Relative jordbølge-azimutmønstre med
horisontalt og vertikalt orienterede elementer.

Man diskuterer med jævne mellemrum, om
modeller for virkningen i fjernfeltet er gode

indikatorer for, hvordan antennen fungerer ved
jordbølgeudbredelse ved punkt-til-punkt kom-
munikation. Figur 7 sammenligner de relative
mønstre for de to polarisationer ved brug af et
modtagepunkt 1,6 km (1 mile) fra antennen i en
højde af 7,6 m (25 feet) over jorden. Det er tyde-
ligt, at antennen bevarer samme udstrålings-
mønster ved punkt-til-punkt kommunikation.
Imidlertid forudsætter disse udbredelsesdia-
grammer frit sigt mellem de to antenner. Gen-
stande og terrænforhold mellem de to punkter
kan ændre den faktiske funktion for en antenne.

Konstruktion
Tabel 1 viser de grundlæggende dimensioner for
LPDA antennen både i millimeter og i tommer.
Halvlængde-værdierne er vigtige for konstrukti-
onen, da hvert element er delt på midten og for-
bundet til faselinjen. Bommen og faselinjen i
denne konstruktion er ét og det samme. Jeg
valgte 0,75 tomme kvadratisk aluminiumprofil
med godstykkelse 0,125 tommer til tvillingebom-
men. Dette materiale kan skaffes hos nogle byg-
gemarkeder og lignende og kan ofte bestilles
hjem, hvis det ikke er noget, de lige har (3). Val-
get af tykvægget profil (i stedet for samme
materiale med en den halve godstykkelse) blev
truffet ud fra elementstørrelsen og den valgte
monteringsmåde. Der anvendes U-profil til bom-
men på en række kommercielle antenner til VHF
og UHF. Når det gælder kommercielle antenner
vil elementerne meget ofte blive trykmonteret i
bommens materiale. Til amatørbrug bruger jeg
et andet system. Jeg anvender elementer med en
diameter på 0,187 tommer, fordi de bevarer
deres styrke, også når der er skåret 10-24 gevind
i enderne til møtrikker. Valget af 10-24 gevind
kræver tilstrækkeligt kraftigt gods i U-profilen,
til at de gevindskårne huller har gevind nok til at
fastholde elementet (TR note: 10-24 er et USA
gevind, brug nærmeste mm gevind i stedet).

Figur 8 viser konstruktionen, hvor enden er
skåret af, så man kan se opbygningen. Jeg borer
0,156 tomme huller i to sider af profilen til de to
halve elementer og skærer derefter gevind i den
til 10-24 bolte. Der skæres også gevind i ca. godt
og vel 0,75 tomme i enden af hvert element.

Tabel 1. Dimensioner for bredbånds 2-meter LPDA, i tommer og mm.
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Efterhånden som jeg skruer det halve element
gennem første side af profilen, sætter jeg to 10-
24 møtrikker i rustfrit stål på det. Jeg skruer
enden af det halve element ind i den modståen-
de profilvæg, indtil det er lige ved at bryde gen-
nem overfladen på ydersiden. Så tilspænder jeg
de to møtrikker mod indervæggene for at fast-
låse elementet. Bemærk, at brug af dette system
kræver, at man lægger 0,178 tomme til hver hal-
ve elementlængde i Figur 1 og Tabel 1. U-profi-
lens centerlinje er referencepunkt for alle læng-
der for halve elementer.

Til min prototype brugte jeg tre møtrikker på de
forreste halve elementer - med et loddeøje
klemt ind imellem møtrikkerne på elementsider-
ne. Senere loddede jeg coaxkablet på øjerne til
fødekablet. De ekstra møtrikker på de bageste
halve elementer tjener også et dobbelt formål,
når jeg tilføjer den forkortede stub til konstruk-
tionen. 

Afstanden mellem U-profilens sider er alt andet
end tilfældig. De flade sider danner en parallel
transmissionslinje. Brugen af en profil med flade
sider til bom kræver nogen justering ved bereg-
ning af faselinjens karakteristiske impedans. For
ledere med et cirkulært tværsnit gælder:

Z0 = 120 cos(-1D/d) ~ 276 log10 (2D/d)    (Formel 1)

hvor D er center-til-center afstanden for lederne,
og d er den ydre diameter for den enkelte leder,
og D og d er angivet i samme måleenhed. Da vi
arbejder med ledere med lille indbyrdes afstand
i forhold til deres diameter, giver følgende juste-
ring af formlen for beregning af den karakteri-
stiske impedans (Z0) mere nøjagtige resultater.
For en kvadratisk eller flad leder gælder:

d ~ 1,18 w              (Formel 2)

hvor d er den omtrentlige ækvivalente diameter
for det kvadratiske rør eller det flade materiale,
og w er materialets bredde på den flade side. 
For en given afstand gør et kvadratisk eller fladt
materiale det muligt at opnå lavere karakteri-
stisk impedans end ved en rund leder. Tilnær-
melsen er brugbar, men ikke præcis - det gælder
især materiale, der ikke er helt kvadratisk. Imid-
lertid er det kun nødvendigt, at faselinjens impe-
dans ligger tæt på 75 Ohm for at opnå det
ønskede resultat med den viste antenne. For 0,75
tomme U-profil er en afstand på ca. 0,32 tomme
(8,1 mm) i praksis tilstrækkelig lille. Afstanden
kan justeres under afprøvningen, hvor en min-
dre afstand - op til et vist punkt - giver lavere
impedans for faselinjen og fødepunktet med
mulighed for en bedre 50-Ohm SWR-kurve. Imid-
lertid kan for lille afstand (mindre end 0,25 tom-
me eller 6,3 mm) være selvødelæggende ved at
ændre antennens ydeevne i én eller begge ender
af det anvendelige frekvensområde.

Da beregning af den karakteristiske impedans
forudsætter luft som dielektrikum mellem leder-
ne, anvender jeg isolerende afstandsstykker, der
er fastgjort på U-profilens sider. Mellem det for-
reste element og det næste - og ligeledes mel-
lem det bageste element og det næstbageste -
fastgør jeg nogle strimler kasseret plexiglas på
begge sider af tvillingebommen. Dette er vist i
fotografiet, der gengiver antennen set fra siden.
Midt på bommen benytter jeg et monteringsbe-
slag med gennemgående bolte til at understøtte
og adskille U-profil stykkerne. Monteringssyste-
met er udformet, så det er muligt at montere
antennen enten lodret eller vandret i forbindel-
se med forskellige afprøvninger. Det er bestemt
muligt, at bruge et mere enkelt monteringssy-
stem.
De grundlæggende krav er, at monteringssyste-
met sørger for bomadskillelsen, og at det inde-

Figur 8 - Gennemskåret visning. Gengiver monteringssystemet med dobbelt-bom u-kanal 
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holder fastgøringsmekanismer (normalt U-bolte)
til at fastgøre antennen til et rør.

Figur 9 viser det dobbeltpladesystem, som jeg
brugte til prototypen. Plade 1 holder antennens
dobbelte bom fast omkring midtpunktet mellem
element 3 og 4. Rustfri nr. 10 møtrikker og bolte
holder bommen fast til pladen. Plade 2 fastgør
modulet til et rør, og der er boret huller til 1,25
tomme brede U-bolte i rustfrit stål. Den mest
interessante funktion ved monteringen - 2,5
tomme hængslet - er beregnet til udendørs brug
og forbinder de to plader. Det, som jeg brugte til
plade, var 0,178 tomme affaldsglasfiber; hvilket i
nogen grad er en overdrivelse. Figur 9 viser
dimensionerne på det stykke, som jeg benytte-
de. Når antennen er lodret, hviler det øverste af
antenneplade 1 på kanten af mastplade 2. Ved
permanent installering ville jeg tilføje endnu et
beslag, der så skulle sættes fast på masten med
epoxy og skruer. Så ville en bolt i rustfrit stål fast-
holde antennepladen. Når antennen er vandret,
er antennepladen lodret og fastgjort til mastpla-
den med en tilsvarende bolt.
Coaxial-fødekablet til min prototype er RG-8X.
Et antal små huller (0,125 tomme i diameter) i
den nederste U-profil gør det muligt at fastgøre
kablet inde i profilen med kabelbindere, indtil
det når hen til masten. I forenden eller fødeen-
den af antennen forbindes kablets inderleder og
skærm til de tidligere nævnte loddeflige, der er

anbragt på hver side af det forreste element. Dis-
se tilslutninger skal gøres vejrbestandige med en
eller anden form for afdækning eller anvendelse
af almindelige metoder til beskyttelse mod vejr
og vind. Når det gælder prototypen, blev kablets
ende oversmurt med et plastmateriale, der kan
anskaffes i byggemarkeder. Da coaxkablet føres
tilbage under den nederste U-profil, bør man
efterlade lidt slæk i kablet, så det ikke bliver
deformeret, når vejret skifter fra koldt til varmt
og tilbage igen; dermed undgår man, at der ops-
tår træk i tilslutningspunkterne.

LPDA med vertikalt orienterede elementer. Brug
kun denne orientering i forbindelse med en
ikke-ledende mast

Figur 9. Detalje fra bom-til-mast pladen med hængsel. Brug en ikke-
ledende mast, hvis elementerne skal være vertikalt orienterede.
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Forreste del af antennen; her ses elementerne,
monteringssystemet for fødekablet og de forre-
ste bom-isolatorer af plexiglas

Det sidste trin i processen er at montere den for-
kortede stub bag på antennen. Jeg benyttede et
stykke 75 Ohm kabel(RG-59U) med skum-isole-
ring med en forkortningsfaktor på ca. 0,78. Der-
for er min 4 tomme stub fysisk set ca. 3,1 tomme
lang, idet der tages højde for kablets forkort-
ningsfaktor på ca. 0,78. Ligesom fødekablet bli-
ver også enderne af dette kabel dyppet i plast-
masse for at opnå beskyttelse mod vind og vejr. I
den endelige version kan man ganske enkelt for-
længe dobbeltbommene med 4" bagud for det
sidste element og forbinde bommenes ender.
Dette system vil måske kræve, at man flytter
monteringsbeslaget lidt bagud for at bevare
antennen så nogenlunde i balance. Antennen er
sandsynligvis lidt for tung til i praksis at have
ophængningspunktet placeret i bageste ende.
Stubben afslutter konstruktionen. Det er uden
tvivl muligt at benytte en lettere konstruktion,
da vægten for de materialer, der blev brugt til
prototypen, nærmer sig de dimensioneringer,
der benyttes til kommercielle antenner. Anten-
nen har dog klaret den hårdhændede behand-
ling under afprøvningen.

Ydeevne
Fotografierne viser det færdige resultat, som jeg
afprøvede i 6, 10 og 15 fods højde over jorden -
altså ca. 2, 3 og 5 meter. Det billede af antennen,
der viser elementerne lodretstående, er kun
benyttet af praktiske hensyn vedrørende foto-
graferingen. Brug af en metalmast fik rent fak-
tisk antennen ud af trimning. Da jeg ændrede de
øverste 3 meter af masten til et stykke PVC, faldt
alting tilbage på plads, dvs. de værdier, der blev
opnået med elementerne i vandret position.

Som udgangspunkt blev SWR kurver målt med
ca. 7 meter RG-8X mellem antennen og en MFJ
259B antenneanalysator, der var frekvenskalibre-
ret ved hjælp af en 2-meter modtager. Inden for
2-meter båndet blev SWR målt til 1,5:1 eller bed-
re. Den forudsagte 2:1 SWR kurve for modellen
(Figur 4), som ikke anvendte noget fødekabel,

gik fra 130 til 170 MHz. Den målte SWR kurve lå
under 2:1 fra 124 til 172 MHz. En del af denne
udvidelse af frekvensområdet skyldes kabeltab.
Imidlertid antydede den øgede udvidelse i den
lave ende af kurven, at stubben måske var en
smule for lang i forhold til den ønskede ækviva-
lent på 4 tommer. Et målebånd bekræftede mis-
tanken, da længden af stubbens ledere ikke helt
var taget med i beregning under konstruktio-
nen.

Skønt jeg ikke har adgang til en antennemåle-
plads, hvor jeg direkte kan få bekræftet værdi-
erne for forstærkning og front-to-back, så svare-
de antennens forstærkning til andre antenner af
lignende art i min samling. Med antennen ven-
dende lodret kunne jeg få alle undtagen én lokal
repeater til at forsvinde i løbet af en 180 graders
drejning af antennen; dette antyder, at front-to-
back forholdet var, som modellen forudså. Med
en lånt scanner modtog jeg talrige signaler med
fuld støjundertrykkelse over hele det frekvens-
område, som antennen er konstrueret til.

Antennen set fra siden; monteringsbeslaget ses
tydeligt.

Den her beskrevne LPDA er ikke en konkurrent
til bredbånds Yagier, der er konstrueret udeluk-
kende til 2-meter båndet. I stedet er den en sup-
plerende antenne, der er konstrueret til at fun-
gere ganske godt på 2 meter, men med mulig-
hed for også at blive anvendt i området 130-170
MHz. Hvis det bredere modtageområde for
antennen er vigtigt for dig, så vil denne 2-meter
antenne og LPDA kunne finde sig sin niche
blandt dine øvrige antenner.

Noter
1. Se artiklen "In Pursuit of Better VHF Quad
Beams: A Work in Progress" i afsnittet 2001 Pro-
ceedings i Southeast VHF Society for nærmere
oplysninger om en bredbånds Yagi, der lever op
til de specifikationer, der er angivet i nærværen-
de artikel. Et andet sæt dimensioner, som dog
ligger meget tæt på disse, findes i en artikel på
min webside (www.cebik.com) under punktet
"High-Gain, WideBand Yagis for 10, 6 and 2
Meters". Dette blev først offentliggjort i Anten-
neX, Aug 1999 (www.antennex.com).
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2. Se Kapitel 10 i ARRL Antenna Book, 19th Edi-
tion, for en fuldstændig beskrivelse af LPDA
design og de grundlæggende design faktorer.
3. Jeg vil gerne takke Raul Pla, W4AWI, fra
Antenna World, som generøst donerede U-profi-
lerne til dette projekt.

Artiklens oprindelige forfatter kan kontaktes på
adressen: 
1434 High Mesa Dr, Knoxville, TN 37938-443,
USA;
cebik@cebik.com. OZ

Lidt historie
Selve ideen med at forskyde fødepunktet på en
dipolantenne er ikke ny. Allerede i 1929 havde
W8GZ, L.G. Windom en artikel i QST omkring at
føde en dipol forskudt for centerpunktet. Og
siden er navnet Windom blevet hængende ved
denne antennetype. Windoms udgave af anten-
nen var fødet med en enkelt tråd, der gik fra sta-
tionen op til antennen. Dengang regnede man
med at antennen havde en impedans på cirka
600 ohm i forhold til jord, når den blev fødet for-
skudt for centeret. Og det passede fint med at
datidens rør stationer havde en udgangsimpe-
dans på 400 - 600 ohm. Senere kom der coaxial-
kabler til og man ændrede fødningen af anten-
nen til lavimpedans feeder og balun.

Lidt teori
Windom eller som den også kaldes, FD-4 eller
FD-3 antennen, er en ikke centerfødet dipol. Det
vil sige at den er en dipol, hvor fødepunktet er

skubbet noget ud til den ene side. Selve dipolen
er stadig skåret efter formlen 300/ frekvensen i
MHz x 0,95 x 0,5, så den er i resonans på grund-
frekvensen og dermed har en ren ohmsk impe-
dans. Det at vi flytter fødepunktet væk fra mid-
ten af antennen, betyder at vi får hævet impe-
dansen i fødepunktet. Ikke noget der er ubetin-
get praktisk; men det betyder, at antennen også
har resonans på de lige harmoniske bånd der lig-
ger over den frekvens vi egentlig har beregnet
dipolen til. 

Figur 3. Målene på en Windom antenne

Nogle erfaringer med Windom antennen

Af OZ4XF Henning Mikkelsen, 
Fredensgade 9, 
7600 Struer

Efter i mange år at have brugt denne antenne til både hjemme og rejsebrug, blev jeg spurgt om ikke
jeg ville hjælpe med at sætte en flerbånds HF-antenne op hos en nylicenseret. Og jeg foreslog at vi
prøvede en Windom antenne. Nuvel det ER en kompromis antenne; men den dækker en god del af
vore HF-bånd og for mange vil det nok række, her hvor forholdene på de høje bånd ikke er alt for
fremragende. Sidst antennen var nævnt i OZ, var i marts 1973.
Dengang var der desværre ikke nogen nærmere beskrivelse af hvordan antennen egentlig virkede,

så det har jeg prøvet at råde lidt bod på.

Figur 1. Strømfordeling på Windom antennen
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For ca. halvandet år siden omtaltes i OZ ganske kort en C-Pole antenne,
uden nogen egentlig beskrivelse. Denne antenne er dog så interessant,
at kendskabet til den fortjener en større udbredelse. Antennen udmær-
ker sig ved at være en enkel trådantenne, uden radialer eller jordnet,
kun pladsbehov i højden (5-6 meter), etableres med fordel tæt over jor-
den, har en lav udstrålingsvinkel og dækker praktisk talt hele båndet
inden for et SWR på 1:1.5. At dit SWR meter nok vil give et meget flot-
tere resultat skyldes diodekarakteristiken, der er meget nærig ved lave
spændinger. Og så virker den perfekt efter få forsøg, hvis man er i stand
til at udmåle og montere trådene med cm nøjagtighed, idet man via 2
små rottehaler kan finjustere resonans og impedans. Det lyder som en
ønskedrøm, men er faktisk realiteter.

Antennen er oprindeligt lavet til mobilt brug, men virker også fint i en
permanent opstilling. Den er formet som et højt, smalt rektangel,
afbrudt omkring midten i den ene langside og kan således siges at dan-
ne et C. Fødning foregår normalt i bunden. I min permanente opstilling
lavet efter figur 1 og baseret på en kasseret jollemast af træ føder jeg
den nu i toppen, hvilket ikke synes at have uheldige konsekvenser. Man
kan således lave antennen direkte efter tegningen. De to bærepinde
skal være af ikke ledende materiale.

Der mangler dog et væsentligt led: En strømspærre eller strømbalun i
fødestedet. I originaludgaverne er denne spærre anvist på et par måder,
og jeg har lavet min egen som en forenklet udgave. En Philips violet tor-
oid på ca. 25 mm tæt beviklet med RG 174 eller (nemmere) med RG 178,
således at man krydser over, når den ene halvdel er beviklet og laver
resten på den anden halvdel. Jeg har monteret den i en pilledåse af pla-
stik med en coaxialfatning i den ene ende og et par loddeflige i den
anden. Den klarer fint 100 W. Jeg ved ikke om det har nogen betydning,
men jeg har fundet det naturligt, at forbinde coaxialkablets skærm til
den trådende, der kommer fra den brudte langside, idet jeg sammen-
ligner fødningen med en J-antenne. I figur 2 er vist et foto af en balun
af samme type, og i figur 3 er vist den
komplette antenne.

Mine relativt få praktiske erfaringer
siger, at den har givet mig bedre for-
bindelser end en groundplane anten-
ne i 6 meters højde. Men den er vind-
følsom. Jeg måtte således sætte en
tværstiver mellem trådene på mid-
ten, så blæsten ikke kunne få langsi-
derne til at svinge. SWR hoppede op
og ned med blæsten, og efter en lang
regnsvejrsperiode måtte jeg udskifte
de to tværbjælker af træ med nogle
stive PVC rør. Den induktive kobling
til det våde træ flyttede parametrene
væsentligt.

Målene på den her viste udgave giver
en antenne med resonans på 14.240
MHz, men med direkte ved forholds-

C-Pole antenne til 20 meter
Frit efter HB9MTN

Af OZ1JF, Poul Foss
Korbærvej 7
8410 Rønde

Fig 3. Den færdige anten-
ne (foto: KF2YN).

Fig. 2 Strømbalunen viklet efter
W8JK (foto: KF2YN).
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Må jeg sige god fornøjelse ikke mindst til de
campister, der ser en nem og hurtig måde at
komme i luften på fra campingvognen, hvis der
er træ inden for rækkevidde.

TR Efterskrift: Poul har i en mail til mig meddelt
at rottehalen nærmest fødepunktet finjusterer
impedansen, medens den anden rottehale juste-
rer resonansfrekvensen. 

TR note: Antennen er oprindeligt beskrevet af
KF2YN i QST april 2004, og er så blevet videre-
udviklet. På HB9MTNs side er der også en alter-
nativ balun, se figur 4. Om man skal vælge den
ene eller den anden balun er vist nærmest en
smagssag, men den "lange" ser mere impone-
rende ud, og så kan man jo bruge ca. 9 meter RG
58 til noget fornuftigt.

regning kan man finde
dimensionerne til andre
frekvenser eller andre
bånd. 
Den konstruktive amatør
vil allerede nu overveje,
om man så også kunne
lave to eller flere anten-
ner i samme opstilling.
Nej, ikke umiddelbart i
hvert fald. 
Jeg forsøgte med en 15
meter antenne med selv-
stændig balun, men det
gik helt skævt.

En fuldstændig beskrivel-
se med bl.a. udstrålings-
vinkler ved forskellige
højder kan findes på
HB9MTNs hjemmeside:

www. qsl.net/hb9mtn.
Der er mange emner,
hvor man så vælger C-
Pole.

Figur 4. Alternativ balun
lavet af 9 meter RG58
(foto KF2YN)

Figur 1. Tegning af C-pole antennen (teg-
ning: HB9MTN).

Husk !
Stof til OZ april

skal være fremme hos modtageren
spalteredaktører -

hovedredaktør  m. fl. 
senst d. 22. marts og gerne lidt før.

OZ
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Collinear antenne af coaxialkabel

Af OZ3QY, Jan Anderschou
Violvej 30
3450 Allerød
e-mail: oz3qy@anderschou.dk

I Frederikssundsafdelingen bruges lokalfrekven-
sen 434.250 MHz til udveksling af alverdens nyt-
tige oplysninger. Det ville jeg helst ikke gå glip
af, så derfor måtte jeg have en passende anten-
ne, der kunne vække liv i en gammel Storno Tax-
aspille med friske krystaller. Kravene var simple:
En rundstrålende antenne med et højt gain, der
var enkel at fremstille. Bl.a. N1NFX har beskrevet
en sådan antenne, som i al sin enkelthed er lavet
af noget coaxialkabel, der er klippet i stykker og
loddet sammen igen. Det skulle give en for-
stærkning på hele 9 dB og være til at klare for de
fleste. Det lyder næsten for godt til, at være
sandt, men den er god nok. Inden vi ser på selve
konstruktionen, så lad os lige kigge en smule på
teorien bag en sådan antenne:

Gain, dB og dBi
Lad os slå det fast med det samme: en antenne
kan ikke forstærke signalet. En antennes gain
eller forstærkning, er et udtryk for, hvor meget
bedre antennen er sammenlignet med en refe-
rence. Seriøse anvender en ½ bølge dipol som
reference, der defineres til 0 dB. Papir er imidler-
tid taknemmeligt, så derfor ser vi i de farvestrå-
lende brochurer også betegnelsen dBi. Her er
referencen en såkaldt Isotropisk antenne, der er
et punkt med lige stor udstråling i alle retninger.
Dette kan ikke lade sig gøre i praksis, da en
antenne skal have en fysisk størrelse for, overho-
vedet at kunne udstråle. Men den isotropiske
antenne kan lade sig gøre på papiret og indgå
som matematisk størrelse i beregningen.

En ½ bølge dipol er bedre end ingenting, og der-
for vil en dipol have et gain på 2,14dB sammen-
lignet med en isotropisk antenne. Sagt på anden
måde, så skal man trække 2,14 dB fra de farve-
strålende brochurer, for at få den reelle værdi.

Hvordan laver vi gain i praksis?
Skal en antenne have et gain, skal den altså
udstråle mere end en ½ bølge dipol. Det forud-
sætter at antennen er fysisk større end dipolen.
Det er vel at mærke en forudsætning, at
udstrålingen fra hele antennen er i fase. 

Bølgeform på antenneelement

Den færdige antenne

Man kan f.eks. ikke bare øge længden på dipo-
len, for så vil en del af udstrålingen komme i
modfase og så er vi lige vidt. De fysiske mål på
antennen, skal altså være tilpasset bølgelæng-
den.

Men hvad sker der hvis man kombinerer to ½
bølge dipoler? Det vil virke og giver faktisk en
forstærkning på 3 dB. Man kan også sætte ele-
menter foran og bag dipolen. Det giver også for-
stærkning, men samtidig en retningsvirkning.
Det dur ikke, når antennen skal være rundstrå-
lende. Løsningen er derfor at stable flere ele-
menter oven på hinanden. Derved opstår navnet
på denne antennetype: collinear (på dansk:
kolineær) = "at lægge på samme rette linie".
Regnestykket er så i øvrigt let: Hver gang man
fordobler antallet af elementer, så øger man for-
stærkningen med 3 dB. 2 stk. = 3 dB, 4 stk. = 6
dB, 8 stk. = 9 dB o.s.v.

Hvad med impedansen?
En dipol består af to ¼ bølge elementer, der til-
sammen giver ½ bølgelængde. En dipol skal
fødes på midten, men det er jo lidt svært, når
man sætter mange oven på hinanden. Heldigvis
er det sådan, at en dipol sagtens kan fødes i
enden.  
Så kaldes den bare en ½ bølge monopol i stedet.
Når vi føder en ½ bølge dipol på midten er impe-
dansen omkring 75 ohm, men når vi føder ½ bøl-
ge elementet i enden, får vi en meget  højere
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dB som funktion af antal antenner

impedans, typisk omkring 1000 ohm.  Det er der
heldigvis en indbygget løsning på i denne kon-
struktion.
Et coaxialkabel består jo af en inderleder og den
ydre skærm. I denne antennekonstruktion bru-
ger vi coaxialstykkerne, som både coaxialkabel
og som strålende element. Skærmen bruges til
udstråling, samtidig med, at coaxialstykket ska-
ber en parallelforbindelse af fødepunkterne. Vi
får altså et antal ½ bølge elementer stående
ovenpå hinanden, hvor alle fødepunkterne er
forbundet i parallel. Og når vi forbinder mange
1000 ohms modstande i parallel, får vi en pas-
sende lav impedans i bunden af stakken.

Lad os bygge en antenne
Når vi lodder kabelstykkerne sammen sker det
skiftevis inderleder og skærm. Derved opnår vi at
fasevende signalet 180 grader, for hver ½ bølge-
længde, hvilket betyder at udstrålingen fra ele-
menterne kommer i fase og vi opnår det attrak-
tive gain. Nu skulle man tro, at bare man stiller
nok elementer ovenpå hinanden, så behøver
man dårligt tænde stationen, for at få forbindel-
se. Men så let er det desværre ikke. Hvert coax-
ialstykke giver også tab, hvilket betyder at effek-
tiviteten af elementerne aftager med antallet. I
min antenne har jeg anvendt 16 elementer, hvil-
ket skulle give en teoretisk forstærkning på 12
dB. Det holder næppe i praksis, men jeg får
bestemt gode rapporter på mit signal, selvom
antennen blot sidder på skorstenen i 6 meters
højde.
En anden ting man skal være opmærksom på er
vindflutter.  Hvis antenne sidder lodret udstråler
den stort set vandret. Men hvis dele af antennen
bøjer af i vinden, vil en del af signalet forsvinde
ud i den blå luft eller ned i naboens have, og
hvad hjælper det så, at have stor forstærkning. I
det daglige er det ikke det store problem, men

det er tydeligt at høre i blæsevejr. Det bringer os
til den mere praktiske del af konstruktionen. Jeg
nævnte i indledningen at antennen skulle bru-
ges til 434.250 MHz. Vi skal bruge elementer, der
er ½ bølgelængde og det får vi fra formlen 

300 : F : 2 = meter

Men det dur bare ikke, når vi anvender coaxial-
kabel. Udbredelse af radiobølger i luft går hurti-
gere end gennem coaxialkabel. Kablet skal der-
for være lidt kortere for, at kompensere for det-
te. På kablets datablad kan man se den såkaldte
"velocity factor" eller på dansk "forkortnings-
faktor", som vi bliver nødt til at medregne for, at
nå det rigtige resultat. For både RG58 og RG213
er forkortningsfaktoren oplyst til 0,66. Længden
af coaxialstykker beregnes derfor ud fra denne
formel:

300 : F : 2 x V = meter

Fordi jeg gerne vil have resonans på 434,250
MHz kommer formlen i praksis til at se sådan her
ud:

300 : 434,250 : 2 x 0,66 = 0,2270 meter

Læg nogle millimeter til i begge ender, så der er
plads til overlapning og lodning. Frem med tan-
gen og klip det gode coaxialkabel i stykker á
stykker 23 cm, og så er det bare at lodde stum-
perne sammen skiftevis inderleder til skærm.

Vi vender lige tilbage til det med impedansen et
øjeblik. Hvis vi regner med at hvert element har
en fødeimpedans på 1000 ohm, så vil 16 elemen-
ter i parallel give en samlet impedans på 62,5
ohm. Det er stadig i overkanten. Det kan vi råde
bod på ved, at anbringe et ¼ bølge element i
toppen som vi have en impedans på ca. 163 ohm.
Lægger vi nu disse impedanser sammen ender vi
op med ca. 45 ohm og så begynder det at ligne
noget fornuftigt. 
Heraf kan vi også udlede, at ved at justere lidt på
længden af ¼ bølge elementet i toppen, kan vi
justere impedansen. 
I praksis anvender vi en stump kobbertråd til ¼
bølge elementet i toppen. Da det ikke er et co-

Tegning af antennen
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axialkabel, skal vi ikke medregne forkortnings-
faktoren. Derfor bliver formlen:

300 : F : 4 = 0,1725 m

I bunden af antennen skal der også være et ¼
bølge element. Det laves af et kobberrør der sky-
des udenpå fødekablet og loddes fast til føde-
kablets skærm i selve fødepunktet. Dette rør
optræder som en slags coaxialkabel med en for-
kortningsfaktor på 0,85. Derfor skal vi have
formlen til at se sådan her ud:

300 : 434,250 : 4 x 0,85 = 0,1468 meter

Antennen i storm

Det nederste kvart bølge element fungerer som
jordplan for. I fødepunktet er antennen ubalan-
ceret og det passer jo fint til et fødekabel af
coaxial typen. Vi vil gerne begrænse udstråling
fra selve fødekablet og det hjælper det nederste
¼ bølge element med. 

Detalje af beslag

Vi kan yderligere forbedre blokeringen af HF
langs fødekablet ved, at placere et antal toroid-
kerner en halv bølgelængde fra fødepunktet,
altså 22,7 cm fra fødepunktet.

Jeg har valgt at lade fødekabel og antenne gå
ud i et, altså uden at anvende samling med stik.
Jo færre samlinger desto færre fejlmuligheder.
Alle samlinger på selve antennen er isoleret med
selvvulkaniserende tape, så varer det lidt længe-
re inden der opstår fugtskader. De 16 elementer
plus topelementet fylder i alt ca. 4 meter. De skal
holdes lodret og beskyttes mod vejr og vind. Det
klares let ved at trække hele antennen ind i en
af de populære medestænger fra Biltema.

Et afløbsrør i plast passer nøjagtig udenpå mede-
stangens tykkeste del og giver en passende fors-
tærkning af antennen i monteringsbeslaget.
Beslaget er blot lavet af en stump alumini-
umsplade med 4 bøjler af den type, der anven-
des til udstødningsrør. Alt i alt en simpel, men
effektiv og billig løsning.

Samling af elementer

OZ
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“Krystal metalhus temperaturstabilisering” 
2 stk. PTC modstande 56 ohm (kold) ved 

ca. 40 grader

artikler, men det bliver denne ændring jo ikke
mindre interessant af. 
Messingkernen er blot et lille stykke gevind ca.
10 mm langt og 3 mm i diameter. Man kan godt
bruge en 3 mm messingskrue. En messingkerne
afstemning af en spole virker direkte omvendt af
en ferrit(pulverjern)kerne afstemning, når
messingkernen drejes ind, ned i spolen så stiger
resonansfrekvensen i kredsen, derfor kan man
ikke lige ændre sin ferrit(pulverjern)kerne oscil-
lator ved blot at skifte kerner. Der skal lidt ekstra
kapacitet over kredsen når den skal virke med

messing, ca. 8,2 pF har jeg brugt ved flere oscil-
latorer. Figur 2 viser en oscillator med messing-
kerne afstemning.

Ved de forsøg jeg har lavet med ændringen er
det helt sikkert at oscillatorens helhedsstabilitet
bliver bedre, den virker mere" rolig," i afstem-
ningen, og det med temperaturens påvirkninger
af frekvensens stabilitet bliver absolut ikke rin-
gere. Da det hele er lavet på køkkenbordet, er
det ikke muligt komme det nærmere, hvad tek-
niske data angår. Stiger Q i en spole når der
afstemmes med messing, eller får temperatu-
rændringer messingkernen til nogle tusindedele
af en millimeter at arbejde i spolen, vel og mær-
ke den rigtige vej for at holde frekvensen? 

TR: Q bliver uden tvivl højere med messing i ste-
det for pulverjern. Der er ret meget tab i al det
lim og fyldstof (lavet af gamle klude eller mel)
der omgiver jernspulveret. Desuden er tempera-
turstabiliteten for pulverjern heller ikke for god,
igen på grund af limen og fyldstoffet.

I en artikel om balancerede antennetunere bes-
værer AG6K sig over, at de data han måler for
baluner, der er kunstfærdigt viklede på toroid-
kerner, sjældent ligner dem man forventer. Han
foreslår derfor at undertrykke common mode
strømme, ubalancestrømme, i feederen ved at
indskyde en spole viklet af koaxialkabel på et
plastrør. Da jeg nikkede genkendende til det
problem, han omtalte, viklede jeg ca. 7,5 m RG-
58 tæt på et 50 mm plastrør. Det gav en dejlig
stor selvinduktion, men desværre også en så stor
egenkapacitet, at resonansfrekvensen lå lidt
over 7 MHz. Spolen kunne derfor ikke bruges for
bånd højere end 40 m, da den jo der fungerede
som kapacitet, ikke som selvinduktion. Nå, det
gamle trick til at flytte resonansfrekvensen for
en drosselspole i vejret er jo at opdele spolen i
sektioner, som det ses på figur 1.
Denne gang viklede jeg de 7,5 m RG-58 på et 110
mm plast afløbsrør, ret stort, men det er vældig
bekvemt at kunne få hånden ind i røret. Spolens
laveste resonansfrekvens blev nu 36 MHz, selvin-
duktionen ca 24 uH og den giver i følge målinger
udført af OZ3SW, Steen, en dæmpning af com-
monmode på næsten 20 til 40 dB i hele området
1,8 MHz til 30 MHz., se figur 2.

Fig. 1

Fremstillingen af spolen er ret problemfri. Det er
rart at have styr på vindingerne f.eks. ved hjælp

Commonmode choke
eller strømbalun

Af OZ8EM, Erik B. Madsen
Stutterivænget 7
3400 Hillerød
oz8em@c.dk

OZ
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af plast kabelstrips. I afløbsrøret, der er ca. ¼ m
langt, borede jeg to modstående rækker huller,
hver med 12 3,5 mm huller med 20 mm
mellem hullerne, svarende til bredden af 4 vin-
dinger RG-58 kabel i hver sektion, og så 20 mm
mellem sektionerne. Spolesektionerne kan så
fastholdes ved at man stikker en kabelstrip ud
gennem et af hullerne, bøjer den over de fire
vindinger kabel og stikker den ind i røret gen-
nem næste hul. Inde i røret sætter man låseho-
vedet for næste strip på den strip, man stak ind i
røret, o.s.v. Desværre er der ikke plads til en
kabelbindertang i røret, så binderne må stram-

mes med håndkraft og en fladtang. AG6K gav
også det gode råd at anbringe spolen mellem
sender og antennetuner, idet man jo altid, i
hvert fald efter tuning, har impedansniveauet 50
Ohm der. Til det formål ville det være rart om
producenterne forsynede transceiverne med en
ekstern forbindelse mellem TX og den indbygge-
de tuner. Nogle spoler af tilfældigt opviklet
koaxialkabel fungerer sikkert udmærket, nogle
har sikkert ubehagelige resonansfrekvenser.
Denne løsning skulle være nem at reproducere.

Tak til Steen OZ3SW for måling på tingesten.

Fig. 2

OZ

Nu er det nok gået op for de fleste at 

OZ7IGY bliver 50 år!
EDRs hovedbestyrelse har, på opfordring fra OZ8T, vedta-

get at markere jubilæet med en uformel 
reception i  Jystrup, d. 31 marts mellem 12 og 16. 

Alle er velkomne.
Stedet er i skrivende stund ikke endeligt fastlagt, men vil
kunne findes i næste nummer af OZ og på www.oz7igy.dk
så snart stedet er fastlagt.
Der er også trykt et antal jubilæums T-shirts til fordel for
driften af fyrene. Pris og udseende kan også findes på
hjemmesiden.
Jubilæet vil endvidere blive markeret ved at aktivere de to
gamle 144 og 432 MHz sendere fra Københavns sydhavn i
dagene 23. - 31. marts.
I samme tidsrum vil der blive mulighed for to-vejs kommu-
nikation med OZ7IGY på 144 og 432 MHz CW/SSB fra den
nye QTH i Jystrup, på de rundstrålende antenner.

Hverdage fra 17 - 23 DNT og 9 - 23 i weekenderne. 
Tiderne er cirka tider! 

Vil du være operatør?  Skriv til oz7igy@qrz.dk
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Der findes en masse antenner der dækker et
eller flere VHF/UHF amatørbånd. Det kan enten
være bredbåndsantenner som den log-periodi-
ske antenne eller discone-antennen eller det kan
være combiantenner. En combiantenne er typisk
en lodret polariseret rundstrålende antenne der
ved forskellige snedigheder udviser både
udstråling og noget der ligner 50 Ohm impedans
på en række amatørbånd. Combiantenner dæk-
ker typisk to bånd (145/435 MHz) eller tre bånd
(50/145/435 MHz eller 145/435/1296 MHz). Forde-
len ved både bredbåndsantenner og combian-
tenner er at man kun skal opsætte en antenne
og have et antennekabel. Ulempen er lavere
antennegain og at man oftest skal tilslutte flere
radioer til samme antenne.
Jeg opsatte en combiantenne til 145/435/1296
MHz, og derved opstod behovet for at kunne til-
slutte to radioer til antennen. Den ene radio er
en VHF/UHF combiradio der dækker 145 MHz og
435 MHz, og den anden radio er en ren 1296
MHz transceiver. For at dette kan lade sig gøre,
skal der i shacket sidde et skillefilter, en diplexer,
så signalerne sendes de rigtige steder hen. En
diplexer af den søgte type har tre porte som vi
kan se på figur 1. 

Figur 1: Principdiagram af diplexer. L er forbun-
det til A, og H er forbundet til A, men L og H er
isoleret.

På port A tilsluttes antennen, port L tilsluttes
VHF/UHF combiradioen, og port H tilsluttes 1296
MHz transceiveren. Diplexere kan købes færdi-
ge, men prisen er over kr. 500, og så er det ikke
interessant for mig. Altså bygger vi selv diplexe-
ren.

Krav til diplexeren
Inden vi kan designe diplexeren, skal vi vide,
hvad den skal kunne. Diplexeren skal først og
fremmest isolere port H og L fra hinanden, så
alle signaler på L (145/435 MHz) går direkte fra L
til antennen (A) og omvendt og alle signaler på

H (1296 MHz) går direkte fra H til antennen og
omvendt. Desuden skal den have så lavt tab som
muligt og et godt VSWR på H og L. 

Isolationen mellem H og L skal være så stor, at
den ene radio ikke forstyrres, hvis der sendes på
den anden. For at kunne kvantisere "stor" skal vi
vide noget om radioernes "Out of Band" bloke-
ring, d.v.s. vi skal vide hvor meget signal på 1296
MHz kan combiradioen tåle, uden at vi kan høre
det på 145 MHz eller 435 MHz, og vi skal vide
hvor meget 145 MHz hhv. 435 MHz signal 1296
MHz radioen kan tåle uden at vi kan høre det.

Det er især 1296 MHz radioen der kan have et
problem på grund af 9. harmoniske af 145 MHz
signalet og 3. harmoniske af 435 MHz signalet.
Out of Band blokering af den type, vi søger her,
kan man ikke normalt læse i radioernes specifi-
kationer eller i diverse tests, så man er nødt til at
måle det. Jeg har målt blokeringen ved den
målemetode der er angivet i appendix for mine
radioer til følgende:

Combiradioen indstillet på 145 MHz: Blokeres
ved et 1296 MHz signal på +11 dBm.
Combiradioen indstillet på 435 MHz: Blokeres
ved et 1296 MHz signal på mere end +11 dBm
1296 MHz radioen blokeres ved et 145 MHz sig-
nal på +4 dBm og ved et 435 MHz signal på +7
dBm.

Nu kan vi beregne den nødvendige isolation
mellem H og L. Combiradioen har en udgangsef-
fekt på 40 W (+46 dBm) og 1296 MHz radioen
har en udgangseffekt på 10 W (+40 dBm). Isola-
tionen fra H til L skal derfor mindst være:

Ved 145 MHz: 46 dB - 4 dB = 42 dB
Ved 435 MHz: 46 dB - 7 dB = 39 dB
Ved 1296 MHz: 40 dB - 11 dB = 29 dB

Fra hhv. H og L til A sætter vi det maksimale tab
til 0,4 dB, svarende til et tab på højst 8,8 % og vi
sætter grænsen for Return Loss på H-port og L-
port til 17 dB, svarende til højst 2 % retureffekt.
Det svarer til at hvis vi sender 40 W ind i diplex-
eren, så får vi 0,8 W retur til senderen. 
De resterende 39,2 W fortsætter gennem filtret
og her afsættes så 8,8 % svarende til 3,5 W som
varme. Af de oprindelige 40 W kommer 35,7 W
frem til antenneporten. Det er et samlet tab på
0,5 dB, og det har næppe indflydelse på forbin-
delsen.

En diplexer til VHF/UHF
bredbånds- eller combiantenner

Af TR
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Design af diplexeren
Den nemmeste løsning er et lavpasfilter mellem
port L og antennen og et højpasfilter mellem
port H og antennen. På grund af den ret store
frekvensafstand fra den øverste 70 cm frekvens
til den laveste 23 cm frekvens er det ret let at
lave et lavpasfilter, der skærer ved omkring 480
MHz og et højpasfilter der skærer ved ca. 900
MHz.
Efter at have overvejet sagen og konsulteret min
filterhåndbog fremkom det diagram der kan ses
på figur 2. Vi kan se, at der er tale om to filtre
der har et fælles punkt i antenneporten. Det er
vigtigt at begge filtre har en seriegren yderst,
idet et filter med en parallelgren yderst vil korts-
lutte frekvenserne i stopbåndet, og det er ikke
det, vi har brug for. Frekvenser i det ene filters
stopbånd skulle jo gerne komme igennem til det
andet filter. Begge filtre er symmetriske fempol-
ede filtre. Jeg har valgt at lave filtrene af Che-
bychev typen, selv om de har en del ripple i deres
gennemgangsområde i modsætning til Butte-
rworth, men til gengæld har de et skarpere cut-
off, og det har vi brug for; ellers skulle vi have
haft flere poler i hver gren. Jeg valgte bevidst
ikke at forsøge med elliptiske filtre pga. spred-
ningskapaciteter især i H-grenen.

Fysisk opbygning
Vi har i alt 10 små komponenter og tre anten-
nestik, som vi skal have til at virke sammen. Da vi
helst ikke skal have for meget overhøring mel-
lem de tre porte, skal vi overveje hvordan vi
fysisk bygger diplexeren. Jeg har bygget diplexe-
ren med alle komponenter i flyvende opstilling i
en lille hvidblikæske med dimensionerne 37 X
100 X 25 mm. Antennestikkene er alle N-kon-
nektorer med flange beregnet til chassismonta-
ge. Stikkene er skruet direkte i æskens ene låg.
Husk at spænde alle 12 monteringsskruer godt
fast, så der er god elektrisk kontakt.
I figur 3 ser vi opbygningen af diplexeren. Låget

med konnektorerne er loddet fast til æskens
sider.
Ser vi på figur 2 ser vi, at vi skal bruge fem gan-
ske små selvinduktioner fordelt på tre værdier.
De fleste spoleberegningsprogrammer er ikke i
stand til at beregne så små selvinduktioner med
nogenlunde nøjagtighed, så vi må finde på
noget andet. Jeg har en gang lært at der er ca. 7
nH selvinduktion pr cm tråd. Det er sikkert også
behæftet med megen usikkerhed, men det er da
et sted at starte. Alle spolerne er lavet af 1 mm
forsølvet kobbertråd. Det kan man finde i 75
Ohms coaxialkabel til tv brug.

Figur 3. Her ser vi ned i diplexeren, så vi kan se
opbygningen. Port L er til højre, antennen i mid-
ten og port H er til venstre. Det er vigtigt at spo-
lerne ikke kobler. Derfor er de tre spoler i L-gre-
nen sat i forlængelse af hinanden og de to spo-
ler i H-grenen er sat på hver sin side af konden-
satorrækken.

L1 er lavet af et ca. 38 mm trådstykke bukket i U-
form over en 5 mm dorn og kortet af til en sam-
let længde på 14 mm. L3 er lavet af et trådstyk-
ke på ca. 26 mm bukket som L1, men er kun 7
mm lang. L2 er et trådstykke på ca. 45 mm med
en vinding viklet over 5 mm dornen og med to
tilledninger, så spolen får en samlet længde på
20 mm. 

Figur 2. Diagram af diplexeren
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På figur 4 er vist de tre spoler, så man kan se
størrelsen og faconen. Hvis du har et LC-meter
der kan måle så små selvinduktioner som der er
tale om her, kan du checke deres selvinduktion.
Kondensatorerne skal i begge grene være sen-
dertyper, idet de skal kunne behandle effekten.
De små 10 øres keramiske typer duer slet ikke.
Kondensatorerne i H-grenen er faste kondensa-
torer med standardværdier. Jeg fik en gang en
pose med nogle små keramiske kugleformede
200 V kondensatorer, som også kan tåle en hel
del strøm. Kondensatorerne er slet ikke specifi-
ceret ved 1,3 GHz, men det har vist sig, at de er
vældig gode også ved de frekvenser. De er sik-
kert lidt svære at skaffe hos de danske løsdels-
forhandlere, men så må man jo ty til udlandet.
Kondensatorerne i L-grenen er 10 pF teflonisole-
rede trimmekondensatorer. Grunden til at jeg
har valgt variable kondensatorer er, at filtret tæt
på sin cut-off har noget ripple, og ved at finju-
stere på kondensatorerne kan ripplen lægges,
hvor den ikke skader, mellem ca. 200 MHz og 400
MHz, så der er mindst muligt gennemgangstab
under og umiddelbart over.
I L-grenen sættes de tre spoler på række som det
kan ses i figur 3. Det mindsker overhøringen mel-

lem spolerne. De to trimmekondensatorer sæt-
tes, så de peger ud til hver sin side. I H-grenen
forbindes de tre kondensatorer i en række, og
her sættes spolerne ud til hver sin side, så de
også kobler mindst muligt.

Justering
H-grenen har ingen justeringsmuligheder. Hvis
den er bygget som beskrevet ovenfor virker den
uden yderligere justering. Hvis man har det rette
målegrej er det uhyre simpelt at justere L-gre-
nen, men det kan lade sig gøre med en laveffekt
UHF radio, et VSWR meter og et powermeter.
Man forbinder sender og VSWR meter til port L.
På port A sætter man en dummyload og et wat-
tmeter. Stil senderen på 437,5 MHz og juster på
de to trimmekondensatorer, til der er maximal
effekt igennem og samtidigt så godt VSWR som
muligt. Bemærk at maximal effekt og lavest
VSWR ikke nødvendigvis falder på samme fre-
kvens, og at trimmerne efter justering skal være
næsten helt inddrejet.

Resultater
Efter optrimning har jeg gennemmålt diplexeren
både med lav effekt og desuden lavet en serie

Figur 4. Foto af de tre spoletyper

Figur 5. Frekvensgang og isolation
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Figur 6. Testopstillingen ved effektmålingen.
Port L er til venstre og port H til højre. Her testes
port L. På Bird wattmeteret aflæses tilført og
reflekteret effekt på port L, og på milliwattme-
teret aflæses hvor meget effekt der kommer
igennem til port H. På billedet kan vi aflæse, at
der tilføres 22 W på 435 MHz til port L, og at mil-
liwattmeteret viser -12 dBm. Nu er den sorte
dims med køleribber på port H en 10 dB attenu-
ator, så den rigtige effekt på port H er -2 dBm.
Attenuatoren er indsat af hensyn til milliwatt-
meterets detektor (den lille guldfarvede dims).
Den store køleplade med blikæsken er en 800 W
tør dummyload

effektmålinger med anvendelse af de for hånd-
en værende sendere. Jeg har målt gennem-
gangstab fra L-port hhv. H-port til antennen og
målt Return Loss på H hhv. L-porten. Den mod-
satte port var afsluttet med en 50 Ohm afslut-
ning med et Return Loss bedre end 30 dB. Desu-
den har jeg målt isolation fra port H til L med
port A afsluttet med en 50 Ohm afslutning. Da
det kan være diplexeren skal bruges på lavere
bånd end 2 meter, f.eks. i forbindelse med en
log-periodisk antenne, har jeg udmålt diplexe-
ren fra 25 MHz til 1400 MHz.

Tabel 1. Detaljerede resultater for amatørbånde-
ne, RL står for Return Loss. Bemærk at isolationer
over 61 dB ikke er målt pga. begrænsninger i
analyserens dynamikområde

Laveffektsmålingere er lavet med en Wiltron
6409 skalar analyser med tilhørende VSWR-bro
og detektor. Med den analyser kan jeg måle op
til 61 dB gennemgangstab og Return Loss ned til
45 dB. loss. I figur 5 ser vi grafisk gennemgangs-
kurverne for port H og port L samt isolationen.
Vi kan se at port L har et dyk i gennemgangs-
kurven mellem 2 meter og 70 cm, men her skal vi
jo heller ikke sende, så det er med vilje at dykket
er lagt der. Vi kan også se at der for begge gre-
ne er meget lidt gennemgang mellem ca. 500
MHz og ca. 800 MHz. Det er der hvor de to filtre
har deres cross-over område. Her skal vi heller
ikke sende. I amatørbåndene er resultaterne
samlet i skema 1 (laveffektsmålingerne) hhv. ske-
ma 2 (højeffekts målingerne). De stillede krav er
opfyldt endda godt og vel.

Tabel 2. Måling med effekt i de 3 for mig mest
relevante bånd

Både port L og port H har været belastet med
senderne i mindst 5 minutter uden at der kunne
konstateres temperaturstigninger af betydning i
diplexerkomponenterne. På figur 6 ser vi en af
testopstillingerne.

Afslutning
Mange viger tilbage fra at bygge udstyr til de
lidt højere frekvenser ud fra en ide om at det er
for svært og der er for meget overhøring etc.
Med denne lille artikel har jeg vist, hvordan man
bygger en diplexer til VHF/UHF brug med anven-
delse af ganske almindelige komponenter og
almindelig montageteknik. Der er intet eksotisk
i opbygningen, ud over at man skal tænke sig
lidt om, og optrimningen kan klares med et
minimum af måleudstyr, så alle skulle kunne
være med.

Appendix, måling af modtager "Out of Band"
blokering
Se figur A1. Modtagen der skal testes (DUT) for-
bindes til to signalgeneratorer gennem en 6 dB
hybrid. På modtagerens udgang aflæses det
modtagne signals SINAD. Generator 1 stilles på
modtagerens frekvens, f.eks. 145,500 MHz og
moduleres med et passende signal afhængig af
modulationsart. Generator 1 indstilles i amplitu-
de til SINAD er 20 dB. Generator 2 indstilles på
den uønskede frekvens, f.eks. 1297,500 MHz og
moduleres ligeledes passende. 
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Figur A1. Testopstilling til måling af modtager
"Out of Band" blokering. 

Nu skruer vi op for amplituden på generator 2 til
SINAD er faldet 3 dB, d.v.s. til 17 dB.

Blokeringsniveauet er da udgangsniveauet fra
generator 2 minus 6 dB (der er jo 6 dB tab i hybri-
den). Aflæser vi f.eks. +17 dBm på generator 2 er
blokeringsniveauet +11 dBm.

Jeg indrømmer, at hvis det skal være fuldstæn-
digt efter bogen, så skal man måle blokeringen
ved et fald i SINAD på 6 dB, d.v.s. fra 20 til 14 dB,
men da det her drejer sig om at finde det niveau,
hvor radioerne netop ikke forstyrrer hinanden
har jeg valgt at bruge 3 dB reduktion i stedet.
Ved 3 dB er det netop hørligt, at der sker noget.

Hvis metoden bruges ved digital modulation så
kan man naturligvis ikke anvende 20 dB SINAD
og en reduktion på 3 dB, men må anvende en
reduktion i f.eks. Bit Error Rate i stedet.

Undertrykkelse af støj i switch mode strømfor-
syninger 
Lad os bare indrømme det, alle vi der har anskaf-
fet os en af disse smarte, små 12 V letvægts-
strømforsyninger: De støjer altså i radioen. Jeg
selv har en MFJ 4225 PSU til 20 A samt en ganske
lille en mærket International Power Sources på
2,4 A til min QRP-station.
Begge lader fra tid til anden en uren bærebølge
vandre ganske langsomt hen over båndet, i mit
tilfælde især på 80 m. 
De følgende bemærkninger har jeg fra ZL2DF,
som har modificeret en PSU fra Samlex med lig-
nende symptomer. Han trak 6 stk. FB-73-2401
ferritkærner på begge DC udgangsledninger. Og
så blev hver af dem yderligere afkoblet lige ved
udgangsbøsningen med 2 x 0,1 uF 50VDC kera-
miske kondensatorer plus endnu 2 af samme
slags tværs over udgangen. Man må løfte printet
lidt op fra kassen ved at fjerne nogle skruer så

Montering afkomponenter i strømforsyningen

det hænger løst. Så afloddes udgangsledninger-
ne, og ferritterne smuttes på. De extra afkob-
lingskondensatorer fra hver ledning til stel lod-
des dernæst fast med jord til den skrue der sikrer

Hist og pist
Af OZ5RM, Rick Meilstrup
Geelskovparken12, 1.
2830 Virum 

Her ses diagrammet med støjkomponenterne indført

OZ
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Da jeg skrev artiklen om mine dipoler, påpegede
jeg, at en balun i fødepunktet var nødvendig,
ellers risikerer man at miste op til 1/3 af effekten.
Det ene ben modtager antennestrømmen via
inderlederen af coaxialkablet, det andet via
indersiden af skærmen og commonmode retur
strøm sendes tilbage på ydersiden af skærmen,
hvis det ikke stoppes af en balun. 
Op til 1/3 af effekten kan afsættes her med uøn-
sket udstråling til følge afhængig af kabellæng-
den; til glæde for naboer og HF på radioen. 
Derfor opstod tanken om at erstatte den ene
halvdel af dipolen med et stykke coaxialkabel og
så sætte "balunen" ¼ bølgelængde væk fra
fødepunktet, så havde man jo teoretisk måske
en dipol igen og fødekablet kom ind i enden,
hvilket i mange tilfælde kunne være hensigts-
mæssigt. Figur 1 viser princippet.
Ved at granske litteraturen, viste det sig at både
nogle amerikanske og engelske amatører havde
eksperimenteret med at lave antenner på denne
måde, dels med at flytte balunen og dels med en
form for trap - opviklet coaxialkabel afstemt
med en kondensator.
Jeg gik straks i gang med at konstruere en dipol
som i figur 1, og den virkede, men ikke tilfreds-
stillende. 
Jeg lavede mange forsøg, men lige meget hvad
jeg gjorde, viste min antenne analysator ringere
standbølgeforhold og andre impedanser, end
hvis jeg midtpunktsfødede.
En midtpunktsfødet halvbølge dipol har som
bekendt 50 til 73 Ohm impedans i fødepunktet.
En effektiv balun har ca. 2 kOhm impedans over
for commonmode strøm. 
Indsættes denne får man en effektiv stopper for
commonmode strømmen på kablet - og alle er
tilfredse. 
Gør man nu som i figur 1, har vi samme anten-
neimpedans som i enden af en halvbølge dipol -

altså 2-3 kOhm.  Da balunens impedans er ca. det
samme, dæmper den kun ca. 3 dB altså en hal-
vering. Det er ganske utilstrækkeligt og vil med-
føre uønsket udstråling, ændret udstrålingsdia-
gram, mulig TVI og i hvert fald HF retur til sen-
deren.

Hvad gør man så?
Ja nogen havde jo forsøgt sig med at vikle coax-
ialkablet op til en spole - altså en form for trap.
Traps kan jo laves effektive, det kan man se i
W3DZZ antennen, her afbrydes antennetråden
netop et sted, hvor impedansen er høj og det
ved vi virker.

Igen skulle der laves forsøg. 
Først lavede jeg en almindelig dipol til 12 m,
afstemte den til 24,9 MHz og målte den aktuelle
længde af tråden. Dernæst målte jeg samme
længde RG223 (RG58 med dobbelt skærm) ud,
viklede nogle vindinger af coaxialkablet op på
en spoleform, skrællede lidt af skærmen i begge
ender, satte en 20 pF kondensator over og juste-
rede denne parallelkreds (ved at ændre spolen)
til 24,9 MHz. 
Coaxialkablet har nu en afstemt kreds ¼ bølge-
længde fra fødepunktet. Se fig. 1
Resonansfrekvensen var i orden, men hvis den
ikke passer, kan den justeres på plads ved at
justere tråden/skærmen i fødepunktet og tage
lige meget af hvert ben.
Resultatet blev altså en midtpunktsfødet dipol
med tråd som det ene ben og coaxialkablet som
det andet, fødet direkte gennem parallelkredsen
i enden. 
Standbølgeforholdet og impedansen var den
samme, som da dipolens ben var to tråde.
Denne antenne kan bruges både lodret og vand-
ret. 
Monteres den lodret, ligner den til forveksling

Dipol på en anden måde
Af OZ8BZ, Benny Hansen

Figur 1. Princippet for spærrekredsen.
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Figur 2. Vertikalt udstrålingsdiagram. Maksimal
udstråling er i 25 grader og gain er 1,54 dBi.

en endepunktsfødet ½ bølge GP - og den har jeg
tidligere testet og fundet ikke var optimal, så
hvorfor så overhovedet beskæftige sig med en
lodret halvbølge dipol.

Er det nu virkelig en dipol vi har fået lavet og
virker den?
Man kan i litteraturen læse, at har man en halv-
bølge dipol, kan man undgå balunen i føde-
punktet ved at lave fødekablet nøjagtig ½ bøl-
gelængde langt. 

Figur 3. Den sorte ring er det totale plot, Den
grønne og den røde kontur er hhv. den horison-
talt og den vertikalt polariserede komposant. I
25 grader elevation er gain 4,05 dBi.

Så får man en høj impedans i fødepunktet, der
vil afvise commonmode strømmen. 
Omvendt, hvis man laver den 1/4 bølgelængde
lang, vil man få en lav impedans og dermed
maksimal strøm og mest uønsket udstråling fra
kablet. Dette sker også, hvis kablet "afbrydes"
med en trap ¼ bølgelængde ude. 

Figur 4. VDA principskitse, gengivet med
tilladelse fra F4BKV.
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Afmonterer vi så den halvdel af dipolen, der er
forbundet til skærmen, ændrer vi udstrålingen
fra uønsket til ønsket og kalder den første fjer-
dedel af kablet for det andet ben af dipolen.
Udfordringen med denne antenne er parallelk-
redsen.  
Den høje impedans i fødepunktet og over tra-
p'en betyder at spændingen i fødepunktet er
meget høj. Kondensatoren skal naturligvis være
en højspændings type. Jeg anvender 2 stk. 3 kV
typer i serie. De klarer tilsyneladende fint en
effekt på 1 KW.
Ligeledes, kan man nu være helt sikker på, at
parallelkredsen stopper alt HF-en på fødekablet?
Jeg kan kun sige, at jeg ikke har observeret
noget selv med 1 kW.

Hvad kan vi så anvende antennen til?
Som en almindelig vandret dipol fødet i den ene
ende.
Som portabel lodret antenne på en glasfiberma-
st eller ophængt i et træ (kast/skyd en snor over
træet og hejs den op). Helst ved havet, ingen
bøvl med radialer. 
Antennen vil så have et udstrålingsdiagram som
vist i figur 2.
Man kan kan bruge den som slooper antenne i
45 grader med fødepunktet øverst.

I figur 3 er vist den horisontale udstråling. Den
konfiguration er ganske effektiv. Jeg kørte
OX3KQ og var ca. 3 dB kraftigere end på den
meget højere "rotary dipol" - og FB er ca. 3 S
grader.

Endeligt kan man brugde den som det ene ben i
en Vertical Dipole Array (VDA). Jeg byggede en
sådan, med bunden 1 m over jorden. Front to
Back forholdet var 3-4 S grader, og mod USA
hvor den havde relativ fri udstråling, var den
mindst lige så god som dipolen i ca 13 m højde.
Målene blev taget efter F4BKV´s model, se figur
4. 
De passer fint, i hvert fald for 12 m´s vedkom-
mende. F4BKV har lovet at afprøve min version.
I figur 5 er vist udstrålingsdiagrammet både ver-
tikalt og horisontalt og tabel 1 viser målene på
VDA ved forskellige bånd.

Trods antenneprincippets klare fordele i de viste
eksempler frem for en standard midpunktsfødet
dipol (eller endepunktsfødet halvbølge), er prin-
cippet ikke ret udbredt. Hvad skyldes dette? Har
jeg overset noget? 
Jeg håber nogen vil forsøge at anvende det. Til-
bagemeldinger modtages meget gerne på
oz8bz@edr.dk

Tabel 1. Mål for VDA, gengivet efter F4BKV

Figur 5. VDA'ens udstrålingsdiagram, gengivet med tilladelse fra F4BKV OZ
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På de lave bånd (160 og 80 meter) er en GP eller
en L antenne en meget effektiv sendeantenne,
men det er ingen hemmelighed, at den samler
støj op fra alle retninger,  og det kan være et
problem, da DX-erne ofte drukner i dette, især
på 160 meter. 
Dipoler er mere støjsvage, men de skal sidde
uhyggeligt højt for at være effektive sendean-
tenner. 
Støjen er jo forskellig, afhængig af hvor man bor
og er QTH'en i et villakvarter nær en storby som
min, kommer man aldrig lyttemæssigt til at kon-
kurrere med de store stationer, der ligger frit
ude på landet; men man må optimere så godt
som man kan. 
Jeg kørte i et par år på en GP alene og kørte rig-
tig mange DX, men ofte var de så tæt på at druk-
ne i støjen, at det kneb gevaldig med at høre
dem. Derfor mente jeg, at hvis jeg bare kunne
hæve signalet en S-grad eller to i forhold til
støjen, ville det gøre underværker. 
Har man en retningsbestemt antenne, dæmpes
uønskede signaler fra andre retninger naturlig-
vis også, men bortset fra contest (som jeg ikke
kører), er dette uvæsentligt. 

Hovedformålet er at kunne opsamle signaler i
støjen. Støj kommer fra alle retninger og mange
indfaldsvinkler. Kunsten er så at dæmpe den fra
de uønskede retninger og dermed forbedre sig-
nal/støj forholdet i den ønskede retning. Det
føles som om man forstærker signalet.

En meget populær og virkningsfuld lytte anten-
ne til 160/80 meter er K9AY loop antennen. 
Originalartiklen fra QST September 1997 kan
læses på følgende WEB adresse:

.http://www.hard-core-dx.com/nordicdx/anten-
na/loop/k9ay/k9ay_orig.pdf

Det er ikke den mest optimale lytteantenne. Den
kan f. eks. ikke konkurrere med 300 meter lange
Beverageantenner, men de færreste har så
meget plads til rådighed. 
Det er absolut den mindste af hele familien af
loop antenner (pennant, flag, delta loop, diam-
ond etc.) og dermed den letteste at få stoppet
ind i en villa have. 
Jeg kalder den usynlig, fordi den kan gemmes i
et træ og et sådant har mange i haven. Jeg har
bygget antennen med et ca. 12 meter højt bir-
ketræ som support og med 0,8 mm lakeret kob-
bertråde. Disse syner ikke meget.

Figur 1. Skitse af antennen

Erfaringerne blev ganske gode, da den først vir-
kede som planlagt. I dens optimale retninger er
der oftest meget stor forskel på de modtagne
signaler i forhold til GP'en. 45 grader off er den
ikke meget bedre end sendeantennerne. Første
nye DX på 160 meter i denne sæson (2011/2012)
var 5H3EE. Han kunne fint læses på lytteanten-
nen, men der var intet at høre på GP'en .
Antennen var beskrevet i januar 2011 nummeret
af OZ af K1RO (oversat af OZ1CCM) ud fra et
byggesæt, AS-AYL-4, som man kan købe. Jeg har
lavet en hjemmebygget version og det har taget
mig ganske mange timer, grundet adskillige
"huller" jeg faldt i. Derfor mener jeg det er på
sin plads at uddele lidt af mine erfaringer til
andre, der måtte ønske at gøre det samme. Lige-
ledes er den meget billig selv at bygge. 
Selve sløjfen er ikke kritisk med hensyn til måle-
ne og udformningen, derfor kan et tilfældigt
træ i haven let anvendes. Jo større antennen er,
jo mere signal samler den op, men bliver den for
lang, virker den overhovedet ikke - så opfører
den sig som en slags quad loop. K9AY har opti-
meret målene, så dem holdt jeg mig så vidt
mulig til.
Min antenne kom til at se ud som figur 2. To
sløjfer vinkelret på hinanden med toppunktet
lidt forskudt over hinanden. Jeg simulerede
antennen med Programmet MMANA og fik det i
figur 3 viste resultat med en termineringsmod-
stand på 450 Ohm. Simuleringen viser et VSWR

Af: Af OZ8BZ Benny Hansen
Kritisk gennemlæst og kommen
teret af OZ7YY Finn Hoffmann

En effektiv "usynlig" 
lytteantenne til 160/80 meter
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på 1,1 ved 450 Ohm, som vi omsætter med trans-
formatoren til samme VSWR ved 50 Ohm. Simu-
lerings programmet viser max F/B ved 350 Ohm,
men min loop har max F/B ved 550 Ohm, så jeg
valgte simuleringen midt imellem disse to værdi-
er.

Figur 3. Simuleringsresultatet. Ca 12 dB F/B og
en elevation på 20 grader.

For at lave loopen kravlede jeg simpelthen op i
træet (8 meter) og smed trådene ud i fire retnin-
ger: Nordvest, nordøst, sydvest og sydøst. Al sup-
port er med elastiske ca. 5 mm. tykke snore. Det-
te er nødvendigt, da træet jo bevæger sig en del
i blæsevejr. Køb ikke det elastiske snor i et byg-
gemarked, det er billigt, men ikke UV beskyttet
og falder ned efter en måneds tid. (Jeg fandt
noget UV beskyttet i en bådudstyrs forretning). I
bunden hvor alt mødes og kontrolboksen står,
skal der nedbankes et jordspyd. Jeg havde et 2
tommers vandrør, som jeg bankede knap to
meter ned - det gav 20 Ohm, når jeg måler op til
stationsjorden - så det er helt fint. Jordledningen
behøver ikke at være ret effektiv, men den ind-
går i tuningen af antennen.

Kontrolboksen
Nu kommer vi til kontrolboksen, som er noget
forskellig fra, hvad jeg har set offentliggjort - og
jeg troede, at jeg havde opfundet noget nyt (og
bedre), men i Friedrichshafen i 2011 havde jeg
den fornøjelse at diskutere lytteantenner med
AA7JV, en stor ekspert på feltet og meget aktiv
på DX-ekspeditioner, bl. a TX3A fra Chesterfield,
hvorfra han sammen med HA7RY lå 59+ i OZ på
160 og 80 meter. Kontrolboksen til hans lyttean-
tenne viste sig at være lavet efter nøjagtig sam-
me princip.
Første forsøg var rimeligt katastrofalt. Jeg byg-
gede en kontrolboks, havde et ca. 30 meter
fødekabel og et coaxialkabel inde fra huset. Jeg
fødte den fra samme strømforsyning som
transcieveren og havde undersøgt, at antennen
blev afbrudt i transcieveren, når jeg sendte.
Afstanden mellem min L antenne til 160 meter

Figur 2. Den endelige antenne
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og loopantennen er ca. 25 meter, men enden af
den vandrette i L-antennen tråd går til toppen af
det samme træ - jeg har ikke andre muligheder,
men godt er det ikke.
Første gang jeg prøvede at kalde med 1 kW på
GP-en, bragede det i transcieveren, og alt blev
mørkt og stille. Strømforsyningen var brændt af
og gav ca 17 V. Dette havde medført at alle elek-
trolytterne i udgangstrinnet på transcieveren var
eksploderet. Ud over dette var en mikroskopisk
diode brændt af. Med velvillig assistance fra
OZ7YY og en hel søndag eftermiddag, lykkedes
det os at finde fejlene og udbedre dem. 

Derfor, brug altid en separat strømforsyning til
kontrolboksen og beskyt indgangen i modtage-
ren effektivt når der sendes. Jeg byggede kreds-
løbet vi kan se i figur 4.
Endvidere viste det sig at flere af terminerings-
modstandene i kontrolboksen var brændt af. Jeg
prøvede at måle hvor meget HF der var på mod-
tagerantennen, når jeg sendte. Jeg målte 60 VPP
inde ved transcieveren. 
Det synes jeg var meget, og med de brændte
modstande i erindring, besluttede jeg at bygge
en ny kontrolboks som afbryder loopen, når der
sendes. 

Fig. 4

Figur 5. Den nye styreboks.
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Med den nye boks viste den samme måling 0,5
VPP - AA7JV gør som nævnt nøjagtig det samme
for at holde HF ude.
Det blev så til kredsløbet i figur 5, designet i sam-
arbejde med OZ7YY. Signalet kommer ind i øver-
ste venstre hjørne med et 50 Ohm coaxialkabel
(70 Ohms TV kabel med fast skærm kan også
anvendes) til en bifilar viklet ringkerne med høj
permeabilitet. Kernen er fundet på OZ7YY´s
lager, men det kan anbefales at bruge Fairchild
2873000202 grisetryne. Den anvendes af de fle-
ste i dag. Ringkernen/grisetrynen skal optrans-
formere til 500 Ohm. Herfra går vi til rl1, der skif-
ter retning på loopen med SW2; den ene ende
skal fødes med signalet fra transformatoren, og
den anden ende afsluttes med en variabel mod-
stand. Signalet tages ud fra den ende hvor trans-
formator er tilkoblet. rl6+rl7 og rl8+rl9 er små
dip 14 serie dry reed relæer; kun en kontakt pr.
relæ for at undgå overhøring. De bruges ved
hjælp af SW1 til at koble enten den ene eller
anden loop til, og er begge afbrudt ved hjælp af
rl10, når der sendes. Som nævnt ovenfor vælges
de fire retninger med to switche som jeg kalder
SW1 og SW2.

Retningerne bliver så for switch stillingerne: 00
Sydvest, 01 Nordvest, 11 Sydvest, 10 Nordøst.
Mange vil nok synes at det er en ubekvem måde
at skifte retning på og foretrække en drejeom-
skifter. Dette kræver at der sættes en lille diode-
matrix indsat i punkterne A, B og C på diagram-
met. Den ser ud som vist i figur 6.

Figur 6. Diodematrix til brug ved drejeomskifter.

Inde i huset har jeg en drejeomskifter med 8 stil-
linger, efterfulgt af en diodematrix der vælger
mellem de 3 relæer rl2, rl3 og rl4 i kontrolbok-
sen. Relæerne er den samme type dry dip reed
relæer, som er anvendt ved loopene. De tilkobler
forskellige af de 4 modstande i parallel, så en
passende modstandsværdi opnås. De opnåede
teoretiske værdier står på diagrammet; de aktu-
elle måles med et ohmmeter og skal ligge i
nærheden. Det er lettest at justere antennen ved
at lytte på et signal, som man kender retningen

til, vælge den modsatte retning og justere til
minimum. Den aktuelle værdi afhænger af jord-
ledningen og jordens beskaffenhed, men ænd-
rer sig ikke væsentlig i løbet af året. Modstands-
værdien er højere på 80 meter end 160 meter.
Skulle det vise sig at maksimum ligger i den øver-
ste ende af området, kan man sætte en mod-
stand i serie med matricen (punktet vist på dia-
grammet) og dermed "flytte" maksimum. Jeg
har indsat 62 Ohm. Jeg anvender et 8 leder kon-
trol kabel mellem hus og antenne.

Nu skulle alt være OK. Jeg målte VSWR til ca 1,5
med 550 Ohms termineringsmodstand. Men
antennen virkede ikke tilfredsstillende på 160
meter, der var meget lille F/B. På 80 meter syntes
den at være bedre og jeg hørte og kørte da
OZ8KR i C5 Gambia. Jeg prøvede mange ting, bl.
a. skiftede loopen, ændrede formen og skiftede
jordspyddet, men lige meget hjalp det og sæso-
nen (2009/2010) på de lave bånd sluttede uden
bedre resultat.

Det lange coaxialkabel til modtageren kan også
opsamle uønsket common mode støj, så brug
altid et kvalitetskabel. Jeg anvender RG223
(RG58 med dobbelt skærm). Et UHF TV kabel
med fast skærm kan dog også anvendes. Den
mest optimale metode (ifølge AA7JV) er at sikre
sig mod denne støj ved at vikle kablet op på en
ferrit ringkerne i begge ender og tilslutte det en
jordledning, der er banket ned midt på
strækningen. Jeg har dog kun viklet kablet op på
en ferritring inde ved transcieveren og jordfor-
bundet lige efter denne.

En ny sæson oprandt (2010-2011). Jeg startede
med at teste lytteantennen. (Min 160 m L og 80
m GP var endnu ikke oppe). Til min store glæde
virkede den fint og F/B var i hvert fald lige så god
som på de simulerede kurver. 14 dage senere sat-
te jeg 160 meter L/80 meter GP op. Nu virkede
lytteantennen ikke. Mistanken faldt naturligvis
straks på 160 meter antennen, den lodrette del
stod 25 meter væk, men den vandrette som jo
var næsten 90 grader vinkelret på lytteantennen
var kun ca. 3 meter over denne. Jeg havde godt
nok læst at en sendeantenne muligvis kunne
påvirke og at man så skulle detune den, men jeg
troede ikke det gjaldt i mit tilfælde, da påvirk-
ningen måtte være minimal. 
Jeg detunede dog 160 meter antennen ved at
hænge ekstra 10 meter tråd på den - og straks
var lytteantennen i orden. Løsningen blev, at jeg
afbrød 80 meter og 160 meter antennen, når der
lyttes. 
Et separat kontaktsæt på rl10 anvendes til at
aktivere et vacuumrelæ i sendeantennerne.
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Yderligere har jeg en afbryder som kan indkoble
sendeantennerne, så jeg kan lytte på den - og
også straks se at støjen på lytte antennen stiger
og F/B forsvinder når de begge er aktive.
Den mekaniske opbygning er det man kalder
fuglerede, så den kan ikke beskrives. Det var jo
nødvendigt, da der blev eksperimenteret en del,
inden den færdige løsning forelå. Der er jo hel-
ler ikke så meget elektronik i kontrolboksen og
styreenheden inde. Skulle jeg i dag lave en kopi,
ville jeg nok lave et print, da det giver en mere
robust opbygning.

En forforstærker
Da antennen giver et forholdsvist godt signal ud,
er en støjsvag forforstærker i kontrolboksen ved
antennen ikke strengt nødvendig, men den ville
kunne "eliminere" opsamlet støj på kablet, hvis
der skulle være mere tilbage, samt selve kabelta-
bet, idet den forstærker signalet ca. 10 dB. Jeg
planlagde derfor en sådan. Valget faldt på
W7IUV´s forstærker. 
Den får meget ros, er robust og rimelig let at
bygge. 
Byggevejledning findes på hans hjemmeside: 
http://w7iuv.com 
under fanebladet w7iuv preamp. 

Figur 8. "Printudlæg"

Figur 9. Komponentplacering.

Derfor er der ingen grund til at forklare nærme-
re, bortset fra at der ingen printudlæg er. 
En sådant lavede jeg, meget simpelt på et dob-
beltsidet print, hvor den ene side bevares som en
stor skærm og den anden anvendes til forstær-
keren, der er overflade monteret (ingen huller).
Monterings "øerne" er simpelthen skåret ud
med en skarp skruetrækker. Se figur 7, 8 og 9.

Man bør afkoble 7812 yderligere, jeg har indsat
kondensatorerne stiplet. Jeg har bygget to
eksemplarer af forstærkeren (den første i en fug-
lerede opbygning) og de virker begge helt til-
fredsstillende, ca. 10 dB gain, og jeg synes den
gør forskel. Yderligere hæver den også signalni-
veauet til stort set samme styrke som på GP'en,
hvilket er en behagelighed når man skifter imel-
lem dem.

Figur 7. Diagram af W7IUV forforstærker.

Husk !
Stof til OZ juli skal være fremme hos 

modtageren
- spalteredaktører - hovedredaktør  m. fl. -.

senest d. 23. juni og gerne lidt før.

OZ
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For mange er den eneste løsning en tilfældig
endepunktsfødet tråd ud af vinduet.
Hvad nu, hvis man kunne føde en "rigtig" anten-
ne i endepunktet og trække den ud til et træ
eller en pæl et passende stykke fra QTHen, og
hvis den så oven i købet er effektiv og i resonans
på flere bånd ? Så var det vel ikke så tosset?
Hæng på, så fikser vi en sådan antenne, som kan
laves for et par hundrede kr.

En bedre longwire
Som nævnt i indledningen, så er en longwire en
god, men ikke en optimal løsning, når man ikke
kan komme til at hænge en almindelig dipol op..
En dipol fødes i midten sædvanligvis med koak-
sialkabel, og for at undgå at vægten af kabel og
midtpunkts isolator mv. tynger midten af anten-
nen ned, må fødepunktet ofte støttes. Ende-
punkterne skal også hænges op, og helst i
nogenlunde samme højde som fødepunktet, for
at antennen kan hænge vandret, og fødekablet
kan føres vinkelret og lodret væk fra antennet-
råden. 
Det kan ofte være svært at finde tre passende
punkter, og derfor bliver ophængning af en helt
almindelig dipol på trods af dens enkelthed tit et
større kompromis.

Fig 1. Principskitse af en W1JR balun. Bemærk
hvordan koaksialkablet kommer ind fra den ene
side, vikles nogle nogle vindinger og går tilbage
og vikles videre med lige så mange vindinger på
den anden side. Strømbalunen på modelanten-
nen har 2 x 5 vindinger.

Det var bedre, hvis man kunne nøjes med to
ophængningspunkter, hvor det ene f.eks. kan
være vindueskarmen ved radioschacket eller en
busk eller et træ ved siden af campingvognen.
Den anden ende kunne så fastgøres i et træ eller
en mast et stykke væk.. 
Den slags antenner plejer at være såkaldte lon-
gwires, som kræver en modvægt (jordspyd) og
en antennetuner for at få systemet i resonans.
Hvad hvis man nu kunne efterlade jordspyd og
antennetuner derhjemme og i stedet medbringe
en antenne i resonans?
Jeg har i den seneste tid lavet en del eksperi-
menter med dipoler. En enkelt og velfungerende
løsning er at lave halvdelen af dipolen af koaksi-
alkabel og den anden halvdel af almindelig
antennetråd. 
Koaksialkablets inderleder forbindes i midtpunk-
tet og forsegles mod fugt. I den anden ende mel-
lem koaksialkablet og fødekablet (også koaksial-
kabel)  er det nødvendigt anbringe en strømbal-
un lavet efter et princip beskrevet af W1JR (se fig
1).
På den måde afgrænser vi antenneelementet fra
fødekablet. Ikke nogen dårlig løsning på en
endepunktsfødet antenne, hvor en modvægt
ikke er nødvendig. Ulempen er, at denne dipol i
princippet kun er i resonans på en frekvens. Så
for at undgå antennetuner eller flere dipoler, må
man udvise lidt kreativitet

Dipol til flere bånd - Windom
Windom antennen er en populær multibånds
antenne. En gammel og prøvet konstruktion, der
har mange tilhængere (og som altid også kriti-
kere). Konstruktionen bygger på en logisk og
smart løsning, hvor man kigger på strømforde-
lingen på en dipol ved forskellige frekvenser og
finder et sted, hvor impedansen er den samme
på forskellige bånd.

Hvordan fungerer den?
Selv om det praktiske resultat er det vigtigste,
kan det være godt med lidt baggrundsteori for
at få en ahaoplevelse.

En lidt anderledes Windom antenneEn lidt anderledes Windom antenne

Multibånds endefødet antenne 
du kan lave selv

Af Tilman D. Thulesius SM0JZT
Bringes med  forfatterens tilla-
delse. 
Oversat fra QTC 3/2013 og bear-
bejdet af OZ8XW

Trådantenner til HF er utroligt enkle og effektive antenner for de fle-
ste af os, hvad enten de bruges portabelt eller på hjemme QTH-en.
Kniber det med pladsen, er det naturligvis fristende at forsøge med
forkortede eller "magiske" antenner for at klare det problem.
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På fig. 2 er vist strømfordelingen på en alminde-
lig dipol. Det fremgår at antennen er en halv
bølgelængde lang på 3,5 MHz. Ved den dobbel-
te frekvens 7 MHz - 40 meter båndet - er anten-
nen en hel bølgelængde lang. Ved 14 MHz - 20
meter - er antennen to bølgelængder lang og på
28 MHz - 10 meter - er længden 4 bølgelængder.
Kigger man på strømfordelingen langs antennen
- den vandrette linie - ser vi, at der på 40, 20 og
10 meter er strømminimum på midten, i mod-
sætning til 80 meter, hvor der i midten er strøm
maksimum. Går vi lidt til venstre for midten, ser
vi, at der her er et fællespunkt, hvor strømmen
og dermed impedansen er ens for alle fire bånd.
Dette punkt er på figuren markeret med en lod-
ret punkteret linie. Vi har en løsning.
Impedansen er dog så høj i dette punkt, der lig-
ger 1/3 fra antennens ene ende, at vi ikke bare
kan tilslutte et 50 Ohms koaksialkabel her. Impe-
dansen er omkring 200 - 300 Ohm - balanceret,
og det eneste vi skal gøre er at transformere
denne impedans ned til 50 Ohm ubalanceret.
Windomantennen har gennem årene fået et
dårligt rygte pga. TV -forstyrrelser (TVI). Disse
optræder, når HF havner på fødekablets skærm
og siden kommer ind i TV-apparatet. Med kabel
TV er TVI i dag næsten kun et minde; men HF på
skærmen skal man stadig undgå. Den største
årsag er nok, at fødekablet ikke kan føres vin-
kelret ned fra antennen. Et problem som på
grund af praktiske hensyn ikke altid kan undgås.

Sammenfatning 
En Windom (også kendt som FD4, 1/3 Hertz eller
Carolina Windom) er en multibandsantenne til
båndene 80, 40, 20 17 12 og 10 meter. Ikke så
tosset for en enkelt dipol, der blot fødet fra et

andet sted end midten. Vil man være QRV på 30
og 15 meter, må man benytte en antennetuner,
for at få et system i resonans.

Endepunktsfødning
Med erfaringerne fra ovennævnte endepunkts-
fødede dipoler, inspiration fra Internet og artik-
ler i tyske tidsskrifter, så er det nu tid at præsen-
tere en endepunkts fødet Windom. Husk oven-
nævnte antenneteori og omsæt den til praksis.
Se på fig 3 og fotos, hvoraf det fremgår, hvordan
antennen er opbygget:
• Antennen består af to dele. Antennetråden,

som udgør 2/3 af antennens længde er 26
meter. Det kan anbefales at bruge f.eks.
DL1000 eller tråd fra DX-wire (note 1). Den
kan tåle de trækspændinger, der kan opstå.

• Den anden del, som udgør 1/3 af antennens
længde, er et 13 m langt stykke koaksialka-
bel. I mine eksperimenter har jeg anvendt
RG58.

• I samlingen mellem antennetråd og koaksial-
kabel anbringes en transformator, som giver
en impedanstilpasning mellem fødepunktets
høje impedans og koaksialkablet/fødelednin-
gens 50 Ohm.
Bemærk, at vi opnår en symetrisk tilpasning
(balanceret/ubalanceret) i samme omgang.
Transformatoren består af 12 vindinger, der
nemmest laves ved at vikle antennetråden op
på en ringkerne. Koaksialkablets midterleder
tilsluttes til vinding 5 regnet fra antennet-
rådssiden. Koaksialkablets skærm tilsluttes til
den fjerneste ende (7 vdg. fra udtaget) reg-
net fra antennetråden. I modelantennen er
anvendt en ferritkerne fra Amidon med
betegnelsen FT114-43.

Fig. 2 Strømfordeling ved forskellige
frekvenser. Se i teksten forklaring på,
hvordan man finder et fællespunkt.

Fig. 3 Endepunktsfødet Windom. Antennen består af 26 m antennetråd, impedanstransformator
og 13 m koaksialkabel fødet gennem en stømtransformator. Se tekst
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• Til højre på fig 3 er ses en strømbalun efter
W1JRs princip, som tidligere har været
anvendt til endepunktsfødede dipoler. 
Balunen, der er brugt, består af 10 vindinger
RG58 på en ferritkerne fra AMIDON med
betegnelsen FT140-43. Der er ikke megen
plads men det lykkedes mig at få plads til 10
(2x5) vindinger.

• Fødeledningen kobles nu til strømbalunen og
kan sluttes direkte til stationen. Antennetu-
ner er ikke nødvendig, da antennen er meget
bredbåndet på de nævnte bånd.

Kreativitet!
Selvbyg trigger ikke bare glæden ved at have
bygget og eksperimenteret med noget selv; men
lægger også op til kreativitet, der kan sætte et
personligt præg på slutresultatet.

Lidt tips på vejen får du i billederne af modelan-
tennen.
Som det fremgår så er transformator og balun
skærmet fra vejr og vind ved at placere dem i en
dåse af  plastrør kendt fra VVS-branchen.
Jeg valgte en en forholdsvis lille ferritkerne til
transformatoren for at holde vægten lav, så
antennen ikke hænger for meget. Den lille trans-
formator er anbragt i en forgreninsgdåse til 40
mm rør. Længden er 110 mm, og den forsynes
med et låg i enderne.
Disse dele købes billigt i byggemarkedet. Jeg
bemærkede i det lokale byggemarked, at udga-
ven i hvid plast var betydeligt dyrere end den i
grå plast.
På mine dele står at materialet er PP-H, hvilket
betyder Polypropylen Homopolymer. Kontroller
evt. at plasten kan tåle HF med mikrobølget-

Foto 1: her er impedanstransformatoren klar til at blive skubbet ind i plastmuffen (40 mm).
Bemærk antennetrådens trækaflastning i fom af en knude. Koaksialdelen (til højre)

trækaflastes med to hårdt antrukne strips om kablet.

Foto 2. Strømbalunen klar til motering i sin muffe (50 mm),. Bemærk, at det er lidt svært
at få plads til  10 vdg (2x5 vdg) på ringkernen. BNC fatningen skrues fast med to skruer,
og øjer til ophal  og fødekabel laves væk fra lågets midte, så balunen altid hænger, så evt.
vand kan komme ud gennem et hul i  bunden. Forsegl evt. Koaksialindgangen med f. eks.
varmlim. På fotoet er stopskruer, der skal forhindre at lågene glider ud, endnu ikke mon-
teret.
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ricket, hvor man putter delene i mikrobølgeov-
nen sammen med en kop vand. Fuld effekt på
ovenen i et par minutter giver forhåbentlig
varmt vand, men kold plast. Er plasten varm, så
har man blandet for meget kul i, og den dur ikke
til HF.
Trækaflastning af tråd og koaksialkabel må laves
i dåserne. Antennetråden er det enklest at at sik-
re ved at slå en knude på tråden. Koaksialkablet
har jeg aflastet med to hårdttrukne strips rundt
om kablet (Anvend de sorte, der er vejrbestandi-
ge) For at endestykkerne ikke skal glide ud,
bores et hul gennem plasten gennem siden, og
endestykket fikseres med en selvskærende skrue.
Hullerne i enderne er lavet lidt væk fra centrum,
således at dåsen altid har samme side nedad. I
denne side bores et lille hul, så eventuel fugt kan
komme ud.
Strømbalunen er som omtalt viklet på en større
ferritkerne for at få plads til RG58 viklingen. Den
er anbragt i en forgreningsdåse til 50 mm rør.
Længden er den samme (110 mm). Også her må
der laves trækaflastning, og endestykkerne sik-
res mod at glide af med skruer.

Som det fremgår af billederne forbindes i model-
len fødeledningen via et BNC stik til en BNC fat-
ning på strømtransformatorens ene endeplade.
Der er anvendt en chassisfatning med flange til

montering med skruer i stedet for en type til
ethulsmontage 
Grunden er, at møtrikken ved ethuslmontage
med tiden kan løsne sig, når den er montertet på
blød plast. 
På billederne ses, at strømbalunen har et par
meter fast monteret fødeledning med trækaf-
lastning. Man kan givetvis også montere en BNC
fatning med trækaflastning i den anden ende.
Man kan gøre som man vil.
Bemærk på billederne øjerne på strømbalunen.
De er anbragt for at kunne fastgøre ophalerline
og krog fra fødeledningens trækaflastning.
Ophalerlinen ved antennens anden ende kobles
til en passende isolator. I modellen er anvendt
antenneæg i porcelæn, men f.eks. plexiglas eller
et stykke plasticbrædt vil fungere fint.

Hvordan fungerer den?
Jo tak, modellen fungerede perfekt allerede i
første forsøg. Ud i kulden med huen på, anten-
neanalysatoren under armen, kameraet rundt
om halsen og handsker på fingrene. Et par pas-
sende liner blev sat op, og hele antennen blev
hejst ikke alt for højt op over jorden. Se billede.
Altså en typisk portabel installation.
Antenneanalysatoren talte sit tydelige sprog
med hensyn til bredbåndethed SWR osv.
På 80 m er antennen bedst i den lave ende af

Foto 3 Den færdige strøm-
balun. Bemærk at anten-
nens koaksialdel afsluttes
med trækaflastning med
krogen til venstre i billedet.
Den opmærksomme læser
vil se, at diverse militær sur-
plus er blevet genbrugt.
Øjet til højre tjener til at
fastgøre ophalerlinen.

Foto 5 Et tips når portabelantennen skal samles sammen. Tråden vikles op på et
brædt med et hak i enderne. DL1000 er en ganske stiv og besværlig tråd, så det
er godt at tugte den hårdt på denne måde så det ikke bliver et stort kludder.
Strømbalunen ligger for sig selv nedenfor, med et par meter fødekabel.
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båndet. På 40, 20, 17, 12 og 10 m fungerer den
utroligt godt over hele båndet.

Kreativitet 2.0
Modelantennen har som nævnt BNC konnekto-
rer. Det skyldes at jeg foretrækker disse frem for
det skærmede bananstik kaldet PL-konnektor.
Synes du at PL-konnektoren kan bruges så
anvend blot sådanne.

Modelantennen består af en separat antennet-
råds del og strømbalun med fødeledning. Derfor
kan man let skifte antennedelen med f.eks. en,
der er halvt så lang. 
Så bliver koaksialdelen 6,5 meter og antennetrå-
den 13 meter lang (total længde 19,5 meter).
En sådan antenne virker på 40, 20 og 10 meter.
De anvendte feritkerner klarer fint 100 W. 

Mindre toroider kan anvendes, hvis man foret-
rækker QRP. F.eks. FT 50-43 eller FT82-43. 
Det giver en lettere antenne med mindre vind-
modstand. 
Tænk dog på, at tråden skal være så tynd, at der
kan være det nødvendige antal vindinger på
transformatorens kerne.

I stedet for RG58 kan anvendes RG174. Det er
tyundere og tåler endda en effekt på 100 W
(mindst 100 W); men er ofte dyrere. Strømbalu-
nen kan så vikles på en mindre kerne og oven i
købet udføres med 10 - 12 vindinger.

At bygge en antenne af denne type er ikke bare
billigt, det er sjovt, at man kan lave en vefunge-
rende endepunktsfødet antenne både for hjem-
me QTHen og til portabelt brug. 

Det tager ikke lang tid at bygge den, så du kan
nemt blive klar til portabelsæsonen 2013.

Noter
[1] DX-wire:  - www.dx-wire.de/brit

Foto 4 Antennen ud-
spændt. Man kan se
strømbalunen og føde-
kablet, der går lodret
ned mod jorden. Kigger
man godt efter kan
man helt til venstre ane
impedanstransformato-
ren. På billedet ses altså
kun 1/3 af antennen,
nemlig koaksialdelen.

Hæder til Hans, OZ5DX

På Danish DX Gruppes årsmøde i juni 2013 blev EDR´s
for nyligt afgåede repræsentant i IARU´s HF kommitte
Hans OZ5DX hædret.
Hans har fungeret som HF manager og IARU HF
repræsentant siden 1975. Det er således 38 års arbejde
for EDR og de danske radioamatører, der er kommet til
en ende. I de år Hans har beklædt posten har vi fået
adgang til WRC båndene (30, 17 & 12 meter) senere 60
meter samt to langbølge bånd.
Hans modtog EDR´s blå nål og forsamlingens stående
ovation. 
OZ6OM Bjørn overrakte, som det ses på billedet, på
EDRs vegne nålen og takkede Hans for den store ind-
sats samt ønskede ham fortsat glæde ved amatørradio.  

Tekst OZ6OM. Foto OZ6TW

OZ spot

OZ
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Med det stigende antal solpletter er der igen
kommet liv på 12 og 10 m båndene. På den bag-
grund besluttede jeg i begyndelsen af november
måned 2011, at dette års deltagelse i CQ WW
testen skulle koncentreres om 10 m båndet. Jeg
havde dog brug for lidt mere punch end jeg kun-
ne opnå med 100 Watt og en dipol i 8 meters
højde. En 2 element beam ville hjælpe på for-
holdene, men dels er pladsen til en almindelig
beam hos mig begrænset, dels havde jeg ikke de
nødvendige stumper ved hånden og heller ikke
tiden til at skaffe dem.
Jeg havde i forbindelse med den store VP6DX
DXpedition til Ducie Island i Stillehavet bemær-
ket, at de anvendte VDA antenner, hvilket sik-
kert var medvirkende til de gode signaler, de
kunne levere til Europa. Senest har TX7M på
Marquesas Øerne anvendt en tilsvarende anten-
netype. Også de var i stand til at producere
imponerende signalstyrker i Europa. Så her var
måske en brugbar antenne. Der er ikke megen
litteratur tilgængelig om VDA, men på de to
DXpeditioners hjemmesider:
http://ducie2008.dl1mgb.com/equipment/index.php 
og 

http://www.tx7m.com/photos.php
kan man se billeder af antennen. 

VDA er en forkortelse af Vertical Dipole Array.
Det lyder flot, men det er ikke andet end en lod-
ret 2 element trådantenne. Faktisk kan anten-
nen opfattes som en lodret polariseret Spiderbe-
am. Figur 1 viser et billede af min 10 M VDA. 
Den umiddelbare fordel er at antennen kan
bæres af en (glasfiber) mast, og at den kan laves
som en trådantenne, og dermed med et lavt
materialeforbrug, billig og en lav resulterende
vægt. Det sidste er vigtigt for mig, der kun har
en lille have, og som af hensyn til naboerne
lægger antennerne ned, når de ikke er i brug.
Den manglende litteratur betyder også, at jeg
ikke umiddelbart har kunnet finde en byggevej-
ledning. Heldigvis er det med et af de tilgængeli-
ge programmer til antennesimulation ikke svært
at beregne dimensionerne. Jeg har benyttet pro-
grammet MMANA-GAL. Dette program giver
mulighed for at optimere designet. Man kan
blandt andet vælge mellem at optimere fremad
gain eller optimere front to back forholdet. 
Med en 2 element antenne er der efter min
mening ikke megen grund til at maksimere front
til back forholdet. Dels er det begrænset hvad
man kan opnå, dels skal  antennen ikke bruges til
at undertrykke signaler fra en bestemt retning. 

Figur 1.  10 meter VDA hos OZ7BQ

Med et fødet element og en reflektor viser
beregningerne, at man kan opnå et gain på lige
under 6 dB, svarende til 1 S-grad. Målene på
antennens elementer er vist på figur 2. 
Figur 3. vise det beregnede udstrålingsdiagram
for placering over en almindelig jord. En lodret
antenne af denne type vil naturligvis have en
meget bedre, dvs. lavere udstråling, hvis den pla-
ceres i strandkanten tæt ved saltvand. Det for-
klarer i høj grad hvorfor VP6DX og TX7M havde
så fine signaler.

Den mekaniske opbygning
De vandrette bomme er lavet af PVC elektriker-
rør. Disse rør fås i længder af 2 meter på bygge-
markeder og med en yderdiameter på hhv. 16 og
20 mm. Godstykkelsen er 1,5 mm. For at opnå
den nødvendige afstand på 2,4 m for den mid-
terste bom er det nødvendigt at forlænge det
tykke rør med et tyndt rør i begge ender, ved at
skyde det tynde rør kan ind i det tykke rør. Med
lidt gaffa-tape kan diameteren på det tynde rør
forøges, så det passer stramt ind i det tykke rør.
Hver bom monteres på glasfibermasten med en
u-bøjle og 2 slangebindere. Tilslutningen til
antennen er en særlig udfordring. 

Af: OZ7BQ, Hans Jørgen Rasmusen
Krokusvej 10, 2970 Hørsholm, 
Email: OZ7BQ@yahoo.dk

En VDA (Vertical Dipole Array) 
til 10 meter
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Figur 3. Beregnet udstrålingsdiagram for 10
meterVDA med nederste bom 2 meter over jord.

Normalt vil man midtpunktsføde antenneele-
mentet med et coaxialkabel evt. suppleret med
en impedanstilpasning. Men med en lodret pola-
riseret beam medfører det 2 problemer. For det
første skal mast og bom bære vægten af coaxial-
kablet, hvilket fører til en skæv og ustabil belast-
ning. For det andet er det vanskeligt at få place-
ret kablet, så det er bare nogenlunde symmetrisk

i forhold til antennen. Det kan lade sig gøre, hvis
beamen skal placeres med en fast udstrålingsret-
ning, men hvis den skal kunne drejes er det ikke
muligt. De billeder der findes på VP6DX hhv.
TX7M hjemmeside viser, så vidt jeg kan se, at fee-
deren er ført skråt ud fra antenneplanet. I stedet
valgte jeg at endepunktsføde antenneelemen-
tet. Se figur 4, hvor tilkoblingen er vist.

Den elektriske opbygning
Endepunktsfødning betyder, at antennen fødes
ved spændingsmaksimum, hvor impedansen er
høj. Det er derfor nødvendigt at lave en tilpas-
ning fra denne høje impedans til coaxialkablets
impedans (hos mig 50 Ohm). Denne tilpasning
kan laves på forskellig måde. Jeg har valgt at
bruge en tilpasningsstub. 
Figur 5 viser princippet i en stub, der transfor-
merer fra en lav til en høj impedans. Til dette for-
mål består stubben af to elementer, A og B, hvis
elektriske længder bestemmer transformations-
forholdet.
For at kunne beregne A og Bs længde må man
derfor kende impedansen ved antennens ende.
Desværre er denne impedans ikke veldefineret,
som det er tilfældet med en midtpunkts fødet

Figur 2.  Dimensioner for 10 meter VDA
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dipol.  En halvbølge endepunktsfødet antennes
impedans afhænger af den anvendte leders tyk-
kelse. Jo tyndere leder (i forhold til bølgelæng-
den), der anvendes, des højere impedans. For
antennelitze med en diameter på ca 3 mm har
jeg, for en halvbølge antenne, målt en impedans
omkring 1000 Ohm. For plasticisoleret ringeled-
ning, som jeg her har anvendt, med en diameter
på kobbertråden på ca 0,8 mm har jeg målt
impedanser i størrelsesordenen 5000 Ohm.  Dvs.
transformationsforhold i størrelsesordenen 1:20
til 1:100. Det betyder, at den fysiske længde af
stykket B bliver ganske kort i forhold til stykket
A. 
Stubben kan laves på mange måder. Normalt
benytter man et coaxialkabel af samme type som
fødeledningen, men det er ingen nødvendighed.
Det er vigtigt, at det anvendte kabel har et lavt
tab og at man kender forkortningen, således at
den fysiske længde kan beregnes. RG 58 og RG
59 har typiske forkortningsfaktorer omkring
0,66, dvs. den fysiske længde bliver  0,66 gange
den ønskede elektriske længde. 

Figur 4. Endepunktsfødning af VDA

Beregningen af længderne A og B er komplice-
ret, men der findes heldigvis hjælpemidler.
Enten kan man anvende et diagram, som kan
findes i (ældre) antennehåndbøger, eller man
kan bruge internettet. 
Her kan man dels under "matching stubs" finde
forklaringer på teorien, dels on-line beregnings-
programmer. Jeg har f.eks. anvendt:
http://www.amanogawa.com/archive/Single-
Stub/SingleStub-2.html. 
(Husk at trykke på update knappen inden bereg-
ningen sættes i gang).
Dette program giver også en indføring i brug af

Smith kortet, hvis det skulle have interesse.
Normalt vil man anvende den samme type kabel
til stykkerne A og B, men er som sagt ikke nød-
vendigt. I mit tilfælde, hvor transformationsfor-
holdet er i størrelsesordenen 1:100 bliver den

Figur 5. Princip for en tilpasningsstub

fysiske længde af stykket B på 28 MHz kun nog-
le få cm. I praksis kunne jeg trods flere forsøg
ikke ramme den rigtige længde. Derfor valgte
jeg, som vist på figur 6, at lave en lille kortslut-
ningsbøjle, hvor kortslutningen kan forskydes
indtil den rigtige indstilling findes. Ved tilpas-
ningen kompenseres også for eventuel reaktiv
belastning. 
Den "varme ende" af stub stykke A, skal laves
med skyldig hensyntagen til at der vil optræde
en høj spænding. Kablets skærm skal være i god
afstand (1 cm) fra inderlederen og isoleret fra
antenneenden. Jeg har ikke haft problemer med
overslag ved en sendeeffekt på 100 Watt. 
Forindstilling af stubbene kan laves indendørs.
Lettest med en antenneanalysator, men indstil-
lingen kan også laves med et SWR-meter og en
sender, der kan arbejde med en effekt omkring
0,5 til 1 Watt. Man forbinder en 1 Watts
(kul)modstand mellem inderleder og skærm på
stub A's varme ende. Indstiller til den ønskede
centerfrekvens, og justerer derefter kortslut-
ningsbøjlen til mindste standbølgeforhold. 
Hvis resonansen ligger for lavt er Stub A lidt for
lang. Klip 1 cm eller 2 af og prøv igen. Det beta-
ler sig ikke at forsøge at få standbølgeforholdet
bedre end 1:1,1( eller måske 1:1,2). 
Monter derefter stubben på antennen, gentag
måling og finindstil evt. kortslutningsbøjlen. I
mit tilfælde skulle bøjlen kun justeres ca. 0,5 cm
for at nå 1:1 på 28.070 MHz. Bemærk at en
strømbalun ubetinget er nødvendig ved feede-
rens tilslutning til stubben. 
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Figur 6. Kortslutningsbøjle til stub elementet B

Jeg bruger en W2DU type in-line balun med rige-
lig brug af ferritrør udenpå coaxialkablet. 
Man får desværre intet gratis. Med det høje
transformationsforhold bliver stubbens bånd-
bredde desværre begrænset. 
I mit tilfælde var båndbredden for sandbølge-
forhold bedre end 1:1,5 ca 250 kHz. Nok til at
dække mit behov for CW båndet på 10 meter. 

Vil man have noget af SSB båndet med, skal man
vælge en tykkere antenneledning, f.eks. netled-
ning med de 2 ledere parallelkoblet, for at få
sænket antennens impedans i fødepunktet.

Virker antennen?
Der er mindst 2 måder at besvare spørgsmålet
på. På det teoretiske plan er spørgsmålet om
antennen udstråler den tilførte effekt og om der
er en forstærkning, som beregnet. 
Svaret herpå er positivt.
På det praktiske plan er spørgsmålet om anten-
nen virker bedre end det alternativ man ellers
råder over. I mit tilfælde en inverteret V dipol
med fødepunktet i 8 meters højde og orienteret
med enderne i øst-vest retning. 
Svaret herpå er ubetinget positivt. 

Med sammenlagt omkring 600 QSO'er på 10 M
CW i årets CQ WW og ARRLs10 meter test var
VDA'en altid bedre end eller lig min dipol. Op til
3 S grader bedre mod Rusland og USA, der ligger
i dipolens dårligste retning, og mindst lige så
god, men ofte lidt bedre, end dipolen i retning
mod syd (dipolens bredside). 
En del af forklaringen er naturligvis forskellene i
de udstrålingsvinker, der i en given situation
giver det bedste resultat. Retningsvirkningen
høres tydelig på baggrundsstøjen, når antennen
drejes fra at pege ud over ubebyggede marker til
at pege ind mod den beboelse jeg bor i. Skøns-
mæssigt er forskellen omkring 2 S grader.

Afsluttende bemærkninger
Hvis du har svært ved at bestemme antenneele-
mentets fødeimpedans med den antennetråd du
anvender, må du bruge "try and error" til at fin-
de de rigtige dimensioner. Begynd med de
dimensioner (svarende til en fødeimpedans på
ca. 5000 Ohm), jeg har anvendt, idet der med
tykkere tråd skal være et lavere transformations-
forhold, hvor stub-element A er korte og ele-
mentet B længere. Hvis det bedste VSWR f.eks.
er 1:2,5, så kan du forvente at din antenne har
en fødeimpedans på ca. 2000 Ohm (5000/2,5),
idet en fødeimpedans på 12500 Ohm ( 5000*2,5)
er usandsynlig med realistiske tråddimensioner.
Klip lidt af stykket A og gør kortslutningsbøjlen
tilsvarende længere. 
Forbind en 2000 Ohm modstand mellem skærm
og inderleder på stub-element A' varme ende.
Indstil kortslutningsbøjlen til bedst SWR på den
ønskede frekvens. Gentag derefter målingen på
antennen, og gentag processen indtil det ønske-
de SWR er nået. 
Hvis kortslutningsbøjlen på stub element B bliver
mere end 10 cm lang, bør du skifte til coaxialka-
bel. Start f.eks. med 5 cm coaxialkabel og en
kortslutningsbøjle i den kolde ende.

Til en anden endepunktsfødet 10 meter antenne
med en fødeimpedans omkring 1000 Ohm har
jeg lavet en stub  (også af RG 59, men af et andet
fabrikat). Til sammenligning er A elementet her
ca. 1,33 m og B elementet 36 cm. 

Afsluttende bør det bemærkes, at en antenne af
denne type kan udgøre en berøringsrisiko, hvis
de nederste ender af antenne hhv. reflektor er
placeret i en højde, hvor en person kan nå dem.
Sørg derfor for en passende afskærmning, og
evt. et lille advarselsskilt, hvis der kan komme pil-
fingre forbi, mens der sendes. 

Denne antennetype kan naturligvis efterbygges
til andre frekvenser. En 12 meter høj glasfiber-
mast burde lige netop kunne bære en VDA til 20
meter. Med lidt snilde kan man også placere fle-
re antenner på samme mast. Og for den der ikke
kan lade være med at eksperimentere kan det
formodentligt også, med en passende forlæn-
gelse af bommene lade sig gøre at lave en lodret
3 element beam.

Prøvemedlemsskab
4 numre OZ for 50 kr

Ring 66 15 65 11 for nærmere information

OZ
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Hvis du tror, at du finder en fuldt færdig bygge-
beskrivelse i denne artikel - så lad være med at
læse videre, og skynd dig at bladre videre til
næste artikel.

Forhistorien, eller hvad der satte det hele i gang.
På et tidspunkt lige efter både Scandinavian
Activity Contest, og CQ WW SSB Contest, kom
jeg til at kikke på vores resultater. Ikke kun det
overordnede resultat, men de enkelte bånd og
deres bidrag til Total Score. Overordnet set hav-
de vi jo kørt masser af QSO'er på stort set alle
bånd, vi kunne aktivere som Multi-2. 
Selv 10 og 15 meter havde begavet os med
åbninger - og dermed points. Så hvilket bånd
kunne der hives mere ud af?
Ved en nærmere gennemgang af 40 meter bån-
det kom der noget frem, som gav grund til efter-
tanke. Der var masser af QSO'er. Faktisk lige så
mange som på 20 og 80 meter. Men point-talle-
ne svarede mere til 80 meter. 
Hvad var nu det her for noget? 
Jeg lavede en sammenligning med loggen fra da
vi kørte som OZ1HQ på 40 meter SSB. AHA! For-
skellen lå i den overvejende grad i antallet af 1
point QSO'er!
Der blev tænkt, og diskuteret lidt i Amager-afde-
lingen. Vi landede stort set hver gang på anten-
nen, for effekten havde vi jo. Men hvordan får
man en bedre antenne, med retningsvirkning,
når man har lokaler på en skole i Tårnby, og ikke
lige kan sætte en stor 2- eller 3-element beam op
til 40 meter? 
Vi har jo ikke lige så meget plads som vores kol-
legaer i Finland (OH8X). Kan man lære noget
andre steder fra? I det daglige kan vores dipol,
som er en del af vores Mosley beam jo godt kla-
re sig. Men med de kraftige øst- og sydøsteuro-
pæiske constest-stationer er det svært at høre en
"lille" nord- eller sydamerikaner, endsige en asi-
at eller sydafrikaner, ikke?
Så var det jeg kom til at tænke tilbage på både
min start på HF tilbage i 1980'erne, hvor jeg lave-
de et par sloping-dipoler til 20 og 15 meter for at
køre Nordamerika, og min tid i Holstebro
OZ9HBO, hvor der var den sædvanlige venlige
jyske konkurrence lokalafdelingerne imellem
omkring HF fieldday'en. Hvad var det lige Skive-
afdelingen OZ7SKV [1] havde gang i med deres
40-meter set-up på foto 1?
Af sted med en mail til Martin, OZ3MC. Hurtig
feedback, jeg havde husket rigtigt - tak Martin! 

OZ7SKV 40 meter anetnne

Det var noget med fire dipoler, og kablerne skul-
le være en bestemt længde, som han ikke lige
huskede - og så selvfølgelig en omskifterboks
inde i midten. Men jeg synes der manglede lidt
på det teoretiske og praktiske plan her, inden
jeg ville kaste mig over at konstruere noget som
helst. 
Hvordan med den der bestemte kabellængde?
Hvor meget front-back giver det? Hvorfor virker
det i det hele taget? Har andre gjort noget i det
her? 
Jeg mener at kunne mindes en artikel eller to, et
eller andet sted.
ON4UN's bog blev gransket [2]. Ja, hvem der dog
bare havde plads og mulighed for permanent at
sætte en foursquare array op til 80-meter her!
Men så absolut en bog der er værd at læse må
man sige, også selv om man ikke lige har plad-
sen. Der er en del inspiration til et par andre
spændende antenneprojekter at finde i den. 
Jeg fandt dog et fingerpeg i retning af en af de
gamle ARRL antennehåndbøger. Rigtigt nok, i
ARRL's antennehåndbog udgave 19 fra 2000 [3]
fandt jeg det, jeg ledte efter. Senere kom der fle-
re artikler til ved søgningen på nettet. Man tager
en stak relæer, noget antennelitze og noget
koaksialkabel, alt sammen i de rigtige længder -
og hænger det op?
Opskriften i ARRL's antennehåndbog er som
sådan rimelig simpel. Der er ikke de helt store
teoretiske udgydelser, men derimod en dejlig
praktisk tilgang. 

Af: OZ1IKY, Kenneth Hemstedt, 
member of Copenhagen Contest
Club (OZ7A), 
www.copenhagen-contest-club.dk

Fireelement retningsantenne
til 40-meter - uden rotor!

Eller historien om hvordan en logbogsanalyse sætter gang i antenneprojekter
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Figur 1. Principskitse af antennen fra ARRL's
antennebog

Det er oprindeligt K1WA, David, som har forsøgt
sig på en løsning med "slooping dipoles". Hans
version er endda lavet til 40-meter som udgangs-
punkt. 
Man skal bruge en mast der er en 20 til 22 meter
høj, en omskifterboks med et par relæer i - lidt
tråd og coaxialkabel. 
Den viste opskrift er vist med "åbne" terminaler
til coaxialkablerne - både inderleder og skærm.
Boksen jeg har købt er ikke af den slags, så vi får
at se om resultaterne bliver de samme.

Figur 2 EZNEC simulering af udstrålingsdiagrammet.

K1WA, David har prøvet forskellige opsætninger
med både tre, fire og fem dipoler. Han mener at
fem dipoler er det bedste, men at der ikke er den
store forskel på fire og fem dipoler, ud fra det
han oprindeligt har afprøvet. Figur 1 viser prin-
cippet taget fra ARRL's bog. Hver dipol har et
stykke coaxialkabel på 36 fod, ca. 10,5 til 11
meter - eller svarende til 3/8 bølgelængde; husk
forkortningsfaktoren! Denne stump kabel giver
en forlængelse af selve dipolen på cirka 5 pro-
cent, og dermed skulle dipolen opføre sig som
en reflektor. Og med tre eller fire reflektorer og
en direktor samt selve mastens indvirkning på
systemet, skulle der kunne hentes et gain på 4
dB front og en front- back på omkring 15 - 20 dB
ud af det hele. Det var i alt tilfælde K1WA Davids
budskab. 
Vores fokus har ikke så meget været den frem-
adrettede forstærkning, men at skabe en maksi-
meret dæmpning bagtil, som vi ikke har på vores
dipol i 22 meters højde.

Figur 3. EZNEC simulering af udstrålingsdiagrammet.

Jeg har endnu ikke helt styr på alle de fine funk-
tioner i EZNEC, men har i stedet simuleret med
en dipol og tre reflektorer, som er 5 % længere
end dipolen, og en mast. EZNEC er enig i front-
gain, men ikke helt enig med front-back dæmp-
ningen.
Men hvis man som vi gør, placerer dem med nor-
døst, sydøst, sydvest og nordvest, skulle man alli-
gevel få den ønskede virkning i de ønskede ret-
ninger. Og da det ikke kan lade sig gøre med en
ren syd-øst-nord-vest alligevel på vores QTH er
det jo OK. 
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Vest-dipolen ville stå midt ude i græsplænen på
sportspladsen. Faktisk viste simuleringen at en
udgave med en dipol og en reflektor, samt
masten, gav et næsten hjerteformet udstråling,
som ved et par fasede GP'er. Figur 2, 3 og 4 viser
EZNEC simuleringen. Samtidigt afslører EZNEC,
at der kan være noget sjovt omkring impedan-
sen; det ser ud som om at den ligger mellem 75
og 100 Ohm. 
Der kom også en gang imellem et par sjove
udfald på dipolernes længder. Til gengæld skul-
le båndbredden være hele 40 meter båndet - og
en del til. Men lad den praktiske test vise hvor vi
ender.
De teoretiske parametre, som jeg får ud af pro-
grammet, stemmer faktisk godt overens med
hvad K8UR, Dennis [4] er kommet frem til i sine
beregninger. Dem kan man genfinde i artiklen
han har begået. Artiklen fandt jeg på nettet, via
en søgning på faktisk lige præcist dette emne!
K8UR går så skridtet videre og sætter en fase-
boks på. Det var i første omgang noget jeg troe-
de ikke helt kunne lade sig gøre i sådan en
opsætning - lige ind til nogen fortalte at det fak-
tisk er det OY6FRA kører med. Yderligere en arti-
kel, som bekræfter mange af disse ting - og som
faktisk har noget mere præcist omkring K1WA's
korte statement omkring 3/8 bølgelængde, er
OE5CWL, Jürgens [5] artikel, som faktisk rammer
alt dette lige i øjet. 
Et af OE5CWL's hovedpointer er lige netop det
med 3/8 bølgelængde, som værende hjørneste-
nen i hele konstruktionen. 

Figur 4. EZNEC simulering af SWR for det 
teoretiske system

Længden på coaxialkablet: l=0,375 x bølgelæng-
den x k

0,375= 3/8 bølgelængde
l = fysiske længde på coaxialkablet
k= forkortningsfaktoren

Deres observationer tilbage i 1988, var at stum-
pen på 3/8 bølgelængde virker induktivt på selve
den(de) ikke anvendte dipol(er), og dermed flyt-
ter resonansfrekvensen ned med 5 %. 
Det vil sige i dette tilfælde flytter vi den fra
omkring de 7,1 MHz til omkring 6,7 MHz. Han
anvender også kun fire sloping dipoler, som vi
har planlagt her. 

Figur 5. Antenne-systemet på
EZNEC
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Artiklen kan være af interesse for dem som even-
tuelt vil kaste sig ud i noget med en 80 meter
udgave til deres næste field-day. 
OE5CWL har givet et par tips til dette, da hans
version er en forkortet version, så man ikke skal
have en enorm mast stående i det frie danske
landskab. Han skriver noget om at han gerne per
mail sender yderligere detaljer. Jeg har ikke
afprøvet dette endnu. En noget mere dybde-
gående artikel, i det mere teoretiske bagved
denne type antenne, har N6LF, Rudy lavet i [6] og
[7]. 
I disse to artikler beskæftiger han sig meget med
forskellen på K1WA's og K8UR's opsætninger.
Han har rent faktisk afprøvet begge designtyper,
og kikker også nærmere på eksempelvis "Spitfi-
re" designet. En ting jeg hæfter mig ved, er til-
pasningsproblematikken som jeg efterfølgende
er stødt ind i, at f.eks. W2VJN er løbet ind i den
samme oplevelse med impedansen, som lå væs-
entlig under de 50 Ohm, og at bedst SWR derfor
lå på 1,8:1. Simpel tilpasning kan løse problemet
meget enkelt. Han kommer også omkring ved
front-back-problemstillingerne, og optimerings-
forslag som jeg skal have kigget på efterfølgen-
de. Disse to artikler giver som sagt en hel del
yderligere inspiration - primært til de lave bånd
(80 og 160 meter).
Det gode ved disse opskrifter er at hvis man har
lyst, kan man jo sagtens skalere til et andet
bånd, uden de helt store matematiske reg-
neøvelser! Hvorfor ikke prøve det på enten 20
eller 15 meter?

Den praktiske del af øvelsen
Da Flemming, 5P5N / OZ4P skulle til USA, blev
han kraftigt overbevist om at det var i både hans
og klubbens bedste interesse, at der var plads i
hans bagage til at have en omskifterboks med

hjem. Fordelen ved denne boks er at den - ud
over at være billig - strømfødes gennem anten-
nekablet. Ingen ekstra ledninger som flagrer
rundt i masten. Vi ser den på foto 2.

Foto 2. Ameritron  Omskifterboks.

Den er specificeret til at kunne klare 2,5 kW PEP.
Vi har selvfølgelig haft den åbnet og kikket på
relæerne som er 12 V typer til max. 8 ampere ved
240 V, og som ligner et standardrelæ af en slags.
Så skulle vi endelig brænde et af dem af, er de
forholdsvis lette at erstatte med et standard relæ
på et par ampere mere fra en af de større kata-
log-forhandlere af elektronik i Danmark. 
Man kan med fordel kikke på et par hjemmesi-
der, hvor pågældende amatør har beskæftiget

Figur 6. Skærmdump af miniVNA måling på North West dipolen
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sig lidt med sådan noget. Det er faktisk lettere
end man tror. K5LXP [8] har lavet en kopi af
Array Solutions store KW switch 2 gange 6 til
brug for en 100 W station, EI7BA [9] har gjort lidt
i noget større. 

Foto 3. 4 dipoler til 40 meter

Hans udgave er testet på en contest station med
godt og vel omkring en 1,5 KW, eller sådan da
(...or somewhere around there..) - hvad der så
end menes med den kommentar i hans mail til
mig. Han har brugt 24 V relæer, da de var i hans
rodeskuffe, men jeg har set samme type ved RS i
en 12 V udgave.
Selve dipolerne, ja, det er fire lige store dipoler,
med resonans i 40 meterbåndet. Da en dipol
uden traps og andre forkortningsfaktorer har en
rimelig båndbredde, valgte jeg at de skulle
skæres til midt i båndet så vi kunne få glæde af
både at kunne køre CW og SSB contest på same
antenne, uden at skulle justere noget. Lidt stum-
per fra det lokale byggemarked til at hive det
hele op og ned, med trisser, wirelåse osv., er nok
en god idé. 
Stumperne gør jo livet lettere i opsætningsfasen,
hvor man ikke kan undgå at skulle hive det op
og ned et par gange, indtil alt er i vinkel og vat-
ter. Særligt når den ene ende er i en 18 til 20
meters højde og det ikke altid er så spændende
vejr i Danmark, at man altid har lyst til at kravle
i master. Jeg har nemlig en fornemmelse af at Hr.
Murphy ellers nok skal kikke forbi, når det er
mest upassende. 
Det oprindeligt indkøbte kobberlitze kunne ikke
klare vægten og trækket. Så der blev hurtigt
indkøbt stållitze i stedet. Det holder indtil videre
aldeles udmærket og er ikke så forfærdeligt
dyrere. Se endvidere foto 3.

Længden på hver af trådene får vi fra: l=71,25/f

l=længden i meter
71,25= 1/4 bølgelængde
f= frekvensen i MHz - i dette tilfælde omkring de
7,1 MHz

I alt otte stykker tråd på 10,05 meter - og lige en
smule til at justere på, samt lave fæstepunkterne
og til at spænde om wirelåsene. Man ved jo
aldrig hvad der sker med resonans og længder,
når det kommer tæt på masten. EZNEC viste jo
nogle lidt sjove længder. Fødeelementet kom jo
ned under 20 meter i totallængde. En mand i
masten, som på foto 4 for at sætte et par trisser
og vi fik trukket en god snor ned igennem, til at
hejse det hele op og ned med. Man må jo, trods
god teoretisk forberedelse og udregning, kunne
forudse at det skal op og ned et par gange inden
det er helt på plads. Her efter gik det faktisk
rimelig hurtigt med at få tingene op i luften. Jeg
var heldig nok til at jeg kun skulle have det op
og ned en enkelt gang for at justere længden på
dipolerne. Rigtigt nok - resonansen lå på 6,25
MHz. Lidt baglæns regning; 1,2 meter af hver
ende på alle fire dipoler. Op og ned gik rigtig let!
"Flagstangsidéen" gav pote. Én mand kunne
håndtere dette på stort set ingen tid. På foto 5
ser vi bunden af dipolerne.

ON THE AIR!
Og hvordan virker det så i virkeligheden? Bortset
fra at impedansen ligger under 50 Ohm - ikke
over, som EZNEC troede - og dermed giver et
rimelig højt SWR -  så passer resonansen og
båndbredden udmærket med det tidligere
beregnede. Måske man skulle prøve at proppe
HF beam og 2 meter beam med ind i EZNEC? 
Så der skal jo nok produceres et eller andet til
impedanstilpasning fra en omkring 30 Ohm til 50
Ohm.

Foto 4. Montering af antennerne i masten
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Foto 5. Dipolerne rundt om masten i midten,
hvor vi også ser fødepunkterne

Det var jo i sig selv ikke nogen overraskelse, da
det var en af de ting der var nævnt i N6LF Rudys
artikler. Men det var der nogen i klubben, der
betragtede som en mindre uvæsentlig detalje.
Så vi tager den herfra indtil videre hvad det
angår. SWR ude i bånd-enderne 1:2, i midten
1:1,79. Figur 6 er et skærmdump af impedansen
målt med en MiniVNA. Jeg tyede til den gode
gamle lyttemetode, samt returrapporter fra
andre stationer. Resultatet blev faktisk - trods
det at den anvendte omskifterboks har en gen-
nemgående skærm på alle fire dipoler - tydelige
forskelle på stationerne,når der blev skiftet mel-
lem de fire antenner. 
De russiske beacons på 7,039 MHz var på lyttersi-
den geniale, da de jo bare kører hele tiden; dida-
hdahdit, dididit, og så videre. Fra største signal
til mindste signal var der omkring en 2 S-grader.
Den ene af dem kunne næsten ikke høres for de
andre stationer før jeg skiftede til den bedste
retning i forhold til dens placering. 
Dipolen i 20 til 22 meters højde blev ved samme
lejlighed brugt som en slags kontrol og/eller
reference på signalstyrkerne. 2 stationer stående
ved siden af hinanden, så der var udsyn på beg-
ges S-meter samtidigt. Rapporterne fra et par
venlige og tålmodige stationer en solskinssøn-
dag eftermiddag i både Rusland, Belgien, Italien
samt Frankrig, bekræftede stor set dette billede
på sendersiden. Det er ikke de samme fantasti-
ske forskelle som ved en rigtig yagiantenne. Men
det er da et pænt stykke hen ad vejen, ikke?
Et par enkelte forsøg med en af dipolerne sat til
og de tre andre svævende, som i de oprindelige
artikler, bekræftede blot at det her var anvende-
ligt - blot at der skulle produceres en omskifter-
boks, som har både inderleder og skærmen
svævende på de tre dipoler der ikke anvendes.
Der var en forskel at høre, selv om jeg må
indrømme at den i mine øre lød minimalt. Så der

er nu kun to åbne punkter, som der skal tages
hånd om. Det er impedanstilpasningen og frem-
stillingen af en omskifterboks, der lader coaxial-
kablerne svæve, når de ikke er i brug.

I første omgang har det været bøvlet værd. Der
er for forholdsvis små penge lavet en retnings-
antenne til 40 meter, som passer ind i et område
hvor en to- eller treelement yagi til 40 meter
ikke umiddelbart er en mulighed. Så jeg glæder
mig allerede til den første contest, hvor vi kan
slippe den nye antenne løs på jagten efter alle
multiplierne, og denne gang forhåbentlig en del
flere tre-points QSO'er end tidligere.

Målet med denne artikel?
Målet har ikke været at levere en fuldt færdig
byggebeskrivelse på dette antenne-system.
Målet med denne artikel har været at fortælle
om hvad en logbogsanalyse kan afstedkomme,
og give lidt inspiration til både det ene og andet
antenneprojekt, for både den enkelte radioama-
tør, men måske også til klubberne ude omkring.
Var det her måske noget til jeres næste field-
day? Var det her noget som kunne bruges til
jeres nuværende klubstation, som et billigere
alternativ til den store beam-antenne til 40
meter  - som der i øvrigt sikkert ikke er plads til
alligevel, hvis man da kan få lov til at sætte den
op.

Foto 6. Hele antennen på plads
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And where do we go next?
Ja, det er ikke godt at vide. Men der lurer et
båndpasfilterprojekt til både de store contester,
og som også kan bruges til field-days. De tidlige-
re nævnte omskifterbokse til en multi-2 contest-
station, kunne også komme på tale. Men måske
kommer VHF-UHF fielddayen i forkøbet? Her
skal der eksileres lidt i noget specielt antenne-
værk til 2 meter. Vi ser hvad der kommer først.
See you further down the log dear OM. Og hav
en rigtig god eksperimenteringslyst!

Referencer:
1 - www.oz7skv.dk, Skiveafdelingens hjemmesi-
de, kik på deres fotogallerier.
2 - ARRL ON4UN's Lowband DXing 4'th edition,
2005, kapitel 8, 9, 11 og 12, ISBN 0-87259-914-0
3 - ARRL Antenna Handbook 19'th edition, 2000,
(6-32 til 6-35)  ISBN 0-87259-817-9
4 - K8UR, Dennis C. Mitchell, CQ December 1989,
The K8UR Low-Band Vertical Array.

5 - OE5CWL, Dipl. Ing. Jürgen A. Weigl. A Shor-
tened 40-meter Four-Element Sloping Dipole
Array link: http://www.oe5.oevsv.at/export/sit-
es/oe5/Technik/Antennen/sloperen.pdf Oprinde-
ligt publiceret i Ham Radio Magazine, maj 1988.
6 - ARRL NCJ March/April 2003, N6LF Rudy
Severns, "Single Support Gain Antenna for 80
and 160 meters"
7 - ARRL QEX January/February 2004, N6LF, Rudy
Severns, "Getting the most from half-wave slo-
per arrays"
8 - http://www.qsl.net/k/k5lxp/projects/CoaxSwi-
tch/CoaxSwitch.html K5LXP har lavet sin egen
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9 - http://www.qsl.net/ei7ba/remote.htm EI7BA
har også gjort i noget med omskiftere. Han har
mailet tilbage at den er testet med i hvert fald
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Amatørtræf på Øst Vildsund Gl. Færgekro
Sundbyvej 238 7950 Erslev

Som vanligt afholdes amatørtræf på Vildsund Færgekro

lørdag d. 26 februar 2011.

Program:
Fra 08.30 Indlevering af grej til auktion og salg af callmærkater.

Ca. 10.30 Auktionen starter.

Der er mulighed for salgsboder med bedre brugt grej. 

Dette grej sælges både før og efter auktionen.

Kl. 12.00 Middag, vi har sikret os maden til rimelige priser.

Ca. 13.00 Auktionen fortsættes. Herefter udtrækning af gevinster på callmærkater. 

Kom og vær med til at gøre dagen hyggelig 
og få en masse gode sager med hjem.

EDR Mors, Thisted, Skive, Holstebro, Struer, Hurup.

OZ

Seneste nyt om EDR finder du på:
www.edr.dk 

hvor du også kan finde en mængde nyttige oplysninger om amatørradio.
Skal du handle, så kom ind i netshoppen på:

www.forlag-aps.dk
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I en QSO med N2PL på 40 meterdemonstrerede
Paul hvordan han enkelt kunne skifte retningen
på sin trådantenne og resultatet var enestående.
Han fortalte at han havde bygget en reversibel
Moxon antenne som undertiden også kaldes Flip
Beam Antenne:

http://www.n2pl.com/my-station/40m-moxon

Jeg forskede lidt videre i litteraturen og fandt en
konstruktion af AA2NN som i princippet er sam-
me koncept. 
Den sidstnævnte er beskrevet i "Simple and fun
antennas for hams" og i ARRLs "Antenna com-
pendium Vol. 6" W4RNL C. B. Cebik har også
skrevet en del om emnet bl.a. på følgende
webadresse:

www.cebik.com/content/a10/moxon/
mox.4o.html Cebik.com

Denne side kræver en registrering før man kan
komme ind på deres udemærkede antennesider.

Antennen
Antennen består af rektangler (se fig 1) med lige
lange elementer og afstemningen af reflektoren
sker ved hjælp af et stykke koaxialkabel (en stub)
som kan være enten åbent eller kortsluttet i
enden. Hvis enden kortsluttes bliver stubben
kortere, end hvis den er åben. Man kan således
vælge længde efter den installationssituation,
der gælder. Kablet udgør en reaktansbelastning
og teorien bag kan findes i ovennævnte doku-
ment. 

Fig. 2. Udstrålingsdiagram

Beregningen af længden på stubben med hen-
syn til den benyttede frekvens og reaktansen
vises i de fleste antennemanualer. Selv har jeg
brugt 4nec2 for at modellere mig frem til en
længde på stubben med ¨åben ende. Ved at til-
slutte identisk lige lange kabler fra stråleren og
fra reflektoren til en switch eller et fjernstyret
relæ kan man hurtigt skifte antennens retning.

Fig. 3 Stubbenes længde for bedste F/B ved 
de angivne frekvenser

Af: SM0DTK, 
Oversat fra QTC nr. 7/8 2011 
af OZ8XW Flemming Hessel Flip Beam Antenne (FBA)

Fig. 1. Antennens opbygning og mål
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Switchen som skifter mellem antenneelementer-
ne bør være af typen DPDT (Double Pole, Doub-
le Throw). 
Når stubbe anvendes bør koaxialkablets inderle-
der og skærm på den ikke tilsluttede stub være
isolerede fra fødekablets skærm og inderleder
uanset om der bruges åben eller kortsluttet stub.

Naturligvis kan man undlade relæer og i stedet
skifte ledningerne på koaksialkablerne.

Fig. 4 Relæboksen med 2 relæer indkøbt hos
Clas Ohlson, art. nr. 36-3909

Opbygning og resultat
Antennen er blevet bygget med tråd af typen
1000DL (enkelttråd) Hvis der bruges en anden
tråd - typisk Cu-tråd, bør længden A øges med
5% idet den tykke isolering på 1000DL påvirker
resonansfrekvensen og dermed længden på ele-
menterne.

Fig. 5 Relæboksen i fuld aktion

Afstanden mellem elementerne (4,6 m) er af
praktiske årsager bestemt af længden på de i
siderne hængende fiskestænger. N2PL bruger
5,48 m mellem sine elementer.
I 12 meters højde giver antennen et gain på 7 dB
(Bem. OZ8XW: Formentligt dBi) og et F/B på ca.
30 dB. 
Det er en mageløs oplevelse at lytte på båndet
når man skifter antennens retning.

Bemærkning OZ8XW:
Forfatteren tilbyder QTCs læsere, at de ved at
sende en anmodning pr. mail kan få tilsendt en
nec fil til at lege med. Filen er en variant af den,
som findes på N2PLs hjemmeside. Formentligt vil
OZs læsere også kunne få en sådan fil.
SM0TDK, Martin har adressen:

sm0tdk@passagen.se

I annoncer og på markeder for radioamatører
har jeg flere gange set rustne og korroderede
rotorer sat til salg med sælgerens forsikring om,
at rotoren da bestemt virker, selv om den er rus-
ten. Selv ville jeg aldrig drømme om at købe
sådan en fyr, så derfor gik jeg efter det bedste på
markedet, da jeg for tre år siden igen blev aktiv
radioamatør efter en pause på over 20 år. Afvik-
lingen af et langt, spændende men hektisk
arbejdsliv og overgangen til det mere stille og
rolige liv som pensionist gjorde det muligt at
tage denne herlige fritidsinteresse op igen.

Valget faldt på den canadiske AlfaSpid RAK
rotor, som tiltalte mig, fordi mekanikken er sim-

pel og robust. Den består af et snekkedrev, der
som bekendt er selvlåsende, så antennen ikke
rokker frem og tilbage i blæsevejr og dermed sli-
der på nogle tandhjul, der i rotorer forekommer
at være underdimensionerede. 

Enkelte fabrikater undgår rokkeriet ved at mon-
tere en bremseanordning, hvor en pal drevet af
magnetismen fra en spole går ind og ud af en
lås. Når rotoren skal køre, sendes der strøm igen-
nem spolen, så palen frigøres og låsen åbner. Så
vidt så godt, men anordningen kræver endnu
mere mekanik og elektroteknik i toppen af
masten. En kilde til ærgrelser og besvær, når
skidtet ikke virker.

Af OZ8ZY, Jørgen Jensen
Bregnevej 7, 
5900 Rudkøbing Rust i rotoren

OZ
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De fleste amatører køber fabriksfremstillede
antenner klar til at samle og sætte op. Men det
står ofte skidt til med kvaliteten.

Der er både fordele og ulemper ved den fabriks-
fremstillede antenne. Fordelene er især, at traps
og længder af rør og tråde er afstemte til
arbejdsfrekvenserne, og at man hurtigt kommer
i gang med at sende. Ulemperne er, at der i man-
ge fabriksfremstillede antenner indgår materia-
ler og komponenter, der ikke kan holde til det
barske danske kystnære klima. 
Jeg har i de tre år, der er gået, efter at jeg tog
amatørradioen op igen efter en pause på
næsten 25 år, købt adskillige fabriksfremstillede
antenner, afprøvet og forbedret dem og deref-
ter solgt dem igen. Formålet med den i nogles
øjne lidt besynderlige adfærd er at komme i mål
med den bedste antenne. 
På HF er det lykkedes med den uafstemte dipol
med hønsestige og fjernbetjent symmetrisk
antennetuner, som jeg skrev om i OZ juni 2009.
Siden er dipolen blevet endnu bedre ved at
erstatte den ensomme tråd i hvert ben med fire
tråde, der er konfigureret som et kryds med 150
mm afstand mellem trådene (kan ses på qrz.com
under 5P8ZY). 
Det er imidlertid en helt anden historie, nu til
sagen.

En 2-elements 6 meter yagi
Jeg har hørt og læst en del om det magiske -
nogen kalder det mystiske - 6 meter bånd, der
tillader radioforbindelser over lange afstande
under særlige forhold. Bl.a. sporadisk E (Es) og
troposfære scatter. Jeg fik lyst til at eksperimen-
tere lidt med antenner, der ikke fylder ret meget
på VHF.

Figur 1. Den færdige ZX yagi efter forbedringer
og modificeringer

Figur 2. Her ses stråleren og gamma-tilpasnin-
gen. Efter indstilling kom SWR-forholdet ned på

1,04 på den ønskede frekvens (50,150 MHz).

For under 1000 kroner købte jeg en WIMO ZX 6-
2 2-elements yagi antenne. I forhold til mange
andre antenner er ZX 6-2 mekanisk solidt udført
mekanisk med valg af gode materialer og løsnin-
ger. 

Figur 3. Fabrikken har valgt at samle de to rør
med en enkelt selvskærende skrue. Resultatet
blev en vakkelvorn konstruktion, hvor rørene
kan bevæge sig i forhold til hinanden og gene-
rere en tikkende lyd. Desuden kan der trænge
vand og fugt ind i samlingen. Jeg valgte at sam-
le de to rør med en M4 rustfri skrue og spænde
den tilsvarende rustfrie møtrik hårdt. Samlingen
blev derefter sealed med selvvulkaniserende
tape.

Selv om antennen er lille, er den 900 mm lange
bom fremstillet af et 50 mm tykt aluminiumsrør,
og alle beslagdele, skruer og møtrikker er frem-
stillet af rustfrit stål. Aluminiumslegeringen ser
også ud til at kunne holde i vort barske klima -
uden den dog er undersøgt nærmere.

Forbedring af 
fabriksfremstillede antenner

Af OZ8ZY, Jørgen Jensen
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Men ZX 6-2 har også ulemper, endda flere alvor-
lige, der vel bedst kan betegnes som fejl. Her har
jeg sat ind med forbedringer og opgraderinger.
For det første er konnektoren af UHF-typen (PL-
239), der bestemt ikke er vandtæt, og alle de kri-
tiske dele i gamma-tilpasningen er ikke beskyt-
tet mod korrosion. Det skulle være forbudt at
bruge UHF-konnektorer udendørs, men denne
efterhånden forældede type er nok svær at afli-
ve. Selv min dyre ICOM IC-7800 transceiver har
UHF-konnektorer på bagpladen. Den eneste
konnektor, der dur, er efter min bedste overbe-
visning N-konnektoren, der er vandtæt pga. fle-
re gummipakninger. I ZX 6-2 antennen valgte jeg
at omsætte fra UHF til N og samtidigt forsegle
de frie dele med en vejrbestandig masse. Koaksi-
alkablet med N-konnektoren (han) er derudover
forseglet med nogle omgange selvvulkaniseren-
de tape af den slags, som professionelle anten-
nemontører bruger.

En tikkende lyd forsvandt
Hele mekanikken omkring gamma tilpasningen
var ustabil, men ved hjælp af et par rustfrie ski-
ver, fik jeg bragt stabilitet i sagerne. Derefter
blev de to rør, der tilsammen danner gamma til-
pasningens variable kapacitet, forseglet med
masse og selvvulkaniserende tape. Den sidste er
en gave til os amatører. Merprisen i forhold til
almindeligt "elektrikertape" tjenes hjem i det
lange løb, for den selvvulkaniserende holder
effektivt fugten væk fra vitale dele. I ZX 6-2
antennen består både stråler og reflektor af
sammensatte aluminiumsrør. Rørene holdes på
plads med et par selvskærende skruer, hvilket
ikke dur! Der er nemlig så meget luft mellem
rørene, at de to rør giver tikkende lyde fra sig,

lige så snart det blæser en smule. Jeg valgte en
anden løsning: At bore et hul igennem rørene og
holde dem fast med en rustfri M4 skrue og til-
svarende møtrik. Resultat: Rørene sidder urokke-
ligt fast, og det er slut med tikkende lyde, uan-
set hvor meget det blæser. Derudover er over-
gangen mellem de to tør forseglet med selvvul-
kaniserende tape.

Figur 6. Endnu en dårlig konstruktion blev modi-
ficeret. "Pumpestangen" i gamma-tilpasningen
var vakkelvorn og ikke vandtæt. Nogle omgange
selvvulkaniserende tape løste problemet

Med Yaesu og Bird
Til sidst et par linjer om afstemningen af gamma
tilpasningen. Fabriksvejledningen skrev meget
lidt derom, og det opgivne mål på 350 mm pas-
sede ikke. Ved hjælp af en MFJ antenneanalysa-
tor fandt jeg stedet med det laveste SWR-for-
hold på stråleren og gamma-kondensatoren. Jeg
var dog ikke tilfreds. ZX 6-2 antennen skulle bru-
ges på 50,150 MHz og deromkring, og her er
MFJ'en altså for ustabil. Frekvensen hopper op

Figur 4 (til venstre) og 5 (herover). ZX yagien er født med
en ubeskyttet UHF-connector. I connectoren monterede
jeg en UHF-N adaptor, og sealede derefter alle metaldele
med compound og selvvulkaniserende tape. (Fotoet er
taget før kablet med male N-connectoren blev monteret).
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og ned. Ved hjælp af en neddroslet (til 5 W) Yae-
su FT-450 transceiver og et Bird wattmeter med
forstærker fandt jeg ud af, at stråleren var for
lang. Resonanspunktet lå på ca. 49,6 MHz. 
Med en lineal og en tynd speedmarker slog jeg
med en centimeters mellemrum streger på strå-
lerens to yderste rør, og ved at forkorte længden
med en centimeter ad gangen landede jeg på
0,03 W retur på 50,150 MHz ved 100 W fremad-
gående effekt. Det svarer til et SWR forhold på
1,04 og et return loss på over -30 dB. Bedre kan
det ikke være. 

Under indstillingen og målingerne var ZX 6-2
antennen monteret på et 2 meter langt rør i min
forhave. I en pause hørte jeg et pip og snart
efter et CQ DX fra EA6SA på Mallorca. Jeg svare-
de ham med et 55 og fik tilsvarende 55 tilbage.
6 meter båndet er sandelig magisk!
Det ser min nye og forbedrede fabriksfremstille-
de 2 elementer 6 meter yagi også ud til at være.
Den er siden kommet op i 15 meters højde, og
jeg nåede lige at få knap 40 QSO'er i loggen,
inden det sidst i august var slut med dette års Es
åbning.

På nogle måder tenderer kravene til modtager
for en contester mod at være de samme som for
en DX'er, skønt der er nogle vigtige undtagelser.
For eksempel stiller contesteren tilsvarende krav
som DX'eren til blandt andet signalhåndtering
og selektivitet, men har nogle noget anderledes
krav til ergonomi. DX'eren kan bruge tid på at
indstille en række betjeningselementer, mens
contesteren vil undgå alt, hvad der nedsætter
tempoet. I denne forbindelse er der en del
diskussion om effektiviteten af menustyrede ind-
stillinger.
De grundlæggende krav til HF-mæssig ydeevne
er dog nogenlunde ens for DX'eren og conste-
ren. Dette gælder selv på VHF/UHF, skønt følsom-
hed er vigtigere på disse frekvenser end på HF.
På grund af det store antal signaler, som conte-
sterens modtager skal håndtere, er dynamikom-
råde blevet det magiske trylleord. Problemet er
at definere, hvad der menes med dette begreb.
I april/maj-nummeret af QEX i 2002 havde jeg en
artikel om kravene til HF-modtagere baseret på
en række målinger af modtaget signalniveau.
Anmeldelsen af Elecraft K3 for nylig (se "The Ele-
craft K3 - First Impressions," NCJ, September/Oct-
ober 2007) har en angivelse af et hævdet bloke-
rings-dynamikområde på 140 dB. Dette førte
mig til at stille spørgsmålstegn ved nytten af en
sådan ydeevne, og det fik mig til at skrive nær-
værende artikel.
For at kontrollere gyldigheden af målingerne fra
2002, som blev foretaget mere eller mindre ved
solpletmaksimum, så gentog jeg målingerne i en
24-timers periode under 2007 CQ WW SSB con-
testen.
Resultaterne på 7 MHz - "værste tilfælde" i Euro-
pa, især med alle radiofonistationerne - indike-
rer, at et dynamikområde på ca. 100 dB stadig er

Tabel 1. Antal signaler ved forskellige støjniveauer
i 2002 og i 2007 med brug af en dipol til 7 MHz

alt, hvad der er brug for. Det er endnu vigtigere,
hvor det starter. Nu hvor jeg har kørt radio for-
skellige steder i USA gennem de seneste 25 år
(begge ender af Californien, Connecticut, New
Hampshire, Iowa, Wisconsin og Illinois), så har
det altid slået mig, hvor relativt stille båndene er
- især 40 meter - i sammenligning med, hvordan
de lyder i Europa.
Der er fire slags dynamikområde at se på i
enhver modtager.
Det mest indlysende er området af ønskede sig-
naler, som modtageren kan håndtere. Dette er
en funktion af modtagerens forstærkningsregu-
leringsområde - almindeligvis AGC området -
som i almindelighed let overstiger 100 dB.

Modtagerparametre for
contestere

Af Af G3RZP Peter E. Chadwick.
Oversat fra NCJ marts 2008
af OZ1CCM Kjeld Holm

OZ
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Det var med stor interesse at jeg læste artiklen
om en 40 meter dipol på en glasfiber teleskop
fiskestang  i OZ September 2003 af OZ3SW. 
Jeg havde på det tidspunkt en inverted multi-
bånds dipol efter "The Coupled-Resonator" prin-
cip (også kaldet sleeve princippet) til 80, 40 og 30
meter. 
Jeg beskrev princippet OZ  i 1996. Den var kun
ca. 12 meter oppe. Jeg byggede derfor OZ3SW's
model og havde den oppe over min TH5MK2
beam i ca. 15 meters højde i et år og var udmær-
ket tilfreds med ydeevnen for DX, men den over-
levede ikke en af de store vinterstorme. Endvi-
dere ønskede jeg også en tilsvarende antenne til
30 meter. 
Da jeg planlagde de nye antenner var stænger-
ne, der var ca 4,5 meter lange, udgået. Fiske-
stængerne på lager var nu 6 meter, dem satsede
jeg på og af dem byggede jeg to antenner, en til
40 meter og en til 30 meter. Jeg brugte fire fiske-
stænger, to til hvert bånd, og forbedrede samti-
dig konstruktionen mekanisk. De virkede fint,
men også disse har været blæst ned nogle gan-
ge. Jeg kører dog stadig her i slutningen af 2011
med sådanne dipoler og har nu kørt 302 DXCC
lande på 40 meter og 315 på 30 meter, så man
må sige, de virker. De er dog videreudviklet gen-
nem årene; jeg er også blevet lidt klogere med
tiden og har optimeret yderligere, både elektrisk
og mekanisk - derfor denne artikel.

Lidt teori om dipoler
En  dipol skal helst være mindst ½ bølgelængde
oppe, men den virker naturligvis også længere
nede, blot stiger udstrålingsvinklen og det gør
den dårligere til DX. 
Hvis antennen fødes med et coaxialkabel, skal
der indsættes en strømbalun. Gøres dette ikke vil
fordelingen af strømmen på antennen i værste
tilfælde være at halvdelen går til den side hvor-
til inderlederen er forbundet, en fjerdedel til
den side hvor skærmen er forbundet og den sid-
ste fjerdedel tilbage på skærmen af kablet. Det
vil sige ¼ del af effekten kan gå tabt eller stråler
i hvert fald i uønskede retninger med mulig TVI
og HF i radio rummet til følge. Med balunen
tvinges strømmen til at være ens i de to halvde-
le af dipolen. Tabet afhænger af feederens
længde. Worstcase er når feederen er et ulige
multiplum af ¼ bølgelængde og mindst ved et
multiplum af ½ bølge længder.
En effektiv strømbalun kan laves ved at vikle så
mange vindinger kabel som mulig igennem en
passende ferritring - dog skal man holde sig

under halvdelen af den frembragte spoles selv-
resonans for den øverste frekvens, hvor balunen
skal bruges. Man kan roligt bare vikle den ene
vej, det med at vikle halvdelen af vindingerne
modsat virker også, men ingen har påvist en
målbar forskel af resultatet.  Læs eventuelt den
udmærkede artikel om baluns på:

http://audiosystemsgroup.com/RFI-Ham.pdf. 
Jeg har viklet mine baluns med RG223 (RG58
med dobbelt skærm), da det er ret vanskeligt
med RG213. RG58 kan også udmærket anvendes.

Hvis man vil forsøge at måle dæmpningen, kan
anvende følgende lille testkredsløb. Jeg brugte
et oscilloskop med X10 probe til målingerne.
Reaktansen af balunen skal helst være over 1
kOhm og gerne 5 kOhm. Se figur 1.

Figur 1. Testopstilling for afprøvning af balun.

40 meter dipolen 
Den første antenne vi ser på er en dipol i ½ bøl-
gelængdes højde. Antennen er skitseret i figur 2.
Elementerne skal være 2*10,35 meter.

Figur 2. Skitse af en 40 meter dipol 
½ bølgelængde oppe.

Med en simulering med det gratis simulerings-
program Mmana, får vi strømfordeling og
udstrålingsdiagrammer som vist på figur 3 til 5.:

Fødeimpedansen 75 Ohm, gain 7,18 dBi, VSWR
1,5  så det er helt fint. Udstrålingsmaksimum i 30
grader og perfekt strømfordeling. 
De 7,18 dBi som programmet kommer frem til er
i forhold til en isotrop antenne i frit rum, og nor-
malt det man i daglig tale kalder 0 dB. Vi kan
bruge denne måling til at se på forskellen i gain
af forskellige versioner af antennen. 

Af: Af OZ8BZ Benny Hansen 
Kritisk gennemlæst og kommen-
teret af OZ7YY Finn Hoffmann

Forkortede rotary dipoler
til 40 og 30 meter
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Effektiviteten af en dipol antenne er: 
Effektivitet =  Strålingsmodstand/(Strålingsmod-
stand + tab),
Hvor tabene er alle tab: 
Tab i antennetråd, tab i isolatorer og tab i even-
tuelle spoler.
Simuleringsprogrammet medregner ikke disse
tab, så dem skal vi selv finde ud af. Vi kan se, at
jo lavere strålingsmodstand, jo mere indflydelse
får tabene på virkningsgraden. Ifølge litteratu-
ren kan man forkorte en dipol ned til ca 40 % af
en ½ bølgelængde og stadig få et godt resultat. 
En dipol på 2 gange 6 meter altså 12 meter i alt,
er 60 % på 40 meter, så det skulle jo kunne blive
en effektiv antenne. Udstrålet effekt og dermed
effektiviteten af en ½ bølge antenne afhænger
også af arealet af strømfordelingskurven, jo
mere af denne der mistes, jo dårligere bliver
antennen. Derfor skal dette areal helst bevares i
videst mulig omfang; men når antennen forkor-
tes, falder impedansen; laves impedanstilpas-
ning, tilføres der derfor mere strøm ved samme
effekt. Dermed kompenseres der stort set for det
manglende areal af strømkurven.

Det bedste er at anbringe forkortningsenheden
helt ude i enderne af elementerne, det giver
minimalt tab, da der jo så næsten intet mistes af

strømarealet og strømmen her er meget lille;
men her er en spole udelukket - en "tophat"
eller tråd skal anvendes. En tophat (endehat)
udelukker jeg som mekanisk urealistisk at bygge
med tynde glasfiber stænger. En tynd lodret tråd
i begge ender er den anden mulighed og reali-
serbar. Trådene behøver ikke nødvendigvis at gå
vandret ned, men kan føres tilbage ind mod
fødepunktet i en bue. Den antenne er skitseret i
figur 6. 

Figur 6. Skitse med nedhængende ender. De
vandrette tråde er 6 m. lange og de lodrette er
4,9 meter.

I figur 7 til 9 er vist Mmana simuleringerne.
Gain er nu 6,82 dBi - en ubetydelighed lavere.
Impedansen og udstrålingsdiagrammerne er ens.

Det næstbedste er så at anbringe spoler et styk-
ke ude på elementerne. 

Figur 3. Strømforde-
lingen

Figur 5. Det horisontale udstrålingsdiagram.Figur 4. Det vertikale udstrålingsdiagram.
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Det er skitseret i figur 10. Jo længere ude de
anbringes, jo mindre strømareal mistes, men
spolerne bliver større og større og giver dermed
mere tab. En håndregel siger at spolernes egen-
resonans skal være mindst 2 gange antennens
resonansfrekvens. 
Ved spolens egenresonans virker antennen ikke
mere, fordi spolen her optræder som en spærre-
kreds og dermed frakobles enderne af anten-
nen.

Figur 10. Forkortningsspolerne anbragt 
midt på elementerne.

Figur 11 til 13 viser igen Mmana simuleringerne.
Som vi ser, er strømkurven ikke mere en sinus-
kurve, men knækker hvor spolerne sidder. Spo-
lerne bevirker endvidere at arealet under
strømkurven bliver lidt mindre. 
For at undgå yderligere tab skal disse have så høj
en Q som mulig. Men udstrålingsdiagrammer og

gain er igen næsten det samme som for en ufor-
kortet halvbølge dipol.

Figur 12. Det vertikale udstrålingsdiagram.

Det dårligste sted at anbringe spolerne er i føde-
punktet. En fordel dog er, at det er lettere at
lave rent mekanisk med spoler med højt Q. 

I figur 14 er den antenne skitseret, og i figur 15
til 17 er vist Mmana simuleringerne. Det ses at
det meste af strømkurven er forsvundet - kun
enderne er tilbage.  
Udstrålingsdiagrammet er stort set det samme
som halvbølge dipolen, men  strålingsmodstan-
den er nu faldet til 18 Ohm. VSWR er 2,8.

Figur 7. Strømforde-
lingen

Figur 9. Det horisontale udstrålingsdiagram.Figur 8. Det vertikale udstrålingsdiagram.
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Figur 13. Det horisontale udstrålingsdiagram

Figur 14. Forkorningsspolerne anbragt inde ved
fødepunktet.

Tabene vil have 3 gange så stor indflydelse på
virkningsgraden, end hvis impedansen havde

Figur 15. Strømforde-
lingen

Figur 17. Det horisontale udstrålingsdiagram.Figur 16. Det vertikale udstrålingsdiagram.

Figur 11. Strømforde-
lingen
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været 50 Ohm. Det er ligeledes meget vigtigt at
lave et tabsfattigt tilpasningsled, for at få så
meget effekt ud og dermed så stor strøm i de 18
Ohm som mulig.

De virkelige antenner
Mine dipoler sidder i ca. 15 meters højde. Det
har betydning i forhold til at have antenne i ½
bølgelængdes højde. Først er der regnet på en
en full size 40 meter dipol i 15 meters højde og
allerede her er der stor forskel. 

Mmana simuleringerne er vist i figur 18 til 20.
Strømfordelingen ændrer sig ikke med højden,
men det gør udstrålingsdiagrammerne og impe-
dansen er nu steget til 96 Ohm, VSWR er 1.9. En
transciever med indbygget antennetuner kan
stadig fint klare dette. Gain er 5.99 dBi, et fald
på godt 1 dB i forhold til samme antenne ½ bøl-
gelængde oppe. 

Der stråles nu mere effekt direkte 90 grader op
og maksimum udstråling er steget til 42 grader.

Figur 18. 
Dipol i 15 meter. 

Strømfordelingen

Figur 20. Dipol i 15 meter. 
Det horisontale udstrålingsdiagram..

Figur 19. Dipol i 15 meter. 
Det vertikale udstrålingsdiagram.

Figur 23. Forkortet dipol i 15 meter. Det hori-
sontale udstrålingsdiagram.

Figur 22. Forkortet dipol i 15 meter. 
Det vertikale udstrålingsdiagram.
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Min udgave af 40m antennen:
Som nævnt tidligere valgte jeg at fortsætte med
stængerne og løsningen med spolerne ude på
elementerne. Med den antenne i 15 meter får vi
resultatet vist i figur 21 til 23. Stort set samme
udstrålings diagram som full size dipolen i sam-
me højde, men impedansen er faldet til 43 Ohm,
ideelt til et 50 Ohms kabel. 
Gain afhænger af spolernes Q og er stort set det
samme som halvbølge antennen med tabsfri
spoler.

30 meter antennen
Så kigger vi på 30 meter antennen. 
Den har også spolerne siddende ude på elemen-
terne. 
Figur 24 til 26 viser Mmana simuleringerne. 

Det ser meget bedre ud end 40 meter dipolen,
fladere udstråling, 27,4 grader, men den er jo
også ½ bølgelængde oppe (15 meter), hvor 40
meter antennen er i 60 % af ½ bølgelængde.
Impedansen passer direkte til et 50 Ohms kabel.

Figur 21. Forkortet dipol
i 15 meter.

Strømfordelingen.

Figur 24. 30 meter for-
kortet dipol i 15 meter.

Strømfordelingen.

Figur 26. 40 meter forkortet dipol i 15 meter.
Det horisontale udstrålingsdiagram.

Figur 25. 30 meter forkortet dipol i 15 meter.
Det vertikale udstrålingsdiagram.
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Den nøjagtige beregning og mekaniske udform-
ning af antennerne
Glasfiber fiskestængerne købte jeg hos Biltema.
De kostede ca. 80 kr. stykket, men der er sket
meget på dette område i løbet af årene. Det var
billigt, men godstykkelsen er tynd og jeg vil kraf-
tig fraråde at anvende disse. Oplever vi som i vin-
teren 2010-2011 et blæsevejr, hvor de samtidig
overiser, kan du være sikker på at du skal op og
hente stumperne ned og det er en kold fornøjel-
se.
I dag er der flere firmaer der laver stærke glasfi-
berstænger lige til formålet. Et af de største er
"Spiderbeam" i Tyskland. De fås  i 12,18 eller 26
meter længde. Jeg anvender selv en 18 meter
stang til en 160/80 meter GP. Den har overlevet
en orkan med over 30 m/s i vindstødene, kun
med barduner ca. 10 meter oppe, så de øverste 8
meter står uden barduner. Det var dog ikke en
planlagt test. De øverste 6 meter vil jeg antage
sagtens kan holde uden barduner. Jeg har talt
med mister "Spiderbeam" på Ham messen i Fri-
derichshafen og aftalte, at jeg kunne stykke en
mast sammen af elementer fra en standard mast
og dermed selv vælge styrken og så få et tilbud
på prisen. Et andet firma er DX-Wire, som er
noget billigere. Stænger fra dette firma er også
af god kvalitet. OZ7YY har købt en del 10, 12 og
15 meters stænger og været udmærket tilfreds
med disse.

Jeg valgte at fortsætte med Biltema stængerne
på 6 meter, da jeg havde to nye på lager, som jeg
kunne bruge som reservedele, ellers skulle jeg
have begyndt helt forfra med at bygge to nye
antenner. Jeg forstærkede stængerne med glas-
fiberbånd ca.7 cm. bredt rullet på med epoxy -
en metode man anvender til at reparere glasfi-
berbåde. Hvis nogen skulle forsøge sig med det-
te, skal man først have vejledning om, hvordan
det skal gøres, der hvor man hvor man køber
epoxyen og glasfiber båndet. Det er ikke billigt,
forstærkningen kostede ca. 500 kr.  Nu holder

det tilsyneladende - det har i hvert fald overlevet
flere kraftige storme og en orkan med vindstød
over 30 m/s.
Jeg har samlet stængerne på en rektangulær
4mm aluminiumsplade, hvori der bores passende
huller, henholdsvis til 2 udstødningsrørs klamper
til hver stang (32 mm) plus 2 *2 huller vinkelret
på til mastemontering. Se skitsen i figur 27. 
I midten skubbes en stærk stang på godt en
meters længde ind i de to ender af elementerne.
Jeg anvender polyacetal, kaldet POM - noget
stærkt teknisk plast. Se eventuelt på:

www.primo.dk/POM-1088.aspx. 
Stangen skal være fastgjort til elementerne
eventuelt med skruer.  Jeg limede mine fast med
epoxy, efter at de i andet forsøg havde skubbet
sig ud i et blæsevejr - og antennen derfor faldt
ned. Første forsøg var lige så dårligt. Jeg brugte
et kosteskaft - det knækkede i stormvejr. Kon-
klusionen er at man skal være meget omhygge-
lig med den mekaniske konstruktion.

Antennetråden tapes eller sættes fast med pla-
stic strips på glasfiberstangen, den skal være så
tyk som mulig - Tyk tråd giver en større bånd-
bredde og mindsker indvirkning af regnvejr.
Antennens resonansfrekvens har en tendens til
at drive nedad, når glasfiberstangen bliver våd.
Samtidig skal den være så let som mulig af hen-
syn til belastningen af fiberstangen. På de første
ca. 3 meter har jeg anvendt skærmen på RG223
(4 mm) og på de resterende 3 meter, hvor glasfi-
berstangen er svagere, skærmen fra et 2 mm
coaxialkabel. Coaxialkabel er betydelig lettere
end kobbertråd i samme dimissioner og HF
strømmen løber som bekendt på ydersiden af
lederen.

HAMCALC
Et godt optimerings og beregningsprogram til
disse antenner er HAMCALC, lavet af George
Murphy VE3ER. Jeg har det i Version 76. Det er et
ældre DOS program, men virker fint også under

Figur 27. Skitse af samlebeslaget.
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Windows. Det kan downloades fra:
http://www.cq-amateurradio.

com/cq_ham_calc/cq_ham_calc.html. 
Gå ind i Program menu G program 02. Her kan
man også beregne spolerne optimalt.

Beregning af 40 meter antennen
Da programmet ikke kan beregne med to tråd-
tykkelser, har jeg kørt det 3 gange med hen-
holdsvis 2, 3 og 4 mm trådtykkelse. Se figur 28 til
30. Jeg valgte at sætte spolen 2,80 meter ude, da
jeg ikke turde gå længere ud grundet tykkelsen
på fiberstangen. Gå man videre i programmet
beregnes den optimale spole, men her har man
igen et lille problem, programmet anvender
automatisk den trådtykkelse, der bruges til

antennetråden, så her har jeg anvendt 2 mm
udregningen, da det jo er trådtykkelsen (skærm
på 2 mm coaxialkablet) på spolen. Spolen bliver
så lidt for stor, som man kan se på figur 31.

Jeg valgte at anvende en 65 mm glasfiber spole-
form og det giver ca. 1:1 L/D (længde/diameter)
forhold til 40 meter. L/D skal ligge mellem 1 og 2,
og afstanden mellem vindingerne skal være den
samme som trådtykkelsen (man vikler med to
parallelle tråde og fjerner den ene tråd igen).
Der er boret et par passende huller i formene, så
de kunne fastgøres på glasfiberstangen med pla-
stic strips. Når antennen er justeret, lakeres spo-
len med skibslak nogle gange for at afvise fugt
med mere.

Figur 29. Resultatet med 3 mm tråd

Figur 28. HAMCALC beregningen med 2 mm tråd.
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Dipolen sidder direkte på et 50 Ohm coaxialka-
bel via en strømsbalun, der består af RG223 vik-
let op på en ferrit ring. 
Se skitsen i figur 2. 
Antennens båndbredde er 220 kHz ved VSWR
bedre end 2.

Har man ikke mod på at bygge den selv, kan en
tilsvarende bygget i aluminium og med high Q
spoler købes hos www.Optibeam.de for ca. 500
euro (elememtlængde 14,7m.). Den vejer 11 kg.
Nok ca. 10 gange så meget som glasfiberudga-
ven.

Beregning af 30 meter antennen
Spolerne har jeg sat 4.00 meter ude. Der anven-

des RG223 (4 mm) de første 3 meter, derefter 2
mm coaxialkabel for resten.  
Kørsel af optimeringsprogrammet gav de resul-
tater vi kan se i figur 32 til 34. Som for 40 meter
antennes vedkommende, da spolens beregnes
med samme tråd som antennen, er det 2 mm
beregningen der er brugt. 
Jeg har til spolerne anvendt 50 mm PVC rør fra
byggemarkedet,  bifilart viklet med 2 mm coax-
ialkabel og igen pillet den ene vinding af, så vi
får en spole med 2 mm luft mellem vindingerne.

I figur 35 kan vi se resultatet af spoleberegnin-
gen. Den er igen lidt for stor. Denne antenne har
en båndbredde på 430 kHz bred ved VSWR bed-
re end 2. 

Figur 30. Og med 4 mm tråd.

Figur 31. Vi kan se, at spolen er lidt for stor.
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Igen er dipolen fødet direkte med 50 Ohm coax-
ialkabel via en strømbalun. 
Denne kan også købes ved Optibeam formedelst
425 euro. Elementlængde 9,24m. og den vejer 7
kg.

Tro nu ikke, man kan lave antennen på målene,
hænge den op - og så virker den. 
Resonansfrekvensen afhænger også af omgivel-
serne, så man kommer kun i nærheden af den
ønskede frekvens. Frekvensen stiger med højden
over jorden, men nærmer man sig andre anten-
ner, falder den igen og kommer man for tæt på
disse, virker den slet ikke. 
Jeg satte antennerne ca. 5 meter op, en af gan-
gen, justerede dem ind til 100 kHz under den

ønskede frekvens. Derefter kom begge antenner
op på deres blivende plads. 
Jeg målte deres resonansfrekvens - sammenlig-
nede med den fra den lave højde - tog dem ned
igen og op i 5 meter, justerede nu med den mål-
te forskel. 
En vinding på begge spoler flytter resonansfre-
kvensen ca. 140 kHz (og 100 kHz for 40 meter
antennen). 
Hvis mindre skal justeres, så tag lidt af enderne.
Op igen - og nu sidder de lige i øjet.
Begge antenner sidder ca. 2 meter over en 4 ele-
ments beam på tværs af hinanden for at have så
lidt indvirkning på hinanden som mulig. Der vir-
ker de i hvert fald udmærket. Jeg har separat
fødekabel på alle antennerne.

Figur 33. 30 meter antennen med 3 mm tråd.

Figur 32. 30 meter antennen med 2 mm tråd.
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Hvor gode er så antennerne?
Jeg føler at 30 meter antennen er klart bedre
end 40 meter antennen, men det skulle den jo
også være teoretisk set, da den har et bedre
udstrålingsdiagram til DX.  
Jeg har forholdsvis let ved at komme igennem en
pileup. Men at sammenligne to bånd er som at
sammenligne æbler med pærer, hvad smager
bedst. 

40 meter er klart et vanskeligere bånd at køre på
end 30 meter. Det er en lavere frekvens, der er
flere stationer med store antenner, pileups er
ofte  mere intense og der er flere jammere.
Yderligere har min antenne også maksimal
udstråling i 42 grader - det er rigeligt højt til DX.

Derfor prøvede jeg at lave en ¼ bølge GP. 
Den står på jorden mellem husene i villakvarte-
ret, hvilket sikkert generer den noget. Ifølge
simulering er dens udstrålingsvinkel betydelig
lavere 25 grader. Så den burde være mindst lige
så god til DX. 

I dag er det forholdsvis let at sammenligne
antenner. 
Man logger ind på reverse beacon netværket:

http://www.reversebeacon.net/main.php,

ændrer parametrene til kun at modtage CQ fra
OZ og kalder så CQ. 
Det er en god ide at gøre det, når der er åbent
til USA, her er der flest reverse beacons. 

Figur 35. Vi kan se, at også 30 meter spolen er lidt for stor.

Figur 34. Og endeligt med 4 mm tråd.
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Man får så skrevet ud i dB hvor kraftig disse bea-
cons hører en. Testene viste, at på korte distan-
cer er dipolen klart bedre, man skal helt til midt
USA, før de begynder at være lige gode og på
vestkysten af USA har jeg fået enkelte rapporter
hvor GPen er bedre. 
Det lykkedes mig ikke at få sammenligninger fra

Pacific, der er altid pileup på stationerne - og
skifter man imellem antennerne og kommer
igennem, kan man jo ikke vide om det samme
ville være tilfældet på den anden. 

Jeg håber min artikel har inspireret dig til at gå i
gang med et byggeprojekt.

Figur 36. Et et billede af antennerne. Jeg er
oppe for at lave lidt vedligeholdelsesarbej-
de. Det er muligt at sænke toprøret med en
talje så man bedre kan nå dem.

Spørgsmål:
Jeg vil gerne spørge om ,er en modtageres
følsomhed det samme som dens støjgulv ,er de
tal man læser kun test tal ,som ikke kan udnyttes
i den virkelig verden med støj på båndet. 
Hvis man læser QST test af Icom IC 7410 er dens
tal på støjgulv måling -144 dbm på 80 m og det
er jo flot, men kan IC 7410 høre signaler på 80m
som en modtager med et støjgulv på - 140 dbm
ikke kan ,alt andet lige. 

Svar: 
Støjgulvet er det niveau, hvor det signal man
tilfører antennen lige netop har samme størrelse
om modtagerens egenstøj. Signal-støjforholdet
(S/N) forholdet er altså 0 dB. Modtagerens
følsomhed er det signal der skal til for at et mod-
taget signal har et S/N på 12 dB eller 20 dB. Man
kan godt sige at jo lavere støjgulv, jo bedre
følsomhed. 
Et støjgulv på -144 dBm er jo 4 dB bedre end -140
dBm, så svaret på dit andet spørgsmål er teore-
tisk ja, men i praksis nej. Det skyldes at den
atmosfæriske støj på 80 meter ligger mange dB
over -140 dBm, så det atmosfæriske støj der sæt-
ter grænsen for, hvor svage signaler man kan

modtage. Jeg plejer at sige at blot man har et
støjgulv omkring -106 dBm på 80 meter, så er det
godt nok. Man kan alligevel ikke udnytte resten.

Spørgsmål: 
Alle de trebånds treelements beams jeg har set,
har kun et sæt traps på hvert element. Kan du
forklare, hvordan man kan få en antenne med et
sæt traps til at fungere på 10, 15 og 20 m?? Jeg
har søgt på internettet efter et svar, men kan
ikke finde det. Alle designs har et sæt traps for
hvert af de højere bånd. D.v.s at en tre bånds
antenne burde have to sæt traps.

Svar: 
Du tænker på Mosely og Fritzel beams i mod-
sætning til Hy-Gain og hjemmelavede beams,
som normalt har 2 sæt traps?

Det er fordi, der er to traps i hvert hus i Mosley
og Fritzel antennerne, og spærrekredsen til 29
MHz fungerer også som forlængerspole til 21
MHz hvor den yderste traps i huset spærrer for
adgangen til elementspidserne. På 14 MHz virker
begge kredse som forlængerspoler, og element-
spidserne trækker også strøm.

Teknisk brevkasse  
Ved teknisk redaktør

OZ

OZ
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Der var to betingelser ved udvikling af dette
antennesystem: 
• Kun vertikalantenner kom på tale
• Forlængerspolen skulle ikke anbringes i

fødepunktet.

Årsager til betingelserne
For det første: Den maksimale højde på anten-
nerne kunne blive 10 m. En dipol i den højde vil-
le kun være 1/16 λ over jord. Hvilken amatør vil-
le sætte sin 10 m-antenne 60 cm over jord?
For det andet: Konstruktøren af "Gelsenkirche-
ner Mobilantenne" [1] har gjort sig tanker om
tab i forlængerspoler. 
Dernæst fortæller Janzen [2] om tab på indtil
44,2 % i forbindelse med de simuleringer han
har gjort. Selv en halvering af den udstrålede
effekt kan - selvom det kun betyder en halv S-
grad - betyde meget, især på 160 m. 
I denne udgave af antennen tages der ikke hen-
syn til udsagnet: "strøm stråler". Fødepunktet
for en λ/4-stråler er strømmaksimum! 

Når denne forsvinder i en spole, udstråler anten-
nen kun en lille del af den tilførte sendeeffekt.
Den samlede virkningsgrad for det udstrålende
element falder drastisk. Det betyder, at den ene-
ste mulighed er en forøgelse af topkapaciteten.
T-antennen er løsningen. 
Efter forsøg med et ret kompliceret system til
80/160 m [3], ønskede jeg at arbejde med en
enklere løsning.

T-antenne til 80 m
Rothammel giver mål for en højimpedanset λ/2-
antenne [4]. Dimensionering af en λ/4-antenne
til 80 m ses i figur 1. 
Når der på grund af lokale forhold skal anvendes
et andet vertikalt mål, henvises man til compu-
tersimulering eller eksperimenter. I praksis kan
den horisontale del hurtigt forkortes eller for-
længes. Bruger man en uisoleret tråd, kan dette
gøres ved hjælp af en trådsløjfe på enden af
antennen. Man skal blot forskyde forskruningen
på enden af tråden, se figur 2. 

Systemet er så bredbåndet, at en resonans
ved ca. 3650 kHz dækker hele 80 m-bån-
det med meget lavt SWR. Fødepunktsim-
pedansen ligger med et tilstrækkeligt
jordnet mellem 30 og 40 Ohm, hvilket
angiver en høj virkningsgrad. Det er
muligt, uden videre, at lave en tilkobling
med coaxial-kabel.

Udvidelse til 160 m
Ved ensidig forlængelse , som i figur 3
kan man yderligere opnå resonans på 160
m. En parallelsvingningskreds for 3650
kHz sættes mellem 80 m-stråleren og 160
m-forlængelsen, så antennen duer på
begge bånd. 

Strømmene i de vandrette grene bliver så
ikke ens, og konstruktionen kommer til at
ligne en L-antenne. Nyere undersøgelser
over L-antenner viser, at det kommer til at
betyde en næsten isotrop antenne med et
fladt udstrålingsdiagram, præcis som
radioamatøren ønsker. 
Der kan ikke påvises retningsvirkning [5].

Forkortede vertikalantenner til 80 og 160 m
- en videreudvikling af T-antenner

Af dr.-ing. Christoph Kunze,
DK6ED, oversat og bearbej-
det fra CQ DL 1/2012 af
Peter Raabye, OZ5DW med
tilladelse fra DARC

Selvom forfatteren kun har begrænset byggehøjde, 
har han udviklet en antenne, der muliggør DX 

på både 80 og 160 m.

Figur 1. Mål til en T-antenne til 80 m
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Figur 2. Afstemningspunktet for enden af
antennen.

Man kan umiddelbart acceptere kompromisset
med en asymmetrisk strømfordeling, og sparer
indsættelsen af en ekstra spærrekreds. Dog fal-
der båndbredden på 80 m noget.

Den nye antenne
Der brugtes 1,5 mm forzinket stålwire. Den er
billig, ikke påfaldende og nem at lodde på. For-
bindelsen gøres med kabelklemmer, hvilket også
forenkler en hurtig afstemning. Tabene er på
trods af den tynde tråd lave, selv på lave fre-
kvenser [2]. Den eneste bagdel er, at båndbred-
den er lavere end ved anvendelse af tykkere
tråd. Fødepunktet monteres i et 11 cm kunst-
stofrør. Der kan man senere montere evt. tilpas-
ningsled og eventuelle forlængerspoler. Nederst
er der anbragt et SO-239-stik, hvis stelforbindel-
se forsynes med den kortest mulige metalstrim-
mel til jord. Tilslutningen til selve antennen
gøres med en M6-skrue, figur 4. Endnu bedre er
det naturligvis at anvende en keramik-gennem-
føring, som i figur 5.

Idet, det er en kvartbølge antenne er fødepunk-
tet lavimpedanset, og der er derfor ikke høje
spændinger på det. Dette gør også antennen
interessant udnfra et ønske om berøringssikker-
hed. Jordpunktet er tilsluttet 40 radialer. De har
længder fra 5 til 25 m. Litteraturen har meget
varierede forslag her. 
Det virker rimeligt, at radialerne er mindst lige så
lange som den vertikale del af antennen, med så
tæt et net omkring fødepunktet som mulig (der
er der størst strømtæthed). Der anvendtes
forzinket 1,5 mm2 tråd, gravet ca. 5 cm ned. Der
skal sikres tilstrækkelig korrosionsbeskyttelse,
hvor trådene kommer op af jorden. Ofte opgives
projekter med vertikalantenner netop på grund
af radialerne. Forsøg har vist, at to 20 m lange,
isolerede tråde lagt på jorden kan give accep-
table virkningsgrader.

Figur 4. En enkel opbygning af fødepunktet

Spærrekredsen
Konstruktionen af spærrekredsen har naturligvis
stor betydning. Den udsættes for store mekani-
ske belastninger, og skal have højt Q og høj over-
slagsspænding.

Figur 3. Mål for en T-
antenne til 80 og 160 m
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Spoleformen er et 40 mm PVC-afløbsrør med 50
mm endestykker, figur 6. Derved opnås at spo-
lens indre kan udluftes og at regn- og konden-
svand kan løbe af. Spolen har 39 vindinger 1 x
2,5 mm2 tråd. Det giver resonans ved 3650 kHz
med en kapacitet på 113 pF. Kapaciteten kan
laves med coaxial-kabel. RG-58 har en overslags-
spænding på 5 kV og en kapacitet på 102 pF/m. 

Figur 6. Spærrekredsen

Hvis man afstemmer på 3500 kHz i shacket, pas-
ser resonans i frit rum. Sættes skærmen på kab-
let til spolens ende, kan kablet fastgøres på
antennetråden med kabelbindere, uden at det
giver spændingsoverslag. 
Det er dog væsentligt at slutte coax-stumpen
vandtæt med krympeflex. 
Erfaringen viser, at en sådan svingningskreds kan
belastes med 500 W.

En ren coaxial spærrekreds blev forkastet efter
få forsøg. Det kunne kun gøres efter N3GO's
opskrift. Her steg selvinduktionen på grund af
den dobbelte spole, og afstemningen blev
meget kritisk på grund af den seriekoblede
kapacitet.
Fremstilles spærrekredsen som angivet, er
afstemningen enkel. Med et dykmeter eller en
antenneanalysator opnås resonans på 80 m.
Resonansen på 160 m er ret ukritisk, efter per-
sonlig smag kan man lægge den i CW- eller SSB-
området.

Måleresultater
Figur 7 viser SWR-kurven for den færdige anten-
ne. Med en antenneanalysator måltes føde-
punktsimpedansen på 80 m til 42 Ohm, og på
160 til 40 Ohm. Disse resultater tillader vurdering
af antennesystemets virkningsgrad. 

Figur 7. SWR-kurve for 80 og 160 m

Figur 5. Fødepunktet med isolator
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Fødepunktsimpedansen er sammensat af
strålingsmodstanden, RS og tabsmodstanden RV.
Tabsmodstanden er væsentligst bestemt af jord-
modstanden. Man kan ifølge litteraturen regne
med en jordmodstand på højst 15 Ohm. Med det
beskrevne jordnet med 40 radialer, ligger man
på den sikre side. Strålingsmodstanden ligger så
på ca. 25 Ohm. Ifølge ON4UN er strålingsmod-
standen for en 10 m høj vertikalantenne ca. 10
Ohm [6]. Virkningsgraden er således højere ved
min antenneform, og kan nå op på 60 % (10
ohm / 40 Ohm). Disse overvejelse er dog ikke
præcise, fordi de alene bygger på strålingsmod-
standen. De indledningsviste omtalte forhold
omkring forkortning med eller uden spole, har
betydeligt større indflydelse.

Tilpasningsleddet
SWR-kurven for 80 m viser ret høje værdier,
omkring 3 ved båndenderne. Dette er de mest
interessante områder for DX-ere. Mange
udgangstrin kan tilpasse til dette, men nogle kan
ikke, og så behøves et tilpasningsled. Her skal
man overveje, hvordan man kan lave en tilpas-
ning ved fødepunktet, så SWR i DX-områderne
kan gøres acceptabelt.
Antennen er for kort til 3,5 MHz og for lang til
3,8 MHz. På min antenne er der lagt en forlæn-
gerspole på 3,9 µH og en 490 pF kondensator til
forkortning. Disse kan indkobles med et relæ.
Janzen [7] arbejder alternativt med en parallels-
vingningskreds, idet en sådan er induktiv under
resonansfrekvensen og kapacitativ over den.
Han har opgivet en beregning for et kompensa-
tionsled til tobåndsantenner. Ligningerne er
uden enheder, og man kan indsætte de ovenfor
angivne værdier, for at beregne svingningskred-
sen. Således kan man opnå de ønskede resonan-
ser uden omskiftning. Beregningen (se tekstbok-
sen) giver 0,31 µH og 6060 pF. 

Figur 8. Svingningskredsen til tilpasning

Induktanserne i fødepunktet er så lave, at man
ikke behøver at regne med reduktion i sendesig-
nalet. Spolen består af fire vindinger 3 mm tråd
med en viklingslængde på 4 cm og en spoledia-
meter på 3 cm. De betragtninger, der gjordes om
spolestørrelse i indledningen, er således opfyldt.
Desværre gav fremstilling af kapaciteten større
problemer, idet det var vanskeligt at finde kera-
miske kondensatorer. Kondensatorerne skal
bære en ret høj strøm, især for høje sendeeffek-
ter. Jeg forsøgte med foliekondensatorer af type
WIMA FKP-2 med 5 % tolerance. De kan anven-
des ved lave spændinger og lav frekvens. Selv
ved højere effekt er opvarmningen behersket.
Valget af disse kondensatorer diskuteres af
Graubner [8]. Under alle omstændigheder skal
man måle resonansfrekvensen for svingnings-
kredsen, og helst justere den til 3,65 MHz. Kapa-
citeten blev sammensat af i alt 6 enkelte kon-
densatorer: 4 x 1,5 nF, 330 pF og 100 pF.

Figur 9. SWR-kurve med tilpasningsled

Den således fremstille svingningskreds kan være
i antennefoden (Figur 8). SWR-kurven ligger tæt
op ad overvejelserne (Figur 9). Der ses resonans
ved 3,5 og 3,8 MHz, idet spærrekredsen har
resonans ved 3,65 MHz og SWR derfor stiger.
Desværre er der på grund af tab i spolen og kon-
densatorerne (lavt Q) et signaltab på indtil 0,5 S-
graden ved resonanspunktet.  Man må således
vælge om man vil vælge spærrekredsen eller
løsningen med omskifteren.

Et tip
Den horisontale del af antennen er spændt ud
mellem en gittermast af aluminium og en birk i
10 m højde. I stærk blæst overføres træets
bevægelser til gittermasten. For at udligne det-
te, anbefales i litteraturen, at man anvender en
fjeder. I praksis kan det være svært at finde mål
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på disse fjedre, og hvor meget de skal forspæn-
des, for at antennen er mest muligt vandret.
Jeg har lavet en løsning med et sted, hvor brud
kan udløses planlagt. Den stærke bardun lægges
i befæstigelsespunktet i en 60 cm lang sløjfe, der
hænger over en bro af tyndere wire. Ved højt
træk overrives den tynde tråd og sløjfen frigives.
Bardunen holder således stillingen, hvilket gør
reparation enklere (Figur 10). 
Den tynde wire har en brudgrænse på 1400 N
(svarende til 140 kg), og beskytter altså masten.

Beregning af antennen

Erfaringer fra brug
Indledningens krav til en vertikalantenne uden
forlængningsspoler er opfyldt. Antennen er bred-
båndet og har en overbevisende virkningsgrad.
Det er overraskende at arbejde med 160 m DX-
stationer med en kun 10 m høj vertikalantenne.
Alle kontinenter kan nås på både 80 og 160 m.
Den tilstræbte forenkling er opnået, og kon-
struktionen er gjort nem og sikker at kopiere.
Man behøver ikke en matchbox. Den koster ca.
50 Euro og har en passende ydelse til prisen.
Den, der ikke råder over en DX-antenne til 40 m,
kan anvende yderligere en 7,05 MHz spærre-
kreds i punktet mellem den vertikale og den
horisontale tråd. Dimensioneringen og opbyg-
ning af denne kreds har jeg beskrevet i [9]. Jeg
ønsker dig held og lykke i kopieringen af denne
DX-antenne.
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Figur 10. Knækpunkt for antenne-
ophæng

Ausgangswerte
f1 = 3,8 MHz, Anpass-C 490 pF
f2 = 3,5 MHz, Anpass-L 3,9 μH

Berechnung
XC in Ω = –106/(6,28 × f1 in MHz × C in pF)
XC in Ω = –106/(6,28 × 3,8 × 490)
XC = –85,5 Ω

XL in Ω = 6,28 × f2 in MHz × L in μH
XL in Ω = 6,28 × 3,5 × 3,9
XL = 85,8 Ω

f0 = ������������������f1 × f2 (XL × f2 – XC × f1) / (XL × f1 – XC × f2)

f0 =      3,8 MHz × 3,5 MHz (85,8 Ω × 3,5 MHz + 85,5 Ω × 3,8 MHz)
(85,8 Ω × 3,8 MHz + 85,5 Ω × 3,5 MHz)

f0 = 3,65 MHz

X0 = XL (f0/f2 – f2/f0)
X0 = 85,8 Ω (3,65 MHz/3,5 MHz – 3,5 MHz/3,65 MHz)
X0 = 7,2 Ω

L in μH = X0 in Ω/6,28 × f0 in MHz)
L in μH = 7,2/(6,28 × 3,65)
L = 0,31 μH

C in pF = –106/(6,28 × f0 in MHz × X0 in Ω)
C in pF = –106/(6,28 × 3,65 × 7,2)
C = 6060 pF

������������
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ding, kan let forårsage afbrænding af transcie-
verens transitorer. Hav altid et batteri koblet
parallel med solpanelet. Det er vigtigt altid at
have en ladekontrol koblet mellem solpanelet
og akkumulatoren, for at sikre mod overoplad-
ning, idet akkumulatoren kan eksplodere grun-
det overtryk som følge af overopladning.

Afslutning
Jeg har indbygget solcelle panelet i en sammen-
klappelig holder, der dels tillader indstilling af

indfaldsvinkel og retning mod solen. Holderen
er forsynet med et håndtag, for at lette trans-
port. I min konstruktion har jeg brugt nogle
tilfældige krydsfinerplader og teaktræslister.
Der er ikke taget noget hensyn til lav vægt. I
figur 4 ser vi hele panelet. Skulle jeg begynde fra
bar bund, vil jeg nok vælge et panel, der kan yde
20-25 W, og bruge en større akkumulator, men
så må man regne med at det kommer til koste
nogle kilo kroner at bygge.

En forkortet, endepunktsfødet
halvbølgedipol til 80 meter

Af AB1AW, Michael J. Polia. 
Oversat fra QST maj 2004
af OZ5DW, Peter Raabye

En letbygget, forkortet version af den klassiske
endepunktsfødede halvbølgeantenne til et af
vore bedste bånd.

Mange af os vil gerne køre 80 meter, men har
begrænset plads til vore antenner. De færreste
har plads til en 80 meter halvbølgedipol (ca. 42,9
meter). Den klassiske vertikalantenne til 80
meter er heller ikke praktisk på grund af sin høj-
de, og det nødvendige, store jordnet. En forkor-
tet dipol kan være en mulighed, men selv en 50
% forkortet dipol bliver på ca. 21 meter, og
kræver et ophæng til fødeledningen. En tilfæl-
dig tråd er en anden mulighed. Brug af en
antennetuner med en tilfældig trådantenne
med en god jordforbindelse eller et godt jordnet
kan være godt. For at opnå acceptabel
udstråling, skal den "tilfældige" tråd være i
hvert fald en kvart bølgelængde (dvs. 21,5 meter
for 80 meter båndet). Hvis den "tilfældige" tråd
er klippet i et helt antal gange en kvart bølge-
længde, vil dens impedans ved tuneren være lav.
Det kræver et bedre jordsystem for at give en
tålelig udstråling. En speciel kategori af trådan-
tenner til brug med antennetuner er ende-
punktsfødede halvbølgeantenner (EH). De er
egentligt halvbølgedipoler, der bare fødes i
endepunktet, i stedet for på midten.

Figur 1. En traditionel endepunktsfødet halvbøl-
geantenne til 80 meter, fødet med en trans-
match eller antennetuner

Den første fordel af dette er at man ikke
behøver en egentlig fødelinie, antennen kobles
bare direkte til tuneren. Den anden er, at en EH
udgør en ret høj impedans ved tuneren. Det
betyder, at jordforbindelsen bliver mindre kri-
tisk, et vandrør kan være tilstrækkeligt. Figur 1
viser en konventionel endepunktsfødet antenne
med tuner.

Figur 2. En forkortet halvbølgedipol tilpasset
med spoler

At forkorte en EH
En EH til 80 meter er stadig en halv bølgelæng-
de lang. Det er stadig et problem at få den ind
på en lille forstadsgrund eller et andet sted med
begrænset plads. Vi kan imidlertid benytte teori
og teknik fra den traditionelle forkortede dipol
på en EH og opnå en kortere antenne. Teori og
teknik vedrørende konstruktion af en forkortet
dipol er veldokumenteret. Forkortningsspoler er
de standardkomponenter, der bruges til at sæn-
ke dens resonansfrekvens. Den klassiske forkor-
tede dipol består af en dipol med to forkort-
ningsspoler, en i hvert ben, som vist i figur 2.
Placeringen af spolerne er i reglen symmetrisk,
og bestemmer både båndbredden og resonans-
frekvensen for antennen. For en given antenne-
længde og spolereaktans, bliver resonansfre-
kvensen lavere, hvis spolerne flyttes mod anten-
nens midpunkt. Båndbredden bliver også min-
dre, eftersom spolerne flyttes mod midtpunktet.
Hvis spolerne placeres i fødepunktet, kan de
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samles til een spole, der har den dobbelte
induktans af de enkelte spoler. The ARRL Anten-
na Book indeholder detaljeret information, lig-
ninger og nomogrammer til beregning af for-
kortede dipoler, inklusive beregning af spolernes
reaktans og placering (TR note: Se f.eks. side 6-
30ff i 20. udgave af The ARRL Antenna Handbo-
ok). Når spolereaktanserne er beregnet for den
valgte antennelængde, bruges den til at bereg-
ne induktansen ved den givne frekvens. Mere
om det senere, når vi skal beregne induktansen
for vores EH til 80 meter.

Figur 3. Den endepunktsfødede halvbølgeanten-
ne fra Figur 1, nu forkortet og tilpasset med en
midtpunktsspole

Den klassiske forkortede dipol er stadig en dipol,
og fødes traditionelt med enten coaxialkabel
eller balanceret fødeledning. Præcis som en
halvbølgeantenne i fuld størrelse kan være
endepunktsfødet, kan man også gøre det med
en forkortet dipol. Det betyder at man kan kon-
struere en ækvivalent endepunktsfødet halvbøl-
gedipol, der er betragteligt kortere end en dipol
i fuld størrelse. En sådan antenne kan konstrue-
res med en enkelt forkortningsspole, både for at
gøre den enklere, og for at holde impedansen
ved dens endepunkter ækvivalente med en
endepunktsfødet halvbølgedipol i fuld størrelse.
Hvad enten en dipol er i fuld størrelse eller er
forkortet, kan den midtpunkts- eller ende-
punktsfødes, eller fødes et vilkårligt sted i mel-
lem. Der er ikke noget "magisk" ved at midt-
punktsføde en dipol, bortset fra at det tillade
enkel tilpasning til almindelige lavimpedansede
fødelinier (50 %), og at det ikke kræver speciel
tilpasning til stationens udgangsimpedans.
Enhver dipol kan fødes asymmetrisk med en pas-
sende impedanstilpasning mellem antenne og
fødeledning. Asymmetriske dipoler er udbredte
som flerbåndsantenner. Når fødepunktet flyttes
bort fra midtpunktet, stiger impedansen til den
når maksimum ved enden af tråden. Flyttes
fødepunktet til enden af antennen har vi en
Zepp-antenne, der typisk fødes med en højimpe-
danset, åben, balanceret fødelinie og en trans-
match eller antennetuner. Endelig kan den ene
ende af en dipol fødes direkte med antennetu-
neren (uden fødelinie), resulterende i en ende-
punktsfødet halvbølgedipol. Forkortede dipoler
med spoler har den samme fødepunktsimpedans

ved midtpunktet og ved enderne, som dipoler i
fuld længde. Det betyder at vi kan forkorte en
endepunktsfødet halvbølgedipol med spoler,
fuldstændigt som med traditionelle forkortede
dipoler, og føde den direkte med antennetune-
ren, som med en sædvanlig endepunktsfødet
antenne. Elektrisk design af en EH er stort set
som for en forkortet dipol. Man kan bruge enten
en spole i hver sit "ben", eller en enkelt spole i
midtpunktet. Bruger man en enkelt spole skal
den have den dobbelte reaktans af de spoler,
man ville have placeret i hvert ben. Figur 3 viser
en enkeltspoleforkortet EH med tuner. Her for-
kortes EH'en med 50% med en enkelt spole på
midten, hvilket resulterer i en 21,5 meters anten-
ne på 80 meter.

Beregning af antennelængden
Min udgave af antennen er en halvlængde EH til
80 meter. Der er ikke noget magisk ved denne
længde, det var bare det, der passede i min bag-
have. Jeg kører mest CW og PSK31 på 80 meter,
så jeg ønske en antenne med en centerfrekvens
på ca. 3600 kHz. Jeg startede med at beregne
længden af en standarddipol til 3600 kHz
(300/3,6), hvilket giver 42,9 meter. Det var for
langt til haven. Jeg skulle ned på ca. det halve.
Det vil sige total ca. 19,5 meter for at kunne køre
omkring 3600 kHz. Det er omkring det halve af
en dipol i fuld størrelse. Antennen kom til at bes-
tå af 2 sektioner på hver 9,75 meter med en
enkelt spole imellem dem. Med nomogrammet i
The ARRL Antenna Book, 20. udgave (Figur 55,
side 6-31), bestemte jeg at en halvlængde dipol
med to spoler ved midtpunktet skulle have en
reaktans på hver 500 Ohm. Det svarer så til at en
enkelt spole på midtpunktet af den endefødede
antenne skulle have en reaktans på 1000 Ohm
ved 3,6 MHz, svarende til en induktans (L) på 44
uH (XL= 2*pi*f*L). 

Figur 4. Spolekonstruktion for den midtpunkt-
stilpassede antenne. Bemærk hullerne til trækaf-
lastning

For at dække telefonibåndet (TR note: Det ame-
rikanske telefonibånd ligger højere end 3,8
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MHz.), skal antennen forkortes lidt. For en cen-
terfrekvens på 3800 kHz, skal antennen ned på
300/(3,8*2) meter, dvs. den forkortede skal være
på det halve af det: 18,9 meter. Det betyder reelt
to ben á 9,5 meter. Spoleinduktansen falder til
omkring 42 uH. Dette betyder kun en halv vin-
dings forskel i forhold til 44 uH, så for praktiske
formål kan man beholde spolen på de 44 uH.

Figur 5. Selvom enhver enkelttrådstuner kan
bruges, er her en simpel tuner til den forkortede
endepunktsfødede antenne. Kondensatoren kan
være fra en AM-modtager, med en max. kapaci-
tet på omkring 365 pF

Konstruktion af forkortningsspolen
Jeg byggede spolen på en 10 cm PVC-nedløbs-
rørskobling med 14 gauge (1,6 mm) isoleret kob-
bertråd. Nedløbsrøret og tråden kunne fås i byg-
gemarkedet. Den ydre diameter på på PVC-kob-
lingen var omkring 12 cm. Tyve vindinger, tæt
viklet, giver en beregnet induktans på omkring
44 uH. Jeg borede et par huller for hver ende for
at kunne lave trækaflastning på spolen. Figur 4
viser spolens konstruktion. Jeg brugte PVC-lim til
at lime spolevindingerne fast. Spolen placeres
mellem de to 9,5 meter-ben på antennen. Sørg
for at få dem sat ordentligt fast. Jeg lavede
antennebenene af et kortbølgeantennekit fra
RadioShack. Jeg brugte den blanke, uisolerede
ende til det "fjerne" ben, og den isolerede fra
tuneren og op til spolen. Man kan naturligvis
bruge en anden tråd, hvis man vil.

Konstruktion af tuneren
Selvom næsten enhver tuner kan bruges til at
drive en endepunktsfødet antenne, er en simpel
tuner bestående af en spole og en variabel kon-
densator tilstrækkelig. Figur 5 viser den simple
tuner jeg bruger. Min tuner består af en spole,
viklet på et PVC-rør, og en variabel kondensator
fra en gammel AM-radio (med en kapacitet på
max. 365 pF). Hvis du ikke har en passende vari-
abel kondensator i din rodekasse, kan den købes
fra mange forhandlere. Hvis sendeeffekten hol-
des under 10 W, kan man bruge en miniature-
kondensator fra en gammel AM-transistorradio.
Spolen er viklet på et 4 cm PVC-rør. Den faktiske
ydre diameter ligger på omkring 5 cm. Jeg har
brugt 18 gauge (1 mm) stiv, uisoleret kobbertråd
til spolen. Det burde kunne fås i byggemarkedet
eller hos isenkræmmeren. Jeg viklede 27 vindin-

ger med 6 vindinger pr. 2,5 cm. svarende til en
viklingslængde på 12 cm. Det resulterer i en sel-
vinduktion på ca. 12 uH. Jeg valgte den indukt-
ans fordi den går i resonans med en variabel
kondensator, der ligger i området mellem 100 og
200 pF. Denne kombination dækker hele 80
meterbåndet. Jeg limede vindingerne på med en
limpistol for at holde den jævne viklingsafstand
(6 vindinger pr. 2,5 cm). Når jeg bruger uisoleret
tråd, kan jeg sætte udtaget på spolen med et lil-
le krokodillenæb. Jeg fandt at et udtag ca. 3 vin-
dinger fra jord gav et SWR på mindre end 1,5:1
ved 3600 kHz (med korrekt justering af konden-
satoren). Dette udtag varierer med ca. en vin-
ding, afhængigt af frekvens og antenneinstalla-
tion. Selvom jeg ikke er sikker på, hvor meget
effekt tuneren tåler, rækker den klart til QRP-
brug. Jeg har ca. 30 kHz båndbredde med 2:1
SWR uden at skulle justere tuneren.

Montering
Antennen kan sættes på mange måder, og
behøver ikke at være monteret "strakt".  Som
med konventionelle dipoler, kan man installere
en EH som sloper, inverted V eller inverted L. Det
smukke ved den er, at man ikke behøver at tæn-
ke på en separat fødelinie til dens midtpunkt,
som med en konventionel dipol. Jeg har faktisk
de første 10 meter hængende ud ad vinduet, op
langs huset til toppen af min skorsten. Der er
antennen fæstet til skorstenen, og den anden
halvdel går vandret over gården til et træ. Jeg
har bragt fødepunktet ind i shacket under vin-
duet (så det holder antennen på plads!). Forbind
fødepunktet til enden af tunerens spole, juster
udtaget og kondensatoren for bedste SWR og så
er du i luften! Jeg har ikke prøvet antennen på
andre bånd, men en konventionel EH virker på
sine lige harmoniske, så jeg formoder at denne
også gør. Det vil sige på 40, 20 og 10 meter.

Om AB1AW
Michael Polia, AB1AW, fik licens første gang som
WB1EET som 14-årig i 1976. Han fik sin Advanced
class licens mens han gik i gymnasiet, og fik sin
Amateur Extra Class licens i 2001. Mike har en
BSEE fra Northeastern University og en MS i
datalogi fra Boston University. Han arbejdt med
bl.a. design og udvikling af LF og radio/satelli-
tudstyr, medicinsk og halvleder-instrumentering,
og netværk. Mike er pt. medejer og softwareud-
vikler hos Nortel Networks. Han interesserer sig
for digital kommunikation og QRP, og er aktiv på
PSK31 og CW. Han kan kontaktes på:

ab1aw@yahoo.com. OZ
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Indledning
Jeg har gennem mange år haft et ønske om at
arbejde på 6 m båndet. Jeg har en transceiver
der dækker båndet, men som lejligheds beboer
med restriktioner for opsætning af antenner,
giver det en begrænsning for mine aktiviteter
hjemme fra. Vil jeg arbejde på 6 m må det blive
/p på f.eks. campingture, pinsestævne, EDR som-
merlejre eller lignende.
Her var der en udfordring i at lave en transpor-
tabel antenne til 6 m båndet.

Overvejelser
Følgende krav blev stillet til antennen:
• Antennen skal være en beamantenne, vand-

ret polariseret
• Transportabel
• Små mekaniske dimensioner.

Størst mulig forstærkning i forhold til meka-
niske dimensioner.

• Have et stort "front to back" forhold.
Skal udvise lavest muligt standbølgeforhold i
området 50-50.150 MHz.

Rothammels antenne bog blev konsulteret, og
der var 2 muligheder, der tiltalte mig: en 3 ele-
ment Yagi antenne eller en HB9CV. Valget blev
en HB9CV antenne, da den fylder mindst, men er
mere kompliceret at bygge til transportabelt
brug. HB9CV antennen kan kort beskrives som
en 2 element beamantenne, hvor både direktor
og reflektor er aktive elementer, der fødes gen-
nem et system af faseledninger. Tilslutning til
senderen sker gennem et 50 ohms coaxialkabel.

Figur 1. Antennens centrale del

Figur 2. Detalje af elementsamlingen

Forstærkningen er nogenlunde den samme for
begge antenne typer ca. 5 dB over en dipol, dog
med vægt til HB9CV antennen. Og så har HB9CV
antennen et "front to back" forhold på 20 dB.
En HB9CV antenne til 6 m vil minimum optage et
areal på ca. 3 x 0,8 m. Det er svært at få plads til
sådan en antenne i en personbil, når antennen
skal transporteres. Det ville være praktisk om
antennen kunne skilles ad. Således sluttede over-
vejelserne, og konstruktionen blev som beskrives
herefter:

Konstruktion
På figur 1. kan konstruktionen ses. Den består af
den centrale del med faseledninger "halve" ele-
menter, og så "elementforlængere", der skrues
på den centrale del når, antennen skal bruges.
Jeg lavede nogle gevind stykker og bøsninger på
en drejebænk til at samle elementerne med.
Bommen er lavet af 850 mm 25x25 mm firkantet
aluminiums profil. Elementerne er 15 mm alumi-
niumsrør. De "halve" direktor og reflektor ele-
menter er 1000 mm lange inklusive tykkelse af
bom og flange. Elementforlængerne er for
direktorerne er 975 mm lange inklusive flange.
For reflektorens vedkommen er målet 1090 mm,
ligeledes inklusive flange. Gevindet skal vi jo
ikke medregne i elementlængden. Afstanden
mellem reflektor og direktor er 750 mm, center
til center. Detaljer kan ses på figur 2.

Man kan ligeså godt anvende aluminiumsrør
med forskellige diametre, hvor elementforlæn-
geren passer stramt inden i 15 mm røret og bru-
ge et par rustfaste selvskærende skruer til at hol-
de det sammen med. I øvrigt har jeg brugt rust-
faste selvskærende skruer til at samle antennen
med, da de anvendte aluminiumsrør er eloxere-

HB9CV antenne til 6 m båndet

Af OZ1HD,  Per S. Hald
Vejledalen 64
2635 Ishøj
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de. Som bekendt er eloxering elektrisk isoleren-
de, så skruerne giver både en mekanisk sikring
og en elektrisk ledende forbindelse. Faselednin-
gerne er normalt den mekanisk mest følsomme
del af en HB9CV konstruktion. De bøjes let under
transport og kan deformeres af en fugl, der sæt-
ter sig på antennen.
Jeg valgte at konstruere faseledningerne på føl-
gende måde, først at lime en strimmel 4 mm tykt
plexiglas på elementerne, som underlag og
afstandsstykke for fasledningerne. Selve faseled-
ningerne har jeg lavet af inderlederen med iso-
lation, af et stykke RG213 coaxialkabel, og fast-
gøre dem med nylon straps. 

Figur 3. Detalje af fasetrådens gennemføring

Det giver en afstand mellem element og fasele-
der på 7 mm, som det skal være efter bogen.
Faseledningerne afsluttes og forbindes til reflek-
toren i 450 mm afstand fra bommen. For direk-
torens vedkommen er afstanden 430mm, som
opgivet i litteraturen. Det kan diskuteres, om

man ikke burde have taget hensyn til forkort-
ningsfaktoren, da der anvendes isoleret ledning,
mod normalt uisolerede ledere til faseledninger-
ne, men litteraturen siger, at de opgivne læng-
der for faseledningerne ikke er kritiske og kan
afviges med op til 10 %, så jeg anser det at være
uden betydning ved denne konstruktion. Se lige-
ledes figur 2. Faseledningen er ført gennem
bommen, hvilket giver en konstruktionsmæssig
vanskelighed med hensyn til mastebeslaget. Jeg
fremstillede derfor et par afstandsstykker i alu-
minium til at flytte mastebeslaget væk fra bom-
men, se figur 3.

Antennen fødes i punktet, hvor faseledningen
har et bøj på 90 grader i hjørnet, hvor direktor
og bom mødes. På bommen har jeg fastgjort en
lille TEKO monterings kasse i plast, der vender
nedad når antenne er monteret på sin mast. Kas-
sen kan rumme tilpasningskondensatoren og
holder SO239 fatningen for fødekabelet. Forbin-
delsen til faseledningen er ført gennem et hul i
kassens bund. Efter montering lukkes dette hul
med varm lim for at forhindre vandindtræng-
ning. Forbindelse mellem SO239 fatning og bom
er udført med et stykke fletskærm fra en stump
RG213. Et par loddeflige loddet på fletskærmen
danner mekanisk og elektrisk forbindelse til
SO239 fatningen. Fletskærmen er gennem 3
rustfaste skruer sikret forbindelse så vel meka-
nisk og elektrisk til antennes bom. TEKO kassen
er forsynet med et låg af plexiglas. Se figur 4.

Justering og afprøvning
Der er 2 justeringer man kan foretage for at
optimere antennen. Den ene er tilpasningskon-
den-  satoren, der skal kompensere for den in-

Figur 5. Målskitse.
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Figur 4. Detalje af fødepunktet

duktive komponent af faseledningerne, den
anden er elementlængden. Man bør kun justere
en af parametrene ad gangen for at holde styr
på virkningen af en justering. Litteraturen anbe-
faler 30 pF som kapacitet for tilpasningskonden-
satoren. Man bør anvende en keramisk konden-
sator af god kvalitet, da den skal overføre en ret
stor hf strøm. I tilfældet med en 100 W station vil
der løbe 1,4 A HF strøm gennem kondensatoren,
ved 50 Ohm fødeimpedans. Spændingen over
kondensatoren vil være 71 V. Beregningerne er
lavet med en tilsnigelse, der antager at belast-
ningen er rent ohmsk. En nærmere analyse vil
sikkert vise at belastningen er en kompleks
størrelse. Jeg prøvede at indsætte kapaciteter
fra 22 - 35 pF som værdi af tilpasningskondensa-
toren for eksperimentelt at optimere kondensa-
torstørrelsen. Jeg udregnede den procentvise
retureffekt i forhold til fremsendte effekt og
notere resultaterne i en tabel ved forskellige fre-
kvenser dækkende hele 6 m båndet. Jeg fandt at
30 pF var optimalt, altså gav laveste procentvis
reflekteret effekt. Jeg var dog ikke helt tilfreds
med resultatet, da jeg havde for stor retureffekt
i forhold til fremsendt effekt.

Jeg tog mine målinger med i lokalafdelingen i
Gladsaxe for at diskutere dem med mine ama-
tørkammerater. Vi måtte konkludere at anten-
neelementerne antageligt var for lange og at
resonanspunktet lå for lavt i frekvens. Jeg kunne
af gode grunde ikke finde resonanspunktet, da
min transceiver kun dækker amatørbåndene.
EDRs sommerlejr var lige forestående, og den
havde jeg planlagt at deltage i sammen med
andre fra afdelingen, bl.a. Jørgen, OZ7TA. Han
tilbød at tage sin Vector Network Analyzer
(VNA) med på sommerlejren. Så kunne vi lave
den sidste fintuning af antennen i løbet af lejr-
perioden. (TR note: I OZ august 2007 side 472
kan man se måleopstillingen.)

Jørgens VNA bekræftede vor mistanke: resonans
punktet lå for lavt i frekvens og uden for ama-
tørbåndet, elementerne var for lange. De mål
jeg havde fundet på nettet passede ikke, de
angivne elementlængder er for lange. Elemen-
terne blev derefter gradvis afkortet 5 mm ad
gangen og nu flyttede resonans punktet sig op
ad i frekvens. Da vi havde nået punktet 0 %
effekt retur i området 50-50.150 MHz, var det
krav der var stillet for antennen opfyldt. De
endelige fysiske mål er de mål der er anført på
målskitsen i figur 5.

Afslutning
Antennen blev rejst på en 9 m høj mast og der
blev lavet nogle QSOer til Bulgarien og Rumæni-
en. Det bekræftede at antennen virkede. Des-
værre var der et meget højst elektrisk støjniveau
på over S9++ fra 80 m til 6 m på en del af cam-
pingpladsen hvor vi lå. Støjen stammede fra en
statisk frekvens omformer, der styrede en pumpe
til campingpladsens svømmepøl. Det begrænse-
de muligheden til at lytte efter svage signaler og
dermed lysten til at køre radio. Antennen er gen-
nemeksperimenteret og afprøvet og den opfyl-
der de stillede krav.

Litteratur:
Karl Rothammel DM2ABK Antennenbuch 6
udgave 1978 pg. 216-218.
DK7ZB: The 2-element-HB9CV-Beam. (Internet-
tet)
DF8GHY Beams for the magic band. (Internettet)
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Redaktionen modtager gerne manuskripter, bille-
der mv. elektronisk. Vi kan læse de fleste alminde-
lige formater eksempelvis word og works.
Billeder, diagrammer og lignende bedes medsendt
som separate filer.
Vi modtager selvfølgelig også manuskripter (såvel
maskinskrevet som håndskrift) og billeder på papir.
Lad os for en god ordens skyld minde om, hvem der
skal have stoffet:

Teknisk stof til:
Teknisk redaktør Jørgen OZ7TA

Afdelingsnyheder til:
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Hovedredaktøren Flemming OZ8XW

Kommercielle annoncer til:
Annonceafdelingen ved OZ3BH
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Her er nok til de næste mange år. Det er muligt
at det kræver mere varme, men med min nor-
male loddekolbe er det ikke noget problem. Jeg
har ikke engang øget varmen. Tinnet smelter
lynhurtigt, og legerer enormt godt med kobber-
banerne og komponenterne. 

Forskellen er efter mit indtryk, at tinnet herefter
bliver mere sejt og udlodning af komponenter
kræver mere varme. Jeg har dog endnu ikke
destrueret nogle af mine SMD komponenter ved
at bruge blyfrit loddetin. Det gamle blyholdige
giftdepot kan (og bør) stadig anvendes ved repa-
ration af udstyr der tidligere er loddet med bly-
holdigt loddetin.

TR note: Det er ca. 25 år siden jeg første gang
stødte på SMD komponenter, og jeg har brugt
dem til hjemmefusk de sidste 20 år. De er slet
ikke svære at håndtere. Jeg bruger en luplampe
og to spidse pincetter, og jeg holder mig til
størrelserne 0603, 0805 og1210. Det går let at
håndmontere disse størrelser og også diskrete
halvledere. Det største problem er IC'er, hvor
benafstanden kan være 0,3 mm eller mindre. Det
er ved at være for småt til håndmontage med
mindre man er professionel og har det rigtige
montageværktøj.  
Problemet med SMD er blot at de er uegnede til
fugleredeopstillinger. Man er nødt til at lave et
print hver gang.

Min første Helixantenne var noget af et monster.
Den var til 70cm, jeg husker ikke målene eksakt,
men radiatoren var vist omkring 1m og spiralen
var omkring 2m lang. Siden da har jeg lavet et
par stykker til modtagelse af UHF-fjernsyn, den-
gang alle og enhver skulle forsøge sig med TV
(og hoppende, bare damer), antennerne var
selvsagt noget mindre, da UHF- fjernsyn jo ligger
højere i frekvens end 70cmbåndet.

Men i 1999, længe før nogen tænkte på WLAN,
skulle vi i firmaet afprøve noget overvågnings-
udstyr. Det udstyr sendte på 2,4 GHz, lige i ama-
tørbåndet. På daværende tidspunkt var der ikke
ret meget antenneudstyr til 2,4 GHz og det der
fandtes, var dyrt. Altså byggede jeg selv et par
antenner, og valget faldt på helixantenner, som
på 2,4 GHz har en passende mekanisk størrelse.
I forbindelse med afprøvningen af udstyret kom
jeg så langt omkring som op på toppen af den
nye Lillebæltsbro. Vi skulle se, om det var muligt
at får hul igennem til Politistationen i Middel-
fart. Kameraplaceringen var for øvrigt næsten
den samme, som det nuværende webcam.

Ved de tidligere helixantenner jeg havde bygget,
havde jeg set stort på den mistilpasning, der ops-
tår når man sætter et coaxialkabel direkte på spi-
ralen, men den gik jo ikke, når man arbejder lidt
mere seriøst, så jeg indbyggede en kvartbølge
transformator for at klare det problem. Den øde-
lægger godt nok antennens bredbånds egenska-
ber, men det gavner SWR. På SMA-stikket (figur
1) sidder på en lille rørstump, som stikker 1/8 bøl-
gelængde bagud og 1/8 fremad inde i spiralen.

Foto 1

I den anden ende af røret har jeg loddet et styk-
ke printplade, hvor kobberet er fjernet på den
del som er indenfor rørdiameteren, pladen er
gennemboret til tråden, der skal fortsætte ud i
spiralen. På den måde centreres tråden i røret.
En kvartbølge transformator fungerer på den
måde, at den impedanstransformerer, så den har
samme mistilpasning til begge sider, d.v.s. starter
du med 50 Ohm og har en mistilpasning (VSWR)
på 1,4 til transformatoren, skal transformatoren
have en impedans på 70 Ohm, og den skal lige-
ledes have en mistilpasning på 1,4 til "belastnin-
gen", d.v.s. belastningen må så være på 98 Ohm.
I dette tilfælde skal vi tilpasse en 50 Ohm sender
til 140 Ohm antenne (helixantennen har en
impedans på ca. 140 Ohm). 

Helixantenne for 2,4 GHz
Af OZ1BUZ, Niels Braae

OZ



Det resulterer i en kvartbølge transformator på
omkring 84 Ohm. 
Et coaxialkabel (rør), som skal have denne impe-
dans, skal have et inderleder/yderleder diame-
terforhold på ca. 4,1 forudsat at isolatoren er
luft, (Iflg. Evans & Jessop, VHF-UHF MANUAL).

Foto 2

På foto 1 og 2 kan i se antennen forfra og bag-
fra.
For øvrigt findes SMA konnektorer i 2 udgaver.
Jeg har anvendt den almindelige, om man så må 
sige, men i forbindelse med WLAN anvender
man en såkaldt REVERSE udgave, forskellen lig-
ger i "kønnet". SMA fatning med udvendigt
gevind er normalt HUN, i "Reverse" er det en
HAN. 
Nu om stunder ville man nok benytte et F-stik,
det er både billigere og godt nok, selv en del
professionelt udstyr bruger F-stik i dag.

Coaxialkabler III OZ 4/2008
En læser har gjort mig opmærksom på, at jeg
roder rundt i ledningsevne og resistivitet i artik-
len i april OZ, og det er end med at blive noget
sludder. For nu at slå det helt fast, så falder indt-
rængningsdybden med faldende restivitet, d.v.s.
jo mere modstand der er i materialet, jo længe-
re trænger strømmen ind i materialet. 

TR

Ladekontrol OZ 4/2008
Der er en lille fejl i artiklen om ladekontrollen. Der
er byttet om på ben-numrene 9 og 10 på højre del
af IC'en 324. At de to indgange 2 (-) og 10 (+) skal
forbindes kan forekommer overraskende, men
den engagerede læser vil jo straks af printud-
lægget se fejlen, så skaden er til at overse.
På diagrammet er der byttet om på D1 og S lige
efter 12 V + indgangen. De 12 V skal altså til et
midterben i S og afgangen herfra via D1 ud på
plusskinnen. Printet er altså godt nok, men dia-
gramfejlen hindrer forståelsen af tilslutningerne.

TR
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Nyhed!
Radiostøj - EMC - I praksis

Et nyt hæfte fra EDRs eget forlag
Skrevet af OZ8CY, EDRs førende ekspert på
området.
Hvad enten det er dig, der forstyrrer nabo-
ens elektronik, eller naboen, der forstyrrer
dig, så er der her hjælp at hente til løsning
af problemerne

Pris 35 kr.
Radioamatørernes Forlag ApS

tlf 66 15 65 11

Rettelse X X X
Y Y Y
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Efter at vi var flyttet til en ny QTH, havde jeg
behov for en simpel antenne til 2 meter, efter-
som den gamle antenne ikke overlevede flytnin-
gen. Den lokale repeater ligger for langt væk til
at kunne høre min lille håndradio - en VX-3R
med 1,5 watt, så en midlertidig løsning oppe på
loftet var nødvendig. 
Uden erfaring med sende- og modtage-forhol-
dene for den nye QTH var det for tidligt at
beslutte, hvordan den permanente installation
skulle være. Derfor valgte jeg at lave en simpel
kvart bølge groundplane. 
Det er en nem og hurtig løsning, og antennen
kan så senere anvendes som reserve-antenne,
når jeg engang får en mere permanent antenne.
Der skulle kun bruges få materialer til antennen,
og de befandt sig for mit vedkommende allere-
de i rodekassen. Da antennen kun skulle placeres
på loftet, var den meget let at fremstille. Ander-
ledes besværligt ville det være, hvis den skulle
sidde udendørs i vejr og vind.

Nedenfor kan du se, hvordan jeg gjorde, men
der er sikkert mange andre måder at fremstille
en  groundplan antenne. Det vigtigste er, at strå-
leren skal være ca. 49 cm og de fire radialer ca.
51 cm.

Figur 1. Dele færdigbukket, klar til samling

Fremgangsmåde
Der skal bruges knap 3 meter stift kobberledning
og en PL-fatning med møtrik.

To stykker ledning på hver  1,2 meter bukkes på
midten ca. 3/4 rundt om PL-fatningen.

De to løkker placeres oven på hinanden på PL-
fatningen, så kobberledningerne udgør fire
radialer, der er jævnt fordelt.

Figur 2. Radialerne monteret på antennestikket

Herefter fastspændes radialerne med møtrikken
på PL-fatningen.

De fire radialer skal klippes af i en længde på 51
cm fra møtrikkanten. 
Lav dem evt. lidt længere, og buk så enderne om
for at undgå de spidse ender af kobberlednin-
gen.

Figur 3. Den færdigbukkede antenne.

På PL-fatningens center-pin loddes en kobber-
ledning på ca. 51 cm. 

Dermed er der 2 cm kobberledning, som kan
bukkes rundt til en lille løkke. 

Kvartbølge GP til 2 meter
når det skal være nemt

Af OZ2KMP, Karsten Povlsgaard
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I løkken kan der bindes et stykke snor, så der er
noget til at hænge antennen op med.
Til sidst bukkes de fire radialer 45 grader nedad,

og et 50 Ohms coaxialkabel med et påmonteret
PL-stik skrues i PL-fatningen.

Figur 4. På plads på loftet.

70 MHz J antenne

Denne 4m antenne laves f.eks. af ½ tomme kob-
berrør eller aluminiums rør. 
Antennen er vist på figur 1. 
T punktet kan laves med et rør T stykke og buk-
ket kan laves med en rør vinkel, det hele loddes
eller skrues sammen. 
For at forstærke antennen kan der puttes en
bambus eller glasfiber stang ned gennem det
lange rør.

Fødepunktet som sidder 0,101m over T punktet
flytter man lidt op eller ned for at få antennen i
korrekt SWR forhold.

De to punkter, hvor coaxialkablet tilsluttes, sid-
der over for hverandre i præcis samme højde.
Man kan f.eks. bruge to slange spændebånd til
at fastgøre kabelenderne og lidt silikone til at
sikre mod at der løber vand i kablet. 
Alle mål på tegningen er i meter.

Fundet på nettet af OZ1HPL

Teknisk notits

Fig. 1

Prøvemedlemsskab
4 numre OZ for 50 kr

Ring 66 15 65 11 for nærmere information

OZ
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Indledning
Når man gennem et stykke tid har arbejdet med
et pi-led som antennetilpasningsled til sin QRP
station, er ønsket om et lettere betjent tilpas-
ningsled opstået. Som bekendt er der 3 variable
komponenter at betjene når man bruger et pi-
led til at opnå korrekt tilpasning mellem sender
og antenne, mens et L-led kun kræver 2 variab-
le. I de forgangne rør tider var et pi-led i udgan-
gen et must. For det første er et pi-led, et lav-
pasfilter, der dæmper de harmoniske fra rør sen-
deren. Dernæst en praktisk måde at omsætte
udgangsrørets høje impedans til f.eks. et 50
Ohms antenne system.
I dag med bredbånds uafstemte transistor PA
trin, efterfulgt af et lavpasfilter, tilpasset det fre-
kvensbånd man arbejder på, er det egentlig
overflødigt at anvende et pi-led som antennetil-
pasningsled.  De harmoniske er kraftigt dæmpet
inden de når ud af antennestikket.

Antennetilpasningsleddet beskrevet i denne arti-
kel er tænkt anvendt fra og med 80m til 10 m
amatørbåndene i forbindelse med en FT-817
transceiver og med antenner lavet af forhånden-
værende materialer. Det kan være stavantenner
eller langtråds antenner. 
L-leddet  er udformet med en  selvinduktion i
serie med tilslutningen til senderen og anten-
nen, shuntet med en kapacitet mellem sendertil-
slutningen og stel. Afhængigt af om antennen
er overvejende kapacitiv, det være sig f.eks. en
stavantenne, der er kortere end eller lig med ¼
bølgelængde, eller induktiv, hvis der benyttes en
trådantenne, der er mere end en ¼ bølgelæng-
de lang, kan der byttes om på ind- og udgang.
Jeg har valgt at indskyde en lille omskifter, for
ikke at have besværet med at skulle bytte om på
tilslutningerne fra antenne og sender. Så det
med kun 2 variable betjeninger må tages med et
gran salt. 

Figur 1. Skematisk diagram over L-led antenne-
tilpasningsled

Figur 3. Det færdige L-led.

Der skal i begge tilfælde bruges et jordplan;
helst, med 4-8 radialer af mindst ¼ bølgelængde
på den lavest anvendte frekvens. 
L-leddet kan også bruges til at tilpasse en dipol
antenne med 50 Ohms impedans, hvis dipolen
ikke er skåret tilstrækkelig nøjagtig til den
anvendte frekvens, ligesom en dipol fødet med
en 300 Ohms åben feeder fødet via en balun 1:4
som omsætning fra usymmetrisk til symmetrisk. 
Se diagram figur 1.

Opbygning
L-leddet er indbygget i en plastkasse med udven-
dige mål på   h X b X l = 65 X 64 X 120 mm.

Drejekondensatoren stammer fra noget surplus
ophug og er på totalt 900 pF fordelt på 3 sektio-
ner a 300 pF, der er parallel forbundet. 

Spolen, der er på 15 uH, er viklet på en toroid-
kerne af pulverjern. Her er brugt en T-106-2 rød
fra Amidon, med målene D=27, d=14,5mm og
h=11mm beviklet med 28 vindinger 1,0 mm Ø
lakisoleret kobbertråd. 
Som omskifter er brugt en lille omskifter med 10
stillinger. Spoleudtagene er loddet direkte på
omskifterens loddeflige, der også tjener som
mekanisk fastgørelse af toroiden. 

Af OZ1HD, Per S. Hald, 
Vejledalen 64, 2635 Ishøj

Et L-led som antennetilpasningsled
til QRP stationen
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Figur 2. Opbygning af L-led.

Spoleudtagene er lavet ved at fiske hver 3. vin-
ding lidt ud fra toroidkernen og forsigtigt at
skrabe lakisoleringen af tråden med en skarp
kniv. Derefter fortinnes de  afisolerede udtag og
loddes til omskifterens loddeflige.
Der er anvendt BNC coaxialfatninger med flan-
ge, som ind- og udgangs terminaler. Et stykke
kobberfolie er bukket så det passer rundt den
indvendige side af plastkassen og forbindes til
flangerne fra de 2 BNC fatninger. En jordskrue er
anbragt ved enden af kassen og forbundet til
kobberfolien.  Derfra kan man forbinde afstem-
ningsleddet til et jordspyd via en 100 kOhm
modstand. Denne foranstaltning forhindrer at
statiske spændinger, der måtte opstå på en
antennen i forbindelse med optrækkende tor-
denvejr ledes til jord og ikke fører ødelæggende
høje spændinger ind i den tilsluttede transceiver.
Den indvendige opbygning kan ses på figur 2.

Afprøvning
Når man har bygget sit antennetilpasningsled er
det spændende at afprøve det. Kan man det i sit
hjemmelaboratorium?
Ja, det kan man ved at lave et udvalg af kuns-
tantenner(dummyloads). Jeg er bekendt med at
der findes standarder for kunstantenner til for-
skellige standardiserede antennesystemer, men
det duer ikke til dette formål. Hvis man altid sen-
der fra en fast QTH og korresponderer med en
fast gruppe, kan man tilpasse sit antennesystem

så det virker optimalt på de frekvenser man
anvender. Er man til QRP og udendørs aktivite-
ter, er man henvist til tilfældig ophængte anten-
ner, og bruge forhåndenværende materialer. Her
er forholdene helt anderledes. Det vil sige alle
tilfældigheder spiller ind og antennen er ofte
hverken i resonans eller ohmsk og ofte meget
kompleks.

I artikelserien om konstruktionen af den auto-
matiske antennetuner 2002, som EDR Gladsaxe
afdelingen har bragt i OZ, er der i februar num-
meret 2003 omtalt hvordan man kan teste den
beskrevne antennetuner. Inspireret af denne
artikel har jeg lavet nogle kunstantenner, der
simulerer både rent ohmske belastninger såvel
kapacitive og induktive belastninger

Herunder er anført de værdier jeg har brugt som
kunstantenner:
• 22 Ohm rent ohmsk.
• 22 Ohm i serie med en kapacitet på 250 pF.

(Antenne med høj kapacitans). Kort antenne
mindre end en ¼ bølgelængde på den valgte
frekvens.

• 22 Ohm i serie med spole på 3uH. (Antenne
med høj reaktans). Langtrådsantenne, der er
længere en end en ¼ bølgelængde på den
valgte frekvens. 

• 33 Ohm i serie med 70 pF. 7-8 m stavantenne
med jordplan.

Har man brugt nogle kolde vinteraftener i sit
laboratorium til at gennemprøve sit antennetil-
pasningsled med de ovenfor anførte værdier, har
man helt sikkert opnået en rutine og høstet erfa-
ringer, der kan bruges når der skal køres radio
udendørs på tilfældigt ophængte antenner.

Brug af tilpasningsleddet.
Man tilslutter L- leddet til sin transceiver og
antennesystem. Har man på fornemmelsen om
at antennen er kapacitiv eller induktiv, stiller
man den lille omskifter på C 50 - eller L 50 + hen-
holdsvis. Derefter justeres spoleomskifteren og
kondensatoren til man hører mest støj i højtale-
ren. Så skiftes til CW stilling og der trykkers på
nøglen og fin justerer til mindst effekt retur.
Laveste SWR forhold.  Så er det bare at kalde op.  
Figur 3 viser det færdige L-leds tilpasningsled.

Afslutning.
Denne artikel er ment som en inspiration til at
prøve at arbejde QRP med tilfældigt ophængte
antenner, og er baseret på mine erfaringer
høstet på pinsetræf, sommerlejre og  mange
udendørs eksperimenter. OZ
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L-antennens virkningsgrad og
krav til omgivelserne gør den til-
talende at bruge. Dens fødeim-
pedans er lav og den har en sam-
let længde på lidt over en kvart
bølgekængde.

Der kræves to ophængnings-
punkter. For eksempel kan det
ene punkt være en krog på gavl,
og det andet være et træ eller en
flagstang. 
Antennen kan afstemmes med
en kondensator, hvis man som
her gør antennen lidt for lang.
Den behøver også nogle nedgra-
vede radialer af samme længde
som antennetråden. Den kan dog klare sig med
husets vand- eller varmerør. Man kan være QRV
på få timer, og det er ret overbevisende.

Den, der er let…
Desværre har denne antenne også en bagdel. Er
den målt ud til 80 m, og lavimpedanset dér, bli-
ver den en halv bølgelængde 40 meter og der-
med højimpedanset. 
Sådan et system er svært at håndtere med en
tuner. 
Her begyndte forfatteren så at tænke. 

Antennen udmåles i stedet til 40 meter, og
afsluttes med en coaxial spærrekreds til 7,1 MHz,
og fortsætter så på den anden side af spærre-
kredsen med resten af tråden til 80 meter, se
figur 1. 
Den induktive del af spærrekredsen virker som
forlængerled, og nedsætter den nødvendige
længde på 80 meter i forhold til en ren 80 meter-
konstruktion. 
Hvis der stadig ikke er plads til antennen, kan
der indsættes yderligere en forlængerspole efter
spærrekredsen. Nu kan man så opnå lavimpe-
danset tilslutning på 80 og 40 meter, og behøver
ikke noget tilpasningsled.

Systemet
L-antennen fødes lavimpedanset gennem en
drejekondensator. Med denne tilpasses antennes
til resonans på arbejdsfrekvensen. Kondensato-
ren har fat i den nederste ende af 40 meter-ele-
mentet. 
Coaxial-spærrekredsen består af ca. 11 vindinger
RG-58U på et 40 mm PVC-rør. Opstillingen ses i
figur 2.
Denne spærrekreds kan tåle i hvert fald 500 W,
og er meget temperaturstabil. For at beskytte

En lavimpedanset L-antenne 
til 80 og 40 meter 

- et interessant alternativtil en dipol
Af DK6EDdr.-ing. Christoph Kunze, oversat og
bearbejdet fra CQ DL 2/2011 af Peter Raabye,
OZ5DW med tilladelse fra DARC

Denne antennes små krav - få ophængningspunkter 
og mulighed for drift uden antennetuner - gør den til et billigt 

alternativ til dipoler til brug på de lave bånd.

Figur 1. Måltegning

Figur 2. Kobling af spærrekredsen
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mod fugt afsluttes PVC-røret med to 50 mm
dæksler, se figur 3. På den måde kan regnvand
løbe af. En lettere version kan laves med et tyndt
teflonkabel. Ved at tilslutte spærrekredsen
opnås forlængelse på 80 meter. Kan man nøjes
med 200 W, sælger hari-ham [1] en færdig 7,05
MHz-spærrekreds. Der skal naturligvis stadig
monteres en evt. ekstra forlængerspole.

Afstemning
Systemet er optimeret, så når drejekondensato-
ren er indstillet én gang, er der resonans i begge
bånd. Båndbredden er så stor, at man ikke
behøver yderligere afstemning ved skift fra 3,5
til 3,8 MHz. Impedansen afhænger stærkt af
omgivelserne, så her forklares afstemningsmeto-
den. Først bringes spærrekredsen til resonans
ved 7,1 MHz. Dette er ret nemt ved forsigtig
afkortning af coaxialkablet inde i spoleformen.
Vær opmærksom på at vindingstallet er meget
afhængigt af kabeltypen.
Når antennen er hængt op, skal den først brin-

ges i resonans ved 7,1 MHz. Ved dreje kondensa-
toren, skal der være et tydeligt dyk i SWR. På 80
meter skal antennen så umiddelbart også være i
resonans. Behøver man mere kapacitet, end der
er til rådighed, skal tråden op til spærrekredsen
være længere. Er kondensatoren for stor, når
den er drejet helt ud, skal tråden forkortes. SWR-
kurven vises i figur 4. Her ses, at der også er en
resonans på  30 meter, men at SWR er for højt til
at man kan køre uden antennetuner.

Kommentarer
L-antenner kritiseres ofte fordi de er asymmetri-
ske, så de skaber RFI. Derfor skal man lige være
opmærksom på et godt jordsystem. Det anbefa-
les at sætte en toroid-drossel mellem sender og
strømforsyning, for her at stoppe HF-indstrålin-
gen. Et andet problem ligger i at strømmaksi-
mum, den stærkest strålende del af antennen,
ligger lige op og ned af huset, man kører fra.
Det fører til begrænsninger i udstrålingsdia-
grammet - og til mere RFI. 

Figur 3. Spærrekredsen

Figur 4. SWR-kurve for tre bånd
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At man ikke behøver at efterjustere antennen
mellem 80 og 40 meter, betyder at det er værd at
undersøge, hvorvidt man kan vende antennen
om.  På den måde fjernes den vertikale del og
radialerne fra huset, og den horisontale ende
monteres på huset. Det giver en større udstråling
fra den vertikale del af antennen og øger DX-
mulighederne.

Litteratur og forhandlere
[1] Siegfried Hari, DK9FN, www.hari-ham.com

(tilbehør / Zubehör)
[2] Alois Krischke, DJ0TR: Rothammels Anten-

nenbuch, 12. Auflage 2001, s. 239
[3] Lorenz Borucki, DL8EAW: Endgespeiste Sperr-

kreis-Multiband-Antenne, CQ DL 6/08, s. 394.

Da EDRs hovedbestyrelse aftalte, at serien "Vi
er også radioamatører" skulle genoptages, for-
søgte jeg at krybe udenom ved at forklare, at
den havde jeg bidraget til i oktober 1991, men
forklaringen blev ikke godtaget, så jeg måtte
til det igen.
Jeg fik licens (det hed det dengang) i 1960 og
blev samme år medlem af EDR. 
Min første station var en SM 19, og den ombyg-
gede jeg til næsten ukendelighed. Den står nu
på loftet og er siden blevet afløst af mere
moderne stationer, sidst en ICOM 756 pro III.
Fra 1981 har jeg boet på et nedlagt husmands-
sted med kote 158 m asl i nærheden af Ejer
Baunehøj mellem Skanderborg og Horsens. 
Derved har jeg fået ganske gode antennefor-
hold. 
I første omgang fortsatte jeg med at køre HF,
men den store højde har fået mig til at svigte
HF og i stedet koncentrere mig om VHF-UHF-SHF. Jeg har dog - med kraftig tilskyndelse fra OZ1ACB, Allis
- i år fået bekræftet 250 lande til DXCC.

Jeg er fyldt 71 år, pensionist siden 2007, men stadig begejstret selvbygger, dog ikke glad for at montere
SMD komponenter. Det er i tidens løb blevet til transvertere til 50 MHz, 70 MHz, 144 MHz, 432 MHz og
1296 MHz. Ligeledes PA-trin til flere af disse bånd og strømforsyninger, både højspænding og 13,5 V.
I år har jeg bygget transverter til 2300 MHz, ganske vist med kun 30 W output, men med forberedelse til
et PA-trin med 200 W output, hvor også trinnet er "i hus". 
En transverter til 24 GHz er ligeledes færdig med undtagelse af, at der mangler et par ledninger i strøm-
forsyningen.
Som så mange andre radioamatører har jeg flere (for mange) projekter delvis færdige eller "i skuffen". 
Det er PA-trin til 144 MHz, 432 MHz og 1296 MHz - alle med rør. De to første med det russiske rør GS35 og
det sidste med YL1050. Endelig ligger der et byggesæt til 10 GHz med et 10 W PA-trin "i skuffen".
I begyndelsen af 1990'erne var Roskilde-afdelingen OZ9EDR førende i NAC-testerne (Nordic Activity Con-
test). Formanden for Roskilde-afdelingen OZ1RH, Palle holdt i disse år et inspirerende foredrag om tropo-
udbredelse. Efter et foredrag i en lokalafdeling i kreds 8 opfordrede han til konkurrence i NAC-testerne fra
andre radioamatører. 
Det skal man ikke sige mere end én gang til en vestjyde som mig. 

Jeg samlede derfor nogle dygtige radioamatører i contestgruppen OZ9KY, og vi tog kampen op mod de
mægtige OZ9EDR. Vi kom alle med forskelligt grej, jeg havde QTH'en, og siden 1995 har vi kørt contest fra
mit loft omkring 600 gange. 
Første år var det udelukkende 144 MHz, året efter også 432 MHz, og siden også 50 MHz og 1296 MHz.
Resultaterne har været gode, sidste år med en andenplads (efter OZ1ALS) og tre førstepladser.
Foruden at være med i testerne fire gange om måneden har gruppens medlemmer også et socialt samvær.
Ud over et årsmøde og en julefrokost så tager vi sammen til VHF-stævne i Weinheim, til INTERRADIO i Han-
nover, og i sommer var vi til DX Hamvention i Dayton, Ohio.

OZ

Vi er også radioamatører
HB - medlem for kreds 8, OZ5KM Kjeld
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Vi starter på 160 meter
En effektiv lodret antenne skal ifølge fagkund-
skaben være mindst 40 % af ¼ bølgelængde. På
160 meter er det  ca. 18 meter. 
Her er vi så heldige, at det tyske firma Spiderbe-
am netop laver en stærk glasfiber teleskopmast
på 18 meter, der endda er kraftig nok til at bære
en tråd i toppen. Den kan rejses af en mand (sky-
des op), og den kan stå uden barduner i stille
vejr; men det er der jo ikke altid i Danmark, så til
barduner anvender jeg 3 mm sort kevlar fra sam-
me firma. Jeg anvender 3 mm, fordi dette er
næsten usynligt - det filtrer dog let under opsæt-
ning, så hvis udseendet ikke betyder så meget er
4 mm at foretrække. 
Jeg startede med at anvende 1 mm nylon fiske-
snor - det er stærkt nok, men nedbrydes det af
solen? Yderligere er det rigeligt elastisk i blæse-
vejr.

18 meter er jo en del under halvdelen af en ¼
bølge GP til 160 meter, den skal derfor tilpasses.
Effektiviteten af en (kort) GP afhænger af
strålingsmodstanden, denne skal være så høj
som mulig. 

Effektiviteten udtrykkes også med formlen:

Effektivitet = 
Strålingsmodstand/(Strålingsmodstand + tab)

hvor tab er tab i fødesystem plus tab i radial-
system (jordplan). Det ses umiddelbart, at jo
lavere strålingsmodstand vi har, jo større indfly-
delse har tabene.
De fleste antennesimuleringsprogrammer,bl.a.
mininec, EZnec, MMANA osv. er baseret på NEC-
2 kernen. Den kan kun regne med eleverede
radialer og sætter tilsyneladende meget hurtigt
radialer i jord til et effektivt jordsystem. 
Dette er rettet i NEC-4 kernen, men den er dyr at
komme i nærheden af. Ifølge internettet koster
licensen 250 $ og så kommer yderligere en del
for det overliggende program. De fleste lever
derfor med begrænsningerne.
EZnec-4 foreslår så, at man selv finder sit jordtab,
indsætter det i programmet og dermed kan man
få de rigtige gain kurver ud. 
Man kan finde jordtabet på ¼ bølge GP, der skal
have strålingsmodstanden 36 Ohm, ved at måle
den aktuelle strålingsmodstand med en anten-
neanalyzer og så fratrække 36. Det giver tabet.
Men MMANA har ikke denne facilitet, det gør jo
så, at alle de efterfølgende udstrålingsdiagram-
mer ikke reducerer gain med tabet fra jordsyste-
met, men altid har et gain på 2.31 dBi (for en
GP). 
Med hensyn til udstrålingsvinklen har jordsyste-
met kun meget lille indflydelse, den afhænger
mest af jordkvaliteten. Vælger man i MMANA

Af: OZ8BZ Benny Hansen
Kritisk gennemlæst og kommen-
teret af OZ7YY Finn Hoffmann Low Band DX fra en villahave

Historien om  hvordan en effektiv antenne 
til 160, 80 og 40 meter  blev til

Efter i 10 år at have kørt med en lav Inverted V i ca. 12 meter
højde a la W3DZZ, hvor de sidste 8 m var bøjet rundt i et par
meters højde i den ene ende, lykkedes det mig at bygge en
effektiv antenne til 160, 80 (og 40 meter). En lav dipol kan dog
undtagelsesvis være en effektiv antenne (160/80) ved solop-
gang og solnedgang, idet udbredelsen her er en anden end
den sædvanlige refleksionsmetode; nemlig såkaldt "ducting",
hvor to reflekterende lag i ionosfæren optræder som bølge-
leder og transporterer signalet mellem sig med væsentlig min-
dre tab over meget lange afstande. Det at komme ind i "Bøl-
gelederen" er optimalt med en meget højere udstrålingsvin-
kel. Dette var nok årsag til, at det overhovedet lykkedes at
køre noget DX.
På de 10 år lykkedes det at køre 100 DXCC lande på 160 m og
godt 200 på 80 m med den lave dipol. Med den nye antenne
fik jeg allerede kørt 100 lande på 160 m den første sæson
(2009/2010), så det var jo noget ganske andet. 
På 80 m eksperimenterede jeg en del, før det lykkedes at få en
effektiv antenne ud af det. 
Til sidst kom så 40 m antennen.

Hele antennefarmen. GP antennen til
venstre er ikke den der syner mest.
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"perfect ground" (Saltvand) fås maksimal
udstråling i 0 grader elevation; vælges "real gro-
und" (rigtig jord), som MMANA sætter til
5mS/m, fås maksimal udstråling i 22,4 grader ele-
vation.

Følgende tommelfingerregel kan anvendes for
ledningsevner i mS/m:

Sand: 0,1-1
Lerblandet sandjord: 1-5
Lerjord: 5-12,5
Silt: 12,5-25
Ler: 25-100
Saltjord: 100-200

Et kort over Danmark der viser ledeevnen hvor
du bor, kan findes i en artikel på følgende WEB
adresse:

http://www.geologisknyt.dk/fileadmin/user_uplo
ad/GeologiskNyt/Artikler/2006/2/debat_Geologi-
ske_kort_i_Danmark.pdf

Ud fra dette antager jeg at min ledningsevne lig-
ger mellem 5 og 12,5 mS/m. Jeg har prøvet for-
skellige værdier fra 0 til 500 mS/m og får derved
den indvirkning på udstrålingsvinklen, som kan
ses på figur 1a og 1b.

Udstrålingsvinklerne på efterfølgende diagram-
mer er som MMANA beregner det for jord med
ledeevne 5 mS/m og 25 radialer. Jeg tillader mig
at beregne effektiviteten af mit jordsystem som
forskellen mellem beregnet impedans (med
Mmana) og målt impedans. 

Jeg har målt strålingsmodstand + jordtab med
MFJ-259B til 24 Ohm og beregnet strålingsmod-
standen med MMANA til 13.5 Ohm; det skulle
betyde, at mit jordplan har et tab på 10,5 Ohm. 

Ifølge MMANA simuleringer giver det følgende
resultat for effektiviteten af forskellige lodrette
antenner. Se figur 2 til 7.

Figur 2. 160 meter full size GP over saltvand
med få eleverede radialer. 

Effektivitet: 36,8/(36,8+1) = 97,3 %.

Figur 3. 160 meter full size GP med 10,5 Ohm
jordtab. 

Effektivitet: 36,8/(36,8+10,5) = 77,8 %.

Jeg valgte at bygge antennen fra figur 6. Ifølge
ovenstående mister jeg knap det halve af den
tilførte effekt, ca. 3 dB i forhold til en ideel
antenne. 

Figur 1a og 1 b. Udstrålingsvinklen som funktion af ledningsevnen i mS/m.
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Hvis jeg i stedet valgte antennen fra figur 7, vil-
le jeg miste yderligere endnu en halvdel, nemlig
fra ca. 56 % til 32 % plus tabet i fødespolen
(afhængig af dens Q), altså endnu ca. 3 dB.

Antennen er en såkaldt L antenne, der er meget
populær, da det er betydelig lettere at få
anbragt denne ene tråd end en tophat. 

Som det ses af eksempel 4 og 5, jo mere den hæl-
der, jo dårligere bliver antennen.  De fleste fra-
råder at gå lavere end 10 meter. For midt ved-
kommende blev enden anbragt 11 meter oppe i
et træ (men træet vokser hvert år). 
Effektiviteten er så faldet 7.5% i forhold til vand-
ret. 
Hvordan får man den så anbragt deroppe? Jo,
man tager en fiskestang, udskifter fiskekrogen

med et lod; kaster nu loddet over træet; binder
ophalelinen til antennen i (1 mm  nylon fiskeline)
og haler den tilbage igen.

Udstrålingen fra en antenne kommer fra strøm-
men. Man kan tegne en strømkurve og skal så
have mest mulig strøm indesluttet i kurven på
det lodrette stykke. 

I figur 8 ses strømkurven for antennen, som
MMANA beregner den. Den lodrette del har lav
udstrålingsvinkel (24 grader); den vandrette del
en meget høj udstrålingsvinkel, men da den
overvejende del af strømmen går i det lodrette
stykke, taber man ikke ret meget i effektivitet.
Det vertikale udstrålingsdiagram har vi allerede
set i figur 6.  
Sammenlign med figur 3. 

Figur 4.160 meter GP, 17,7 meter lodret og 2
gange 16 meter topkapacitet. 

Effektivitet: 17/(17+10.5) =61,8 %.

Figur 5. 160 meter L antenne, 17,7 meter lodret
og 24,7 meter vandret. 

Effektivitet:= 18.85/(18.85+10.5) = 64.2 %.

Figur 6. 160 meter L antenne, 17,7 meter lodret
24,7 meter vandret med fald til 11 meter. 
Effektivitet: 13,77/(13,77+10,5) = 56,7 %.

Figur 7. Kort 160 meter GP, 17,7 meter. 
Effektivitet: 5/(5+10,5) = 32,2 %.
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Figur 8. Strømfordelingen i antennen
(rød kurve).

Udstrålingen fra den vandrette del kan normalt
ikke bruges til DX, men er god til local/EU QSO'er
og contest. Ved solopgang og solnedgang har vi
som tidligere nævnt en anden udbredelsesmeto-
de "ducting", som dog måske også har fordel af
denne høje udstrålingsvinkel.

Min udgave af antennen består af den omtralte
18 meter Spiderbeam fibermast. Jeg har anvendt
1,5 mm (diameter) kobbertråd som leder til det
lodrette stykke. Bortset fra de øverste 3 meter er
lederen ikke fæstnet til masten, men snoet nog-
le vindinger rundt for at kunne holde sig på
plads. Hvis den fæstnes kan man ikke tage
antennen ned ved at skubbe leddene sammen.
Til det vandrette stykke har jeg anvendt ca. 24
meter 0,7 mm kobbertråd. Tyndere sprang i
blæsevejr og tykkere tyngede toppen for meget.
Den vandrette del skal holdes så stram som
muligt, dels for at holde toppen af masten i ro i
blæsevejr og dels fordi strålingsmodstanden fal-
der i takt med hvor meget den slooper. Da der
ikke går ret meget strøm i den vandrette, er tyk-
kelsen rigelig til 1 kW. Enden er fastgjort 11 m.
oppe i et træ. Hvis tråden går ind i træet skal det
sidste stykke erstattes med noget isoleret "højs-
pændings" ledning. Jeg brugte inderlederen
med isolering fra et kabel TV kabel, da dette er
meget let. Jeg prøvede naturligvis først uden,
men en regnfuld aften lavede jeg et enormt fyr-
værkeri i træet. Det var ret upopulært og træet
var også ved at gå ud.

Når alt er på plads, tager det en god time at sæt-
te antennen op - og ca ½ time at tage den ned.

Jeg bruger kun et sæt barduner (udseende), men
har et andet sæt monteret, som kan sættes ud,
hvis jeg skulle blive overrasket af stormvejr.
Antennen er kun oppe i vinterhalvåret (der er
ikke meget DX på 160/80 om sommeren), og får
vi en orkanmelding tager jeg den ned.

En lodret antenne kræver et godt jordplan til at
opfange returstrømmen. Tabet (og fødeimpe-
dansen) afhænger af dette. Uden tab har ¼ bøl-
gelængde GP  impedansen 36 Ohm. Ved dårlige-
re jordplan stiger impedansen. Den vandrette
tråd sænker impedansen - afhængig af hvor
meget den hælder. Min antenne min havner på
24 Ohm. For at matche til 50 Ohm føder jeg
antennen via  en hjemmelavet UNUN bred-
båndstrafo (asymmetrisk 50 Ohm til asymmetrisk
25 Ohm) med 12 vindinger bifilar med udtag 6
vindinger  på en Amidon FT240K kerne Købt for
25 Euro. Diagrammet er vist i figur 9. 

Figur 9. Diagram af UNUN'en

FT240K kernen er den nyeste, Amidon har udvik-
let specielt til dette formål. Tråden, jeg anven-
der, er  noget specielt 2 mm. coaxialkabel, hvor
skærmen udgør tråden. 
Ifølge oplysninger på nettet skulle virkningsgra-
den være 98% på 160 m. 

Jeg har prøvet at måle virkningsgraden ved at
"sende" med MJF 259B og belaste med en 25
Ohm modstand - Jeg kom til resultatet 91% virk-
ningsgrad, men tror det er en meget usikker
måling. 
Jeg har også prøvet med en FT240-61 købt for 17
Euro med nogenlunde samme resultat (ofte
anvendt i konstruktions artikler). UNUN er jo en
ren impedanstransformation der ikke påvirker
antennens resonans.

Antennen kan naturligvis også fødes med et L/C
led og det er nok betydeligt billigere. Man får
den tillægsgevinst at L/C leddet kan tune (i jord-
højde) antennen til resonans. 
OZ7YY bruger altid denne metode og har bereg-
net to led med 99% virkningsgrad. De er vist i
figur 10.
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Figur 10. To L-led til tilpasning af antennen

For et ideelt jordplan skal radialerne være ¼ bøl-
gelængde lange og enderne slutte med en
afstand af ca 1½ m. fra hinanden; det løber op i
flere hundrede. Fortvivl dog ikke, mindre kan
gøre det og så må man tage det tab med, det nu
giver. Jeg har 29 radialer i længder mellem 6 og
30 meter. Nu er jeg så heldig at min nabo har stil-
let sin grund til rådighed for radialer, så jeg har
sat masten i skellet (det kræver dog også en
enkelt bardun tværs over naboens grund) og for-
delt radialerne ligeligt på de to grunde. Resulta-
tet er overbevisende positivt, bedre end jeg hav-
de drømt om, hvis jeg kan høre DX-en, går jeg
ikke af vejen for en pile up og kommer oftest
igennem (mit output er knap 1 kW).

Vi fortsætter til 80 meter
Det var nærliggende at prøve at afstemme 160
meter antennen til 80 meter. Jeg fandt en artikel
af en amerikaner, der havde gjort dette med
godt resultat med en parallelkreds med link til
50 Ohm (den er jo meget højimpedanset i bun-
den). 

Figur 11. Udstrålingen af 160 meter antennen
på 80 meter.

Efter at have brændt nogle kondensatorer af
(ret høj spænding ved 1 kW), lykkedes det med
en vacuum drejekondensator. Standbølgeforhol-
det 1:1 og alt så perfekt ud. Der var bare det pro-
blem, at selv om den var ganske god til det syd-
lige Europa, udeblev DX-erne.  Den lave dipol så
endda ud til at være bedre, når jeg sammenlig-
nede. Jeg prøvede at simulere den med MMA-
NA. Vi ser resultatet i figur 11. Udstrålingen gik
lige op i luften fordi det meste af strømmen
løber i den vandrette del og det er jo ikke ideelt
til DX, så jeg opgav antennen.
Der måtte forsøges med en ¼ bølge GP til 80
meter. 18 meter glasfiberstangen alene gav reso-
nans på ca. 4,2 MHz, tæt på 3,5 - 3,8 MHz og der-
for let at tune med en spole uden nævneværdig
tab. 
160 meter skulle jo også virke, men en spærre-
kreds i toppen af masten kunne ikke komme på
tale, da masten ikke kan bære en sådan. Derfor
planlagde jeg metoden med en parallel stråler.
Litteraturen siger at ca. 1 meters afstand vil være
OK . 

Figur 12. Strømfordelingen (den røde kurve).

Afvigelse fra det lodrette på op til 20 grader
skulle ifølge ON4UN ingen nævneværdig indfly-
delse have. Derfor startede jeg i toppen med en
0,7 mm tråd (tynd mast og strømmen ville være
lav) ned til et punkt på bardunen, der gav en
afstand til masten på ca. 1 meter. Her skiftes til 1
mm tråd. Der fortsættes lodret ned til ca. 2
meters højde - og så igen ind til masten. Reso-
nans blev på 4 MHz, men umulig at få til at virke
i CW delen af båndet. 160 meter antennen sad jo
en meter fra og koblede kraftigt, da den virker
som en halvbølge GP til 80 meter. Jeg antog at
dette var årsagen til mit problem.
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Figur 13. Det vertikale udstrålingsdiagram. 
Maximal udstråling i 25 grader.

Jeg kom til at tænke på, at mange med succes
har lavet multibåndsdipoler ved at have parallel-
le tråde og samle dem i fødepunktet. Jeg prøve-
de det samme og wupti - antennen opførte sig
som planlagt og i tillægsgevinst var fødekablet
monteret. 
Nærlæsning af litteraturen fortæller at man kan
detune 160 meter antennen, f. eks. ved at korts-
lutte fødepunktet til jord - den lave impedans fra
80 meter antennen gør nok det samme. Anten-
nen afstemmes med en spole i serie, med udtag,
der delvis kan kortsluttes med et vakuum relæ -
pænt VSWR fra 3500 til 3600 samt fra 3700 til
3800. Skal der køres midt i båndet, må udtaget
flyttes manuelt. Så virkede antennen - resulta-
terne udeblev ikke, Pacific kunne køres, f.eks.
ekspeditionen til Austral island. Figur 12 og 13
viser strømfordelingen og det vertikale
udstrålingsdiagram.

Så kom turen til 40 meter
En ¼ bølge GP-en til 80 meter er en ½ bølge GP
til 40 meter. 

Figur 14. 80 meter antennen på 40 meter. 
Maksimal udstråling i 20 grader.

Af nogle også kaldet en endepunktsfødet dipol.
Da den er højimpedanset, afstemmes den bedst i
bunden med en parallelkreds med 50 Ohms
udtag. Jeg simulerede den med MMANA - den
har en flot lav udstrålingsvinkel, som vi kan se i
figur 14.
Nu er jeg så heldig også at have en forkortet (12
meter) drejbar dipol i 14 meter højde, ifølge
MMANA har den ca. den dobbelte udstrålings-
vinkel. Se figur 15. Altså skulle GPen være bedre
til DX, men ved tests var dipolen altid suverænt
bedre. F. eks fra New Zealand godt to S grader.
Jeg prøvede så at erstatte parallelkredsen med
et L/C led - men resultatet blev ikke bedre. Så var
det fat i litteraturen (især på internettet) igen.
En kendt Hawaii station berettede, at han kørte
med endepunktsfødede dipoler (halvbølge GP
er) med et fantastisk resultat, når han anbragte
dem i strandkanten nær saltvand. Tog han de
samme antenner med hjem ca. 5 km fra havet,
virkede de meget dårligt.

Figur 15. udstrålingen fra en 2 gange 6 meter
dipol i 14 meters højde.

Ligeledes beretter ON4UN, at han prøvede at
afstemme sin 160 meter GP, der har et tæt på
perfekt jordplan til 160 meter, men opgav; alt så
OK ud, men den var ikke god til DX.  Altså har
effektiviteten noget med jordplan og omgiven-
de jords kvalitet at gøre.
Dette skyldes ifølge hans forklaring, at strøm-
men er maksimum oppe midt på antennen og
minimum i enderne (se skitsen med strømforde-
lingen). Derfor skal radialerne være meget læn-
gere for at samle strømmen op, mindst ½ til en
hel bølgelængde og meget tæt på hinanden i
yderenden, da det er her strømmen opsamles -
altså mindst 30 m og det er jo umuligt i en villa-
have.
Når vi nu er ved det, sælges der kommercielle
endepunktsfødede dipoler eller ½ bølge GP-er,
hvor det påstås at de ikke kræver (nævneværdi-
ge) radialer for at virke (effektivt). 
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Misforståelsen kan være opstået ved at, prøver
man at sætte standard ¼ bølge radialer på, bli-
ver antennen ikke meget bedre. Der skal meget
længere radialer til. Antennen blev opgivet og
en ¼ bølge GP planlagt.

Figur 16. Strømfordelingen på 40 meter 
antennen (rød kurve).

Da der jo er 3 barduner på masten, er der stadig
2 ledige. Afstanden op til bardunen i en meters
afstand passer lige til en stråler på 40 meter. Op
med den; men afstemning umulig, altså samme

problem som da jeg lavede 80 meter GP'en.
Det skulle uden problemer være muligt også at
sætte denne tråd sammen med de to andre (160
og 80 meter), men jeg fravalgte dette og detu-
nede de 2 andre antenner, når jeg kører 40 m
(bruges også når en lytte antenne anvendes). 
Antennen var nu i resonans som planlagt - og
fødes direkte med 50 Ohms coaxialkabel. 

Figur 17. Det vertikale udstrålingsdiagram.
Maksimal udstråling i 25 grader.

Den har 36 Ohm + 10 Ohm jordtab = 46 Ohm. Nu
virkede den, og en af de første QSOer på den var
Tonga A31A i Pacific - den er sjælden og rimelig
svær på 40 meter. 

Figur 16 og 17 viser hhv. strømfordelingen og
det vertikale udstrålingsdiagram.

Figur 18. Skitse af antennen.
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I figur 18 og 19 har jeg skitseret antennen og
fødesystemet. Foto forrest i denne artikel viser
hele antennefarmen.

Mine personlige konklusioner vedrørende GP
antenner til HF
Undgå så vidt mulig at tilpasse en forkortet ¼ bøl-
ge GP med spole (eller antennetuner) i bunden.
Det giver altid større tab end topload eller L.
Tabet afhænger af Q-et i spolen og hvor effek-
tivt dit radial system er. Har du et ideelt ¼ bølge
radial system, er tabet minimalt, men ellers risi-
kerer du hurtigt at miste en betydelig del af
effekten. En ¼ bølge GP er det optimale, hold
dig væk fra væsentlig længere GP-er. Al erfaring
viser at de er meget svære at få til at køre effek-
tivt, med mindre du bor på en strand eller øde ø
omgivet af saltvand, idet de kræver rigtig god
jordkvalitet og et super jordsystem for at virke
effektivt til DX.

Efterskrift
Det er 3. sæson antennen er oppe og som skre-
vet i artiklen, har jeg altid taget den ned, når der
var storm i udsigt.  I år (2011) var der varslet
storm til søndag den 27 november, lige netop i
weekenden for CQWW CW contesten. Dette er
årets største begivenhed med stor mulighed for
at køre nye lande på 160/80 meter. Jeg tog der-
for den beslutning at lade antennen blive oppe.
TV2 sagde over 30 m/s i vindstødene - DR langt
hen ad vejen 25 m/s. Desværre var det TV2 der
fik ret. 

Antennemasten har jo et sæt barduner i ca. 15
m. højde; det er anbefalingen til det øverste sæt
fra Spiderbeam. Til dagen var der monteret et
sæt barduner i 7,5 meter af væsentlig kraftigere
polyester line, nok med mindst den tredobbelte
brudstyrke. 
Da stormen nærmede sig maksimum, sprang
øverste bardun i vindsiden. Jeg løsnede læside
bardunen og flyttede den om - den sprang i
løbet af to minutter. 

Konklusion: 1 mm barduner holder ikke. Jeg har
derfor bidt i det sure æble og erstattet dem med
2 mm kevlar barduner, som ifølge Spiderbeam
kan holde til  150 kg. Det positive var, at de lave
barduner holdt og masten så ikke ud til at have
besvær med at stå oprejst, selv med de øverste
10 meter uden barduner. 
Det gik kun ud over antenne trådene, da masten
svingede flere meter ud, men det betyder min-
dre.
Jeg vil dog fremover stadig tage den ned, når
der varsles fuld storm, til trods for at bardunerne
nu skulle kunne holde i al slags vejr.

Figur 19. Diagram af fødesystemet.

Prøv OZ i fire måneder!

Vi kalder det
prøvemedlemsskab:

4 numre OZ for 50 kr
Ring 66 15 65 11 for nærmere information

OZ
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Magnetisk antenne med
tre vindinger og rørkondensator

Af  DL1SER

Magnetiske loop-antenner kræver som bekendt
en afstemningskondensator, men på grund af de
høje spændinger der forekommer, er de fleste
almindelige drejekondensatorer næppe egnede.
En vakuumkondensator eller den her anvendte
rørkondensator er gode alternativer.

Magnetiske loopantenner er nyttige til portabel-
brug og når man hurtigt vil være QRV - eller når
pladsproblemer gør det svært at bygge større
antenner. Det er dog især på de højere HF-bånd
at denne antennetype er et godt alternativ til
konventionelle antenner. Endnu sværere bliver
det når man har sat sig for at køre på 40 eller 80
m. De fabriksfremstillede magnetiske antenner
til disse to bånd er oftest udformet som en
enkelt sløjfe med ganske stort omfang. Men her
skal der beskrives en mulig metode til brug på 7
MHz hvor loopen er foldet tre gange. Den har en
indbygget rørkondensator og giver gode resul-
tater med SSB-QSOer.

Virkningsgrad i forhold til frekvens
Magnetiske loop-antenner har den ulempe at
deres virkningsgrad afhænger stærkt af arbejds-
frekvensen. Dette forhold fremgår af formel 1:

Endvidere gælder formel 2:

Når man ser nærmere på formel 2, fremgår det
at bølgelængden indgår med 4. potens i lignin-
gen. En fordobling af bølgelængden med bibe-
holdelse af samme rammeareal resulterer altså i
en forringelse af strålingsmodstanden på 16
gange! Den udstrålede effekt afhænger desu-
den af den strøm der løber, og som tiltager i takt
med at frekvensen falder, så den resulterende
effekt kun forringes 4 gange. Alligevel fører det-
te forhold til at en magnetisk antenne til 10 m
båndet stadig på 40 m har en kun 9 dB ringere
gain (1 ½ S-grad). Fabrikanterne kompenserer
for dette tab ved at øge diameteren, og derfor
kan man finde magnetantenner med indtil 3,5 m
tværmål på markedet. En amatør som ikke har
plads til at opstille antenner med denne dimen-
sion, har så som eneste alternativ at bygge en
dobbelt eller tredobbelt loop. Samtidig bliver
det muligt at øge strålingsmodstanden. En mag-
netisk loop har normalt en meget lav strålings-
modstand.

Ganske vist opstår der ved en loop med flere vin-
dinger pga. den større materialelængde i for-
hold til overfladen en noget højere tabsmod-
stand, men den indgår kun lineært i formel 1.
Med en to eller tre vindingers loop opnår man
altså en bedre virkningsgrad ved samme fre-
kvens og samme diameter - end med en loop
med én vinding. Men man skal dog ikke heraf
drage den konsekvens at man kan forbedre
antennen ved at forøge vindingstallet endnu
mere. Magnetiske antenner taber deres
udstrålingsegenskaber når længden overstiger
en kvart bølgelængde. Forøger man længden
får man en forkortet elektrisk stråler hvis egen-
skaber ikke kan måle sig med en magnetisk loop.

Oversat fra CQ-DL juli 2005 og bearbejdet af 
OZ5RM; Rick Meilstrup, Geelskovparken 12, 1, 2960 Virum

Figur 1: Gain for forskellige
loop-antenner.
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Figur 2: En 3 vindinger loop er betydeligt mindre
og har samme virkningsgrad

Det er derfor fornuftigt kun at bygge en loop
med to eller tre vindinger.
Da jeg havde gjort mig dette klart, besluttede
jeg mig til at bygge en loop med tre vindinger til
40 m med en sidelængde på 80 cm. En antenne
med dette mål er stadig praktisk at transportere
og lader sig også stille op i en bolig. Den samle-
de længde af vindingerne andrager 4 x 0,8 m x 3
= 9,6 m. dvs. noget mindre end en kvart bølge-
længde.
Med beregningsprogrammerne MLOOP36 og
MMANA og derefter opstilling i et diagram kan
man danne sig et begreb om forstærkningen i
forskellige loop-typer i forhold til arbejdsfre-
kvensen. Det fremgår heraf at en loop på blot én
vinding må bygges væsentlig større for at opnå
samme virkningsgrad som en loop med tre vin-
dinger og en sidelængde på 80 cm. Ofte anbefa-
les det at bygge en cirkelformet antenne, for her
får man det bedste forhold mellem areal og
omkreds. Ønsker man at spare på materialer og
holde modstanden nede på et minimum, er det-
te sikkert rigtigt, men antenneberegningerne
med MMANA giver et andet svar når det drejer
sig om pladsproblemer. En loop der er bygget
som en cirkel, giver samme virkningsgrad med et
mindre antenneareal end en kvadratisk version.
Og diameteren er større end sidelængden på en
kvadratisk. Ønsker man at transportere anten-
nen, er den kvadratiske udførelse mest praktisk.

Figur 2 viser størrelsesforholdene mellem for-
skellige loops med samme virkningsgrad. Det
fremgår tydeligt hvor ringe plads en loop med
tre vindinger kræver sammenlignet med de
andre antenner. Det teoretiske gain af denne
slags loop (80 cm sidelængde) er på -6 dBd (altså
-6 dB mindre end en dipol). Sammenlignet med

en forkortet dipol-sloper er tabet 0,33 dBd. I
praxis kan man pga. de tab der nødvendigvis må
indgå, regne med 1 - 2 S-grader mindre end en
dipol i fuld størrelse. Det er ikke alt for tillok-
kende, men med en nogenlunde fri frekvens er
SSB-QSO'er med hele Europa mulige (og mere på
CW).

Dreje- eller rørkondensator?
De fleste HF-transceivere har en udgangseffekt
på 100 W. Hertil kræves en drejekondensator
med en pladeafstand på ca. 3 mm. Gamle kon-
densatorer fra radioer er uegnede. Der findes
dog i dag folk som fremstiller sådanne drejekon-
densatorer, men de er ikke særlig billige, og jo
større kapacitet, jo dyrere er de. Her følger for-
mel 3 for hvorledes man kan udregne den nød-
vendige kapacitet.

hvor L = induktansen af loopen i uH, C = kon-
densatorens kapacitet i pF og F = frekvensen i
MHz. Jo større induktansen af loopen er, jo lave-
re en kapacitet skal der til for at få resonans på
den ønskede frekvens.

Induktansen af en cirkelformet loop fremgår af
formel 4:

Her er L = induktansen i uH, S = loopens omkreds
i meter og d = rørets diameter i meter. Denne
formel gælder dog kun for cirkelformede loop-
antenner med én vinding. Induktansen af en cir-
kelformet spole afhænger af overfladen. Derfor
må formel 4 ændres så beregningen gælder for
en kvadratisk én-vindings loop (og her betyder l
sidelængden af loopen i meter). Vi får så formel
5:

Da induktansen desuden forøges med kvadratet
på vindingstallet, opnår man med tre vindinger
med 35 mm afstand en forøgelse af induktansen
på seks gange. Man kunne have forventet 9 gan-
ge, men afstanden mellem de enkelte vindinger
(længden af "spolen") reducerer induktansen.

Bestemmelse af kapaciteten
Ved en loop med tre vindinger og 80 cm side-
længde og lavet af 15 mm kobberrør skal man
iflg. ligning 3 og 5 bruge en kapacitet på 55 pF
til 7 MHz. Hver vinding har dog desuden en
egenkapacitet som skal trækkes fra den teoreti-
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ske værdi. Egenkapaciteten udregnes efter for-
mel 6:

Her er C i pF, og S står for hele omkredsen, dvs.
vindingslængden og angives i meter. Slutresulta-
tet giver for denne loop på tre vindinger en
kapacitet på 30 pF.
I modsætning hertil skulle en loop med én vin-
ding og samme sidelængde på 80 cm kræve brug
af en kondensator på 240 pF for at bringe den i
resonans på 7 MHz. 
Desværre lader antennen sig ikke også bruge på
30 m båndet. Her kræves der 17 pF, og da egen-
kapaciteten af vores loop er på 25 pF, ligger reso-
nansfrekvensen selv uden afstemningskondensa-
tor under 10,1 MHz. 

Ganske vist kunne man ved at forøge afstanden
mellem vindingerne forringe strålerens indukt-
ans og dermed øge den krævede kapacitet, men
det ville gøre konstruktionen uhåndterlig og
ødelægge fordelen med 30 pF til 7 MHz.

Nu mangler vi kun en passende drejekondensa-
tor, og den kan man købe eller selv bygge en rør-
kondensator - hvilket kan lade sig gøre langt bil-
ligere.

Opbygning af rørkondensatoren
Hertil kan man anvende almindelige kobberrør.
Mellem det inderste og det yderste rør skal der
være en afstand på 3 mm for at der ingen
spændingsoverslag sker. Hver gang man anven-
der bevægelige dele, opstår problemet med
større modstand i samlingerne, men det er sam-
me problem med drejekondensatorer med
slæbekontakter. 

Til imødegåelse heraf kan man anvende to serie-
forbundne kondensatorer hvis bevægelige dele
ikke har direkte kontakt med loopen. Butterfly-
kondensatorer eller split-stator kondensatorer
har denne positive egenskab, og samme princip
kan anvendes på rørkondensatorer.

Figur 3: Detalje af rørkondensatorens opbygning

Rørkondensatoren består af følgende dele: 
To 30 cm lange 18 x 1 mm rør som placeres lod-
ret forneden. Vha. overgangsstykker loddes dis-
se sammen med loopens ender.
Af et 10 x 1 mm kobberrør bøjer man i en skru-
estik et U med en benlængde på 15 cm.
En 13 mm x 1,5 mm silikoneslange som skubbes
over U'ets ben.
Teflontape.
En M6 møtrik af messing
En gevindstang M6 af nylon
Fire skiver af nylon, 7 mm diameter.
En firkantet træliste 15 mm x 15 mm, 150 mm
lang.

Figur 4: Trælister stiver konstruktionen af

Når man skubber U'et ind i de to store kobber-
rør, opstår der en seriekobling af to kondensato-
rer. Fidusen ved denne konstruktion ligger i at
der ikke skal nogen mekanisk klemmeanordning
til. Det største problem ligger i hvordan man pla-
cerer inderrøret i yderrøret uden at de rører hin-
anden. Derfor får U'et et overtræk af silikone-
slange for at isolere det. Yderligere omvikler
man slangen med flere lag teflon fra byggemar-
kedet (figur 3). Fordelen ved teflontapen er at
luftgabet mellem rørene formindskes så det er
lettere at skubbe U'et ind i yderrøret. I forsøgs-
fasen måtte jeg betale lærepenge og erkende at
det er særdeles vigtigt at teflontapen påføres så
tykt og ensartet som muligt. Silikoneslangen
blev sortbrændt på gennemslagsstedet hvis det-
te ikke var udført omhyggeligt. 
Man må være klar over at der er adskillige kV
mellem det indre og det ydre rør, og derfor må
det frarådes at vælge afstanden mellem dem
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mindre end 3 mm. Silikoneslangen tjener først
og fremmest som grundlag for at man kan vikle
et nogenlunde ensartet teflonlag på inderrøret.
Desuden har teflon høj varmebestandighed og
virker som smøremiddel for inderrøret. Teflon
forhøjer dielektrikumkonstanten - en positiv
sidegevinst, for rørkondensatorens kapacitet
øges i forhold til hvis man brugte luft som die-
lektrikum. Måske er der blandt læserne en eller
anden som yderligere kan komme med forbed-
ringsforslag, og forfatteren modtager dem ger-
ne. Forsøg med billigere isolationsmaterialer
skuffede pga. gennemslag.

Boring
Præcis i midten skal U-røret have boret et 7 mm
hul. Så lodder man M6 messingmøtrikken til den
øverste hulkant, og ved hjælp af M6 gevindstan-
gen af nylon kan man trinvist indstille hvor dybt
det bevægelige U-inderrør skal gå ind i det stive
ydre rør. Det gik let hos mig hvis man sætter en
firkantliste fast på loopen med de tre vindinger
(figur 4). I midten af listen laver man et 7 mm
hul. Gevindstangen skubbes gennem dette og
holder på denne måde stangen fast vertikalt
med en kontramøtrik foroven og en forneden.
For hver drejning af stangen kører U-røret læn-
gere ind i det ydre rør; drejer man den modsatte
vej trækkes U-røret udad. Den øverste ende af
gevindstangen forsynes med en stor knap som
gør det let at finindstille.

At lave en loop med tre vindinger adskiller sig
ikke væsentligt fra at bygge en loop af 15 mm
kobberrør med bare én vinding. Den væsentlige
forskel er blot at man skal montere tre vindinger
med 30-35 mm afstand. Brugen af kobberrør gør
at hele konstruktionen bliver mekanisk mere sta-
bil. De tre sider af loopen svejses eller loddes
sammen. Det fjerde stykke rør loddes en smule
skævt på så at ramme to (rør 5, 6 og 7) har den
nødvendige afstand til første ramme. Det otten-
de rør sættes tilsvarende skævt på, og den sidste

ramme placeres parallelt med de to første ram-
mer.
For at øge stabiliteten endnu mere anvendes
plasticholdere til rør. I disse holdere skruer man
en ca. 20 mm lang gevindstang af nylon ind.
Hele konstruktionen anbringes bedst på en flad
plade med rørholdere eller lignende, og for at
sikre at antennen ikke drejer sig har jeg anbragt
to lodrette trælister (figur 4). Nu mangler vi blot
en koblingslink. Den fremstilles let af RG-58 som
vist på figur 5a og b. Hermed får vi en tilpasning
fra usymmetrisk coax-kabel til den symmetriske
magnetiske loop.

QSO'er med "Matt-Tri080"
Under de første afprøvninger må vi finde anten-
nens resonanspunkt, og derfor indstiller vi trans-
ceiveren på 7.050 MHz. Som ved andre magneti-
ske antenner skal man først indstille kapaciteten
indtil der høres maximal støj på radioen. Derpå
startes senderen, og man drejer på U-stykkets
indstilling i små ryk til SWR er mindst mulig. En
omdrejning på gevindstangen bevirker en
ændring af resonansfrekvensen på ca. 10 kHz.
For at amatørbåndet på 40 m skal U-stykket kun
forskydes ca. 10 mm alt efter hvilken del af 40 m
båndet man ønsker at bruge. Det er højst tæn-
keligt at man også kan bruge antenne på 80 m
båndet vha. extra kapacitet (en ring af uafsluttet
coax-kabel). Til dette formål skal der anvendes et
kabel på godt 1 m, helst RG-213. Med rørklem-
mer kan man forbinde inder- og yderleder til rør-
kondensatorens yderside. Den anden ende af
kablet skal være åben. For at forhindre spænd-
ingsoverslag bør yderlederen af kablet være ca.
10 cm kortere end den isolerede inderleder. Det
er dog ikke afprøvet endnu. Men man må regne
med et tydeligt ringere resultat i forhold til en
dipol i fuld størrelse (figur 1). Denne antenne er
blevet anvendt med 100 W på 7 MHz til QSO
med stationer over hele Tyskland. Antennen stod
på tagterrassen, nogle gange også inden døre.
Jeg har også haft forbindelser med OH-, ON- og

Figur 5a og b: Sådan laves en koblingslink af coaxialkabel.
(Hvis du vil have detailforklaringerne med): Inder- og yderleder loddes sammen. - Fjern skærmstrøm-
pe og isolering på 2 cm.  - Fjern ca. 2 cm af den ydre isolation så skærmen er fri. - Vilkårlig længde

kabel med coaxialstik. Her loddes enden af kablet til skærmen.
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G-stationer. De fleste rapporter er 2 S-grader
dårligere end den forkortede dipol jeg sammen-
lignede med. Dipolen gik fra tagterrassen i 9 m
højde og skråt ned i haven og var 12 m lang med
en spole på 22 uH 4 m på hver side af fødepunk-
tet. Man må ikke forvente vidunder-resultater,
men som ferieantenne eller i mangel af bedre
virker magnetantennen godt. Som modtageran-
tenne viste loopen sig lige så god som dipolen.
Nok er signalerne lidt svagere, men forstyrrelser
lader sig ofte fjerne ved at dreje antennen. (Og
en loop-antenne er langt mere selektiv end en
dipol over for signaler uden for båndet. '5RM).

Kompromiser
Ved brug af tykkere rør (22 mm i stedet for 15
mm) kan man sikkert øge effektiviteten noget.
Det går så til gengæld ud over vægt og udgifter
og gør antennen mere klodset. Man må nok fra-
råde at bruge antennen i bygninger af jernbe-
ton, også hvor der er metalpladetag eller -mure.
Antennens magnetfelt kan godt trænge gen-
nem murværk og tegl, men jernbeton afskær-
mer meget. (Det er dog et forsøg værd; jeg har
afprøvet to magnetantenner, og de virkede gan-
ske godt i et jernbetonhus. '5RM).

DL2PM og DL4SEE har hjulpet med beregninger
og har bygget antennen og er kommet til lig-
nende resultater.

Litteraturliste
Weidle, DL1SER: Eine Magnetische Antenne aus
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1/97 s. 37
Postruma; WD8PUO: Miniature Magnetic Loops,
Elecraft 8/01

Franz, DL6YBS: Funk Spezial 34, 1995
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Gontcharenko, DL2KQ: MMANA jetzt in
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Vertikalantenne til 6 bånd
Normalt bliver en antenne til flere bånd forsynet med
traps, spoler, tilpasningsled eller andre anordninger,
der4 skal sørge for resonans på de ønskede bånd. Det
er ikke tilfældet med denne antenne. Hvor man sim-
pelt hen er i stand til at variere længden på stråleren
ved hjælp af en lille elektromotor, der styres inde fra
shacket. Antennen er til båndene fra 20 til 6 meter, og
består af et lodret 4,6 meter langt PVC-rør. Toppen af
røret forsynes med en rulle (f. eks. en taljeblok).
Udvendigt ved foden af røret anbringes en tromle,
hvorpå antennetråden, der består af forholdsvis tynd
kobbertråd, kan opvikles. 
Antennetråden går fra tromlen op langs ydersiden af
røret, og ender i en isolator. Den er fastgjort til en line,
der fortsætter op til rørets top, gennem rullen og ned
i røret, hvor der anbringes en kontravægt. 
Idéen er nu, at tromlen med antennetråd ved hjælp af
en lille motor kan bringes til enten at rulle tråd ud, der
pga. kontravægten trækkes opad, eller rulle tråd ind.
På den måde kan stråleren (den lodrette antennetråd)
gøres så lang eller kort som ønsket, og antennen kan
afstemmes til resonans på hvilken som helst frekvens
mellem 20 m og 6 m. Den oprullede antennetråd korts-
luttes med nogle kobberstrimler, så den ikke virker
som forlængerspole. Som alle andre vertikale antenner
skal den forsynes med et passende jordplan. 
Artiklen beskriver den mekaniske opbygning med
både tekst, fotos og tegninger.
XE1/W5FG: Eine Vertikalantenne für sechs Bänder. CQ-
DL 8/2006 side 556 -559

OZ8XW

Figur 6. Den færdige antenne
under test

Fra andre blade
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MLA er første gang beskrevet i år 1899, så det er
ikke en ny antenne type, men måske 'glemt'
gennem mange år. 

Den seneste brug af MLA som kommerciel sen-
der antenne, var da USA benyttede MLA under
Korea og Vietnam krigene.
Hvorfor de benyttede MLA, kan jeg kun gisne
om, men jeg kan forestille mig, at effektiviteten
var større, den mekaniske størrelse mindre. Kort
sagt, så kan jeg ikke forestille mig at USA's mili-
tær ville benytte MLA, hvis den ikke havde for-
dele overfor de piske, som normalt var en del af
deres Jeeps og andre køretøjers antenneinstalla-
tion. 

Jeg har læst meget om MLA, - og blev fascineret
af denne antenne type, hvorfor jeg tilbage i
1990 begyndte at beregne og beregne. Jeg sad
først i timevis med min matematiske lommereg-
ner og senere med computeren. 
I 1991 så min første MLA for kortbølge, 10-30
MHz. dagens lys. Den var en succes, så i årene
herefter er det blevet til omkring yderligere 4-5
MLA alle for 10-30 MHz.
Der har dog også været fiaskoer. 

Det har specielt været konstruktionen af kon-
densatoren, som har været problemet. Konden-
satoren kan jo bygges på 100 forskellige måder,
og i nogle tilfælde, har jeg nok været for kreativ,
idet jeg har haft ild i flere konstruktioner, og
dette med en tilført HF effekt på kun 100 W.
Men fiaskoer lærer man af, så i dag ved jeg i
hvert fald, hvordan man ikke skal konstruere
kondensatoren.

I øvrigt har jeg eksperimenteret med forskellige
vertikale antenner, og jeg har bygget en full size
2 el. qubical quad. 
Skal jeg kort oplyse mine erfaringer angående
antennerne, så placeres de således i forhold til
effektivitet.

• Quad
• 3 elements beam
• Magnetisk loop
• Dipol
• Vertikalantenne

Jeg er ikke i tvivl om rækkefølgen, idet dipolen
er generel dårlig, hvis den ikke er oppe i
omkring mindst 1 bølgelængde over jord, og
den vertikale antenne tiltrækker altid uhyggelig
megen støj. 

Figur 1. Principdiagrammet for en MLA.

MLA tiltrækker ikke støj, den er ekstremt smal-
båndet og kan placeres umiddelbart over jord
eller indendørs uden at ydelsen falder nævne-
værdigt. Derfor får MLA uden tvivl 3. pladsen.
MLA er en afstemt lukket svingningskreds, uden-
for resonansfrekvensen sker der ikke andet end
at du får et ubrugeligt VSWR forhold, som igen
gør at kredsen ikke tilføres effekt. På resonans-
frekvensen får du oftest et VSWR på under 1,3:1,
og du afgiver nu fuld effekt til antennen.

Fordele og ulemper ved MLA
Fordele:
• MLA skal ikke forsynes med radialer eller

afstemningsspole.
• MLA kan placeres umiddelbar over jord, da

jordens ledningsevne ikke har betydning for
antennens magnetiske felt.

• Den er mekanisk lille, men med høj virknings-
grad, kan afstemmes kontinuerlig indenfor
dens frekvensområde, optimal VSWR over
hele frekvensområdet.

Af OZ2DQ, Ole Kristoffersen
ole.kristoffersen@youmail.com

Magnetisk loopantenne (MLA)
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• Der skal aldrig benyttes antennetuner.
• Kan benyttes på alle typer transceivere, og

der er intet effekttab grundet optimal tilpas-
ning.

• Teoretisk forstærkning i forhold til en ½ bøl-
ge dipol i frit rum er -0,4 dB.

• Ved i praksis at sammenligne MLA mod en ½
bølge dipol placeret under ½ bølgelængde
over jord, performer MLA langt bedre, bl. a.
grundet at den ikke påvirkes af jordforhold,
bygninger og andre genstande i nærheden.

• God til såvel lokal som DX jagt, idet den
udstråler både lavt og stejlt, uagtet at den
placeres umiddelbar over jord.

• Grundet skarp retningsvirkning og et meget
højt Q, dæmpes QRM med > 35 dB.

• MLA kan med fordel monteres indendørs,
f.eks. på altan, udestue, loft, o.s.v., idet det
magnetiske felt stort set ikke dæmpes af byg-
ningsdele, herunder også metal. Til modsæt-
ning dæmpes det elektriske felt meget af byg-
ningsdele og metal.

• Harmoniske fra senderen dæmpes mere end
35 dB. 

160mm MLA fødepunkt.

Ulemper:
• En fjernbetjening til afstemning er absolut

nødvendig.
• Kondensatoren skal have stor pladeafstand,

være meget tabsfattig.
• Kondensatoren er kostbar, såvel ved køb som

ved selvbyg.
• Selvbyg af MLA er kompliceret, og kræver

meget stor omhu, for at opnå et godt resultat.
• Skal eventuelt forsynes med rotor, hvis du

ønsker 180 graders dækning.
• MLA er kostbar, også ved selvbyg,

Materialevalg
Jeg benytter kun kobber fordi det har en bedre
ledningsevne end aluminium, og det er lettere at
arbejde med.
Den specifikke ledningsevne for kobber er 0,017,
for aluminium er konstanten 0,027. Ledningsev-
nen for kobber er altså mere end 35 % bedre i
forhold til aluminium. Man ser jo, at de kom-
mercielle udbydere af MLA, såsom AMA fra Tysk-
land og MFJ fra USA, udelukkende benytter alu-
minium. Dette kan jo ikke være fordi egenska-
berne ved aluminium er bedre, for teorien siger
noget helt andet, men det skyldes nok prisen og
måske skelen til vægten, idet kobber er langt
dyrere og tungere end aluminium.

Kobberprofil
Hvilken en profil du vælger, vil jeg mene er lige-
gyldig; altså om du benytter kobberrør eller
fladt kobberbånd  Jeg har benyttet begge dele.
Fladt kobberbånd med dimension 5 mm. x 80
mm. og kobberrør med en diameter fra 22 mm.
til 160 mm. Husk, jo større en overflade dit kob-
ber har, jo større en effektivitet (udstråling/lave-
re tab). 160 mm kobberrør er svært at få fat i,
svært at bøje til en loop, og vanvittig dyrt.

MLA med vacuumkondensator
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Så skal jeg være realistisk, så anskaf noget 22
mm blødt kobberrør i nærmeste byggemarked.
Det kan købes til omkring 3-400 Kr. for 5 meter,
og det kan du selv bøje ved at varme det op.

Variabel kondensator
Her benyttes oftest en butterflykondensator
eller en vacuumkondensator. Jeg har i tidens løb
bygget flere butterflykondensatorer i kobber.
Men da pladeafstanden skal være omkring 10
mm bliver det en større sag, så det er en stor
udfordring for selvbyggeren. 
Kondensatoren er igen bygget i kobber for at
fastholde meget lave tab. Ligeledes har jeg
benyttet sølvlodninger af hensyn til tab. 
En vacuumkondensator er at foretrække, men
disse er svære at få fat i. De kan dog købes hos
forskellige firmaer i USA som brugte men teste-
de. Dog er prisen lidt af et problem, for prisen på
en brugt vacuumkondensator fra USA løber
nemt op i 2-400 US$. - altså måske kr 2000 til
2500. 
Du må under ingen omstændighed benytte en
almindelig drejekondensator med slæbesko, det
ender med garanti i en katastrofe.
En variabel kondensator kan dog bygges på
mange måder. Som 2 store statorplader, hvor
rotorpladen skydes imellem, som 2 store cylin-
dre, hvor 2 mindre skydes i. Mulighederne er
mange, blot husk at bevægelige kondensator
dele ikke må være strømførende. Med en sende-
effekt på 100 W. skal din kondensator kunne
modstå omkring 10 KV. - og en strøm på mellem
10 og 30 A.

Den færdige antenne opbygget i en trækasse
hvorpå der med gummipakning kan monteres
en plexiglasplade, således at antennen er pakket
vandtæt ind.

Sammenkobling af vacumkondensator og 
gearmotor.

Motorstyring af kondensator
Her har jeg udelukkende brugt små DC motorer
med udveksling/gearkasse, så hastigheden bliver
tilstrækkelig lav for nem afstemning. En simpel
kontrolboks med mulighed for lav hastighed for
afstemning og højere hastighed for båndskift.

MLA for VHF 2 meter. Den er på størrelse med
en lille kagetallerken.
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Ingen automatisk tuning. Tuning foregår ved at
starte senderen op med ganske få watt, der hol-
des øje med VSWR meteret, mens du tuner via
kontrolboksen. Når VSWR er meget nær nul, så
er du på resonanspunktet.
Senest har jeg bygget en MLA for 2 meter bån-

det, og den er nuttet. Den fylder ikke mere end
en kagetallerken, og performer bedre end min
vertikalantenne. Har du spørgsmål angående
MLA er du velkommen til at kontakte mig.
Programstumper (i basic) til beregning kommer
på EDRs hjemmeside.

Jeg har i mange år haft ideen til dette lille week-
endprojekt liggende i skuffen samt hovedingre-
diensen - en 50 Ohm ikke-induktiv tykfilmsmod-
stand i et TO-220 hus med 1 % tolerance, som
kan klare 50 Watt - med god køling. 
Dimsen hedder MP850. Jeg fik endelig taget mig
sammen, da min FT-897 havde et problem med
selvsving i senderen på UHF efter i øvrigt aldrig
at være brugt på dette bånd før. 
Min ca. 40 år gamle oliekølede 100 W dummy
load bestående af 20 X 1 kOhm i parallel virker
nogenlunde til HF, men gik helt i agurk på 433
MHz. Så jeg måtte have fat i loddekolben.
Konstruktionen er yderst simpel, så her kan også
begyndere være med. Der er kun få komponen-
ter og en af hemmelighederne består i korte for-
bindelser og 50 Ohm impedans fra stik til belast-
ning, hvilket næsten er tilfældet i denne kon-
struktion. 
Fra et BNC hun chassisstik loddes en stump tråd
ned til et lille stykke selvklæbende 50 Ohm stri-
pline. I den anden ende af den sidder 50 Ohm
modstanden.
Stelsiden af modstanden skal sidde så tæt på stel
som overhovedet muligt. I første forsøg bukkede
jeg stelbenet op til den loddeterminal under
møtrikken der holder modstanden. Selvom det
kun var ca. halvanden cm, blev VSWR ikke opti-
malt. 

Figur 3. Det samlede diagram af dummyload
og detektor

Jeg borede i stedet et lille 2 mm hul ved siden af
benet og skruede en lille selvskærende skrue i fra
rodekassen som der kunne loddes på. Det virker.
Fra striplinen monteres også en diode. Jeg har
brugt en 1N4148 fra skuffen, men mange andre
f.eks. BAV 21 er også gode til formålet.
Den anden ende af dioden forbindes til en 10 nF
keramisk afkoblingskondensator, hvor den
anden ende er loddet til stel på en loddeterminal
under skruen, der holder modstanden. 
Fra kondensatoren har jeg brugt en 47 kOhm
modstand som forbindelse til en 10 nf gennem-
føringskondensator hvor DC spændingen føres
ud af boksen. Det hele ses tydeligt på figur 1.
Modstanden sidder der kun fordi jeg (dum som
jeg jo er!) to gange i træk brændte dioden af,
fordi digitalvoltmeteret fejlagtigt stod på 10A -
altså nærmest en kortslutning da jeg testede. 
Det undgår man så med seriemodstanden. 

Af: OZ5XN Allan Nelsson 50 Watt dummyload til UHF med detektor
for præcisions effektmåling

Fig. 2 Stumpernes place-
ring i boksen.

OZ
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W3DZZ er en trap-antenne for 40 og 80 meter.
Mange bruger nok også antennen på andre
bånd med en antenne-tuner, selvom producen-
ten advarer imod dette. "Do not use the 40/80m
version on any other bands for transmitting,
even not with an antenna tuner! Otherwise you
might damage the balun or the traps". 
Her er dette løst ved at tilføje en ekstra anten-
netråd parallelt med den eksisterende. Dette er
et kendt setup, men vil den ekstra antennetråd
have indvirkning på den oprindelige antenne?
Svaret er nej.

Efter at have forkortet 40 meter- og 80 meter-
delen til den rigtige resonans-frekvens, tilføjede
jeg 2 x 4,95 m antennetråd ca. 15cm under
antennen. Som afstandsstykker brugte jeg nogle
stykker plastvandrør, som er skåret til i passende
længde - ca. 20 cm. 

Figur 2. Afstandsstykket

Antennen kan nu anvendes på både 80, 40 og 20
meter uden antennetuner! Forholdet for 40/80
meter var uændret. Samtidig havde jeg opnået
et SWR på 1.2:1 på 20 meter. I toppen er de to
afstandsstykker filet ned, så de passer op imod
balunen. 
Ved at bore et hul i røret kan det fastgøres med
en kabelstrip. I enden af den nye antennetråd
anvendes et tilsvarende afstandsstykke. Dette
saves der et spor i, så det kan fastgøres til hoved-
dipol. 

Figur 3. Antennebalunen med 
de to afstandsstykke

Også her bores et hul i røret, så det kan fastgøres
med en kabelstrips. For at få 20 m-delen til sidde
udspændt bør man bruge en nylonsnor fra de
yderste afstandsstykker og op til 40 m trap.
Trådlængden på 4,95 m er tilpasset 14.220 MHz.
For at sænke centerfrekvensen bør den være 10-
20 cm længere.
TR note: Det lyder underligt at kalde en W3DZZ
antenne for en 80/40 meter antenne. Ifølge så
vel Rothammel som ARRL's antennebog er en
W3DZZ en 5 bånds antenne. 

Figur 4. Her ser vi hvordan afstandsstykket
sættes fast til balunen

Modifikation af W3DZZ 40/80
for brug på 20 m uden tuner

Af LA6UKA, Kjell M. Søyland
Oversat fra Amatørradio 
nr. 2 2008 af OZ2KMP

Figur 1. Oversigt over den modificerede antenne OZ
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Efter at have været QRT i mange år pga. arbejde
er jeg nu kommet tilbage på båndene. I første
omgang på 10, 15 og 20 meter, men så kom
behovet for at komme i luften på 80 meter bån-
det. Siden licensen som OZ8RH kom i hus i 1958,
har jeg prøvet mange forskellige trådantenner
som G5RV, W3DZZ, dipoler, zeppantenner, lon-
gwire og V-antenner. Jeg har aldrig været til-
freds med forkortede antenner af den ene eller
anden art. Min nye dipol skulle derfor være 2
gange ¼ bølgelængde med en 1:1 balun og 50 Ω
koaksialkabel.

OZ8RH multibånd dipol
Denne antenne adskiller sig ikke teoretisk fra
dipolantenner, men jeg har fundet en praktisk
udformning på en flerbåndsantenne, hvor man
med ét koaksialkabel kan komme på 80 meter
og 40 meter uden antennetuner. 
Ja, der kan uden videre tilføjes endnu et bånd.
En effektiv antenne til 80 meter eller 40 meter er
en dipol en halv bølgelængde lang og fødet
midtpå. 
En 80 meter dipol består således af 2 tråde hver
ca. 20 meter lange.

Figur 2. 600 Ohm åben feeder med SP-120
afstandsstykker.

Kan man finde plads hertil, er en sådan antenne
at foretrække, for hver gang man indgår et kom-
promis med forkortningsspoler og lignende, får
man en dårligere antenne. Dipoler til flere fre-
kvenser kan kombineres med fælles fødepunkt.

Balun
En halvbølgeantenne, der fødes i midtpunktet,
er en balanceret antenne. Hvis den fødes direkte
med et 50 Ω koaksialkabel, vil der løbe HF på
ydersiden af kablet, og det vil ændre på impe-
dansen og på udstrålingsforhold, og samtidig er
der risiko for BCI og TVI. Der skal derfor bruges
en balun 1:1. 
En balun (udtales med tryk på første stavelse)
omsætter en balanceret impedans til en ubalan-
ceret ("balanced to unbalanced"). (En unun er
"unbalanced to unbalanced"). 
Med en 600 Ω"open wire" får man også en god
tilpasning, og denne antenne kan bruges til fle-
re frekvenser. Den kaldes en midtpunktfødet
zeppantenne.

Ét fødepunkt
Jeg valgte at konstruere en antenne til både 80

meter og en til 40 meter med samme fødepunkt
og fødet med et 50 ? coaxialkabel. De to tråde
adskilte jeg med 120 mm spredere, som ved en
600 ? "open wire".  Til sådanne open wire fee-
dere har jeg tidligere brugt elektrikerrør af plast,
men det kan give utilsigtede problemer i regn-
vejr og fugtigt vejr. Da jeg i 2010 besøgte Ham
Radio Messe i Friedrichshafen, fandt jeg hos:

www.dx-wire.de
nogle plastikspredere (afstandsstykker), som jeg

brugte til en 600 Ω "open wire". De er særdeles
velegnede til min kombinerede 80/40 meter
antenne. 

Af: OZ8RH, Ryan Holm,
Klintevej 35, 7500 Holstebro

OZ8RH multibånd dipol

Artiklens forfatter Ryan Holm,
licens som OZ8RH i 1958. Har
undervist i elektronik i folkesko-
len og på Danmarks Lærerhøjsko-
le. Forfatter til en lang række
elektronikbøger. Har tidligere
skrevet for forskellige elektronik-
blade. I 11 år videnskabsjournalist
hos Jyllands-Posten. Stifter af for-
skerkonkurrencen Unge Forskere
og medstifter af European Union
Contest for Young Scientists.

Figur 1. Her ser vi så multibånds dipolen
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Der anbefales 70 - 100 cm afstand mellem
afstandsstykkerne. Jeg foretrak en afstand på 30
cm mellem afstandsstykkerne.
Man kan selv konstruere en balun, men jeg valg-
te den hurtige løsning at købe en fabriksfrem-
stillet balun. Jeg har altid været glad for den
tyske Fritzel. Det er god kvalitet, og den klarer
let 1 KW, så den valgte jeg, skønt det er en tung
sag. Som coaxialkabel bruger jeg RG213, så kabel
og balun vejer godt til. 
Jeg valgte derfor at understøtte fødepunktet.
Her gjorde jeg dyre erfaringer. Jeg endte med at
bruge en mast af glasfiberrør, som TR beskrev i
OZ 10/2010.

Figur 6. Nærbillede af sprederne

Støttemast
Skal antennen bruges til lavere effekter, kan
man bruge et tyndere/lettere kabel. Man kan
også få en lettere balun eller selv konstruere en.
Så er der ingen grund til at understøtte føde-
punktet, men lade antennen svæve frit i luften.
Skal man, som jeg, understøtte, må man ikke
bruge en metalmast. Så går alle gode egenska-
ber fløjten. 
Mange anbefaler karpefiskestænger. En 12
meter teleskopstang af glasfiber måtte være en
god løsning. Den prøvede jeg også. 

Det var ikke en god løsning, for selvom jeg ikke
brugte de 2 sidste meter af stangen, klaskede
den sammen og lå knust på græsplænen. 
Den kunne ikke bære vægten af kabel og balun.
Selv ikke med barduner. Karpefiskestænger kan
kun anbefales til vertikale antenner, men hertil
er de også særdeles velegnede.

Glasfiberrør
Glasfiberrør med en længde på 120 cm kan sam-
mensættes til en mast.  (OZ 10/2010). 
Glasfiberrørene fås hos www.tecadi.de. 10 stk.
koster 50 Euro. 
Man kan få dem billigere på radioamatør-mes-
ser. Jeg købte f.eks. 20 stk. på AFU-Fachmarkt
Hannover i november 2010 for 30 Euro 

Fundamentsskrue
OZ7TA har i sin artikel i OZ konstrueret et bund-
beslag. Jeg fandt hos www.deto-aps.dk en 55 cm
lang fundamentsskrue, som man "skruer" ned i

Figur 7. Fundamentsskruen

Figur 5. Fødepunktet med balun er
understøttet af en glasfiberstang
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jorden, og den virker fint med min glasfiber-
mast. 
Den kan bruges til solparasoller og vasketøjssta-
tiver, og LIDL og ALDI har af og til sådanne på til-
bud.

Måling på antennen
Antennen hænger foreløbig mellem to træer i
henholdsvis 8 meters højde og 13 meters højde.
Da antennen var på plads, gik jeg straks i gang
med at måle med en AUTEK RF-1. 
Forventeligt lå resonanspunktet i den lave ende
af 80 meter båndet på 3530 kHz, men det passer
mig fint. 

Figur3. VSWR udlæst på AUTEK RF1

Det er meget enkelt at bruge en AUTEK RF-1.
AUTEK RF-1 er i lommestørrelse og let at have
med "i marken", når der skal måles på antenner.
Den kan bruges til at tjekke antenner og anten-
nekabler. 

Den består af en mikroprocessor og en sender,
der i 5 bånd kan sende fra 1,2 MHz til 34 MHz
med firecifret frekvensudlæsning. 
Den kan måle impedanser fra 0 til 2000 Ω, stand-
bølgeforhold fra 1 til 15:1, kapacitet fra 0 - 9999
pF og reaktans fra 0,04 µH til 300 µH. 
Hvis man samtidig taster FREQ og SWR, måles
antennens standbølgeforhold ved forskellige
frekvenser. 
På samme måde kan FREQ og Z tastes samtidig,
og antennens impedans måles ved forskellige
frekvenser. 
Denne funktion glæder jeg mig til at bruge, når
jeg skal til at arbejde med lodrette antenner. 
Der skal henvises til en artikel om AUTEK RF-1 af
OZ7TA i OZ april 1996.

Beregning af antennelængde
Længden af en dipolantenne beregnes med
formlen:

λ = 300/f (MHz)

λ er bølgelængden i meter og f er frekvensen i
MHz.

Bælgelængden for en 80 meter antenne ved 3,7
MHz bliver således:

λ = 300/3,7 meter
λ = 81,08 meter

Da elektromagnetiske bølger udbreder sig med
lavere hastighed i kobbertråd end i luften, skal
man regne med en forkortningsfaktor på 0,95. 

Antennelængden bliver så 81,08 x 0,95 = 77,02
meter. 
En kvartbølge antennetråd til 80 meter bliver
således 19,26 meter lang.

Begynd med at lave antennetråden lidt længere
end beregnet. Så kan der senere klippes af, til
resonanspunktet ligger der, hvor du ønsker det.
Tilsvarende beregnes antennelængden for 40
meter for f.eks. 7150 kHz, når der er taget hen-
syn til forkortningsfaktoren:

λ = 300x0,95/7,150 meter 
λ = 39,86 meter

En kvartbølge tråd bliver således 9,97 meter
lang.

Tilføj endnu et bånd til antennen
De spredere, jeg har brugt, har også et hul i mid-
ten. De er velegnede til at bære endnu en anten-
netråd, og antennen kan så udvides til endnu et
bånd efter ønske. Det kunne være en dipol til 20
meter.

Multidipol antenne
Man kan have en række dipoler til forskellige
frekvenser med fælles fødepunkt, f.eks. til 80, 40
og 20 meter båndene. 
Er den i brug på 80 meter båndet, har den en
impedans på 60 - 70 Ω, og de to øvrige dipoler
har ingen eller ringe indflydelse på denne dipol,
da de ikke er i resonans, og derfor har en høj
impedans over for det udsendte signal. Der vil
løbe en meget lille strøm i dem. 
Man kan have 80, 40, 20 og 10 meter dipoler
med fælles fødepunkt. Føjer man en 15 meter
dipol til, går det galt, fordi 15 meter er 1/3 bøl-
gelængde af 40 meter.

Man kan dog prøve, om 40 meter dipolen fun-
gerer på 15 meter. Den kan virke tilfredsstillen-
de, da 15 meter (21 MHz) er 3. harmoniske af 40
meter (7 MHz). Hvis 40 meter dipolen er "skåret"
til CW båndet, kan den på 15 meter passe fint i
telefonibåndet . 
Jeg fik med mine dipoler ikke noget brugbart
resultat på 15 meter.
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For nogle år siden brugte jeg et stykke 300 Ω
twin lead til en lignende 80/40 meter dipol. Den-
gang havde jeg ingen mulighed for at måle på
antennen. Nu foretrækker jeg en større afstand
(end 1 cm) mellem dipolerne. Den opnås meget
fint med afstandsstykkerne fra DX-WIRE.

Antennen i praksis
Da antennen var på plads, viste målinger med
AUTEK RF1, at det var lykkedes at lave en god
antenne, og at 80 og 40 meter delen ikke måle-
ligt influerede på hinanden. 
Med min Elecraft K3 kunne jeg ved lav udgangs-
effekt se, at standbølgeforholdet var meget fint. 

Det var ikke nødvendigt at bruge den indbygge-
de antennetuner. Tilpasningen var i orden. Men
når man alligevel har en ATU, kan man ligeså
godt gå med livrem og seler og bruge den. 
På 80 meter og 40 meter har jeg med 110 W kørt
mange QSOer, og de stationer, jeg kan høre, kan
også høre mig med god styrke. 

Der har været interesse for at høre, hvordan jeg
har konstrueret en 80/40 meter dipol, så derfor
denne artikel i OZ om "OZ8RH multibånd dipol".

Målinger med AUTEK på Multibånd dipol

Frekvens SWR Impedans Målt på K3
kHz ΩΩ SWR

3500 2,7 28
3550 2,0 30
3600 1,4 39 1,1:1
3610 1,4 42 1,0:1
3620 1,3 43 1,0:1
3625 1,3 45 1,0:1
3630 1,1 46 1,0:1
3650 1,3 50 1,0:1
3700 1,5 55 1,0:1
3785 2,3 44 1,8:1

7000 2,7 40
7100 1,4 51 1,1.1
7150 1,4 41 1,0:1
7200 2,3 30 1,5:1

Det har jeg brugt:
Fundamentsskrue KSF 60, Kompakt allroundsæt
hos www.deto-aps.dk.

Spreder 120 mm, SP-120 hos www.dx-wire.de.

Duplexklemme (edelstahl) hos www.dx-wire.de.
Glasfibermaster hos www.tecadi.de.

Fritzel Balun 1:1, FR1022.1, hos www.mwe.dk.

AUTEK RF-1 hos www.mwe.dk .

Figur 4. VSWR udlæst på Elecraft
K3

Husk !
Stof til OZ september skal være fremme hos

modtageren
- spalteredaktører - hovedredaktør  m. fl. -.

senest d. 26. august
og gerne lidt før.

OZ
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Det er ikke blevet lettere med årene at få tilla-
delse til at opsætte antenner. 
Det vil dog næppe nogensinde blive forbudt at
sætte en flagstang op. En sådan har også været
annonceret i OZ, men uden antenner, så det må
vi gøre noget ved. Derfor har jeg bygget en
multibånds GP, der lige passer inden i og dermed
gøres antennen helt usynlig.
Ligeledes er glasfiberstænger blevet populære,
især til portabel brug. Antennen kan også træk-
kes udenpå en sådan. I begge tilfælde har man
en effektiv antenne også til DX.
Til flagstangsantennen er anvendt en 12 meter
høj glasfiber flagstang og til portabel antennen
anvendte jeg de øverste 10 meter af en 15 meter
fiberstang fra www.DX-wire.de.
Alle de viste simuleringer er foretaget med
MMNA, der er et gratis program, som kan down-
loades fra internettet. Jeg har ligeledes prøvet
simuleringerne med NEC4, der jo er et købepro-
gram - resultatet bliver stort set det samme.
Endepunktsfødede antenner kræver et godt
jordplan. Jordplanet kan enten laves som eleve-
rede radialer eller radialer liggende på jorden.
Hvis man vil anvende eleverede radialer, skal
man have mindst 2 afstemte til hvert bånd.
I de fleste tilfælde er det lettest at lægge dem

på jorden eller lige under jordoverfladen. Radia-
ler på jorden skal være så lange som muligt og
en håndregel siger, at der skal være mindst 16.

Antennen, jeg her vil beskrive, er en 4 (5) bånds
GP efter "The Coupled-Resonator" princip (også
kaldet sleeve princippet). 

Figur 1. Skitse af trådarrangementet.

Foto 1. Hele antennen

Figur 2. Maksimal udstråling i 26 grader

Figur 3. Strømfordelingen.

Princippet beskrev jeg i april nummeret af OZ
1996 for multibånds dipoler, men det kan også
anvendes til GP antenner. Princippet virker dog
kun på en ¼ bølge GP. 

Af:  OZ8BZ, Benny Hansen Multibånds GP i flagstang
eller på en fibermast

Kritisk gennemlæst og kommenteret af OZ7YY Finn Hoffmann



6 _____________________________________________________________________________ OZ Januar 2013

Antennen har den fordel at den er ¼ bølge-
længde på alle båndene og at den kan  fødes
direkte med et 50 Ohm coaxialkabel. Strålings-
modstanden er ca. 36 Ohm, men impedansen
nærmer sig de 50 Ohm, idet formlen for den er:
Impedans = Strålingsmodstand + tab, hvor tab er
HF-modstanden i antennetråden samt tab i jord-
systemet. (HF modstanden i antennetråden er
normalt meget lille og derfor uden betydning). 

Figur 4: Maksimal udstråling i 46 grader.

Figur 5. Strømfordelingen.

Figur 6. Skitse af fødesystemet.

En strømdrossel på coaxialkablet er ikke strengt
nødvendig, hvis radiaerne ligger på jorden, men
skærmen vil jo altid opsamle noget HF
returstrøm, så det vil altid være en fordel med en
sådan. 

Antennen består af en stråler samt 3 passive trå-
de i en bestemt afstand fra stråleren. Disse tre
tråde skal være forbundet til radialsystemet.

Jeg har anvendt en blød 2 mm tråd. Ifølge tabel-
len i min oprindelige artikel vil den ideelle
afstand fra stråleren til de passive tråde være 79
mm for 10 MHz , 67 mm for 14 MHz og 60 mm
for 18 MHz.

Figur 7 til 11 viser VSWR i de 5 bånd. Vandret
frekvensen i kHz og lodret VSWR.
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Tabel 1 Trådlængde, SWR og impedans som det
blev i mit tilfælde. Trådlængden er noget korte-
re end den teoretisk beregnede. Måske er det
fordi antennens fire tråde simulerer et rør og
således virker som en tykkere tråd.

Da antennen blev designet til at kunne være
inde i en flagstang, valgte jeg ringe på 3 cm
længde, lavet af 75 mm PVC rør, købt i et byg-
gemarked. Jeg fordeler trådene ligeligt rundt
med 10 MHz overfor 7 MHz "stråleren" og de to
andre bånd på hver sin side.
Det giver følgende afstande: 10 MHz: 75 mm, 14
MHz: 60 mm. 18 MHz: 60 mm. Det er tilsynela-
dende nøjagtig nok til at give et fint resultat.
Man får 21 MHz i tillægsgevinst, også direkte
fødet, da det er en ¾ bølge GP. Udstrålingsvink-
len er steget til ca. det dobbelte, men simule-
ringsprogrammet viser også, at gainet er steget
til 5,6 dBi ved 45 graders  udstråling, det er 3,9
dBi mere end ¼ bølge Gp-en og gainet er ca. det
samme ved 26 grader. En separat tråd til 21 MHz
vil ikke virke, da stråleren i forvejen er i reso-
nans. 
Jeg føder min udgave direkte med et coaxialka-
bel i bunden og anvender ikke strømbalun, som
man kan se på figur 6. 

Foto 2. Nærbillede af trådarrangementet

Foto 3. Radialerne rulles ud som pladsen tillader.

Opjustering er lidt af et puslespil, idet trådene
indvirker på hinanden. Begynd med den laveste
frekvens først og arbejd dig så opad i frekvens.
SWR er på alle bånd over hele båndet under 2,
som det ses i figur 7 til 11. Jeg har kørt QSOer
med 80 W på alle 5 bånd, og det går fint.

80/20 m dipol antenne med coaxial kredse. OZ
12/2012 side 616.
I ovennævnte artikel er desværre faldet noget
ganske væsentlig tekst ud, nemlig beskrivelsen
af fremstilling af coaxial trapsene. 

Nedenstående tekst skulle have været med
umiddelbart efter foto 2 på side 613.:

Ved coax traps, som kredsene også kaldes,
anvendes coaxialkablets kapacitet mellem inder-
leder og skærm, som ved RG-174/U er ca. 1pF pr.
cm.
Efter opvikling på spoleformen forbindes inder-
leder med den anden ende af skærmen, hvorved
spolen bliver på det dobbelte antal vindinger og
dermed opnås en selvinduktion på fire gange,
sammenlignet med en tilsvarende spole viklet
med en enkelt tråd. 
På kurvebladet for 20 m med RG-174/U aflæses
8,5 vindinger.
Spoleformens længde er tilpasset til 42 mm og
der bores to huller på 2,6 mm, således at de 8,5
vindinger af RG-174/U ligger stramt.
Nu har vi spolen med de 2 ender stikkende ud
inde i glasfiberrøret (Foto 1)

Lav hellere med det samme en henvisning hertil
i artiklen.

Redaktionen beklager meget fejlen
HR

Rettelse X X X
Y Y Y

OZ
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Det er nu mere end tre år siden, at min artikel
om 2-bånds J-pole antennen (DBJ-1) blev bragt i
Februar 2003 nummeret af QST (1). Jeg har haft
over 500 henvendelser vedrørende pågældende
antenne. Brugerne har rapporteret om gode
resultater, og et par stykker har endda bygget
antennen og bekræftet de rapporterede målin-
ger. I flere større byer bruges denne antenne i
skoler, kirker og katastrofecentre (TR note: Vi er
USA, hvor radioamatører leverer en hel del
beredskabskommunikation). Når man spørger
dem, om hvorfor de valgte DBJ-1, er det hyppig-
ste svar, at man får meget for pengene. Når bud-
gettet er stramt, og man gerne vil have et godt
forhold mellem pris og ydelse, er DBJ-1 (Dual-
BandJ-pole-1) et udmærket valg. Ved storkøb
koster materialerne under 50 kr. pr. antenne, og
for det man får er en VHF/UHF baseantenne med
en halvbølge-ydelse med lodret polarisation på
både VHF og UHF båndet. Hvis man i en mindre
by bygger en halv snes af disse antenner til sko-
ler, offentlige institutioner ect., vil det koste
under 500 kr. Ikke pr. styk, men for hele bunken. 

Da konstruktionen benytter PVC rør, er anten-
nen UV beskyttet og vandtæt. Indtil dato har jeg
personligt fremstillet over 400 af disse antenner
til forskellige grupper og enkeltpersoner - og de
har haft gode resultater. En af antennerne har
klaret de barske vinterforhold i bjergene ved
McCall i Idaho (USA) gennem fire år. Den mest
almindelige "bestilling" fra brugerne er en por-
tabel, sammenrullelig version af denne antenne
til vandreture eller nødkommunikation. For at
imødekomme dette ønske vil jeg beskrive, hvor-
dan principperne i DBJ-1 kan udvides til at give
en portabel, sammenrullelig antenne. Da dette
er den anden version af denne antenne, kalder
jeg den DBJ-2.

Principperne i DBJ-1 
Den tidligere DBJ-1 er baseret på J-pole anten-
nen2, som vises i figur 1. I modsætning til den
populære ground-plane antenne kræver den
intet jordplan (ingen radialer). DBJ-1 er meget
let at fremstille med brug af billige materialer
fra det lokale byggemarked. I forhold til sin
enkelthed og ringe fysiske størrelse giver DBJ-1
rigtig god ydelse og slår klart en ground-plane
antenne. Dens udstrålingsdiagram ligger tæt på
det, som en ideel lodret dipol ville have, fordi

Figur 1. Den originale 2-meter J-pole 
antenne af twinlead-kabel

DBJ-1 er endepunktsfødet, og fordi fødekablet
praktisk talt ikke har nogen forstyrrende ind-
virkning på udstrålingsdiagrammet. En lodret
polariseret midtpunktsfødet dipol vil altid være
udsat for en vis forvrængning af udstrålingsdia-
grammet, fordi fødekablet føres ud fra anten-
nens midtpunkt; det gælder også selv om der
benyttes en balun. En lodret polariseret midt-
punktsfødet antenne er også fysisk mere bes-
værlig at konstruere, fordi fødekablet føres ud
fra midtpunktet. Den grundlæggende J-pole
antenne er en halvbølge lodret konfiguration.
Udstrålingsdiagrammet for en endepunktsfødet
J-pole, der monteres øverst på en mast, forringes
ikke, hvor det modsatte gælder for en lodret
dipol, som på grund af sin midtpunktsfødning
normalt monteres langs med en gittermast eller
anden form for bærende konstruktion i metal. 

J-polen fungerer ved at tilpasse et lavimpedan-
set (50 Ohm) fødekabel til den høje impedans
for enden af en halvbølge lodret dipol.

DBJ-2: 

En portabel, sammenrullelig 

VHF-UHF J-antenne til lidt af hvert

Af WB6IQN Edison Fong, 
oversat fra QST december 2006
af OZ1CCM Kjeld Holm,
Gyvelbakken 11, 4400 Kalundborg

WB6IQN gennemgår teorien bag en 2-bånds 2-m/70-cm J-pole antenne og giver derefter
nøjagtige mål på en praktisk portabel, sammenrullelig antenne, som er let at bygge.
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Figur 2. Udstrålingsdiagram i vandret plan, der
sammenligner 2-meter J-polen på grundfrekven-
sen og på 3. harmoniske (70 cm); antennen er
monteret 2,5 meter (8 feet) over jorden. Det
meste af energien på 3. harmoniske udsendes i
44º.

Dette opnås med en kvartbølge tilpasningsstub,
der er kortsluttet i den ene ende og åben i den
anden. Impedansen gentager sig for hver halve
bølgelængde eller for hver 360 grader rundt i
Smith-kortet. Mellem den kortsluttede ende og
den højimpedansede ende af den kortsluttede
kvartbølgestub er der et punkt, som er tæt på 50
Ohm; og det er her 50 Ohm coaxialkablet tilslut-
tes. Ved at eksperimentere finder man på 2
meter dette punkt 3,18 cm (1 1/4") fra den korts-
luttede ende. Dette lyder umiddelbart fornuf-
tigt, da 50 Ohm ligger nærmere en kortslutning
end et åbent kredsløb. Skønt Smith-kortet viser,
at punktet er en smule induktivt, så er der alli-
gevel en ganske udmærket tilpasning til 50 Ohm
coaxialkablet. Ved resonans er standbølgefor-
holdet (SWR) under 1,2:1. Figur 1 viser dimensio-
nerne for en 2-meter J-pole. Kvartbølgedelen på
38,74 cm (15 1/4") fungerer som en kvartbølge-
tilpasningstransformator. 
Et almindeligt spørgsmål lyder: "Hvorfor 38,74
cm?" Er en kvartbølge på 2 meter ikke ca. 47 cm
(18 1/2")? Jo, men twinlead-kablet har en for-
kortningsfaktor (ca. 0,8) i forhold til luft og skal
derfor afkortes med ca. 20%. 
En traditionel J-pole konfiguration fungerer
godt, fordi der er en afkobling af fødekablet fra
det strålende halvbølge-element, da fødekablet
ligger i forlængelse af det strålende halvbølge-
element. Derfor minimeres forvrængningen af
udstrålingsdiagrammet. Men dette beskriver kun
en ét-bånds VHF J-pole. Hvordan kan vi gøre det-
te til en to-bånds J-pole?

Sådan tilføjer man endnu et bånd til J-polen 
For at få UHF dækning med på en VHF J-pole er
der lige et par ting, som vi skal se på (en mere
detaljeret forklaring findes i min artikel i QST
februar 2003). For det første har en 2-meter

antenne resonans på UHF. Nøgleordet er reso-
nans. For eksempel kan et hvilket som helst LC
kredsløb have resonans, men det medfører ikke,
at det fungerer godt som antenne. At have reso-
nans er én ting; at fungere godt som antenne er
noget andet. Man bør forstå, at en kvartbølge
146 MHz tilpasningsstub fungerer som en tre-
kvartbølge tilpasningsstub på 450 MHz, når man
ser bort fra den ganske lille forøgelse af kabelta-
bene ved den ekstra halvbølge på UHF. UHF sig-
nalet tager ganske enkelt en omgang mere
rundt i Smith-kortet. 

Figur 3. Den originale DBJ-1 to-bånds J-pole. De
angivne dimensioner forudsætter, at antennen
anbringes i et 1,9 cm (3/4") Class 200 PVC rør.

Det særlige ved DBJ-1 konceptet er, at antennen
ikke alene har resonans på begge bånd, men at
den rent faktisk også fungerer som en halvbøl-
gestråler på begge bånd. Det er interessant at
bemærke, at næsten alle antenner vil have reso-
nans på deres 3. harmoniske (de vil have reso-
nans på enhver ulige harmonisk 3., 5., 7. etc.).
Dette er årsagen til, at en 40-meter dipol kan
bruges på 15 meter. Forskellen er, at ydelsen på
3. harmoniske er dårlig, når antennen bruges i
en lodret konfiguration som den J-pole, der er
vist i figur 1. Dette kan bedst forklares ved hjælp
af en 48,26 cm (19") 2-meter lodret stråler over
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et ideelt jordplan. På 2 meter er den en kvart-
bølge lodret stråler (ca. 45,72 cm (18")). På UHF
(450 MHz) er den en trekvartbølge lodret stråler.
Desværre er den ekstra halvbølge på UHF ude af
fase med den nederste kvartbølge. Det betyder,
at der forekommer undertrykkelse i udstrålings-
diagrammet, og det meste af energien ligger i
en udstrålingsvinkel på 45 grader. Dette giver et
tab på omkring 4 til 6 dB i vandret plan sam-
menlignet med en traditionel kvartbølge lodret
stråler placeret over et jordplan. Et vandret
udstrålingsdiagram, der er fremstillet med
EZNEC, vises i figur 2. Bemærk, at trekvartbølge
stråleren har den meste af sin energi i 45 grader. 

Derfor gælder, at selvom en antenne kan bringes
til at fungere på sin 3. harmoniske, giver den en
dårlig ydelse. Det, som vi har brug for, er en
enkel og pålidelig metode til at afkoble den
resterende halvbølge på UHF af 2-meter stråle-
ren, men samtidigt bevare den elektrisk upåvir-
ket på VHF. Vi ønsker uafhængige halvbølgestrå-
lere på både VHF og UHF. Den originale DBJ-1
benyttede en kombination af coaxialstubbe og
300 Ohm twinlead-kabel som vist i figur 3. 
Se på figur 4, og start nedest til venstre. Fortsæt
lodret til RG-174A indføringskablet. For skabe en
tilslutning til antennen blev der benyttet ca. 1,5
m (5 feet) RG-174A med et BNC stik i den anden
ende. VHF kvartbølge-impedanstransformatoren
er fremstillet af 300 Ohm twinlead-kabel. Den
omtrentlige længde er 38 cm (15") på grund af
forkortningsfaktoren for 300 Ohm materialet.
Kvartbølgestykket er kortsluttet i bunden og er
således åbent (højimpedanset) ved enden af
kvartbølgestykket. Dette giver god tilpasning til
halvbølgestråleren til VHF. 50-Ohm udtaget er
ca. 3,18 cm (1 1/4") fra kortslutningen som
nævnt ovenfor. 
Når det gælder UHF, er kvartbølge-tilpasnings-
stubben på VHF nu en trekvartbølge-tilpasnings-
stub. Dette er elektrisk set en kvartbølgestub
med en ekstra halvbølge i serie. Da anvendelsen
af denne tilpasningsstub sker af hensyn til impe-
danstilpasning og ikke udstråling, påvirker den
ikke direkte antennens udstrålingseffektivitet.
Den giver imidlertid noget transmissionstab på
grund af den ekstra halvbølge, som ikke ville
være nødvendig, hvis det ikke var for ønsket om
to-båndsdrift. Det er min vurdering, at dette tab
er omkring 0,1 dB. Derefter kommer halvbølge-
stråleren til UHF, som er ca. 30,48 cm (12"). For at
afslutte den elektrisk ved 30,48 cm (12") er der
af RG-174A konstrueret en kvartbølge kortslut-
tet stub på UHF. Den åbne ende er så forbundet
til enden af de 30,48 cm (12") 300 Ohm twinle-
ad-kabel. Den åbne ende af dette kvartbølge-
coaxialkabel er kun virksom på UHF. 

Figur 4. To-bånds J-pole, der er ændret til porta-
bel anvendelse - og således bliver til DBJ-2.
Bemærk, at dimensionerne er lidt længere end i
Figur 3, fordi den ikke befinder sig i et PVC die-
lektrisk rør. Husk, at de nøjagtige dimensioner
kan variere med producenten af 300 ohm kablet,
især den nøjagtige placering af udtaget, hvor
RG-174A koaksialkablet til stationen tilsluttes.

Bemærk også, at den er 11,43 cm (4 1/2") og ikke
15,24 cm (6") på grund af forkortningsfaktoren
for RG-174A, som er ca. 0,6. 

I den kortsluttede ende af 11,43 cm (4 1/2") RG-
174A kablet er der endelig 45,72 cm (18") 300
Ohm twinlead-kabel. Således sørger de 30,48 cm
(12") for UHF halvbølgen, de 11,43 cm (4 1/2")
RG-174A for afkoblingsstubben på UHF og de
45,72 cm (18") twinlead-kabel for halvbølgen på
2 meter. I alt giver det ikke fulde 91,44 cm (36"),
som man skulle tro. Det skyldes, at den kortslut-
tede kvartbølgestub på UHF af RG-174A er
induktiv på 2 meter og således afkorter anten-
nen lidt.

Sådan gøres den portabel
Det enkeltspørgsmål, som folk oftest stillede
angående DBJ-1, var, hvordan den kunne gøres
portabel. Ved den oprindelige DBJ-1 var anten-
nen anbragt i et Class 200 PVC rør, der var 183 cm
(6 feet) langt. Det var helt fint til brug som base-
antenne, men det var ikke særlig praktisk til por-
tabelt brug. I bund og grund skulle den nye
antenne kunne rulles sammen, når den ikke var i
brug; og den skulle være solid nok til brug ved
nødkommunikation. 

Udfordringen var at overføre de koncepter, der
var udviklet til DBJ-1, og bringe dem i anvendel-
se på en solid, sammenrullelig portabel antenne.
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Efter en hel del grublen og eksperimenteren
kom jeg frem til den konfiguration, der ses i
figur 4. Den største udfordring var at bevare de
elektriske egenskaber uændret fra den originale
DBJ-1, men fysisk konstruere den med brug af et
sammenhængende stykke 300 Ohm twinlead-
kabel. Enhver fuldstændig overskæring og sam-
ling af twinlead-kablet ville ødelægge solidite-
ten; så for at adskille sektionerne elektrisk set
skar jeg små 0,64 cm (1/4") hakker for at opnå de
korrekte resonanser. Jeg lod det flade afstands-
stykke i 300 Ohm twinlead-kablet forblive helt
intakt. Jeg fandt frem til placeringen af de to
hakker nær ved kvartbølge-afkoblingsstubben
på UHF ved at eksperimentere med, hvad der
gav det bedste standbølgeforhold og den største
båndbredde. 
Fordi denne antenne ikke er anbragt i et dielek-
trisk PVC rør, er dimensionerne ca. 5% længere
end for den originale DBJ-1. Jeg benyttede varm-
ecrimp-slange til at dække og beskytte UHF
kvartbølge-afkoblingsstubben og de fire 0,64 cm
(1/4") hakker. Tilsvarende beskyttede jeg samlin-
gen mellem RG-174A coaxialkablet og 300 Ohm
twinlead-kablet med varmecrimp-slange. Jeg
fastgjorde også en lille Teflon binder i toppen af
antennen, så den nemt kan sættes fast i en ikke-
ledende ophængningssnor. Figur 5 viser et bille-
de af kvartbølge-tilpasningsstubben på UHF inde
i varmecrimp-slangen. DBJ-2 kan let være i en lil-
le taske eller en stor lomme. Den er meget min-
dre kompleks, end hvad der ville gælde for en
ét-bånds ground-plane, og alligevel giver denne
antenne klart bedre resultater end en ground-
plane med 3 eller 4 radialer. Klargøringen tager
mindre end et minut. Jeg har fremstillet mere
end 100 af disse antenner. Toppen af DBJ-2 er et
højimpedanset punkt, så genstande (også selv-
om de ikke er af metal) skal være så langt væk
som muligt for at opnå den bedste ydelse. Andre
følsomme punkter er den åbne ende af kvart-
bølge-tilpasningssektionen på VHF og den åbne
ende af kvartbølge-afkoblingsstubben på UHF.
Ligesom ved alle andre antenner opnås de bed-
ste resultater, når den anbringes så højt og frit
som muligt. Til ophængning af antennen skal

der bruges en ikke-ledende snor. Fiskesnøre vir-
ker også udmærket.

Måleresultater
Jeg målte DBJ-2 på åben mark ved brug af en
Advantest R3361 Spectrum Analyzer. Resultater-
ne gengives i tabel 1. 

Tabel 1. Målt relativ ydelse for to-bånds 
antenne på 146 MHz

Antennen giver en 7-dB forbedring i forhold til
en "stavantenne" på en VHF håndstation. Fordi
antennen i praksis kan monteres højere end
"stavantennen" på din håndstation, er resultater
på +10 dB ikke ualmindelige. Det svarer til elek-
trisk set at opgradere en 4 W håndstation til 40
W. DBJ-2 fungerer som forventet på 2 meter.

Grundlæggende har den samme ydelse som en
ét-bånds J-pole, der giver ca. 1 dB forbedring i
forhold til en kvartbølge ground-plane. 
Der er ikke sket nogen målelig forringelse af
ydelsen ved at tilføje UHF dækning til en traditi-
onel J-pole. DBJ-2's forbedrede ydelse er tydelig
på UHF, hvor den er ca. 6 dB bedre end en ét-
bånds 2-meter J-pole anvendt på UHF. 
Se tabel 2. 

Tabel 2. Målt relativ ydelse for to-bånds
antenne på 445 MHz

Figur 5. Kvartbølge-afkoblingsstubben på UHF, som er fremstillet
af RG-174A og dækket med varmecrimpnings-slange. 

Vises ved siden af BNC stikket til stationen.
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Det er noget, der kan mærkes. Jeg har tillid til
disse målinger, da "stavantennen" er ca. -6 dB
nede i forhold til kvartbølge ground-plane
antennen, hvilket passer godt med litteraturen
på området. Bemærk også, at på UHF er tabet
for "stavantennen" kun 2,0 dB i forhold til gro-
und-plane antennen. Dette skyldes, at "stavan-
tennen" på UHF allerede er 15 cm (6") lang hvil-
ket er en kvart bølgelængde. Så den største for-
skel mellem antennerne på UHF er manglen på
radialer.

Opsummering
Jeg har præsenteret, hvordan man kan konstru-
ere en portabel, sammenrullelig 2-bånds J-pole.
Jeg har set på den grundlæggende teori bag
dens funktionsmåde og fremlagt eksperimentel-
le resultater af sammenligninger mellem DBJ-2
og en almindelig ground-plane, en traditionel 2-
meter J-pole og en "stavantenne". DBJ-2 anten-

nen er let at fremstille, billig og meget kompakt.
Den skulle være værdifuld i forbindelse med
ARES (Amateur Radio Emergency Services). Den
giver klart bedre resultater på både VHF og UHF
sammenlignet med de "stavantenner", der som
standard sidder på håndstationer. 

Hvis du ikke har udstyr til at bygge eller justere
denne antenne på både VHF og UHF, så kan
antennen anskaffes hos artiklens forfatter opt-
rimmet til de ønskede frekvenser. Prisen er $20.
Send ham en e-mail for at få nærmere oplysnin-
ger.

Noter
1. E. Fong, "The DBJ-1: A VHF-UHF Dual-Band J-

Pole," QST, Feb 2003, pp 38-40.
2. J. Reynante, "An Easy Dual-Band VHF/UHF

Antenna," QST, Sep 1994, pp 61-62.

De fleste radioamatører bruger Automatiske
Position/Packet Reporting System, bedre kendt
som APRS, som et redskab til at spore kørende
objekter via radio. APRS-nettet er i stand til
meget mere, herunder forskellige former for
Instant Messaging, men sporing er langt den
mest populære anvendelse i dag. Du kan nemt
gøre dig selv APRS "sporbar" med en 2-meter FM
transceiver, en Global Positioning System (GPS)
modtager og et packetradio-modem også kaldet
en Terminal Node Controller, eller TNC. Få minut-
ter efter, at du har tændt dit udstyr, vil andre
radioamatører kunne se et ikon, der repræsente-
rer din placering på deres computer-genererede
kort.

Men hvis du kun ønsker at udsende din stadigt
skiftende position til den brede verden, er en
TNC alt for meget. I stedet kan du bruge en enk-
lere enhed til at omdanne GPS-positions oplys-
ninger til packet radio data - en positions-koder.
En positions-koder er dedikeret til at skabe data-
pakker og omsætte dem til lyd-toner, som skal
transmitteres af din radio. I modsætning til en
TNC, sender positions-koderen kun, den modta-
ger ikke. Hvis en positions-koder overhovedet
lytter, er det kun for at registrere aktivitet på fre-
kvensen og for derved at undgå at skabe unødig
forstyrrelser. 

Fig. 1

Byonics TinyTrak4, som vi ser på figur 1, er en
sådan positions-koder, men den er også mere -
meget mere.

Software Defined enhed
Lige ud af æsken, er TinyTrak4 en tom enhed, så
at sige. Funktionen af enheden afhænger af den
software, du indlæser i den. Du kan indlæse Byo-
nics software og skabe et avanceret APRS-koder,
som gør ting såsom at sende nye positions bea-
cons, når du kører om et hjørne af en bestemt
vinkel. 
Du kan endda indstille beacon-intervallet til

Byonics TinyTrak4
APRS position-koder

Af Steve Ford WB8IMY
QST september 2008
oversat af OZ2KMP

OZ
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Portabelantenne til 15-17 meter
Af DJ7BU
Oversat og bearbejdet af OZ5RM

På enhver ferie- eller tjenesterejse dukker
spørgsmålet op: Hvilken antenne skal jeg med-
bringe? Kan den være i en kuffert? Er den let at
samle og tage ned igen? 
Det har inspireret Kurt Müller, DJ3VQ og forfat-
teren (Dieter Wagner, DJ7BU) til at udvikle den
her beskrevne antenne.

Kort beskrivelse
KD3 antennen er en vertikaldipol til kortbølge-
båndene 14, 18 og 21 MHz. Den klarer hen ved
200 W; se i øvrigt tabel 2. De få dele kan "ude i
felten" samles i en håndevending: Der er to
fløjmøtrikker og to rørklemmer som skal stram-
mes - færdigt arbejde!
Som enhver anden antenne bør KD3 placeres så
frit og højt som muligt for at få den bedst muli-
ge udstråling. Som fødekabel kan RG58 coaxial-
kabel anvendes; vi fik gode resultater med en
længde på 13,5 m. Som strømbalun vikles 7 vin-
dinger coaxialkabel til en spole med ca. 10 cm
diameter og anbringes nær fødepunktet. Vindin-
gerne bør ligge pænt ved siden af hinanden og
fastholdes fx med tape.
Antennens resonanspunkt ændrer sig med de
stedlige omgivelser. 

Figur 1. Montering og fødning. Radialen går
skråt nedad til venstre. Antennen holdes fast
med en skruetvinge

Figur 2. 20 m forlængerspole. De to fløjmøtrik-
ker tjener også til at fastholde kortslutningsbøj-
len til 17 og 15 m.

Enhver antenne virke jo kun godt når den er
afstemt til senderens frekvens. KD3's stråler er
udstyret med en forlængerspole for oven som
altid er i funktion, og så er der forneden endnu
en spole som skal kortsluttes med en bøjle når
der arbejdes på 17 og 15 meter. 
Modvægten, radialen er variabel, for dens læng-
de bestemmer resonansfrekvensen. Vi fik gode
resultater med en radial som blev udspændt
skråt nedefter eller hængende lodret ned. I und-
tagelsestilfælde kan radialen ligge på jorden,
men i så fald skal den forkortes, og virkningsgra-
den forringes. Man indstiller til resonans ved at
forkorte eller forlænge radialen. Man kan ind-
stille groft ved at vikle den op i hånden og så
fæstne den. Bare man ændrer dens længde nog-
le få centimeter eller ændrer dens højde over
jorden, giver det store udslag i resonansfrekven-
sen. 
Når man har prøvet sig frem, ligger SWR næsten
altid på s = 1,0 på resonansfrekvensen. Angåen-
de radiallængde finder man retningsgivende
værdier i tabel 1. Disse længder gælder tilnær-
melsesvis når man monterer antennen på en iso-
lerende flade og med udspændt radial. Anbrin-
ger man antennen på fx et metalrækværk, kan
der ikke opgives nogen retningslinjer, for anten-
nen er meget følsom for omgivelserne og kan
blive "forstemt" temmelig meget. De i tabel 3
viste mål er baseret på at antennen er placeret
ca. 1,5 m over jorden med en skruetvinge på en

Det drejer sig om antennen KD3, som enten kan købes i Tyskland, eller som gerne må efterbygges.
Antennen fylder adskilt kun 50 cm i længden.

Artiklen stammer fra Funk Amateur 8/2005 og er skrevet af DJ7BU
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havemur. 

Figur 3. PVC-røret til den øverste forlængerspole
afsluttes af to hanestykker med ¾ tomme ind-
vendigt gevind

Radialen går fra antennens fodpunkt til et
ophængningspunkt 1 m over jorden og hænger,
tilsigtet, i en bue.

Bygge eller købe?
Antennen kan fås for 78 euro plus forsendelses-
omkostninger hos DJ3VQ. Med lidt snilde kan
man imidlertid også bygge den efter. Fig. 5 giver
detaljerede anvisninger. 

Fig. 4. Således er antennen monteret hos
EA5AEF/ DJ3VQ. Man ser de to forlængerspoler
og strømbalunen ved fodpunktet. Fig. 5



De nødvendige materialer kan fås i byggemarke-
der, mens den forsølvede 1,5 mm kobbertråd
bl.a. sælges hos Funk Amateurs Læserservice.

Opbygningen af antennefoden fremgår tydeligt
af fig. 1, mens opbygningen af de to spolehuse
fremgår af fig. 2 og 3. Til længere tids brug skal
spolehusene være vandtætte, og ligeledes må
man forsegle det sted hvor coaxialkablet er
spændt fast således at der ikke kan trænge vand
ind. 

Tabel 1: Omtrentlige radiallængder

Bånd IR Kommentar
14 Mhz 5,40 m incl. mastspole til 20 m
18 MHz 4,60 m mastspole kortsluttet
21 MHz 3,80 mastspole kortsluttet

Tabel 2: Tekniske data for KD3
Underste del Alurør Ø 13 mm, L = 2 x 500

mm
Øverste del Alurør Ø 10 og 8 mm , samlet

længde 800 mm
Spole L1 foroven 14, 18 og 21 MHz. D = 22 mm,

L = 65 mm. 25 vdg. 1,5 mm
CuAg

Spole L2 forneden 14 Mhz, ellers som L1
Antennefod Vinkel-alu stykke 30 mm x 3

mm, 120 mm x 80 mm
Antennelængde 2,00 m
Tilslutning Coax-kabel vha. kabelklem-

mer
Radial Kobberlitze 1,5 mm, længde

ca. 5,5 m
Belasltning Ca. 100 W
Transportlængde 50 cm
Vægt 400 g uden kabel

Tabel 3: Måleresultater for KD3

f SWR ZANT (?) Radial Bånd
(m) bredde 

(SWR max 2) 

14,50 2,0 32
14,35 1,5 34
14,20* 1,2 48 5,50 500 kHz
14,00 2,0 90
18,40 20,0 60
18,17 1,5 50

18,07* 1,2 48 5,50 900 kHz
17,70 1,5 37
17,50 2,0 35
22,20 2,0 40
21,90 1,5 37
21,60 1,0 48
21,20 1,5 70 3,70 1250 kHz
20,95 2,0 80

Half-lattice krystalfilter
Når selvbyggeren i dag laver et krystalfilter er det
oftest af ladder typen, dvs. med nogle krystaller på
samme frekvens.  I SSB'ens barndom for 40-50 år siden
var det som oftest filtre af typen half-lattice amatører-
ne fremstillede. Denne type filter bruger to krystaller,
der ligger 2-3 kHz ved siden af hinanden. Man skal ret
langt tilbage i OZ for at finde artikler om denne type
krystalfilter, så har du mod på at eksperimentere med
sådanne filtre, er der råd at hente i LA7MI's artikel her-
om. Der gennemgås såvel teorien som de forhold, der
gælder, når det praktiske filter skal fremstilles

LA7MI: Half-lattice krystalfilter. Amatørradio 1-2006
side 4-6

OZ8XW

Et UHF båndpasfilter
I en lille artikel i CQ-DL viser EA4NH hvorledes et
sådant filter laves i praksis. Det er bygget i printplade
og eneste "rigtige" komponenter er tre små trimmere.
Resten er messingskruer kobbertråd og andet kram,
der burde kunne fås i byggemarkedet. Af en eller
anden grund bringes der ikke noget diagram, men så
vidt jeg kan se er filteret af "ganske normal" opbyg-
ning og diagrammet kan formentligt findes i enhver
håndbog med UHF-stof.

EA4NH: UHF-Bandpassfilter. CQ-DL 2/2006 side 96 -98
OZ8XW

CQ-maskine
Er du træt af at råbe CQ, eller kalde en DX-station, og
er din station ikke forsynet med en talesyntese, så er
løsningen at bygge selv. Det gode diagram findes i CQ-
DL, hvor en enhed beskrives, der kan klare opgaven. To
IC'er og en god håndfuld komponenter er hvad der
skal til. Der er printlayout og hvad bedre er, så er der i
artiklen angivet, hvor man kan få fat på de specielle
dele og det nødvendige programmel.

DG7XO: CQ-Rufer im Transceiver. CQ-DL 1-2006 side 34
- 36

OZ8XW
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På baggrund af erfaringer fra aktivitet fra 9M2,
HB0, PJ4, I5, EA7 og OZ/´P samt efter at have
anskaffet en mRS miniVNA antenne analyzer
(www.miniradiosolutions.com) var det her i
foråret tid til at lave en opdatering af den rejse-
antenne, jeg beskrev i OZ februar 2005. Anten-
nen havde - sammen med min Elekraft K1 med
indbygget antennetuner - fungeret godt, men
målinger med antenne analyzeren viste, at
afstemningen skulle forbedres betydeligt, hvis
jeg skulle kunne anvende antennen med en sen-
der uden antennetuner, f.eks. en IC 706. Samti-
digt ville jeg gerne tilføje 18, 24 og 28 MHz, som
jeg ikke har på min K1, ligesom der var behov for
en lettere og forbedret løsning mht. opsætning
fra fx en altan. For at begrænse den samlede
mængde radioudstyr til et absolut minimum var
det fra starten en forudsætning, at rejseanten-
nen skulle kunne anvendes uden et separat
antenneafstemningsled. Heldigvis er det let at
kombinere et L-led med antennens afstemnings-
spole. Det gøres blot ved en passende forøgelse
af selvinduktionen i afstemningsspolen. Se figur
1.

Fig 1

Grundlæggende er rejseantennen opbygget
omkring en 3,5 m lang teleskop glasfiber fiskes-
tang fra Biltema. Med en "flyvende" yderende
kan man med lidt held få en samlet antenne-
længde inklusive forlængerspolen på fiskestan-
gens tykke ende på ca. 4 m. Det betyder at
antennen er elektrisk (meget) kort på 7, 10 og 14
MHz, mens den er elektrisk for lang for 21, 24 og
28 MHz. På de lave bånd betyder den korte elek-
triske længde, at strålingsmodstanden er lav, og
lavere end et coaxialkabels normale 50 Ohm
selvom antennen er afstemt til resonans. 
Når det tilsyneladende alligevel kan lade sig
gøre, at få et brugbart standbølgeforhold ved at

Figur 2 Kondensator til L-led og strømbalun

vælge et passende udtag på loadingspolen, må
dette tilskrives, at de samlede tab i afstemnings-
systemet er høje.
For at få en bedre virkningsgrad er det nødven-
digt at optransformere den lave fødeimpedans
til 50 Ohm. 
Det gøres lettest med et L-led. 

Afstemningskondensatoren
L-leddets kondensator er udført på en utraditio-
nel måde. Selvom jeg har stort udvalg af gamle
stumper, så havde jeg ikke en egnet drejekon-
densator. Da man ikke til L-leddet har brug for
en kontinuert indstilling af kapaciteten, er kon-
densatoren udformet ved at parallelkoble et
antal kondensatorer med faste værdier, som det
gøres i en del automatik-antennetunere. Dog
således, at relæerne - for at gøre konstruktionen
så simpel som muligt - er erstattet af små vippe-
afbrydere.
Jeg benytter 4 sølv-glimmer kondensatorer på
30, 60, 120 og 240 pF. Med disse kondensatorer
kan man ved passende indkobling dække områ-
det fra "0" til 450 pF i 30 pF spring. Er der behov
for en bedre opløsning, kan der indsættes endnu
en vippeafbryder, og den mindste kondensator
vælges til 15 pF. 
Da en antenne på 4 meters længde nok er for
kort til 80 meter, er der næppe brug for større
maksimal kapacitet, men der er naturligvis ikke
noget i vejen for også at tilføje endnu en vippe-
afbryder og en kondensator på 480 pF, så maksi-
malkapaciteten bliver 930 pF. 
De anvendte sølv-glimmer kondensatorer kan
klare 300 V, så det skulle række til mere end 100
W output ved 50 Ohm impedans og et lavt
standbølgeforhold.

Rejseantenne for 7 til 28 MHz
Mark II

Af  OZ7BQ, Hans Jørgen Rasmusen
Krokusvej 10
2970 Hørsholm
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Kondensatorer og vippekontakter monteres i en
lille plastbox, hvori der også er plads til en strøm-
balun. Se figur 2. Strømbalunen har vist sig at
være nødvendig for at undgå at coaxialkablet
virker som en del af antennen, og dermed påvir-
ker afstemningen af antennesystemet. Med
antenneanalysatoren er det let at konstatere,
om strømbalunen virker. Når man berører radia-
lernes samlingspunkt, kan man på antenneana-
lyzeren se, at antennens resonansfrekvens ænd-
res, mens der ikke må være nogen påvirkning af
antennens resonansfrekvens, når ydersiden af
coaxialstikket berøres.

Antennens radialer og modvægt
På dette sted er det nok hensigtsmæssigt at gøre
et par bemærkninger omkring antennens radia-
ler hhv. dens elektriske modvægt. Det ligger
næsten i sagens natur, at man til rejsebrug - på
de lave bånd - ikke kan regne med at kunne
opsætte radialer med den rigtige kvarte bølge-
længde. Kunne man det, kan man formodentligt
også få plads til en "full-size" antenne. Erfarin-
gen fra mine rejser har vist mig, at jeg skal være
tilfreds, hvis jeg kan opsætte en eller to 5 meter
lange radialer, svarende til behovet på 14 MHz.
Jeg har på denne baggrund indrettet mig med et
radialsæt på 2 stk. på 5 meter til 14 MHz, samt 2
stk. på 3,7 meter, svarende til 21 MHz og en
enkelt på 2,5 meter svarende til 28 MHz.
Hertil kommer et aluminiumsrør på et par
meters længde, der på de lave bånd fungerer
som en kombineret elektrisk og mekanisk mod-
vægt til antennen. Specielt hvis antennen skal
sættes ud over en altan eller balkonkant, er det
min erfaring, at det er meget lettere at etablere
en sikker opsætning med en mekanisk modvægt

end ved at forsøge, at spænde fiskestangen fast
til f.eks. et metalgelænder. Aluminiumsrøret be-
står af sektioner med en længde svarende til den
kuffert, jeg normalt rejser med og en ydre dia-
meter på 25 mm. Sektionerne kobles sammen
med slangebindere og korte aluminiumsrør på
200 mm med en ydre diameter på 22 mm, der
passer indvendigt.
Jeg har efter en del forsøg valgt at forsyne radia-
lerne med kabelsko og forbinde dem til anten-
nen med rustfri skruer og fløjmøtrikker. Det sik-
rer en hurtig montering. Det er også praktisk at
forsyne alle radialer med et lille øje, som kan
bruges til at sikre radialernes mekaniske fast-
gørelse til fiskestangen, så man ikke ved et uheld
taber en radial. 

Fig. 5

Figur 3 Bedste standbølgeforhold
på 40m uden brug af L-led
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Disse radialer eller modvægte søger jeg så vidt
muligt altid at få lagt ud, og alle målinger laves
med dette radialsystem, idet radialerne elektrisk
set udgør en del af det samlede antennesystem.

Afstemning lave bånd
Som nævnt indledningsvis viste mine målinger,
at den oprindelige udformning af afstemnings-
spolen med udtag for hver 5 vikling, var for grov.
Det går godt nok med en radio med indbygget
antennetuner, som kan benyttes til "finjuste-
ring". For at kunne afstemme mere præcist, har
jeg forsøgt 2 forskellige løsninger. Dels at lave
udtag for samtlige vindinger, dels at kombinere
den oprindelige spole, med udtag for hver 5 vik-
ling, med en mindre spole, med større afstand
mellem viklingerne, således at man med et kro-
kodillenæb frit kan vælge udtaget. Den sidste
løsning har i praksis vist sig at være den mest
"driftsikre". Dog skal man anvende fortinnet
eller forsølvet kobbertråd, da rent kobber hur-
tigt får en dårligt ledende belægning, især hvis
antennen anvendes nær saltvand. Ved hjælp af
antenneanalysatoren afstemmes antennen ved
at vælge udtag på spolerne, så standbølgefor-
holdet er lavest på en frekvens lidt lavere end
den ønskede resonansfrekvens. Herefter justeres
kondensatorens kapacitet, indtil standbølgefor-
holdet er så tæt på 1:1, som man nu har sat sig
som mål. I praksis er der næppe grund til at bru-
ge tid på at nå lavere end 1:1,5, med mindre man
anvender et meget langt eller dårligt coaxkabel.
Kapaciteten noteres til senere brug. Figur 3 og 4
viser et eksempel på hvordan standbølgeforhol-
det udvikler sig, når afstemningskondensatoren
justeres ind fra "0" pf. (som her svarer til ca. 10
pF). Bemærk at antennens båndbredde bliver

smallere ved korrekt tilpasning. Det skyldes net-
op at systemets Q stiger, og tabene dermed fal-
der. Målingerne med antenneanalysatoren viste i
øvrigt også, at de ikke-benyttede dele af spoler-
ne skal kortsluttes for at undgå falske resonan-
ser. Jeg havde indledningsvis svært ved at
afstemme antennen til 18 MHz, indtil jeg opda-
gede, at den store afstemningsspole havde
egenresonans tæt på 18 MHz. Figur 5 og 7 viser
hvordan koblingen til udtagene er udført.

Figur 6. Sammenkobling med kabelspade og
muffe samt afstandsstykke.

Figur 4 Bedste standbølgeforhold
på 40m med L-led indkoblet
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Afstemning til de høje bånd
For 21 MHz og opefter kan man få en "full size"
antenne, men fiskestangen er "for lang" i for-
hold til en kvartbølge. For at gøre antennen så
simpel som muligt, har jeg valgt at afkorte
antennen ved hjælp af spadestik og -muffer. Se
figur 6. Man starter med at finde den rigtige
længde til 28 MHz, derefter finder man den til-
lægslængde, der skal til for at få resonans på 24
MHz båndet, og så videre på samme måde på 21
MHz. Jeg har konstateret at glasfibermaterialet
ikke er elektrisk neutralt, derfor påvirkes reso-
nansfrekvensen hvis yderenden vikles tæt på
fiskestangen. Jeg har valgt at bruge små
afstandsstykker, som vist på figur 5. Dette er pri-
mært gjort for at få samme resonansfrekvens
hver gang jeg sætter antennen op, og er en del
af "prisen" for at have sparet antennetuneren
væk.

Antennedimensioner
Længden af de enkelte dele af antennen og
radialerne findes lettest ved at forsøge sig frem,
idet man starter med det højeste bånd. Den
aktuelle længde afhænger af valget af anten-
netråd og af hvor tæt antennen placeres på sel-
ve glasfiberstangen. De mål, der er angivet
nedenfor er derfor kun vejledende og baseret på

anvendelse af PVC isoleret ringeledning. Se figur
5 og 7.

Den store spole L1 er 22 uH, 85 vindinger 25 mm
dia, 190 mm lang kobber installationskabel.

Den lille spole L2 er 1,85 uH, 11 vindinger, 33 mm
dia, 55 mm lang 3*0,8 mm forsølvet kobberled-
ning. 
På de høje bånd (18 MHz og op) er det lettest at
afstemme antennen når man kun har den/de
radialer tilkoblet, der svarer til det aktuelle
bånd. 
Radialer til bånd højere end det aktuelle bånd
kan eventuelt forblive tilkoblet, men det er min
erfaring, at radialer til bånd lavere end det aktu-
elle bånd kan skabe afstemningsmæssige pro-
blemer. På 7, 10 og 14 MHz tilkobles alle radialer,
for at få så megen modvægt som muligt. Man
kunne overveje at anvende spærrekredse i ste-
det for den galvaniske afbrydelse. Det vil jeg
overveje, når arbejdet på Mark III går i gang.

Andre observationer
Det viser sig hurtigt praktisk at sætte små mær-
kater og lign på antennen hvorpå indstillingen
til de enkelte bånd er anført. Små stykker tape er
også en hjælp til at finde de rigtige placeringer,

Figur 7 Afstemningsspoler og box med kondensatorer og strømbalun

Sektion A SektionB Sektion C 28 MHz 24 MHz 21 MHz 18 MHz og lavere
20 cm 30 cm 13 cm 200 cm +27 cm +54 cm +60 cm

Radial til 14 MHz: 2 stk. 507   cm
Radial til 21 MHz: 2 stk. 333   cm
Radial til 24 MHz: 1 stk. 285   cm
Radial til 28 MHz: 1 stk. 255   cm
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Figur 8 Rejseantennen i brug fra EA6.

når belysningen er dårlig. Med disse hjælpemid-
ler kan hele antennen være rigget til på under
en halv time.
På min seneste rejse til EA6 ( se figur 8) kunne

jeg konstatere, at de indstillinger, jeg havde
bestemt hjemmefra fortsat fungerede tilfreds-

stillende, så der er nok ikke grund til at tage
antenneanalysatoren med på rejse, hvis der skal
spares på vægten. 
Selvom antennen er kort på 7 MHz, så viser erfa-
ringen, at man sagtens kan lave DX forbindelser,
specielt hvis man er placeret tæt på havet. I de
tilfælde, hvor man er tilstrækkeligt højt oppe,
kan man med fordel placere antennen vandret,
og så "top-loade" den med en 5 - 7 meter ekstra
tråd, der hænger lodret ned. 
Derved bliver den elektriske længde længere,
fødeimpedansen højere og tabene i spolen min-
dre. 
Denne løsning kan også bruges på 10 MHz, og
den er nok nødvendig, hvis man vil forsøge sig
på 80 meter.

Jeg går ud fra at du har hørt om gratisprogram-
met Google Earth. Hvis ikke, er det på tide at
komme i gang med det og læse videre. 

Med Google Earth er det blevet nemmere at
planlægge antenneprojekt eller f.eks. placering
af carport.

Kort fortalt, så behøver du ikke bevæge dig
udendørs med målebånd for at se hvor meget
plads du har til en dipol eller andet. 
Du kan gå ind på Google Earth og når du har
zoomet ind på din QTH vælger du: 

Funktioner = > Lineal. 

Så trækker du en streg med musen og du får vist
hvad det svarer til i den målestok som du vælger.

Naturligvis kan det ikke erstatte brug af måle-

båndet,  men med Google Earth kan du hurtigt
se hvilke muligheder du har.
Du kan set et eksempel herunder:

Google Earth - features
for radioamatører

Af OZ1DTF, Klas-Erik Wiman,
Søvangen 42, 
2635 Ishøj

Generalagent for
YAESU MUSEN GYLDENLØVSGADE 2 · 2 · 1369 KØBENHAVN K · TLF 33 14 12 33

FAX 33 14 12 76

For hver måned at kunne præsentere et interes-
sant OZ efterlyser redaktionen  til stadighed tekni-
ske artikler.
Alle emner kan bruges, men Især vil vi gerne mod-
tage konstruktionsartikler og artikler for begynde-
ren.

OZ

OZ



290 ______________________________________________________________________________ OZ juni 2014

Den gode gamle Stolle rotor har efterhånden en
hel del år på bagen. Den har altid været betrag-
tet lidt som en "fattigmandsrotor" beregnet til
en TV antenne eller for alle os, der ikke havde
råd til de store "professionelle" rotorer som ofte
er dyrere end radioen.
Min påstand er, at Stolle rotoren i virkeligheden
er meget bedre end sit rygte. 
Jeg har sådan en gammel fyr. Den hedder bare
Hirschmann RO 280 - men er den samme rotor.
Den har i 20 år siddet på en mast i mit sommer-
hus med en Fuba 91 element tv-antenne monte-
ret 1 meter over rotoren. Ovenover sad der en
lodret Comet antenne til 70 cm. 
Der var intet støtteleje - og der er altså ret god
vindflade i sådan en 91 elm. De sidste 6-7 år var
rotoren stort set ude af brug med tv-antennen i
den rigtige retning, fordi den ikke rigtigt kunne
finde ud af hvor den skulle stoppe og hvilken vej
den ville køre.
I sommeren 2010 besluttede jeg så at pille skid-
tet ned i forbindelse med overgangen til DVB-T
og en mindre tv-antenne. Rotoren skulle skiftes
og der skulle opsættes nye amatørantenner - og
et støtteleje. 

Jeg var ret sikker på, at den gamle Stolle var
fyldt med vand, tæret op og alle tandhjul øde-
lagt. Udenpå var den blevet lettere "algefarvet".
Stor var min overraskelse imidlertid da jeg -
egentlig bare for at få stillet nysgerrigheden -

skilte den ad. Indeni var den nemlig som ny.
Tandhjul, snekkedrev og motor uden den mind-
ste fejl. Endda med det originale fedt på tand-
hjulene. 

Rotorhuset består af to halvdele og ved adskil-
lelsen viste det sig, at der var en gang "tygge-
gummi" i samlingen - som har holdt det absolut
vandtæt.  Potentiometeret til positionsbestem-
melse (et 1 kOhm lineært potentiometer) var
derimod (vistnok) revnet i kulbanen - så det blev
for en sikkerheds skyld udskiftet. 
Styreboksens tilsvarende potentiometer var ble-
vet løs i glideren ,så der var dårlig forbindelse -
så det måtte også udskiftes.

Første del af operationen - adskillelse: Gummi-
pakningen foroven løftes forsigtigt af (med en
skruetrækker el. lign.) den skal jo bruges igen.
Benyt lejligheden til at rengøre delene udven-
digt. 
Dernæst fjernes de seks skruer der holder rotor-
huset sammen. Det går nemt - de er nemlig også
dyppet i silikone inden de blev sat i. Nu falder
det hele fra hinanden. 
Den store røraksel (hvor masten går igennem)
kan nu tages ud. Der sidder et løst mekanisk stop
i huset - pas på at det ikke falder ud og bliver
væk. 

Renovering af en Stolle rotor
Af OZ5XN, Allan Nelsson
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Nu kan pladen med motor og tandhjul skrues ud.
Med en gaffelnøgle kan møtrikken der holder
potentiometret på plads løsnes, så det kan træk-
kes ud samtidigt med at tandhjulet tages af. 
Nyt potentiometer af samme type monteres.
Kontrolboksens potentiometer sættes i midter-
stilling (Nord). Derefter drejer man rotorpotenti-
ometeret i midterstilling og så skulle motoren
gerne stoppe, når de to potmetre er i balance. 

Derefter monteres potentiometeret og det til-
hørende tandhjul, og hele pladen med motoren
skrues på plads i rotorhuset. 
Vigtigt: Sørg for, at rotorboksen og rotorpoten-
tiometeret stadigt står i midterstillingen, når det
samles! 
Giv tandhjulene en gang nyt fedt. 

Nu mangler vi blot at samle rotorhuset. Sørg for
at det løse mekaniske stop er på plads som vist
på billedet. Det er vigtigt, at det store masterør
vender som vist - med den lille tap liggende helt
vandret (rotorens midterstilling) som vist på bil-
ledet. Giv kanten en gang silikone inden du sam-
ler huset. Til slut trykkes gummipakningen foro-
ven på plads. 

Det hele kører stadig fint på tredje år efter reno-
veringen med en 10 elm. vandret til 2 meter, en
17 elm. vandret til 70 cm samt en lodret Comet
antenne til 70 cm på toppen.   

Stof til OZ
Redaktionen modtager gerne manuskripter, billeder
mv. elektronisk. Vi kan læse de fleste almindelige
formater eksempelvis word og works.
Billeder, diagrammer og lignende bedes medsendt
som separate filer. Vi modtager selvfølgelig også
manuskripter (såvel maskinskrevet som håndskrift)
og billeder på papir. Send dit bidrag til
Teknisk stof til: Teknisk redaktør Jørgen OZ7TA
Amatørannoncer til: EDR’s kontor
Afdelingsmeddelelser, læserbreve, ikke tekniske
artikler, silent key mv til: Hovedredaktøren OZ8XW

Se adresserne forrest i bladet

OZ
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"Multiband NO TRAP NO GAP Antenna", står
der på den italienske radioamatør IV3SBEs inter-
netsider (http://www.iv3sbe.webfundis.net). Det-
te skal prøves!
Denne antenne har jeg været inde på nettet og
set på et stykke tid. Og lad det være sagt med
det samme; jeg er en novice, hvad angår anten-
ner. Baluner er for mig "tingester" med mærke-
lige skematiske udførelser, som gør et eller andet
med impedansen i antennen. Så hvorfor skal jeg
skrive noget om denne antenne? Fordi IV3SBE
ikke bare har lavet tegningen af den skematiske
opbygning på "balunen", men også givet en god
vejledning til hvordan man bygger "tingester".
Jeg skriver "balun" i anførselstegn, fordi dette
begreb lyder godt hos mine medamatører. Alle
ved så, hvad man snakker om, ikke sandt? Balan-
ceret-til-ubalanceret-antenne-omformer. Når det
gælder Rybakov-antennen, handler det ikke om
en balun, men en Unun, altså en ubalanceret-til-
ubalanceret-omformer. Impedansen forøges,
men konceptet er fremdeles ubalanceret. Egent-
lig er det en random wire med jordingspunkt
som modvægt. Andre kan sikkert forklare dette
bedre end jeg. Hovedsagen her er at jeg med
teknisk kendskab på amatørstadiet klarer at byg-
ge en antenne, som faktisk gjorde det, den love-
de! Ingen traps, ingen gaps over hele HF-båndet!
Friskt opdrev den signalerne med den indbygge-
de antennetuner i min Kenwood TS-440S. Dette
kan du også klare.

Figur 1. Enkle ingredienser til en 
morsom antenne

Bygning af antennen
Som figur 1 viser, har jeg planlagt at bruge en
gammel snusboks af plastic til at bygge unun-
delen ind i. Tidligere har jeg testet konceptet
med en unun bygget ind i en brugt CD-boks,
samt en i en Tupperware-boks fra YL. Det er
resultaterne fra disse bokse, som jeg vil komme
tilbage til senere. 

Figur 2. Færdig viklet unun. Pas på, at du ikke
krydser trådene, når du vikler dem

For at bygge unun'en skal du bruge:
1 ferritring af den røde type. Størrelsen spiller
ingen rolle, og den er næsten gratis hos Elfa.
Ca. 2,5 m lak-isoleret kobbertråd. Jeg har brugt
0,45 mm kobbertråd, men almindelig højttaler-
ledning fungerer også godt.
1. stk. PL-chassisfatning. Egentlig ikke nødven-
digt, da man kan lodde unun'en direkte på en
passende længde coaxialkabel.
2 stk. 4 mm skruer med et dobbelt sæt møtrikker
til at fastgøre antennen og jordledningen.
Rund kabelsko med hul til skruen.
Et stykke coaxialkabel til at forbinde PL-fatnin-
gen til unun'en indvendigt i boksen. Jeg vil for-
søge at undlade coaxialkablet i den antenne, jeg
laver nu, og forsøge at forbinde unun'en direkte
til fatningen.

Kernen bevikles med 13 til 19 vindinger med
kobbertråden lagt dobbelt. Flere vindinger giver
bedre respons på de lavere HF-bånd. Jeg har
brugt 19 vindinger, fordi jeg denne gang vil lave

Rybakov-antennen
Af LA6U0A, Trygve Medhus.
Oversat fra Amatørradio 
nr. 12, 2007 af OZ2KMP
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en antenne, som kører på 160 m båndet. Pas på,
at kobbertrådene ikke krydser hinanden, når du
vikler tråden på ferritringen. Se på figur 2. Lad
trådenderne fra venstre mod højre være hen-
holdsvis nr. 1, 2, 3 og 4, som billedet viser. Hvis du
nu ser på IV3SBEs tegning, figur 6, skal tråd nr. 2
og 3 loddes sammen med enden af coaxialkablet
(eller på stikket i mit tilfælde). Tråden helt til
venstre (nr. 1) skal loddes på en af kabelskoene
med hul til, at en træskrue kan gå igennem. Det-
te er til antennetråden. Trådenden helt til højre
(nr. 4) skal loddes sammen med skærmen på kab-
let (eller skærmen på stikket i mit tilfælde) og
videre ud til skruen mærket "Common Ground".
Her tilslutter du et jordspyd.

Figur 3. Indvendigt ser det enkelt ud. Antenne-
delen på venstre side og jord på højre. Lidt hur-
tiglim holder det hele på plads

Testresultater
Efter LA1Rs årlige hyttetur i fjeldet mellem Hol
og Vats i Hallingdal, blev jeg der nogle dage for
at nyde stilheden og båndene i et støjfrit miljø.
Da blev der anledning til at se nærmere på, hvad
Rybakov-antennen kan. Først prøvede jeg med
ca. 9 meter antenneledning, som var hejst op i
toppen af en mobilmast og et jordspyd af kob-
ber, som var slået ned i bakken ved siden af unu-
n'en. Med den interne tuner i TS-440en blev
antennen problemfrit tunet op på alle bånd fra
80m og op til 10m båndet. På 80m fik jeg kon-
takt med LA1TNA i Bergen, som hjalp til med at
afklare betydningen af jord og jordspyd. Forhol-
dene var gode med lidt QSB og Rybakov-anten-
nen var fra 0 til 2 S-grader dårligere end en dipol
på 2x19,5m. Ikke værst! Flere amatører havde
hørt os og kunne rapportere det samme. LA8PL
nogle kilometer borte hørte mig næsten ikke på
Rybakov-antennen, hvilket vi tilskriver den lave
udstrålingsvinkel. 
Tak til alle, som var med. Antennen blev også
testet på 160m, og her jeg fik 57 tilbage fra
LA9FB uden for Bergen. På dette bånd havde jeg
ingen dipol at sammenligne med. 

Figur 4. Limet sammen med hurtiglim. Færdig
Rybakov-antenne på en times tid

Der blev her brugt Kenwood TS-440, 100W,
Kenwood AT 200 manuel antennetuner og ca.
24m antennetråd, der var hejst op i masten som
en omvendt 'V'. Lidt senere på sommeren teste-
de jeg antennen ombord i vores Bever 490 Sport
som LA6UOA/MM/QRP. Med 10 watt fik jeg gode
kontakter med England på 17m og med LA på
80m.

Figur 5. Her er Rybakov-antennen monteret i en
QRP-installation i en båd. Jordingen går til
motorbeslaget, mens antennedelen er fastgjort i
toppen af en 10 meter høj teleskopmast i glasfi-
ber. 
Stationen er en Yaesu FT-857, skruet ned til 10W,
tuner: LDG 2100 automat-tuner og 12V 7,5Ah
batteri.

Trådlængder
Fra 40 m båndet og opad: 7,6 m. For bedre
dækning på 80 m, anbefaler IV3SBE 12 m anten-
neledning. Jeg fik antennen tunet op på 160 m
båndet med 24 m antenneledning, men jeg
antager, at denne ikke behøver af være længere
end 20 m.
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Konklusion
Rybakov-antennen er morsom ikke mindst fordi
den er så enkel at bygge. Med en fiskestang af
teleskoptypen på 10-12 meter kan antennen
være en fin QRP-antenne på alle bånd. For mig
har Rybakov-antennen været en vej ind i balu-
nernes verden, hvilket virkelig har vakt min
interesse. Håber, at denne artikel kan inspirere
andre til at prøve at vikle en antenne, som er til-
pas alsidig.

TR note: Det ser ud til at både Trygve og IV3SBE
har brugt en ringkerne af pulverjern til transfor-
matoren. Det synes jeg er et dårligt valg, for ved
lave frekvenser er der næppe tilstrækkelig selv-
induktion i de to viklinger, så en del af sende-
effekten bliver kortsluttet til stel. 
Jeg vil anbefale at man i stedet bruger en ring-
kerne af ferrit.

Fig. 6

Du har sikkert også ofte set en konstruktion i OZ
eller et andet tidsskrift hvortil der skal bruges en
printplade. Der er vist et printlayout, eller du har
måske selv tegnet et layout, og så kommer det
bøvlede. Layoutet skal omsættes til en printpla-
de, hvilket normalt kræver både belysningskasse
og fotoprint, hvis man da ikke vil eller kan hånd-
tegne printbanerne med en vandfast tuch, hvil-
ket ofte er svært fordi printbanerne er meget
tynde.

OZ7UE fandt i sin søgen en hjemmeside  :
http://thomaspfeifer.net/platinen_aetzen.htm

Hjemmesiden viser i billeder og tysk tekst en
yderst genial fremgangsmåde som vi synes man-
ge andre kan have glæde af, derfor vil jeg kort
beskrive fremgangsmåden sådan som vi har

oplevet den. Processen er lidt bøvlet at beskrive,
men meget let at udføre idet der er fortrydelses-
ret hele vejen. Efter 2 forsøg fik vi begge et
resultat hvor selv 0,1 mm tekst gengives korrekt
på printpladen. Metoden er særlig velegnet når
der kun skal fremstilles et enkelt eller få eksem-
plarer, og anvender toneren i en laserprinter som
ætsebeskyttelse af kobberbelægningen på print-
pladen, og værktøjet er  et almindeligt stryge-
jern.
Man begynder med at finde et ark glat papir.
Det bedst egnede papir er noget som føles lidt
glat og gummiagtig, så brug et tidsskrift, kata-
log eller køb nogen ark hos boghandleren.
Almindeligt printerpapir dur ikke, fordi det vil
suge laserprinterens toner og "pukle" når det
senere opvarmes og fugtes. Det er for øvrigt
uden betydning at der er tekst og billeder på

Printpladefremstilling med fortrydelsesret

og uden særlige hjælpemidler

Af OZ5WKJ, Karl Wagner
Ærholm 9
6200 Aabenraa
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Sådan har jeg lavet 
min 80 meter antenne

Af OZ9KC, Knud Hammer
Bakkevænget 21
3460 Birkerød

Valg af antennetype
Valget blev en bøjet halvbølge dipolantenne
(Ref.1) opsat i 7 meters højde og med resonans-
frekvens midt i 80 meter CW-båndet. Ud over at
kunne være i haven, kan den bygges af spinkle
materialer der ikke syner af så meget. Operativt
er antennen med sin relative høje udstråling
også god til 80 meter båndet, hvor forbindelse
over selv meget korte afstande med så lav en
sendereffekt ofte kun kan gennemføres ved
refraktion fra ionosfæren. Lad os derfor under-
søge, hvilken betydning det har, om antennen
opsættes i en kvart bølgelængdes højde, der
normalt anbefales, dette er 21 meter, eller om
kun 7 meters højde er acceptabelt.

Beregning af antennens vertikale udstrålings-
diagram
Figur1 viser skematisk en horisontal halvbølge
dipol antenne opsat i højden a over en perfekt
ledende jordoverflade. Antennens spejlbillede,
der er 180 grader ude af fase med den virkelige
antenne, er vist med modsat rettet pilespids i
afstanden a under jordoverfladen. Det udsendte
signal er summen af disse to identiske antenners
signaler.

Figur1. Horisontal antenne og dens spejlbillede

For at beregne udstrålingsdiagrammet, skal
antennehøjden a, der normalt angives i bølge-
længder eller brøkdele deraf, omregnes til antal
grader. Omregningen sker ved at multiplicere
højden a med vinkelkonstanten, se formel 1.

For antennehøjden på en kvart bølgelængde er

afstanden mellem de to antenner 2a, og hermed
får vi formel 2.  

Vi kan nu ækvivalere antennen og dens spejlbil-
lede med et strålepar bestående af to ens halv-
bølge dipolantenner placeret oven over hinan-
den i afstanden 2a og med indbyrdes faseforskel
på 2d. For et sådant strålepar kan det vertikale
udstrålingsdiagram for fjernfeltet nemlig bereg-
nes ud fra formel 3. 

Fra figur1 har vi faseforskellen mellem antenne
og spejlbillede 2d = 180 grader, vist ved den
modsat rettede pilespids, og dermed d=90 gra-
der og ovenfor ses, at omregning af afstanden
for en kvart bølgelængde giver 90 grader som i
(2). Indsættes disse værdier i (3) fås vi formel 4,
hvor den variable er den vertikale udstrålings-
vinkel.

I konstanten indgår antennens impedans, tilført
energi m. m. (Ref.2). Her vælger jeg konstanten
= 14. Diagrammet vises nu let på en TI-86 lom-
meregner, eller en tilsvarende med GRAPH funk-
tion, og kan derefter tegnes med håndkraft, som
jeg har gjort det, se figur 2.
På figur 2 er også indtegnet diagrammerne for

antennehøjderne  10,5 m og 7 m, d.v.s. hen-
holdsvis 45 grader og 30 grader. Det ses ved sam-
menligning af de tre teoretiske udstrålingsdia-
grammer, at det udstrålede signal bliver mindre,
når antennehøjden reduceres, og at det især gør
sig gældende for vinkler under 20 grader. Ved
vinkler over 20 grader, varierer forskellen ved
udstråling, omregnet til dB, mellem antennehøj-
derne 21 meter og 7 meter fra - 6 dB til -9 dB.
Regner vi med, at 1 S-grad er lig med 6 dB bety-
der dette, at signalstyrken vil være 1 til 1½ S-
grad mindre for den samme 80 meter antenne
opsat i kun 7 meters højde, end i 21 meters høj-
de. For antennehøjden 10,5 meter er forskellen -
3 dB til -6 dB, dette er et tab på ½ til 1 S-grad.

Udformning og opsætning af antennen
Da en senderantennes feltstyrke udenfor nærfel-

Antennen er konstrueret til brug for den 80 meter QRP-MAS tranceiver, jeg beskrev i OZ juni 2004. Da
denne tranceivers udgangseffekt kun er 1 watt og helst skal kunne høres over hele Europa, i hvert
fald når udbredelsesforholdene er til det, er det nødvendigt med en god antenne. Problemet er bare,
at en sådan skal kunne være i en 800 kvadratmeter stor villahave, og så må den på ingen måde virke
provokerende på naboerne, hvilket sætter naturlige begrænsninger på højden.
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tet er ligefrem proportional med antennestrøm-
men, vil den del af antennen, der fører størst
strøm, udstråle mest energi. I en halvbølge dipol
er strømmen størst midt på antennen. Er der ikke
fysisk plads til hele antennelængden, kan man
derfor godt bukke det yderste af enderne 90
grader, enten vertikalt, horisontalt, eller midt
imellem, se figur 3, uden at dette får væsentlig
indflydelse på antennens virkningsgrad, da
antennestrømmen her jo er ubetydelig.

Figur 3. Bøjet halvbølge dipol antenne

Den midterste del skal dog være mindst en kvart
bølgelængde lang. Det er ikke muligt at bereg-
ne antennens nøjagtige længde, da man ikke
kender de aktuelle jordbundsforhold og ej heller
kapaciteten mod jord. Kapaciteten vil dog som
følge af den lavere antennehøjde være større
end normalt, hvilket giver en kortere antenne, så
som udgang bruges den normale beregningsme-
tode for en halvbølge trådantenne lavet med
tyndt tråd. Denne er givet ved:

Antennelængde i meter = 150*0,95* f (MHz)

der for f = 3,55 MHz giver en samlet længde på
ca. 40.14 meter, så der skal i alt bruges en samlet
trådlængde på ca. 45 meter, der deles i to lige
store længder. Antennens midtpunkt, der jo
også er fødepunktet, har jeg oppe i 7 meters høj-
de. Herfra føres en trådlængde ned til hver af to
4 meter høje master, en på hver side af huset og
fra dissse i U-form videre langs hækkene ned til
de to sidste master, som kun er ca. 2 meter høje.
En skitse af antennen er vist figur 4. Bemærk, at
antennen fra fødepunktet, til begge sider,
skråner ned mod jordoverfladen, dette for at
forbedre udstrålingen ved de lave vinkler.

Figur 4. Skitse der viser antennens opsætning i
haven

Som master har jeg anvendt 45 mm sammenli-
mede rundstokke der først har fået et lag Gori
imprægnerings væske og derefter 2 lag Gori
med farvestof, men andre typer og fabrikater

Figur2. En dipol antennes teoretiske vertikale udstrålingsdiagam
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imprægneringsvæske kan selvfølgelig også bru-
ges. Den midterste mast, der er 4,3 meter høj, er
fastgjort til husets gavl i 3 meters højde med 2
stk. galvaniserede beslag af samme type som
anvendes til TV antenner, herved når jeg op på 7
meters højde. 

De resterende master er fastspændt til 1½ meter
lange 75 x 75 mm nedgravede trykimprægnere-
de stolper. Når antennens impedanstilpasning
senere skal justeres er det let at løsne gavlbesla-
gene og fire gavlmasten ned, så kan jeg stå på
en stige og nå det hele. 
Antennetråden består af sammensnoede bron-
zetråde og har en ydre diameter på 4 mm. Den
midterste isolator er af glas, medens resten af
isolatorerne er porcelænsæg.

Fødekabel
Fødekablet er et coaxialkabel type RG-58 med en
impedans på 53,5 ohm. Anvendes en halv bølge-
længde kabel mellem antenne og sender, vil den
impedans, der måles nede ved senderen, være
lig med antennens impedans, d.v.s. at jeg kan
udføre alle antennemålingerne nede ved sende-
ren, og dette benytter jeg mig selvfølgelig af.
Transmissionshastigheden for type RG-58 coaxial
kabel er opgivet til 66 % af hastigheden i det frie
rum, så den halve bølgelængde beregnes til:

Længde = 0,66*0,5*300/ 3,55 MHz = 27,9 meter

Fødekablet skal tilsluttes vinkelret på antennen.
Dette kan gøres ved at føre kablet ned langs
masten og fastgøre det med tape.

Justering af antennen og måling af dens impe-
dans
Når fødekablet er tilsluttet, dette gøres intermi-
stisk med et par samlemuffer, og antennen er sat
op i de 7 meters højde, skal den justeres til reso-
nansfrekvensen. 
Antennens båndbredde er kun ca.100 kHz, så
optimal dækning af hele frekvensområdet 3,5 -
3,6 MHz, uden brug af antennetuner, opnås når
justeringen foretages ved 3,55 MHz.

Resonansfrekvensen kan selvfølgelig måles med
et gitterdykmeter, men jeg har brugt en hjem-
melavet "Noise Bridge" (Ref. 3) til formålet, for
ved resonans vil antennen udvise en ren ohmsk
belastning. Antennetråden afkortes eller forlæn-
ges nu lige meget i begge ender indtil resonans-
punktet nås. 
Med nævnte "Noise Bridge" måltes antennens
impedans til 75 Ohm, hvorfor jeg valgte at impe-
danstilpasse antenne og fødekabel med en
transformator.

Figur 5 Antenne transformator, diagram

Impedanstilpasning mellem antenne og fødeka-
bel (Ref. 4 og 5)
Jeg har valgt at udføre transformatoren som en
autotransformator, efter en konstruktion vist i
ARRL " The Radio Amateur's Handbook " 1981.
Der er et samlet vindingstal på 15 vindinger med
udtag ved 12 vindinger. Det elektriske diagram
ses i figur 5.Transformatoren er viklet med 1 mm
kobbertråd på en Philips toroide kerne. Materia-
let er ferrit, farven var violet, (nu hvid) målene
Ø23 X 15 X 7 mm og kan købes hos Vejle RC Elek-
tronik. Der vikles 6 vindinger, stramt og jævnt
fordelt hele vejen rundt på kernen, med 3 paral-
lelle tråde, således at der fremkommer 3 ens vik-
linger. Den ene vikling reduceres herefter med
tre vindinger og viklingerne forbindes som vist
på figur 6. 

Figur 6 Vikling af antennetransformator

Den mekaniske sammenkobling mellem anten-
ne, transformator og coaxialkabel er udført med
samlemuffer som vist på fotografiet figur7. For
at modvirke korrosion og rust, har samlingerne
fået en gang WD-40 MULTI SPRAY.

Kontrol af antennesystemet
Arbejdet afsluttes med at måle, om antennen,
inklusiv transformator og coaxialkabel, nu også
er korrekt tilpasset senderens udgangsimpedans.
Denne måling har jeg udført ved hjælp af en
kunstantenne på 53.5 Ohm belastning, dette er
samme værdi som kablets impedans. En god QRP
kunstantenne til 80 meter båndet kan laves ved
at forbinde 5 stk. 267 ohm 1 W modstande i
parallel og tilslutte dem til et coaxial-omsæt-
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ningsled fra BNC han til 2 bananbøsninger. Sen-
deren belastes nu først med kunstantennen, og
PA-trinnets strømforbrug måles ved antennens
resonansfrekvens og den målte værdi noteres
ned. Herefter udskiftes kunstantennen med den
rigtige antenne og strømforbruget måles på ny,
uden at der justeres på senderen og noteres igen
ned. Det skulle nu gerne vise sig at de to måle-
resultater er ens, hvilket betyder, at der er kor-
rekt impedanstilpasning og dermed at der over-
føres maximum energi fra sender til antenne.
Såfremt der ikke er tilpasning vil PA-trinnets
strømforbrug altid være størst når kunstanten-
nen er tilsluttet og mindst når antennen er til-
sluttet.

Antennens anvendelighed i praksis (Ref.6 og 7).
Antennen er nu ændret så meget i forhold til en
standard dipol, at jeg vælger at benævne den en
variant af en dipol, eller en modificeret dipol.
Det beregnede udstrålingsdiagram i figur 2 vil
dog kunne anvendes, til at vise, at en horisontal
antenne opsat i kun 7 meters højde ikke er egnet
til kommunikation på jordbølgen med lav
udgangseffekt. Alt må derfor foregå via ionos-
færen og her er effekten næppe stor nok til
mere end een gang refleksion, altså kun eet hop.
Om dagen vil det normalt være E-laget i en høj-
de af ca.110 km som dominerer. Ved 20 grader
udstrålingvinkel vil dette give maximum afstan-
de på ca. 500 km. Om natten når E-laget er gået
i opløsning er det F-laget i ca. 320 km højde der
tager over og de længste afstande kan da for-
ventes at komme ud over 1400 km. Antennen
har nu været anvendt i snart 4 år, fortrinsvis til
kontester og indtil nu har jeg haft QSO med 26
forskellige lande i Europa, også flere gange OY.

Til DX forbindelser skal udstrålingsvinklen helst
ned under 10 grader, så da må antennen nok op
på 10 til 12 meters højde. Konklusionen må der-
for være, at højderestriktioner og pladskrav ikke
nødvendigvis behøver at afholde nogen fra at
deltage på de lave frekvenser, der jo netop i dis-
se år, med lav solplettal, er meget spændende.

Referencer
1. ARRL, The Radio Amateur's Handbook, årgang
1962 eller tidligere, Bent Antennas.
2. Bruckmann, Hellmut. (1939), ANTENNEN ihre
Theorie und technik.  Erster Teil. III. Strahlungs-
verteilung (Feldstarkeverteilung im Fernfeld).
3. Otzen, Børge. OZ8T, OZ Januar 1993, Lidt om
HF-målebroer.
4. The Radio Amateur's Handbook, ARRL årgang
1981. Chapter 19 page 8. A 50 to 75 Ohm Broad-
band Transformer.
5. Kragh, Jørgen. OZ7TA, OZ Januar 2002, Om
beregning af selvinduktion og magnetfelter i
kerner til baluner og bredbåndstransformatorer.
6. Braun, Gerhard. (1986) Planing and Enginee-
ring of Shortwave Links. Chapter 4. Calculation
of Shortwave Paths for Sky-wave Propagation.
7.The ARRL Antenna Book, Eight Edition, (1956),
Chapter 2, Antenna Fundamentals page 46 and
page 56.

Pocket PC
Har du en Pocket Pc og mangler software til amatør
venlig pris ( Freeware ) så kik ind på denne hjemmesi-
de http://www.ipaqsoft.net/php/freeware.php

OZ1HPL

Figur 7 Samling i mastens top af antenne, tilpasningstransformator
og fødekabel med samlemuffer

O Z

OZ spot
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Når vi sådan bare lige vil se, om amatørsatellit-
terne er noget for os, så kan vi nemt blive brem-
set af tanken om at investere i et komplekst
rotorsystem til både azimut-drejning og elevati-
on af antennen for at følge satellitterne på deres
vej over himlen. Til begynderen har vi brug for
en enkel, pålidelig, fast antenne - eller sæt af
antenner - for at finde ud af, om dette er et
område inden for amatørradio, som vi virkelig vil
gøre det helt store ud af. Vi vil se på det basale
inden for faste antenner til satellit-trafik og
udvikle et enkelt antennesystem, der er velegnet
til selvbyggeren. Der vil være versioner til såvel
145 som 435 MHz.

Turnstile-antenner og satellitter
I mange årtier har mange faste satellitantenne-
systemer til VHF og UHF benyttet en eller anden
version af den såkaldte turnstile (enkelte kalder
det på dansk en krydsbomsantenne). 
Ordet "turnstile" benyttes faktisk om to forskel-
lige koncepter. 
Det ene koncept er en særlig antenne: to kryd-
sede dipoler, der fødes 90 grader ude af fase. Det
andet koncept er princippet om at opnå rund-
strålevirkning ved at føde næsten hvilke som
helst krydsede antenner 90 grader ude af fase.
Det første koncept begrænser os til en enkelt
antenne. Det andet koncept åbner muligheder
for at tilpasse mange forskellige antenner til at
køre som rundstrålere. 

Figur 1. Det basale system til fasning (og mat-
chning) af turnstiles for et hvilket som helst
antennesæt, der kræver en 90-graders fasefor-
skydning mellem tætsiddende fødte elementer

145 MHz Moxon antennerne.

Figur 1 viser en generel metode til at opnå den
90-graders faseforskydning, som vi behøver for
at få en rundstrålende antenne. 
Bemærk, at coaxkablets inderleder kun forbin-
des til én af de to krydsede elementer. Det ene
antenneelement forbindes til det næste med et
kvartbølge stykke antennekabel, der har samme
karakteristiske impedans som den naturlige
fødepunktsimpedans for det første antenneele-
ment. 
De modstående ender af de to elementer går til
skærmen i hver ende af fødekablet. Hvis ele-
menterne er dipoler, så er et antennekabel med
en impedans på 70 til 75 Ohm ideelt til fasekab-
let. Imidlertid vil den resulterende impedans i
den samlede antennes fødepunkt være nøjagtig
det halve af impedansen for ét element alene. Vi
vil så få en impedans på cirka 35 Ohm. For den
dipolbaserede turnstile-antenne må vi enten
acceptere et SWR på 1,4:1, eller vi må benytte et
tilpasningsled for at bringe antennen op på 50
Ohm. 
Et parallelt sæt RG63 kvartbølge kabelstykker vil
give en impedans på 43 Ohm, hvilket er nogen-
lunde passende til at bringe antenneimpedansen
på 35 Ohm op på 50 Ohm ved coaxfødekablet.
For alle sådanne systemer skal vi huske at tage
højde for antennekablets forkortningsfaktor,
som vil medføre en fysisk kortere kabellængde
end en kvart bølgelængde.
Den dipolbaserede turnstile er populær til satel-
lit-trafik, når der skal være tale om en fast
antenne. 

En enkel, fast antenne til
VHF/UHF satellit-trafik

Af Af L. B. Cebik, W4RNL
Oversat fra QST august 2001 
aF OZ1CCM, Kjeld Hold,
Gyvelbakken 11
4400 Kalundborg

Få nogle gode oplevelser med amatørsatellitter i lav bane over jorden
(eng.: Low-Earth Orbiting - LEO) ved brug af dette effektive antennesystem.
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Figur 2 viser - i venstre del - et anbefalelsesvær-
digt system, der har været med i The ARRL
Antenna Book siden 1970'erne. 

Til 2 meter monteres en standard dipol-turnstile
over et stort gitter, der simulerer jord. Afstanden
mellem elementerne og gitteret anbefales til
mellem 0,25 og 0,375 bølgelængde for at få det
bedste udstrålingsdiagram. 

Til satellit-trafik er målet at få et udstrålingsdia-
gram, der mest muligt ligner en kuppelform over
antennen. Ønsketilstanden er at få kuplen til at
gå så langt ned mod horisonten som muligt for
at opnå kommunikation med satellitter så lang
tid som muligt under deres passage.

Figur 3. En sammenligning af elevationsdiagram
for turnstile-og-gitter systemet (med 0,375 bøl-
gelængdes afstand, vist med blåt) og et Moxon
antennesæt (vist med rødt) begge anbragt i 2
bølgelængders højde.

Turnstile-og-gitter systemet er godt nok enkelt,
men det fylder godt og er udsat for store vind-
belastninger. Dog vil turnstile-antennen få dårli-
gere ydelse, hvis vi udelader gitteret. En metode
til at gøre antennesystemet mindre omfangsrigt
er at finde en antenne, der har sin egen reflek-
tor. Imidlertid skal den også have et godt
udstrålingsdiagram med hensyn til ønsket om at
sende og modtage i en kuppelform op mod him-
len. Den dobbelte Moxon rektangel antenne,
der vises i omrids i højre side af figur 2, giver en
række fordele i forhold til den traditionelle
turnstile. For det første giver den et lidt bedre
kuppelformet udstrålingsdiagram. For det andet
er den relativt let at bygge og kompakt at instal-
lere. Næsten alle faste satellit-antenner udviser
dybe nuller ved lave vinkler, og antallet af nuller
forøges, efterhånden som vi hæver antennen for
meget, hvilket ødelægger den ønskede kommu-
nikation, når satellitterne befinder sig lavt på
himlen. Figur 3 viser elevationsdiagrammerne
for en turnstile-og-gitter antenne og et par Mox-
on rektangler, når begge antenner befinder sig 2
bølgelængder over jorden. En højde på 1 bølge-
længde vil reducere riple ved lave vinkler endnu
mere, hvis en sådan højde er praktisk anvende-
lig. Imidlertid skal antennekonstruktøren altid
opveje højdens indvirkning på diagrammet mod
virkningen af objekter på jorden, der blokerer
for udsynet til horisonten.

Diagrammet over udstråling i det vertikale plan
viser en noget mere jævn kuppelfordeling for
Moxon antennesættet end for den traditionelle
turnstile. Den midterste del af turnstilens kuppel
har næsten 2 dB mindre forstærkning end i spid-
serne, mens dykkene i toppen er næsten 3 dB
længere nede end spidserne. Spidserne og dyk-
kene kan gøre forskellen mellem vellykket kom-
munikation og afbrydelser i kommunikationen. 

Figur 2. Alternative metoder for faste antenner til satellit-trafik: Den traditionelle turnstile-og
gitter konstruktion og et par Moxon rektangler i "turnstile-konfiguration".
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Figur 4. En sammenligning af elevationsdiagram
for 2-elementet turnstile (krydsede 2-elements
Yagi'er, vist med blåt) og et Moxon antennesæt
(vist med rødt) begge anbragt i 2 bølgelængders
højde.

Så når det gælder om at få en god kuppelform,
så kan Moxon antennesættet være bedre. Jeg
har fået det ganske fornuftige forslag simpelt-
hen at tilføje reflektorer i en almindelig dipolba-
seret turnstile og muligvis opnå samme fravær af
gitter- eller skærmkonstruktion. 
Figur 4 viser begrænsningerne ved den løsning.
Resultatet af at placere reflektorer bag den
dipolbaserede turnstile er et sæt krydsede 2-ele-
ment Yagi retningsantenner, der fødes 90 grader
ude af fase. Udstrålingsdiagrammet er godt nok
cirkulært og stærkere end for Moxon antenne-
sættet. Men åbningsvinklen er begrænset til kun
56 grader ved punkterne for halv effekt. Anten-
nen ville være en udmærket begynderløsning

for et rotorsystem, der kunne dreje antennen
både med hensyn azimut og elevation, men dens
åbningsvinkel er ikke tilstrækkelig stor for en
fastmonteret antenne. Moxon antennesættet
med mindre forstærkning - men mere jævnt for-
delt forstærkning - hen over himmelhvælvingen
giver brugeren af en fast antenne mulighed for
at etablere en velfungerende begynderantenne
til satellit-trafik. Udstrålingsdiagrammet vil være
cirkulært med under 0,2 dB forskel i området
145,500 MHz til 146,500 MHz og under 0,5 dB for
hele 2-meter båndet (her menes det i USA gæl-
dende bånd fra 144,000 MHz til 148,000 MHz).
Da satellit-trafikken er koncentreret i området
fra 145,800 MHz til 146,000 MHz, vil det være
relativt nemt at bygge denne bredbåndsanten-
ne. En version til 435,600 MHz, der er beregnet
til at dække satellitområdet 435,000 MHz til
436,200 MHz, vil have endnu større båndbredde.

Ligesom den dipolbaserede turnstile vil Moxon
antennen blive fødet 90 grader ude af fase med
et 1/4-bølge fasekabel bestående af 50 Ohm
coaxkabel. De drevne elementer vil blive tilslut-
tet netop som vist i figur 1. Da den naturlige
impedans i fødepunktet for en enkelt Moxon
rektangel i den konstruktion, der benyttes her,
er 50 Ohm, vil antennesættet udvise en impe-
dans på 25 Ohm i fødepunktet. Parallelforbund-
ne kvartbølge stykker 70 Ohm til 75 Ohm
coaxkabel vil transformere den lave impedans
op, så der opnås en god tilpasning til selve 50
Ohm fødekablet, der forbindes til stationen.
Kort sagt: Vi har "turnstile-konfigureret" Moxon
rektangler til at udgøre en ganske fornuftig fast
antenne til satellit-trafik.

Bygning af Moxon antennesæt
Moxon rektanglet er en modifikation af den
parasitiske Yagi-retningsantenne med reflektor.

Figur 5. De basale dimensioner for et Moxon rektangel. Der kræves to ens
rektangler til hvert sæt i "turnstile-konfiguration".
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Imidlertid bøjer man det fødte element og
reflektoren tilbage mod hinanden i stedet for at
bruge lineære elementer. Koblingen mellem ele-
menternes ender kombineret med koblingen
mellem de parallelle dele af elementerne frem-
bringer tilsammen et udstrålingsdiagram med en
stor åbningsvinkel. Ved omhyggeligt valg af
dimensionerne kan vi opnå både god ydelse (i
betydningen tilstrækkelig forstærkning og et
fremragende front-to-back forhold) og en impe-
dans i fødepunktet på 50 Ohm. Faktisk kunne
man bruge et enkelt Moxon rektangel på hvert
bånd og opnå hæderlige resultater med satellit-
trafik. Når det rettes lige op, er Moxon rektang-
lets udstrålingsdiagram en meget afrundet oval,
men dog ikke en cirkel. Det ovale udstrålingsdia-
gram giver også Moxon antennen endnu en for-
del frem for dipoler i en turnstile-konfiguration.
Hvis fasekablet mellem dipolerne ikke er nøjag-
tigt udmålt, vil den normale turnstiles næsten
cirkelformede udstråling meget hurtigt forringes
til en oval, fordi det oprindelige udstrålingsdia-
gram for en dipol er et 8-tal. Det ovale
udstrålingsdiagram for en enkelt Moxon anten-
ne tillader ret store unøjagtigheder med hensyn
til dimensioner og fasning, før den næsten per-
fekte cirkelform for udstrålingen ødelægges.

Der kræves to kabler til hver antenne. Fase-kab-
let er 50 Ohm coaxialkabel, og matchningskablet
er parallelle stykker 75 Ohm coaxialkabel. Til
prototypen blev der brugt laveffektskabler med
en ydre diameter på under 0,5 cm (0,15 tomme).
Se Figur 5 vedrørende betydningen af bogstav-

henvisningerne. Alle dimensioner er i tommer (1
tomme = 2,54 cm). Figur 5 viser de kritiske
dimensioner for et Moxon rektangel. Bogstav-
henvisningerne svarer til dimensionerne i Tabel
1. De to antennesæt til satellit-trafik er skåret til
frekvenserne 145,900 MHz og 435,500 MHz, som
er centerfrekvenserne for satellit-trafikken på
disse to bånd. 2-meter Moxon prototypen benyt-
ter stænger med en diameter på 0,187 tomme,
mens versionen til 435 MHz benytter 12 AWG
tråd med en nominel diameter på 0,0808 tom-
me. (En Moxon antenne bygget efter disse
dimensioner til hvert bånd ville dække hen-
holdsvis hele 2-meter båndet og 12 MHz af 70-
cm båndet). 

Tabel 1. Dimensioner for Moxon rektangler
til satellit-trafik

Figur 6 - Nogle detaljer vedrørende Moxon antennesættene i prototypeudgaven.
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Hvis man går en lille smule op eller ned i ele-
mentdiameter, vil man stadig få en brugbar
antenne; men større ændringer af diameteren
vil kræve genberegning af dimensionerne.
Reflektorerne fremstilles af et enkelt stykke tråd
eller én stang. Jeg betjener mig af en lille
rørbukker, når jeg skal lave hjørnerne. Hjørner-
nes krumning giver lidt overskudstråd med de
samlede dimensioner i tabellen. Normalt arran-
gerer jeg krumningen således, at den oversky-
dende tråd deles mellem side-til-side dimensio-
nen (A) og reflektorhalen (D). Hvis man øver sig
lidt på noget installationsledning, så er der god
chance for, at operationen lykkes første gang,
når man står med selve aluminiumstangen. Den
samlede længde for reflektoren skal være A + (2
D).

Det fødte element består af to stykker, da vi
deler elementet på midten af hensyn til føde- og
fasesystemet. Jeg laver normalt stykkerne et lille
stykke for lange før bøjningen og tilpasser dem
så præcist senere. Den samlede længde for det
fødte element - inklusive det åbne område for
tilslutninger - skal være A + (2 B). Måske er den
mest kritiske dimension åbningen C. Det er min
erfaring, at nylonrør, som kan fås i byggemarke-
der, er ganske velegnede til at holde stang-
enderne ud for hinanden og i korrekt afstand.
Når alt er afprøvet og fundet i orden, kan man
med en smule superlim på rør-enderne og alumi-
niumstykkerne få konstruktionen til at holde til
en hel del blæst. Jeg plejer at lave en lille kærv i
aluminiummaterialet, så limen kan sætte sig og
låse samlingen. Når det gælder versionen til UHF,
giver et lille stykke varme-crimp rør en god
låsning af åbningens størrelse og justering af
element-enderne. Ét er at fremstille en enkelt

Moxon antenne, noget andet er at lave et fun-
gerende krydset sæt. Figur 6 viser den generelle
fremgangsmåde, som jeg benyttede til prototy-
perne under anvendelse af CPVC. (Standard
størrelse 40 eller tyndere PVC eller glasfiberrør
kan også bruges). Understøttelsesmaterialet er
nominelt 0,75 tomme. Reflektorerne går ind i ril-
ler i bunden af røret og låses på to måder. Med
hensyn til ydelsen er det uden betydning, om de
to reflektorer rører hinanden i centerpunkterne
eller ej, så jeg har skruet en lille metalskrue gen-
nem begge 2-meter reflektorerne for at låse
dem fast i deres indbyrdes position. Jeg loddede
centrene af 435 MHz reflektorerne sammen. Så
satte jeg en kobling på bunden af CPVC røret for
at støtte den dobbelte reflektor og for at forbin-
de bommen til en bæremast. Man må selv
bestemme, om man vil lime hætten på eller blot
trykke den på.

Foto 2. 435-MHz Moxon antennerne

Foto 1. Begge antenner



Fødepunkterne forbindes til loddeflige. Fasekab-
let føres ned langs den ene side af understøttel-
sen, mens matchningskablet føres ned langs den
anden side. Elektrikertape kan holde dem på
plads. Er der tale om barske vejrforhold, kan
man beskytte tapen med butyl eller en anden
afdækning. Ligeledes bør de blottede ender af
coaxkablerne og selve kontakterne vejrbeskyt-
tes. Detaljerne er vist - sådan som de er for de
eksperimentalt fremstillede prototyper i et af
fotografierne - før forseglingen, da butyl eller
andre afdækninger har tendens til at skjule de
interessante detaljer.

De to antenners samlede konstruktion er vist på
foto 1. PVC'en fra støtte-T'er kan gå til et cen-
tralt T, der også holder hovedunderstøttelsen af
de to antenner. Der kan benyttes en række
adaptere, der er fremstillet af diverse PVC-dele
og passer over en standardlængde TV-mast (TR
note: Her er tale om USA standarder. Jeg ville
nok anvende diverse PVC afløbsrør og fittings fra
byggemarkedet). Som alternativ kan antennerne
monteres separat med en afstand på ca. 3 meter.
En højde på 3 meter har vist sig at være tilstræk-
kelig til all-round satellitmodtagelse, idet jeg bor
næsten på toppen af en bakke. Antennerne kan
monteres på samme mast. Imidlertid gælder, at
for at få samme kuppelformede udstråling op
mod himlen skal de begge være samme antal
bølgelængder over jorden. Hvis for eksempel 2-
meter antennen er ca. 2 bølgelængder over jor-
den svarende til 4 meter eller deromkring, så skal
det nederste af 70-cm antennen kun være ca. 1,5
meter over jorden. Det at placere antennen til
den højere frekvens under 2-meter antennen vil
medføre små uregelmæssigheder i det ønskede
kuppelformede udstrålingsdiagram, men ikke
tilstrækkeligt alvorlige til at påvirke funktionen i
almindelighed. Der er ikke rigtig nogen juste-
ringsmuligheder af betydning for disse antenner
- bortset fra at gøre åbningen mellem de fødte
elementer og reflektorerne så nøjagtig som
muligt. Turnstile-antenner har en meget flad
SWR kurve. Hen over 2-meter båndet er det
højeste SWR for eksempel under 1,1:1. Imidlertid
kan grove fejl i fasekablernes længde give for-
vrængning af det ønskede cirkulære udstrålings-
diagram. Der er ikke andet at gøre end at kon-
trollere længden af fasekablerne og tilpasnings-
stykkerne adskillige gange, før man klipper kab-
lerne til. Den korrekte længde måles fra én sam-
ling til den næste inklusive de afisolerede dele af
kablets indre.

Disse to små antenner kan ikke konkurrere med
drejelige antennesystemer, der følger satelitter-
ne hen over himlens bue fra horisont til horisont

med både azimut-drejning og elevation. Dog er
effekt ikke altid noget problem, når det drejer
sig om satellit-trafik (bortset fra overforbrug af
effekt), og front-end'en i moderne modtagere
har tilstrækkelig følsomhed til at sørge for let
kommunikation. Så når satellitten når en vinkel
på ca. 30 grader over horisonten, vil disse anten-
ner klare sig ganske godt. Når du bliver så ind-
fanget af satellit-trafikken, at du investerer i et
komplet, drejeligt antennesystem, kan disse
Moxon antenner bruges som reserve, mens det
store system repareres eller forbedres!

Noter
1. Se "Having a Field Day with the Moxon
Rectangle", QST, June, 2000, pp 38-42, for yderli-
gere detaljer vedrørende brugen af Moxon rekt-
anglet; se også litteraturhenvisningerne i noter-
ne til pågældende artikel. I noterne findes der
også kildekoden til et program til beregning af
dimensionerne for et hvilket som helst 50 Ohm
Moxon rektangel for en hvilken som helst fre-
kvens på HF eller VHF blot med brug af ønsket
frekvens og elementdiameteren som udgangs-
data.

Artiklens oprindelige forfatter kan kontaktes på
adressen: 1434 High Mesa Dr, Knoxville, TN
37938, USA; 
cebik@cebik.com.

Pottekredse
Den direkte oversættelse af ordet topfkredse et potte-
kredse, derfor overskriften. Det handler om kvartbølge
kredse til 70 cm bygget i halvliters øldåser. Det viser sig
at længden af disse netop svarer til en kvart bølge-
længde, og ifølge artiklens forfatter kan man opnå et
væsentligt højere Q end med stubs lavet af koaksialka-
bel.
I artiklen er vist hvorledes man med sådanne dåser kan
lave en spertopf-antenne, filtre til bekæmpelse af for-
styrrelser eller indgangsfiltre til 70 cm modtageren.
Ølmærker er ubderordnet, så man har frit valg, når det
gælder om at skaffe sig materialer til et projekt.

DJ3RW: Topfkreise aus Halbliter-Getränkedosen. CQ-
DL 12/2006 side 850 - 852

OZ8XW

Collins skala på S-line og KWM2
Har du en Collins af ovennævnte type, så viser DJ7TE
hvorledes du får skalaens mekanik op på mærkerne.
Artiklen beskriver i detaljer hvordan du adskiller, juste-
rer og samler delene igen.

DJ7TE: Collins-Skalen- S-line und KWM2. CQ-DL
12/2006 side 866-868

OZ8XW
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Til lavimpedanset tilkobling af en totrådsledning
behøves en symmetrisk serietilpasning.  Dertil
behøves en spole og to drejekondensatorer.
Betjeningen bliver lidt besværlig, fordi konden-
satorerne skal afstemmes skiftevis. Måler man
ikke strømmen i begge ledere på fødekablet, bli-
ver det ikke rigtigt godt. Det må kunne gøres
bedre.

Mål og forsøg
Sammen med en forkortet dipol ville en afstem-
ning med en knap til enkeltbåndsbrug være
mere praktisk, fordi indstillingen bliver entydig
og hurtig. Det betyder tuning af totrådslednin-
gen med en seriesvingningskreds med kun to
komponenter. 
Det blev undersøgt, hvor meget selvinduktion
der behøvedes for at afstemme en 2 x 7 m dipol
og 6,5 m totrådsledning på 3,5 MHz. 

Figur 1. Tilpasning med en simpel seriekreds
med link-kobling

Der blev lagt en ringkerne med en forsøgsvikling
over tilslutningen af feederen og en SWR-analy-
sator kobledes løst til med et par vindinger; det
kunne også have været gjort med et dykmeter. 
Derefter reduceredes vindingstallet en vinding
ad gangen til tilpasning ved 3,4 MHz. Spolen
måltes herefter med et LC-meter. Her kunne man
med fordel have brugt en sporvogn/rullespole.
Med en kondensator i serie kan man yderligere
sænke impedansen, fordi reaktansen i spolen er
positiv, og negativ i  kondensatoren.
Denne seriekreds fødes over en sekundær med
to vindinger, se figur 1. 

En galvanisk tilkobling (udtag på seriekredsens
spole) ville ikke du, fordi man så skulle jorde
punktet mellem spole og kondensator.

Byggevejledning
Til denne opstilling er det enklest at bygge på et
stykke bræt, ca. 20 x 16 cm. Spolen på  30 uH
laves på en Amidon T-400-2 ringkerne [1]. 
Denne ringkernes udvendige mål er 101,6 mm
og den indre diameter er 57 mm, og den giver
rigelig plads til vindingerne og kan tåle megen
effekt. 
Spolen vikles med 35 vindinger antennetråd (7 x
7 x 0,25 3,4 mm diameter) [2]. 
Det er ikke tvingende nødvendigt, at det er
antennetråd - men hos mig handler det også om,
at det ser pænt ud. 
Den galvanisk adskilte sekundær opnås med to
forskydelige vindinger nær tilslutningen til dre-
jekondensatoren. 

Serietilpasningsled  til 80 meter antenne
især til korte dipoler med paralleltrådsfeeder

Af Alfred Klüß, DF2BC, 
oversat og bearbejdet fra CQ-DL 9-2011
af Peter Raabye, OZ5DW 

Bringes med tilladelse fra DARC

Når den samlede længde af det ene dipolben
og paralleltrådsfeederen er mindre end eller
lig med en kvart bølgelængde, kan man opnå
en lavohmstilpasning med en seriesvingnings-
kreds. 
Her vises, hvordan.
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Selvom man kunne benytte almindelig tråd, har
jeg brugt RG-58 for at minimere kapacitiv kob-
ling og for at forbedre stabiliteten. Koblingen
indstilles  ved at forskyde sekundæren lidt på
primæren.

Figur 2. Bagsiden med tilslutningsisolatorerne
og med coaxialstikket monteret på brættet. 
Linkspolen (af coaxialkabel) ses til venstre på

toroidspolen.

Kablet afisoleres på de yderste ca. 3 cm, man
fjerner skærmen, afisolerer inderlederen over ca.
2 cm. Inderlederen fortinnes. 

De to vindinger føres omkring primæren, og
man afisolerer, uden at beskadige skærmen, ca.
1,5 cm, hvor inderlederen skal loddes på yderle-
deren. 
Nu vikles sekundæren atter over primæren (ikke
strammere, end at sekundæren kan forskydes
over primæren), og inderlederen loddes på yder-
lederen.
Kondensatoren er en butterfly-kondensator, den
er valgt, fordi den ikke har nogen slæbekontakt.
Den skal være på i hvert fald 2 x 400 pF for at
kunne give en værdi på 200 pF. Man kan også
bruge en DK7 [3] på 15-430 pF. Sidstnævntes
slæbekontakt har stort areal, den har høj gen-
nemslagsspænding, og er i denne opstilling ikke
specielt følsom for håndkapacitet. 
Man sætter spolen fast på en firkantet plastik-
plade f.eks. en Fritzel-isolator [4], med kabelbin-
dere.
Der er god plads til tilslutningsisolatorerne bag
ringkernen, som man kan se på figur 2. Som for-
bindelse kan man anvende kabelsko i en passen-
de tykkelse. SO-239-stikket sættes på bundbræt-
tet med afstandsrør.
Skalaen monteres, ligeledes med afstandsrør, på
forsiden af kondensatoren. Figur 3 viser tilpas-
ningsleddet fra siden. Videre anvisninger findes i
[5]

Afsluttende bemærkninger
Den forkortede dipol med 6,5 m paralleltrådsfe-
eder  kan afstemmes til SWR 1 mellem 3,5 og 4
MHz med en variabel komponent. SWR-mini-
mum og maksimum antennestrøm hænger enty-
digt sammen. 
Antennen arbejder uden jord, og yderligere til-
slutning til stel på stationen ændrer hverken på
afstemning eller SWR. Måling af antennestrøm
viser stort set samme værdi i begge ben af fee-

Figur 3. Sidebilledet viser stort set alle
konstruktionsdetaljer.
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Da jeg fik efterlønsbeviset i hånden for knap 4 år siden, besluttede jeg at genoptage min gamle hob-
by som radioamatør. Jeg var aktiv med en D licens for over 20 år side. Selvfølgelig blev jeg igen med-
lem af EDR! Fik fat i noget litteratur til at genopfriske den noget rustne tekniske viden. Og kontak-
tede IT og telestyrelsen for om muligt at generhverve min licens. 
Hurra for et glædeligt budskab, der kom fra styrelsen: Jeg kunne få mit gamle call med den ændring,
at min gamle D-licens nu berettigede til en A-licens!! Hold da helt fast.  
Jeg arbejder i DT Groups IT center i Aarhus,
som leverer IT til bl.a. Stark og Silvan.
DT Group ejes af Wolseley Plc, som har for-
retninger i Nordamerika, Frankrig, England,
Centraleuropa og med DT Group også i
Skandinavien. Det giver kontakt til mange
nationaliteter. Og da jeg af bar begejstring
fortalte om min nyerhvervede licens, var der
en englænder, der kendte til en US-kollega,
der også er radioamatør. Det gav anledning
til et par mails, hvor vi fik os præsenteret.
Ingen af os havde endnu udstyr, der kunne
give en QSO. 
Som nogen sikkert har læst i OZ november
2013 under "Nyt fra afdelingerne", så førte
bekendskabet til, at Jim og jeg mødtes og at
vi sammen besøgte EDR Skanderborg afde-
ling. 
Kim har efterfølgende sendt mig en kopi af deres afdelingsblad med hans beskrivelse af besøget. Jeg
synes han begejstring ved at møde helt nye venner igennem vores fælles hobby er egnet for en større
skare. Kan måske inspirere andre til at "invitere indenfor". 
Med Jim's tilladelse er her en oversættelse af han artikel:

Om at invitere indenfor
af OZ1EDD

I forbindelse med mit arbejde skal jeg af og til på
rejse. Sommetider til Canada, andre gange til UK
og Danmark. Da jeg besøgte Danmark i foråret
2013 mødte jeg en kollega ved navn Kaj Kaalund
(oz1edd). 
Under frokosten fik vi nogle få minutters snak

om Ham Radio. Det var dog alt for kort tid til en
ordentlig snak om vores fælles hobby. Vi aftalte,
at næste gang jeg kom til Danmark, måtte vi fin-
de mere tid sammen. I sidste uge (43-13) blev det
muligt!
Kaj er medlem af EDR Skanderborg,

Fra besøget i Skanderborg afd. Fra venstre Andy
OZ8WQ, Jim KJ4WLH og Kaj OZ1EDD

deren. Målet er nået, antennesystemet er for-
enklet, og vidtgående symmetrisk.

De maximale antennestrømme og opnåede rap-
porter ligger tydeligt over dem, jeg har nået
med kommercielle antennetilpasningsled. I
nærområdet op til 25-30 km giver antennesyste-
met konstant 599+10-20dB. I det øvrige DL-
område får jeg ofte 599.
Til enkeltbåndsbrug til en fast, given, kort anten-

ne er dette nok både den enkleste og bedste
løsning.

Noter
[1] www.andyquarz.de
[2] www.kabel-kusch.de
[3] www.schubert-gehaeuse.de
[4] www.hofi.de
[5] Alfred Klüß, DF2BC: Parallelkreiskoppler für 160

m. CQ DL 5/11, s. 332-333 og OZ 12/2013 OZ
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Bortset fra DC-forsyning til PA-transistorerene
sker al styring og strømforsyning via P1, hvor et
højt niveau på mellem 2 og 12 V aktiverer funk-
tionerne, som er:

1: Filter 1
2: Filter 2
3. Filter 3
4: Filter 4
5: Filter 5
6: Filter 6
7: TX
8: NC
9: +8 til +16 V forsyning
10: Stel

Til strømforsyning anbefales 13,8 V mindst 4 A.
Forsøg med højere spænding end 15 V er på
eget ansvar. Transistorerne kan som absolut
maksimum tåle 50 V og 5 A , men ikke samtidigt,
og der skal være plads til spidsspændinger, f.eks.
forsyningsspænding overlejret med HF-signalet
og harmoniske - så deeet!

Fortsættes

Af: OZ1PAS, Leif Paulsen Teori og praksis med
FD4 multibåndsantenne

Jeg har eksperimenteret en del med FD4 antennen, godt hjulpet af min XYL, OZ0WM, og
har fået antennen til at virke ret fornuftigt. 
Lidt spydigt er der nogle radioamatører der har kaldt en FD4 for en dummyload og dermed
signaleret at den ikke var værd at bruge tid på. 
Mine - og andres - praktiske erfaringer viser at den fortjener et skudsmål bedre end det.
Som relativ ny HF operatør stod jeg med en HF station, men uden antenne og uden anten-

netuner. FD4 antennen appellerede til mig, fordi jeg selv kunne lave den, den kører flere
bånd på én tråd, - og den gør det uden tuner! Billigt og low-tech, - en udfordring - men
man er vel en rigtig eksperimenterende radioamatør?
Udrustet med en brugt Fritzel 1:6 balun (100 W) og en fremragende artikel af OZ8RY, Aage
Lehmann, fra OZ september 1979, venligst tilsendt fra Arne, OZ1LJM, gik jeg på opgaven
med krum hals. Det lader til at der er en uskreven regel om at antenner altid sættes op i
koldt, blæsende og regnfuldt vejr.

Kort fortalt er en FD4 (Fritzel Dipol eller Windom
antenne) en asymmetrisk dipol til 80, 40, 20 og
10 meter, med en 1:6 balun i fødepunktet.
Udgangspunktet er en antennetråd på i alt 41,5
meter, svarende til en halv bølgelængde på 80
meter.
Impedansen på en almindelig dipol passer fint til
stationens krav omkring de 50 Ohm. 
Når man flytter fødepunktet ud til 1/3 af trådens
samlede længde, har man 13,8 meter tråd til den
ene side, 27,7 meter tråd til den anden side, og
en impedans på ca. 300 Ohm, som i forholdet 1:6
transformeres ned i balunen til de ønskede ca. 50
Ohm. 
Beregn et par meters ekstra længde i begge
ender af tråden til at trimme med. Buk over-
skudslængden om, og gør fast med strips, tape
eller lignende. Enderne isoleres med et par por-
celænsæg, eller anden form for isolatorer. 
Jeg har brugt almindeligt RG 58 fødekabel af vil-

kårlig længde til stationen, som i mit tilfælde er
ca. 12 meter. Ideelt for FD4 er fødepunktet i 10
meters højde, og enderne daler til 3-4 meters
højde. Derved opnås en god vinkel på udstrålin-
gen. Mine lokale forhold gjorde at det ikke var
ideelt, men antennen lader sig fint justere alli-
gevel. Fødepunktet på min antenne er vel ca. 7
meter oppe, ligesom den lange ende, og den
korte ende i ca. 6 meter. Desuden knækker den
ca. 70 grader sideværts i fødepunktet. 
Rigtig mange antenner kører vel egentlig frem-
ragende i praksis uden "ideelle forhold"?

Det er vigtigt at man ikke lader sig afskrække af
mange målinger med et ordentligt SWR-meter,
analyser af måleresultaterne og overvejelser om
justeringerne. 
Sæt straks en talje i hver ende af antennen, så man
kan sænke enderne og justere længden uden at
skulle kravle i stiger og på tage hver  gang.

Prøvemedlemsskab
4 numre OZ for 50 kr

Ring 66 15 65 11 for nærmere information

OZ
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Figur 1. Skitse af min FD4

Skriv alle målingerne ned, så det er muligt at
sætte dem i skemaform og kurver. Husk først at
etablere en effektiv jordforbindelse til stationen
med et jordspyd.
Når antennen skal tunes op, koncentrerer man
sig udelukkende om 80 meter. 
De øvrige bånd følger med. Først og fremmest
findes resonansen ved at justere antennelæng-
den. 
Det gøres ved at søge bedste SWR på følgende
måde: Hvis man forkorter den korte ende med
f.eks. 10 cm, skal man forkorte den lange ende
samtidigt med 20 cm, altså hele tiden i forholdet
1:2. 
Når bedste SWR er nået på denne måde, gerne
midt i 80 meterbåndet på 3,700 MHz eller lavere
hvis man kører CW, kommer turen til impedans-
tilpasningen. 
I princippet gøres det ved at flytte fødepunktet
på den tidligere fundne resonanslængde. I prak-
sis gøres det ved at justere begge ender i forhol-
det 1:1.  Det vil sige at hvis man f.eks. forøger
med 10 cm i den korte ende, afkorter man sam-
tidig også den lange ende med 10 cm, og bibe-
holder derved totallængden. 
Igen søges bedste SWR.
Jamen virker det så? Ja, for os gør det. Vore
målinger og praktiske erfaringer er meget til-
fredsstillende. 
I tabel 1 er vist SWR og impedans ved de 4 bånds
grænser målt ved stationen med et MFJ 269 mul-

Tabel 1

timeter. Stationen kommer mageligt af med sine
100 Watt på alle fem bånd uden tuner.
Hvis man ønsker det, kan man tilslutte yderlige-
re en antenne til 15 meter i samme fødepunkt.
Her er målene på den korte ende ca. 2,90 meter,
og den lange ende er ca. 4,37 meter. Ved opsæt-
ning endevender man den, så den lange ende er
på antennens korte ben. Den tunes op efter sam-
me opskrift som før. For at undgå interaktion
mellem de to antenner, skal enderne på 15
meter antennen hænge 20 - 25 cm fra FD4 trå-
den.
Det vil efter sigende også kunne lade sig gøre at
få 160 meter båndet med, ved at erstatte den
korte ende med en tråd på 54 meter. Derved får
man en samlet trådlængde på 81,7 meter (halv-
bølge på 160 meter). Så er det vel ikke længere
en FD4, men snarere en FD5, idet den dækker de
fem bånd 160, 80, 40, 20 og 10 meter. Tilsvaren-
de er en FD3 en kortere version (halv længde af
FD4) som dækker 40, 20 og 10 meter. Kort sagt
er opskriften i hvert tilfælde den samme, man
tager blot udgangspunkt i en halv bølgelængde
af den laveste frekvens man ønsker.
Det er mit indtryk at de folk der kalder FD4 en
dummyload, er folk der enten ikke har haft tål-
modighed til at justere den rigtigt ind, eller som
har lokale omstændigheder der vanskeliggør et
rimeligt forhold for antennen at arbejde under.
Den kan, som mange andre antenner, være lidt
kilden over for påvirkninger fra omgivelserne,
træer, tage, bygninger, osv., men jeg synes abso-
lut det er et forsøg værd at få antennen til at
køre barfodet. Skulle alt andet svigte og man
giver op, kan man jo i sidste ende tvinge skidtet
til at virke med en antennetuner, hvilket vel i
praksis er den konfiguration de fleste garvede
amatører har.
Det er muligt at ældre, garvede amatører ikke
finder noget nyt i denne artikel, men der kunne
være nyere, mindre erfarne amatører som os,
der med denne opskrift kunne få en masse gode,
grundlæggende erfaringer og en billig antenne
der virker effektivt uden tuner. OZ
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Hvorfor VDA, og hvad er det egentlig for en
antenne?
Lad os starte med hvad en Vertical Dipole Anten-
nas (VDA) er for en størrelse. Tjah, hvis vi tager
ordene i deres bogstaveligste forstand, så er det
noget med dipol(er) der er lodret polariseret og
sat sammen. 
Her beskæftiger jeg mig udelukkende med 2 ele-
menter, en reflektor og et fødeelement. Man
kan også bygge den som en Switched Vertical
Dipole Antennas (SVDA), hvor man kan vende
udstrålingen.

Den peger normalt i en retning,men den er for-
holdsvis nem at dreje inden for de 90 grader der
er mellem bardunerne. 

Men hvorfor så en vertikal retningsbestemt
antenne? 

På en DXpedition er der 2 ting som tæller stort i
valget af antenner, nemlig totalvægt for et
antennesystem og simpelheden i opsætningen.
At  antennen så i de fleste tilfælde har en lav
udstrålingsvinkel gør den jo absolut ikke ringere.

Vertical Dipol Antenna (VDA)
- en nem fieldday antenne

Af OZ1IKY Kenneth Hemstedt

Vincent F4BKV, Chris DL1MGB
og Con DF4SA (Spiderbeam)
har beredvilligt sagt ja til at jeg
måtte bruge af deres doku-
menter og hjemmesider til den-
ne artikel. Mange tak for det.

Vi starter med en simpel enkeltbånds udgave. Man kan så gå videre og lave en flerbåndsudgave.
Det kunne være inspration til både HF fieldday og IOTA aktiveringer eller direkte en antenne til DXpe-
ditioner. 
I Tyskland er de gået grundigt til værks og har lavet et forsøg på en perfektionering, som vi måske
kan drage nytte af. Det er TX5K og ZL8X antennerne vi skal kikke på og bygge! Så jeg forsøger også
at give nogle vitaminer til antenne-folket i OZ-land. Jeg håber der er noget til EDR lokal afdelinger-
ne og/eller SOTA/IOTA (og WFF hedder det vist?) aktiveringsfolkene.
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Alle ville sikkert sige noget med at en vandret 2
eller 3 element monobander til et bånd jo ikke
er så tung igen. Og at Spiderbeams 5 bånds
beam jo er aldeles udmærket. Alt sammen isole-
ret set måske nok rigtigt. 
Men prøv at forestille dig at du skal være aktiv
på alle de 5 høje bånd - eller bare på 14, 21 og
28 MHz i en contest? Og hvor mange stationer
skal der være i luften samtidigt? Og så skal der jo
også skiftes bånd fra tid til anden. Lad os lige
prøve at sammenligne lidti tabel 1, og så kan du
jo selv "Do The Math".

Og bemærk at 10 meter masten slipper du ikke
for ved vandret beam. Den kvikke vil allerede
have regnet ud hvad der kan komme med i
bagagen og hvad ikke. En VDA kan vægtmæssig
til en hver tid udkonkurrere alle andre antenner.
Dens performance kan en del DXpeditioner tale
deres eget klare sprog omkring, senest på TX6G.

Et lille eksempel omkring vægt fra en tur jeg lige
har været med på. TO7CC i februar 2014. Vi hav-
de fået forhandlet 45 kilo bagage på plads for
hver person. 
Min del bestod af en stor sports-rygsæk-taske
model "Militær Danmark". Deri var et PA-trin og
en Elecraft K3, lidt kabel til dem og en strømfor-
syning og lidt tøj til turen: 22,5 kilo. De sidste 22

kilo fik jeg i Paris - det var én alu-mast til Spider-
beam og 2 stk. 18 meter fibermaster. Så var mine
45 kilo stort set brugt op! 
Der var ikke meget plads til tøj og andet. Coax-
ialkablerne måtte andre slæbe med. Man forstår
desværre godt nogle folks stædighed omkring at
de kun vil have deres multibånds GP med på tur
(Steppir, Butternutt og andre vertikale anten-
ner).

Monobander VDA ala F4BKV - også set på
VP6DX med flere
F4BKV, Vincent (1) har på sin hjemmeside rede-
gjort meget godt og grundigt for vores udgangs-
punkt - en simpel VDA - eller måske burde man
alligevel i baghovedet tænke lodret 2 element
beam? 
Ja det er faktisk en lodret 2 element beam. Men
hvor kommer så det der med dipolantenner fra?
Jeg er ikke sikker, men jeg tror det stammer fra
en af de DXpeditioner hvor man først anvendte
den. Der var den nemlig lavet som en dipol og en
direktor. Med en stump tråd man kunne sætte
på direktoren, så den blev til en reflektor, og så
var der skiftet retning 180 grader. 
Smart ikke? 
Bare ikke hvis det er i troperne og der er mons-
un med heftige regnskyl, og midt om natten -
buldrende mørkt. 

Tabel 1

Tabel 2
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Men det virker, og med en lommelygte og et
godt sæt regntøj. Nogen steder kan man faktisk
se dem som kommercielle antenner, der for det
hertil hørende beløb kan erhverves. Force 12 er
en af dem der har dem kommercielt. 
Men det er jo ikke noget for en rigtig Eksperi-
menterende Dansk Radioamatør. Der laver man
dem jo selv, ikke sandt? 
Så lad os gå i gang med det.

F4BKV er så venlig at offentliggøre en tabel og
tilhørende tegning, se figur 2 og tabel 2.
Så er det jo bare med at bygge efter, eller hvad?
Der er et diskussionsemne om forkortningsfakto-
rer i tråden til antennen. Vincent angiver en for-
kortningsfaktor på 0,96 på den tråd han havde
anvendt.
Jeg har haft lidt email udveksling med både
F4BKV og DJ0IP/NJ0IP, Rick omkring emnet. Rick
er en af folkene der gør lidt i nogle af de anten-
ner som du ser på Spiderbeam.com (2). Han siger
at man for visse typer af tråd endda skal bereg-
ne en forkortningsfaktor på 0,91. Han foreslår, at

man anvender en faktor på 0,98 i stedet for - og
så proportionalt forkorter både fødeelementet
og reflektoren. 
Alternativt kunne man jo - hvis man da anvender
den af F4BKV Vincent foreslåede tråd tage et kik
på hjemmesiden og se hvad de selv siger (3).

Jeg valgte at følge DJ0IP/NJ0IP Rick's råd med en
overdimensionering - og så klippe af begge dele
samtidigt. 
Inden vi starter med at klippe tråd, skal vi lige
have et kik på simuleringen. Den teoretiske ver-
den må til, og give os et par udsagn til at funde-
re over. Først skal man lige bruge lidt Pythagoras
på F4BKV's tabel så det kan puttes ind i EZNEC
Pro. Jeg har ikke prøvet MMANA. Det er et Sha-
reware/Freeware program, man dog ikke skal
undervurdere. Dem der har sat sig ind i det siger
kun godt om det. Til artiklens formål har jeg
taget 15 meter udgaven og puttet ind i EZNEC.
Så har I også en chance for at lave en simulering
- og forsøge med andre bånd hen ad vejen. Tabel
3 viser input data til EZNEC.

Fig. 2
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Linie 2 er fødepunktet for en 50 Ohm tilslutning,
og linje 4 og 5 er reflektoren. 
Selve jorden under antennen har jeg med vilje
sat til at være en ægte jord som ikke nødvendig-
vis er alt for godt, men heller ikke helt ringe.
Altså noget der vil svare til der hvor den om lidt
skal sættes op og afprøves. 

Og plottene i figur 3, 4 og 5 ser ikke så ringe ud
endda. 
Man kan blive helt nervøs for om man har over-
set noget, da det er lige før det er for godt til at
være sandt.
Men det skal den praktiske opstilling lidt senere

jo vise.

Fig. 3a

Fig. 3b

Fig 4

Fig. 5

Som man kan se, er elevationen på omkring de
15 grader. Hvis du synes det kunne være sjovt,
kan du jo sætte jordbunden til at være saltvand
eller nær ved saltvand. 
Strålens bredde i det horisontale plan er meget
bred, hele 140 grader, men der er en pæn Front-
to-Back. 

Tabel 3
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Og det er jo nok det man oftest er på jagt efter
- at kunne lukke af eller ned for nogen bestem-
te retninger. Forstærkningen er ikke særlig stor.
Men det kan man jo heller ikke forvente af en 2
element beam - for det er jo det den reelt set er.
Så alt i alt ser det jo godt ud. En i grunden
spændende antenne. 
Jeg prøvede også at sætte den så højt op jeg
kunne på en 12 meter Spiderbeam fibermast
både ved simuleringen og senere i virkelighe-
den. 
Det gav et helt andet billede. Faktisk med 2 sto-
re fremherskende udstrålingssløjfer: En lav på
omkring 10 grader, og en høj på omkring 40 gra-
der - hvor den lave var den største. For sjov skyld
lavede jeg tankespillet med at være et eller
andet sted i Stillehavet: Fiji, Temotu, Niue eller
lignende. Med sådan en antenne, og sat næsten
mod nord, ville 70 grader mod vest ramme ind et
eller andet sted på den Arabiske halvø, og 70
grader mod øst ville modsvarende ramme et
eller andet sted i den nordlige del af Sydameri-
ka. 1 antenne og næsten alle hovedområderne
på én gang?

Har du først tastet de rigtige mål ind til 15 meter,
kan du bede programmet om at flytte antennen
til et andet bånd, så får du målene til dette
bånd. Jeg gjorde det i EZNEC Pro. Det var da hel-
ler ikke nogen overraskelse at alle bånd lignede
hinanden nærmest som en "copy-paste" i Wind-
ows.

Monobånds VDA'en i praksis - opbygningen og
on-the-air test
I en weekend i marts 2014, gik det løs. En VDA til
21 MHz i første omgang, og derefter en til 24
MHz blot for at være på den sikre side. 
Det tager lidt tid inden man er klar - alt skal
være der. Fibermast, fiber-kryds, pløkke, bardu-
ner, coaxialkabel og så videre. Opmålingen gik
forholdsvis hurtigt. Jeg gjorde som altid, klippe-
de en anelse længere. 
Erfaringen har vist at det altid er godt. I dette
tilfælde var det også rigtigt, sådan da. Det kom-
mer vi til.

Opmål antennetråden i et stræk, hvis du kan.
Det er ikke altid det kan lade sig gøre. Men for-
søges skal det. 
I det her tilfælde var de 2 stykker på 3,31 meter
og de 2 stykker på 2,81 meter til dipolerne ikke
det store problem. 
Blot husk at indregne den længde der skal til for
at binde en knude eller to omkring en isolator -
samt på dipol delen til at lave forbindelsen til
coaxialkablet. Det gælder pgså for reflektor trå-
den. 

Fig. 6

Så enten en venlig hjælpende sjæl, eller en lille
skruetvinge mere til at markere nidten. Som du
kan se på figur 6, er jeg en af dem der elsker
elektrikerrør. Det er rigtig godt til mange ting
inden for antennekonstruktion: midterstykker,
endeisolatorer, afstandsstykker til multibånds
GP'er og dipoler - ja listen kunne nok fortsættes.
Senere forbarmede Mikkel OZ7AKT sig over mig
og lavede en stak specielt designede isolatorer til
dette projekt. Tak for det Mikkel.

Der skal rejses antenne, og afprøves
Selve rejsningen af fibermasten er ikke så svær.
Men denne gang var der lige det her kryds, som
gjorde at masten var lige en anelse mere gens-
tridig. Spaden i forgrunden af figur 7 er til at
holde imod, når jeg går eller trækker masten op.
Det virker rigtig godt med sådan en spade.

Målingerne på figur 8a og 8b er fra 21 MHz
udgaven. første måling med miniVNA'en viste en
flot kurve - men 1,3 MHz for lavt. Man ville sta-
dig kunne bruge det allerførste resultat, men vi
vil jo gerne optimere det. Optimeringen vil sam-
tidigt sikre at vi får den maksimale udstråling i
den rigtige retning. Her kommer så det tidligere
nævnte om trådlængderne. Jeg regnede mig
frem til at jeg skulle klippe cirka en 2 gange 8
centimeter af det drevne elements tråde. Den
længde stemte godt overens med det jeg havde
lavet tråden længere end F4BKV's mål i hans
tabel… Så ned med det hele igen, og klippe lidt. 
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Resultatet af det kan du se i figur 8b. Noget
usymmetrisk i forhold til den første måling.
Hvorfor nu det? 
Det her er en 2 element antenne. Det vil sige hvis
du piller ved en del af antennen, skal der også
tilpasses/modificeres ved den anden del af
antennen. Med den læring in-mente lagde jeg
simpelthen masten ned igen og målte begge ele-
menterne efter med målebåndet. 
Nu så det ud som på figur 8a men med den rig-
tige resonansfrekvens. 

Det lykkedes på både 21 og 24 MHz. Bånd-
bredden var også OK. 
Skåret til godt og vel midt i 15 meter bån-
det kunne VDA'en uden problemer klare
hele båndet med et følsomt transistor PA-
trin uden at brokke sig. 24 MHz udgaven
havde også en pæn placering, men bån-
det er jo noget smallere end 21 MHz. 
En anden glædelig ting var at kurven du
ser i figur 8a minder rigtig meget om den
teoretiske udregning fra EZNEC som du
kan se i figur 3b.
24 MHz udgaven var den første jeg fik
afprøvet. 

TX6G Austral Islands var i gang. Pudsigt
nok så jeg efter at have kørt dem på 24
MHz, at de faktisk brugte akkurat samme
type antenne. Så det kan vel ikke undre at
jeg kom igennem det forholdsvis store
pile-up uden de store problemer. Næste
offer var W7SW i Arizona på 21 MHz.
Både TX6G og W7SW blev kørt med
"QRP" med 100 Watt. Faktisk var begge
kraftige på VDA'en hvis man sammenlig-
nede med OZ7AMGs Mosley antenne, som
ellers sidder pænt højt oppe.  På figur 9
kan du ane Mosley'en i baggrunden.

24 MHz VDA'en genererede faktisk en lil-
le pileup. På lidt over en god time blev der

kørt en hoben nordamerikanere samt lidt østeu-
ropa. Godt og vel 50 stationer inden for en god
times tid.  Mange af dem brugte tilsyneladende
også en eller anden form for lodret antenne.
Deres signaler var store i forhold til tidspunkt,
bånd og alt det der. 
En anden sjov ting var at Ole OZ1LCG på samme
tid faktisk havde lavet en udgave til 18 MHz. Han
fortalte mig at den, til trods for at den stod på
hans græsplæne gav signaler der var 1 til ½, ja
engang imellem 2 S-grader bedre end hans GP.

Fig. 7

Fig 8 a Fig 8 b
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Jeg ved det godt det er en subjektiv
vurdering vi alle har en tendens til
at lave. Dem der kender Ole ved at
hans GP er en flagstang med kob-
berflet inden i, og en 100 til 120
radialer sirligt lagt ud og gravet
ned i græsplænen. Så noget siger
mig at en VDA faktisk godt kan bru-
ges, selv om den ikke lige står med
fødderne i vandet.
Jeg havde med vilje sat VDA delen
så højt op på min 12 meter fiber-
mast som muligt. Jeg ville minimere
jordtabet og have en bedre take-off
vinkel hvis det var muligt. Det ser
ud som om det lykkedes. Den
nederste del af VDA'en var oppe i
en godt 4-5 meters højde. Dem der
sættes op på DXpeditionerne er
knap og nap en halv meter over jor-
den, men der er saltvandet jo også
lige ved siden af. Se i øvrigt figur 1.
Konklusionen på monobånds
VDA'en må for mit vedkommende
være at det er en udmærket DX
antenne, som ikke syner af meget
og heller ikke vejer meget. Den gør
sig sikkert nok bedst i nærheden af
noget vand, som vil hjælpe med
udstrålingen. 
Ole OZ1LCG har i det her tilfælde
bevist at den også kan bruges langt
fra vandet. I Tabel 2 siger F4BKV at
24 MHz udgaven er omkring 25 centimeter fra
jorden, og 21 MHz udgaven er omkring 30 centi-
meter fra jorden.
Jeg afprøvede de 2 antenner med ikke under 4
meters mindste højde. En senere test af en 18
MHz meter udgave gav samme resultater, som
dem jeg fik refereret af Ole OZ1LCG. 
Husk blot at du skal vælge dele til hele kon-
struktionen som er lette! Det er en fibermast
som skal bære det hele. Så der er også nogle fysi-
ske ting og sager som du skal huske på.

Field Day
Med 3 af disse antenner på 14, 21 og 29 MHz har
I dækket den største del af de områder som er
aktive. Husk den har en åbningsvinkel på 140
grader; det vil sige 2 antenner med en omskif-
terboks giver 280 graders dækning. Prøv at lege
lidt med den tanke, og se på et beam-kort sam-
tidigt!

Tak for hjælpen og inspirationen venner!
Ja - man skal huske at takke de mennesker der
kommer med input, tanker og ideer - nogen
gange endda helt konkrete og fysiske. 

Af de kommercielle er der Cornelius DF4SA fra
Spiderbeam, og en af dem der altid er med i
både for- og baggrunden, DJ0IP/NJ0IP Rick. Trods
deres uden tvivl kommercielle tilgang, har deres
hjælpsomhed været meget stor. Også F4BKV Vin-
cent fortjener en tak. 

Hans lille artikel på hjemmesiden gav mig skub-
bet til at komme i gang. OZ7AKT Mikkel var så
venlig at skaffe en håndfuld fine isolatorer til
projektet. Og igen engang har Amager Afdelin-
gen beredvilligt stillet faciliteter til rådighed til
et af mine mange projekter.

Kilder og inspiration:
1) F4BKV, Vincent - vertical dipole arrays -

http://www.f4bkv.net/antenna-vda.html. Her
er hele mollevitten på monobånds-VDA'er-
ne.

2) Spiderbeam af DF4SA;
www.spiderbeam.com
De fleste andre antennematerialer er også
herfra. De har også Wireman tråden.

3) The Wireman - www.thewireman.com hvis
du ikke lige finder det, kan du skrive til dem.

Fig. 9
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Solplettallet er i bund, så det er på de lave bånd,
at der er DX at komme efter.Om ikke alt for læn-
ge vil de høje bånd blive mere interessante. 
Så bliver det tid til at have et antennesystem,
som er noget værd på alle båndene.
Jeg har bygget quad-antenner i en hel del år.
Diplomerne 5BDXCC og 5BWAZ udgjorde moti-
vationen til at supplere med ydeevne på de lave
bånd. 
Jeg oplevede, at de store korsdrage-formede
quad-loop fungerede rigtig godt på 30 og 40
meter, og som senere beskrevet også på 80 og
160 meter. Jeg monterede disse loop på forlæn-
gede quad-arme i diamant-form.

Disse loop til de lave frekvenser var i samme plan
som de traditionelle diamant-formede quad-
loop og strakte sig til et tilpasningsled ved foden
af min 20 m høje mast. Således var trådloop'ene
formet som en korsdrage: bred i toppen og smal-
lere ned imod mastens fod. Jeg impedanstilpas-
sede disse store loop med fjernstyrede afstem-
ningsled til at dække 30 og 40 meter, og ændre-
de tilslutningerne til loop'en for at køre 80 og
160 meter.
Jeg husker tydeligt at stå og kigge op på ele-
menterne i min quad til de høje bånd og ønske,
at jeg kunne justere deres dimensioner for opti-
mal ydelse på de enkelte bånd. Imidlertid var der
desværre ikke nogen metode til at gøre dette
nede fra jorden.

Så dukker SteppIR op
Og så kom SteppIR-antennen. Den var svaret på
mine bønner. Forestil dig en Yagi, hvis elemen-
ters længde kan styres med motor lige nede fra
stationen! 
Forestil dig en antenne, der tilpasser sig efter
stationens aktuelle frekvens og automatisk opti-
merer ydelsen for hver 50 kHz hen over alle
båndene fra 20 til 6 meter! 

Annoncerne lød for gode til at være rigtige.
SteppIR syntes at være elektrisk og mekanisk
kompleks, så jeg var bekymret for driftsikkerhe-
den. 
Imidlertid har jeg to gode venner, W6OD og
N6ATD, der har SteppIR antenner og ikke har
problemer med dem. De overbeviste mig om, at
jeg roligt kunne installere den  
Det er en rigtig god antenne til de høje bånd.

Figur 1. Tre-elementet SteppIR med W6TC loo-
p'en. Loop-wiren er knap synlig. Loop'en går fra
jordniveau til bomforlængeren på venstre side
til toprørsforlængeren øverst og tilbage til jord-
niveau via bomforlængeren til højre. Se også
figur 2. 

De lave bånd
Men hvad med de lave bånd? Jeg har kun én
mast, og bor på en relativt lille grund i en for-
stad, hvor naboerne har en mening om, hvordan
her skal se ud.
Ville min nye SteppIR udelukke at køre 30, 40,
60, 80 og 160 meter? 
Jeg vidste fra min erfaring med quad-antenner-
ne, at de store loop til de lave bånd interagere-
de med loop til de høje bånd (de var i samme
plan). 
Der var gensidig kobling og derfor behov for
kompenserende justering.
Jeg ville anbringe en stor loop-antenne på sam-
me mast, men jeg ville ikke ødelægge den fine
ydelse fra min SteppIR.
Af den grund besluttede jeg at montere loop'en
i en vinkel 90 grader i forhold til elementerne på
SteppIR-antennen - i plan med bommen. Dette
viste sig at være en god beslutning, som vi sene-
re skal se.

W6TC DX loop'en
Af W6TC George Badger.
Oversat fra QST februar 2008
af OZ1CCM, Kjeld Holm

En nem metode til at tilføje 30, 40, 60, 80 og 160 meter 
til din SteppIR - eller en hvilken som helst Yagi
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Figur 3.  Hvordan W6TC DX loop'en
udviklede sig fra den grundlæggende
dipol.

Ikke blot har W6TC loop'en altid et punkt med
maksimal udstråling øverst i midten, de lodrette
dele af punkterne for maksimal strøm på de lod-
rette tråde udbalanceres også altid uanset fre-
kvensfrekvensen. Den horisontale del af
udstrålingen fra de lodrette tråde nærmest dipo-
len understøtter udstrålingen fra den øverste

horisontale tråd som forklaret i min artikel fra
1979 (note 5).
Udstrålingsdiagram for loop'en sammenlignet
med en bredbåndet dipol 
En traditionel flerbåndsdipol fungerer ganske
enkelt ikke på denne måde. Strømmen ved
enderne er altid nul, så punkterne for maksimal
udstråling tvinges til at flytte sig langs dipolen,
hvilket ødelægger udstrålingsdiagrammet ved
høje frekvenser.
Dipoler og inverted V'er på samme mast som en
Yagi bør undgås (note 6).De bør placeres lavt på
masten for at undgå negativ påvirkning af Yagi-
antennens ydelse. Antenner til de lave bånd bør
placeres så højt som muligt, ikke under Yagi'en.
Til DX er antennens højde vigtigere end læng-
den. Hvis du kan få en kort tråd højere op, så
anvend endepunktsfødning à la W6TC. Det vil
være en bedre DX antenne.

Muligheden for at dreje antennen gør hele for-
skellen 
At have en drejelig dipol er en stor forbedring i
forhold til en fast dipol, fordi man kan flytte
hovedstrålen bedst muligt i forhold til målet og
bruge nullerne på siderne til at mindske interfe-
rens og støj.EZNEC viser, at W6TC loop'en har et
fremragende udstrålingsdiagram på begge de to
langsider.På 30 meter er forstærkningen 8 dBi,
front-til-side forholdet er 17 dB, og udstrålings-
vinklen er 21 grader. I luften opleves den som en
beam på grund af den store forstærkning, de
dybe nuller til siderne og den lave udstrålings-
vinkel. Ydeevnen er også god på 40 meter.
Selvfølgelig behøver W6TC loop'en ikke at være
anbragt over en SteppIR. Den kan monteres over
enhver Yagi, uanset bomlængde og højde, fordi
loop'ens dimensioner ikke er kritiske. Faktisk
behøver W6TC loop'en ikke at være anbragt
over en Yagi. Den kan ophænges mellem træer
som i figur 3G eller centreres på en metalmast
som i figur 3H.

Sådan skal den fødes 
Jeg monterede en metalkasse, som rummer
separate tilpasningsled for hvert bånd, nær ved
jorden på min drejelige mast. Det hele fjernsty-
res fra radiorummet. Fjernstyret justering er
nødvendig hos mig, fordi to-tråds fødekabler
ikke kan trækkes gennem huset, så jeg har valgt
et koaksialkabel.
Det vil være enklere at føde antennen med en
"hønsestige" eller et to-tråds antennekabel, og
så bruge en balanceret antennetuner eller en
traditionel antennetuner med balun. Som et eks-
periment for at simulere en typisk installation
monterede jeg midlertidig ca.25 m (75 ft) "høn-
sestige" til antennetuneren nede ved stationen.
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W6TC loop'en tilpasses let på alle bånd fra 10 til
160 meter med et almindeligt L-netværk. Der
skal sørges for at fødekablet holdes mindst sin
egen bredde væk fra masten, når masten drejer.

En ikke-drejelig version 
Hvis din mast ikke kan drejes og i øvrigt ikke har
barduner, kan du stadig montere W6TC loop'en.
For at forhindre de lodrette tråde i at sno sig om
masten kan der monteres korte stykker PVC-rør
nederst på masten på en sådan måde at de kan
bøje og dreje sammen med loop'en.

Isolation mellem loop og SteppIR 
For at vise, at isolationen mellem loop'en og
SteppIR er tilstrækkelig, justerede jeg begge
antenner til resonans på samme frekvens, hvor
koblingen så er kraftigst. Jeg justerede og satte
signal på loop'en på 20 meter. Så kørte jeg juste-
ringen af SteppIR-elementerne forbi samme fre-
kvens. Jeg prøvede på flere frekvenser, og jeg
konstaterede aldrig den mindste ændring i SWR
på loop'en eller SteppIR. Jeg er glad for, at ydel-
sen for min SteppIR ikke forringes af loop'en.

80 meter 
Vertikal polaritet foretrækkes til sending på 80
og 160 meter, derfor ændres tilslutningerne ved
fødepunktet på W6TC loop'en. På 80 meter er
den totale højde af loop'en ca.3/4 bølgelængde,
så for at få lodret polaritet forbindes de to ender
af loop'en sammen og bringes i nærheden af
resonans med et svævende radialsystem med to
radialer i krybekælderen under huset (se figur
3I). Selvfølgelig kunne radialsystemet være mere
omfattende, men de to radialer i forlængelse af
hinanden (180 grader) optager den plads, der nu
engang er til rådighed. Fordi loop'ens totale
højde i mit tilfælde er en del mere end 1/4 bøl-
gelængde, og fordi loop'en i praksis er top-loa-
ded, er punktet for maksimal udstråling et godt
stykke over jordhøjde og i god afstand fra gene-
rende genstande.
Ved brug af EZNEC konstaterede jeg, at der
løber næsten lige så meget strøm i masten som i
de to lodrette tråde. Jeg var bekymret for, at
udstrålingseffektiviteten ville være nedsat på
grund af modstanden ved mastens bund. Imid-
lertid foretog jeg en række modelberegninger
med forskellige modstande og fandt frem til, at
den samlede effektivitet er tilfredstillende.

160 meter 
På 160 meter kunne jeg have brugt en større
spole til loading i bunden ved 80-meter tilslut-
ningen. Imidlertid har loading i bunden en ringe
udstrålingseffektivitet. I stedet valgte jeg at lade
en af de lodrette tråde være ikke-tilsluttet i bun-

den (se figur 3J). Dette giver i praksis en form for
top-loading. Det at folde monopolen tilbage
langs sig selv er et eksempel på figur 3D. De til-
bagefoldede ender af en dipol med høj spænd-
ing forringer ikke i væsentlig grad udstrålings-
diagrammet, men den bringer dipolen i reso-
nans.
Antennehøjden er en hel del mindre, uden at
det betyder en voldsom påvirkning af
udstrålingsdiagrammet. Der er en lavere stråle-
modstand end ved en hel 1/4 bølgelængde verti-
kalantenne. Dog er den maksimale udstråling
længere oppe end generende genstande i
nærheden, fordi den samlede længde er større
end 1/4 bølgelængde. Der er en høj spænding
ved den ikke-tilsluttede ende, så brug en afbry-
der med stor gennemslagsspænding. Jeg bruger
vakuumrelæer.
En meget populær form for top-loaded 160
meter antenne er inverted L. For sammenligning
opbyggede jeg en model af W6TC loop'en til-
sluttet som i figur 3J og en traditionel inverted L-
antenne i samme højde. Jeg foretog modelbe-
regningen for begge over perfekt jord og over 2
svævende radialer 66 cm (2 ft) over jorden.
Udstrålingsdiagrammet for W6TC loop'en er
bedst. EZNEC forudser, at W6TC loop'en er
rundstrålende inden for 0,1 dB, hvorimod inver-
ted L ikke er symmetrisk med mere end 1/2 dB.
EZNEC har en meget nyttig funktion.Den bereg-
ner effektivitet ved at sammenligne total udstrå-
let effekt med total tilført effekt. W6TC-konfi-
gurationen i figur 3J over et svævende radialsy-
stem af to resonate radialer over jord giver resul-
tatet 43% mod 36% for inverted L, sandsynligvis
fordi den horisontale del af inverted L er mere
påvirket af jordbunden. Strømmen i masten er
ret lille, fordi masten langt fra er i resonans.
Således har W6TC 160 meter vertikal-antennen
en bedre ydelse end inverted L i de fleste hense-
ender og kræver kun én mast.

W6TC loop'ens radialer 
Der ikke tilstrækkelig plads i min kælder til to
1/4 bølgelængde 160 meter svævende radialer.
For at opnå et resonant radialsystem foldede jeg
de to radialer tilbage langs sig selv som vist i
Figur 3J. Radialerne er ikke symmetriske, så jeg
var bekymret for, at strømmen i dem ikke ville
være ens. Fordi enderne af de to radialer er
fysisk tæt på hinanden, og fordi spænding og
fase ved enderne af radialerne bør være ens, for-
bandt jeg dem til hinanden ved punkt A i Figur
3J og tvang således spændingen ved radialernes
ender til at være den samme. De to radialer er
nu elektrisk set symmetriske og udbalancerer
derfor hinanden bedre. Jeg har foretaget model-
beregninger af radialerne og simuleret asymme-
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W6TC DX loop'en 
W6TC loop'en er vist i figur 1 og diagrammet i
figur 2.Loop'en holdes oppe af to 1,5 m (5 ft)
1,30 cm (1/2") tykke bomforlængere af glasfiber
og en 2,5 m (8 ft) 2,5 cm (1") tyk toprørsforlæn-
ger af glasfiber. Trådene fra enden af bomfor-
længerne strækker sig nedad og afsluttes ved
mastens fod. Figur 2 er et diagram over W6TC
DX loop'en.

Endepunktsfødet dipol, også kaldet delta-loop 
Figur 3A viser en grundlæggende dipol, stamfa-
der til de fleste antenner. Strømfordelingenn i en
resonant dipol er sinusformet. Det meste af
strømmen (og derfor også udstrålingen) findes i
den centrale del af dipolen. Strømmen ved
enderne af en traditionel dipol er på en hvilken
som helst frekvens altid nul, så enderne bidrager
meget lidt til den samlede udstråling. Det største
reelle bidrag, som enderne yder, er at bringe
antennen i resonans. Enderne kan placeres i en
vilkårlig form eller position (figur 3B), uden at
det påvirkerr udstrålingseffektiviteten ellerud-
strålingsdiagrammet. Figur3C viser den loading
eller trap, der typisk bruges i forkortede dipoler
og trebånds-Yagi'er. Figur3D viser konfiguratio-
nen af SteppIR 30/40 meter ekstraudstyret, som
har vist sig at være en udmærket stråler (note
1).Bemærk, at dipolens ender er foldet tilbage
næsten helt ind til centret. Figur 3E viser SteppIR
dipol-elementet med end-loading efter KL7CW
(note 2).
Dipolen med end-loading i figur 3F viser dipo-
lens endetråde gående nedad. Trådene til end-
loading kan føres længere nedad, så antennen
udvikler sig til en symmetrisk endepunktsfødet

dipol W6TC loop'en (som den findes i Figur 3G
og Figur 3H). Dipolen fødes i begge ender i ste-
det for i midten. De skråtstillede 'lodrette' tråde
fungerer som end-loading nær loop'ens top og
udvikler sig til en transmissionslinje (fødekabel),
når trådenderne mødes nær bunden.
Bemærk i figur 3G, at fødepunktet nu er i bun-
den. Dette er praktisk, fordi al justering og til-
pasning for alle bånd kan foretages stående på
jorden (ikke noget med at kravle rundt i masten
mere).Når den bruges i figur 3G-konfiguration,
understøttes enderne desuden, så der kræves
ikke et kraftigt fødekabel. Det meste af
udstrålingen kommer fra den centrale del, så
man har ikke lyst til at miste noget af højden ved
at tynge den del ned.

Bredbåndet 
En af de meget vigtige egenskaber ved W6TC
loop'en er, at der altid er et punkt med maksimal
udstråling modsat fødepunktet uanset loop'ens
størrelse og den benyttede frekvens. Fordi loo-
p'en fødes i midten nede ved bunden, er der
altid et punkt med maksimal udstråling øverst i
midten, altså antennens højeste punkt, uanset
den anvendte frekvens. Jeg udgav i 1979 en arti-
kel, som forklarede dette nærmere (note 3). Bill
Orr beskriver også min loop-antenne i sin Anten-
na Handbook (note 4). Vigtigheden af den cen-
trerede symmetriske strømfordeling på W6TC
loop'en kan ikke overvurderes. Udstrålingsdia-
grammet over et bredt frekvensområde er rent
og stabilt. Til sammenligning er udstrålingsdia-
grammet for en traditionel midtpunktsfødet
dipol langt fra rent, efterhånden som frekvensen
forøges over et bredt område. 

Figur 2.  Diagram over W6TC
loop'en bygget op over
SteppIR. 
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tri ved at placere den ene radial 30 cm (1 ft) nær-
mere jorden. Med 1 A ved foden af monopolen
blev der forudsagt en strøm i de to radialer på
0,73 og 0,27 A. Med radialernes ender forbundet
til hinanden var strømmene 0,51 og 0,49 A, hvil-
ket indikerer næsten perfekt balance med det
resultat, at der sker en god udbalancering af
eventuel udstråling fra radialerne.
Jeg har to svævende radialsystemer med reso-
nante radialer i kælderen - et system til 80 meter
og et til 160 meter.80 meter-systemet har to
modstående radialer, hvis ender ikke er forbun-
det.160 meter-systemet har to modstående
radialer, som er foldet tilbage langs sig selv, og
hvis ender er forbundet til hinanden. Med mit
MFJ tang-HF-amperemeter målte jeg strømmen i
radialerne.80 meter-strømmene afviger 40%,
160 meter-strømmene afviger 11%.

Loop'en som modtageantenne 
Loop'en modtager godt på 30 og 40 meter, men
den vertikale polaritet giver for meget støj på 80
og 160 meter.Jeg har konstateret, at tilslutnin-
gen med horisontal polaritet på 30 og 40 meter
fungerer som en støjsvag modtageantenne på
80 og 160 meter. Med K9AY loop'en i tankerne
fandt jeg under arbejdet med EZNEC ud af, at
160 meter-tilslutningen med en 10 kohm mod-
stand forbundet ved B i figur 3J har et 17 dB nul
(note 7).  Jeg konstaterede, at ved tilføjelse af
reaktans blev dette forøget til mere end 30 dB.
Jeg opbyggede modeller af både 80 og 160
meter-antenner med brug af forskellige jordmo-
deller og fik konsekvent disse resultater. De sam-
me resultater blev opnået i frit rum såvel som
over perfekt jord ved at justere impedanspara-
metrene ved begge ender af loop'en.
EZNEC-resultaterne lød for gode til at være rigti-
ge! Tænk, hvis sådanne resultater kunne opnås i
den virkelige verden. Det var helt klart tid til at
afprøve dette i praksis. Min gode ven Bob Alper,
W6KT, ca.15 km herfra udsendte et 160 meter-
signal. Efter at have prøvet forskellige værdier
for modstand og reaktans opnåede jeg de resul-
tater, som EZNEC forudsagde. De faktiske værdi-
er for en bestemt placering kan ikke beregnes
ved hjælp af EZNEC på grund af varierende jord-
forhold og mastens påvirkning. I mit tilfælde
skulle belastningen i figur 3J med masten som
jord være 161 pF i serie med 1,24 kohm. Front-
to-back båndbredden strakte sig over hele CW-
området.
At have en beam med fremragende ydelse til
modtagelse er virkelig en god ting.

Resultater 
SteppIR fungerer bedre, end jeg havde forven-
tet; og det samme gælder loop'en.Loop'en er let

at fremstille, klarer let 1500 W, er let at impe-
danstilpasse på alle bånd og ødelægger ikke
SteppIR-antennens ydelse. Den er også fremra-
gende i brug. 
For at vise at signalet kommer godt afsted, gen-
nemgik jeg min log fra og med august 2006,
hvor jeg installerede StepIR og loop'en.Jeg har
kørt DX-stationer over hele verden på hvert af
båndene 160, 80, 40 og 30 meter med denne
antenne; de fleste gange med blot 100 W. Jeg er
meget tilfreds med resultaterne.

Tak til 
Jeg vil gerne sige tak til Michael Bach, WB6FFC,
for den store rolle, som han sammen med Bob
Alper, W6KT; Larry Moore, W6OD, og Richard
Baldwinson, N6ATD, har spillet i forbindelse med
min antenneinstallation. 
Jeg vil også gerne takke Roy Lewallen, W7EL, for
hans teknisk fremragende og usædvanligt bru-
gervenlige program, EZNEC, til modellering af
antenner; ligeledes en tak til L.B.Cebik, W4RNL,
for hans ARRL-kursus i modelarbejde. En speciel
tak til min kone, Nancy, for hendes overbæren-
hed med min passion for antenner, at bygge ting
og jage DX, samt hendes opmuntring under
arbejdet med nærværende artikel.
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pp 37-39.

3. G.Badger, W6TC, "Compact Loop Antennas
for 80 and 40 meter DX," Ham Radio, October
1979, p 24.

4. W.Orr, W6SAI, The Amateur Antenna Hand-
book, 1993, p 120.

5. Se Note 3.
6. QST, Apr 2006, p 61.
7. G.Breed, K9AY, "The K9AY Terminated Loop -

A Compact, Directional Receiving Antenna,"
QST, Sep 1997, pp 43-48.

2 meter 50 W FM-PA trin. OZ 5/2010.
På diagrammet side 227 (fig. 4) er  benforbindel-
serne for 7812 blevet byttet om. De skal fra ven-
stre være 1 - 3 - 2. I diagrammet er forbindelser-
ne korrkt nummererede.

Vy 73 OZ3TZ, Leo.
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