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Inledning
● Det här är inte en kurs i antennteori, utan vi fokuserar på praktik
● Föredraget inriktar sig för nybörjare som tagit cert
● Antennerna är enkla att bygga, felsöka och använda
● De antenner vi presenterar är:

○ Monoband dipolantenn
○ Off-center-matad dipol (OCFD)
○ Doublet antenna
○ Trådantenn av typen longwire



Antenntuner
● När man kör portabelt är det ofta bra att ha en antenntuner

○ Många HF-apparater har inbyggda tuners, de är ofta begränsade till 1:3 VSWR, dvs de kan 
tuna laster mellan 17-150 ohm.

○ Externa tuners, både manuella och automatiska har ofta ett större område, det finns 
exempel på tuners som klarar 1:16 dvs 4-1600 ohm

○ Tuners har ofta svårare att matcha de lägsta och de högsta banden om VSWR är hög

● En tuner förändrar inte antennens egenskaper
○ Antennens egenskaper är oförändrade
○ Tunern gör att radion ser en impedans så den arbetar bättre
○ Den minskar de förluster som uppstår annars i MATNINGSPUNKTEN
○ Den gör så att radion inte drar ner sin uteffekt



Antenntuner manuell

● Relativt billig
● Kräver ingen ström (annat än skalbelysning)
● Innehåller korsvisande mätinstrument (forward/reflected)
● Kan kräva att man övar lite på att lära sig tuna



Antenntuner automatisk
● Lite dyrare alternativ
● Mycket enkelt handhavande
● Ansluts med en 

kommunikationskabel till radion
● Vissa kan även tunas med kontroller 

på framsidan
● Relativt låg vikt, fungerar ofta bra 

för portabelt



Principen för en dipolantenn
● Alla antenner är dipoler

○ Detta gäller även ¼-vågsantenner och andra varianter
○ Dipoler kan vara raka, vikta, förkortade, loopade - de är ändå dipoler
○ För att få balanserad matning bör man ha en balun, det går utan men effektiviteten blir 

inte lika bra

● Den vanligaste dipolen är ½-vågsdipolen
○ Den har 2,15 dBi (0 dBd) antennvinst i sin bästa riktning
○ Den kommer nära tillräckligt nära 50 ohm för att kunna matas med en sådan koax direkt
○ Den kan enkelt räknas fram
○ Kortare antenner blir kapacitiva till sin natur och kan kompenseras med en spole i 

matningspunkten
○ Längre antenner blir induktiva till sin natur och kan kompenseras med en kondensator i 

matningspunkten



Principen för en dipolantenn



Enklast tänkbara - resonant dipol



Enklast tänkbara - resonant dipol

Fördelar
● Absolut enklast att bygga
● En effektiv antenn 
● Fungerar helt utan tuner
● Lätt att ta med och sätta upp

○ Två fästpunkter som vanlig dipol
○ Mast för mitten och två punkter till marken 

fungerar bra som “inverted V”
Nackdelar
● Endast ett band utan tuner
● Blir inte bra på jämna övertoner pga mkt hög 

matningsimpedans
● För bästa effektiviteten vill man ha en 1:1 balun i 

matningspunkten



Multibandsdipol - OCFD



Multibandsdipol - OCFD

Fördelar
● Kan ofta lättare sättas upp eftersom den kan vändas så 

att långa och korta benet får bra fästpunkter
● Behöver ingen tuner för resonanta band, t.ex. 80, 40, 20, 

10 (och kanske 6 meter om man blundar med ena ögat)
● Enkel att bygga och prova fram

Nackdelar
● Fungerar inte lika bra på de icke-resonanta banden, går i 

nödfall köra då med tuner men med stora förluster
● Kräver balun (1:4 och 1:6), balunen måste vara av typen 

“strömbalun” exempelvis Guanella
● Balunen måste sitta uppe vid antennen



Multibandsdipol - doublet



Multibandsdipol - doublet

Fördelar
● Enkel att bygga
● Fungerar utmärkt på alla band du vill om den 

är rätt konstruerad
● Effektiv antenn då matningsimpedansen är 

hög
● VSWR-förlusterna blir då mycket lägre än för 

lågimpediva antenner!
● Montera som dipol eller inverted-V etc

Nackdelar
● Ofta en missförstådd antenn
● Kräver tuner i regel för alla band
● Behöver en balanserad tuner eller en extern 



Longwire



Longwire
Fördelar
● Superenkel antenn att hantera i fält och annars
● Med rätt längd och 9:1 UNUN kan den köras utan tuner
● Motvikt kan vara jordspett eller motsvarande tråd i olika längder
● Kan improviseras på hur många olika sätt som helst

Nackdelar
● För bästa resultat är vissa längder att föredra

Undvik resonans - där blir matningsimpedansen i änden på 
antennen hög

● Kräver 9:1 UNUN alternativt en tuner
● Att få bra resultat kräver bra motvikt
● Stor risk för RFI när motvikten inte är bra



Fiskespövertikal
Vanlig elektrisk ledning typ RK, FK som antenntråd
Biltema har metspön som fungerar bra (glasfiber) som 
är 5 meter och 6 meter. Det finns också en 
fågelskrämma som är 7 meter.

Kan enkelt göras resonant för 20 meter och uppåt.

För att förbättra funktionen lägger man ut en eller 
flera radialer på marken.

Kan köras oresonant med tuner.

Låg strålningsvinkel, uppe på en höjd = DX?



Fiskespövertikal
Fördelar
● Enkel antenn för 20, 17, 15, 12, 10 meter
● Tas mycket snabbt med
● Sätts upp på en minut
● Kan göras resonant om man har lagom längd på spöet
● Motsvarar då 1/4-våg med marken som jordplan

Nackdelar
● Tänk på motvikten
● Vill du köra utanför resonans kan du använda tuner
● Kan ge RFI



Baluner och Unun
Baluner är en transformator som gör att man kan mata en balanserad antenn 
med en obalanserad matning. Alla radioapparater i dag har obalanserade 
utgångar (vanlig koax, jordad skärm, aktiv mittledare)

Baluner kan transformera impedanser i olika steg, vanligast är 1:1 (ingen 
transformering), 1:2 som ofta används för att mata loopantenner och liknande 
på ca 100 ohm, 1:4 för OCF och liknande antenner (200 ohm), 1:6 för OCF på 
högre höjder eller för antenner som matas med bandkabel, 1:9 för matning till 
öppen stege eller 450 ohms bandkabel...



Baluner och Unun
Unun är en specialvariant som inte erbjuder balanserad utgång. Den är alltså 
“unbalanced-unbalanced”. 

Används oftast mot longwire och liknande antenner. Vanligtvis används en 
unun på 1:9 för sådana. Detta delar ned den höga impedans som man får i 
änden av antentråden till en impedans som ligger närmre den radion vill ha 
(50 ohm).

Longwire i resonans kan dock få mycket höga impedanser (tusentals ohm) 
vilket gör man skall undvika detta för just longwire



Baluner och Unun
Baluner finns i två utföranden primärt

● Strömbaluner som ser till att strömmarna i matarledningen strävar efter 
att bli i balans och man undertrycker “common mode” eller som det 
ibland uttrycks i litteraturen “RF på utsidan av koaxen”.

● Spänningsbaluner som inte har så hög undertryckning av common mode 
men som delar ner (eller upp) impedansen



Baluner och Unun
Strömbaluner

● Används för obalanserade antenner, t.ex. OCF
● Monteras i matningspunkten på dipolen

Spänningsbaluner

● Används för balanserade antennsystem
● Med fördel för att dela ner impedansen på öppen stege, bandkabel o dyl 

till impedanser som en tuner lättare hanterar



Exempel på strömbalun
Guanella 1:4

Kan med fördel göras på två mindre 
kärnor

Mycket bra för OCFD

Undertrycker common mode-ström 
mycket väl



Exempel på spänningsbalun
Ruthroff 1:4

Inte lika lämplig för OCFD då den inte alls 
har lika god undertryckning för common 
mode-strömmar

Enkel och effektiv för matning mot 
bandkabel och stege, plockar ner 
impedansen till 1/4 av vad den är vilket gör 
det lätt för en tuner att arbeta

450 ohm : 4 = 112 ohm = 1:2,2



Nu kan vi kika på lite exempel av antenner
och balun



Börja bygga antenner
och balun

Allt du behöver finns på 
Limmared och Elfa!


