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Designkrav för portabelantenner 

• Snabb driftsättning

• Få delar, helst bara en antenn

• Bra verkningsgrad

• Enkla bandbyte utan manuella moment

• Låg vikt

• Oberoende av fästpunkter



Princip för flerbandsdipol med traps

Parallelkrets = ”Avbrott” vid resons



SOTAbeams 20W trapbyggsats

• Silver MICA kondensatorer 
100pF

• T68-6 toroider

• Praktiskt kretskort

• Fästskruvar i nylon

• Emaljerad koppartråd

• Ca 100kr



Avstämning

Högt Q-värde ger smalt frekvens-
område på trappade band – ca 1% 
→ Avstämning är relativt kritisk.

Alternativ till Gridipmeter:

• En enkel slinga kopplad till polerna 
på antennanalysator (eller radio 
med inbyggd SVF-brygga

• Hitta SVF-minimum genom att 
sprida/komprimera lindningarna

• Exakt SVF är oväsentligt



Empirisk design med T68-6 spolkärna

Resonans [MHz] Kapacitans [pF] Antal varv

7.0 200 20

10.1 100 21

14.0 100 15

18.07 50 16

21.0 50 14

24.9 50 12



Fixering
• ”Liquid Tape”

• Penslas på och torkar på några 
timmar även i tjocka lager

• Påverkar inte resonans-
frekvensen



SOTAbeams 1:1 Strömbalun

• Laserskuret lock till ”vanlig 
plastlåda”.

• FT140-43 kärna. God för >100W 
sändareffekt.

• Ca 3000 Ohm vid 7MHz.

• RG-174 koaxialkabel för lindning.

• Banankontakter för enkel 
anslutning.

• Egna tillägg
• BNC-vinkel.
• Metallöglor och karbinhakar.



Dimensionering

405cm 85cm 135cm

18090kHz 14060kHz

Mätningar

Band Resonans SVF

17m 18080kHz 1.0

20m 14130kHz 1.2

20m 14060kHz 2.1

30m 10120kHz 1.0
0.25mm2 PVC-isolerad tråd. 
Förlängningsfaktor ca 3%.



Provkörning – Måryds naturreservat

DXWire Travel Mast - 10m glasfiber stagad vid 4m



Traps



Prestanda

942 mil

651 mil



Antenn Dubbla traps – 14060kHz och 18090kHz



Lärdomar

• Utan dämpningsresistans är trap Q mycket högt.  
• Smalt arbetsområde. Ca 50kHz för låg SWR på 17 och 20m.  
• Noggrann avstämning och fixering av spolvarv krävs.

• Till skillnad från en ”vanlig” dipol är konstruktionen är ganska kritisk, 
slutdimensionering av antennen krävde ”cut and try”.

• Traps förkortar antennen – ca 1½m per styck i denna antenn. 
• Låg vikt om kraven på effekttålighet är låga.
• Trapsen mekaniskt robusta efter ingjutning.
• Med radions inbyggda tuner gick det att stämma av antennen även på 12 

och 10m och flera QSO kördes vid provkörning. 
• Avstämning på 15m svår. (Varje dipolhalva blir en hel våglängd.)  
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