
x2 coaxial loop antenn              v. 04 

Loop: 	 	 	 2 st. coax RG-213 eller liknande, 5 m långa / loop-diameter 1,6 m,

	 	 	  avstånd c/c: 10 cm

	 	 	 - endast skärmarna anslutna! (lödda till koppar-platta eller koppar-rör)

Pickup loop:	 	 152 cm omkrets, 1,5 mm2 RK eller FK ( placerad mitt mellan koaxerna )

Avstämning: 	 	 c:a 470 p för 3623 kHz

Distanser för koax:	 9 st, 2 mm tjocka, 4 cm x 13 cm plexiglas eller dylikt, buntband,

	 	 	  4 st/bit krävs för att få stabilitet på loopen!


< tidig prototyp 
av antennen	                    
	 	    

> variant med 
kors-koppling av 
looparna

( seriekoppling 2 
varv)


OBS!  Rör inte loopen vid sändning oavsett uteffekt! Mycket höga spänningar! Flera kV !

   Loopen har ett enormt magnetfält. Rekommenderat säkerhetsavstånd vid 100W: Minst 1 meter! 

Högsta spänningen över kondensatorn. Stäm av loopen med antenninstrument om möjligt.

Antennen har mycket högt Q-värde och snäv avstämning. Annan tjocklek på koaxen påverkar 
storleken på pickup loopen. Tjockare element (koax) ger mindre pickup-loop och högre verkningsgrad. 

Höjden över marken och närhet till andra objekt påverkar avstämningen markant.

Koax: Så tät (%) mantel som möjligt. Gärna försilvrad mantel. Så grov som möjligt.

Parallellkopplade loopar ger lägre spänning över kondensatorn, vilket sänker kravet på den.

En rund loop är 26% effektivare än motsvarande fyrkantig med samma inneslutna yta.


Referenser (obligatorisk läsning): 

VK5KLT,  The Underestimated Magnetic Loop HF Antenna:

               https://www.nonstopsystems.com/radio/pdf-ant/article-antenna-mag-loop-2.pdf 


AA8C,     A More Efficient Magnetic Loop Antenna: http://gridtoys.com/glen/loop/loop3.html


G3LHZ,  Small Loop Antenna Efficiency:	 

	    https://www.nonstopsystems.com/radio/pdf-ant/antenna-article-Mag-Loop-Efficiency.pdf 


https://www.nonstopsystems.com/radio/pdf-ant/article-antenna-mag-loop-2.pdf
http://gridtoys.com/glen/loop/loop3.html
https://www.nonstopsystems.com/radio/pdf-ant/antenna-article-Mag-Loop-Efficiency.pdf


Erfarenheter (alla antenner av samma storlek):


Första försöket var en enkel koax-loop. Blev positivt överraskad över hur bra den var, helt utöver 
förväntan. Prövade med flera RG-8 av olika kvalitet, kunde inte märka någon större skillnad.

Mekaniskt instabil, tappar lätt avstämningen. Men får betyget BRA.


5 DL-trådar ihopkopplade vid toppen och botten, utbreddade vid midjan till 60 cm:s bredd.

Kunde höra en liten, men ändå klar förbättring mot den enkla loopen. Tydliga noll på bredsidan. Tanken 
var att efterlikna bredare element. Fungerar.


5 helt parallella DL-trådar, 10 cm avstånd från varandra, mycket svårt att koppla/avstämma  matnings-
loopen. Krävdes 2 parallella matnings-loopar 2.5 m omkrets, dvs halva huvud-loopens omkrets! Men 
det fungerade. Sämst av alla. Starkt uttalade noll på bredsidan. Misslyckad konstruktion i alla 
avseenden! 

4 helt parallella DL-trådar, 10 cm avstånd från varandra, matad med en ”normalt” stor matnings-loop.

Detta efter att ha läst artikeln av AA8C, som kommit fram till att 3-4 parallella element är absolut max, 
därefter blir resultatet sämre. Klar skillnad till det bättre jämfört med den 5-trådiga varianten.

Mycket enklare att stämma av. DL-tråden är olämplig för denna typ av antenner!   Läs vidare.


4 helt parallella 1,5 mm2 FK (installationskabel), 10 cm avstånd från varandra. Klart bättre än antennen 
med DL-tråd. Men fortfarande tydliga noll på bredsida dock inte lika uttalad som den 5-trådiga loopen.

Tydligt att den större ledningsytan och lägre resistansen är viktig. Den bästa av trådantennerna.


2 helt parallella koaxer (typ RG213), 10 cm avstånd från varandra, Frågan var: Var det antalet trådar 
eller trådarnas yta som var det viktigaste? Koaxen var bara 2 till antalet, men ytan var större. Denna 
antenn är helt makalös! Jag kunde inte höra någon skillnad på de flesta stationer vid växling mot min 
stora utomhus-loop. Liten skillnad på S-mätaren. Signalrapporterna vittnade om samma sak. Denna 
antenn uppvisar de minst uttalade noll på bredsidan av alla varianter jag prövat. Mekaniskt den 
stabilaste av alla och håller avstämningen bäst.


2 parallella koaxer (typ RG213), 10 cm avstånd från varandra seriekopplade 2 varv, identisk i övrigt 
som den parallella. Avstämning till 3623kHz: 123pF. Kondensator på bilden: 2 st. 500ml Coca&Cola 
burkar parallellt! Räcker alltså med < 1/3 kapacitansen. Prestanda som ovanstående, kanske bättre.


Prövade att ansluta kondensatorn med olika tjocka trådar ( det påstås att detta är JÄTTE-viktigt ), jag 
har inte kunnat märka någon skillnad alls här (100W), så detta är nog lite överdrivet. - Men inte fel.


Loopen är MYCKET känslig för avstämning. Vrider man på den, måste man stämma av på nytt.

Viktigt att göra den så mekaniskt stabil som möjligt. Ska den stå utomhus MÅSTE man göra den av 
stabila koppar- eller aluminium-rör, och här kan man välja grövre dimensioner som ger ännu högre 
verkningsgrad. Ciro Mazzoni (”looparnas Rolls-Roys”) använder aluminiumrör med 7,5 cm diameter!


Kondensatorer: 3 mm plattavstånd räcker för 100W. Butterfly-modell bäst, eftersom halvorna ligger i 
serie räcker det med halva plattavståndet. Silver-mica fungerar inte, de blir varma, de klarar inte 
strömmen (enl. VK3IL). Rek. keramiska från Advanced Technical Ceramics; ATC700B eller ATC800B 
(SMD), finns att få från https://www.rf-microwave.com , Italien (har oxo ferriter till bra priser).

Keramiska ”door-knobs” fungerar bra.


Kommersiella avstämmare: MFJ-933, MFJ-935B, MFJ-936B, alla max 150W.

Kommersiell butterfly-kondensator MFJ-23, 18-136pF, 4,2kV, reservdel -svår att få tag på.

Palstar (USA) har oxo vridkondesatoter för höga spänningar. Dock inte butterfly d:o. Blir dyrt!

https://www.rf-microwave.com

