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Har experimenterat med en låg loop för 80m, uppsatt på elstängselstolpar som är 1 meter höga.

Tanken var att få fram en antenn som man kan sätta upp där det inte finns några träd eller annat 
för att få upp en antenn på höjden. Resultatet blev över all förväntan. Körde WSPR över natten, 
alltså inte ett helt dygn:


Tanken var att samtidigt få fram en antenn som kunde användas för 160 m, dels som dipol men 
även som ändmatad långvajer, genom att kortsluta dipolmitten. Har inte testat 160m-dipolen 
ännu. Men 80 meters-loopen är tillräckligt intressant. 


Först själva loopen: 
En antenn sjunker i resonansfrekvens då den kommer närmare marken. Standard längd för en 
80m loop är c:a 81,2 m. På 1m höjd blir den bara 71,1m. En 160m dipol standard är 2 x 39,7m,

på 1 meters höjd bara 2 x 35,6m. För att göra 160m-dipolen till en 80m-loop måste vi skarva in 
c:a 3,1 meter extra. Det är frestande att tänka sig ett relä som bryter loopen i två delar på hälften, 
men det fungerar inte! Dels för att den då blir för kort och då sjunker verkningsgraden dramatiskt 
mot noll. Även geometrin blir ofördelaktig. Bättre att sträcka ut den på längden.


Flera har testat och rapportera om detta. Själv testade jag med WSPR. SWR avstämd till 1:1 men 
det var helt dött, inte en enda spot. 




Balunen 
Det finns en diskussion om vilken balun man ska ha på en loop. SM6APQ ( artikel finns på FURA )

har mätt på olika geometrier och säger följande: liksidigt fyrkantig = 122 Ohm, Trekantig = 72 
Ohm, och helt rund = 197 Ohm. Med fyra fästpunkter betyder det max 122 Ohm vilket talar för en 
Balun 1:2. ( Baluner är känsliga för temperatur Från plus 20 till minus 20 C sjunker permeabiliteten 
nästan till hälften för FT140-43 och FT240-43, för 4C65 och FT240-61 är variationerna  
obetydliga.)  Mina egna mätningar nedan är i överensstämmelse med hans.

Utan balun är det knappast en multibansantenn om man använder koax! 
Nedan: SWR för 80-loop, grön = ingen balun, röd = Balun 1:4, blå = balun 1:2. 
	 OBS! SWR är lågt vid 160m, men antennen fungerar ändå inte på detta band! 
 


Har prövat med olika Baluner: FT240-43 ger bästa mätvärden, FT140-61 är nästan lika bra,

dock bättre på de övre frekvenserna och tål mera effekt, fast den är mindre, 4C65 som 
föregående fast lite sämre över 20m. FT140-43 fungerar om man bara kör 80m, rekommenderas 
inte.  T200-2 fungerar inte alls. FT240-45 prim. 5 varv / sek. 7 varv. FT140-61 0ch 4C65 prim. 15 
varv / sek 21 varv.

Bra lindningsinstruktion: https://www.hfkits.com/manual-12-balun-600-watts-for-delta-loop-
quad-loop-antennas/?print=pdf 


Mätningar gjorda med FT240-43

Prim 5 v / sek 7 varv

Rekommendera lindningsgeometri på

FT 240-43 Rekommenderas!
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Felaktigheter och andra kommentarer mottages tacksamt, SM7JRZ, Roger


På 1 meters höjd:


	 A = 35,7 m

	 B = 3,05 m

10 meters motvikt kan kan med 

   fördel anslutas här.


