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Idén till denna antenn är inte min egen, utan den är gjord med en antenn för 20 m av

John Portun, W6NBC som förebild: ”The Optimum Magnetic Loop”. Se även hans föredrag ”In 
Search of the Optimum Magnetic Loop Antenna with John Portune, W6NBC” på Youtube.


Den största fördelen med denna konstruktion är att den svåraste ( och dyraste.. ) delen, nämligen 
kondensatorn, är inbyggd i konstruktionen och skärmad från yttre påverkan.


Byggnadsmaterial: 
Avloppsrör för inomhusbruk	 	 Ø = 75 mm / 2 m	 x 5

Avloppsböjar dito	 	 	 75 mm / 870 x 4

Grillfolie bred	 	 	 	 	 	 	 10 m

En stump innerledare Koax RG8	 	 	 	 c:a 60 cm

Lim 	 	 ( för att limma fast folien på rören. )

Packtejp	 ( för att fästa rördelarna med varandra. Limma inte! Du kommer att ångra dig!)

Tunna kopparremsor för anslutning till folien.

UHF-kontakt, SO-239		 	 	 	 	 x 1

Kabel	 1,5 kvadrat	 ( till gamman-matchen. )	 	 c:a 140 cm att börja med.


Allmänt: 
Skinndjupet vid aktuella frekvenser gör att HF-strömmen inte tränger längre ner i aluminiumet

än att en Al-folie räcker till. HF-strömmen kan inte heller tränga igenom, detta är orsaken till att 
folien skärmar dessa frekvenser. Att jorda för att uppnå skärmning är INTE nödvändigt, se bara till 
att skinndjupet är tillräckligt ( aktuellt vid LF ). Ett Al-rör med tjocka väggar har alltså inte större 
ledningsförmåga vid HF än folien, däremot så ökar risken för virvelströmmar i materialet som ger 
förluster.


Loopen: 
Loopens inneslutna yta är en av de avgörande effektivitetsfaktorerna, formen har ingen 
betydelse, runt är svårt att få till, speciellt om röret är grovt, sex- och åtta-kantigt kräver flera 
skarvar, med större risk för dåliga anslutningar, fyrkantigt är det smidigaste alternativet.

Rörets diameter är en lika viktig effektivitetsfaktor. Resten handlar om att minimera förluster.


Kondensatorer: 
Konstruktionen innehåller två kondensatorer, en huvudkondensator (C1) som regleras genom att 
skjuta det inre röret så att en mindre eller större del av det kopplar över avbrottet/gapet  i folien på 
det undre röret. Denna kondensator är kontaktlös och fungerar som en butterfly-kondensator. 
Jämfört med en yttre sändarkondensator, gav den inre kondensatorn en betydligt högtre övre 
frekvens för loopen. Denna räcker till för avstämning av 40 m och 20 m. 10 m ligger över den 

övre gränsfrekvensen, och kan inte stämmas av. 

För att stämma av 80 m krävs ytterligare kapacitans, detta fås från en fast kondensator (C2)

Denna kopplas in med hjälp av en innerledare från en RG8-koax-innerledare till motsatta sidan.

Båda kondensatorerna ligger skärmade från yttervärlden inuti röret.

Konstruktionen har testats tåla 500 W SSB, förmodligen mer.

För avstämning av 160 m krävs ytterligare en yttre kondensator 1000pF-1200pF.


Riktvärden avstämning: 

	 	 C-totalt	 	 L Gamma-anslutningsavstånd	 l Gamma-trådlängd 
  20 m	 	 c:a 15-25 pF	 	 c:a 123 cm	 	 	 	 c:a 140 cm

  40 m	 	 c:a 95 pF	 	 c:a 147 cm	 	 	 	 c:a 140 cm

  80 m	 	 c:a 400 pF	 	 c:a 123 cm	 	 	 	 c:a 123 cm

160 m	 	 c:a 1200 pF	 	 c:a 123 cm	 	 	 	 c:a 123 cm


Placering ( vad jag hittat i litteraturen ):




Optimal höjd = 0,9 x 1/4 våglängd mätt till toppen av loopen. Högre upp försvinner strålning för 
NVIS.

Kondensatorn neråt för 40 m och 80 m. För högre band kondensatorn uppåt.

För NVIS rekommenderas 2 loop-diametrars höjd till botten av loopen. 

40 m och 80 m på låg höjd ger bra DX.


Gamma-match 
Det finns inga bra formler för att beräkna dessa för magnet-loopar.

Anslutningen till loopen både för koax-kontakten och gamma-matchen ska ske på mitten av 
loopens inre perimeter för bästa SWR.

Formler för gamma-match anger diametern på gamma-matchen som ett visst förhållande till 
antennelementets tjocklek. Det fungerar inte alls. Har använt vanlig 1,5 kvadrats kabel (FK) och 
lyckats  nå SWR 1: 1,05. Teflonisolerad kabel bättre?

Längden på gamma-matchen och optimalt anslutningsavstånd varierar med frekvensbandet, så 
man får rikta in sig på sitt favoritband.


Kondensator - tillverkning 
För att få till ett passande inre rör till kondensatorn ta en lämplig längd av 75 mm-röret och såga 
bort en 20 mm remsa. Såga de två spåren parallellt! 2 dm åt gången, sätt in en lagom bred kloss

för att hålla isär springan. Jag köpte alla mina rör på Biltema, men de beter sig ändå olika. En del 

expanderade springan, andra knep ihop tills kanterna möttes. - Beroende på var man sågar i 

förhållande till gjutskarven?

Tejpa ihop innerröret. Tejpa hela varvet runt, och se till att det löper fritt in i ytterröret.

Men se upp: För stort glapp leder snabbt till minskad kapacitans!

Tejpa fast en grillfolie runt innerröret och täck folien med (brun) packtejp på längden, annars går

folien sönder om det är det minsta för trångt. Om det kärvar, klyv upp den tejpade folien på 
längden, och återanvänd den vi förnyade försök.

Hyvla springans kanter med en vanlig hyvel tills springan blir lagom bred. Upprepa om

nödvändigt. Har man en simshyvel så går det lättare.

När allt fungerar till belåtenhet, sätt på ny folie och ny tejp. Limma inte.

Packtejp är gjord av polypropylen som har fina dialektiska egenskaper, detta ger något utökad

bandbredd uppåt på loopen, vilket överraskade mig med tanke på all PVC i själva röret.

Avsätt mycket tid och tålamod för detta moment….

	 

Butterfly-kondensatorn har inga elektriska kontakter att bekymra sig om. 

Styrpinnen har jag fäst med persiennlina trädd genom två små hål i innerröret, utifrån och in, och 
dito två små hål i styrpinnen som placeras inuti innerröret.

Den fasta kondensatorn tillverkas på samma sätt, men har inte samma krav på att vara lättrörlig.

Koax-innerledaren ansluts med kopparremsa (se bild). 2 cm foliefritt runt hålet för koaxen.


”Strömvingar” 
Mätningar på större loopar och undersökning med termo-kamera visar att strömmen är störst

alldeles i närheten av kondensatorn. Och här ser man en värmeökning, = förluster. Här gäller det 
att öka YTAN för HF-strömmen för att minska förlusterna. Ett sätt är att göra kondensator delen 
grövre, med det är mekaniska svårt, om man inte hittar rörvinklar som går från en dimension till en 
annan. Ett annat alternativ att öka ytan skulle kunna vara att göra ”strömvingar”. Jag har labbat 
lite och upplever en anings skillnad till det bättre. Här finns utrymme för egna experiment.


Hybrid-konstruktioner. 
Man kan tänka sig en kondensator-del i botten för att få till en kondensator, och sedan an-

sluta till en grov koax i ändarna. Man får beräkna en loop-antenn med koax diameter, och en 
annan med rör-diameter, och kanske en mellangrovlek för att se var man hamnar. Bara att labba 
på!


Åter igen: Tejpa ihop själva loopen med brun packtejp, du kommer att behöva justera den…….

Min loop kan jag inte ta ner från övervåningen utan att demontera den….

Delbar loop: kapa vertikala rören på mitten. Tag två bitar, 20 cm, av röret, klyv dem på längden.

Limma fast al-folie på bitarnas insidor. Borra fast persienlinor vid spaltens kanter, för att kunna dra 
isär spalten.




En första prototyp med gamma-matchen ansluten mitt på översta röret, sedan hängande till

vänster, där det är anslutet till vänstra röret.

Undre röret med springan i folien på mitten med ”ström-vingarna" på var sin sida. 

En innerledare från en koax RG8 syns i en båge från vänster, sedan över springan i mitten till 
andra sidan. ( här ansluten bara med en krokodilklämma ), för anslutning av den fasta 
kondensatorn som ligger inne i undre röret på vänstra kanten.

Längst ner till höger syns styrpinnen för manövrering av butterfly-kondensatorn.

- givetvis av plat eller annat icke-ledande material.


Saknas på bilden: en choke: 1-2 dm från kontakten. Linda koaxen 8 varv runt FT 240-43.

Vid RX/TX använder jag en CMC.

Svart/gula metspöet fyller ingen elektrisk funktion, men räcker som stöd.





