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V zadnjem času sem se  veliko ukvarjal z izdelavo tri 
in šest elementnega tri banderja po vzoru HyGaina. 
Pred dvemi leti sem že izdelal enega s trapi po vzoru 
W3DZZ. 
   Tokrat sem izmeril in prekopiral trape od TH3 
MK3. Poskusno sem izdelal tudi več verzij trapov iz 
različnih materialov in oblik. Izkazalo se je, da so pri 
HyGainu naredili dobro konstrukcijo, ki že dolga leta 
funkcionira. Največji problem je pomanjkanje 
literature (ali pa je nisem znal poiskati), zato sem se 
moral večino sam naučiti z eksperimentiranjem. Brez 
odličnega dip metra Bontoon, ki ga je Frane, S59AA 
velikodušno zaupal mojim nestrokovnim rokam, 
seveda ne bi bilo nič. Frane, hvala še enkrat in se 
priporočam za še kdaj. 
 

   
Slika 2: Shemi balunov iz koaxa in s trifilarnim 
navitjem 
 
Naslednji problem je prilagoditev napajanja antene. 
HyGain uporablja hair pin in dušilko iz 12 ovojev 
napajalnega kabla notranjega premera 15 cm ali 
Balun BN86. Tako sem tudi jaz preizkusil več 
balunov, tovarniških in narejenih doma iz 
koaksialnega kabla. Izkazalo se je, da lahko anteno, 
ki je bila poglašena in izmerjena z dip metrom 
popolnoma izgubiš, ko v napajalno linijo priključiš  
balun. Ali pa jo lepo popraviš ali razširiš na 
določenem bandu, medtem, ko jo popolnoma izgubiš 
na drugih dveh. In še nekaj čudnih  kombinacij se je 
pojavilo.  
   Po navodilih iz  Radio priručnika sem naredil dva 
baluna, ki sta sestavljena iz dveh kosov koaksialca 
dolžine 2,5 m navitima v kolobar z notranjim 
premerom 17 cm. Eden je bil iz RG 8, drugi pa iz RG 
58. Na 50 ohmskem bremenu sta pokazala enake 
lastnosti, na anteni pa popolnoma različne. Naredil 
sem tudi trifilarni balun navit na valju iz PVC po 

vzoru iz knjige Antene od Karla Rothamla. Tega sem 
na koncu tudi uporabil, ko sem iz 3 elementne antene 
naredil 6 elementno (za osnovo sem vzel podatke od 
TH6DXX). Po naučenem principu sem naredil tudi 
trape in vrtljivi dipol za vse tri WARC bande, kasneje 
pa sem naredil še dvo elementno (sevalec in 
reflektor) anteno za vse tri WARC bande.  
 

 
Slika 1: Balun navit iz dveh kosov koaxa 
 
   Po daljšem iskanju mi je uspelo najti članek Steva, 
K1TTT, ki obravnava ravno problem  HyGainove 
dušilke v napajalni liniji anten. Ker je zelo zanimiv 
sem se odločil, da ga tudi prevedem. 

 
Prevod članka K1TTT 

 
   Baluna BN86 (priporočen za HyGainove antene) ne 
poznam, toda če ni 1:1, koaksialna tuljava ne bo 
spremenila impedance na 50 Ω. Če pa je 1:1, 
preštudiraj članek in gotovo boš navil svoj 
balun/dušilko na kos 4 colske PVC cevi. Sam sem 
uporabil to tabelo za izdelavo dušilk za dipola za 3,5 
in 7 MHz. Kot  kaže, odlično delujeta.  
   Ker sem v službi imel dostop do merilca impedance 
Hewlett-Packard 4193A, sem izvedel nekaj meritev 
na različnih balunih, koaksialnih in ostalih. Zanimalo 
me je, koliko ovojev in kakšnega premera naj 
navijem, da bo balun uporaben za moje beame. 
Hkrati sem hotel preizkusiti, kaj se zgodi, če urejeno 
zaporedje ovojev spremenim v neurejeno stanje, ko 
so ovoji naviti eden preko drugega v  naključnem 
zaporedju. Z uporabo programskih kapacitet 
HP4193A sem izmeril velikost impedance in fazo 
vsakega balunskega navitja v intervalih po 1 MHz od 
1 do 35 MHz. Za primerjavo sem naredil meritve še 
na komercialnem balunu sestavljenem iz več feritnih 
prstanov nanizanih na kos koaksialca. Nekaj 



rezultatov meritev sem podal v preglednici, tako, da 
lahko vsak pride do svojih zaključkov. 
   Za osnovo sem uporabil PVC cev premera 4 cole, 
ki je idealen material za oblikovanje navitja baluna. 
Je zelo lahek in enostaven za uporabo, poleg tega pa 
sem v lokalni trgovini dobil 3 metre take cevi za 3 
dolarje. Za vsako dušilko sem na osnovo navil 
določeno število ovojev iz RG-213 v obliki enoslojne 
tuljave. Ovoje sem utrdil z lepilnim trakom. Dolžine 
kablov so bile odrezane tako, da je na vsakem koncu 
ostalo po 5 cm, kar je ravno dovolj za povezavo 
koncev žic na sondo HP4183A. Ko sem izmeril in 
zabeležil vse podatke za vsako dušilko, sem odstranil 
osnovo iz cevi, ovoje pa  stisnil v brezoblično  gručo 
in vse meritve izvedel še enkrat. V dodano tabelo sem 
vključil samo rezultate meritev za eno samo 
»zmečkano« dušilko, rezultati meritev pa so kazali 
enak trend pri vseh izmerjenih dušilkah, ki so bile 
»zmečkane«. 
 

 
Slika 3: Balun na 4 colski cevi 
 
   Ko sem te rezultate primerjal z enoslojnimi 
urejenimi navitji enakega premera in števila ovojev, 
so »zmečkana« pokazala velik premik navzdol v 
vzporedni samo–resonančni frekvenci in slabo 
dušilno reaktanco na višjih frekvencah. 
 

Interpretacija  meritev 
 
   Vsi baluni se obnašajo induktivno na nižjih 
frekvencah, kar je razvidno iz pozitivnih faznih 
kotov. Ko frekvenco zvišujemo, dosežemo točko, ko 
kapacitivnost med ovoji oblikuje vzporedno 
resonanco z induktivnostjo tuljave. Nad to frekvenco 
se reaktanca navitja znižuje zaradi  medovojne 
kapacitivnosti. Medovojna kapacitivnost narašča s 
številom ovojev in premerom navitja.  Torej, več ni 
vedno tudi bolje.  Efekti velikega povečanja 
medovojne kapacitivnosti so razvidni iz rezultatov 
meritev balunov z »zmečkano« obliko. To je verjetno 

posledica tega, da pridejo prvi in zadnji ovoji navitja 
bliže skupaj kot pri eno slojnem navitju. Pomembna 
zahteva teh balunov je tudi ta, da mora biti velikost 
medovojne reaktance večja od impedance bremena. V 
primeru 50 ohmske simetrične antene je balunova 
impedanca navitja uspešno premaknjena na polovico 
50 ohmske impedance bremena, torej 25 Ω. Ustrezen 
kriterij za balunovo impedanco navitja je zanemarljiv 
tok v oklopu, tedaj, ko je impedanca vsaj 
dvajsetkratnik tega, torej 500 Ω. Meritve kažejo, da 
na primer 6 ovojev premera 11 cm zadovolji ta 
kriterij od 14 do 35 MHz. Meritve tudi pokažejo 
izgubo moči, ki jo ti baluni povzročijo. Vsaka 
merilna točka je lahko pretvorjena iz polarnega 
formata tabele v vzporedni ekvivalent realne in 
reaktivne spremembe impedance. Izguba moči v 
balunu je kvadrat napetosti preko nje deljen z realno 
vzporedno spremembo impedance. 
    Če je lahko ta izračun narejen za vsako merilno 
točko, lahko vzamemo približno število direktno iz 
tabele za vzporedne resonančne točke. Pri faznem 
kotu 0° so vrednosti čisto  uporovne. Točnih 
resonančnih točk nisem zabeležil, iz tabel pa lahko 
vidimo, da so vsi enoslojni baluni nad 15 kΩ, 
medtem ko je balun iz več feritnih prstanov nanizanih 
na kos koaksialca nad 1,4 kΩ. Ti baluni vidijo pol 
vhodne napetosti, torej je izguba pri 1500 W v    50 Ω 
breme v koaksialnih balunih manj kot 1,3 W. Balun 
iz več feritnih prstanov nanizanih na kos koaksialca 
pa požre cca 13,4 W (možnega zasičenja jedra in 
ostalih nelinearnih efektov ne upoštevamo). Te 
izgube so zagotovo zanemarljive. Pri 200 Ω vhodni 
impedanci so te izgube pod 5 W za koaksialne balune 
in 53,6 W za feritne. 
 

Sklepi 
1. 1: 1 koaksialni balun z odlično dušilno 

reaktanco za 14 do 28 MHz je lahko narejen 
iz 6 – ih ovojev navitih na ceneno 4 colsko 
plastično cev. 

2. Za 7 in 10 MHz navijemo 12 ovojev na 
enako cev. 

3. Ovojev nikar ne združite v gručo, navijte jih 
eno slojno na osnovo. Mečkanje ovojev v 
gručo uniči dušilni efekt na višjih frekvencah. 

4. Ne navijte preveč ovojev. Za HyGain-ove 
antene npr. proizvajalec priporoča 12 ovojev 
na premeru 12 col. To je najmanj trikrat 
toliko kabla, kot je potrebno, take dimenzije 
pa dajejo manj dušilne potrebno, take 
dimenzije pa dajejo manj dušilne impedance, 
kot je zaželeno na 21 in 28 MHz. 



 
Rezultati meritev 

 
     Velikost v Ω in fazni kot v stopinjah kot funkcija frekvence v Hz za različne balune. 
 

 6 Turns 
4-1/4 in  singl 

layer 

12 Turns 
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8 Turns 
6-5/8 in  singl 

layer 

8 Turns 
6-5/8 in  
bunched 

Ferrite beads 
sngl layer   
(Aztec) 

Frequency Mag Phase    Mag Phase    Mag Phase    Mag Phase    Mag Phase    Mag Phase    
1.00E+06 
2.00E+06 
3.00E+06 
4.00E+06 
5.00E+06 
6.00E+06 
7.00E+06 
8.00E+06 
9.00E+06 
1.00E+07 
1.10E+07 
1.20E+07 
1.30E+07 
1.40E+07 
1.50E+07 
1.60E+07 
1.70E+07 
1.80E+07 
1.90E+07 
2.00E+07 
2.10E+07 
2.20E+07 
2.30E+07 
2.40E+07 
2.50E+07 
2.60E+07 
2.70E+07 
2.80E+07 
2.90E+07 
3.00E+07 
3.10E+07 
3.20E+07 
3.30E+07 
3.40E+07  

65  89.2 
51  88.7 
77  88.9 

103  89.1 
131  89.1 
160  89.3 
190  89.4 
222  89.4 
258  89.4 
298  89.3 
340  89.3 
390  89.3 
447  89.2 
514  89.3 
594  88.9 
694  88.8 
830  88.1 
955  86.0 
1203  85.4 
1419  85.2 
1955  85.7 
3010  83.9 
6380  76.8 

15980 -29.6 
5230 -56.7 
3210 -78.9 
2000 -84.4 
1426 -85.6 
1074 -85.1 
840 -83.2 
661 -81.7 
484 -78.2 
335 -41.4 
607 -32.2  

26  88.1 
131  89.3 
200  89.4 
273  89.5 
356  89.4 
451  89.5 
561  89.5 
696  89.6 
869  89.5 

1103  89.3 
1440  89.1 
1983  88.7 
3010  87.7 
5850  85.6 

42000  44.0 
7210 -81.5 
3250 -82.0 
2720 -76.1 
1860 -80.1 
1738 -83.8 
1368 -87.2 
1133 -87.8 
955 -88.0 
807 -86.3 
754 -82.2 
682 -86.4 
578 -87.3 
483 -86.5 
383 -84.1 
287 -75.0 
188 -52.3 
258  20.4 

1162 -13.5 
839 -45.9  

26  88.3 
52  88.8 
79  89.1 
106  89.3 
136  89.2 
167  89.3 
201  89.4 
239  89.4 
283  89.4 
333  89.2 
393  89.2 
467  88.9 
556  88.3 
675  88.3 
834  87.5 

1098  86.9 
1651  81.8 
1796  70.3 
3260  44.6 
3710  59.0 

12940 -31.3 
3620 -77.5 
2050 -83.0 
1440 -84.6 
1099 -84.1 
967 -83.4 
809 -86.5 
685 -87.1 
590 -87.3 
508 -87.0 
442 -85.7 
385 -83.6 
326 -78.2 
316 -63.4  

74  89.2 
150  89.3 
232  89.3 
324  89.4 
436  89.3 
576  89.1 
759  89.1 
1033  88.8 
1514  87.3 
2300  83.1 
4700  73.1 
15840  -5.2 
4470 -62.6 
2830 -71.6 
1910 -79.9 
1375 -84.1 
991 -82.4 
986 -67.2 
742 -71.0 
1123 -67.7 
859 -84.3 
708 -86.1 
613 -86.9 
535 -86.3 
466 -84.1 
467 -81.6 
419 -85.5 
364 -86.2 
308 -85.6 
244 -82.1 
174 -69.9 
155 -18.0 
569  -0.3 
716 -57.6  

94  89.3 
202  89.2 
355  88.9 
620  88.3 
1300  86.2 
8530  59.9 
2120 -81.9 
1019 -85.7 
681 -86.5 
518 -86.9 
418 -87.1 
350 -87.2 
300 -86.9 
262 -86.9 
231 -87.0 
203 -87.2 
180 -86.9 
164 -84.9 
145 -85.1 
138 -84.5 
122 -86.1 
107 -85.9 
94 -85.5 
82 -85.0 
70 -84.3 
60 -82.7 
49 -81.7 
38 -79.6 
28 -75.2 
18 -66.3 
9 -34.3 
11  37.2 
21  63.6 
32  71.4  

416  78.1 
795  56.1 
1046  39.8
1217  26.6
1334  14.7
1387   3.6 
1404  -5.9 
1369 -15.4
1295 -23.7
1210 -29.8
1123 -35.2
1043 -39.9
954 -42.7 
901 -45.2 
847 -48.1 
778 -51.8 
684 -54.4 
623 -45.9 
568 -51.2 
654 -34.0 
696 -49.9 
631 -54.8 
584 -57.4 
536 -58.8 
485 -59.2 
481 -56.2 
463 -60.5 
425 -62.5 
387 -63.8 
346 -64.4 
305 -64.3 
263 -63.2 
212 -58.0 
183 -40.5  

 


