
Dipol za 40, 80 in 160 m band 
 

W8NX, prevod in priredba Janez Červek, S57J  
 

Pri dipolu so uporabljeni trapi, sestavljeni iz žile koaksialnega kabla RG-58, navitega 
na PVC cev. 

 
 Vse več operaterjev želi delati tudi na spodnjih 
amaterskih bandih in zato potrebujejo efektivne 
antene, ki za postavitev potrebujejo malo prostora. 
Mogoče je ta antena ugodna izbira, ker se bliža 
letošnji EUHFC, kjer bo zaradi minimuma sončeve 
aktivnosti verjetno poudarek na nižjih bandih. 

Opis antene 
 
 V članku je prikazano, kako zgraditi skrajšani 
dipol za 160, 80 in 40 m band z uporabo 
izboljšanih trapov iz koaksialnega kabla. Dipol je 
dolg približno kot full-size dipol za 80 m. Če 
postavite dipol kot obrnjeno V anteno s kotom 90°, 
znaša dolžina med koncema antene približno 27 

metrov. Antenski trapi so enostavni za 
izdelavo, dovolj trdni in vodoodporni, ker 
nimajo klasičnih tuljav in kondenzatorjev.  
 Anteno lahko napajate preko baluna 1:1 z 
50 Ω ali 75 Ω kablom. Dolžina napajalnega 
kabla ni kritična. Resonančna je na 1.850, 3.550 
in 7.040 MHz. 
 Antena je prikazana na sliki 1. Izdelana je iz 
2,5 mm2 pletene bakrene žice in dveh parov 
trapov. Konstrukcija je v glavnem 
konvencionalna, razen trapov, ki imajo visoko 
razmerje L/C, ki izhaja iz njihove konstrukcije.  
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Slika 1: Skrajšani dipol za 40, 80 in 160 m band 
 
Skupna dolžina antene je 37,5 m. Trapi so narejeni 
iz dveh slojev žile RG-58 in postavljeni na mesta, 
kjer se pojavi minimum toka, kar zmanjša I2R 
izgube. 

Izdelava trapov 
 
 Pri tem načinu navitja tuljave dobimo dve 
debelini izolacije med prevodnikoma, kar podvoji 
dovoljeno napetost. Drugo podvojitev napetosti 
dobimo zaradi transformacijskega efekta med 
dvema ovojema. Tako je ocenjena voltaža na 
trapih 5,6 kV, kar je štirikratna vrednost kot je 
dovoljena za RG-58.  
 Trap za 7 MHz ima 33 μH induktivnosti in 15 
pF kapacitivnosti, trap za 3,5 MHz pa 74 μH 
induktivnosti in 24 pF kapacitivnosti. Q trapov je 
preko 170 na resonančni frekvenci. Trapi so 
primerni za uporabo do 1 kW moči. Pri izdelavi 
trapov se ne sme uporabiti kabla RG-58X ali 
drugih kablov s penasto izolacijo med žilo in 

oklopom. Navijanje takih kablov na manjše 
premere povzroči premik žice proti notranjosti 
in s tem poslabšanje lastnosti trapa.  
 Čeprav so podobni klasičnim trapom iz 
koaksialnega kabla, je pri teh trapih uporabljena 
samo žila  z izolacijo, oklop pa je odstranjen. 
Zunanji sloj ovojev se tesno prilega  žlebovom 
med ovoji notranjega sloja. Kapaciteta kabla se 
zmanjša na 23,7 pF na meter, reaktanca pa je 
lahko do štirikrat večja kot pri klasičnih trapih 
iz koaxa. Osnova za trape je kos pvc cevi za 
vodovodne napeljave. Trap za 7 MHz je navit 
na  cev z zunanjim premerom 2,4 cole in ima v 
notranjem sloju 12,3 v zunanjem pa 11,4 
navojev, trap za 3,5 MHz pa na cev z zunanjim 
premerom 3,5 cole in ima v notranjem sloju 
14,3 v zunanjem pa 13,4 navojev. Vsi sloji so 
naviti na tesno, brez presledkov med 
posameznimi ovoji. Trapa sta resonančna na 
7,17 in 3,45 MHz.  



 V primeru uporabe osnov drugačnih premerov 
je potrebno prirediti tudi število ovojev,ki je 
obratno sorazmerno premeru. Če vzameš premer 
za 5 % večji, moraš število ovojev zmanjšati za 
5%. Pri uglasitvi trapa na želeno frekvenco se 
skrajšuje ali podaljšuje zadnji zunanji ovoj. 
Priporočljivo je trape narediti  čim bližje opisanim 
premerom, saj preveliko odstopanje spremeni 
loading efekt, kar povzroči tudi spremembo 
dolžine segmentov žic za trapi. Resonančno 
frekvenco določimo z dip metrom. Pri tem naj se 
frekvenca para trapov ne razlikuje več kot 50 kHz.  
 
 

 
 
Slika 2: Izdelan trap za 14 MHz in dip meter 
 
 V cev izvrtamo štiri luknje premera 3,5 mm 
skozi katere speljemo žilo koaksa. Pri trapu za  7 
MHz je medosna razdalja med vhodno in izhodno 
luknjo 37 mm, pri trapu za  3,5 MHz pa 42,5 mm. 
Dolžina žile za 7 MHz je 535 mm, za 3,5 MHz pa 
862 mm. V to dolžini so všteti tudi dodatki za fino 
uglasitev in spajanje z žico. Žilo speljemo skozi 
prvo luknjo pri vhodu, navijemo sloj ovojev in jo 
na koncu speljemo skozi prvo luknjo na izhodu v 
notranjost cevi. Skozi drugo luknjo na vhodu jo 
spet speljemo navzven in navijemo drugi sloj in 
skozi drugo luknjo na izhodu spet v notranjost 
cevi. Notranji sloj ovojev utrdimo z izolirnim 
trakom. S tem preprečimo, da bi pretesno naviti 
ovoji zunanjega sloja razširili notranje ovoje. Na 
sliki 2 je prikazan izdelan trap za 14 MHz, ker mi 

je bil najbolj pri roki, ko sem pisal članek. 
Zaradi boljšega prikaza ovojev je odstranjena 
zunanja zaščita iz izolirnega traka. Na sliki 3 pa 
je trap za 7 MHz zvezan z žicami antene. 
 

 
 
Slika 3: Trap za 7 MHz 
 
 Anteno je priporočljivo postaviti čim bolj 
horizontalno, saj s tem zmanjšamo nivo šuma 
na sprejemu. Če jo postavimo kot obrnjen V, se 
bo nivo šuma zvišal. Nekateri trdijo, da je 
obrnjena V antena boljša za DX-anje, vendar pa 
mora biti zato podpora v centru antene višja. Če 
hočemo imeti konca anten vsaj tri metre nad 
tlemi in kot med krakoma 90°, potrebujemo 
vsaj 20 m visoko podporo. 
 V življenju  pa ponavadi ni nič zastonj. Kot 
pri vseh antenah s trapi je tudi pri tej izkoristek 
manjši, zmanjšana pa je tudi širina antene. To 
je tudi posledica tega, da je antena multiband in 
močno skrajšana.  Z SWR manj kot 1:2 pokriva 
65 kHz  na 160 m, 75 kHz na 80 m  in cel 40 m 
band, zato se moramo odločiti, kje bomo anteno 
uporabljali in jo poglasiti na želeno frekvenco 
na mestu, kjer bo postavljena. Zaradi tega so 
dolžine žic lahko drugačne od napisanih na sliki 
1. 
 Sam sem tako anteno imel na lokaciji v 
Grosupljem  več kot deset let. Zdaj  jo občasno 
uporabljam na lokaciji kadar mislim delati v 
kontestu na vseh bandih in nimam dovolj časa 
in dovolj visokih podpor za postavitev 
posameznih dipolov. 

 
 
 
 
 


