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   Verjetno ni potrebno posebej 
poudariti, da obstaja veliko boljših 
anten  in, da nič ni zastonj. Opisana 
antena rabi zelo malo prostora, ne 
povzroča nevšečnosti s sosedi, ali z 
ženami. Je pa antena sigurno med 
najmanjšimi (po dimenzijah), rabi le 
¼ m2 površine, visoka pa je cca 13 
m. Kot pove že naslov, antena 
pokriva vse tri spodnje bande in je 
vrtljiva okrog baze, kar olajša 
prilagajanje tuljave na sredini 
antene ter celotne dolžine antene. Je 
samostoječa, napajana direktno s 50 
Ω kablom.  
 

 
 
   Podstavek antene je lahko okrogla 
ali kvadratna cev, ki je lahko zabita 
ali zabetonirana v zemljo.  Osnova 
antene je ''U'' profil, ki se prilega 
zunanji steni cevi podstavka. 
Naredimo jo lahko tako, da zvarimo 
dva kosa kotnega jekla, ukrivimo 
pločevino ali kupimo U profil 
standardne dimenzije. Na to osnovo 
navarimo še tri kose kotnega jekla, 
na katera privijemo plošče iz 
izolacijskega materiala, ki izolirajo 
anteno od tal.  V te plošče izvrtamo 
luknje,  ki se morajo tesno prilegati  

spodnji, debelejši cevi antenskega 
elementa. 
 

 
 
   Antenski element je sestavljen iz 
spodnje cevi premera 50 mm, 
dolžine 5 m in zgornje cevi premera 
30 mm, dolžine 6 m. Med sabo sta 
izolirani z vložkom iz umetnega 
materiala (koterm ali poliamid). 
Dolžino antene reguliramo s 
spuščanjem ali dviganjem zgornje 
(notranje) cevi v spodnjo. Vložek je 
v spodnjo cev vstavljen s tesnim 
prilegom,  spuščanje zgornje cevi pa 
preprečimo z nerjavečo objemko na 
cevi.  
   Center loading tuljava je 
nameščena preko izoliranega spoja. 
Če sta cevi kratko spojeni, antena 
deluje na 7 MHz, z vključeno celo 
tuljavo pa na 1,8 MHz. Na 3,5 ali 
 

 



3,8 MHz anteno uglasimo z 
vključevanjem določenega dela 
tuljave (cca ½). Z dobro izdelano 
tuljavo lahko dosežemo približno 
150 kHz široko območje, kjer je 
SWR pod 1,5.  

   
Tuljavo naredimo tako, da na 
plastično cev premera 90 mm,  

dolžine 130 mm navijemo  40 med 
sabo razmaknjenih ovojev trde žice 
2,5 mm2. Na sredinski navojih 
naredimo zanke za odcepe, na 
katere bomo priključili kratkostičnik 
za uglaševanje antene na želeno 
frekvenco 3,5 ali 3,8 MHz. Te 
odcepe lahko preklapljamo s 
kvalitetnim krokodilčkom, ali pa 
odcepe povežemo z relejem. Celo 
tuljavo je priporočljivo skupaj z 
relejem zaščititi pred vremenskimi 
vplivi. Kot ste opazili, antena nima 
nobenih radialov. Drugi pol antene 
lahko realiziramo z dvema ali več 
cevmi zabitimi v zemljo kolikor 
mogoče globoko, ali z napeljavo 
čimveč radialov različnih dolžin, 
uglašenih na vsako frekvenčno 
območje posebej. Antene seveda 
nima smisla postavljati v hribih na 
skalnato podlago recimo na Polici, 
bo pa zelo dobro delala v vodi ali na  
 

močvirnatem terenu, recimo v 
Grosupljem postavljena ob potoku 
Grosupeljščica.  
   Za letošnji CQ WW CW kontest 
sem se odločil delati na 1,8 MHz. 
Glavni razlog za tako odločitev je 
zapadli sneg in hud mraz, koča na 
Polici pa je zelo slabo izolirana in 
nima smisla dva dni zmrzovati v 
njej. Poleg tega bi rad skompletiral 
DXCC tudi na tem bandu, edinem, 
kjer te diplome še nimam. Za  
kontest sem pripravil skrajšani dipol 
s tuljavami, tole vertikalko, ki sem ji 
dodal sedem 40 m dolgih radialov, 
aktivno anteno za sprejem in dva 
konca žice, ki naj bi simulirala 
beverage. 
Novo zapadli sneg pa mi je na žalost 
prekrižal načrte. 
Kasneje sem na isto osnovo sestavil 
anteno Battle Creek Special, ki 
odlično funkcionira 



 


