
Vertikalna antena Specialni bojni potok 
Janez Červek, S57J 

 
 
Antena je dizajnirana za 7, 3.5 in 1.8 MHz, veliko pa jo uporabljajo razne DX-pedicije. 
Kopijo te antene sem naredil pred nekako dvema letoma in jo uspešno uporabljal na 
omenjenih bandih. V tem članku bom opisal izdelavo, ki sicer ni zahtevna, vseeno pa je 
potrebno nekaj spretnosti in izkušenj ter nekaj merilne opreme.  
    Antena Battle Creek Special je opisana v več člankih na internetu tako, da z osnovo ni 
problema. Odločiti se je potrebno iz kakšnih materialov bomo naredili anteno, uporabiti pa je 
možno tudi več konstrukcij trapov. Antena s približnimi merami je prikazana na sliki 1. 
 

 
 

Slika1: Originalna antena 
 
Anteno predstavlja navpičen, približno 15 m visok element s trapoma za 7 in 3,5 MHz in top 
loadingi, ki hkrati služijo tudi za sidranje antene. Loading za 3,5 MHz je pritrjen POD trapom 
za 3,5 MHz in zagotavlja resonanco antene na tem bandu, loading pritrjen NAD trapom za 3,5 
MHz pa na 1,8 MHz. Antenski element mora biti izoliran od tal in je lahko večkrat sidran, 
odvisno od tega, kje in koliko časa bo antena postavljena.   
    Svojo anteno sem naredil vrtljivo okrog baze, kar močno olajša postavljanje in prilagajanje 
ter uglaševanje antene na posameznem bandu, kot je prikazano na sliki 2. 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 katere 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. Shema je prikazana na sliki 3. 
Antenski element za 7 MHz je sestavljen iz spodnje, 6 m dolge cevi premera 50 mm  in 
zgornje, 4 m dolge cevi premera 40 mm. Na spoju je potrebno narediti reducirni element, saj 
je notranji premer spodnje cevi 45 mm. Skupna višina elementa do tukaj je 9,6 m. Cevi se 
prekrivata 0,4 m, kar lahko uporabimo za fino uglaševanje. Na vrhu tega elementa postavimo 
trap za 7 MHz, antena pa se nadaljuje s 3 m dolgo cevjo premera 30 mm v katero je vstavljena 



še cev premera 25 mm v to pa cev 20 mm do skupne višine elementa (15 m). Na vrhu 
montiramo še trap za 3,5 MHz. 
 

                 
    Slika 3: Osnova antene 

 
Izdelava trapov  
 
Obstaja veliko različnih konstrukcij trapov. Jaz sem se odločil za način pri katerem je 
kondenzator sestavni del antenskega elementa. Med spodnjo in zgornjo cev sem vstavil 
element iz izolacijskega materiala določenih dimenzij in lastnosti kot je prikazano na sliki 4. 
Tuljavo sem navil na plastično cev za kanalizacijske napeljave in jo montiral preko 
kondenzatorja. Na tak način se je dodatno povečala kapacitivna komponenta trapa. Zaradi 
tega je uglaševanje antene precej kritično, saj premik tuljave za 2 mm navzgor ali navzdol 
spremeni resonanco antene tudi za 50 kHz. Za uglaševanje je najbolje uporabiti DIP meter ali 
antena analajzer, če pa nimamo nobenega si lahko pomagamo tudi s postajo in SWR metrom, 
postavljenim takoj na napajalni točki antene.  
    Pri tej anteni uporabimo zaporne trape, kar pomeni, da imajo visoko impedanco na 
frekvenci, za katero so dizajnirani in tako efektivno ločijo »zunanjo« sekcijo elementa od 
»notranje«. Dober zaporni trap mora imeti naslednje lastnosti:   
. predstavlja visoko impedanco na frekvenci, za katero je dizajniran,  
. predstavlja čim nižji Q skupaj z visoko impedanco in  
. predstavlja čim nižjo zaporedno induktanco na frekvenci, za katero je dizajniran. Taki 
trapi torej elementov bistveno ne podaljšujejo. 



    Kondenzator ima tem večjo kapaciteto čim večji sta plošči kondenzatorja, čim manjši je 
razmik med njima in čim večjo dielektrično konstanto ima izolacijski material med njima. V 
tabeli 1 so prikazane lastnosti nekaterih plastičnih izolacijskih materialov.  
    Ker sem hotel anteno napajati s kilovatom moči, sem kot najbolj pomembno lastnost 
postavil prebojno trdnost, zato sem izbral polieten. Malo manjša dielektrična konstanta pa 
pomeni tudi daljši spoj zunanje in notranje cevi, posledično pa tudi večjo mehansko trdnost 
elementa. 
 

 
Slika 4: Shema kondenzatorja 

 

Kapaciteto kondenzatorja sem izračunal po formuli za obliko kolobarja: [ ]F
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kjer je:  
ε0 …splošna dielektrična konstanta  
εr …relativna dielektrična konstanta uporabljenega materiala  
D …notranji premer zunanje cevi  
d …zunanji premer notranje cevi  
lv…dolžina valja (kondenzatorja)  
 
Pri izdelavi trapov sem se iz različnih vzrokov odločil za 90 pF kapacitivnosti.  
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Z inštrumentom izmerjena kapacitivnost že izdelanega kondenzatorja je bila 89 pF.  



pFFC 8810*04,88

20
26ln

18,0*23,2*10*8,8 1212
5,3 === −− π  

Z inštrumentom izmerjena kapacitivnost že izdelanega kondenzatorja je bila 86 pF.  
    Ker je trap za 3,5 MHz postavljen skoraj na trebuhu napetosti se na njem pojavljajo zelo 
visoke napetosti. S kilovatom sem kondenzator dvakrat prežgal, zato sem naredil fizično 
skoraj tako velikega, kot je za 7 MHz. Ta je potem zdržal vsa mučenja. V konec notranje cevi 
sem vstavil poln material in se tako izognil ostremu robu, zunanjega pa sem zaoblil in zelo 
gladko obdelal z vodobrusnim smirk papirjem. To je potrebno, ker je poznano, da se na ostrih 
robovih pojavijo špice potencialov.  
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    Tukaj pa ni upoštevana dodatna kapacitivnost, ki se pojavi med zunanjo cevjo elementa in 
tuljavo, zato je tuljava v praksi malo manjša kot na izračunu. Za izračun zračnih tuljav 
uporabljam program, ki ga najdete na:  
http://www.rac.ca/tca/RF_Coil_Desi gn.html  
 
    Tuljavo za 7 Mhz sem navil na cev premera 50 mm iz 2

2

 žice skupaj z izolacijo in ima 14,3 
ovojev, tuljavo za 3,5 MHz pa iz enake žice na cev premera 75 mm in ima 20 ovojev. Oba 
trapa sta prikazana na slikah 5 in 6.  
 

             
Slika 5: Trap za 7 MHz   Slika 6: Trap za 3,5 MHz 

 
ON4UN za trap, ki je resonančen na 3,65 MHz pri anteni za 1,8 in 3,5 MHz predlaga in 
ocenjuje tri različna razmerja L/C: L = 3,8 µH, C = 500 pF (X = 87 Ω) L = 9,5 µH, C = 200 
pF (X = 218 Ω) L = 19 µH, C = 100 pF (X = 436 Ω) Te tri konstrukcije trapov imajo močan 
vpliv na SWR širino posameznega banda 3,5 in 1,8 MHz. L/C razmerje ima na 3,5 obraten 
vpliv kot na 1,8 MHz. Majhna vrednost L in velika C (L = 3,8 µH, C = 500 pF) omogoča 
širok 1,8 in ozek 3,5 band. Velja tudi nasprotno (L = 19 µH, C = 100 pF). Če hočemo, da je 
antena približno enako široka na obeh bandih izberemo srednjo vrednost (L = 9,5 µH, C = 
200 pF). 
  



    Ker pa je Specialni bojni potok tri band antena, se ta teorija nekoliko spremeni. To je eden 
od razlogov, zakaj sem se odločil za približno verzijo trapa, ki omogoča širši 3,5 MHz band. 
SWR, ki sem ga dosegel pa je bil samo na približno 70 KHz pod 1,5, zato sem anteno na tem 
bandu uglasil kot je opisano v naslednjem poglavju. 
 
Uglaševanje 
  
    Kot pri vseh multiband antenah uglasimo najprej najvišji band, oziroma najkrajši del 
elementa. Čeprav nekateri zagotavljajo, da dolžina radialov ni pomembna, sem jih naredil 
resonančne za vsak obseg. V končni verziji sem imel 70 radialov, od tega 32 kosov 40 m 
dolgih, 20 kosov 20 m dolgih, 15 kosov 10 m dolgih, ostanek pa različnih dolžin. Skupna 
dolžina žice v radialih je 1600 m. Anteno sem uglaševal z DIP metrom na način, kot je opisan 
v članku o DIP metru. Na 7 MHz sem jo uglasil s premikanjem trapa za 7 MHz. Na 3,5 MHz 
sem en top loading iz originalne konstrukcije zamenjal z dvema, dolgima po 6 m, kar skupno 
znese več kot, če je samo eden. Če hočemo zamenjati en top loading z večimi, ne moremo 
dolžine kar razdeliti na več delov. Jaz sem ju tudi prekinil na mestu, kjer sta bila resonančna 
na 3,780 MHz. Vmes sem dal izolator in ju kratko sklenil za resonanco na 3,520 MHz. Top 
loadingi so tudi vedno krajši, kolikor so postavljeni bolj pravokotno na element antene. To se 
lepo vidi iz ON4UN diagrama, ki je prikazan na sliki 7. Tudi za 1,8 MHz sem naredil dva 
loadinga dolžine po 10,8 m. Kot sem omenil že na začetku, sta loadinga za 3,5 pod trapom za 
3,5 MHz, za 1,8 MHz pa nad njim, vsi štirje pa služijo tudi za sidranje vrha antene. Nisem pa 
uspel nikjer v literaturi najti ali sam ugotoviti, kako število top loadingov in smer postavljanja 
vpliva na sevalni diagram antene oziroma, ali sploh kaj vpliva.  
 

 
Slika 7: Sprememba fres in Rrad kot funkcija kota top loadingov (na 1,8 MHz bandu se 

resonanca premakne za 80 kHz, če kot spremenimo s 30°na 40°) 
 
 
Napajanje antene 
  
    Anteno sem od začetka napajal brez kake prilagoditve razen dušilke, ki jo predstavlja nekaj 
ovojev koax kabla, navitega na plastično cev premera 100 mm. Ob različnih spremembah 
vremena (dež, sneg) pa je na 1,8 MHz začela »štrajkati«. Zato sem se odločil poskusiti 
prilagoditev po ON4UN. Nekaj µH - jev tuljave v serijo in 1600 pF kondenzatorja vzporedno 



je zagotovilo, da antena tudi na 1,8 MHz vedno deluje z SWR nižjim od 1,5. Ko pa jo 
uporabljam na ostalih dveh bandih jo spet priklopim direktno na koax. Za uporabo antene v 
kontestu v AB kategoriji bo potrebno preklapljanje realizirati z relejem. 
 

 
Slika 8: Napajanje antene 

 
Zaključek  
 
     Pri izdelavi je nekaj kritičnih točk, ki morajo biti mehansko zelo natančno izdelane. To so 
izolacijske plošče na osnovi antene, ki se morajo natančno prilegati cevi elementa. Druga taka 
točka so izolatorji pri kondenzatorjih. Postruženi morajo biti v stotinko mm natančno. Jaz sem 
ga na notranjo cev naprešal, zaradi sestavljanja in razstavljanja pa ga je v zunanjo cev možno 
vstaviti z malo večjo močjo roke. Posebno pozornost moramo posvetiti vodotesnosti vseh 
elementov, še posebno trapov. V ta namen sem uporabil kar plastenke za pijače, ki sem jih na 
vrhu odrezal, da so se lepo prilegale na cev in jih povil z izolirnim trakom. Seveda je potrebno 
tudi veliko zemljišče za napeljavo radialov. Antena predvsem na oddajni strani odlično dela, 
saj s KW moči skoraj ni bilo pile-upa, v katerem ne bi zelo hitro prišel na vrsto. Poslušanje na 
vertikalko pa je povsem drug problem, saj te antene že po definiciji močno šumijo, zato je za 
poslušanje priporočljivo imeti drugo(e) anteno(e). Prepričan sem, da se je gradnja antene 
izplačala tako pri klofanju, kot nabiranju izkušenj pri gradnji in eksperimentiranju z antenami.  
Naslednjič pa morda napišem še nekaj znanih dejstev o sistemih radialov za vertikalne antene.  
 
Tabela 1: Lastnosti nekaterih materialov 
 
Material  Spec. Upor. 

[Ω/cm] 
Relativna dielektričnost  

εr pri 20 °C 
Prebojna trdnost  pri 

20 °C [kVeff /cm] 
Gostota [kg/dm3] 

Poliamid (PA 66)  1014 3,5 400 1,12 do 1,15 
Polieten (PE)  1016 do 1017 2,3 600 0,92 
PVC - trden  1016 do 1017 3,2 do 3,5 400 1,3 do 1,4 
Teflon  do 1016 2 400 2,2 
 
 
V Grosuplju, 05.06.2007 


