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 Det här försöket till antennverkstad på klubben hänger lite ihop med att 6m bandet 

helt plötsligt blev fritt att köra på. Jag har aldrig kört eller ens hört en signal på 

bandet så jag tänkte att en bra och billig antenn måste tillverkas för att kunna an-

vända bandet. 

Sagt och gjort, jag bestämde mig efter att ha scanna webben  för en HB9CV, 5/8 

vertikal samt en trådantenn av något slag skulle vara lämpliga kanditater för ho-

mebrew. 

Så nu är jag här med min tvättade hals och skall försöka ge lite information om 

dessa antenner. 

HB9CV dök upp i mitt huvud pga jag äger två stycken för 2m bandet och tyckte att 

de ser enkla ut och framförallt så är dom små med lite materialåtgång som en bo-

nus. 

Antennen kan betraktas som en 2 element s Yagi med två drivande element fram-

tänkt av en Herre Rudolf Baumgartner HB9CV någon gång på 50 talet. 

Antennen är koax matad med 50 ohm med ett tydligt F/B på ca 20db, de två ele-

menten direktor samt reflektor är matade 225 grader fasförskjutna. Avståndet mel-

lan elemnten är 1/8– lambda.  

Öppningsvinklen horisontalt  135 grader 

Öppningsvinklen vertikalt       75 graderr 

Antennvinsten ligger i storleksordningen 4,1-4,2 dBd. Antennen har bra bandbredd 

och hyggligt F/B vilket  är mer beroende på fasskiftet i konstruktion och de två ele-

menten än på den fysiska storleken på antennen. 

Den mekaniska konstruktionen speciellt fasledningen är ett  litet bekymmer men 

den går att få till stabil i den följande byggbeskrivningen. Faslinjem kräver en kom-

pensations-C för att kunna ”tunas” storleksordning 30pf. För att ställa in antennen 

för bästa SWR kan man  använda en variabel-C oc sen ersätta den med en fast. 

*Materialet till antenn kan köpas på tex. Bauhouse som har en stor avdelning med 

aluminiumrör i olika dim, de är eloxerde dock så med en liten ”tvist” vid tillverking-

en av antennen så fungerar de alldeles utmärkt. 

Byggbeskrivningen är tagen från våra Danska amatörkolegor där en fin beskrivning 

hittades i OZ 1/2008 av OZ1HD Per. Eftersom jag är gift med en Danska föll det sig 

naturligt att utnyttja möjligheten till översättning av beskrivnigen och du finner den 

på de följande sidorna. I de 2 följande byggkvällarna tar jag upp de två återsående 

antenntyperna samt att vi skall göra  



En realistisk mätning av våra antenner med hjälp av div instrument. Stor förnöjelse 

med byggandet. Antennen som är beskriven har gjorts för att vara portabel och 

kunna transporteras i en vanlig pesonbil, vill du ha antennen portabel och  TRP:bar 

följ bara beskrivningn. Skall du däremot ha den stationär ta bara bort samman-

kopplingspunkterna. 

SM3UQO 

Björn 

Nu kommer det där lite svåra nämligen matematiken bakom antennen. Det här exemplet är taget 

från den berömda ”Rothhammels antennen buch” ( måste tänka lita här den är ju på tyska) 

Vi tar det från början :-) 

Här finns måttangivelelser för andra intressanta frekvenser. 

Istället för en kondensator på ingången av antennen kan 

man använda RG58 Koax kabel av bra kvalitet. Den ligger 

på ca 100pf per meter. En kabel kondensator på 30 pf 

skulle alltså vara ca 30cm lång. Ta till lite extra sen går 

det att klippa ner den till bästa SWR. 

 



Av OZ1HD, Per S. Hald, 

Vejledalen 64 

2635 Ishöj 

HB9CV antenn till 6 m bandet 

Inledning 

Jag har genom många år haft en önskan om att jobba på 6-meterbandet Jag har en transceiver som täcker bandet, men eftersom 

jag bor i lägenhet med restriktioner för uppsättning av antenner, ger det en begränsning av mina aktiviteter hemifrån. Om jag vill 

jobba på 6-meterbandet, måste det bli på camping, träffar under pingsten(?), EDR sommarläger eller liknande; härav utmaningen 

att fixa en transportabel antenn till 6-meterbandet. 

 

Funderingar 

Följande krav ställs på antennen: 

Antennen ska vara en beam-antenn, vågrätt polariserad 

Transportabel 

Små mekaniska dimensioner, störst möjlig förstärkning i förhållande till mekaniska dimensionerna 

Ha ett stort ”front to back” förhållande. Ska utvisa lägst möjliga SWR i området 50-50.150 MHz. 

 

Rothammels antennbok konsulterades och det fanns 2 möjligheter som tilltalade mig: en tre-element Yagi-antenn eller en 

HB9CV. Valet blev HB9CV-antenn, då den kräver minst utrymme, men är svårast att bygga för transportabelt bruk. HB9CV-

antennen kan kort beskrivas som en 2-element beam-antenn, där både direktor och reflektor är aktiva element som matas genom 

ett system av fasledare. Anslutning till sändaren sker genom en 50 Ohms coaxialkabel. 

 

Förstärkningen är någorlunda den samma för både antenntyperna, ca 5dB över en dipol, dock med vikt till HB9CV-antennen. 

Och så har HB9CV-antennen ett ”front to back” förhållande på 20 dB. En HB9CV-antenn till 6 meter vill minimum uppta ett 

område på ca 3 x 0,8 m. Det är svårt att få plats med en sådan antenn i en vanlig personbil, når antennen ska transporteras, Det 

skulle vara praktiskt om antennen kunde delas. Här slutade funderingarna, och konstruktionen blev som beskrivs nedan. 

 

Konstruktion 

På figur 1 ses konstruktionen. Den består av den centrala delen med fasledningarna 

”halva” elementer, och så ”elementförlängare”, som skruvas fast på den centrala de-

len när antennen ska användas. Jag framställde några gängade delar och bussningar på 

en svarv till att samla delarna med. Bommen består av fyrkantig aluminiumprofil 

850mm 25x25 mm (i fyrkant). Elementerna är 15 mm aluminiumrör. De ”halva” di-

rektor- och reflektorelementen är 100 mm långa inklusive tjockleken av bom och 

flange. Elementförlängarna är för direktorerna 975 mm långa inklusive flange. För 

reflektorns del är måttet 1090 mm, också inklusive flange. Gängarna ska inte räknas 

med i elementlängden. Avstånden mellan reflektor och direktor är 750 mm, mitt till 

mitt. Detaljbild på figur 2. 

 

Det går lika bra att använda aluminiumrör med olika diametrar, där elementförlängaren passar stramt inuti 15 mm röret och an-

vända ett par rostfria självskärande skruvar till att hålla ihop allt med. För övrigt har jag använd rostfria självskärande skruvar att 

samla antennen med, eftersom de använda aluminiumrören är eloxerade. Som ni vet är eloxering elektriskt isolerande, så skru-

Fig 1 



varna ger både en mekanisk säkring och en elektrisk ledande förbindelse. Fasledarna är normalt den mekaniskt mest känsliga 

delen av en HB9CV-konstruktion. De böjs lätt under transport och kan deformeras av en fågel som sätter sig på antennen. 

 

Jag valde att konstruera fasledarna på följande sätt: Först limmade jag en 4 mm tjock ”remsa” plexiglas på elementen som under-

lag och avståndsstycke för fasledarna . Själva fasledarna har jag gjort av innerledningen med isolering av ett stycke RG213 coax-

ialkabel och satt fast dom med plaststraps. 

 

Det ger ett avstånd mellan element och fasledare på 7 mm som det måste vara enligt boken. Fasledarna avslutas och förbinds till 

reflektorn i 450 mm avstånd från bommen. För direktorns del är avståndet 430 mm som angett i litteraturen. Man kan diskutera 

om man inte borde ha tagit hänsyn till förkortningsfaktorn när man använder isolerad sladd mot normalt oisolerade ledare till 

fasledarna, men litteraturen säger att de angivna längder för fasledarna inte är kritiska och 

kan avvikas med upp till 10%, så jag anser det vara utan betydelse för denna konstruktion. 

Se figur 2. Fasledaren är fört genom bommen, vilket ger en konstruktionsmässig svårighet 

avseende mastbeslaget. Jag framställde därför ett par avståndsstycken av aluminium för att 

flytta mastbeslaget bort från bommen se figur 3. 

 

Antennen matas i punkten där fasledaren har en böj på 90 grader i hörnan där direktor och 

bom möts. På bommen har jag fastgjord en liten TEKO-monteringslåda i plast som vänds 

neråt när antennen är monterad på sin mast. Lådan rymmer anpassnings-kondensatorn och 

håller SO239-fattningen för matarkabeln. Förbindelsen till fasledaren är fört igenom ett hål 

i lådans botten. Efter montering stängs detta hål med hett lim för att förhindra vattenin-

trång. Förbindelsen mellan SO239-fattning och bom är gjord med en bit skärmstrumpa från 

en stump RG213. Ett par lödöron lödda på skärmstrumpan bildar mekanisk och elektrisk 

förbindelse till SO239-fattningen. Skärmstrumpan är genom 3 rostfria skruvar säkrat kon-

takt såväl mekaniskt som elektriskt till antennens bom. TEKO-lådan är försedd med ett 

lock av plexiglas. Se figur 4. 

 

Justering och avprovning 

Man kan göra två justeringar för att optimera antennen. Den ena är anpassningskondensatorn, som ska kompensera den induktiva 

komponenten av fasledarna. Man bör enbart justera en av parametrarna åt gången för att ha koll på verkningen av en justering. 

Litteraturen rekommenderar 30 pF som kapacitet för anpassningskondensatorn. Man bör använda en keramisk kondensator av 

Fig 5 
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god kvalitet då den ska överföra en rätt stor HF ström. I fallet med en 100 W station löper 1,4 A 

HF ström genom kondensatorn vid 50 Ohm matarimpedans. Spänningen över kondensatorn vill 

vara 71 V. Beräkningarna är gjorda med en gissning som antar att belastningen är rent ohmsk. En 

närmare analys vill säkert visa att belastningen är en komplex storlek. Jag provade att mata in 

kapaciteter från 22 till 35 pF sin värde av anpassningskondensatorn for experimentellt att optime-

ra kondensatorstorleken. Jag beräknade den procentuella retureffekten i förhållande till framsän-

da effekten och noterade resultaten i en tabell vid olika frekvenser täckande hela 6-meterbandet. 

Jag fann att 30 pF var optimalt, alltså gav lägsta procentuella reflekterade effekt. Jag var dock 

inte helt nöjd med resultatet, eftersom jag hade for stor retureffekt i förhållande till framsänd ef-

fekt. 

 

Jag tog med mina mätningar till lokalavdelningen i Gladsaxe for att diskutera dom med mina 

amatörkamrater. Vi fick fastslog  att antennelementerna antagligen var för långa och att resonans-

punkten låg vid för låg frekvens. Jag kunde av naturliga orsaker inte hitta resonanspunkten då min transceiver enbart täcker ama-

törbanden. EDR’s sommarläger var närt förestående, och jag hade planerad att delta tillsammans med andra från avdelningen, 

bl.a. Jörgen OZ7TA. Han erbjöd att ta med sig sin Vector Network 

Analyzer (VNA) på sommarlägret. Då skulle vi kunna fixa den sista 

finjusteringen (tuningen) av antennen under lägerperioden. (TR note: 

I OZ augusti 2007 sidan 472 kan man se mätuppställningen). 

 

Jörgens VNA bekräftade vår misstanke: resonanspunkten låg för lågt 

i frekvens och utanför amatörbandet, elementerna var för långa. De 

måtten jag hade hittat på nätet passade inte, de angivna elementläng-

derna är för långa. Elementerna blev därefter gradvist avkortade 5 

mm åt gången och nu flyttade sig resonanspunkten uppåt i frekvens. 

Då vi hade nått punkten 0 % effekt retur i området 50-50.150 MHz 

var kravet uppfyllt som var ställt för antennen. De slutgiltiga fysiska 

måtten är angivna i måttskissen i figur 5. 

 

Avslutning 

Antennen restes på en 9 m hög mast och där gjordes några QSOn till Bulgarien och Rumänien. Detta bekräftade att antennen 

fungerade. Tyvärr var det en mycket hög elektrisk störningsnivå  på över S9++ från 80 meter till 6 meter på en del av camping-

platsen där vi bodde. Störningen kom från en statisk frekvensomformare som styrde pumpen till campingens swimmingpool. Det 

begränsade möjligheten att lyssna efter svaga signaler och därmed lusten att köra radio. Antennen är genomexperimenterat och 

utprovat och den uppfyller de ställda kraven. 

 

Litteratur: 

Karl Rothammel DM2ABK Antennenbuch 6. utgåva 1978 sid.216-218 

DK7ZB: The 2-element-HB9CV-Beam (Internet). 

DF8GHY Beams fort he magic band. (Internet) 
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