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Vad är 9:1 balun

• För att köra en longwireantenn av godtycklig längd 
behövs en "magic balun", egentligen en 9:1 balun, 
för att transformera ner impedansen till rimliga 
nivåer ca 50Ω.



Allmänt om baluner

• Den vanligaste baluntypen är 1:1. Denna används för 
att man skall kunna ansluta en koaxialkabel till en 
"balanserad" antenn typ dipol. 

Andra typer: 

• 1:6 Används för att anpassa den relativt höga 
impedansen på en Windom-antenn till 50 ohm. Denna 
omsättning använd bl.a. till en s.k. FD4-antenn som är 
en variant på Windom. 

• 1:9 S.k. longwire-balun. Omvandlar impedansen hos en 
högohmig longwire till värde som klaras av sändaren 
direkt eller av en automatisk antennavstämmare. 



Allmänt om baluner

• Omvandlingstal/impedansomsättning 50 ohm till’

• 1:1 Lämplig till dipol 50 ohm

• 1:1.5  75 ohm

• 1:2 100 ohm 

• 1:3 150 ohm

• 1:4 Lämplig till Windom. 200 ohm

• 1:5 250 ohm 

• 1:6 300 ohm 

• 1:7.5 375 ohm

• 1:9 450 ohm till luftledning

• 1:12 600 ohm

• 1:16 800 ohm 







Vika komponenter behövs

• Amidon T130-2 ringkärna (Elfa 58-740-94)

• Lackad koppartråd 1.6 mm (Elfa 55-186-34) 

• Polskruv svart (Kjell & Co 37-888) 

• Polskruv röd (Kjell & Co 37-889) 

• UHF chassihona (Kjell & Co 37-440) 

• Kapsling t.ex en ip65 eldosa



Egenskaper till T130-2

http://toroids.info/T130-2.php



Här allt som behövs



Arbetsgången
Verktyg 

• Lödkolv - Borrmaskin 

• Borr 10 mm 

• Slipstift 

Utförande 

• Trådarna skall lindas trifilariskt 8 varv runt kärnan, de måste ligga likadant bredvid 
varandra varje varv och får INTE korsa varandra på vägen runt. 

• Därefter skall trådar lödas ihop och dras till respektive kontakt, se skiss . 

• Tråd är den röda polklämman, koax är UHF-honan och jord/motvikt är den svarta 
polklämman.

• Jag valde att väderskydda kontakternas genomföringar i kapslingen med lite silikon, 
locket på min kapsling var redan försett med tätning.



Vi försöker linda trifilariskt…



Och resultat



Note

• På grund av karaktären av våglängd och impedans 
vid olika frekvenser finns det en magisk trådlängd 
att använda för denna typ av balun. Kom ihåg att 9: 
1-balunen gör en omvandling av impedans  för en 
luftledning från cirka 450-700 ohm ner till 50 ohm.

• Antennen kan inte ha en faktisk 1/4 våglängd på 
något hamband. Således utesluts 2,43 4,87  9,75  
20,73 meters  längder. Till exempel är en 9,75 m 
längd faktiskt en halv våg på 20 m med en 
impedans på cirka 3500 ohm och kräver en 50: 1 
balun



Magiska längder

• De magiska längder som ska användas är 8,84 
10,82 12,49  17,68  21,64  25,60

• En 8,84 meters  tråd med 9: 1-balun funkar bra  för 
40-10m och lägger man sedan till en 8,53 meters 
längd för bättre täckning på 80m vid behov.



Lite om mätning



Implementations bilder

• Under SAC CW 2020 pga. att 
stormen hade skadat 
Windom.

• I 20 minuter byggdes ca 38 m 
lång trådantenn.







Längden kan orsaka problem

• Vissa längder   mer specifikt ¼ våglängder och 
multiplar ger höga impedanser och helt plötsligt 9:1 
funkar inte

• Vill man vara helt fri från längden kan antenn 
anpassas genom att terminera antennen till jorden 
med 450 Ω motstånd  ”non-inductive resistor”.

• Baluns och motstånds jord lönar sig att koppla ihop 
om bara möjligt

• RESULTAT STÄNG LOOP



Modifikation som ger oanade 
effekter

450 Ω

En bra egenskap för en stängd loop är att antenn är ”QRN fri” dvs tyst



• Finess med loopen nu är att antenns mått är inte 
längre beroende på frekvens.

• Impedans är alltid 450 Ω och därmed 9:1 till 50 Ω
funkar

• SWR 1:1

• Funkar redan med ”några meters tråd ”

• Med  30-40 meter funkar riktigt bra.

• OBS tuner behövs inte



Terminering

• Motstånd placeras i IP65 låda 
och i marken



Terminerinng

• 450 ohms 
motstånd. I 
princip räcker 
halva 
sändningseffekt  
ca 50W

• Liten kylplatta 
behövs



Erfarenheter med 3 olika 
versioner
• SAC CW 2020 : 30 meters tråd upp till 19 meter och 

sedan terminera med 450Ω motstånd. Funkade bra 
på 80 och 40 meter. 

• Med maxi loop på ca 10m*200m *10m hördes 
riktigt bra. Hade varit bra om man hade haft mer är 
10 m höjden men hade varit tekniskt svårt att 
bygga. Trots detta funkade riktigt bra i sändningen

• Aluminiumrör med ospecificerad längd ca 13 m 
utan terminering. Funkar sådär 80-10m.



Vi lyssnar och jämför

• https://www.youtube.com/watch?v=DqPaQZ1JdlU
&t=75s

• https://www.youtube.com/watch?v=8VdVvi9roMY
&t=127s

https://www.youtube.com/watch?v=DqPaQZ1JdlU&t=75s
https://www.youtube.com/watch?v=8VdVvi9roMY&t=127s


Slutsatser

• Nu kan antenn vara så lång som man har utrymme

• Naturligtvis en del av sändnings effekt blir värme 
men på plussidan är enkelhet

• Bra antenn till portabel aktivitet, trånga utrymme, 
resor, båt 


