
Viacpásmový dipól „DO-Anténa“ podľa DG0KW 
 

http://www.dl0hst.de/do_antenne.htm 

 

Pridelením štyroch krátkovlnných pásiem (10m, 15m, 80m a 160m) pre triedu E začiatočníkom v roku 

2006, vznikla potreba v našom OV vyriešiť konštrukciu antény, ktorá by popri nepatrných nárokoch 

na umiestnenie a rozmery pokryla tieto pásma. Vznikol pritom viacpásmový dipól pre 80m, 15m 

a 10m pásmo s dĺžkou len okolo 19m. Popritom sa bral dôraz predovšetkým na bezpečnosť pri 

konštrukcií. Táto anténa nesie označenie „DO3“. Všetok materiál, až na lakovaný medený drôt je 

možné zohnať v obchodoch so stavebninami. 

Viacpásmový dipól „DO3“ 

Anténu tvorí jeden dipól pre pásmo 15m, ktorý sa prostredníctvom cievky predĺži na pásmo 80m 

a druhý odizolovaný polvlnný žiarič, ktorý je pre pásmo 10m. Po ukončení stavby musí byť anténa, 

ako každý hotový kúpený dipól, naladená na rezonančnú frekvenciu, alebo na najlepšie PSV. To by sa 

malo zrealizovať podľa možnosti na takom mieste, kde je anténa upevnená a visí, pretože prostredie 

ovplyvňuje vlastnosti antény. Pri ladení antény je treba dodržať poradie pásiem (15m, 80m, 10m). 

Tip: Neodstrihnúť konce, ale omotať ich okolo troch prstov a tesne zviazať šnúrkou. 

4-pásmové verzie/160m pásmo - dodatok 

Tieto antény sa budú  ešte ďalej vyvíjať.  Vzniká jeden „Doplnok pre pásmo 160m“, ako aj tri 

štvorpásmové varianty antény: 

 DO4a: 10m, 12m, 15m a 80m pásmo 

 DO4b: 6m, 10m, 15m a 80m pásmo 

 DO4c: 10m, 15m, 20m a 80m pásmo 

Štvorpásmové varianty, okrem DO4c, sa postavia ako rozšírenie antény DO3 a nie sú vhodné pre 

licenčnú triedu E. 

Viacpásmový dipól „DO3a“ 

Táto viacpásmová anténa sa skladá z dipóla pre 30m, 40m a 80m pásmo. Tieto antény predstavujú 

pre vlastníka vertikálu alebo smerovky pre pásma od 10m po 20m doplnok šetriaci miesto pre 

chýbajúce spodné pásma. Anténa pozostáva z jedného dipólu pre pásmo 40m, ktorý sa 

prostredníctvom cievky predĺži na pásmo 80m a druhého odizolovaného polvlnného žiariča, ktorý je 

pre pásmo 30m. Anténa je kratšia ako 24metrov.  

Pri ladení antény je treba dodržať poradie pásiem (40m, 80m a 30m). 

Tip: Neodstrihnúť konce, ale omotať ich okolo troch prstov a tesne zviazať šnúrkou. 

http://www.dl0hst.de/do_antenne.htm


Vzniká možnosť rozšírenia tejto antény pre pásmo 160m prostredníctvom verzie „Doplnok pre pásmo 

160m“. 

Veľa úspechov pri stavbe. 

Návody 

 

Obr. 1 Anténa DO3 (pre pásma 80m, 15m a 10m) 



 

Obr. 2 Anténa DO3a (pre pásma 80m, 40m a 30m) 



 

Obr. 3 Anténa DO4a (pre pásma 10m, 12m, 15m a 80m) 



 

Obr. 4 Anténa DO4b (pre pásma 6m, 10m, 15m a 80m) 



 

Obr. 5 Anténa DO4c (pre pásma 10m, 15m, 20m a 80m) 



 

Obr. 6 Dodatok pre DO antény 

Zoznam súčiastok pre stavbu DO3 antény 

 2ks. Posuvná rúrkovitá objímka (dvojitá objímka) HTU DN 40 (pozri obr.) 

 4ks. Zátka (vrchnák pre posuvnú objímku) HTM DN 40 

 10ks. Distančný držiak vyrobený zo spojky trubiek DN16 (z potrieb pre elektrikárov), 

umelohmotnej rúrky s dobrou izoláciou s priemerom približne 16mm.  Alebo z PVC 

pásika približne 10mm hrubého a 20-30mm širokého. Alebo z drevenej lišty 

napustenej lazúrou. 

 2ks. Izolátor, môže byť karabínka, alebo krúžok  z umelej hmoty (alebo z PVC) 

 1ks. Vodotesná škatuľka na prepojenie káblov (bod Z) 

  Lanko na upevnenie antény (šnúra na bielizeň z plastu, bez oceľového jadra) 

 2ks.   Medený drôt 22m o priemere okolo 1,5mm na vyhotovenie cievok 

 1ks.   Medený drôt  24m holý, alebo s izoláciou o priemere okolo 2mm 

Všetko je dostupné v obchode so stavebninami, ostatné je zjavné z obrázkov, 

pozri sa tu: http://www.dl0hst.de/technik/FAQ_DO-Antenne.pdf 
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