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Baluns

• Boeken vol geschreven over baluns,

• Daarom een samenvatting van een hele grote berg informatie….

• Daarom: lezing met veel praktische informatie
en eigen ervaringen opgedaan tijdens het maken van baluns

.



Inhoud

Inleiding
Benodigdheden voor het bouwen van een balun
1:1 balun unun
2:1 balun
4:1 balun
6:1 balun
9:1 balun (magnetic longwire balun)
Het meten aan 1:1 baluns
Het meten aan baluns
Waarom je geen ijzerpoeder kern moet gebruiken voor een 
balun.
Literatuur



Inleiding

BALUN:

(Bal)anced (un)balanced

“Balanced antenne”: bv 1/2 golf dipool

Wanneer spreken we over 
balanced:

- Als antenne symmetrisch is.

- Als de aarde geen deel van 
de antenne uit maakt



Inleiding

Wat is een “unbalanced” antenne?

Wanneer spreken we over 
unbalanced:

- Als antenne niet 
symmetrisch is.

- Als de aarde deel van de 
antenne uit maakt



Inleiding

Kan een “balanced antenne” een “unbalanced 
antenne” worden?

JA

Als de voedingslijn niet symmetrisch is.

Hierdoor worden mantelstromen opgewekt 

waardoor de swr gaat veranderen

en dit leidt uiteindelijk tot RFI problemen



Inleiding

Alle moderne transceivers beschikken over een 50 ohm 
‘’unbalanced’’ output’.

Coax kabel is 

“unbalanced”

Ladder lijn en 

open lijn is 

“balanced”



Inleiding

Hoe kunnen we nu een balanced antenne aanpassen aan een 
unbalanced radio output?

Voorkomt mantelstromen en RFI problemen en zorgt voor minder 

oppikken van storing.



Inleiding

Voordelen van symmetrische voedingslijn:

- Lagere verliezen t.o.v coax kabel

- Speciaal bij grote afstanden en hogere SWR

28 MHz

SWR10:1
10m
RG58 coax verlies: 3.1 dB
RG8 coax verlies: 1dB
Ladderlijn verlies: 0.24 dB

28 Mhz

SWR 10:1
100m
RG 58 coax verlies: 13.4 dB
RG8 coax verlies: 5,72 dB
Ladderlijn verlies: 1.99 dB



Inleiding

Voordelen en nadelen van een balun:

Voordelen:

- Voorkomt stralen van voedingslijn.

- Dit voorkomt RFI en asymmetrische afstraling.

- Minder oppikken van storing.

Nadelen:
- Kunnen verliezen geven.
- Kunnen in verzadiging gaan en

heet worden.
- Lage performance bij lage freq

en ijzerpoeder kern. (mu te laag)
- Soms geen nette impedantie

transformatie.
.



Benodigdheden voor het bouwen van een 
balun

• Ferrietkern, bv 140-43/240-43 of 140-61/240-61 (afhankelijk van 
benodigde zendvermogen).

• Witte gastape

• Inbouw doosje

• RG 58 coax (bv voor 1:1 balun) of dunne geisoleerde soepele koperdraad.

• Inbouw bananenstekkers (rood zwart)

• SO239 chassisdeel

• Hotglue pistool met hotglue

• Tyraps en soldeerlipjes



1:1 balun (unun)

Ferrietkern 240-43 

in gas tape 

gewikkeld en 2 

tyraps losjes rond 

de kern bevestigd

50 ohm coax 

toepassen          

(RG174 of RG58)              

en 7 wikkelingen 

maken dan coax 

schuin door de 

kern steken = 1 

extra wikkeling en 

wederom 6 

wikkelingen 

maken.

Totaal 14 

wikkelingen

= Mantelstroom filter 
maar geen impedantie 

transformatie



1:1 balun (unun)



1:1 balun (W2DU type)

1 KW

Mantelstroom balun
6 stuks ferriet

LFB095051-000 en
12 stuks ferriet
CST9.5/5.1/15  

3S4 materiaal op 50 
cm RG142B/U Teflon 
coax. Met krimpkous
overtrokken. Aan 2 

kanten een PL259 plug 

Makkelijk te maken



1:1 balun (coax choke balun)

160-10m 

7 meter RG213 
coax kabel.

Pvc buis:
30 cm lengte en 
diameter van 10 

cm 



2:1 balunDelta loop



Balun 2:1

Ferrietkern 240-43 in

gas tape gewikkeld en 5 

markeer punten 

aangebracht

64 cm 1.5 mm koper 

draad (1). 1 cm vertinnen

En 5 wikkelingen maken 

Nogmaals 5 wikkelingen 

maken koperdraad (2)

langs de eerste 

koperdraad (1) op een 

afstand van ongeveer 3 

mm en 1 cm vertinnen.



Balun 2:1

Aan het rechter draadeinde 

(koperdraad 2) 25 cm 1.0 

mm koperdraad solderen 

koperdraad (3) en 2 

windingen maken tussen 

koperdraad 1 en 2

Aan het linker draadeinde  

(koperdraad 1) 25 cm 1.0 

mm koperdraad solderen 

koperdraad (4) en 2 

windingen maken tussen 

koperdraad 1 en 2



Balun 2:1

100 ohm

50 ohm



Balun 4:1
Windom antenne



Balun 4:1

Ferrietkern 240-43 in 

gas tape gewikkeld 

en 2 tyraps losjes 

rond de kern 

bevestigd

72 cm 1,0 mm 

verzilverde koper litze 

rood en grijs en 12 

wikkelingen maken 

aan 1 zijde, 3 cm 

isolatie verwijderen

72 cm 1,0 mm verzilverde 

koper litze rood en grijs 

en 12 wikkelingen maken 

aan andere zijde, 3 cm 

isolatie verwijderen

Tegengesteld 

gewikkeld



Balun 4:1

Verbind de rode en 

grijze draden met 

elkaar. Let op de 

juiste combinaties



Balun 4:1



6:1 balun



6:1 balun

Ferrietkern 240-43 in

gas tape gewikkeld en 5 

markeer punten 

aangebracht

64 cm 1.5 mm koper 

draad (1). 1 cm vertinnen

En 5 wikkelingen maken 

Nogmaals 5 

wikkelingen maken 

koperdraad (2) vlak 

langs de eerste 

koperdraad (1) en 1 

cm vertinnen



6:1 balun

45 cm 1.0 mm 

koperdraad (3) links 

onder aan de koperdraad 

(2) solderen en 7 

wikkelingen maken vlak 

langs koperdraad 2

Weer uiteinde van 

koperdraad (3)

vertinnen (1 cm)

Nu kern 180 graden 

omdraaien

45 cm 1.0 mm koperdraad 

(4) rechts onder aan de 

koperdraad (1) solderen 

en 7 wikkelingen maken 

rechts vlak langs 

koperdraad 1



6:1 balun

Weer uiteinde van 

koperdraad (4) 

vertinnen (1 cm)



6:1 balun

300 ohm

50 ohm



9:1 balun (magnetic longwire balun).

“Willekeurige” lengte draad met impedantie van 400-500 ohm aanpassen aan 

50 ohm coax. Optimale antenne lengtes zijn 12.5 meter, 17,7 meter, 25,6 meter



9:1 balun (magnetic longwire balun ).

Ferrietkern 240-43 in

gas tape gewikkeld

50 cm 1.5 mm koper 

draad (1) 8 wikkelingen 

maken 

Soldeer 50 cm 1.5 

mm koperdraad (2) 

aan rechter uiteinde 

van koperdraad (1)



9:1 balun (magnetic longwire balun ).

8 wikkelingen maken met 

koperdraad (2) naast de 

koperdraad (1) met een 

afstand van 6 mm tussen 

de draden

Soldeer 50 cm 1.5 mm koper 

draad (3) aan linker uiteinde 

van koperdraad (1)

8 wikkelingen maken met 

koperdraad (3) naast de koperdraad 

(2) in de tussenliggende ruimte.

Het uiteinde van koperdraad (2)

komt aan de antenne draad (450 

ohm). Het uiteinde van koperdraad 

(3) komt aan de aarde verbinding G

De verbinding van koperdraad (1) en 

koperdraad (3) komt aan de 50 ohm 

(coax) aansluiting. Koperdraad (3) 

komt ook aan aarde van de 50 ohm 

aansluiting.



9:1 balun (magnetic longwire balun).

450ohm

50 ohm

aarde



Het meten aan 1:1 baluns

1: 1 balun (meten van kwaliteit in mantelstroom onderdrukking)

Transmissie verlies (TL) meting met VNA



Het meten aan 1:1 baluns
Een goed werkende 1:1 balun moet een 

impedantie (Zmag) hebben van minstens 

1000 ohm isolatie over het totale frequentie 

gebied



Het meten aan 1:1 baluns
Band   TL (dB)     isolatie 

160m  -27 dB =    2139 ohm

80m    -35 dB =    5523 ohm

40m    -36 dB =    6210 ohm

30m    -32 dB =    3881 ohm

20m    -28 dB =    2412 ohm

17m    -26 dB =    1895 ohm

15m    -24 dB =    1485 ohm

12m    -23 dB =    1313 ohm

10m    -21 dB =    1022 ohm



Het meten aan 1:1 baluns
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Het meten aan 1:1 baluns



Het meten aan baluns

1:1, 2:1, 4:1, 6:1, en 9:1 balun  (geen mantelstroom filter)

(kwaliteit in impedantie transformatie 50R-50R, 100R-50R,

200R-50R, 300R-50R, 450R-50R).



Het meten aan baluns



Het meten aan baluns

1:1 balun afgesloten met 50 ohm weerstand



Het meten aan baluns

1:1 balun afgesloten met 50 ohm weerstand



Het meten aan baluns

2:1 balun afgesloten met 100 ohm weerstand



Het meten aan baluns

2:1 balun afgesloten met 100 ohm weerstand



Het meten aan baluns

4:1 balun afgesloten met 200 ohm weerstand



Het meten aan baluns

4:1 balun afgesloten met 200 ohm weerstand



Het meten aan baluns

6:1 balun afgesloten met 300 ohm weerstand



Het meten aan baluns

6:1 balun afgesloten met 300 ohm weerstand



Het meten aan baluns

9:1 balun afgesloten met 450 ohm weerstand

Tgv Parasitaire 

capaciteit 

wikkelingen 

onderling



Het meten aan baluns

9:1 balun afgesloten met 450 ohm weerstand

Tgv 

Parasitaire 

capaciteit 

wikkelingen 

onderling



Waarom je geen ijzerpoeder kern (T200-2) moet 
gebruiken voor een balun.

12 windingen RG58 

coax op een T200-2 

ijzerpoeder kern en 

op een FT240-43 

ferriet kern 

Een goed werkende 1:1 balun moet een 

impedantie (Zmag) hebben van minstens 

1000 ohm isolatie en een TL van -20dB 

over het totale frequentie gebied



Waarom je geen ijzerpoeder kern (T200-2) moet 
gebruiken voor een balun.



Waarom je geen ijzerpoeder kern (T200-2) moet 
gebruiken voor een balun.
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Voor meer informatie omtrent baluns?

Google is je beste vriend!!


