50 Mhz

Antenner
Ett försök till antennbygge och antennteori på the magic
band 50Mhz

By SM3UQO Björn

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 använda 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 kandidater för homebrew.
Så nu är jag här med min tvättade hals och skall försöka ge lite information om
dessa antenner.
Vi fortsätter med antenner för 50Mhz och nu tittar vi på en Vertikal 5/8 avsedd för
50 Mhz. Jag har fastnat för den här konstruktionen därför den verkar enkel och att
den lätt går att tillverka hemma med enkla verktyg. Du behöver en borrmaskin,
hemskt gärna ett skruvstäd lite olika borrar samt en rundfil. För att montera antennens olika delar kan du använda skruv eller som jag har gjort popnit.
Du ser antennen på bild 1. Den är från början en konstruktion gjord av G3JVL och
har funnits i flera olika utföranden. Vi skall använda standard material som du hittar på välförsedda bygghandlare det kan behövas ett besök på Clas i sjön eller en
lokal elfirma för att samla delarna. Alurören är som vanligt inhandlade ute i Bergsåker. Vid konstruktionen av de fyra radialer jag har till antennen så har jag gjort
dem demonterbara mest på grund av att jag vill kunna ta med mig antennen ut i
naturen. Väljer du att ha antennen fast monterad kan du sätt fast dem direkt med
nit eller skruv.
Titta på mina bilder så får du en uppfattning om hur det går till att bygga denna
antenn.

Nå då går vi igång med inköpslistan.
1 st spikplåt 120x300x3mm, 3 vinkelbeslag 105x105x90x3 ,2 st 54mm rörklamma
Alurör ca 2m 20mm samt en bit på 2m 16mm (dom passar i varandra) samt 4 bitar ca 1,3 M 8-10mm rör för radialerna.
3 st kabelförskruvningar typ PL25 med inre håldiameter 20mm
1 kort bit 20mm VP-rör och 16mm VP-rör lite 1,5mm koppartråd samt en koaxialkontakt PL259 Skruv eller popnit

Nu har du material för en en antenn.
Titta nu på ritningen, kolla på mitt provbygge och titta på mina bilder hur du får
ihop detta till en fungerande enhet.

Här ser du grundidén hur du använder spikplåten samt de tre vinkelbeslagen. Som du ser på bilden så finns
det hål i vinkelbeslaget som passar till 54mm mastklämmor. Du skall nu göra tre 25 mm hål i beslaget för
att montera genomföringarna naturligtvis skall hålen befinna sig på samma plats i varje beslag, annars så
lutar ju antennröret i hållaren. Med lite tur kommer hålbilden i respektive del på ett eller flera ställen passa
så det är bara att skruva eller popnita ihop delarna. Det räcker med ca 20cm mellan övre fäste och mittsektionen, det undre fästet som enbart håller spolen på plats sätter du ca 140mm under mittfästet.

En förklarande bild på infästningen av spolen. Du tillverkar spolen enligt följande. Kapa till ca 150mm VP
-rör 20mm och en bit på ca 150mm 16mm VP-rör., du skall nu limma dessa delar tillsammans så att de bildar ett stycke se följande bilder.

Rugga upp ytorna på 16mm röret
utsida ca 10cm, gör lika på insidan av
20mm röret. Placera ihop rören enligt
bild och värm en knappnål som håller
ihop det under limning. Använd
Epoxylim snabb versionen och blanda
noggrant, häll nu lite grand ovanför
skarven mellan rören, värm med
varmluftspistol så att limmet blir rinnande. Limmet rinner nu ner mellan
rören fortsätt att värma ner lim i skarven. OBS att uppvärmt lim stelnar
mycket fort så förberedelser är viktigt
för att få ett lyckat resultat. Ta bort
knappnålen och du har fått en spolstomme.
Linda nu 10 varv med koppartråd du kan med fördel låta tråden gå igenom spolens övre och underdel för att hålla fast på lindningarna. Längd 130
mm

Spolens 16mm del
passar nu in i 20mm
alu rör. Låt Aluröret
sticka ner ca 5mm så
att du kan få en säker
anslutningspunkt för
spolen i röret. Undre
delen av spolen sticker du in i den sista
genomföringen samt
monterar spolen direkt till jordplanet.

I undre fästet har du redan monterat en PL259 där skall du ansluta spolen på mitten ca 5 varvet. Trimning
av antennen kommer att avgöra var den blir.

Det kan tyckas se lite underligt ut men det skall sitta 4 st 10mm rör 1250mm långa och jag skall ha dem
demonterbara. Sexkantmuttrar sitter popnitade med en popnit på varje, gängstången som går mellan varje
punkt är enbart för stabilitet. Du får själv avgöra om du skall ha en fast förbindelse eller demonterbart. Du
ser också hur spolstommen tittar fram i den undre genomföringen
Den totala längden av vertikalen är 3950mm inkluderad med spolen. Topp sektionen skall användas för att
trimma in antennen till önskad centerfrekvens. Om du inte får ett SWR värde närma 1:1 kan du försöka
ändra uttaget på spolen för bättre värde. Kom dock ihåg. att ändrar du uttaget så ändras även resonansen
på antennen.
Efter antenn är intrimmad kan den undre delen av antennen skyddas av en plastburk, se mitt förslag till
utformning
Här finner du de olika 5/8 antenntyper som Karl Rothammel tycker finns anledning av se närmare på. Jag
har tagit mig friheten att kopiera direkt från antennboken.

Hoppas att mitt förslag till bygge av en enkel antenn kan passa någon, och hoppas att bandet 50 Mhz snart
öppnar igen.
Lycka till med bygget
SM3UQO Björn

