50 Mhz

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

By SM3UQO Björn

En enkel delta loop för 50Mhz
Ledningen är vanlig 1,5 mm kopplingstråd för elinstallation. Längd är 6.10m, som du ser antennen nu så har
den horisontal polarisation. De två övre hörnen har någon form för isolator så du kan hänga den enkelt. Du
kan tex.använda ett 16mm VP rör som är 2,03m långt vilket gör upphägning mycket enkel.
Matning här innebär vertikal pol

Antenn kan även monteras som
en liksidig fyrkant.
Om du använder en fyrkantig plastskiva
som du fäster en vanlig (sockerbit) på.
Du får då två fasta punkter för
antennkabel samt fasledning och
dragavlastning för rig kabeln
Fasledning består av RG59 (75ohm) och
skall vara 99cm lång, du gör enklast så
här: kapa till 105cm och skal upp 3cm på
varje sida så du får exakt 99 cm skärmad
del. Förtenna trådändar och anslut till
sockerbitarna. Du kan sedan snurra opp
fasledningen till en balun/spole med ca
12 cm diameter. Du ansluter rig med
50ohm kabel med den längd du behöver.

L/m =306,3/f/Mhz
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Har du möjlighet att surfa på nätet så finns
antennen i många olika utföranden. Den
berömda Rothammel antennen Buch ligger
till grund för denna konstruktion du finner
den matamatiska formeln här nedan.

Det här skall bli en roterbar dipol för 50Mhz bandet som är enkel att bygga med vanliga handverktyg.
Kostnad ca 200:- Du hittar materialet på den stora byggfirman och består av en spikplåt, 2 vinkelbeslag, 2
U-klammor samt ett par 25mm kabelgenomföringar. 2 x 1,5m 16mm Alurör samt någon form för centerisolering 120mm lång och 13mm i diameter. Du behöver 20 st popnit 12x4mm en borrmaskin samt en
rundfil lite jä…. Annamma samt gott humör. Jag har själv satt ihop antennen på 2,5 timmar. Titta på mina
mina bilder och läs texten.
Börja med det jobbigaste nämligen de två 25mm
hål som skall hysa kabelgenomföringarna

Mät ut en hyfsad mittpunkt och placera
vinelbeslagen mitt på plåten och popnita fast dem

Montera fast genomföringarna på vinklarna.

Borra och montera U-klammer enligt bild du kan
även popnita fast dem så sitter dom fast när du
vinglar och försöker få fast antennen på
maströret.

Kapa till Alu rören till ca 1,5m och
montera centrumhållaren, här kan du
använda nästan vad som helst bara det är
icke ledande, jag själv har en nylonbult
14mm som jag filat ned till ca 13mm med
hjälp av borrmaskin och slippapper. Du
skall ansluta antennen med 50ohm koax på
de två skruvar som du monterar ca 10 mm
in på varje dipolben. Du bör gjöra en enkel
koaxbalun på 5-6 varv med ca 10 cm
diameter direkt under anslutningen.

Att trimma in antennen för din bästa frekvens är som vanligt genom att kapa bort lika mycket på varje sida
tills du får ett bra SWR. Du bör vid ca 51Mhz hamna runt 1,45m längd på rörbitarna.
Som du förstår så är ju antennen även demonterarbar till transport och uteaktiviteter.
Lycka till med bygget SDM3UQO Björn

