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En 5 bånds HF GP antenne

For et års tid siden byggede jeg, til vores lokale
EDR afdeling, en simpel paralleltråds GP til de 5
højeste HF amatørbånd. OZs læsere kan måske
have fornøjelse af at kopiere den, eller få gode
ideer.
Den kunne i en 3 bånds udgave være velegnet til
HF Field-Day.
Konstruktionen
Antennen består af en simpel granmast 4,9m
lang, monteret gennem eternittagryggen på
vores klubhus. Ca. 0,6 m af masten er monteret
under tagryggen. På figur 1 er vist en skitse af
antennen og monteringen under taget.
Over tagryggen må man anbringe en plasttragt
af den type der bruges til fjernsynsmaster, for at
gøre antennen vandtæt. Antennetråden er 1,5
kvadrat stiv plastisoleret installationsledning,
som kan købes i byggemarkedet i ruller af 100 m
for ca. 60 kr.
Hvis man har problemer med at fremskaffe en
slank granmast, som er brugt her, kan man
måske købe en rundstok i byggemarkedet som
kan bruges i stedet, eller man kan nøjes med at
lade den nederste del af antennen, til over tragten for afdækningen, være af træ og så bruge
aluminiumsrør herfra af en længde, så den får
resonans på 20m båndet. Hver især må afgøre
hvad man vil bruge af materialer.
Det er vigtigt at det sted hvor tragten skal sidde
har den rette dimension (35 - 40mm) for at tragtinddækningen kan gøres tæt. Man må starte
med, ved flittig brug af lodstok, (efter at have
trukket tragten over masten og lavet hul i taget),
at montere masten på tagspærene med det nødvendige beslag, som man evt. selv kan fremstille
af det hullede båndjern som også kan købes i
byggemarkedet. Hvis der ikke er en tværbjælke i
passende højde, til det nederste beslag, må man
selv anbringe en. Så højt oppe som man kan
komme til for tagryggen, anbringes en skrue til
antennens lodrette del (strålerne), (evt. en 4,0 x
25mm skrue til træ) og umiddelbart herunder
anbringes det øverste beslag, hvortil alle radialerne forbindes. Når masten under taget sidder
som den skal, skydes tragten ned mod tagryggen
og spændes fast med det medfølgende spændebånd. Med en blyant tegnes nu en streg rundt på
masten langs tragtens overkant, så det senere er
let at genfinde stedet når masten tages ned.
Over tragtens overkant skal der nu være mindst
4 meter til toppen af masten (gerne noget
mere).

Figur 1. Skitse af antennen og montering
under tagryg.
Under tagryggen er der monteret 4 kvartbølgeradialer for hvert bånd, jævnt fordelt omkring
antennen. De er alle forbundet til det øverste
metalbeslag der holder masten fastspændt til
tagspærene. Radialernes længde er en kvart bølgelængde minus 5%. Det findes lettest ved at
dividere frekvensen i MHz op i tallet 71,25 da
man så har indregnet forkortningsfaktoren og
får tallet opgivet i meter. Eksempel. 71,25 divideret med 14,2(MHz) giver tallet 5,01 altså 5,01
meter som så er længden på en radial til 20m
båndet. Radialerne kan forbindes til en eller flere skruer tæt på øverste beslag, som så forbindes
til beslaget, det gør det lettere at tage antennen
ned senere. Radialerne strammes ud og fastgøres i den yderste ende ved at sno dem om et
søm, der slås ind i den nærmest tagspær eller
lægte, så de rager ca. 1 cm ud. Man må sørge for
at de til hvert bånd hørende radialer er spredt
med ca. 90 grader indbyrdes. Nogle af radialerne
vil gå skråt nedad mod tagkanten, medes andre
vil gå mere vandret langs tagryggen.
Masten afmonteres nu og tages ned for videre
opbygning. Det vil nu være en god ide at male
masten med Hammerite sølvmaling før videre
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Figur 2. Jordradialsystem
foretages. Hammerite er ganske vist mest beregnet til metal, men det er ganske udmærket også
til træ, og det ser rigtig godt ud bagefter. Husk
dog lige at afmærke overkant af tragten så det
ikke forsvinder under malingen, evt. med et lille
søm eller lignende.

debånd. Det over toppen ragende stykke kan
bøjes nedad og benyttes til finafstemning af
resonansfrekvensen, så man får bedst SWR i centrum af båndet. Inden man går videre er det
nødvendigt at afstemme 20m stråleren til resonans, og til det har vi brug for nogle radialer.

Af antenneledningen afklipper man nu en lodret
antenne (stråler) til hvert bånd. Da de ikke er
monteret udstrakt i fuld længde og da de har
nogen indflydelse på hinanden, afklippes de i
fuld længde for ikke at risikere at de bliver for
korte. For 20m bliver længden da 75 divideret
med 14,2 = 5,28m. For de øvrige bånd beregnes
længden på samme måde med midterfrekvensen for de pågældende bånd. På 20m stråleren
afisoleres nu nogle cm af tråden og vikles en
gang omkring skruen til strålerne, så der stikker
et par cm afisoleret tråd ud til at måle på. Den
lange del trækkes nu lodret op langs masten og
fastgøres med en lille ledningsholder lige over
overkanten af tragten. Det er nødvendigt at lave
en rille i masten på det sted hvor ledningen føres
ud under tragtens spændebåndflade, så ledningen er under mastens ydercirkel. Ellers er det
ikke muligt at få tragten vandtæt. Rillen skal
være så bred på det sted hvor ledningsholderen
sidder at den også er under mastens overflade.

Eksperimentalopstilling
Her i min have har jeg lavet et permanent radialsystem til antenneeksperimenter, se figur 2.
Det består af 0,5m gammel zinknedløbsrør (plastrør kan også bruges), hvortil er skruet og sammenloddet 8 stk. 4,2m lange installationsledninger ved den øverste kant..
Lidt over den nederste kant stikkes et stykke
jern, gennem nogle huller tværs igennem røret,
så det stikker nogle cm ud til hver side.

Når de andre strålere er monteret på lignende
måde senere, fyldes disse riller ud med tætningsmasse når antennen skal monteres på taget.
Stråleren for 20m er længere end masten. Over
tragten vikles den derfor, jævnt fordelt, omkring
masten med det nødvendige antal vindinger for
at hele længden kan være der, dog således at
toppen rager 15 - 20 cm op over masten. Antennetråden fastgøres i toppen med et lille spæn-

Figur 3. Antennetoppen
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Når dette rør graves ned i græsplænen (husk at
bruge lodstok), så overkanten er i flugt med
jordoverfladen og radialerne spredes jævnt ud
over en nyklippet græsplæne, har man et
udmærket radialsystem til eksperimenter. Radialerne fastgøres flere steder med nogle plastpløkke, af den slags man kan købe i campingforretningerne til små penge, så de ligger tæt ned
mod græsplænens bund. Man kan så køre over
dem med plæneklipperen uden problemer og
fjerde gang du slår plænen, kan du ikke mere se
radialer og pløkke, da de nu har arbejdet sig ned
til plænens jordoverflade og dækkes fuldstændigt af græsset. Jernet i bunden af røret
bevirker at man ikke uforvaret kommer til at
trække det op af jorden, hvis en mast klemmer
lidt i røret. Man kan fremstille et låg til at lægge
over røret, når det ikke er i brug. Når radialerne
ligger tæt ned mod jorden opfattes de af HF som
værende uendelig lange og har ikke nogen videre indflydelse på strålerens resonansfrekvens,
selv ikke på lavere frekvenser (3,5 og 7 MHz). Til
senderbrug, hvor der skal omsættes effekt, der
helst skal udstråles med lav vinkel, skal der dog
flere og længere radialer til, se litt. 1.
Justering
Man kan lave et radialsystem som mit, eller nøjes
med at banke en pæl ned som masten kan fastgøres til, og radialerne kan så udgå fra denne
pæl i samme højde som strålerskruen i masten.
Når blot de yderste 3 meter af radialerne ligger
tæt til jorden er det OK. Det er dog vigtigt at
gøre det let at montere og afmontere antennemasten, da det sikkert skal gøres adskillige gange. Jeg bruger en MFJ-259B Analyzer til at måle
antenneresonans og SWR, og den er næsten ikke
til at undvære, når man eksperimenterer med
antenne. Man kan selvfølgelig bruge transceiveren med lav effekt og et SWR meter, men det
giver jo en del udstråling, så man må være
opmærksom på ikke at forstyrre igangværende

QSOer. I analyzerens antennefatning har jeg
skruet et PL stik med 2 korte ledninger med to
farvede krokodillenæb, en sort til stel og en rød
til inderlederen. Det er nu meget let at forbinde
inderlederen til stråleren og stelledningen til
radialerne, så man kan måle antenneresonans
og SWR. Resonans er der hvor X er nul, og det er
ikke nødvendigvis helt samme sted som SWR er
mindst. Nu kan man justere 20 m stråleren, og
hvis resonansfrekvensen er for lav til at den kan
justeres med tråden i toppen, må man sprede
vindingerne omkring masten ud over et længere
stykke og klippe et stykke af toppen indtil man
har resonans i midten af båndet. Når det er på
plads monteres de øvrige 4 strålere til samme
skrue som 20 m stråleren, føres vandret rundt
om masten, to til venstre og to til højre, og fastgøres med ledningsholdere, så alle strålere er
jævnt fordelt på masten med ca. 2 cm indbyrdes
mellemrum. Herfra trækkes strålerne lodret op
og ud under tragten og fastgøres med ledningsholdere på samme måde som 20 m stråleren
(husk rillerne). Hvis tragten har været afmonteret må den nu monteres igen før vi går videre.
Over tragten monterer man nu tre vandrette
kryds bestående af 23 cm malerpinde af den type
man får udleveret når man køber maling. Der
bores et skruehul i midten og et 2 mm hul ca. 8
mm inde fra hvert ende. Pindene kan nu skrues i
masten med en skrue gennem midterhullet så de
danner et vandret kryds. Det nederste kryds
monteres ca. 15cm over tragten og det øverste
noget over det sted hvor 15m stråleren ender,
det tredje monteres så midt imellem disse. De 4
strålere trækkes nu ud til hver sin yderende af
krydsene og fastgøres ved at trække et stykke
kobbertråd gennem hullet i krydset, omkring
stråleren og videre omkring enden af krydsene,
hvor kobbertrådens ender snos let sammen på
bagsiden af pindene. Et stykke af antennetrådens inderleder vil være velegnet til dette, men

Figur 4. SWR kurver.
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De er fremstillet af små plaststykker, hvori der
bores 3 huller i række. Nylonsnoren fra topskruen trækkes så igennem øverste hul videre gennem midterste hul, ned gennem løkken i stråleren og tilbage gennem nederste hul i
bardunstrammeren, hvor der bindes en knude.
Efter SWR justering af de sidste 4 strålere på de
respektive bånd, monteres antennen nu på taget
og radialerne under taget forbindes.
Man foretager nu en kontrolmåling og frekvensen for bedst SWR noteres. Hvis frekvensen for
bedst SWR har flyttet sig for meget tages antennen ned og på de permanente jordradialer foretager man nu en ny justering til bedst SWR lige
så mange kHz i modsat retning af det man noterede at SWR havde ændret sig, da antennen var
monteret på taget. Når antennen nu igen monteres på taget skulle det hele være på plads.

Figur 5. Antennen på taget
vent med at sno dem hårdt sammen til antennen
er færdigjusteret. Nu føres strålerne lodret op og
fastgøres til midterste kryds på samme måde.
Ca. 90% oppe på hver stråler laves der en løkke
ved at sno den en enkelt gang omkring en skruetrækker eller lignende, og lade strålerens sidste
stykke fortsætte opad. I denne løkke kan man nu
fastgøre en nylonsnor (murersnor), som trækkes
videre op, fastgøre den til øverste kryds og derfra til toppen af antennemasten, hvor den strammes og fastgøres til en skrue, der skrues lodret
ned i antennetoppen så den rager et par cm op.
Da der jo sidder et spændebånd i toppen af
masten, kan der i skruen trækkes meget kraftigt
uden at toppen flækker. Det stykke af strålerne
der sidder over løkken kan nu bøjes nedad, så
hver stråler kan justeres til bedst SWR midt i båndet. På figur 3 kan man se hvordan krydsene er
monteret og antennetoppen er opbygget.
På tegningen kan man også se at jeg har valgt at
montere små bardunstrammere i nylonsnoren,
hvilket gør det lettere at stramme antennen op
efter færdigjustering.

Til strålerne kan nu tilsluttes inderlederen af en
50 Ohm coaxialkabel fra transceiveren og kablets skærm forbindes til radialerne. På figur 4 ses
SWR kurver for antennen. Man bemærker at
kurven på 10m er meget smalbåndet, det er en
af ulemperne ved paralleltråds antenner (det
gælder også for vandrette flertråds dipoler) og
skyldes påvirkningen fra de øvrige strålere. Den
længste af strålerne (her 20 m) påvirkes stort set
ikke, medens den korteste påvirkes af alle de
andre, derfor er forholdene værst på 10m. Jeg
har valgt bedst SWR til ca. 28,15 MHz da jeg
kører mest digitalt.
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