Mycket väsen för lite ull.
Av Jan Sjöholm SA7CGJ
För några år sedan gick jag en amatörradiokurs hos Nordvästra Skånes Radioamatörer.
Bakgrunden till det låter vi förbli en skröna för sig, men jag kan avslöja att när jag började läsa elektronik så kunde man
fortfarande värma sig vid radiorören, även om min första sändare redan som nyfiken tonåring hade transistor. 1 (en)
stycken AF117 tror jag den hette. FM-sändaren täckte nästan hela huset och förhoppningsvis är det preskriberat nu efter
femtio år.
Nåväl, efter en trevlig kurs hos NSRA med nya
kontakter och mycket nya kunskaper (trodde som
radio/teletekniker skolad på den gamla goda
tiden att jag kunde allt...) så var det dags att
skaffa egen station. Nu är jag av den
uppfattningen att vilken stolle som helst kan
åstadkomma vad som helst med tillräckligt
mycket kraft. För att verkligen bli tillfredsställd
så krävs det dock finess... Alltså hade jag redan
från första början siktet inställt på QRP. Osäker
på om det skulle gå att lita på begagnat så fick
det bli nytt. Riktigt bra grejor kostar så siktet
sänktes en aning. Det blev en YEASU FD817nd,
kort sagt en allbandare för den obeslutsamme
som inte vet riktigt vad han vill.
Hela ”fältkitet” blev inte riktigt så kompakt och lätt som jag hoppats på, till en del beroende på min första antenn, en
multibandare från Limmared. Jag fick den aldrig riktigt att fungera, inte förrän nu. Det är aluminiumprylarna till
vänster i bild. Lite större framgång hade jag med halvvågsdipolen för 40meter. Det är härvorna uppe till vänster.
Nackdelen med den var dock att jag måste kånka med ett 6m metspö för att kunna hänga upp den där jag ville försöka
sända. Svärsonen fick metspöt... Nästa steg var att tjurskalligt fortsätta med multibandare som verkade vara omöjlig att
avstämma. För det införskaffades en antenntuner. Än en gång uteblev framgången. SWR var så stort att om jag haft en
kraftigare sändare hade jag inte haft någon sändare längre. Hm. Nå skam den som ger sig. Ett antenninstrument
införskaffades från Kina, en Mini60 (Ok, tusen spänn till... och mer grejor att kånka på.)
Nähä. Allting annat gick att använda utom multibandaren. Till och med en LongWire med 9:1 trafo och kort kabel till
tunern fungerade bra. SWR drev omkring på min sprötantenn som en skitunge på ett rave-party.
Sen blev det som med en trisslott, plötsligt händer det. Jag hade satt en L-kontakt en vinklad PL-adapter i botten på
Limmaredsantennen och nu föll den i bitar. Den visade sig bara vara nödtorftigt hoppressad och dessutom nickel mot
nickel i centrumpinnen. Men, hallå....! Jag hade ohm'at fler gånger än jag kan räkna till och jag kan räkna långt, det lär
man sig när saker inte funkar... Tydligen hände
det något i kontakten när det började flyta lite
ström, även om den var minimal från min
stackars lilla station, på låg effekt dessutom.
Nej, jag hade inte köpt L-kontakten på
Limmared, (inte vad jag minns) utan troligtvis
på betydligt närmare håll.
Antennen bytte nu namn från antennskrället till
den där antennen, en klar förbättring, men jag är
ännu inte framme. Basplattan på antennen är till
för att klämmas fast med skruvtving så en sådan
finns också med, åtminstone någon stans bak i
bilen. Riktigt stabil har den här antennen dock
ännu inte blivit, varken mekaniskt eller
elektriskt.

Bitarna måste skruvars ihop hårt för att bli mekaniskt acceptabla och
det kan man ju göra. Leatherman tången får hjälpa till där. Jo, det är en
äkta Leatherman, en sådan man inte köper själva utan får av någon
välvillig som inte begriper bättre, fast vem är jag att vara otacksam...
Min Kina kopia hade faktiskt fungerat minst lika bra. Åter till
fastsättningsproblematiken. Dit jag vill finns förmodligen ont om
staket att fästa saker vid och det blev ju ändå inte riktigt bra så jag
sneglade på mitt kamerastativ som jag ju ändå alltid asar omkring med.
Ett 5mm hål och en 1/4”UNC tapp hjälpe mig med den mekaniska
anpassningen och se... NU började det likna något. SWR gick hyfsat att
få till för 40 och 20meter. 80M spolen har jag aldrig testat och 10m har
jag en del att fundera på innan jag ger mig på, fast det ser lovande ut.
Fast åter till 40. SWR landade nästan alltid en hel 1/10 eller mer från
perfekt. Bra? Arbetet fortsatte. Antennen har 4 (fyra) radialer som nog
kunde varit både fler och längre. Hm. Nå det kommer fler kvällar. En
kväll tog jag fram ett 3,3mm borr och en M4 gängtapp. Det lilla hålet
på basplattan ovan är det gamla fästhålet för radialerna, det nya är
precis vid basen där antennelemenet skruvas in. Hoppsan! Helt
plötsligt blev det möjligt att få bort den där retfulla 1/10 delen.
I fält kommer installationen att se ut som till höger. Där är hela
fotostativet ännu inte uppe och antennspolen döljs fortfarande av sin
förkortningshylsa.
Efter en ”QDS” (Quick and Dirty Solution) där jag gjorde en snabb
intrimning för 40m bara för att få en bild i det eländiga solljuset blev
det som nedan:

Inte illa pinkat bara genom att skjuta från höften.
Mina antenntuners använder jag inte gärna till sådana här antenner. Att
anpassa sändaren till kabeln kan man ju gör om man vill, men varför
då? Att få till 1:1,01 eller till och med 1:1,00 med den här antennen är
numera faktiskt inga stora problem.
Naturligtvis skall sändning ske från fritt fält eller bergstopp :-) inte så här nära dämpande grönska.
Så, till nästa vandring, vad skall jag välja? Den här antennen eller skall jag skaffa ett nytt metspö och spänna upp
dipolen? Horisontellt eller vertikalt?
Hm, om gumman min leker sherpa han hon ju ta den ena antennen så tar jag den andra...

