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)

Wielopasmowy oswietlacz luster parabolicznych
wg. Rene` HB9MPU

Antena budowana przez Rene´ w latach dziewiecdziesiatych.

Ze wzrostem zainteresowania wyzszymi pasmami mikroalowymi rosna rowniez
problemy z realizacja odpowiednich systemow antenowych.
Gdzie w pasmie 23-cm wykonanie nawet paru sfazowanych anten nie przedstawia
bardzo duzego problemu, wyglada to dla wyzszych pasm mikrofalowych
zdecydowanie trudniej.
Najpozniej od pracy w pasmie 6 cm staje sie zastosowanie lustra parabolicznego
praktycznie nieuniknione.
Supper kompromisem jest zastosowanie jednego lustra parabolicznego z
odpowiednim oswietlaczem, ktore pozwalaloby na prace na wszystkich pasmach
mikrofalowych miedzy 1 GHz a 6 GHz.
Wiekszosc znanych wielopasmowych oswietlaczy posiada niestety te wade, ze dla
poszczegolnych czestotliwosci pracy zmienia sie rowniez polozenie punktu, w ktorym
powinno lezec ognisko paraboli.
Zupelnie skrajnym przykladem jest zastosowanie anteny typu „Logaritmik Periodic“.

Przygladajac sie dokladniej zasadzie pracy anten tego typu, podpada szybko, ze
elementy aktywne dla poszczegolnych pasm sa nawet o pare centymetrow od siebie
oddalone.
Oznacza to praktycznie ze reflektor anteny jest tylko dla jednego pasma poprawnie
oswietlony.
Najwieksza zaleta oswietlacza wg. HB9MPU jest wlasnie fakt, ze elementy aktywne
leza mechanicznie patrzac bardzo blisko siebie. Inaczej mowiac oznacza to, ze
reflektor, ktory w koncu decyduje o zysku systemu antenowego jest na wszystkich
pasmach prawie ze idealnie naswietlony.
Co do anteny:
Oswietlacz jest w pelnej wersji czteropasmowa kombinacja elementow aktywnych
(obsluguje pasma 23, 13, 9 i 6 cm) i do nich nalezace reflektory.
Charakterystyka anteny pozwala na idealne naswietlenie reflektora o stosunku F/D =
0,5.
Zysk anteny i stwierdzony stosunek kierunkowosci odpowiada oczekiwaniom dwuelementowej Yagi-antene.
Oczywiscie istnieje mozliwosc realizacji oswietlacza wg. wlasnych potrzeb, np tylko
dla pasm 23 i 13 cm.

W celu stwierdzenia powtarzalnosci zostaly wykonane i pomierzone cztery
oswietlacze. W wyniku tego powstaly anteny o przynajmniej dobrych parametrach.

Konstrukcja:
Mechanicznym nosnikiem i jednoczesnie linia zasilajaca antene jest okolo 10-cio
centymertowy odcinek Semirigidu UT 250 o srednicy 6,3mm. Zastosowanie kabla
UT 141 (3,6mm) jest rowniez mozliwe.
Na koncu koncentryka rozcinamy ( wzdluz osi ) na odcinku okolo 25mm oplot kabla i
usuwamy polowe tego ekranu. W zaleznosci od dlugosci czesciowo usunietego
oplotu zmienia sie dopasowanie dla poszczegolnych pasm ( patrz komentarz
pomiarow poszczegolnych anten ).
Odcinek ten tracac w ten sposob wlasciwosci linii koncentrycznej pracuje
jednoczesnie jako symetryzator wibratorow.
Na odcinku okolo 10 milimetrow nalezy usunac ( znow wzdluz osi kabla ) polowe
teflonowej izolacji kabla i zyle zasilajaca odgiac o okolo 1 mm od pozostalej czesci
teflonu. Tak przygotowany semirigid gotowy jest do montazu polowek dipoli. Dalsze
szczegoly wyjasnia fotografia i rysunek anteny.

Wzajemny, pojemnosciowy wplyw elementow aktywnych zmienia podczas strojenia
( zmiany jego dlugosci ) rowniez czestotliwosc rezonansu „sasiedzkich elementow“
Przy odrobinie cierpliwosci mozna sobie z tym zagadnieniem jednak poradzic.
Na rysunku podane wymiary sa wyrazone „troche na zapas“ czyli troche za dlugie.
Ostateczna dlugosc elementow uzalezniona jast nawet od takich drobnostek jak:
odgiecie zyly odizolowanego koncentryka, dokladnosc ugiecia elementow, ilosci

uzytej cyny a przede wszystkim od odstepu miedzy poszczegolnymi dipolami. Strojac
te cztery wymienione anteny stwierdzilem, ze nie ma dwoch naprawde identycznych
oswietlaczy. Rozbieznosci wymiarow miedzy poszczegolnymi antenami leza w
granicy dziesiatek milimetra co praktycznie nie ma zadnego znaczenia.
Nie wolno tutaj zapomniec, ze mowa jest miedzy innymi o polfalowym dipolu na
czestotliwosc 5,76 GHz!!!
Dla orientacji podam dlugosci calkowite dipoli juz zestrojonej anteny:
Dla pasma: 23 cm (najlepszy SWR przy )
13 cm
9 cm
6 cm

1296 MHz
2320 MHz
3400 MHz
5760 MHz

= 109,8 mm
=
68,6 mm
=
44,9 mm
=
29,0 mm

Uwzgledniajac ostatnie zdania polecam zaczac strojenie anteny od najdluzszego
dipola skracajac go stopniowo do prawie odpowiedniej dlugosci. Przy tym nalezy
koniecznie zwrocic uwage, ze dipol musi byc mechanicznie symetryczny. Podczas
strojenia, kontrola dlugosci obydwu polowek dipola wzgledem nosnika reflektorow
jest uzytecznym indykatorem ( patrz zachowanie anteny nr.3 w pasmie 9 cm ).
Po wstepnym zestrojeniu potrzebnych nam pasm nalezy przeprowadzic ostateczne
strojenie oswietlacza korygujac ponownie dlugosci dipoli.
W odleglosci okolo 30 mm od dipoli nasuniety jest na kabel zasilajacy pierscien
ferytowy, ktory tlumi skutecznie po oplocie kabla plynace prady w.cz. Zastosowanie
ferytu nie jest konieczne, w niektorych wypadkach mozna jednak bylo zaobserwowac
lekkie przegiecie charakterystyki promieniowania anteny.

Jeszcze pare przydatnych wskazowek.
Gdzie przy strojeniu promiennikow dla pasm 23 i 13 cm precyzyjne ucinaczki sa
wlasciwym narzedziem , nalezy juz dipol dla 5,7GHz „ stroic“ drobnym pilniczkiem.
Zmiana dlugosci dipola w granicach 1mm przesuwa czestotliwosc rezonansu o setki
megahercow!!!
Za mocno skrocony wibrator daje sie „naprawic“ mala perelka cyny na koncowkach
elementu (na koncu elementow, wysoka impedancja, malo pradu, malo strat !)
Nosnik reflektorow jest jak wynika z rysunku nr. 1 walkiem teflonowym. Material
ktory prawie nie daje sie kleic!
Poza wysokoscia dipoli zastosowana mala ilosc kleju zywicowego i pozniejsze
sciagniecie rozcietego nosnika reflektorow parocentymetrowym odcinkiem koszulki
termokurczliwej dawala mnie zawsze zadowalajaca stabilnosc mechaniczna.
Podczas strojenia wibratorow nasuwalem tylko na czas pomiarow teflonowy nosnik z
reflektorami.
Reflektory anteny nie musza byc strojone i wystarcza zupelnie zachowanie na
rysunku nr.1 podanych wymiarow.
Opisany oswietlacz wymaga koniecznie ochrony przed wplywami atmosferycznymi.

Tak wykonany uchwyt ulatwia znacznie lutowanie wszystkich elementow.

Budowa reflektora.
Dlugosci poszczegolnych reflektorow nie sa bardzo krytyczne i nie potrzeba ich stoic.

Pomiary i strojenie anten.

Antena Nr.1
M1 - 1296 MHz, M2 - 2320 MHZ, M3 - 3400 MHz, M4 - 5760 MHz
Polowa oplotu kabla zdjeta na dlugosci 25 mm.
.

Antena Nr.2 M1 - 1296 MHz, M2 - 2320 MHZ, M3 - 3400 MHz, M4 - 5760 MHz
Polowa oplotu kabla zdjeta na dlugosci 25 mm.

Antena Nr.3
M1 - 1296 MHz, M2 - 2320 MHZ, M3 - 3400 MHz, M4 - 5760 MHz
Polowa oplotu kabla zdjeta na dlugosci 18 mm – dobre rezultaty na wysokich
pasmach.
Stosunkowo zle dopasowanie anteny dla pasma 9cm bazuje na niepoprawnym
zestrojeniu. Dipol lezy co prawda w pozadanym zakresie czestotliwosci, jest jednak
geometrycznie niesymetrycznie dociety.

Antena Nr.4
M1 - 1296 MHz, M2 - 2320 MHZ, M3 - 3400 MHz, M4 - 5760 MHz
Polowa oplotu kabla zdjeta na dlugosci 30 mm – bardzo dobre dopasowanie na
23cm.
Mein besonderer Dank gilt OM Michael DB6NT ( Kuhne electronic) der sich bereit
erklärt hat, die ersten zwei Antennen, als Kontrollmessung meine Ergebnisse, zu
untersuchen.
Dziekuje OM Michael DB6NT (firma Kuhne electronic) za przeprowadzenie pomiarow
kontrolnych dla pierwszych dwoch wykonanych anten.
Wyniki pomiarow wykonanych przez DB6NT wygladaja nawet nieco lepiej niz te w
moich domowych warunkach.
Powod jest zupelnie prosto wytlumaczalny.: Kierunkowosc uzywanego mostka lub
sprzegacza byla o pare decybeli lepsza niz ta w moich pomiarach zastosowanego
sprzegacza kierunkowego.

Dobrze dopasowany oswietlacz ma lepsza odbita i to dla wszystkich pasm niz
-16dB.
Jak do tej pory pracuja w Polsce trzy stacje na oswietlaczach wg. HB9MPU i moge z
zadowoleniem stwierdzic, ze naprawde z dobrymi rezultatami.

System antenowy Staszka SP3DRT

Antena Michala SP3WYP

Rysunek nr.: 1

Szczegoly konstrukcji.

Zycze powodzenia w budowie tego naprawde swietnego oswietlacza!
Best 73! Roman DJ6EP
dj6ep@ aol.com

