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Kuva 1. Yleiskuva valmiista Hexbeam-antennista.

Ominaisuuksia

1. Kuusikulmainen laajakaistainen kuuden bandin suunta-antenni

2. Kattaa bandit 6, 10, 12, 15, 17 ja 20 metriä (50, 28, 24.5, 21, 18 ja 14 MHz vastaavasti)

3. Asettuu vahvistukseltaan dipolin ja kaksielementtisen Yagin väliin

4. Seisovan aallon suhde (SWR) on alle 1,7 ym. bandeilla, paitsi aivan 6:n ja 10:n metrin yläpäässä

5. Dipolille tyypillisiä syviä sivuminimejä ei ole ja pääkeila on leveä

6. Etu/takasuhde voi olla jopa 20 dB

7. Toimii vaakapolarisaatiolla

8. Korkeus 1,3 metriä ja kääntöympyrän säde 3,25 metriä

9. Massa on noin 12 kilogrammaa ja tuulikuorma 0,5 m^2

10. Rakennettavissa ilman erikoistyökaluja

11. Suurin osa rakennusmateriaaleista löytyy tavallisesta rautakaupasta ja autotarvikeliikkeestä

12. Mitoitukseltaan kriittisiä tai suurta tarkkuutta vaativia kohtia ei ole

13. Ei vaadi korkeita tukevia mastoja toimiakseen - jo 12 metrin korkeus maasta usein riittää

14. Antennista voidaan rakentaa helposti koottava ja purettava peditioantenni

15. Muotonsa ansiosta antenni piiloutuu hyvin metsää vasten

16. Rakentaminen ei vaadi erikoistaitoja, mutta vie aikaa ja vaatii kärsivällisyyttä

17. Antenni toimii yhdellä syöttökaapelilla yhden balunin (1:1) läpi

18. Antennin voi koota pienehkössä pihassa (abt. 7 * 8 m^2)

19. Käytössä ei tarvita antenninvirityslaitetta ollenkaan

20. Huolellisesti toteutettu antenni kestää tehoa yli 600 W jatkuvana ongelmitta

21. Antennin mekaanista kestävyyttä on vahvistettu talvea varten tässä esitetyssä mallissa

Johdanto

Kymmenen viime vuoden aikana radioamatöörien keskuudessa on saavuttanut suurta suosiota kuusikulmainen Hexbeam-antenni. Se on
osoittautunut erittäin hyväksi kompromissiksi rajoitetun tilan ja tehokkuutensa suhteen. Lisäksi sen mekaaninen rakenne on tehtävissä stabiiliksi ja
hyvin säitä kestäväksi. Onpa joku uskaltanut verrata sitä ominaisuuksiensa puolesta jopa 'isojen poikien' suunta-antenneihinkin! Totuuden nimessä
kyseessä ei kuitenkaan ole mikään ihmeantenni niin kuin nettiin kirjoitetuista käyttäjien kommenteista voisi päätellä. Toisaalta ominaisuuksien
luettelo on kieltämättä varsin houkutteleva. Jo se, että antennin syöttö tapahtuu yhden kaapelin kautta helpottaa radion käyttöä selvästi. Lisäksi, kun
antenni virittyy suoraan radiolla itsellään ilman erillistä virityslaitetta, on suuri etu. Leveä etukeila kuulee asemia hyvin pääsuunnan sivuiltakin
mahdollistaen bandin laajemman kuuntelun ilman antennin jatkuvaa pyörittelyä. Toisaalta, syvien sivuminimien puuttuminen poistaa
mahdollisuuden pistemäisten häiriölähteiden tehokkaaseen vaimentamiseen.
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Yksinkertaisten yhdistelmädipolien jälkeen Hexbeamilla kuuntelu antaa kuitenkin yleisvaikutelman, että juuri näiden bandien kelit ovat selvästi
parantuneet. Lähetyspuolella yhteyksien parantuminen näkyy vasta-asemien raporttien parantumisena suhteessa siihen, mitä itse on vasta-asemille
aiemmin antanut. Kaukaisten asemien tavoitettavuus tuntuu selvästi parantuneen.

Jos tällaisen antennin rakentamiseen näyttää olevan mahdollisuuksia, kannattaa rohkeasti tarttua toimeen. Toisaalta tällaisia antenneita saa
ulkomailta myös valmiina kaupallisina paketteina, joten sekin mahdollisuus kannattaa pohtia.

Antennin yleiskuvaus lyhyesti

Rakenteeltaan Hexbeam koostuu ylösalaisin olevan sateenvarjon kehikon muotoisesta lasikuituputkirungosta, jossa on kuusi tukihaaraa ja köydet
yhdistämässä lasikuituputkien kauimmaisia päitä. Juuressa lasikuituputket kiinnitetään U-pulteilla alumiiniseen keskiöön. Köydet kiristävät
lasikuituputket niin, että ne taipuvat ylöspäin kaarelle. Itse antennielementit (säteilijät ja heijastajat) muodostuvat bandikohtaisesti sopivan
mittaisista eristetyistä kuparikaapeleista. Antenni on siis kaksielementtinen jokaisella kuudella bandilla. Sätelijäelementti on takaa päältä katsoen
M-kirjaimen muotoinen ja heijastajaelementti avaran kantikkaan U-kirjaimen muotoinen. Säteilijää syötetään periaatteessa samalla tavoin kuin
normaalia lankadipoliakin. Koska säteilijän puolikkaat ovat rakenteeltaan symmetriset (kuten normaalissa dipolissakin), on syötön hyvä olla myös
symmetrinen, eli symmetrointibalunin (1:1) käyttö on erittäin suotavaa. Kunkin bandin (6 kpl) säteilijä ja heijastaja muodostavat oman
kuusikulmionsa, mutta erikoisen syöttöelementin ansiosta kaikkia säteilijöitä syötetään yhdellä ja samalla syöttöpisteellä saman balunin kautta ja
kokonaisuutta siis yhdellä ainoalla syöttökaapelilla.

Kuva 2. Hexbeamin tärkeimmät osat periaatekuvassa antennin päältä katsoen. Vihreä ristikko kuvaa lasikuituputkista rakennettua
tukikehikkoa. Punaiset viivat ovat säteilijän langat ja sininen viiva on heijastajan yhtenäinen lanka. Kuvassa on vain 20 metrin alueen
kaapelit näkyvissä. Muiden bandien kaapelit tulevat vastaavalla tavalla sisemmäksi. (Inspired by K4KIO, Vrt. viite 2.)

Tukiputken yläosassa on kannatinlaippa, joka on asemoitu letkunkiristimillä paikalleen niin, että vaalean oranssit köydet asettuvat vaakatasoon
kolmen S-koukun avulla, kuva 3. Huomaa balunin alaosaan laitettu neliöputken pätkä ja sen päälle laitettu kutistemuovi sadesuojaksi
koaksiaalikaapelin liittimelle. 20 metrin syöttöelementit lähtevät suoraan balunin yläosasta. Samasta pisteestä alaspäin lähtee ohuempi
koaksiaalikaapeli (RG-58) muiden bandien syöttöpisteelle.

Keskiöstä ylöspäin lähtevän teräsputken pää ylettää ohuiden haruslankojen yli noin 50 cm, kuva 4. Putki muodostaa galvaanisen yhteyden
mastoputkeen ja edelleen antennimaston runkoon ja siitä edelleen maadoitusköysiin asti. Putki jäykistää koko antennikehikon rakennetta
huomattavasti, eikä helposti taipuvaan syöttöelementtiin kohdistu niin paljon mekaanista rasitusta. Teräsputken ansiosta koko antennikehikon
muodon värähtely ja huojuminen vähenee tuntuvasti myrskyisillä keleillä pelkkään muoviseen syöttöelementtikiinnitykseen verrattuna. Myös
talvikeleillä huurteen, lumen ja jään kertyminen elementteihin ja lasikuituputkirakenteeseen ei tässä mallissa rasita syöttöelementtiä.
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Kuva 3. Keskiosan tukiputki (terästä) on vasemmalla,
syöttöelementtiputki (muovia) keskellä ja baluni oikealla.

Kuva 4. Antennin nostovaiheessa on käytetty kahta A:n muotoon
laitettua tukiputkea ja sahauksista ylijäänyttä alumiinilevyn palaa
(paksuus 5 mm) apuna.

Ylöspäin avautuvan kehikon ansiosta eri bandien säteilijät ja heijastajat tulevat eri tasoon pystysuunnassa. Ylimpänä on 20 metrin elementit ja
alimpana 6 metrin elementit. Eri bandien elementit ovat ylhäältä päin katsottuna sisäkkäin niin, että syöttöpisteet ovat samalla pystysuoralla.

Antennin teoreettisista ominaisuuksista kiinnostuneen kannattaa tutkia tämän artikkelin lopussa olevia nettivinkkejä.

Keskiöosa

Kuva 5. Kaaviokuva keskiöosasta. Kuusikulmion vastakkaisten sivujen etäisyys toisistaan on 360 mm ja keskipisteen lävistäjä nurkasta
nurkkaan 415,65 mm. Uloimman ympyrän halkaisija on 360 mm ja sisemmän 161,5 mm. Näiden ympyröiden kehillä on merkit
U-pulttien reikiä varten. Pystyssä oleva suorakulmio kuvaa A4-paperin kokoa.

Keskiöosan materiaalina on 5 mm paksu alumiinilevy. Koska nettikaupasta tilattuna valmis leikattu suorakulmion koko oli 500 * 500 mm^2, tein
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keskiön kuusikulmion netin vinkkejä suuremmaksi, kuva 5. Varsinaiseen antennin tukevuuteen lisäkoolla ei juuri liene merkitystä. Sahauksesta yli
jääneet alumiinilevyn palat tarvitaan myöhemmin toiseen pienempään kuusikulmioon ja nostolaitteen runkoon, kuva 28.

Riippuen hankitusta laipallisesta kiinnitysputkesta, kuva 6 porataan keskiöön vielä reiät sen kiinnittämiseksi ja kuusikulmion keskelle vielä 8,5
mm:n reikä kartiopuskimen 8 mm:n pulttia varten. Lisäksi pienempää kuusikulmiota varten porataan reiät isompaan niin, että ne myös osuvat
laipallisen putken reikien kohdalle. Edelleen metallisen putkijalan kiinnittämiseksi tarvitaan vielä neljä reikää pienempään kuusikulmioon. Näistä ei
ole erillistä piirustusta, koska hankittavat materiaalit saattavat olla kooltaan erilaisia. Oheiset kuvat selventänevät asiaa.

Kuva 6. Ruostumattomasta teräksestä valmistettu tehdastekoinen tukeva maatukisovite saa nyt uuden käyttökohteen.

Ison kuusikulmion päällä on toinen pienempi kuusikulmio, jonka päälle on kiinnitetty niklattu kalusteputkijalka neljällä pultilla ja mutterilla. Pultit
ja mutterit ovat ruostumatonta terästä ja mutterit ovat Nylock-tyyppisiä, jotta ne eivät itsestään löystyisi tuulen rynkyttäessä antennia, kuva 7.

Kuva 7. Valmis keskiöosa päältä päin nähtynä. Kuva 8. Valmis keskiöosa alta päin nähtynä.

Ison kuusikulmion pohjaan on kiinnitetty laipallinen putkiosa mastoputken nokkaan kiinnittämistä varten, kuva 8. Putkiosan alapäässä on kahdeksan
sahausta, jotta putken kiristin pystyy kiristämään supistusputken tiukasti. Myös supistusputken alapäässä on kahdeksan ristiin sahausta, jotta
mastoputki saadaan puolestaan siihen tiukasti kiinni. Kuusikulmion pohjaan on kiinnitetty kuminen kartiopuskin, johon mastoputken yläpää ottaa
vastaan. Tällä saadaan yläpään lonksuminen pois tuulenpuuskien aikana. Antennin pystysuuntainen voimakuorma lepää kartiopuskimen varassa.
Alapään kaksi putkenkiristintä puolestaan estävät antennin kiertymisen mastoputken suhteen. Tällainen rakenne helpottaa antennin mastoon
asennusta, koska antenni voidaan laskea mastoputken päähän reilujen välyksien vuoksi.
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Kuva 9. Kuvassa on keskiön iso kuusikulmio valmiin
antennirakenteen osana. Kutistemuovilla päällystetyt lasikuituputket
on työnnetty pienempään sisempään kuusikulmioon asti kiinni ja
ruostumattomat U-pultit kiristetty varovasti lukkomuttereilla alta
päin. Syöttöelementin alaosassa näkyvät 6 metrin syöttöelementin

molemmat haarat. Keskiön keskelle ylhäältä tuleva 25 mm:n
teräsputki on päällystetty alaosastaan kutistemuovilla ja kiristetty
yläpäästään ristiin sahatun holkkiputken sisään pakoputken
kiristimellä. Alempana kiristys on varmistettu kahdella ristikkäin
läpimenevällä pultilla. Syöttöelementti liittyy tukiputkeen sekä ylä-
että alapään 5 mm:n pleksipalan ja kahden U-pultin (pakoputken
kiristimen) avulla. Ks. kuva 2.

Syöttöelementti

Vaikka kuvaan 10 on vasempaan reunaan piirretty pultit ja mutterit (ruostumatonta terästä, läpimitta 4 mm) myös 20 metrin syötölle, jätetään ne
pultit ja mutterit laittamatta. Pulttien reiät kannattaa kuitenkin tehdä paikkamerkiksi 20 metrin säteilijälle. Putken pituutta on hiukan lisätty
alkuperäisestä suunnitelmasta, jotta mekaanisen yläkiinnityksen saa helpommin laitettua tukiputkeen. Ratkaisevaa on putken mitoitus kaavion
oikeasta reunasta pulttien kohdille. Putkena on 32 mm:n valkea metrin mittainen muoviputki. Pulttien ja mutterien koot eivät ole mittakaavassa,
vaan suurempia piirrosteknisistä syistä johtuen.

Kuva 10. Kaaviossa on päivitetyn suunnitelman mukainen syöttöelementti (pituus 1,000 m) eri projektiossaan. (Inspired by K4KIO, vrt.
viite 2.)

Modifioidussa syöttöelementin ratkaisussa yläosan kiinnitysrengas ja molemmat yläosan pultit jätetään pois. Pulttien reiät kannattaa kuitenkin tehdä
paikkamerkiksi 20 metrin säteilijälle. Lisäksi putken pituus voi olla suurempikin (muutaman sentin), jotta mekaanisen yläkiinnityksen saa
helpommin laitettua tukiputkeen. Ratkaisevaa on putken mitoitus alapäästä pulttien kohdille. Sadesuojaksi laitetaan yläpäähän tulppa. Merkiksi
yläpäähän poratut reiät jäävät tuuletusrei'iksi. Putken alapää jätetään avoimeksi, kuva 11.

Kuvassa 12 näkyvät RST-pulttien päät ja lukkoprikat. Pulttien pujotus putkeen onnistuu esim. ohuempaan sähkömuoviputkeen pujotettujen suorien
pinsettien avulla. Kun pinsetit sopivasti puristavat pulttia, on pultin vieminen ja kohdistaminen putken sisällä helppoa. Mutterin kiristyksessä
käytetään apuna pultin ulkopuolen kierrepäätä puristavia pihtejä.

Syöttöelementin eri taajuusalueiden syöttöpisteitä voisi periaatteessa syöttää avolinjalla, mutta tässä impedanssi pitäisi säilyä matalana (50 Ohmia),
jotta sovitus toimisi oikein, kuva 13. Noin matalaimpedanssista avolinjaa on hankala saada onnistumaan, joten se on korvattu 50 Ohmisella
koaksiaalikaapelilla (RG-58). Koaksiaalin vaippa ja kuuma karva laitetaan aina samalle puolelle pitkin matkaa. Vesivahinkojen estämiseksi
avonaiset kohdat peitetään huolellisesti epoksilla.
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Kuva 11. Kuvassa on alkuperäisen suunnitelman mukaan tehty syöttöelementti (pituus 0,965 m) ja yläosan kiinnitysrengas S-koukuille.

Kuva 12. Syöttöelementin putken sisäkuva. Kuva 13. Syöttöelementin eri taajuusalueiden syöttöpisteitä. Kuvan
syöttöpisteet vasemmalta oikealle ovat 12:lle, 10:lle ja 6:lle metrille.
Syöttöpisteiden väli on 0,100 m toisen kaaviokuvan ohjeiden
mukaan, ks. kuva 10.

Tähän projektiin löytyi japanilainen Comet Antennan baluni CBL-2500, joka kattaa kaikki tässä tarvittavat taajuusalueet ja sen pitäisi kestää tehoa
2,5 kW. Tukiputken sijainnista johtuen balunia ei saanut sijoitettua syöttöelementin takapuolelle, joten se tuli asennetuksi etupuolelle kuvan 14
mukaisesti.

Kuva 14. Baluni syöttöpisteessä.

Tämä johti siihen, että 20 metrin alueen syöttöpiste siirtyi hiukan liian eteen muiden syöttöpisteiden linjasta. Lopullisten mittausten mukaan tämä
anomalia ei kuitenkaan suuremmin häiritse 20 metrin alueen virittymistä. Lisäksi geometriaa voi korjata siirtämällä molempia ensimmäisiä
ulommaisia kiinnikkeitä lasikuituputkien yläpäässä hiukan ylemmäs, jolloin säteilijän M-kirjaimen muoto säilyy, vaikka sen asema muiden bandien
M-kirjaimiin hiukan muuttuu. Baluni on kiinnitetty paikalleen kahden nippusiteen avulla. Ne menevät syöttöelementtiputkeen porattujen reikien
läpi ja estävät balunin liikkumisen pysty- ja vaakasuunnassa. balunin paljaaseen alapäähän on epoksilla liimattu/valettu lyhyt alumiiniprofiilin pätkä
ja sen päälle liimallisesta kutistemuovista sulatettu "hame" sääsuojaksi kaapeliliittimelle. Baluni itsessään on alun perin kumitiivisteellä suojattu,
mutta liitinosa on jostain syystä jätetty suojattomaksi. Epoksivalua tehdessä on muistettava jättää auki pieni tuuletusreikä balunikammioon päin.
Kuvan vasemmassa alanurkassa näkyy syöttökaapeliin (paksumpaa koaksiaalia) laitettuja kutistemuoveja. Ne peittävät kaapeliin laitettuja kahta
pitkää (50,8 mm) putkiferriittiä (Würth 742 700 57). Vaikka baluni hoitaakin symmetroinnin koaksiaalikaapelista antennin syöttöelementtiin, ovat
ferriitit vielä lisäsuojana estämässä syöttökaapelin pään hajasäteilyä.

Putkikehikko
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Putkikehikkoon tarvitaan kolmea eri vahvuutta lasikuituputkia, kuva 15. Huomaa, että putket eivät saa olla sähköä johtavaa hiilikuitua! Kolme
erilaista putkea mahtuvat väljästi sisäkkäin, mutta se ei haittaa, koska putket jännitetään jäykälle kaarelle. Alkuperäisestä ohjeesta poiketen tässä
kahta ohuempaa putkilaatua on otettu 50 mm pidempänä varmuussyistä. Lisäksi pidemmät mitat tarjoavat paremmat jatkamisen mahdollisuudet
antennia viritettäessä. Putken tyyppi kertoo sen ulko- ja sisähalkaisijan.

Kuva 15. Tarvittavat lasikuituputket.

Putkikehikon rakentaminen aloitetaan lasikuituputkien katkaisuilla. Tavallinen rautasaha toimii hyvin, mutta topakat rukkaset on syytä olla
kädessä, jotta hiuksen hienot lasikuitusäikeet eivät tunkeudu käsien ihoon. Ennen kiinnikkeinä toimivien letkunkiristimien laittoa putket on
syytä kopistella ja pyyhkiä sahausjäämistä ja pestä vaikka vedellä, ja maalata lopuksi sopivalla värillä. Musta on moneen käyttöön sopiva väri.
Kuivuneen maalauksen jälkeen kannattaa vielä pyyhkiä putket siltä varalta, että jonnekin on jäänyt törröttäviä lasikuitusäikeitä. Sen jälkeen paljaat
kädet eivät ole niin vaarassa saada pistoksia kuiduista. Sähköteippiä laitetaan putkien päälle pari kierrosta niihin kohtiin, joihin letkunkiristimet
tulevat, jotta kiristysvaiheessa ei tule putkiin säröjä. Pelkät letkunkiristimet hoitavat topparin virkaa, kun putket aikanaan laitetaan sisäkkäin.
Antennikaapeleiden kiinnittämistä varten letkunkiristimien läpi pujotetaan sähkömuoviputkesta sahatut holkit, kuva 17.

Kuva 16. (Inspired by K4KIO, vrt. viite 2.)

Antennikaapelien kiinnitys ja asemointi tukikehikkoon on monitahoinen ongelma. Toisaalta kaapelin pitäisi pystyä vapaasti asettumaan koko
piirilleen tasaisesti ja sopivan kireälle (ei liian kireälle). Lisäksi kaapelin paikkaa pitäisi pystyä justeeraamaan ylös/alas pitkin kehikon tukiputkea.
Kuvan 17 esittämässä ratkaisussa kiinnitys hoidetaan sopivalla letkunkiristimellä ja sähkömuoviputkesta sahatulla muoviholkilla. Kiinnitysosa on
ensin kiristetty vaiheittain vastaavan rautaputken ympärille ja kuumailmapuhaltimella on lämmitetty muoviputken (halkaisija 20 mm) pätkää, jotta
sen muoto on asettunut paremmin kohtisuoraan tukiputkeen. Lisäksi sahauksen reunojen terävät särmät ovat pyöristyneet. Lopuksi muoviputki ja
samalla myös letkunkiristin on maalattu mustaksi. Maali suojaa muoviputkea UV-säteilyn mahdolliselta haperruttavalta vaikutukselta. Muoviputken
aukon on oltava riittävän suuri, jotta kaikki antennilankaan tulevat liittimet ja kaapelin päiden lenkit mahtuvat siitä läpi.

Lasikuituputkikehikon yläpäiden harusten kiinnitykset hoidetaan S-koukkujen avulla, kuva 18. Haruslangat kannattaa kiinnittää pienten koussien
avulla ja solmut varmistaa epoksilla, koska Dyneema-lanka on varsin liukasta. S-koukut varmistetaan vielä omalla letkunkiristimellään.
Lasikuituputken päähän kannattaa kiertää sähköteippiä muutama kierros pehmentämään S-koukkujen pistekuormitusta. Lasikuituputkien päät jäävät
avoimiksi.
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Kuva 17. Kuva 18.

Paksuimpien lasikuituputkien keskiön puoleisiin päihin on syytä laittaa liimakutisteesta (kuumalitisteestä) suojatuppi, jotta U-pultit eivät purista
lasikuituputkia liian suurella pintapaineella. Itseasiassa pultteja ei tarvitse kiristää kovin tiukalle, koska putket jännitetään kaarelle ja
yläharustusköydet vetävät putkia koko ajan keskiön keskipistettä kohden. Ei niitä kyllä heilumaankaan kannata jättää. Toinen vaihtoehto on laittaa
metalliset erilliset suojaputket lasikuituputkien alapäiden päälle. Tässä vaihtoehdossa U-pultit on muistettava hankkia astetta suurempaa kokoa.
Tällöin lasikutuputkiin ei kohdistu puristavia voimia juuri ollenkaan. Lisäksi lasikuituputkien kiertyminen suojaputkissa on syytä jotenkin estää.

Kuva 19. Tarvittavat ruostumattomat
letkunkiristimet.

Ruostumattomia letkunkiristimiä tarvitaan melkoinen määrä, koska jo yhteen yhdistelmäputkeen menee 9 kpl, kun mukaan lasketaan uloimman
putkien päiden harusten kiinnitykseen menevä kappale. Lisäksi tarvitaan 2 kpl lyhyen poikkiharuksen päiden kiinnitykseen ja 2 kpl teräksisen
tukiputken laipan kiinnitykseen. Tarkempi erittely tarvittavista letkunkiristimistä on kuvassa 19.

Antennielementit

Tässä projektissa on käytetty antennikaapelien (monisäikeinen, poikkipinta-ala 2,5 mm^2) pituuksina oheisen taulukon mukaisia arvoja, kuva 20.
Pituus on säteilijän puolikkaan osalta mitattuna lattaliittimen reiän keskeltä säteilijän pään kaapelilenkin kauimmaisen pään keskelle. Eristeväli on
säteilijän puolikkaan pään ja heijastajan pään välinen matka. Heijastajan pituus on kaapelin molempien päälenkkien uloimpien osien etäisyys
toisistaan kaapelia pitkin mitaten.

Sopivien jäykkien ja tarpeeksi paksujen ruuvattavien lattaliittimien puute johti siihen, että ne piti tehdä itse 6 mm:n (ulkohalkaisija) kupariputkesta
lattapihdeillä litistämällä, kuva 21. Reiät on porattu 4,5 mm:n terällä. Jäykkyyttä tarvitaan siksi, että tuuli heiluttaa antennilankoja voimakkaasti,
eivätkä kiinnitysliittimet saa joustaa yhtään varrestaan ruuviliitoksen lähellä. Jousto on jäätävä kaapelin pitkälle matkalle, jotta murtumakohtia ei
pääse syntymään.

Kuva 20. Kuva 21.

Kuoritut kaapelin päät on juotettu lattaliittimen sisään runsaalla tinalla ja päällystetty suojaavalla liimakutisteella oheisen kuvan 22 mukaan.
Liimakutiste jäykistää myös kaapelia liittimen lähellä. Kaapelien päihin, joihin eristeköysi kiinnitetään, on tehty silmukka, joka on sitten
kiinnityksen osalta varmistettu juottamalla. Tarvittaessa silmukkaa on litistetty niin, että se sopii menemään kehikossa olevan muovisen
kannatinholkin läpi, kuva 23.
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Kuva 22. Kuva 23.

Kaapelin päiden juotetut silmukat on päällystetty epoksilla ja maalattu mustaksi, kuva 24. Päätylenkillä ja epoksieristyksellä saattaa olla
koronapurkauksia ehkäisevä vaikutus suuria tehoja käytettäessä. Ainakin lenkit helpottavat eristeköysien kiinnittämistä. Epoksivalun sekoituksessa
maitopurkista leikattu alusta on kätevä apu. Itse sekoittimena voi käyttää vaikka paksun nippusiteen yli jäänyttä pätkää. Eristeköytenä kannattaa
käyttää Dyneema-lankaa, joka ei veny juuri ollenkaan tässä ilmenevillä vetokuormilla, kuva 25. Hiukan paksumpaakin köyttä voi käyttää, mutta
vetolujuus riittää kyllä tällä ohuemmallakin. Markkinointiesitteessä sanotaan tämän köyden kestävän hyvin ultraviolettisäteilyä.

Kuva 24. Kuva 25.

Kuva 26. Valmiin antennin kaapelointi
näyttää oheisen kuvan mukaiselta.
Eristeköysien löysät solmut on
varmistettu epoksilla, jotta ne eivät aukea
tuulten riuhtoessa kaapeleita. Ehkä
parempi keino solmujen sijasta on laittaa
lenkit tämän ohjeen mukaan:
https://youtu.be/JwITVYXLwv4. Tällöin
tosin joutuu taiteilemaan noiden oikeiden
pituuksien kanssa.

Yläharusköydet

Kukin kolmesta lasikuituputkesta tehdystä kuudesta varresta harustetaan päästään keskiöputken kiinnikkeeseen lujan köyden avulla. Köytenä
käytetään Dyneema-lankaa, joka ohuenakin kestää suuria vetovoimia eikä veny käytössä juuri ollenkaan. Köysien päihin laitetaan pienet koussit,
jotta köyteen ei tule liikaa pisterasitusta S-koukuista, kuva 27.
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Kuva 27. Lasikuitukehikon harusköydet.

Harusköysien mitoitusta varten varataan suora lauta tai lankku (pituus vähintään 1,7 metriä), ja sen päiden tuntumaan hakataan (2 kpl) sileäpintaista
naulaa tai ruuvataan yläosastaan kierteetöntä ruuvia niin, että sileä osa jää näkyviin. Neulojen/ruuvien väliksi jätetään 1,625 metriä. Köysisysteemin
tavoitepituus on 3,25 metriä. Toiseen päähän viritetään kaksi S-koukkua ja niihin koussit ja edelleen köydet siten, että köysi kiertää toisen
naulan/ruuvin ympäri. Köysien päät solmitaan kousseihin niin, että köysi kulkee suorana, mutta ei ole kovin tiukalla. Tällaisia köysi+koussit+S-
koukut -yhdistelmiä tarvitaan 7 kappaletta. Näistä 6 kpl tulevat toisesta päästään kiinni keskiöputkeen ja toisesta päästään kiinni ohuimman
lasikuituputken päähän. Yksi kappale tulee yhdistämään säteilijäosan M-kirjaimen kärkiosia. Liukkaiden köysien löysät solmut varmistetaan
epoksiliimalla ja ylipitkät turhat päät katkotaan lyhemmiksi. Vaihtoehtoisesti voi kokeilla videossa esitettyä tapaa: https://youtu.be/JwITVYXLwv4,
mutta tässäkin voi tulla haastetta oikeiden pituuksien passaamisessa.

Vastaavalla tavalla tehdään vielä yksi köysisysteemi, missä köysien päiden väli on 2,26 metriä. Tämä köysi tulee yhdistämään lasikuituputkia 15
metrin säteilijäosan M-kirjaimen kärkiosien kohdalle. Tämän köyden tarkoitus on estää lasikuituputkien sivuttainen taipuminen antennikaapeleiden
kuormituksen vuoksi. Köysi erottuu vaaleana parhaiten kuvassa 1.

Antennin kokoaminen

Kun antennin kaikki osat on saatu valmiiksi, aloitetaan kasaus kokoamalla keskiöosa. Ensimmäiseksi keskiön kuusikulmion alle laitetaan kuminen
kartiopuskin ja mutteri kiristetään keskiön päältä. Sitten ruuvataan keskiöputken tukijalka pienempään kuusikulmioon kiinni. Mutterit tulevat pienen
kuusikulmion päälle ja ruuvien kannat jäävät molempien kuusikulmioiden väliin. Seuraavaksi pultataan laipallinen tukiputki sisimmäisistä rei'istään
ison kuusikulmion pohjaan kiinni niin, että mutterit tulevat yläpuolelle. Sitten istutetaan pienempi kuusikulmio näiden muttereiden varaan ja
pultataan paikalleen. Seuraavana pultataan iso kuusikulmio tukiputken laipan ulommaisiin reikiin kiinni. Mutterit tulevat nyt ison kuusikulmion
alapuolelle. Pienemmän ja isomman kuusikulmion väliin tulee siis yhden mutterin paksuuden verran rakoa.

Kuva 28. Vanha kuva ensimmäisen prototyypin kasausvaiheesta. Selostuksessa esitetty malli poikkeaa syöttöelementin kiinnityksen,
pidemmän tukiputken ja keskiön kiinnityksen osalta.

Seuraavaksi kiinnitetään ylimmäinen tukiputki kiinni yläpuolen putkijalkaan (vrt. kuva 9), ja tähän tukiputkeen ruuvaillaan muovinen
syöttöelementtiputki kiinni kahden pleksisen suorakulmaisen levyn avulla U-pultteja apuna käyttäen. Rakennelma siirretään työpukin päälle tai
pihassa seisovaan noin metrin korkeudella olevaan putken päähän kiinni, kuva 28.

6 kpl mustaksi maalattua 25 mm:n lasikuituputkea pujotetaan keskiön U-pulttien alle, työnnetään pienemmän kuusikulmion sivuun asti ja kiristetään
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varovasti paikalleen. Sähkömuoviset holkit jätetään osoittamaan ylöspäin. Kahden vastakkaisen 25 mm:n putken päähän pujotetaan 20 mm:n putket
ja niiden päihin edelleen 15 mm:n putket. Seuraavaksi laitetaan S-koukut ohuimpien putkien päihin ja niihin pujotetaan 3,25 m:n yläharusköydet.
Mennään keskiön lähelle ja vedetään vastakkaisten köysien vapaista päistä ne kiinni tukiputken S-koukkuihin kiinni. Samalla tavalla laitetaan kaksi
muuta putkiparia pingoitukseensa. Kehikko muistuttaa nyt jo hiukan kuvan 28 rakennetta, mutta ilman antennijohtimia. S-koukkujen kiinnitykset
ohuiden lasikuituputkien päihin varmistetaan sopivilla letkunkiristimillä kuten kuvassa 18 näkyy.

Laitetaan vielä antennin säteilysuunnan yksi harusköysi vierekkäisten uloimpien lasikuituputkien päihin. Samoin asennetaan jäljelle jäänyt yksi
lyhempi köysi (2,26 m) noin 15 m elementtien M-kirjaimen kärkien kohdalle. Lopuksi pujotetaan kukin antennielementtipari omien holkkiensa
kautta omalle paikalleen ja päiden liittimet ruuvataan kiinni omiin paikkoihinsa syöttöelementissä. Työjärjestyksenä laitto kannattaa aloittaa
pienemmästä isompaan edeten. Jos kaapelit pyrkivät jäämään liian löysälle, tai eivät ylety ollenkaan, siirretään holkkien kiinnitystä saman verran
kaikista varsista sopivaan suuntaan.

Kun antenni on nyt sähköisesti kasassa, voi tehdä ensimmäisen suuntaa antavan mittauksen. Vaikka antenni on hyvin matalalla, mittaus kertoo
kuitenkin jotakin siitä, ovatko johdotukset kunnossa vai onko tarpeen tehdä jo ensimmäinen korjaus. Ei ole hullumpi ajatus sekään, että kytkee
antennin jo kiinni radioon asti ja hiukan kuuntelee bandeja. Lähetystä ainakaan isommalla teholla ei kannata kokeilla vielä tässä vaiheessa.
Antennin nosto jo jonnekin 3 - 5 metrin korkeuteen muuttaa tilannetta selvästi paremmaksi ja antennilla voi saada jo yhteyksiäkin. Tätä kannattaa
kokeilla jo siinäkin mielessä, että saa motivaatiota nostaa antenni lopulliseen paikkaansa reilusti maasta ylemmäs.

Antennin nosto mastoon

Kuva 29. Antennin nosto maston nokkaan muodostaa
aina oman projektinsa, jossa on maston tyypistä ja
korkeudesta johtuvat omat haasteensa. Tässä
tapauksessa A:n muotoinen apulaite osoittautui oivaksi
keinoksi. Harustetuilla mastoilla joudutaan miettimään
toisenlaisia ratkaisuja. Kuvasta voi päätellä, että
tässäkään ei selvitty aivan heittämällä, ja monta kohtaa
piti ennakkoon valmistella. Loppujen lopuksi mitään
yllätyksiä ei ilmennyt ja antenni saatiin vinssillä
neljännestunissa paikalleen parin avustajan kanssa.
Olisihan tuo nosto onnistunut yhden miehen voiminkin,
mutta riskien välttämiseksi avustavat kädet olivat
paikallaan.
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Kuva 30. Toinen kuvakulma antennin nostosta paljastaa
miten ulottuva häkkyrä Hexbeam oikein on. Se täyttää
yllättävän tehokkaasti pienehkön pihan ja liikuttelu voi
käydä hankalaksikin.

Kuva 31. Kun antenni on kohdillaan mastoputken
nokassa, tehdään alustavat mittaukset antennille ennen
apuna olleen nostosysteemin purkamista.
Nostosysteemin purkamisen jälkeen keskiöosasta
alaspäin tuleva putki kiristetään supistuksen avulla
pystyputkeen tiukasti kiinni. Tämän jälkeen laitetaan
antennikaapelin jatko paikalleen ja suojataan se
kosteutta vastaan. Sitten vinssiä pyörittämällä antennia
nostetaan vähitellen lähemmäs loppukorkeuttaan.
Välillä laitetaan samaan mastoputkeen muita antenneja
kiinni.

Antennin mittaustuloksia

Jos antennin nostovaiheessa havaitaan mittauksissa (korkeuden ollessa kuusi metriä tai enemmän) selvä poikkeama jonkin bandin virityksessä,
kannattaa nosto ehkä saman tien keskeyttää ja ottaa antenni takaisin alas. Jos jokin taajuusalue on selvästi sivussa (ylempänä tai alempana
taajuudessa) bandin oikeasta kohdasta, lasketaan poikkeama prosenteissa oikeasta taajuudesta ja korjataan sekä säteilijöiden että heijastajan pituutta
vastakkaiseen suuntaan prosenteissa saman verran. Menettely saattaa tuntua tässä vaiheessa työläältä, mutta se kannattaa kyllä tehdä, koska ylös
nostetun antennin sivuviritys keljuttaa myöhemmin enemmän. Vielä on otettava huomioon se, että antennin makeimmat virityspisteet laskevat
antennin kostuessa. Toisaalta tämä antenni on niin laajakaistainen, että sivuun virittyminen ei ehkä haittaakaan niin paljoa.

Jonkinlaista esimerkkiä antennin virittymisestä eri bandeille voi katsoa kuvasta 32. Siihen on tehty alkuperäisen mitoituksen justeeraus (elementtejä
on jatkettu hiukan) bandeille 20 ja 15 metriä. Tämä justeeraus on otettu korjattuna huomioon kuvan 19 taulukkoon. Lopulliseen versioon on
kuitenkin jäänyt jonkinlainen kupru 12 metrin kohdalle, jota ei ole lähdetty enää säätämään pois. Märällä kelillä 12 metrin alue toimii paremmin.

Mikäli antenni näyttää virityksen puolesta kelvolliselta tässä matalammassa korkeudessa, voi viritys kuitenkin muuttua korkeuden edelleen
noustessa. Suunta voi olla sekä parempaan että huonompaan päin. Yleensä kuitenkin antenni pääsee paremmin oikeuksiinsa, kun maaefektin
läheinen vaikutus pienenee. Joissakin tapauksissa antennia ei edes saa niin korkealle kuin olisi tarvis, mutta tämä antenni tuntuu kuitenkin toimivan
kohtuullisesti jo verrattain matalilla korkeuksilla.
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Kuva 32. Neljä kuukautta antennin noston jälkeen tehty tarkistusmittaus osoittaa, että kuivan Hexbeamin mitattu SWR-käyrä alueella 12
- 30 MHz on säilynyt entisellään.

Eri taajuusalueiden mittaustulokset voidaan pelkistää myös taulukkomuotoon mittaamalla SWR-lukema taajuusalueen ala- ja ylärajalla ja
taulukoimalla näiden lukemien väliin vielä taajuusalueen pienin SWR-lukema, kuva 33. Kun kysesisen taajuusalueen optimialue sattuu sivuun
bandilta, jää taajuusalueen minimiarvoksi bandin raja. Tästä on esimerkkinä 12 metrin alueen yläraja, joka jäi minimiksi, kuva 32.

Kuva 33. Hexbeamin mitatut SWR-lukemat bandeittain. * =
bandin huonoin SWR-lukema.

Tärkeimmät materiaalit ja nippelit sekä niiden hankintapaikat

Aines tai nippeli Myyvä liike Nettilinkki

Lasikuituputki 25*22 mm, Exel Etra Oy, Kuopio
https://www.etra.fi/fi/tekniset-muovit-e540/lujitemuoviputket-ja-liitososat-e5421/exel-putket-
e542115/exel-putki-25x22mm-valkoinen-6m-40487008000

Lasikuituputki 20*17 mm, Exel Etra Oy, Kuopio
https://www.etra.fi/fi/tekniset-muovit-e540/lujitemuoviputket-ja-liitososat-e5421/exel-putket-
e542115/exel-putki-20x17mm-valkoinen-6m-10540003000

Lasikuituputki 15*12 mm, Exel Etra Oy, Kuopio
https://www.etra.fi/fi/tekniset-muovit-e540/lujitemuoviputket-ja-liitososat-e5421/exel-putket-
e542115/exel-putki-15x12mm-valkoinen-6m-10540003001

Maatukisovite, Airam Puuilo Oy, Kuopio
https://www.puuilo.fi/epages/puuilo.sf/fi_FI/?ObjectPath=/Shops/2014011303/Categories
/Tavaratalot/Kuopio

Kartiopuskin, 50x67 mm Motonet Oy, Kuopio https://www.motonet.fi/fi/tuote/183010/kartiopuskin-pohjauskumi-50x67-mm-m8

Pakoputken supistusosa mm Biltema, Kuopio https://www.biltema.fi

Putkijalka 25 mm Puuilo Oy, Kuopio https://www.puuilo.fi/epages/puuilo.sf/fi_FI/?ObjectID=1227936

Baluni CBL-2500 RXTX-Tuote Oy, Tampere http://www.rxtx-tuote.fi/

5 mm paksu alumiinilevy
500*500 mm^2

Al-Men Oy, Luoma-aho https://kauppa.al-men.fi/product/78/alumiinilevy-5-mm-aw-5754---pintakasittelematon

Kaapelia 2,5 mm^2, kela Motonet Oy, Kuopio https://www.motonet.fi/fi/tuote/481490/autojohto-2-5mm-100m-musta

Ruostumattomat pultit ja
mutterit

Biltema, Kuopio https://www.biltema.fi

Sähköasennusputki, 20 mm Puuilo Oy, Kuopio https://www.puuilo.fi/epages/puuilo.sf/fi_FI/?ObjectPath=/Shops/2014011303/Products/10121037
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Kutistemuovia, 32 mm, 1200
mm pätkä

Instele Oy, Kuopio http://www.instele.fi/

Pleksimuovia 5 mm paksua Puuilo Oy, Kuopio https://www.puuilo.fi/epages/puuilo.sf/fi_FI/?ObjectPath=/Shops/2014011303/Products/10068780

Ruostumattomat U-pultit, 25
mm putkeen

System Lahti Oy,
Kotieläintarvike.fi

https://www.kotielaintarvike.fi/tuote/u-pultti-m6-26x65x40mm-%C3%B8=25mm/70066-2/

Dyneema-lankaa, vahvuus 1
mm, 1 kela

Hong Kong
https://www.hongkong.fi/fi/kalastus-ja-veneily/kalastus/kalastustarvikkeet/vetouistelu/planer-
hardcore-plaanarikuitu-100-m/p/2656651/

Kuuntelukokemuksia

Kun vertailukohdaksi otetaan kuuntelukokemus 20 ja 15 metrin pyöritettävästä yhdistelmädipoliantennista, muodostuu Hexbeamilla kuuntelusta
mieleenpainuva kokemus. Vaikka radiokelit syksyllä 2018 olivat auringonpilkkuminimin johdosta vaatimattomat eikä kaukomaita ollut juuri
tarjolla, tarjosi Hexbeam tuntuvan parannuksen kuuluvuuteen ja oma lähetekin meni paremmin perille. Kokemus vastasi sitä, että radiokelit olivat
yhtä-äkkiä pompanneet ylös ja asemien joukossa saattoi erottaa kaukaisempia kohteita, joita aiemmin ei kuullut. Toki tuntemukseen sisältyy vahva
subjektiivinen elementti, mutta raporttien parantuminen yhteydenpidossa kautta linjan vaikutti todelliselta. Paikkakunnan konkariamatööri vahvisti
lisäksi, että radiokelit eivät olleet parantuneet antennien vaihtumisen aikana - pikemminkin päinvastoin.

Ehkä parhaimman suorituskykyarvion antennin ominaisuuksista saa, kun saa yhteyden kaukoasemaan ja raportit vaihdettua. Tällainen tilanne sattui
13.09.2019 aseman T30L kanssa. Se kuului 20 metrin bandilla FT8-modella raportilla +01 ja tänne päin sain raportin -12. Yhteysyritys onnistui
suoraan ensimmäisellä kerralla. Täällä päässä tehoa oli noin 500 W. Samaan aikaan Euroopasta yrittämässä näytti olevan toista kymmentä
muutakin. T30L:n kotisivuilla todettiinkin realistisesti "We conclude that we are very far away from Europe and only the ones with good antennas
have managed to get into our log." Ks. viite 8.

Merkille pantavaa oli myös se, että Hexbeamin pääkeila oli leveä, eikä antennin suuntaamisella ollut niin kriittistä merkitystä. Dipoleille tyypilliset
syvät sivuminimit tuntuivat puuttuvan tai ainakin olevan heikentyneet. Ts. uudella antennilla kuuli asemia, jotka olivat 90 asteen kulmassa
pääsuuntaan nähden. Toisaalta dipolille tyypilliset saman suuruiset etu- ja takakeilat olivat nyt korvautuneet niin, että takakeila oli selvästi
huonompi kuulemaan asemia kuin etukeila.

Paikallisten rutinoiden kuuluvuuseroista dipolin ja Hexbeamin välillä on vaikea mennä tekemään johtopäätöksiä. Antenneja pitäisi vertailussa
käyttää yhtä aikaa vaihtokytkimen avulla vuoron perään vaihtaen. Päivien tai viikkojen aikaero romuttaa vertailun objektiivisuuden.

Loppupäätelmiä

Yllä olevasta tekstistä ja kuvista voi päätellä, että kyseessä ei ollut mikään pieni ja hetkessä toteutettava rakenteluprojekti. Vaikka netissä olevat
ohjeet olivat seikkaperäiset, vaati soveltaminen Suomen oloihin omat kiemuransa. Jo tarvikkeiden hankkiminen vei aikaa ja useampia rautakauppoja
ja autotarvikeliikkeitä piti tutkia läpikotaisin. Onneksi valmiita sovellettavia osia lopulta löytyi ihan paikkakunnalta eivätkä ne pääsääntöisesti olleet
kalliitakaan.

Alkuperäisen netistä katsotun suunnitelman muokkaaminen niin, että rakenteesta tuli vahvempi, monimutkaisti rakennetta selvästi. Itse antennin
säteileviin ominaisuuksiin muokkauksella tuskin oli vaikutuksia.

Käyttökokemukset antennin mekaanisesta kestävyydestä ovat vielä rajoittuneet, mutta yhden kovan lumimyrskyn antenni ehti keväällä kokea.
Kuvatusta videosta päätellen antenni selvisi tilanteesta kunnialla tilapäisessä virityspaikassaan. Alkuperäisen suunnitelman mukainen
prototyyppiantenni koki aiemmin talven aikana useammankin myrskyn ja lopulta vaurioitui uudenvuoden yönä keskiökiinnityksen osalta. Kiinnitys
mastoputken yläpäähän oli L:n muotoisella 3 mm:n paksulla rautakulmalla, joka kovassa tuulessa taipui ja antenni tilttasi 80 asteen kulmaan
ylöspäin. Muuta ongelmaa rakenteeseen ei tullut. Uudessa versiossa tämä kiinnitys on nyt hoidettu paksummalla laipallisella ruostumattomasta
teräksestä valmistetulla maatukisovitteella, kuva 6.

Antennin rakenteessa on monta yksityiskohtaa, jotka kertautuvat tekijällä kuusi. Ei riitä, että saa valmiiksi yhden säteilijä- ja heijastajaparin, vaan
pitää tehdä myös ne jäljellä olevat viisi kappaletta. Sama koskee lasikuituputkien sahausta ja maalausta. Kiinnityksissä kertautuminen näkyy myös.
Syöttöelementin ja sen tukiputken geometria muodostaa oman haasteensa. Alkuperäisissä ohjeissa balunin kiinnitystä ei neuvota ollenkaan, joten
tässä sekin aiheutti omat miettimisensä. Edelleen keskiön rakenne muodostui monimutkaiseksi, koska alkuperäisten ohjeiden mukaisia
kiinnityselementtejä ei paikkakunnan rautakaupoista sattunut löytymään.

Vastaavien antennien nostoista kuvattujen nettivideoiden perusteella erilaisia nostotapoja näyttää olevan yhtä paljon kuin on nostajiakin. Tässä
esitettyä tapaa ei vielä ole näkynyt käytettävän, mutta syy lienee se, että muiden käyttämät mastot ovat olleet korkeampia. Vaikka Hexbeam ei
itsessään ole painava (noin 12 kg), on antennin ulottuvuudet sen verran suuret, että tuulisella ilmalla sen käsittely tarvitsee voimaa. Kuitenkin
antenni on kokonaisuutena kompakti ja tuuleen osuva pinta-ala symmetrinen. Tämä auttaa kestämään navakoitakin myrskyjä. Symmetrisen
rakenteensa ansiosta antenni ei helposti muodosta rakennetta rikkovia värähtelyitä.

Lopuksi todettakoon, että Hexbeamin koko ei sittenkään ole niin mahdottoman suuri. Sen kääntösäde (3,25 m) on itseasiassa pienempi kuin
täysimittaisen 20 metrin dipolin.
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