
Jari Ojala, OH8LQ

Vuonna 2000 rakensin ensimmäisen 80 m:

n yagini, tuolloin rakennettu oli ns. linear-

loaded -malli. ”Linear-loaded” tarkoittaa 

rakennetta, jossa antennin elementtiä on 

lyhennetty ”laskostamalla” esimerkiksi 

vaijerilla. Tämä yagi oli käytössä vuoteen 

2007, jolloin toinen 27 m pitkistä elemen-

teistä katkesi.

Lineaarisesti kuormitetulla antennilla 

pääsi workkimaan 3,525 -3,65 -3,775 MHz:

n taajuuksille +- 25 -40 kHz muuttamalla 

laskostuslenkin pituutta eli oikosulkemalla 

sen releellä.

Kesällä 2009 tuli ajankohtaiseksi korjata 

antenni ja laittaa se uudelleen ylös. Vaih-

toehtoja olivat kunnostaa alkuperäinen an-

tenni ennalleen tai rakentaa uudenlainen, 

vanhan antennin pohjalta saaduista koke-

muksista viisastuneena. Vanhaa antennia 

tutkittuani ja simulaattoreita hetken käy-

tettyäni päädyin muuttamaan radikaalisti 

antennin rakennetta ja periaatetta, mah-

dollisimman paljon vanhan osia hyödyntä-

en. En tarkoita tätä kirjoitusta rakennusoh-

jeeksi, mutta se joka osaa tehdä antennin, 

muutenkin pystyy saamaan tästä vinkkejä 

ja ottamaan kokemuksista opiksi! Ainahan 

voi kysyä lisää!

Antennin suunnittelu

Suunnittelun pohjana käytin 40 m:n keloilla 

lyhennettyä antennia, jonka aluksi skaa-

lasin suoraan 80 m:lle. Saaduilla mitoilla 

aloitin simuloinnin. Halusin puomin mah-

dollisimman lyhyeksi, ja skaalatuilla mitoilla 

puomi olisi ollut n. 11,5 m pitkä. 

Kun olin löytänyt oikeat elementin pituu-

det, kokeilin puomin pituuden vaikutusta 

etu-takasuhteeseen, vahvistukseen ja im-

pedanssiin. Impedanssihan yleensä laskee, 

kun puomia lyhentää. En edes ollut ajatellut 

saada impedanssia suoraan 50-ohmiseksi, 

mikä tuntuu nykyisin olevan tärkein ominai-

suus monissa antennimitoituksissa.

Kokeilin lyhentää puomia ½ m:n välein ja 

katsoin miten suuntakuvion käy. 11 m:n ja 

lopulta valitulla 8 m:n puomilla ero vahvis-

tuksessa on n. -0,4 dB, etu-takasuhteessa 

2-elementtinen lyhennetty yagi-antenni 80 m:lle

Elementin kiinnitys.

Antenni mastossa. Viimeisiä kytkentöjä tekee OH8KTN.

Elementin tuenta.
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parannusta vajaa 9 dB ja impedanssi n. 20 

ohmia. Mielestäni vahvistuksen ero on mar-

ginaalinen, mutta huomattavasti parem-

masta etu-takasuhteesta olisi enemmän 

hyötyä kuin 0,4 dB:stä vahvistuksessa!

Seuraavaksi piti miettiä kuinka vaihde-

taan CW- ja SSB-bandien välillä, koska an-

tenni on varsin kapeakaistainen, n. 25 kHz 

alle 2:1 SWR:llä. Olin aikaisemmin tutkinut 

netissä olevaa VE6WZ:n antennia, jossa 

taajuutta muutetaan elementin puolivälissä 

olevilla keloilla, ja päätin tehdä vastaavan-

laisen systeemin.

Antennissa olevat kapasitanssihatut 

ovat poikkeus ennakkosuunnitelmiin. En-

simmäisissä elementin mittauksissa kävi 

ilmi mitoitusvirhe pidennyskelassa. Kelan 

induktanssi oli liian pieni, jolloin elementtiä 

olisi pitänyt jatkaa. Tämähän olisi ollut vai-

keaa ja lisännyt elementin kärkien painoa. 

Mietin mitä tekisin ja hoksasin: miksi en ko-

keilisi hattua? En ollut koskaan aikaisem-

min käyttänyt yhdessäkään antennissani 

kapasitanssihattua, joten se oli aivan uusi 

tuttavuus. 

Hatuksi otin kaksi kahden metrin mit-

taista 15 mm:n alumiiniputken pätkää, jot-

ka kiinnitin X:n muotoon heti kelan jälkeen 

elementtiin, ja niinpä vain pääsin jo lähel-

le oikeaa resonanssitaajuutta yhdelläkin 

hatulla, joten ei kuin hattu myös toiseen 

päähän elementtiä ja putkien pätkiminen 

oikeisiin mittoihin.

Käytännön kokeilun jälkeen laitoin hatut 

myös simulointimalliin ja tutkiskelin niiden 

vaikutusta. 

Mekaaninen rakenne

Antennin elementit ovat lyhennettyinäkin 

kohtuullisen pitkät, n. 26–27 m, joten me-

kaaninen rakenne on haastava. Tavoite olisi 

saada antennista mahdollisimman kevytra-

kenteinen lujuudesta tinkimättä. Keveysta-

voitteiden takia elementtien kärjissä on 7 

m lasikuitua, jonka sisään on pujotettu 2,5 

mm:n alumiinilanka. Lasikuituputkena on 

käytetty 9 m:n teleskooppi-ongenvapoja, 

joista on jätetty kaksi ohuinta jatkoa pois.

Elementit ovat keskeltä katkaistuja, ”Linear loaded” -elementti.

”Hatullisen” elementin virrat.

”Hatuttoman” elementin virrat.

Kapasitanssihattu. Trappikela.

keskieristeenä on käytetty lasikuituput-

kea. Ongenvavat on liitetty kelojen runko-

na käytettyyn lasikuituputkeen epoksilla 

ja lasikuitukankaalla sovittamalla. Lisäksi 

lasikuitujen läpi menee kapasitanssihattu-

jen kiinnitysruuvi, jolla estetään hatun pyö-

rähtäminen. Kapasitanssihatut on kasattu 

kuvissa näkyvällä tavalla kulmapalaan, 

joka on kiinnitetty klemmarilla elementtiin. 

Hatun kytkentä on varmistettu lyhyellä joh-

dolla kelan ja alumiinilangan liitokseen.

Elementin tuentaan käytetään Dynee-

ma-narua, (lienee vastaavaa kuin kevlar?), 

joka ei juurikaan veny ja lisäksi naru on 
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sä kierroksessa ja hienosäädön kelassa on 

neljä tapitusta joka kierrokselle. Kolmes-

sa tapituksessa on releet, joilla valitaan 

montako kierrosta kelasta käytetään. Näin 

antennin resonanssitaajuutta saadaan 

säädettyä n. 20 -25 kHz:n portain. Kelois-

sa olevat ylimääräiset kierrokset voisi jät-

tää pois, koska nythän tiedetään, montako 

kierrosta tarvitaan siirryttäessä 3,8 MHz:

stä 3,5 MHz:iin. Kummassakin elementissä 

on samanlaiset viritysboksit, paitsi syöttö-

elementin boksiin on lisätty ”hairpin”-sovi-

tuskela. Releiden ohjausjohdot on liitetty 

yhteen ja tuotu alas yhdellä kaapelilla.

Viritys

Antennin elementit viritetään kokoamisen 

jälkeen oikeille resonanssitaajuuksilleen. 

Taulukossa on laskettu tälle mitoitukselle 

resonanssit. Elementit viritetään ensin il-

man viritysbokseja korkeimmalle halutulle 

taajuudelle. Tämän virityksen tein muut-

tamalla kapasitanssihatun mittaa, eli pät-

kimällä kapasitanssihatun putket sopivan 

mittaisiksi sekä nostamalla elementin mit-

tauksen ajaksi n. 8 m:n korkeuteen maasta. 

Resonanssi muuttuu hiukan, kun antenni 

nostetaan paikoilleen mastoon. Tämän ta-

kia kannattaa elementit virittää menemään 

hiukan yli bandirajojen kummastakin pääs-

tä.

Elementtien resonanssitaajuudet 

antennin resonanssitaajuuksilla
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4,475 4,523 4,396 OFF OFF

3,500 3,537 3,438 OFF K4

3,525 3,562 3,462 OFF K5

3,550 3,588 3,487 OFF K6

3,575 3,613 3,512 K1 OFF

3,600 3,638 3,536 K1 K4

3,625 3,664 3,561 K1 K5

3,650 3,689 3,585 K1 K6

3,675 3,714 3,610 K2 OFF

3,700 3,739 3,634 K2 K4

3,725 3,765 3,659 K2 K5

3,750 3,790 3,684 K2 K6

3,775 3,815 3,708 K3 OFF

3,800 3,840 3,733 K3 K4

3,825 3,866 3,757 K3 K5

3,850 3,891 3,782 K3 K6

Antennin impedanssiksi tulee n. 20 ohmia, 

joten se täytyy sovittaa 50 ohmiin. Sovituk-

sen tein lisäämällä kelan syötön rinnalle ns. 

hairpin:in. Kela on mitoitettu keskelle ban-

dia (3,675 MHz), mistä johtuen kummassa-

Suuntakuvio 8,5 m:n puomilla.

Suuntakuvio 11,5 m:n puomilla.

Sähköinen rakenne

Pidennyskelat olen tehnyt suoraan sen 

45 mm:n lasikuituputken päälle, jolla ele-

mentti katkaistaan. Kela on käämitty 2,5 

mm:n kuparilangalla. Kela on kompromissi 

keveyden ja Q-arvon välillä. Kelan häviöt 

saataisiin huomattavasti pienemmiksi, jos 

se tehtäisiin suuremmalla halkaisijalla ja 

materiaali olisi pinta-alaltaan suurempaa 

muotokuparia (skin effect).

Elementtien viritykseen CW/SSB-ban-

deille käytetään kelaa, joka on jaettu kah-

deksi erilliseksi kelaksi. Karkean säädön 

kelassa on neljä tapitusta joka neljännes-

lujaa ja kevyttä. Dyneemalle on olemas-

sa omat silmukkalukkonsa, koska naruun 

tehdyt solmut eivät pysy kiinni. Tuenta on 

tehty kahteen suuntaan yläviistoon. Seu-

raavassa versiossa tulen tekemään tuen-

nan kolmeen suuntaan ja ehkä kahdesta 

kohdin elementtiä.

Puomi on 80x3 mm:n alumiiniputkea, 

joka on tuettu yhdellä vaijerilla. Elementit 

on kiinnitetty puomiin alumiinilatoilla U-

pultein. Elementit pitää eristää puomista. 

Eristeet on tehty paksuseinäisistä vesijoh-

toputken pätkistä, jotka on pujotettu alumii-

niputken päälle klemmarien kohdille.
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Elementin virityskelojen kytkentä.

kin päässä bandia on hiukan epäsovitusta. 

Tässä antennissa SWR on n. 1,3:1 bandin 

reunoilla. Taulukossa esitetyillä kaavoilla 

pääsee riittävän lähelle oikeaa kelan in-

duktanssia. Kelan käyttö vähentää myös 

staattisia rutinoita kuuntelussa, koska se 

oikosulkee syöttökaapelin tasasähkömie-

lessä. Lisäksi tarvitaan pätkä koaksiaali-

kaapelia virtabaluniksi käärittynä. 

Kokemuksia 

Antennia varten on oma 42 m:n mastonsa, 

jossa antenni on heti haruslaakerin yläpuo-

lella n. 37 m:ssä. Jos masto ei olisi ollut 

valmiina ennen antennia, olisin nostanut 

haruslaakerin 41 m:iin, jolloin antennin olisi 

saanut korkeammalle. Maston yläharukset 

on pätkitty 160 m:n antenniksi, joka odottaa 

vielä syöttökaapelien asennusta.

Antenni on pysynyt ylhäällä nyt reippaat 

puoli vuotta ja toivottavasti pysyy jatkos-

sakin. Ahkeran workkimisen tuloksena lo-

kikirja (paperi) on täyttynyt DX-QSO:ista, 

W, JA, VK, afrikkalaisia jne. Juuri eilen 

VP8 piti pile-uppia CW:llä, kaksi kutsua 

ja QSO oli valmis! Vertailuantennina on 

ollut 4SQ, joka on melkein aina hävinnyt 

yagille, jolla on jopa jonkinlainen suunta-

kuviokin; jos workkii USA:han niin joutuu 

pyöräyttämään, jotta kuulisi kunnolla japa-

nilaista! Myös kotimaan QSO:issa antenni 

on toiminut!

Jatkokehitystä

Mekaanista rakennetta pitää parantaa, jos 

joutuu käyttämään antennia alhaalla syys-

tä tai toisesta. Olen miettinyt rakennetta 

uusiksi, ja puomiksi voisi laittaa kevyttä 

teräsristikkoa ja elementtien tuentaa lisä-

tä/muuttaa paremmin tukevaksi. 

Ehkäpä elementtien pidennyskelat sopi-

valla tavalla kytkemällä voisi saada nopean 

180 asteen suunnanvaihdonkin muuttamal-

la heijastimen lennossa suuntaajaksi. Täl-

löin pitäisi kummankin elementin releiden 

kaapelit tuoda erikseen alas.

Simulointien mukaan voisi ehkä laittaa 

kerrostetutkin antennit, vaikka alimmai-

nen tulisikin melko matalalle, vain 17 m:n 

korkeuteen. Voi vain kuvitella kuinka isol-

ta antenni näyttäisi noin matalalla! Tulen 

pistämään simulointimallit, lisää mittoja ja 

infoa nettisivuilleni www.oh8lq.com.

Veli Salo, OH8HTG

Häiriötasojen jatkuvasti noustessa radio-
amatöörit ja DX-kuuntelijat ovat joko siirty-
neet vähemmän haastavien harrastuksien 
pariin tai jatkavat harrastusta häiriöiden niin 
salliessa.

Jotkut onnelliset omistavat kesä- tai 
muun QTH:n, jossa häiriöt ovat vähäisem-
mät, ja workkivat sieltä, toiset taas etäoh-
jaavat maalla sijaitsevaa asemaansa city-
asunnosta käsin ja jotkut (joutilaat) ajelevat 
kusoilemaan paikan päälle.

Ne, joilla ei ole häiriövapaata QTH:ta, 
workkivat sitä mitä kuulevat tai luulevat 
kuulevansa...

Omalla kohdallani luulin onnen potkais-
seen, kun uusi QTH oli maaseudulla, ja 
aluetta halkoo ”vain yksi 20 kV:n linja”.

Todellisuus oli kuitenkin toista; HF:llä 
monialuevertikaalin ja monialuedipolin 
sieppaamat bandien ”pohjarähinät” olivat 
liki samaa tasoa kuin taajamassa.

Kuivalla ilmalla kyseinen 20 kV:n linja 
osoittautui suurimmaksi häiriön aiheutta-
jaksi, häiriöt ulottuvat pahimmillaan 2 m:n 
bandille saakka.

Sadeilmalla PLN ( Power Line Noise ) 
hellitti, ja nyt pystyi suunta-antennilla pai-
kallistamaan viallisia kylmälaitteita, katu-, 
mainos- ym. valoja ja kauempaa teollisuus-
alueen suurtaajuuskuumentimia, taajuus-

muuttajia jne - eli ihan 
samat häiriölähteet kuin 
taajamassa.

Häir iöi lmoitus tuot-
ti Murphyn lain mukaan 
monta peräkkäistä sade-
päivää, jolloin eivät sen 
enempää radiotarkkailun 
kuin minunkaan vastaan-
ottimeni kuulleet pahimpia 
häiriöitä.

Taajamassa

HF-alueella hyödylliseksi 
osoittautunut MFJ 1026 
-häiriönpoistaja [1] onkin 
tarpeen myös maalla.

Ainoana puut teena 
ko. vimpaimessa on sen 
taajuusalueen rajallisuus 
rigini taajuusalueen ylä-
päässä; ei siis HF-alueel-

la vaan 50 MHz:lla ilmenevä hyötysignaalin 
suurehko vaimentuminen. Osaava voi toki 
”siirtää” laitetta toimimaan ylempänä (tai 
alempana, ohjeita löytyy internetistä). Kos-
ka laitteen käyttökelpoinen kaistanleveys 
on noin 30 MHz(?), ja toinen suosikkiban-
dini löytyy rigin taajuusalueen alapäästä eli 
160 m, päätin jättää kolvin kylmäksi.

Muualta neuvoja etsiessäni löysin ”koh-
talotoverin” 50 MHz:n bandilta: Doug, 
G0UYC, oli rakentanut Trev’in, G3ZYY, oh-
jeen mukaisen laitteen ja suositteli sellaisen 
kokeilemista.

Kaupallisia laitteita, jotka toimivat myös 
50 MHz:n alueella, valmistavat ja myyvät 
ainakin Timewave ja WiMo. Timewaven lai-
tetta en yrityksistä huolimatta käsiini saa-
nut, ja WiMon saaminenkin tiesi pitkää 4 
kk:n odotusta...

Joten seuraavassa on lyhyehkö vertailu 
vain WiMon ja MFJ:n purkkien välillä (huom. 
vain) HF:llä.

50 MHz:lla vertailulaitteen on valmista-
nut em. OM Douglas, G0UYC.

Kuunteluvertailussa

Antennina HF:llä käytettiin OCF-monialue-
dipolia ja häiriönsieppausantennina kaupal-
lista monialuevertikaalia.

Mittalaitteena toimivat omat korvat ja vi-
suaalisena apuna radion S-mittari.

Häiriösignaalina oli kuivan pakkaspäivän 
esiin tuoma S8-S9 -tasoinen pääasiassa 20 
kV:n linjan säteilemä rätinä ja rutina.

Hyötysignaalina toimi naapuriaseman 
(OH8US) antama katkottu kantoaalto.

160 m: MFJ:lle en saanut vertailulaitetta, 

QRM/QRN-häiriönpoistajat testissä

Kirjoittajan välineet QRM/QRN-taistoon: IC-756 Pro3, 

jonka päällä MFJ-1026 ja bandikohtainen häiriönpois-

taja 50 MHz:lle. Radion oikealla puolella WiMon on 

valmiste.
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