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Ýmsar hugmyndir.

• Loftnet.
• Turnar.
• Radíalar.
• Staðsetning.



Turn með yagi og sloper.



Stakkað stefnuvirkt.



Turninn sem loftnet f. 160 og 80 m.
Yagi 10 – 40 m og toppattur. 

80 metra fæðilína.

160 metra fæðilína.

Radíalar.



Loftnetsval. 

• Eitt loftnet eða mörg loftnet ?
• Krafan : Stefnuvirkt fjölbanda net.
• 10 – 40 metrar.
• Yagi, Logperiodic eða Quad ?
• Mikið skoðað og spekúlerað um loftnet.
• Samanburður loftneta, sjá CQTF 2.tbl.2009. 



Ýmis loftnet skoðuð.

• SteppIR
• M2
• Titanex
• Cupical Quad
• R-Quad
• OptiBeam
• Giovanni



SteppIR MonstIR



SteppIr DB 36



M2 logperiodic



Titanex quad 160 – 10 m.



R – Quad, 40 – 10 m.

Lengd = 10 m 

Breidd = 7,8 m

Þyngd = 125 kg

Vindfang = 2,6 m2



Fyrir valinu varð :
OptiBeam 18-6



OptiBeam 18-6, helstu tölur.



OptiBeam 18-6 uppbygging.



OptiBeam, málsetningar.



Demonstration Sleeve Elements.



Demonstration Sleeve Elements.



OptiBeam 18-6 40 m



OptiBeam 18-6 20 m.



OptiBeam 18-6 17 m.



OptiBeam 18-6 15 m.



OptiBeam 18-6 12 m.



OptiBeam 18-6 10 m.



Rótorinn valinn miðað við loftnet.



Rótor, Prosistel PST 71D.



Fyrsti áfanginn.

• Haft samband við byggingafulltrúa.
• Loftnetið ákveðið og pantað.
• Rótorinn valinn og pantaður.
• Sjá samanburð loftneta og heimsókn til 

OptiBeam, CQTF 2.tbl 2009.
• Ákveðið að shunt feeda turninn.
• Fyrir 160 og 80 m.
• OB 18-6 er án 30 metrana en hugsað fyrir vír 

seinna meir.



Stjórnsýslan.

• Þá var kominn tími til þess að sækja um leyfi.
• Skila þarf inn bygginganefndarteikningu.
• Síðan er grenndar kynning.
• Þá þarf að skila inn burðarþolsteikningum.
• Uppáskrifaðar af byggingameistara.
• Síðan þarf að finna löggildan byggingastjóra.
• Þá loks er framkvæmdaleyfið gefið út.



Bygginganefndarteikning.



OptiBeam 18-6.

• Framleiðslunúmer 12.
• Byrjað að setja saman, fyrst inni.
• Síðan úti og girt í kring til að verjast ágangi

forvitinna húsdýra.



Element sitja í plast baulum.



Samsetning á bómu.

Bóman 75 x 75 mm

4 stk laskar eru innan í bómunni.

Rær eru þrykktar  í flat-álið

12 mm boltar.



OB 18-6 40 m spóla.



OB 18-6 40 m spóla.



OB 18-6 spóla á 40 m drifna 
elementinu.

Vegna styttra 40 m elementa er impedance 30 Ohm
og því notuð spóla til þess að breyta í 50 Ohm.



OB 18-6 balun 1:1



OB 18-6

Viðbótar stag



OB 18-6, auka stag.



OB 18-6 auka stag.



OB 18-6 stag á drif elementum.



OB 18-6 ytri endi á decoupling stubs.



OB 18-6 miðja á decoupling stubs.



OB 18-6 innri endi á decoupling stubs.



Auka stag á eliment.



Samsetning ObtiBeam elementa.
Sexkant bolti.

Ytra rör.

Innra rör.

Lásró og skina.



OB 18-6 auka stag.



OB 18-6



OB 18-6 að verða klárt.



OB 18-6 samsett úti á túni.



OB 18-6 samsett og tilbúið.



OB 18-6



Turninn.



Hvernig turn ?

• Teleskóp ?
• Fellanlegan ?
• Ál, stál ?
• Lítinn, stóran ?
• Grind eða rör ?



Margir turnar skoðaðir.

• Luso.
• US Tower.
• Rohn.
• Universal towers.
• Tashjian Towers.
• Heimasmíðað.



Luso telescope.



US Towers.



Texas towers.



OptiBeam á Hummel ál turni.



Aluma Towers.



Sleði utan um turn.



Sleði utan á turn með löm.



Tillt löm fyrir loftnetsbómu.



Turn með löm, tvískiptur.



OptiBeam á tilt plötu.



19 m þrístrendur.



24 m þrístrendur.



25 m þrístrendur.



25 m ferhyrndur.



Þessi útfærsla valin.
Yagi 10 – 40 m og toppattur. 

80 metra fæðilína.

160 metra fæðilína.

Radíalar.



Radíalar.

128 stk.

L = 41 meter.

Samtals 5.248 metrar.

4 m á milli  í úthring.

Buried radials.

L.B.Cebik.



Hve háan turn ?



Hæð frá jörðu, 7 MHz.

TF3AM



Hæð frá jörðu, 14,1 MHz.

TF3AM



Hæð frá jörðu, 21 MHz.

TF3AM



Hæð frá jörðu, 28,5 MHz.

TF3AM

Svört lína 24 m.

Blá lína 20 m.



Byrjað að smíða turn, leyfin klár.
• Ákveðið að hafa turninn 24 metra háan.
• ( aðeins teygt á hæðinni )
• Heila grind, sjálfstandandi. Þ.e. án staga.
• Fenginn 18 metra ljósamastursgrind hjá
• Ægi, TF2CT í Stykkishólmi.
• Smíðuð 6 metra grind til hækkunar.
• Ákveðið að hafa rótorinn niðri.
• Hannað rótorhús með burðarlegu.
• Hannað drifskaft með stýrilegum o.fl.



Turn, helstu mál.



Að festa turninn niður á sökkul.

• Útfærsla Almennu Verkfræðistofunnar lögð
til hliðar.

• Ýmsar hugmyndir skissaðar upp.
• Endirinn var að smíða Té-laga bita og leggja 

hann í steypuna.
• Með festibaulum og stilliboltum.



Turnsökkull, járnateikning.



Turnsökkull, snið ofan.



Krókur og stillibolti.



Riss af króki og stillibolta.



Undirstaða, Té biti.



Bauluriss fyrir Té bita.



Té biti, endanleg festing í steypu.

36 mm snittteinar.

25 mm steypustyrktarstál.

Lamir



667 kg á pallinum.

Suðutækt kambstál.



Byrjað að setja saman járnagrindina.



Við smíðina var ma. stuðst við :

• Eitt og annað úr bók Johns Devoldere ON4UN 
• Low-Band-Dxing  notað beint og óbeint. 
• Loftneta handbók ARRL.
• Up The Tower eftir Steve Morris K7LXC.
• Internetið.
• Og síðan ekki síst úr viskubrunni fjölmargra
• ÍRA félaga.



ON4UN turn í endurbyggingu.



ON4UN, þrýstilega.



ON4UN, þrýstilegan smurð.



ON4UN loftnets rótor.



ON4UN turnsökkull.



Luso turn undirstaða.



Byggingareglugerðin segir :

• Turninn verður að falla undir reglugerðir.
• Burðarþol miðað við vindálag, ísingu ofl. 
• Innfluttan turn þarf að teikna upp og reikna.
• Innfluttningur því óraunhæfur vegna 

kostnaðar.





Unnið við blakkar arma.



Drifskaft og millilega.



90 ( 88,9 x 4,05 )mm drifskaft.



75 (x 2.9) mm drifskaft.



Topplega og armar f. Vírablakkir.

Sleði er utan á turngrindinni fyrir kapla.



Armur og vírablökk.



Bómufesting fyrir 18-6.

Kaplar teknir út úr drifskafti.



Neðra úrtak.

Neðra úrtakið er ca 2 metra fyrir ofan rótor.



Stagfesting.



Stag.



Stög og einangrarar.



Jarðbundið yfir flangsa.



Turntoppur.



Neðri topplega. 



Tengihús og rótorhús.

Kapalrör tekið inn í tengihús up í gegn um sökkul.

Burðarleguhús.



Burðarlega fyrir drifskaft.
Burðarlegu flangs.

Ásþétti.

Burðarlega SKF 52310.

Smurgöt.

Ásþétti.

Rótorflangs.

Rótoröxull.

Burðarleguhús.

D= 40 mm

Þrýstiálag max 88 kn. 



SKF 52310 burðarlega.



Jarðbinding.



Útfærslan á jarðbindingunni.

Koparskaut 25 x 2500 mm

Grunnvatn.

Móhella.

Jökulgrús.

Margþættir eir strengir tengdir koparskautum og bundið við járnagrind.



Kaplar lagðir í jörð.



100 mm plaströr milli turns og sjakks.



Nú kom babb í bátinn !!

• Turninn verður ekki shunt-feedaður !!
• Til þess að nota Yagi sem topphatt verða öll

elementin að vera fest beint við bómuna.
• Öll element á OB 18-6 eru einangruð frá 

bómu.
• Sama gildir um SteppIR.
• Menn hafa sett reley yfir drifnu elementin.



Nú þurfti að hugsa allt upp á nýtt.

• Niðurstaðan :
• Setja OptiBeam OB 1-80+ fyrir ofan 18-6.
• Víramöguleikarnir enn til staðar.  
• Færa turninn að hlöðunni til þess að,
• Eiga plássið til góða fyrir 160-80 m vertikal.
• Sleppa því að leggja veg út á tún fyrir 

steypubíla og fjarlægja veginn aftur !



OptiBeam 1-80+ 



OB 1-80+ málsetningar.



OB 1-80+ helstu tölur.



OptiBeam 18-6 og 1-80+



OB 1-80+, spólur.



OB 1-80+ miðja.

Balun 2 : 1

Spólur.

Skiptireley



OB 1-80+ styttingar spóla.



Stag á OB 1-80+ elementi.



Festiplatti fyrir OB 1-80+.



OB 1-80+ endloading.



Fyrsta skóflustungan.



Skrafað og skeggrætt.



Spáð í rafmagnskapal.



Húkkað í járnagrindina.



Byrjað að steypa.

12.5 m3 af steypu fóru í sökkulinn en það eru ca 31 tonn.



Búið að steypa sökkul.



Fæðilínur.

Fyrir valinu varð :
Úr sjakk í turn, LDF4-50A ½“ hardline coax.
Úr tengihúsi upp turn í loftnet, Buryflex.
Auk, rótorkapals og CAT 5 kapals.



Tap í fæðilínum ARRL línurit kafli 24



Buryflex.



Fæðilína ½“ hardline.



Kapaltengi frá Andrew.



Ratpack loftnetaskiptir.



Turninn reistur.

• OB 1-80+ loftnetið sett á turn og reist með.
• OB 18-6 híft upp eftir að turninn var kominn 

upp.
• Gengið frá stögum.



Turninn reistur



Reising



OB 18-6 híft upp



Unnið við OB 18-6



OB 18-6 komið á bás



Lagfært  element. 



Unnið við að festa stag



Útsýnið úr sjakknum.



Fæðilína í 1:1 balun



OB 18-6 , elementa stög.



Frágangur kapla ofl.
Ryðfrír platti undir bolta og ró

Blökk fyrir víra



Bómustögin.



Ryðfrýr platti undir bómubolta



40 m drifna elementið.



Þrep upp í efra loftnet



OB 1-80 samsíða OB 18-6



Glæsilegt.



Glæsilegt útsýni



Sést varla !



Vetrarríki.



OB 1-80+ element brotnar.

• Ofsaveður gekk yfir. 
• Áætlaðir amk 55 m/sek í kviðum.



Brotið OB 1-80+ element.



Brotið OB 1-80+ element tekið niður.



Unnið að viðgerð á OB 1-80+.



OptiBeam 2-80s

Tvöföld stög.



Endurbætt stag f. OB 1-80+.

4 mm Dynema notað í stög.



Rótorinn bilar.

• 10 k viðnámið undir rótornum bilar.



Lélegur frágangur undir rótor



Smur og varnarefni.

• Notað Penetrox á öll samskeyti.
• Notuð fljótandi gúmmíkvoða á allar tengingar.
• Notuð smurolía á alla ryðfría bolta og rær.



And-oxunar feiti notað, á öll samskeyti.



Fljótandi gúmmí, notað á tengi.



Öryggi.

• Klífa ekki turn nema að hafa til þess getu og 
kunnáttu.

• Nota ávallt besta fáanlegan öryggisbúnað.



Öryggisbelti, fallvesti.



Líflína, falllína.



Niðurstaðan.

• OB 18-6 hefur staðið undir væntingum.
• OB 1-80+ virkar fínt í DX en verð ekki var við

mikinn mun eftir hvernig það snýr.
• Öfugt vaff virkar betur innanlands.
• Það verður að vera hægt að fella turn eða 

slaka niður loftnetinu án utanað komandi 
aðstoðar. 



Næsta skref ??



Eða kannski þetta ????

• DB 42 var ekki kominn á markað
• 2009 en all verulegar líkur eru á því 

að það hefði verið tekið fram fyrir
• OptiBeam 18-6 !!



SteppIR DB 42 MonstIR

Lengd = 13,0 m

Breidd = 14.9 m

Þyngd = 108 kg

Vindfang = 1,85 m2

Var ekki komið á markað 2009.


