שיתו מופע   Co-Phasingשל אנטנות
מאת אלי קובו

4X4LH

במש השני האחרונות הבאתי לתשומת ליבו של הקורא הרבה סוגי של אנטנות מעניינות מכל קצוות
העול ומכל קצות הזמ )החל אפילו מ  .(1900כמו כ המאמר על בניית בלוני פתר לחלק גדול מהקוראי,
את בניית המתא  בלו בי האנטנה לקו ההזנה.
נראה לי שאנחנו בשלי לגשת בביטחו לדיו על עוד בעיה שהרבה חובבי מתלבטי בה והיא חיבור
המשדר לשתי אנטנות )או יותר( בו זמנית במופע חיובי ולנסות להרוויח עוד קצת עוצמת שידור לכוו ה .dx
הבעיות הכרוכות בנישה מעניינת זו ה לא מעטות ,א כדאי להכיר את הנושא ובהמש אולי ליש משהו
ממנו! אחת הדרכי המקלות היא לשת חבר ,להתנסות  וביחד להתגבר על הבעיות המעשיות – כמו
שנאמר "טובי השניי מי האחד"...
חוק יסוד במערכת כזאת אומר דבר פשוט :א לאנטנה
אחת בעלת שבח כל שהוא ,מחברי אנטנה זהה נוספת
תווצר הכפלת השבח  כלומר יתווספו .dB 3
המצב הבסיסי ביותר הוא של אנטנה אנכית באור
 ,λ/2מוזנת מלמטה ומקרינה נמו לאופק .לעבדיכ
הנאמ אנטנה כזאת על הגג .ראה בשרטוט אנטנה
בודדת ע קרינה שוה לכל הכווני  עיגול.
תוספת של עמוד זהה במרחק  λ/2בפאזה )מופע(
משנה את הקרינה  לדמויית הסיפרה  ,8ניצבת לקו שני
העמודי ובתוספת מיידית של ! dB 3
תוספת של קואקס באור  λ/2ומפסק או ריליי ,משנה
את היחסיות בי שתי האנטנות .איור 2
*מפסק פתוח מכניס את חתיכת הקואקס ) (½λומשוה
בכ את שני הצדדי לבי הקואקס המזי – הקרינה
הופכת לניצבת לקו שני העמודי.
*סגירת המפסק מביא את הגל לצד הימני ) (¼λלפני
הגעתו לצד השמאלי ) ,(¾λגור לאנטיפאזה ומסובב
את כוו הקרינה ב  – 90ºבאותו קו של שני העמודי.
איור  :1השינוי שיחול ע עוד אנטנה זהה
זאת הצורה הפשוטה ביותר של מערכת כזאת,
שמתאימה מאד להתנסות ראשונה.
א לא היו על הגג שלי חצי תרייסר קולטי שמש ,הייתי מוסי את העמוד השני כבר מחר בבוקר!!!
מצב מעניי במיוחד נוצר כאשר מוסיפי עמוד
שלישי או רביעי ואז נית לשנות את אופיי
השידור לכוו הרצוי ב  360מעלות ע אופייני
קרינה משתני .עיי ב .ARRL Handbook
השיטה הזאת שימושית מאד בתחנות שידור
מסחריות .ה מקבלות רשיו שידור תו קביעה
מוקדמת של אזור הכיסוי המבוקש ואת אופיי
השידור התוא לכ.
לעומת ,תחנות כמו ה  ,BBCשמשדרות בהרבה
שפות להרבה ארצות ,הוסיפו מתק שמשנה
"בהנ בורר" את המופע בי האנטנות ובכ את
כוו השידור .יש להדגיש שמדובר על שידור
בתדר אחד בלבד – ועל האנטנות וקטעי הקואקס
להיות כול בתהודה על אותו תדר .זה מקשה על
צורת העבודה האופיינית הניידת של חובבי רדיו.

איור :2שנוי כוו ב 90º
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כמוכ יש להרחיק את האנטנות אחת מהשנייה לפחות חצי אור גל ,כדי לאפשר פריסה ומיצוי מלא של
אופיי הקרינה של כל אחת מה ,איור  ,(A)3וכדי למנוע השפעה הדדית ביניה ) ,(Bשמחזירה את המצב
ליכולתה של אנטנה אחת בודדת.

איור  A :3אופיי של אנטנת יאגי אחת :B .שתי אנטנות קרובות מדי .בשרטוט השמאלי יש מיצוי מלא של
רעיו הסופרפוזיציה של הכווניות של  nאנטנות.

איור  :4שתי חתיכות הקואקס שמחברות את שתי האנטנות למשדר
כאשר מדברי על חיבור שתי אנטנות מניחי שה בנויות לאותו תדר ומציגות התנגדות מדויקת של .50Ω
כידוע חיבור במקביל של שני "נגדי" כאלה יית  .25 Ωמה עושי? משתמשי בשתי חתיכות קואקס 75Ω
באור  ¼λומחברי דר מחבר טי למשדר .העכבת של קו שידור  1/4λבצדו האחד נמוכה ובצידו השני
גבוהה .אנחנו מתייחסי לקצה הגבוה כ  .100Ωנוסחת תאו העכבות אומרת שהעכבת של מתא הביניי
מתקבלת ע"י :השורש  של כפל עכבת א' בעכבת ב'Z=√100 x 50 =√5000 = 70,7 Ω :
והתוצאה די קרובה לכבלי קואקס של  75Ωשבהשג ידינו והחיבור של שתי האנטנות באמצע  במקביל ,יית
בדיוק .50Ω
ולמה קטעי בלתי זוגיי ) (Oddשל  ?¼λא לרשותנו יותר מקו ונוכל להרחיק את האנטנות אחת
מהשנייה יותר מ  – λ/2אור הקואקס ביניה לא יספיק .נצטר להזכר בעובדה שעכבת חוזרת על עצמה כל
חצי אור גל .א נארי את הקואקס הדרוש בעוד  ¼λנקבל שני רבעי שה  λ/2ואז לא תהיה
טרנספורמציה! לעומת זאת באור של רבע אור גל ,בו מתקיי מצב קיצוני בצד אחד ומצב קיצוני הפו
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בקצה השני! א נשתמש בכפולות בלתי זוגיות של  ,¼λכלומר בשלושה רבעי או חמישה רבעי )א
המרחק גדול( נחזור למצב ההתחלתי של רבע אור גל אחד  והכל יסתדר בכי טוב.
הכדאיות של מערכת כזו? א נבדוק את השבח )ושאר פרמטרי( של אנטנת ששה אלמנטי ,נמצא
שכדאי לבנות שתי אנטנות זהות של שלושה
אלמנטי ,שביחד יתנו לנו  dB 12יותר מאשר
זאת של הששה.
הקושי הגדול של מערכת כזאת )איור ( AA 5
הוא הסיבוב הסימולטני של שתי האנטנות
לאותו כוו בלי לשנות את המצב הטופוגרפי
בי שתיה .פרוש הדבר שיש להציב אות על
בו באור  λ/2לפחות ואז לסובב את כל
הגעשעפט .יש כאלה שעשו את זה ,א אנחנו
לא מדברי על מיליונרי...
א ג לזה נמצא פתרו :אפשר לעמיד את
שתי האנטנות אחת מעל השנייה )איור(BB 5
הסופרפוזיציה של האלומות של שתיי כאלה
קורת במישור הגובה ומשפרת את הזוית כלפי
האופק .יש שזוית זו מגיעה ל  67מעלות אל
האופק ,חלו!!!

איור  :5הצבת זוג אנטנות
הכוו של קטעי הקואקס לתהודה בתדר שנבחר
נעשית בעזרת אנטנה אנלייזר ונגד קט של
 1 % 100Ωמחובר בצד אחד של מחבר  T
כמתואר בשרטוט .לצד אחד של הקואקס
אפשר לחבר כבר מחבר קואקסיאלי ובצד השני
שלו יש לקצ 9קטעי קצרי עד שמגיעי
לתדר המדויק .כעת אפשר לחבר מחבר
קואקסיאלי ג לצד השני .הדייקני טועני
שהאנלייזר אינו מספיק מדוייק כדי למצות את
המאקסימו ש  phasingכזה מבטיח  ובודקי
את התדר ג בעזרת !Frequency Counter
בעיית הניידות על הגלי מקשה עלינו ,א יש
כבר מחקרי שמנסי להגיע להמש קיו המופע
הנכו ,למרות סטייה מהתדר הבסיסי! על כ במאמר עתידי...

איור  :6חיתו אור הקואקס

תחרות "הולילנד 16 "2011לאפריל משעה  00.00עד  23.59זמ מקומי.
יו שדה ביער אילנות שבת  7למאי
תודה
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