אנטנת צפלי כפולה ומאורכת
מאת אלי קובו

4X4LH

בסו החור הקוד המלצתי בפניכ לנצל את האביב והקי לשיפו והוספת האנטנות .כתמי השמש
ובעקבותיה התקשורת חוזרי לאט לאט לתיקונ .ואני כדרכי ,נאה דורש – נאה מקיי ,ביליתי את הקי
על הגג )בי קולטי השמש( .החלטה עקרונית שלי היתה "לא אנטנה רבת גלי" ,שהיא בעיניי בגדר "תפשת
מרובה לא תפשת" .תנאי שני %לא לנקר עיני שכניי שממול ע האנטנה המסתובבת שלי ע ארבעת
האלמנטי ואפילו לא ע שני אלמנטי ממנה ...נשארה האופציה של אנטנות חוטי!
סריקה יסודית באינטרנט ובספרייה שלי נתנה תמורה יפה  %אנטנות דייפול משופרות לגל אחד בלבד ע
שבח  !4,5dBd % 3dBdבמעט המקו שנשאר ב "הגל" לנושא המסוב' של האנטנות ,אביא רק טעימה
לקונית ושטחית .האנטנה הזאת נקראת  Extended Double Zeppאו בקיצור  .EDZוהיא באה מהמשפחה
הגדולה ) Colinearשמחברת דייפולי בטור( .הרעיו הוא שכל חצי צד של הדייפול הוא באור'  λ5/8או
 λ0,64עד  .0,75λרוחב האלומה ~ 30ºוהיא בניצב לשני צדי החוטי .הירידה באמצעות קו פתוח ) (Bשל
 300Ωשעשיתי בעצמי ,בעזרת "לוסטרה קלמות" מחרסינה .בקצה מתחבר הקואקס שבא מהמשדר .הטייה
של החצאי אחד כלפי השני בזוית של ~  ,100ºמוסי לפחות עוד דציבל!)ראה למטה( .א הגובה
מהריצפה או טיב האדמה מאפשר איחוד האונות  %הטייה כלפי מטה בדומה ל  Slopperנות עוד כ .½dB

איור  .1שני מצבי של אותו דבר .הקו הפתוח באמצע של  Bמשלי את שקורה ב A

קרינת האזימוט של אנטנת EDZ

התאמת הזוית בי שני חצאי דייפול עד ליצירת
סופרפוזיציה ,מגדילה את השבח והכווניות!
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כא מה  % CQ DLאנטנות דיפול ע חצי  λבכל צד .החוטי מתוחים על קו ישר .הגדלת המרווח ביניה
מעלה את השבח .החיבור בעזרת מתא מיוחד .לאלה שפוחדי ממלי ארוכות בגרמנית  %סימנתי אי' יש
לקרוא סמיכות שמורכבת בס' הכל משלוש מילי .הכתוב אומר " %אנטנות חוטי מאורכות ,יותר טובות
מאלמנט אחד של קואד" .אני רציתי לבנות את האנטנה השלישית ) ,(Cא' לא היה לי לא לקשור את הקצה
השני כדי לקבל קו ישר .אז עשיתי לה הסבה כמו שסיפרתי בתחילת המאמר.
לכל צד שאורכו  ,5/8יש "עוד" של ⅛ .λפעמיי עוד כזה ועוד קו ההזנה של ⅛ λמשלימי באמצע
בט של זר מקסימלי ,בדיוק כמו שאנחנו מכירי באנטנת ½ λהרגילה! הדבר החשוב ב ,C ,Bהוא,
שהרחקה )מבוקרת( של צד אחד מהצד השני מקטינה את ההשפעה ההדדית ומזכה אותנו בעוד דציבל או
שניי!
היתרו הגדול של אנטנות חוטי ,כמו שכל אחד מאיתנו יודע מנסיונו בתחילת דרכו ,הוא שה זולות
וקלות מאד להתקנה בתחנה ובשדה ,מאפשרות לצאת לשידור מיד ונותנות תוצאות טובות ביעילות של יותר
 !98%בערב לאחר ההתקנה היו תנאי טובי וקיבלתי )ע  100ואט(  58מ  PYו .LU
מ%
!An antenna may have two of the attributes: Small, Efficient or Broadband, but never all three
Anonymous
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