אנטנת חוטי – Lazy H
מאת אלי קובו 4X4LH
במאמר קוד הראתי אי לסחוט עוד כמה  dBsמאנטנת דייפול .כא עוד פיתוח של הדייפול  הלייזי
אייטצ' ) .(LHהיא שייכת למשפחת "אנטנות מס" ,Curtain -שהיא הרחבה של משפחת ה ,Colinear
שמחברת דייפולי בטור .אנטנת  LHכזאת נבנתה לראשונה בשנת  1926כמערכת  ,Point to Pointכלומר
לקשר קבוע בי שתי תחנות על כדור האר& .היא מייצרת אלומה בעלת שבח של עד כ  .dBd 8רוחב אלומה כ
 ,30ºזוית הגובה כלפי האופק כ .18ºהיא משדרת ניצב לחוטי לשני הכווני ומתאימה לכיסוי של
אוסטרליה בצד אחד וצפו אמריקה בצד השני או דרו אמריקה בצד אחד ויפ בצד האחורי! ע הופעת
אנטנות האלומה המסתובבות ב~ 1940הבנויות מצינורות אלומיניו היא נשכחה במש כמה עשרות שני.
היו ע ריבוי החוקי העירוניי בעול ,היא נשלפה מהשיכחה!
* כידוע ,הקרינה של אנטנת
דייפול אופקית דומה לצמיג עומד
שמשדר אנרגיה לכוו האופק א
אותה כמות ג לכוו ניצב מעלה.
היא בנוייה משני רבעי אור גל,
כ שהס הכל הוא חצי אור גל.
* אנטנת  LHמנצלת את התכונה
של דייפול פשוט כזה ,א
מאריכה כל צד לחצי אור גל כדי
לקבל שתי אנטנות בטור ,במער
 Colinearע  .3dBdבהמש
מאריכי כל צד ל  5/8כדי לקבל
שבח של עוד דציבל וחצי וביחד
כ  .4,5dBdהצעד הבא יהיה
להוסי .עוד מערכת כזאת,
שמוסיפה עוד  3dBשזה בעצ
הכפלת העוצמה  .Pא עקבת עד
כא ודאי הבנת שאנחנו מקבלי
אנטנה ע שבח משובח של
 !!7,5dBdגאוני! ...אנשי כמו
מרקוני ,קראוס ואחרי תפשו את
הרברי האלה כשנושא הרדיו
היה בחיתולי ) (1926והמושג
יונוספרה והתפשטות גלי לא
היה ברור בכלל! אנשי מופלאי
באמת...
הדייפול השני ממוק מתחת
לדייפול הראשי "ומוש" את
האנרגיה "העילית" ומחזיר אותה
ברגע הנכו לדייפול העליו.
באותה ההזדמנות הוא ג בול
את הקרינה כלפי הקרקע ומקפל
אותה אל הדייפול העליו .מרחק
הדייפול התחתו מהאדמה הוא
קריטי .א הוא לא מדויק ,לא
יקפל את האונה התחתונה של אנרגיה לדייפול העליו אלא לאויר הצח שמעל האנטנה .כ הנ"ל מונעי
אנרגיה כלפי מעלה ומכווני אותה לאופק!
תכונות אלה מושגות ע"י מרווח של  λ/2בי שני האלמנטי .הגדלת המרווח ביניה ל  λ5/8אמנ
משפרת את השבח בעוד דציבל ,א יוצרת אונה ) (lobeלא רצויה כלפי מעלה .אונה כזאת תחזיר אלינו
מהיונוספרה ,בשעת קליטה ,את כל התחנות "הקרובות" שיגרמו לנו ל  !QRMארבעה חוטי מאורכי
כאלה בשיתו .פעולה ביניה )פאזה( ,נותני את חוזקה של האנטנה הזאת .חיבור שני הדייפולי באמצע
ע קו  ,450Ωללא היפו ,גור לפאזה זהה בי הדייפולי )ראה חיצי באיור  (1ומאפשר עבודה על גלי
נוספי ,בעזרת אנטנה טיונר .ההמש לתחנה רצוי שיעשה ג ע"י קו פתוח חסר הפסדי ומשקל – של
 .450Ωקו כזה נדרש ,מכוו שבשאר הגלי – שהאנטנה לא חתוכה עבור – העכבת משתנה בהרבה
ונוצרי גלי עומדי גבוהי למדי ) ( SWRשרק קו כזה )!( יכול להעביר בלי הפסדי .קו כזה חייב
להתרחק בניצב מהאנטנה אל התחנה כדי שלא יספוג קרינה.
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בשעת תכנו הבנייה כדאי לחשוב על "גלגיליות כביסה" בשני הצדדי שמאפשרות הרמה ,הורדה וטיפול
בקלות .בצד אחד כדאי לתלות משקולת שתשמור תמיד על חוטי מתוחי .כא המקו להזכיר שוב שג
בנושא האנטנות "אי ארוחות חינ" הפעלה על גלי נוספי ,משנה את הצורה הנקיה של הקרינה בגל
הבסיסי ויוצרת אונות בצורה של פרח ,המקרינות לכל מיני כווני! אני קורא לזה "תפשת מרובה ,לא
תפשת!"

איור  :1אנטנת  Lazy Hמאורכת ע חיצי לסימו מהל המופע בכל קטע
עבור אנטנה לגל  20מטר למשל ,הדייפול העליו יהיה בגובה  20מטר ,התחתו  10מטר נמו ממנו 
ובמרחק של  10מטר מהריצפה .קצת קשה לביצוע בגובה כזה ,א אפשר לבנותה א( בי שני בנייני או ב(
להסתפק בבנייה לגל  15מטר או לגל  10מטר ...חומרי הבנייה זולי וקלי להשגה והיא נותנת תוצאות
שאפילו אנטנות ע מספר אלמנטי לא יכולות להתפאר בה.
באנטנה הבנויה לגל אחד ,החיבור בי שני
האלמנטי נעשה ע"י קו פתוח 450Ω
שמהופ באמצע הדר .המשכו של אותו קו
פתוח באור  λ/4מאפשר הורדת העכבת ל
 50Ωוירידה לתחנה בכבל קואקס .כ
האנטנה מעניקה לנו את מלוא הפוטנציאל
שלה.
אחד המומחי הגדולי ל.ב.סביק
 W4RNLשבינתיי נפטר בעודו כותב
מאמרי ,ספרי ומחקרי על האנטנות
שלנו ,הגדיל לעשות ובנה שלוש אנטנות
כאלה במשולש ,רק ע"י תוספת של עוד
עמוד אחד! כ הוא השיג כיסוי של מרבית
כדור האר& .המיתוג מאנטנה אחת לשניה או
לשלישית נעשה ליד האנטנות ואז לתחנה
נכנס רק קואקס אחד! או ע"י שלושה כבלי
קואקס והמיתוג בתחנה .או בשלושה כבלי
"קו פתוח" –  .Open wireכל שלישייה כזאת
רצוי שתהיה באותו אור כדי שלא יהיה
איור  :2האנטנה לגל אחד בלבד
צור לכוו את ה א.ט.יו בכל החלפת אנטנה.
מיתוג מיידי כזה בי שלושת האנטנות ,מאפשר לוודא "כהר .אוז" איזו מה תת ל את העוצמה המירבית
ה בקליטה וה בשידור .כ אני נוהג למתג את האנטנה של  15מטר ע זו של  40מטר.
מפאת קוצר היריעה של חוברת "הגל" בימי/שני אלה )בדומה לחלו שבע הפרות הרזות( ,לא הבאתי
פיתוחי נוספי של האנטנה הזאת שנוצרו לאחרונה ע"י חובבי כמונו ,שפורצי ע הנושא את כל
המסגרות הידועות ומעלי אותו לקצוות עליוני .על כ נית לעיי במקורות כגו המהדורות של ,ARRL
 Rothamel ,RSGBועוד רבי וטובי.
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