האנטנה המוזרה Skeleton Slot
מאת אלי קובו

4X4LH

אני רוצה הפע להביא בפניכ אנטנה שנמצאת היו בשימוש נרחב .את זאת אני עושה ע חשש גדול בגלל שתי
סיבות .האחת היא שהגיעו לאנטנה הזאת תו כדי חיפושי לאנטנות קטנות ככל האפשר שישמשו מטוסי ,ראדאר,
טילי והיו ג את הפלאפוני ,כל זאת בתחומי המיקרוגל .המבנה המשונה של חרי בתו חתיכת פח בניגוד לכל
מה שהורגלנו ,נראה בלתי מוב! " חרי משדר?! ...הסיבה השניה לחששותי היא שהחוקרי שנעזרו אפילו בתורת
האור של מדע! בש בבינה ) (Babinetוהסבריו של החוקר הגדול קראוס – W8JKפרוסי על גבי כחמישה עשר
דפי .ואילו אני חייב לספק את הסחורה כא! בשני עמודי בלבד!
ההסתכלות הראשונית על החיה הזאת היא בתור שני קוי
תמסורת באור רבע אור גל כל אחד .מכוו! הזרמי לאורכ
מנוגדי – ומבטלי אחד את השני ...מה נשאר? – הצדדי!
ש הזרמי בפאזה זהה ומש תצא הקרינה החוצה.
הרבה נסיונות נעשו כדי לברר מה התפקיד של הפח
שמסביב ובכמה נית! להקטי! אותו " עד שיתחיל לאבד את
התכונות של מקר! .בהתחלה הגבול נמצא שבכל צד חייב
להשאר לפחות חצי אור גל של פח " .ראה שרטוט.
פיתוח נוס( היה הארכת החרי לכמעט אור גל של
שנת! עכבת יפהפיה של  50אוה מדויקי!
זה התאי מאד לבוני מכשור הטיס למינהו שרובו
עובד בגלי מיקרו .לעומת ,חובבי הרדיו לא טומני
את יד בצלחת ומשקיעי מאמצי גדולי כדי שנוכל
להשתמש באנטנה הזאת ל  .HFאחד הרעיונות
הבסיסיי היה :הרי  RFזור רק על פני המולי
ובמקרה שלנו על פני הפח " א ג על פני הדפנות
הפנימיות של החרי .
אאורקה  !!Eurekaאפשר לסלק את כל הפח הזה ,להשאיר את הדפנות הפנימיות – ו...להחליפ בחוטי! גאוני!.
עכשיו ההפתעה! א החרי אופקי " הקרינה היא אנכית!! א החרי אנכי לאדמה " הקרינה בקוטביות אופקית!!
לאחר שנתרגל לרעיו! ונעכל את העיקרו! ,נאמר כא! שהדגש איננו על השבח של האנטנה הזאת ,אלא על כ שהיא
שקטה מאד בזכות הקצוות הסגורי ,כמו ב"פולדד דייפול" ,שלא קולט את הרעשי הנוראי שמסביבנו .אצלי
בבית הרעשי מגיעי ל  .S7לפעמי בא לי לברוח על אחת הגבעות )א יש עדיי!
רייקות( ולהתקשר בנחת ע תחנות בעול ,כמו שעושה רפי  4X4FRמי המלח.
מהבחינה הזאת ,יש חובב ש"נשבע" שזאת האנטנה הכי טובה שהיתה לו אי פע...
נקודות ההזנה באמצע החרי מציגות עכבת של ~  .500Ωהתאו יכול להיות ע"י קו
פתוח של  450אוה .הזזת נקודות ההזנה לצד מנמיכה את העכבת עד לנקודה בה
העכבת  75או  50אוה .זאת ללא שנוי בצורת הקרינה.
פיתוח נוס( ל  UHF ,VHFומעלה ,הוא השליטה על האלומה ע"י חרי לאור
צינור נחושת ,כאשר הקואקס מסתתר בפני ומולח לנקודות המתאימות .יש חברות
שהגדילו לעשות וחתכו כמה חריצי לאור הצינור בקונפיגורציה של קולינאר!
ובאמת הקרינה שהיתה בתחילה לכל הכווני )אומני( רוכזה במידה דבה לכוו! אחד.
מספרי שביפ! עבדו קשה מאד כדי להגיע לתוצאות כלשה! בסביבת האנטנה הזאת,
לבסו( כשזה קרה " קראו לאנטנה שלה  ,Hentennaשבשפת פרושה מוזרה,
מיסטית ,מאגית .אני מצידי מנחש שהידע שלה באנגלית לא היה גדול מאד ולא נודע
לה שאנטנת החרי הומצאה באנגליה ב 1938ע"י  Alan Blumleinבחיפוש אנטנה
לשידורי טלוויזיה .לרוע מזל האנטנה שלה דומה לעקרונות המתוארי למעלה.
לפני שאשכח ,עלי לבאר את השימוש במילה  – Skeletonקצת מקאברית מדי לטעמי .הדבר קרה כשיצרו אנטנות
לשידורי טלוויזיה לפי העקרונות דלע"יל ומיקמו אות! על הגג של בניני רבי קומות .ש היו חייבי לחזק אות!
באמצע ,אז הוסיפו לחרי כמה חיזוקי רוחביי " ולמישהו ע דמיו! מעוות " זה הזכיר צלעות של שלד...נו טוב...
הסבר אחר אומר שכשהצליחו להפטר מהפח שמסביב לחרי  ,זה נראה לבעלי מוח קודח ,שנשאר רק שלד עצמות...
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באנגליה השכיבו את האנטנה כרי לנצל את קרינת
הקצוות בקוטביות אנכית .חיברו לה שתי אנטנות
יאגי אנכיות ,ע דיירקטורי מקדימה ורפלקטור
מאחור ל  VHFכמוב! ...ראה צילו.
אחד היתרונות שהתקבל היה שהעמוד האמצעי
שמחזיק את האנטנה הכפולה הזאת ג א הוא
ממתכת ,הוא מספיק רחוק מהאלמנטי ולא מקלקל
את אופיי! הקרינה והשבח.
לאור ההצלחות לעי"ל ,נעשי הרבה נסיונות כדי
"לאל(" את אנטנת החרי ולהוריד אותה ממרומי
התג"מ והגגהר  ,לגלי הנהוגי היו לתקשורת
בינלאומית .גלי אלה קרובי לליב ,יכולת
והבנת של חובבי הרדיו .חובב אנגלי הצליח
להארי את החלקי המקריני )עליו! ותחתו!(
ולשפר את צורת ההזנה .ברור שבשני השרטוטי
שכא! " הקוטביות היא אופקית! שיפור נוס( שלו היה,
לכוו את האמצע בדומה לעניבת פרפר Bow Tie
והעלה את השבח קרוב ל~ .dBd 6,5
חובב אחר בנה מבנה מע ותלה עליו מערכת
משוכללת של "חרי כפול" ,שהוסי( לחשבו! עוד
דציבל או שניי .המבנה הזה לא חייב להיות גבוה
מעל האדמה ,כי הוא לא מסתמ ולא נעזר מהחזרות
ממנה או מרדיאלי ,לעומת אנטנות אחרות שדוחפות
את הקר! מהאופק לשמיי .מבנה כזה עובד כחרי
סגור ,ע זוית קרינה נמוכה .האנטנה כא! בנוייה ל40
מטר ,א אפשר לבנות אותה עוד יותר בקלות ג ל20
מטר )ע"י חלוק המידות לחצי(.
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