אנטנת חוטים  C Poleל DX
מאת אלי קובו 4X4LH

התפתחות ה  QRPוהתוכנות לתכנון אנטנות ,יחד עם הבנה ברורה יותר של אנטנות מראשית ימי הרדיו מהמאה
הקודמת כמו אנטנות  Marconi ,Herz ,Zepp ,Windomמעמודי התווך של הרדיו ,קידמו מאד את הנושא .השימוש
באמצעים מינימאליים שעמדו לרשות הראשונים מתאימים מאד גם היום לחובבי הרדיו .הוסף על כך את העובדה
שהתקדמות האלקטרוניקה הצרה את יכולתנו לעשייה ובנייה למעט התמקדות ,למשל ,בשטח האנטנות .אולי מעז
ייצא מתוק ויום אחד תתפרסם בעולם אנטנת  Davidאו  Cohenאו ...Israela
בינתיים ,לאחרונה ,בין המבחר הרב של אנטנות שנוצרו ע"י חובבים ,בולטת זו שהתפרסמה ב QST April 2004
של  KF2YN Brian Cakeשבנה אנטנה טובה )מאד(! כמובן לגל אחד 20 ,מ' ,בפורמט  1/2אורך גל )ראה שרטוט
 .(1אם יש לרשותנו מספיק גובה ניתן לבנותה לאורך גל שלם ע"י הכפלת אורך החוטים .על סמך ההמלצות  -ככל
שהשטח גדול יותר ,כלומר ה  - Capture Areaמצבנו טוב יותר .האנטנה הזאת מצטיינת בכך שאינה דורשת גובה
כמו הדייפול ,משדרת בקיטוב אנכי ובכך זווית הקרינה האופיינית כלפי האופק נמוכה מאד .יעילות הקרינה גבוהה -
) 80%-90%וואטים באוויר( ,רוחב פס טוב – היג"ע לא משתנה בהרבה בקצות הגל ,בנויה מחוטים ושימושית
לעבודת שדה בכך שניתנת לתליה על ענף של עץ )ע"י זריקת אבן קשורה לחבל -ראה תמונה ,ולקיפול מהיר בסיום
העבודה .מה יותר טוב מזה?  HB9MTN Eduard Bosshardשיפצר אותה כמיטב המסורת השוויצרית ,ונתן מידות
בסנטימטרים.

שרטוט :1מבנה ומידות ה  C Poleל  20מטר
בפורמט  1\2אורך גל

תמונה :יציאה חביבה לשדה עם C Pole

כדי לקבל את המידות למשל לתדר

 21,100 kHzנחלק אחד בשני ונקבל גורם הכפלה איתו נכפיל את כל המידות:

14240 / 21100 = 0,67488

Multiplication factor = F base / F new

זה המספר בו נכפיל את כל האורכים שניתנו בשרטוט  1כדי לשהותם ל תדר החדש
דוגמא נוספת לתדר

: 7,070 kHz

14240 / 7070 = 2,014

25

חוק האגודל היה תמיד "כמה שיותר גבוה יותר טוב"  .!No moreהאנטנה הזאת מתנהגת אחרת )ראה שרטוט .(2
זווית הקרינה הנמוכה ביותר מתקבלת כאשר התחתית בגובה  240ס"מ מהרצפה.
אנטנת ה  C Poleעובדת בדומה ל  J Poleשהיא בעצם דייפול אנכית המונחת בדרך כלל על הקרקע ואינה זקוקה
לרדיאלים .היפה ב  C Poleהוא השימוש בחוטים וקיפולם ,המקטין את אורכה בלי לפגוע בתכונותיה הטובות!
בהזדמנות זו כדאי להגיד כמה מילים על נושא הקרקע שמתחת לאנטנה .כידוע טיב הקרקע משפיע מאד על זווית
הקרינה של רוב האנטנות .קרקע יבשה או סלעית דוחה את הזוית כלפי מעלה ,לעומת קרקע רטובה )ביצה( .דוגמא
טובה היא שידור על פני הים או ליד ,תכונה שבודאי ידועה היטב לחובבינו המתגוררים לאורך חופי הארץ .על פני
המים מתנהגות רוב האנטנות כמעט כמו בחישובים ,דהיינו כאילו הן בחלל ללא השפעת הסביבה.

שרטוט  :2זוית הקרינה בגבהים שונים של תחתית האנטנה מהאדמה
האנטנה בנויה מחוט חשמל )שזור( שעובר דרך שני צינורות פלסטיק .בצינור העליון אפשר להשחיל חוט ניילון,
כמו בתליית תמונות שישמש לתליית האנטנה – כמו תמונה! ראה שרטוט  3וצילום .שני הקצוות מתחברים למבודד
חרסינה או אחר שטוב ל  RFבמרחק  17ס"מ  .ראה ההשחלה היפה לחורים קרוב לקצות הצינור לקיבוע החוטים
בצינור  .PVCיש להשאיר עודף חוט לכוון סופי .קצה החוט העליון מכוון לתדירות העבודה הרצויה .לעומתו ,הקצה
התחתון מכוון ליחס גלים עומדים )יג"ע( מינימלי .יש לקבע פינות וקצוות ב ) Tie Wrapsאינני אוהב את המילה
אזיקונים( .ההזנה בתחתית דרך בלון  1:1ואליו  RF Chokeמקואקס  RG 58ל  100ואט  RG 213 -למשדרים יותר
חזקים ) 8ליפופים בקוטר  18ס"מ( ,כדי לא להרגיז את השכנים.

שרטוט  :3הצד העליון הבנוי מצינור ) PVCלפי

( W5USJ

לא נשאר לנו אלא להוריד מהבוידם את החוט השזור שהיה מונח שם שנים ,לאסוף את שאר החלקים המעטים,
להשקיע שעתיים של עבודה )בצל( וליהנות מפיצוח ה  Pile upהבא או בשיחה נעימה עם איזה .DX
בהצלחה ו  73אלי

4X4LH
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