אנטנת "דייפול מקופלת" משופרת
מאת אלי קובו

4X4LH

הדייפול הרגילה היא אנטנה מצוינת וקלה להקמה ומסביבה התפתחו אי סו מחקרי ,ניסיונות ופטנטי
לשיפורה .אחד הניסיונות הוא להוסי עוד אלמנט בצורה של חוט מקביל ,קרוב לראשו או הרחקתו עד כדי
יצירת קוואד! א! היו כמעט לא נית להקי אנטנת קוואד בגלל גודלה המוש! את העי ובגלל עיסוק של
האנשי בדיאטות הרזייה ,דאגה לטיב האוויר לנשימה ובלחימה נגד קרינות למיניה  #תו! כדי דיבור
בסלולארי וצליית המוח תו! כדי כ!!
המעט שנשאר לנו לעשות הוא השימוש באנטנות צנועות מראה ,יעילות ככל האפשר העשויות מחוטי.
כבר ב  1937טיפל האמריקאי  Philip Carterבאנטנות דייפול מקופלות וא הוציא עליה פטנטי .הוא גרס
שלמרות שאנטנת דייפול מקופלת הנה מספיק רחבת סרט כדי לשדר ולקלוט אפילו ערוצי טלוויזיה ,תאומי
העכבת למיניה בי האנטנה לקו ההזנה ה ה שגורמי להקטנה של התחו.

איור  :1בשרטוט הימני –סכו הזרמי
כא המקו להבהיר את קפיצת העכבת מ  73Ωבדייפול רגילה ,ל  300Ωבדייפול המקופלת.
על סמ! חוק אוה  W=I2 x Rומכוו שמחפשי את  Rנשנה ל R=W / I2
א נשתמש במשדר של  100ואט ,הזר שנמדוד בדייפול רגיל הוא  1,1717אמפר .מכוו שכא החוטי
מחוברי במקביל  #הזר של אות  100ואט מתחלק בי שניה.
R = 100 / (1,17 / 2)2
נציב בנוסחה את המספרי:
R = 100 / 0,5852
ונמשי!
R = 100 / 0,342 = 292,4 Ω
נקבל
ובמילי אחרות :מאה ואט יזרימו  0,585אמפר בכל חוט .נעלה אותו בריבוע ונקבל  0,342אמפר .נחלק את
ה  100ואט ל  0,342ונקבל  292,4אוה! מכוו שמדובר בהתנגדות בזר חילופי בתדר רדיו ,במקו האות
 Rנשתמש באות הנהוגה  Zשמסמלת את העכבה.
כעת נבהיר עוד תכונה של האנטנה הזאת :מכוו שגל הוא תופעה חילופית ,הוא מחלי את כוונו כל חצי
אור! גל .מכוו שכא פועלי שני חוטי אפשר היה לצפות שבנקודת הקיפול הזר יישנה את כיוונו .א!
מכוו שהחוטי קרובי מאד אחד לשני  #למזלנו זה לא קורה .הדבר הזה כ קורה בכפולה השנייה ונוצר
מצב שבהרמוניה השנייה כווני הזר מנוגדי ומבטלי אחד את השני )איור  .(5יוצא מזה שהדייפול הזו לא
תשדר הרמוניות כפולות של שידורנו .הסיכוי שניצור הפרעות בגלי יותר גבוהי הול! ופוחת! א! יוצא
מזה ג ,שלא נוכל להשתמש באנטנה הבנויה ל  7MHzלשידור על  14MHzשהיא ההרמוניה השנייה  #וכ
על כל שאר הכפולות הזוגיות של  .7MHzהיא כ תשדר יפה את הכפולה האי זוגית הבאה .21MHz #
בדייפול של חצי אור! גל ,מאקסימו הקרינה באה מהאמצע ,ש הזר חזק ביותר  #ראה איור  .1החוקר
עשה ניסיו לפזר ולדחו את שיאיי הזר לאור! שאר חלקי החוט ,כדי להרחיב את תחו העבודה של
האנטנה ולהשיג עוד קצת שבח .הארכה ל  3\4 λאפשרה את זה ומגדיל את השבח ב ) 0,3 dBdאיור .( 2
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איור 2

איור  .3הארכה נוספת ל  5/4λמשפרת את הפיזור עוד יותר ומוסיפה עוד 0,1 dB
המאמ /העיקרי של פיליפ קרטר היה בטיפול בחוט הנוס  ,Aכאשר העכבה נשארת .300 Ω
באיור  4בשרטוט  C #Aהוא השיג את הרחבת התחו ע"י הארכת האנטנה .כדי לשמור על המופע שיהיה
באותו הכוו בשני החוטי ,הוא ניתק את האמצע וש מבדד .הוא מדגיש שרק נשאר לחבר תאו טוב )בלו
רחב תחו ,אנטנה טיונר מאוז( כדי להתאי לעכבת המשדר –  50אוה.
ב  Bהכניס נגד שאמנ בולע כשליש מהאנרגיה ,א! סופג" ,בול" ומרדד את שיאי הזר לאור!
הספקטרו ובכ! מרחיב את תחו האנטנה פי  .5זו הייתה תחילת דרכה של "האנטנה שנשכחה" במש!
כ  35שני ע"י חובבי הרדיו –הלא היא ה  . T2FDחובבי הרדיו מתענייני בצדק בשבח שאנטנה תספק
עבור המשדר הקט שלה .לעומת ,גופי הממסד בהרבה ארצות ,קפצו על המציאה שהתאימה מאד
לצרכיה .שגרירויות לא אהבו שרואי מהרחוב את אור! האנטנה ולפי זה יודעי את תדר השידור .ה ג
לא אהבו שפקידי שצריכי להעביר חומר ,יתעסקו בהחלפת תדרי ,אנטנות וכווני משדר....
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איור  :4בשרטוט  Cהוא הארי! את האנטנה לאור! גל של .זה מבטיח עבודה ג על ההרמוניה השנייה!
ב  ,Dבמקו המבדד הקבוע הוא הוסי  Stubשל רבע אור! גל  #בתור "מפסק תלוי תדר" שנסגר ומחבר
את שני חלקי החוט  ,Aלעבודה בגל הנמו! .הוא נפתח בגל הגבוה ,כדי להפעיל את האנטנה כשני חצאי λ
בהרמוניה הכפולה ואז מתאפשרת עבודה על שני גלי! ההסבר של הפלא הזה הוא פשוט :בקו פתוח של
רבע אור! גל בתדר אליו הוא חתו! ,בקצהו הרחוק מהאנטנה הזר מקסימאלי ,א! מקוצר פיזית .בצידו
השני ,המחובר לאנטנה ,המתח מקסימאלי ,הזר ~אפס! נוצרת התנגדות בי ההדקי בה הוא מחובר,
כאילו שיש ש מבדד!! זה מכריח את האנטנה להתנהג כאור! גל של בהרמוניה השנייה .בגל הנמו!
הזר בהדקי גבוה כמו בדייפול רגילה והאנטנה חוזרת להתנהג כחצי אור! גל .עיי באיור  ,D 4ובאיור .5

איור  .5דייפול מקופלת ל 40מטר – עובדת על  20מטר כשני חצאי אור! גל
כא אני מביא את ההסבר המקורי של בעל הפטנט ,כדי להבטיח שנבי עוד יותר טוב את הטריק הזה:
A broadband folded dipole including first and second open center portions, with a
broadband transformer element across one of the open center portions. Transmission
line feed points are located at the other open center portion.
This arrangement permits the transformer element to adapt the antenna, electrically,
into half-wave folded dipole antenna for the low-band, while simultaneously,
electrically opening the antenna into a full-wave dipole antenna for a higher-band.
The use of a single antenna on two bands reduces size and weight, while achieving a
greater bandwidth.

ריבוי השרטוטי וההסברי הדרושי כדי לתאר את התנהגות של אנטנות משוכללות ,מונע הסבר מעמיק
יותר .לכ אני משאיר לקורא את החיפוש והנבירה במקורות ,כדי להתגבר על הנעשה מתחת לקרחו.
התנסות עצמית של בניית אנטנה ג לא תזיק – אפילו א היא לא תעבוד מהרגע הראשו.
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