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Anteny spiralne/śrubowe (helicalne)
Wstęp
Nazewnictwo omawianych tutaj anten budzi wśród specjalistów pewne kontrowersje.
Chodzi o stwierdzenie, czy kształt anten jest spiralny czy śrubowy?
Praktyków pogodziło stosowanie wziętego z języka angielskiego określenia – antena
heliakalna (helicalna).
Kolejne komplikacje spowodowane są faktem, że określenie to dotyczy dwóch typów
anten, z konstrukcyjnego punktu widzenia różniących się nieznacznie, a z elektrycznego –
zasadniczo. Chodzi o wartość średnicy zwoju D, a dokładniej mówiąc iloraz D/λ [1]:
1. D/λ<<1 – antena prowadzi tzw. falę To i promieniuje dookólnie , prostopadle do osi
spirali/śruby.
2. πD≈λ - antena prowadzi falę T1 i promieniuje wzdłuż osi spirali/śruby

Rys.1. Charakterystyki promieniowania anteny heliakalnej dla dwóch wartości D/λ [9]

Obie anteny różnią się polaryzacją – antena 1 promieniuje z polaryzacja liniową
równolegle do osi spirali/śruby, natomiast antena 2 z polaryzacja kołową – kierunek
wirowania (lewy lub prawy- w zależności od kierunku nawijania) wzdłuż osi struktury.
Jednorodność polaryzacji pogarsza się przy kierunkach obserwacji różnych od
przedstawionych wyżej (odpowiednio dla obu anten).
Kolejną różnicą jest długość przewodu którym zostały nawinięte obie struktury. W
przypadku anteny 1 długość ta równa jest ok. λ/2 , natomiast w przypadku anteny 2 –
krotności długości fali (długość każdego zwoju – ok. λ) .
Antena 2 nie będzie tutaj omawiana, ponieważ jest szeroko opisywana we wszystkich
podręcznikach antenowych (np. [1], a także dlatego, że można w Internecie znaleźć
kalkulatory do jej obliczania (niektóre adresy w [2]).
1. Antena heliakalna
Struktura regularnej spirali cylindrycznej została przedstawiona na Rys. 1.
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Rys.1.

Zakłada się, że w spirali/śrubie rozchodzi się , bez tłumienia, fala bieżąca. Ponieważ
długość przewodu antenowego równa jest ok. 0.5 λ, dlatego wszystkie elementy struktury
pobudzane są w fazie.
Istotna cecha anten śrubowych z fala T0 jest stosunkowo mały wpływ wielkości i
kształtu ekranu na jej parametry. Można powiedzieć, że wypromieniowywana energia
magazynuje się w zwojach. Przypomina to magazynowanie energii w cewkach.

Rys.2. a. Strefy istnienia różnych fal w antenie spiralnej/śrubowej dla struktury jednowejściowej., b.
charakterystyki promieniowania dla anteny dwuwejściowej (dwuprzewodowej) [3]

W [3] przedstawiono szereg wariantów anten śrubowych. Z punktu widzenia
omawianych tutaj anten z D/λ<<1 , (nazwanych na potrzeby tego tekstu - antena 1) istotnym
parametrem jest ilość przewodów tworzących strukturę. Omawiane tutaj wariantu są antenami
z jednym przewodem, czyli mają jedno wejście (inaczej struktury jednowejściowe). Na Rys.3.
pokazano, że struktura spiralna może składać się z wielu przewodów (struktury
wielowejściowe). Wejścia te mogą być zasilane sygnałami z różnymi fazami, co daje
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możliwości sterowania kształtem charakterystyk promieniowania i polaryzacyjnej. W
szczególności można uzyskać polaryzacje wirującą, jeśli zastosować strukturę 4-wejściową z
odpowiednim ich fazowaniem (wykorzystywane jest to w antenach typu QHA- Quadrifilar
Helix Antenna [7]).
Na Rys. 2a przedstawiono wykres pokazujący strefy istnienia poszczególnych fal w
spirali. Parametrami są – liczba falowa ka - (ka=(2π/λ)a ,tutaj a - promień zwoju, α - kąt
podniesienia spirali). Jak widać, dla fali T0 wartości kąta α leżą w pełnym zakresie 900 .
Promień a zwoju może mieć wartość od 0 (teoretycznie) do λ/2π , czyli do momentu gdy
możliwe jest pobudzanie fali T1 . Praktycznie kąt α=5÷120, promień a=λ/100÷λ/20. Wartości
a i α w znacznym stopniu zależą od częstotliwości pracy anteny, przy czy zależność ta wynika
głównie z uwarunkowań użytkowych związanych z długością anteny LA (nie mylić z L długością przewodu spirali), wyrażającej się wzorem:
gdzie : N - ilość zwojów
s - skok spirali

LA= s N= πD tg(α) N
L=LA/sin(λ)

Rys.3. Struktury spiralne wielowejściowe

Tak więc parametry geometryczne omawianej anteny to:
Promień zwoju a (lub średnica D)
Kat podniesienia α
Ilość zwojów N
Jak stwierdzono wyżej, istnieje duża swoboda z wyborem powyższych parametrów
dla określonej częstotliwości – pokazują to Rys. 3 i 4. Anteny pracują w paśmie VHF.
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Rys. 3. Antena heliakalna podłączona do przyrządu, a. antena „cienka” długość L=200mm, średnica
wewnętrzna D=17mm , ilość zwojów - 41, b. antena „gruba” L=130 mm, D=38 mm , ilość zwojów – 5.

Przykłady takich anten, na pasma 27, 117 oraz 144 MHz podano w [4] .
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Rys. 4. Dopasowanie a. anteny ”cienkiej”, b. anteny „grubej”

Przy wykonaniu anten zastosowano drut miedziany o średnicy 1.5 mm. Długości
drutu w obu antenach jest jednakowa i równa 1.2 m.
3. Przykłady rozwiązań konstrukcyjnych
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Znalazłem w Internecie praktyczne rozwiązanie anteny helikalnej na pasmo VHF [8].
Warto zwrócić uwagę na zastosowanie w antenie dwóch gęstości zwojów, dużej na początku
anteny (10-11 zwojów) i rzadziej (12-15 zwojów) w dalszej jej części. Ponieważ fala T0 może
istnieć w konstrukcjach spiralnych teoretycznie od kąta podniesienia α≈0 (patrz Rys.2a), wiec
taki sposób skracania długości anteny może być efektywny.
Należy zwrócić uwagę, że kwestia długości anteny jest kluczowa dla współczesnych
urządzeń radiotelefonicznych. Przykładowo, trudno sobie wyobrazić, aby przedstawiony na
Rys. 5a radiotelefon PMR mógł mieć, ze względów użytkowych, dłuższą antenę.

Rys.5. a. Radiotelefon PMR, b. modele próbne – gniazdo SMA, co pozwala podłączyć np. do
Motoroli DP3601
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