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 ניידות וקטנותאנטנות

סווג אנטנות לפי רוחב סרט ולפי שבח
CHU חוק –הקשר בין נפח לבין רוחב סרט 

ניצול הממד האנכי
מזעור אנטנות והיבטי קיטוב

שילוב במעגלים מודפסים
טלאי, סליל, לולאה, דיפול, מונופול: אנטנות נפוצות
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סיו וג א נ ט נות ל פי רוח ב  סרט 

        

Resonant (4% - 10%) Patches
Loop / slots
Thin dipoles and monopoles

Narrow Band (10% -30%) Stacked Patches
Parasitic Matching
Thick (Wide) Dipoles and 
Monopoles / PIFA

Wide Band (30% - 100%) Horns / Biconical
Reflectors
Dielectric Rod / Lens

Multi-Frequency Combination of Narrow band elements
UWB (> 100%) Vivaldi

Log Periodic
Spiral
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סיו וג א נ ט נות ל פי שב ח 

        

Isotropic very short current line
Combination of dipole and loop

Omni dipoles / monopoles / PIFA
co-linear array / circular array

Low to Medium Patches / Loops / Spirals
Small arrays
Yagi-Uda, Log-Periodic
Notch (Vivaldi)
Helix (1/2/4 coils)

Medium to High Horns / Biconical
Reflectors
Large Arrays
Dielectric Rod / Lens

High Parabolic Reflectors
Slotted Waveguide arrays
Reflectarrays
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הק שר בין רו ח ב סרט ו נפ ח 

Radiation Impedance Rr  ≈≈≈≈ 1/Area

 1 +  2 k²a² 1
Quality Factor    Q =  ------------------ ≅≅≅≅ ------ (Chu Law)

k³a³ (1 + k²a²)      (ka)³

k = 2ππππ / λλλλ

a = radius of a sphere 

BW (@3dB) = 1/Q

S - 1
BW (@VSWR=S) = BW (@3dB)   ---------

√s
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Chuחו ק 
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Chuחוק 

        

BW-ל Qהקשר בין 

AP-53, 3236-3239
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Chuחוק 

        

BW-ל kaהקשר בין 

AP-53, 3236-3239
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ניצול מלא של הממ ד האנכי

        

הממד האנכי 
משחק תפקיד 

חשוב
בהשגת קיטוב 

מעורב

AP-53, 1038-1046



9

        

BW vs kr
EFF vs kr
EFF vs kr

AP-53, 

1038-1046
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EFFxBW

AP-53, 

1038-1046
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מזעור אנ ט נו ת שטו ח ות 

        
 פיתול מהלך הזרם– 1שיטה 

 שימוש  בחומרים דיאלקטריים– 2שיטה 

:זהירות
חורים בעקומות הקרינה>>  פיתול יוצר זרמים מנוגדים  

מקטין רוחב סרט ומגדיל הפסדים>> חומר דיאלקטרי 

ערכי מזעור מקובלים 

0.1λ x 0.1λ x 0.01λ
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 הי בט י ק יטו ב

OMNI X COS²   רוב האנטנות הקטנות הן בקיטוב לינארי אנכי עם כיסוי •        
   
 בקיטוב אופקי OMNI   קשה לייצר קרינה •

   נדרשת אופטימיזציה מערכתית ברמת הערוץ ואופי השימוש•

ינארי   נוח מאד שהאנ טנה הנייחת בקיטוב מעגלי והאנטנות הניידות בקיטוב ל•

שטוחה בקיטוב מעגלי עם יחס צירי טוב קשה למימוש /    אנטנה קטנה •
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שילוב אנטנות במעגלים מודפסים

        
  השפעה משמעותית של קוי אדמה ורכיבים מתכתיים•
 רב שכבתית SUSPENDED ובטכניקת FR4  שימוש נרחב ב מצע •
)מונופולים מתפתלים וחומרי ם דיאלקטריים(  נטייה חזקה למיזעור •
VIA HOLES-  שימוש נרחב ב •
  דרישה חזקה לריבוי תדרים•
•VSWR   לא כל כך חשוב 
•  GAINחורים"העיקר שלא יהיו ,  לא חשו ב"
רצויה זליגה חזקה בין הקיטובים,   הקיטוב לא חשוב•
$  0-5  מחיר אפסי   •
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אנטנות נפוצות

        

מונופולים

L.C. Godara, Handbook 
of Antennas in Wireless 

Communications, CRC 
Press 2001.

   גם משטח אדמה קט ן הו א אפק טי בי 
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אנטנות נפוצות

 מונופולים
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אנטנות נפוצות

 מונופולים        
עם קו מתפתל

או העמסה קיבולית
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אנטנות נפוצות

        
  עוד מונופולים מועמסים
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אנטנות נפוצות

מונופולים
בתווך דיאלקטרי
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אנטנות נפוצות

        

מונופולים עם
Meander Line
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אנטנות נפוצות

        

מונופולים
עם קיר אנכי

תי אום אי מפדנ סי ם ויציר ת קי טוב  מ עורב 
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אנטנות נפוצות

לולאות        
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אנטנות נפוצות

סליל קטן
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אנטנות נפוצות

        

לולאות מועמסות
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אנטנות נפוצות

        

: הליקסים

הקטנת 
ממדים

הה יקף ק טן  מאד  ביחס ל אורך הג ל 
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אנטנות נפוצות

        
: הליקסים

הממד האנכי משפר את 
הקיטוב

AP-53, 4146-4168
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הליקס קטן 

AP-53, 4146-4168
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הליקס קטן 

AP-53, 4146-4168
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אנטנות נפוצות

הליקס         

קיטוב מעגלי
מעולה

הה יקף גדו ל מא ור ך הגל

AP-54, 1600-1604
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הליקס 

קיטוב מעגלי
מעולה

AP-54, 1600-1604

הה יקף גדו ל מא ור ך הגל
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הליקס עם 
שלושה 
ליפופים 



31

        

הליקס עם 
שלושה 
ליפופים 
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הליקס  
BIFILAR 
חצי ליפוף
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הליקס
BIFILAR 
חצי ליפוף
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אנטנות נפוצות

        
             הליקס 

Quadrifilar
     

 כל סליל עם ליפוף אחד

   קיטוב מעגלי מעולה
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הליקס
QUAD
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אנטנות נפוצות

        

טלאים וחריצים
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אנטנות נפוצות

י חריצים"הקטנת טלאים ע
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אנטנות נפוצות

        

Fאנטנות 
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אנטנות נפוצות

        

ריבוי אנטנות
בטרמינל נייד
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אנטנות נפוצות

        

גיוון אנטנות
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אנטנות נפוצות

        

גיוון אנטנות


