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אנטנות רחבות סרט במיוחד

UWB

ר על י לוין"ד
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הקדמה:  

UWB היא טכניקת תקשורת לטווחים קרובים ללא קו ראייה 

שבה משדרים פולסים צרים מאד בזמן עם רוחב סרט גדול

Tr BW ≈≈≈≈ 1

Tr = 0.1 to 0.5 nsec

BW = 3 to 10 GHz

חלק מן הפולס מצליח לעבור דרך מכשולים ומיסוך כבד בגלל 

.התאבכות בונה בין נתיבי התפשטות

 מגיעות לרוחב  Biconic אוVivaldiאנטנות ידועות כמו  

.הסרט הדרוש אך יש גם אנטנות שטוחות
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  UWBאנטנות 

 מנוצלות =  UWB ULTRA WIDE BANDאנטנות 

:גם עבור מערכות תקשורת אלחוטיות כגון

IEEE 802.16a מערכות קבועות GHz 3-11 

IEEE 802.16e מערכות ניידות GHz 2-6

ACCESS POINTנדרשות אנטנות גישה קבועות 

'נגני מוסיקה וכו, מחשבים, ואנטנות ניידות לטלפונים
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  UWBאנטנות 

:הדרישות הבסיסיות מן האנטנות הניידות

)רמת תיאום לא קריטית(  רוחב סרט גדול במיוחד •

)כמעט איזוטרופי(  כיסוי מרחבי גדול ככל האפשר •

  קיטוב מעורב כדי למנוע רגישות לסיבוב האנטנה•

כדי להתגבר על) MIMO(לרוב נדרש גם ריבוי אנטנות 

:דעיכת הערוץ ולשפר את היעילות הספקטרלית ואז רצוי

  גיוון משמעותי בהצבה המרחבית ובקיטובים•

 15dB)-קטן מ(  צימוד נמוך בין האנטנות •
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        אנטנת ויולדי  UWBאנטנות  
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אנטנת מספריים UWBאנטנות 
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    מונופול גלילי עם שרוול כפול UWBאנטנות 
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    מונופול טרפזי UWBאנטנות 
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 UWBאנטנות 

    מונופול מקופל
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        מונופול מקופל UWBאנטנות 
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        Uאנטנת  UWBאנטנות 
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   מונופול מלבני  UWBאנטנות 
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    מונופול מלבני עם מזלג UWBאנטנות 
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 UWBאנטנות 

    מונופול הדרגתי
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 UWBאנטנות 

    מונופול משונן
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מונופול משולש UWBאנטנות 
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מונופול משולש UWBאנטנות 
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    מונופול משולש עם חריץ UWBאנטנות 
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   מונופול עגול עם חריץ UWBאנטנות 
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דיסקה כפולה UWBאנטנות 
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     חריץ אליפטי UWBאנטנות 
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אנטנות

UWB 

     חריץ אליפטי
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    יישום לטלפון נייד UWBאנטנות 
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    יישום לטלפון נייד UWBאנטנות 
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    יישום למחשב נייד UWBאנטנות 
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    יישום למחשב נייד UWBאנטנות 
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  UWB    אנטנות

:סיכום

ניתן למצוא בספרות גירסאות רבות למימוש אנטנות רחבות 

. סרט במיוחד ליישומי מערכות אלחוטיות נייחות וניידות

.GHz 3-11 או  GHz 2-6ברוב המקרים תחום התדר הוא 

רוב האנטנות מבוססות על מונופול מעל משטח אדמה קטן 

).כגון פתיחה הדרגתית או קיפולים(שיש בו גיוון גיאומטרי 

עם עקומות ) מודפסות(ניתן לממש אנטנות מונופול שטוחות 

המתאימות מאד , קרינה כמעט איזוטרופיות וריבוי קיטובים

).לעיתים חוסמים תדר מסוים(ליישומים אלחוטיים ניידים 
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  UWB    אנטנות
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  UWB    אנטנות
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