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  PIFA                          אנטנות
       מיז עור וריבוי תדרים

        

                    

 בנוכחות משטח אדמה בנוכחות משטח אדמה בנוכחות משטח אדמה בנוכחות משטח אדמה λ/4האורך הכולל האורך הכולל האורך הכולל האורך הכולל •
יתכנו משטחי אדמה נוספיםיתכנו משטחי אדמה נוספיםיתכנו משטחי אדמה נוספיםיתכנו משטחי אדמה נוספים•
 הוא דומיננטי הוא דומיננטי הוא דומיננטי הוא דומיננטיzבדרך כלל הקיטוב האנכי בדרך כלל הקיטוב האנכי בדרך כלל הקיטוב האנכי בדרך כלל הקיטוב האנכי •
זליגה חזקה לקיטובים ניצבים זליגה חזקה לקיטובים ניצבים זליגה חזקה לקיטובים ניצבים זליגה חזקה לקיטובים ניצבים •
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 מזעור וריבו י תדרים– PIFAאנטנות 

        

                    

מיקום ההזנה קובע את אימפדנס הכניסהמיקום ההזנה קובע את אימפדנס הכניסהמיקום ההזנה קובע את אימפדנס הכניסהמיקום ההזנה קובע את אימפדנס הכניסה•
))))גמישות בתכנוןגמישות בתכנוןגמישות בתכנוןגמישות בתכנון((((

– 0.01עובי האנטנה בתחום  עובי האנטנה בתחום  עובי האנטנה בתחום  עובי האנטנה בתחום  • 0.1λ

יתכנו מספר קצרים לאדמהיתכנו מספר קצרים לאדמהיתכנו מספר קצרים לאדמהיתכנו מספר קצרים לאדמה•
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 מזעור וריבו י תדרים– PIFAאנטנות 

):):):):מזעורמזעורמזעורמזעור((((הקטנת גודל האנטנה הקטנת גודל האנטנה הקטנת גודל האנטנה הקטנת גודל האנטנה         

Meander Lineעל ידי פיתול המוליך על ידי פיתול המוליך על ידי פיתול המוליך על ידי פיתול המוליך 1)

 נוצרים חורים בעקומת הקרינה  נוצרים חורים בעקומת הקרינה  נוצרים חורים בעקומת הקרינה  נוצרים חורים בעקומת הקרינה ––––זהירות זהירות זהירות זהירות 

על ידי שימוש בחומרים דיאלקטרייםעל ידי שימוש בחומרים דיאלקטרייםעל ידי שימוש בחומרים דיאלקטרייםעל ידי שימוש בחומרים דיאלקטריים2)
 רוחב הסרט קטן רוחב הסרט קטן רוחב הסרט קטן רוחב הסרט קטן––––זהירות זהירות זהירות זהירות 
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 מזעור וריבו י תדרים– PIFAאנטנות 

        
::::ריבוי תדריםריבוי תדריםריבוי תדריםריבוי תדרים

על ידי מספר קוים באורך שונה על ידי מספר קוים באורך שונה על ידי מספר קוים באורך שונה על ידי מספר קוים באורך שונה 1)

על ידי מבנה דו שכבתיעל ידי מבנה דו שכבתיעל ידי מבנה דו שכבתיעל ידי מבנה דו שכבתי2)
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 מזעור וריבו י תדרים– PIFAאנטנות 

        

                    

 diversityיישומים רבים עם יישומים רבים עם יישומים רבים עם יישומים רבים עם 

0.15-0.25λמרחק בין קורנים מרחק בין קורנים מרחק בין קורנים מרחק בין קורנים •

רצוי מאד בקיטובים שוניםרצוי מאד בקיטובים שוניםרצוי מאד בקיטובים שוניםרצוי מאד בקיטובים שונים•

רצוי לגוון את האנטנותרצוי לגוון את האנטנותרצוי לגוון את האנטנותרצוי לגוון את האנטנות•

coupling < 15 dBחשוב מאד חשוב מאד חשוב מאד חשוב מאד •
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 מזעור וריבו י תדרים– PIFAאנטנות 

        

                    

  to 3 dBi 2שבח מכסימלישבח מכסימלישבח מכסימלישבח מכסימלי

to 1 dBi 0שבח ממוצע בסיבוב שבח ממוצע בסיבוב שבח ממוצע בסיבוב שבח ממוצע בסיבוב 

to -4 dBi 2-שבח ממוצע בהגבהה שבח ממוצע בהגבהה שבח ממוצע בהגבהה שבח ממוצע בהגבהה 
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 מזעור וריבו י תדרים– PIFAאנטנות 

        

                    

))))Chu((((רוחב סרט תלוי בממדים הפיזיים רוחב סרט תלוי בממדים הפיזיים רוחב סרט תלוי בממדים הפיזיים רוחב סרט תלוי בממדים הפיזיים 

))))(VSWR=2        5555%%%%    ----    15151515%%%%ניתן להשיג ניתן להשיג ניתן להשיג ניתן להשיג 
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 PIFAאנטנות  

        

                    

תצורות שונות תצורות שונות תצורות שונות תצורות שונות 
      למזעור       למזעור       למזעור       למזעור 

וריבוי תדריםוריבוי תדריםוריבוי תדריםוריבוי תדרים

Kin-Lu Wong

wongk@ema.ee.nsysu.edu.tw
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 PIFAאנטנות  

        

                    

קלאסית  קלאסית  קלאסית  קלאסית   PIFA

בשני תדריםבשני תדריםבשני תדריםבשני תדרים PIFA
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 PIFAאנטנות  

        

                    

שתי אנטנות   שתי אנטנות   שתי אנטנות   שתי אנטנות   
צמודות בשני צמודות בשני צמודות בשני צמודות בשני 
תדרים שוניםתדרים שוניםתדרים שוניםתדרים שונים
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 PIFAאנטנות  

        

                    

  אנטנה אחת  אנטנה אחת  אנטנה אחת  אנטנה אחת
  תוהדת בשני   תוהדת בשני   תוהדת בשני   תוהדת בשני 

תדרים קרוביםתדרים קרוביםתדרים קרוביםתדרים קרובים
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 PIFAאנטנות  

        

                    

אנטנה אחתאנטנה אחתאנטנה אחתאנטנה אחת
תוהדת בשניתוהדת בשניתוהדת בשניתוהדת בשני

 תדרים רחוקים תדרים רחוקים תדרים רחוקים תדרים רחוקים
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 PIFAאנטנות  

        

                    

שני מסלולים שני מסלולים שני מסלולים שני מסלולים    
שונים יוצרים שני שונים יוצרים שני שונים יוצרים שני שונים יוצרים שני 

תדרי תהודהתדרי תהודהתדרי תהודהתדרי תהודה

    מצע   מצע   מצע   מצע

Suspended
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 PIFAאנטנות  

        

                    

צירוף שלצירוף שלצירוף שלצירוף של
Patch

עם שני פסים עם שני פסים עם שני פסים עם שני פסים 
מתפתליםמתפתליםמתפתליםמתפתלים
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 PIFAאנטנות  

        

                    

    שתי תצורות     שתי תצורות     שתי תצורות     שתי תצורות 
PIFA

   בשני תדרים   בשני תדרים   בשני תדרים   בשני תדרים
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 PIFAאנטנות  

        

                    

    שימוש     שימוש     שימוש     שימוש 
בסליל קטןבסליל קטןבסליל קטןבסליל קטן
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 PIFAאנטנות  

        

                    

אורך אחדאורך אחדאורך אחדאורך אחד                
     עם שני      עם שני      עם שני      עם שני 

אופני תהודהאופני תהודהאופני תהודהאופני תהודה
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 PIFAאנטנות  

        

                    

שתי שתי שתי שתי                 
ספירלותספירלותספירלותספירלות
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 PIFAאנטנות  

        

                    

Meandered

Patch
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 PIFAאנטנות  

        

                    

Meandered

Patch
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 PIFAאנטנות  

        

                    

Branch Line

Dual layer    

 תדרים  תדרים  תדרים  תדרים 3333                            
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 PIFAאנטנות  

        

                    

Dual Ground 

High Gain
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 PIFAאנטנות  

        

                    

λ/4 

Stacked Patches 

1686 – 1890 MHz
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 PIFAאנטנות  

        

                    

λ/4 

Stacked Patches

868 – 962 MHz
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 PIFAאנטנות  

        

                    

    PIFAשילוב שילוב שילוב שילוב         
    Lכפולה עם אלמנט כפולה עם אלמנט כפולה עם אלמנט כפולה עם אלמנט 

     פסיבי     פסיבי     פסיבי     פסיבי

AP-53, 2417-2421
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 PIFAאנטנות  

        

                    

PIFA  ממוזערת ממוזערת ממוזערת ממוזערת
בהזנה קיבוליתבהזנה קיבוליתבהזנה קיבוליתבהזנה קיבולית

12 x 15 x 3 mm

@2.4 GHz

AP-54, 1100-1104
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 PIFAאנטנות  

        

                    

PIFA רב תדריתרב תדריתרב תדריתרב תדרית

לא מבוטלים לא מבוטלים לא מבוטלים לא מבוטלים " " " " חוריםחוריםחוריםחורים""""
    בעקומת הקרינה    בעקומת הקרינה    בעקומת הקרינה    בעקומת הקרינה

 AP-54, 384-391
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 PIFAאנטנות  

        

                    

PIFA     רב תדריתרב תדריתרב תדריתרב תדרית

 תחומי תדר תחומי תדר תחומי תדר תחומי תדר3333 עד  עד  עד  עד 2222        

 AP-54, 1416-1422
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 PIFAאנטנות  

        

                    

PIFA רב תדריתרב תדריתרב תדריתרב תדרית

 תחומי תדר תחומי תדר תחומי תדר תחומי תדר5555 עד  עד  עד  עד 3333        

 

AP-54, 1416-1422
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 PIFAאנטנות  

        

                    

PIFA     רב תדריתרב תדריתרב תדריתרב תדרית

 תחומי תדר תחומי תדר תחומי תדר תחומי תדר5555 עד  עד  עד  עד 3333        

 AP-54, 1416-1422
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 PIFAאנטנ ת  

                        
::::דרישותדרישותדרישותדרישות                

                 נפח מינימאלי     נפח מינימאלי     נפח מינימאלי     נפח מינימאלי 

                5555%%%%----7777%%%%רוחב סרט רוחב סרט רוחב סרט רוחב סרט      
to -1 dBi 3-שבח  שבח  שבח  שבח                          

    קיטוב מעורב    קיטוב מעורב    קיטוב מעורב    קיטוב מעורב
    כיסוי חיצוני    כיסוי חיצוני    כיסוי חיצוני    כיסוי חיצוני

 

Side View

Rubber Cover

Radio Module     

PIFA
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PIFA 

        

                    

Loop Design

30 x 30 x 5 mm 

1130-1210 MHz   

 

30

15

30

5

FEED

10
Ground FR4

5mm
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PIFA 

        

                    

λ/4 Design

30 x 30 x 5 mm 

1130-1210 MHz   

 

30

5

30

FEED

FR4 5 mm

SLOT

Ground Short
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       PIFA 

        

                    

                        Meander Line

Design

25 x 25 x 3 mm

1140 – 1220 MHz
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PIFA 

        

                    

25

25

FEED

SHORT

12

RELEASE

Ground

3 slots

FR4  3mm Meander Line

Details        
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PIFA 

        

                    

Meander Line 

Details

 

RELEASE

13 
20

10.5

FEED

7 5 6.4 6.6

7.5 
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       PIFA 

        

                    

Meander Line PIFA

OMNI in Azimuth
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יצרני אנטנות  ק טנות

        

                    

www.antennafactor.com

www.antenova.com

www.auden.com.tw

www.ead-ltd.com

www.gigaAnt.com

www.lairdtech.com

www.mobilemark.com

www.monarchantenna.com

www.panorama-antennas.com

www.phycomp-components.com

www.sarantel.com

www.skycross.com

www.SPKecl.com



39

יצרני אנטנות  ק טנות

        

                    

www.taoglas.com

www.til-tek.com

www.tycoelectronics.com

www.wp-wireless.com


