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רוחב אלומה
אלקטרומג נטית אשר " עדשהעדשהעדשהעדשה"האנטנה היא למ עשה  

בהיבט אחר. ממקדת את הקרינה לכוון מס וי ם במרחב
שממנו הק רינה מתאבכת לגזרה  " סדק רחבסדק רחבסדק רחבסדק רחב"היא גם  

.זוויתית מו גדרת

התכונה הבסיסית בי ותר של  עד שה ושל  ס דק רחב
הקובע א ת הקשר) diffraction (עקרון העקיפהעקרון העקיפהעקרון העקיפהעקרון העקיפההיא 

:θ וזווית הק רינה λאורך הגל  , dבין גוד ל ה מפתח  

   θθθθ    ≈≈≈≈ λλλλ / d (radian)
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רוחב אלומה

לחשב  ולמדוד א ת רוחב האלומה , מקובל  לת כנן
:במעלות  ל א ברדיאנים

θθθθ        ≈≈≈≈ 57 λλλλ/d (degrees) 

נדייק יותר  אם נ גדיר  את רוחב האלומה ב ין הזויות             
רוחב האלומה). dB 3(שבהן ההספק יורד  ל מחצית 

תלוי  גם ב מידת האחידות של  ה ארת האנטנה או
":משקול המפתחמשקול המפתחמשקול המפתחמשקול המפתח"-ב

θθθθ:                                        מפתח מוא ר אחיד = 50 λλλλ/d

θθθθ:            מפתח מוא ר עם מ שק ול חל ש = 55-60 λλλλ/d     
θθθθ: מפתח מוא ר עם מ שק ול חזק = 65-75 λλλλ/d            
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רוחב אלומה

לעית ים י ש  עניי ן לד ע ת את רוחב האלומה  בין האפסי ם
הערכה סבירה). Beam Width Between Nulls(הראשונים  

:ל   היא"לקשר בין   רוחבי האל ומה הנ

θθθθ(nulls)     ≈≈≈≈ 2 – 2.2 θθθθ(3 dB) 

לרוחב אלו מה בין האפסים  יש מ שמעות בק שר לכושר 
.ההפרדה הזוויתי ש ל  האנטנה
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תיאור האלומה הראשית
עבור רוב ה צרכים המעשיי ם נית ן לקרב את  אלומת  

: הקרינה הראשית כדלקמן

    P(θθθθ) =  exp²[- k (θθθθ / θθθθ3dB)²]

הוא עקום הקרינה להספקהוא עקום הקרינה להספקהוא עקום הקרינה להספקהוא עקום הקרינה להספק   P(θθθθ):  :  :  :  כאשרכאשרכאשרכאשר
                                                        k פרמטר ידוע הקשור לאלומת הקרינה        פרמטר ידוע הקשור לאלומת הקרינה        פרמטר ידוע הקשור לאלומת הקרינה        פרמטר ידוע הקשור לאלומת הקרינה       

))))k=1.38ניקח ניקח ניקח ניקח ((((                       של האנטנה                        של האנטנה                        של האנטנה                        של האנטנה 
                                                        θθθθ        זווית הסטייה מן הכיוון המכסימליזווית הסטייה מן הכיוון המכסימליזווית הסטייה מן הכיוון המכסימליזווית הסטייה מן הכיוון המכסימלי

                                θθθθ3dBרוחב האלומה בנקודות חצי הספק       רוחב האלומה בנקודות חצי הספק       רוחב האלומה בנקודות חצי הספק       רוחב האלומה בנקודות חצי הספק       
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הפסד  אלומ ה 

0.8 8 dB

0.5 3 dB

0.4 2 dB

0.3 1.1 dB

0.25 0.8 dB

0.20 0.5 dB

0.15 0.3 dB

0.10 0.1 dB

0.05 0.05 dB

θθθθ / θθθθ(3dB) Pattern Loss

ניתן להגדיר , אם האנטנה אינה מכוונת בדיוק למטרה
:הפסד אלומה עקב סטייה בין האנטנה לבין המטרה
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רוחב אלומה מרחבי

הרוחבהרוחבהרוחבהרוחבאפ שר להגדיר  את , ממדי-כאשר נתון  מפתח דו 
י  מכפ לה "ע) ביחידות סטרדיאן( של האלו מה  הזוויתיהזוויתיהזוויתיהזוויתי

 בשני החתכים הראש יים θE ,θHשל  שני רו חבי האלו מה  
:H וחתך  וחתך  וחתך  וחתך Eחתך חתך חתך חתך הנקראים  

ΩΩΩΩA =  θθθθE θθθθH
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כיווניות
                              Isotropic Radiator    ----המקרן האיזוטרופי  המקרן האיזוטרופי  המקרן האיזוטרופי  המקרן האיזוטרופי  

המייצג  מקור זרם) לא קיי ם במציאו ת(יציר מתימ טי 
נוח . קטן לאי נס וף המקרין לכל  הכוונ ים במידה  שווה

.מהווה בסיס ל כיול ו להש וואה. לטיפ ול  מת ימטי

Omni Directional    ----המקרן הכלל כיווני  המקרן הכלל כיווני  המקרן הכלל כיווני  המקרן הכלל כיווני  

אנטנה מע שית המקר ינה באופן   אחיד בחתך אחד
).בדרך כלל  בצידוד(

 Directional    ----המקרן הכיווני  המקרן הכיווני  המקרן הכיווני  המקרן הכיווני  

עם ח תך אלומה , אנטנה מע שית המקר ינה לגזרה  צרה
.או חתך אליפט י" ) א לו מת ע פרון("עגו ל 
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כיווניות

כיווניות א נטנה היא  המידה שבה הקרינה מרוכזת 
.לגזרה זווי תית צרה

U(θθθθ,φφφφ) max:  הקרינה המכסימלית  לכיוון  מס וים היא

 U(θθθθ,φφφφ) average:  והקרינה הממוצעת ה יא

Directivityההגדרה הבסיסית ביותר לכיווניות אנטנה ההגדרה הבסיסית ביותר לכיווניות אנטנה ההגדרה הבסיסית ביותר לכיווניות אנטנה ההגדרה הבסיסית ביותר לכיווניות אנטנה 

D = U(θθθθ,φφφφ) max / U(θθθθ,φ) average



10

כיווניות

הקרינה הממוצעת ה יא סך ההספק המוק רן מחולק 
כלומר ,  לזווית המ רחבית של  כדור שלם

U(θθθθ,φφφφ) average =  Prad / 4ππππ

:  היא אפואכיווניות האנטנהכיווניות האנטנהכיווניות האנטנהכיווניות האנטנה

D =   4ππππ U(θθθθ,φφφφ) max / Prad
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כיווניות
באנטנה כיוונית נית ן  להגדיר א ת הגזרה הזוויתית 

: י" שאליה מק רינה האנטנה ע
 ΩΩΩΩA =  ∫∫∫∫∫∫∫∫ U(θθθθ,φφφφ) sinθθθθ dθθθθ dφφφφ =  θθθθE x  θθθθH

:נרשום את   הגדרת הכיווניות בצ ו רה אחרת

D = 4ππππ / ΩΩΩΩA =  4ππππ / θθθθE θθθθH

:עקרון העקיפהעקרון העקיפהעקרון העקיפהעקרון העקיפהונכניס את  ערכי רוחבי האלומה  לפי  

D = 4ππππ / (λλλλ/d1)(λλλλ/d2)

d1, d2 נני ח מלבן(  הם  ממדי המפתח ש ל ה אנטנה.(
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שטח אפק טיבי
 באמצעו ת שני Aנוכל  לרשו ם את שט ח האנטנה 

:של המפ תח) אורך ורוחב(הממדים 

 A =  d1 x d2

:לכן מקב לי ם שהכיוונ יות קשורה  לשטח הא נטנה

D = 4ππππA / λλλλ²

באופן מ ע שי הארת  האנטנה אינה מוש למ ת עקב 
שגיאות  פ אזה ואמפ ליטודה ש ל  ההארה וע קב 

מגד ירים . אנרגיה לכ וונים  לא ר צויים"  בריחת"
:  של אנט נה  לפישטח אפקטיבישטח אפקטיבישטח אפקטיבישטח אפקטיביאפוא 

D = 4ππππAeff / λλλλ²
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ה אר ת  המפ ת ח ונצילות ה אנטנה 

בדרך כלל  הארת המפתח אינה  אחידה ולכ ן נוכל 
 לפ י המידה ש בה ההארה נצילות המפתחנצילות המפתחנצילות המפתחנצילות המפתחלהגדיר א ת 

):או  ביחס למי פ תח אחיד(אחידה ומושלמת 

ηηηη aperture =  Aeff / A

בנוסף לכך  לכל  אנטנ ה יש הפס דים שוני ם  הפוג עים 
יעילות של אנטנהיעילות של אנטנהיעילות של אנטנהיעילות של אנטנה.  ביעיל ות ש לה כרכיב  אלקטרוני

מוגדרת ל פ י היחס בין  ההספק ש היא מקרינ ה לחל ל 
Prad  לבין ה הספק שנכ נס לתוכה :Pin

ηηηη physical = Prad / Pin
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יעילות האנטנה

בתקשורת  אלחוטית נ יידת מעו ני ינים בדרך  כלל 
באנטנות כ לל  כיווניו ת ככל הא פשר כדי  ש איכות 
.הקליטה ל א תהיה תלויה בהצב ה ובכיוון  אנטנה

באנטנות כ לל  כיווניו ת אין א פו א משמע ות  רבה
לעקומ י ה קרינה של   האנטנה אלא יש  לק חת בחשבון 

בעיקר את  יעי לות הא נטנה

ηηηη physical = Prad / Pin
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שבח

 הוא המדד המעשי  ביותר המאפיין א ת שבח האנטנהשבח האנטנהשבח האנטנהשבח האנטנה
התכונה הבסיסית ש ל האנטנה  לרכז את ה קרינה 

: השבח מוגדר ל פי. לגזרה מסו ימת

G = 4ππππ U(θθθθ,φφφφ)max / Pin

:וממילא  ג ם
G =  =  =  = D ηηηη

הפסד נצי ל ות המפתח :   באנטנה הםמרכיבי ההפסדיםמרכיבי ההפסדיםמרכיבי ההפסדיםמרכיבי ההפסדים
הפסדים , הפסדי החזרה, )כ נלק ח בתוך הכיווניות"בד(

:הפסדים ד יאלקטריי ם והפסדי   קיטוב,  אוהמיים
ηηηη= ηηηη(aperture) ηηηη(mismatch) ηηηη(ohmic) ηηηη(dielectric) ηηηη(polarization)
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שבח
נוח לבטא  את השבח במונחים  של רוחבי  אלומה בש ני 

: החתכים הראשיים  ש ל א לומת ה קרינה

G = K / θθθθE θθθθH

  מ בטאים בת וכם גם  את  נציל ות ה מפתח וג ם  kערכי   
:באנט נה מושלמ ת. את יעי לות  האנטנה כולה

       K = 4ππππ x 57 x 57 x ( ππππ/4)  =  32,000

אבל בפו ע ל  יש  להתחשב בנציל ו ת המפתח  ובנצילות   
Kלכן באנ טנה מעשי ת אפשר  ל אמוד את  . הפיסיקל י ת

≈≈≈≈ K:בתחום 18,000 to 32,000      
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שבח
: דוגמאות  ל שבח של  א נטנות

dBi 2.14דיפול 

dBi 6-8דיפול  או פ קי מע ל אד מה  

dBi 6-12מערך לו ג  פ ריודי

dBi 8-16אודה-מערך יאג י 

dBi 5-7קצה פתוח  של  ג לבו 

dBi 10-25שופר  פירמ ידלי 

dBi 6-8אלמנט מי קרוסטריפ 

dBi 14-25מערך מיק רוסטריפ  קטן

dBi 25-35מערך מיק רוסטריפ  ג דול 

dBi 20-50רפלקטור   פרבולי 
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שבח

לפ עמים  מ בטאים את  השבח ביחס לדיפ ול  ל פי 

dBd = dBi - G(dipole)  =  dBi - 2.14 dB

Effective Isotropic Radiated Power   EIRPהמונח  

מבטא הספק שידור   כפול  שבח  האנטנה

EIRP = Power (Watt)  x  Gain

 ERP Effective Radiated Powerלפ עמים  מ שתמשים   במונח 
: שבו שבח  האנטנה הוא ביחס ל דיפול  ואז

                            EIRP(dB) = ERP(dB) + 2 dB
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שבח מוחלט
הקיטוב  המגי ע , במערכות  אלחוטיות  הפוע לות  ל לא קו רא י ה

. לאחר ריבו י החזרות הוא אקראי

מש תמשים , באנטנות ק טנות המיו עדות  לתק שורת אלח וטית
המבטא  את כלל  " שבח  אבסולוטי "או  " ש בח מוחלט "במונח 

.ההספק המוקרן ולא ו דווקא ב קיטוב לי נ ארי יחיד

P(total) = P(vertical) + P(horizontal)                       

G(absolute) = G(vertical) + G(horizontal)                       

כדי לחבר  את עקומי   הקרינה בשני הקיטו בים הניצב ים צריך  
) dBלא  (לסכם את   ההספקים  אבל בסקל ה לינארית  
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שבח מוחלט

6

5

4

3

2

1

0

1-

2-

3

dB

ANGLE

G horizontal

G absolute

G vertical
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שבח מוחלט

0.4 dB 10 dB

0.5 dB 9 dB

0.6 dB 8 dB

0.8 dB 7 dB

1.0 dB 6 dB

1.2 dB 5 dB

1.5 dB 4 dB

1.8 dB 3 dB

2.1 dB 2 dB

2.6 dB 1 dB

3.0 dB 0 dB

תוספת שצריך לתת

לקיטוב החזק יותר

הפרש בין קיטוב 

אחד לקיטוב שני
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מערכת קואורדינטות

:הערה

מקור הזרם  
כ מוצב "בד

x-yבמישור  
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מערכת קואורדינטות

:        ה ערה

כוון הקרינ ה
r     הוא    
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מערכת קואורדינטות

:הערה

:חתכים בהגבהה
θθθθבתלות בזו ית 

:חתכים בצידוד
 φφφφבתלות בזו ית 
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עקומי קרינה
 היא פונקצ יה המתארת Radiation Pattern עקום קרינהעקום קרינהעקום קרינהעקום קרינה

נהוג . את הקרינה בתלות ב קואורדינט ות של  המ רחב
הספק הקרינההספק הקרינההספק הקרינההספק הקרינהלתאר את  הממוצע ב זמן של  שט ף 

.θ,φכפונקציה  של הזויות   

עקומי קרי נה מוצגי ם  באופן  גרפי  בצורה לינ ארית או  
.ממדי-כ מו כן ניתן   לבנות  גרף  דו. פולרית

ברוב המקרים ולרוב   הצרכים אפשר  לתאר  את עיקר 
ביצועי הא נטנה בעזר ת שני חתכ י קרינה ע י קריים 

נתייחס אליה ם בדרך כל ל כחתכי  . מאונכים ז ה לזה
).Azimuth (צידודצידודצידודצידוד-ו ) Elevation (הגבהההגבהההגבהההגבהה
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עקומי קרינה
 E כמישור המכיל את וק טו ר השדה E planeמגדירים  

 כמישו ר המכיל  H planeמגדירים  . ואת כיוון  הקרינה
. ואת כיוון ה קרינהHאת וקטור  השדה 

 E-plane cuts ,H-planeחתכי הקרינה הראשיים בהגבהה חתכי הקרינה הראשיים בהגבהה חתכי הקרינה הראשיים בהגבהה חתכי הקרינה הראשיים בהגבהה 

:XYניצבים זה  לזה ותלו יי ם בהצבת  האנטנה במישור  

zy הוא מישור   y   -E planeבכוון בכוון בכוון בכוון עבור אל מנ ט זרם 
φ=90° כאשר θי   " נתון ע Eחתך 
φ=0° כאשר   θי   " נתון ע Hחתך 

 ZX הוא מישור  x  -   E planeבכוון בכוון בכוון בכוון עבור אל מנ ט זרם 
φ=0°   כ אשר    θי  " נתון ע Eחתך 
φ=90°  כא שר   θי  " נתון ע Hחתך 
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עקומי קרינה 

חתכים ראשיים 
E Plane 

H Plane                     
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עקומי קרינה

מתאימים  לתיאור  חתכי הקרינה הראשיים בצידוד חתכי הקרינה הראשיים בצידוד חתכי הקרינה הראשיים בצידוד חתכי הקרינה הראשיים בצידוד 
אש ר אלמנט  הזרם שלה  , ביצועי א נ טנה כלל  כ יוונית

.Zבכוון בכוון בכוון בכוון מוצב 

 עבור  הגבהות φחתכים אל ה ניתנים כ פונקציה  ש ל   
.שונות מ על  ומתחת ל אופק
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עקומי קרינה

:הפרמטרים העיקריים  הם, בכל חתך  קרינה

)dB 3בנקודות חצי ההספק   (רוחב האלומהרוחב האלומהרוחב האלומהרוחב האלומה•

        )-dBנמדדת ב(רמת אונת הצד הראשונה רמת אונת הצד הראשונה רמת אונת הצד הראשונה רמת אונת הצד הראשונה •

)שיאית או ממוצ עת (רמת אונות הצד הרחוקותרמת אונות הצד הרחוקותרמת אונות הצד הרחוקותרמת אונות הצד הרחוקות•

)F/B ratio(רמת אונות הצד האחוריות רמת אונות הצד האחוריות רמת אונות הצד האחוריות רמת אונות הצד האחוריות •
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עקומי קרינה
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אונות צד 

פרמטר קר יטי במערכ ות צבאיות  ולצורך רי שוי אזרחי 

dB 13-אונת צד ראשונה        :  במפתח מל בני אחיד

dB 20-אונות צד רחוקות       

dB 17-אונת צד ראשונה        :      במפתח ע גו ל אחיד

dB 23-אונות צד רחוקות       

to -25 dB 17-ראשונה      אונת  צד:  במפתח מל בני עם  מש קול

to -40 dB 25-אונות צד רחוקות                    

כ"בד, תלויו ת במבנה(backlobes)אונות אחו ריות  
. נמוכות מא ונות הצד  הרחוקות
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קיטוב

 המוקרן מן  E הוא כיוון הש דה החשמלי  הקיטובהקיטובהקיטובהקיטוב
במהירות(השדה החשמלי מתקד ם במרחב . האנטנה

י קצה "  המוכתב עקו במרחבקו במרחבקו במרחבקו במרחבולכן  הקיטוב הוא ) האור
ה קיטוב מאו נך לכיוון  ה שדה . הווקטור החשמלי

.המגנטי ו ל כוון ההתפ שטות

 והיחס בין הצירי ם  אליפטיאליפטיאליפטיאליפטילמע שה הקיטוב הוא  תמיד 
אם ציר אחד  הוא אפס  או). Axial Ratio (יחס צירייחס צירייחס צירייחס צירינקרא 

אם שני   . לינארילינארילינארילינאריהק יטוב הוא  , קרוב מאד לאפס
....מעגלימעגלימעגלימעגליהצירים שו וים הקיטו ב הוא 
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קי טוב     

כוון ההתפשטותכוון ההתפשטותכוון ההתפשטותכוון ההתפשטות            

   ואליפסת הקיטוב   ואליפסת הקיטוב   ואליפסת הקיטוב   ואליפסת הקיטוב
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קיטוב

:סוגי קיט ו בים נפ וצי ם

לינארי א נ כי•
לינארי א ו פקי •
לינארי א ל כסוני•
מעג לי ימ ני •
מעג לי  שמ אלי •

קיטוב מע ג לי מו שג  ע ל  ידי שני  א למנטי זרם  שווים   
השדה החשמלי  (90°בגודלם  ע ם  הפרש  פאז ה קבוע ש ל  

).מתקדם במרחב כמו ספירלה
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קיטוב

קיטוב מע ג לי ימנ י וקי טוב מעג לי   שמאלי ה ם  מקור  
.יש לדיי ק  בהגדרות ולהיזהר היטב. לאי הבנות 

 י ש לקחת  י ד ימין כא שר הבוהן – RHCPקיטוב ימני קיטוב ימני קיטוב ימני קיטוב ימני 
  האצבעות  המכופפות r .4מכוונת לכ יוון ההתפ שטות  

.מסמנות א ת כיוון הש דה החשמלי  עם הש ע ון

כפ י  , ל אב ל נ גד כיוון   השעון"  כנ–  LHCPקיטוב שמאלי קיטוב שמאלי קיטוב שמאלי קיטוב שמאלי 
. שמתקבל  ביד שמאל

כדי לדעת   מהו כוון ה סיבוב נשת מש במונחי ם ש ל  
True Delay Line בין שנ י אלמנט י  הזרם היוצרים את 

.  הקיטוב ונ חשוב מי יו צא למרחב  ראשון
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קיטוב

הקיטוב הקיטוב הקיטוב הקיטוב ----ע רבע רבע רבע רבבאנטנות ג דולות מ גד ירים את 
Cross Polarization כעקום  הקרינה בקיטוב הניצב  

מתעני ינים ב ערך  של הקיטו ב הניצב. לקיטוב הר צוי
. בתוך האלו מה הראשית

      to -35 dB 25-:    כ"ערכים רצו יים הם בד 

יחס צירייחס צירייחס צירייחס ציריבאנטנות ק טנות משת משים בהג דרה של 
 Axial Ratio שהוא כא מור היחס בין הקיטו בים כאשר 

מתענ יינים  . rמסובבים  את האנטנ ה ביחס לצ יר 
.ביחס הצירי במרחב הכיסוי הנדרש של  האנטנה

AR = 0 to 6 dB:          כ"ערכים רצו יים הם בד 
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הפסדי קיטוב

לקיטוב ה אנטנה יש  משמעות  ק ריטית בתכנון ערוצ י 
שני מכשיר י רדיו ע ם  קיטובים נ יצבים  לא . תקשורת

. יעבירו בינ י הם כמעט  שום אות

יעי לות קי טוב בין ש תי אנטנות  מקוטבות  לינארית ה יא

Polarization Efficiency = cos²(ψ)

יעי לות הק יטוב בין ש תי אנטנות  מקוטבות  מעג לית 
היחס בין הציר הראשי לבי ן (קשורה לי חס הצירי 

). הציר המשני באלי פס ת הקיטוב
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יחס צירי

בקיטוב מעג לי או  קר וב למ עג לי  מגדירים א ת היחס
 לפי  יחס ה קרינה בין  שני הצירי ם הראשיי םARהצירי 

כמו כן נית ן למדוד א ת הקיטוב  הניצב שהו א היחס בין 
קיטוב מע ג לי ראשי  ל קיטוב מע ג לי מש ני 

קיים קשר   בין שני ה פ רמטרים
 ______                                    _______

Cross pol = (√√√√AR – 1)² / (√√√√AR +1)²

AR = 3dB                ⇔⇔⇔⇔            cross = 15 dB:  :  :  :  דוגמהדוגמהדוגמהדוגמה
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הקשר בין יחס צירי לקיטוב הפוך

Variation of Axial Ratio with Cross Polar signal level
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הפסדי קיטוב

: יעילו ת הקיטוב  היאבקיטוב לינאריבקיטוב לינאריבקיטוב לינאריבקיטוב לינארי

Polarization Efficiency = cos ² (ψ)

: יעילו ת הקיטוב  היאבקיטוב מעגליבקיטוב מעגליבקיטוב מעגליבקיטוב מעגלי

Polarization Efficiency=1/[1+(√√√√AR–1)²/(√√√√AR+1)²]
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הפסדי קיטוב
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תיאום אימפדנסים

לאנטנה ה מחוברת ל קו תמסור ת כלשהו  י ש אימפד נ ס 
.כניסה מרוכב שהוא פ ונקציה ש ל  התדר

Zin = Zr (real) + Zi (imaginary)

בתדר התהודה החלק  המדומה מתאפס ואי מפדנס  
א ימפדנס מ משי זה ני תן ליי צוג   על . הכניסה הוא ממשי

.Rr" התנגדות הקרינההתנגדות הקרינההתנגדות הקרינההתנגדות הקרינה" ידי נגד  שמ פזר אנרגי ה הנקרא 
.האנרגיה המפוזרת הי א הקרינה למרחב

אין קשר ב ין התנגדו ת הקרינה של האנטנ ה לבין  
E/H = 120 ππππ:  במרחב" אימפדנס הגליםאימפדנס הגליםאימפדנס הגליםאימפדנס הגלים" = 377 ΩΩΩΩ
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תיאום אימפדנסים
האנטנה מחוברת לקו  תמסורת  עם אימ פד נס אופי יני  

: ולכן  מקדם ההחזרה הואZoשל  

Γ = (Zin – Zo) / (Zin + Zo)

:  מקדם ההחזרה להספק או ה פס ד ההחזרה הוא

RL = Return Loss = |Γ|²

אנטנה מת ואמת היא  אנטנה שב ה הפסד ההחזרה 
dB 10-כ מסתפקי ם ברמת ת יאום ש ל  "בד. נמוך

 מן  האנרגיה המ שודרת מו חזרת למקור 10%(
) מן  האנרגיה  הנקלטת מ וחזרת לאו ויר10%או 
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תיאום אימפדנסים
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יחס גלים ע ומדים

                           Voltage Standing Wave Ratioיחס גלי ם  עומדים  
:מבטא את  מקדם ההחזרה בצורה אחרת

VSWR = (1 + |Γ|) / (1 – |Γ|)

VSWRבדרך כלל  מבטאים א ת רמת הג לים החוזר ים  

: הנדרשת בכל תחום  העבודה ש ל האנטנה

VSWR = 1.2 – אנטנה  עם  תיאום  גבוה    2
VSWR = 2 – אנטנה  עם תיא ום  בינוני      3
VSWR = 3 – אנטנ ה עם תי או ם חלש       4

.נשים  לב ש הפסד החזרה כרוך גם בהפסד  העברה
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 יחס גלים עומדים
Return Transmission

Loss (dB) Rho                            VSWR                         Loss (dB)  

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
40 0.01 1.02 0

30 0.0316 1.07 0

25 0.0562 1.12 0.01

21 0.0891 1.2 0.03

20 0.1 1.22 0.04

19 0.1122 1.25 0.06

18 0.1259 1.3 0.07

17 0.1413 1.33 0.09

16 0.1585 1.38 0.11

15 0.1778 1.43 0.14

14 0.2 1.5 0.18

13 0.2239 1.58 0.22

12 0.2512 1.67 0.28

11 0.2818 1.78 0.36

10 0.3162 1.92 0.46

9.5 0.3333 2.0 0.51

9 0.3548 2.10 0.58

8 0.3981 2.32 0.75

7.4 0.4286 2.5 0.88

7 0.4467 2.61 0.97

6 0.5 3.0 1.25

3 0.7079 5.85 3.0 
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רוחב סרט
:רוחב סרט יחסי של  א נטנה

Bandwidth = ∆∆∆∆f / f0 = (f2 – f1) / (f2 +f1) / 2         
                 

:או ל פי היח ס בין התדר הגבוה ל תדר הנמוך

Bandwidth = f(high) : f(low) = f2 / f1

: הפוך  לרוחב הסרטQגורם האיכות גורם האיכות גורם האיכות גורם האיכות 

Q = 1 / Bandwidth
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רוחב סרט

:VSWR  רוחב סרט במונחים  של

VSWR - 1

BW (VSWR) =  ------------------

Q √√√√(VSWR)

:VSWR=2 למש ל  עבו ר
BW (VSWR=2) = 1 / Q√√√√2

לרוחב אלומה או , רוחב סרט יכול  להתיי חס גם  לש בח
ל משל  עבור  קיטוב מע ג לי הנוצר  ע ל ידי  שני . לקיטוב

= dB :AR 3רוחב הסרט לקיטוב   מעג לי ביח ס ,  אלמנטים

BW (AR=3dB) ≈≈≈≈ 0.3/Q 
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טמפר טורת האנטנה

קרקע

עננים

שמש

גשם

חדירת מקורות רעש חיצונייםחדירת מקורות רעש חיצונייםחדירת מקורות רעש חיצונייםחדירת מקורות רעש חיצוניים
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טמפר טורת האנטנה

::::טמפרטורת השמיים של האנטנהטמפרטורת השמיים של האנטנהטמפרטורת השמיים של האנטנהטמפרטורת השמיים של האנטנה

::::טמפרטורת המיפתח היאטמפרטורת המיפתח היאטמפרטורת המיפתח היאטמפרטורת המיפתח היא

TAP = [(1/eA) - 1]Tp 

::::טמפרטורת הרעש האפקטיבי של האנטנה המועברת למקלט היאטמפרטורת הרעש האפקטיבי של האנטנה המועברת למקלט היאטמפרטורת הרעש האפקטיבי של האנטנה המועברת למקלט היאטמפרטורת הרעש האפקטיבי של האנטנה המועברת למקלט היא

Ta = TA efficiency + TAP efficiency + To (1-efficiency)

( ) ( ) ( )

( ) ( )∫ ∫

∫ ∫
=

π π

ππ

φθθφθ

φθθφθφθ

2

0 0

2

0 0

sin,

sin,,

ddG

ddGT

T

B

A
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טמפר טורת האנטנה

:                    :                    :                    :                    כאשרכאשרכאשרכאשר

TB )))) מעלות קלווין מעלות קלווין מעלות קלווין מעלות קלווין20202020----10101010בדרך כלל בדרך כלל בדרך כלל בדרך כלל ((((טמפרטורת בהירות השמים טמפרטורת בהירות השמים טמפרטורת בהירות השמים טמפרטורת בהירות השמים  =

                                                                                Tp = טמפרטורה פיזיקלית של האנטנה במעלות קלוויןטמפרטורה פיזיקלית של האנטנה במעלות קלוויןטמפרטורה פיזיקלית של האנטנה במעלות קלוויןטמפרטורה פיזיקלית של האנטנה במעלות קלווין

                                        eA ))))1111----בדרך כלל קרובה לבדרך כלל קרובה לבדרך כלל קרובה לבדרך כלל קרובה ל((((יעילות תרמית של האנטנה יעילות תרמית של האנטנה יעילות תרמית של האנטנה יעילות תרמית של האנטנה  =

                            To =  מעלות קלווין  מעלות קלווין  מעלות קלווין  מעלות קלווין 300300300300טמפרטורת ייחוס טמפרטורת ייחוס טמפרטורת ייחוס טמפרטורת ייחוס 

efficiency  =   יעילות מעבר בין האנטנה והמקלטיעילות מעבר בין האנטנה והמקלטיעילות מעבר בין האנטנה והמקלטיעילות מעבר בין האנטנה והמקלט
                                                            

efficiency   =  1  אין הפסדים    אין הפסדים    אין הפסדים    אין הפסדים                                                                                                                                                                                                                                                                  

efficiency  =     0000הפסד מלא    הפסד מלא    הפסד מלא    הפסד מלא    
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טמפר טורת האנטנה

:  מוגדרת  ע ל ידיטמפרטורת המערכתטמפרטורת המערכתטמפרטורת המערכתטמפרטורת המערכת

Tsys = Ta + Tr                                                                                                                                                                                                                             

Tr                                           טמפרטורת המקלט                                      טמפרטורת המקלט                                      טמפרטורת המקלט                                      טמפרטורת המקלט =

:  הנכנס למקלטהרעש התרמיהרעש התרמיהרעש התרמיהרעש התרמיוהיא הבסיס לחישוב   

Noise = K Tsys B

K  =   1.38 x 10^(-23) Watt /°Kelvin / Hz    קבוע  בולצמן
B   =    הרץ(רוחב סרט של  ה מקלט(
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טמפר טורת האנטנה

la      

אנטנה

קו תמסורתLNAמגבר 

שמים

TB

TA + TAP

Ta

טמפרטורות הרעש מהשמים עד המקלטטמפרטורות הרעש מהשמים עד המקלטטמפרטורות הרעש מהשמים עד המקלטטמפרטורות הרעש מהשמים עד המקלט
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סיכום
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סיכום


