
1

אנטנות תיל.  3

הקדמההקדמההקדמההקדמה

דיפולדיפולדיפולדיפול

מונופולמונופולמונופולמונופול

לולאהלולאהלולאהלולאה

סלילסלילסלילסליל

אודהאודהאודהאודה----מערך יאגימערך יאגימערך יאגימערך יאגי

פריודיפריודיפריודיפריודי----מערך לוגמערך לוגמערך לוגמערך לוג



2

הקדמה



3

הקדמה

 הן האנטנות  הפשוטות  ו הנפוצות ))))חוטחוטחוטחוט((((אנטנות תיל אנטנות תיל אנטנות תיל אנטנות תיל 
שמוזרם ב ו זרם) או מוט(בעקרון כל חו ט . ביותר

. מ פיק קרינה  אלקטרומ גנטית , חילופי ן

קיים  אימפדנס  , בחוט שאו רכו חצי או רך גל בקי רוב
כניסה של   עשרות א ו המים המתאים להז נה על  ידי  קו 

האימפד נס תלוי  ב תדר ולכן  אנטנה כזו. קואכסיאל י
.צרת סרטצרת סרטצרת סרטצרת סרטמטבעה הי א 

חוטים מס וגים  שוני ם  ובתצורות  שונות  יכו לים  לשמ ש  
כאשר הדגש  העיקרי הו א, כאנטנה ע ם כיווניו ת  נמוכה

.קיטוב נדרשקיטוב נדרשקיטוב נדרשקיטוב נדרש ושמירה על  תיאום אימפדנסיםתיאום אימפדנסיםתיאום אימפדנסיםתיאום אימפדנסיםעל  
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הקדמה

.משטח אדמהמשטח אדמהמשטח אדמהמשטח אדמהאנטנות חו ט רגישות   לנוכחות ש ל 
 dB 6-8-בעקרון מ שטח אדמה מגדיל  א ת שבח החוט ב

)3 dB 3 בגל ל  השיקוף וע וד dB בגל ל שהקרינ ה מוגבלת 
).לחצי מן ה מרחב

צירוף של   מספר אנט נות מוט י ו צר מערך  ע ם כיווניו ת 
מזינים" " " " יאגייאגייאגייאגי"במערך הנפו ץ הידוע  ב שם  . מסוימת

. אלמנט אח ד באופן א קטיבי וית ר החוטים  פסיביים

מזיני ם ב טור שורה  " לוג פריודילוג פריודילוג פריודילוג פריודי" במערך הידוע בשם  
של א למנט ים שכ ל א חד מכוון ל תדר אחר וביחד הם

.מהווים אנ טנה רחבת סרט במיו חד
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תיאום אנטנות תיל
 Ω 50-300בתחום  : התנגדות ק רינה של  א נטנות תי ל 

Ω 50הזנה מקובלת  על  ידי  קו קואכסי אלי ש ל  

בדרך כלל  נדרש תיאו ם אימפד נ סים ע ל  ידי  רכיב נוסף  
).קבל או  ש נאי,  כגון סלי ל(

בדרך כלל  נדרש לס ל ק אופני  ה תפשטות  בלתי רצוי י ם
לקו מא וזן ) קואכס(הנובעים מ חיבור בין  קו לא מ או זן 

BALUN  על  ידי רכ יב בשם) זוג חוטים (
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50Ωלמה  

 פשרה  פשרה  פשרה  פשרה 

בין הנחתה מינימלית בין הנחתה מינימלית בין הנחתה מינימלית בין הנחתה מינימלית 
לבין יכולת נשיאת לבין יכולת נשיאת לבין יכולת נשיאת לבין יכולת נשיאת 
הספק מכסימליתהספק מכסימליתהספק מכסימליתהספק מכסימלית
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 הסליל גם מקטין את  הסליל גם מקטין את  הסליל גם מקטין את  הסליל גם מקטין את 
אורך האנטנהאורך האנטנהאורך האנטנהאורך האנטנה

תיאום על ידי סלילתיאום על ידי סלילתיאום על ידי סלילתיאום על ידי סליל
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דיפול

 הוא ככל הנר אה האנטנה הראשונהדיפול חצי אורך גלדיפול חצי אורך גלדיפול חצי אורך גלדיפול חצי אורך גל
,זו ג ם אחת הא נטנות הנפ ו צות ביותר . שיוצרה אי  פ עם

במיוחד ל שימושי ם נ יידים שבה ם רוצים  ל שדר ולק לו ט
.באופן כ לל   כיווני

באורך גל  מסוים הח לק .   תלוי בתדראימפדנס הכניסהאימפדנס הכניסהאימפדנס הכניסהאימפדנס הכניסה
 50-70המדומה מתאפס והח לק הממשי  הוא בסביבות 

זהו אימפדנס ). אוהם אם  הדיפול  צר  מאד73(אוהם 
.קרינה שנו ח מאד לת אם אלי ו ק ו קואכסיא לי
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דיפול

       אימפדנס הכניסה המרוכב של דיפול       אימפדנס הכניסה המרוכב של דיפול       אימפדנס הכניסה המרוכב של דיפול       אימפדנס הכניסה המרוכב של דיפול
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דיפול

אימפדנסאימפדנסאימפדנסאימפדנס -אם נקודת  ההזנה היא במרכז הדיפול    
אם נקודת  ההזנה איננה במרכז .  הוא מינימ ליהכניסההכניסההכניסההכניסה

.מתקבל אי מפדנס כני סה גבוה יו תר

מרכיב השראותימרכיב השראותימרכיב השראותימרכיב השראותי מתווסף –מעל  תדר  התהודה 
מרכיב קיבולימרכיב קיבולימרכיב קיבולימרכיב קיבולי מתווסף  –מתחת תדר התהודה 

.λ 0.45-0.48 של די פול  כזה הוא האורך המעשיהאורך המעשיהאורך המעשיהאורך המעשי

. כלומר  לי נארי– זהה לכוון החוט  קיטוב הדיפולקיטוב הדיפולקיטוב הדיפולקיטוב הדיפול
אם הדיפו ל  מקופ ל נו צ ר קיטוב ש קול  לפ י סי כום  

.וקטורי
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λ/2דיפול 
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λ/2דיפול  

    עקומת קרינה    עקומת קרינה    עקומת קרינה    עקומת קרינה
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λ/2דיפול  

    עקומת קרינה    עקומת קרינה    עקומת קרינה    עקומת קרינה
  בהשוואה למקרן  בהשוואה למקרן  בהשוואה למקרן  בהשוואה למקרן

      איזוטרופי      איזוטרופי      איזוטרופי      איזוטרופי
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דיפול בנוכחות משטח אדמה

לנוכחות ש ל משטח א דמה בסמוך לדיפ ול  י ש משמ עות  
.רבה מבחינת הקרינה

ל קרקע )  בתדרים נמוכים(בדיפולי ם  ג דולים מ א ד 
.במיוחד אם היא  רטובה, עצמה יש   חשיבות רבה 

) מתכת(בדיפולי ם  קטנים מש תמשים ב משטח אדמה 
בעק רון משטח  אדמה . כדי להגדי ל את הכיו וניות
יוצר שי קוף של (dB 5-8מגדיל א ת  הכיוונית ב עוד  

). עוד די פול  ו כן מכוון א ת הקרינה לחצי מרח ב

המרחק למשטח האדמה קובע  אם ההתאבכות בין  
.הדיפול  והשיקוף ש לו  תהיה בונה או הורסת
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דיפול  בנוכ חות 
משטח אדמה

   בלי משטח אדמה   בלי משטח אדמה   בלי משטח אדמה   בלי משטח אדמה

λλλλ/4 אדמה במרחק  אדמה במרחק  אדמה במרחק  אדמה במרחק 

λλλλ/2אדמה במרחק אדמה במרחק אדמה במרחק אדמה במרחק 



16

Folded Dipoleדיפול מקו פל     

λ/2אורכו כמו  דיפול   •

Ω 300אימפדנס  •

י ז וג חוטים "הזנה ע•
רוחב סרט גדול  •
מתאים במ יוחד להזנ ת •

) כמו יאגי(    מ ערכים  
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דיפול מק ופל 
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Turnstile Dipoleדיפול כפו ל    

 די פול ים  מאונכים  2•
מוזנים  עם  הפרש •

90º     פאזה ש ל  

התקנה אופקית •
אלומה כל ל כיוונ ית •
קיטוב אופ קי או  •

מעג לי 
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  דיפול כ פו ל
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Turnstile Dipoleדיפול כפו ל    

מבנה של ד יפו ל כפ ול •
רחב סרט במיוחד•
מתאים  לת חנות •

שידור כל ל  כיווניות 
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דיפול קצר 

לעתי ם קר ובות רוצי ם לקצר  א ת הדיפו ל  משיקול י 
, קיימות מ ספר טכני קות לקי צו ר הדיפול. מקום ונ פח 

הוספת ס ליל   באמצע , למש ל הוס פת דיסקה  בקצה
.'וכו

חשוב לזכו ר כי לדי פו לים הש וני ם יש  עקומ ות קרינה 
ההבדל העיקרי  בין דיפ ולי ם שוני ם . ושבח די דו מים

.הוא באימפדנס ובקי טוב
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דיפול קצר 
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דיפול קצר  מאד
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דיפול קצר  מאד
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דיפול קצר  
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דיפול קצר  
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דיפול חצי אורך גל 
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דיפול חצי אורך גל
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דיפול חצי אורך גל
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דיפולים ארוכים
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דיפול גלילי

אנטנה שנ חקרה  •
     לע ומק ר ב

אימפדנס  כניסה•
    נמ וך יח סית

רוחב סרט מגיע •
20-30%     עד  



32

דיפול גלילי

     אימפדנס ממשי     אימפדנס ממשי     אימפדנס ממשי     אימפדנס ממשי

   אימפדנס ריאקטיבי   אימפדנס ריאקטיבי   אימפדנס ריאקטיבי   אימפדנס ריאקטיבי
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bi-conicalדיפול  

 רחב סר ט ב מיוחד

""""פרפרפרפרפרפרפרפר""""      דיפול       דיפול       דיפול       דיפול ))))חוטחוטחוטחוט((((קוני קוני קוני קוני ----   דיפול בי   דיפול בי   דיפול בי   דיפול בי
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Biconeדיפול  

 רחב סר ט ב מיוחד

רוחב סרטרוחב סרטרוחב סרטרוחב סרט
50505050%%%%  עד   עד   עד   עד 
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Biconeאנטנת  

    אוסף תיילים    אוסף תיילים    אוסף תיילים    אוסף תיילים
אנכיים מעל משטח אנכיים מעל משטח אנכיים מעל משטח אנכיים מעל משטח 

))))חוטיםחוטיםחוטיםחוטים((((   אדמה    אדמה    אדמה    אדמה 

  שיפור בכיווניות  שיפור בכיווניות  שיפור בכיווניות  שיפור בכיווניות
 והגדלת רוחב סרט והגדלת רוחב סרט והגדלת רוחב סרט והגדלת רוחב סרט
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 מונע זרמי שפה בלתי  מונע זרמי שפה בלתי  מונע זרמי שפה בלתי  מונע זרמי שפה בלתי 
רצוייםרצוייםרצוייםרצויים

BALUN

 נדרש בדיפולים נדרש בדיפולים נדרש בדיפולים נדרש בדיפולים
לא נדרש במונופוליםלא נדרש במונופוליםלא נדרש במונופוליםלא נדרש במונופולים
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דיפולים מודפסים
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דיפולים מודפסים
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אנטנת מונופול

חצי). בדרך כלל  מע ל מ שטח אדמה(הצבה אנכית 
הא דמה משקפת את המ ונופו ל . מאורך של   דיפול

.λ/2ויוצרת די פ ול סטנדר טי של   

השבח של  מונופו ל מ ע ל אדמה א ינסופית  הו א בערך 
5 dB 4-6 ומע ל  אדמה סופ ית בסביבות dB.

מתאים להזנת ק ואכס ל לא ( Ω 30-35אימפדנס  כניסה 
).BALUNצורך בהתקן 

אנטנה שי מושית מא ד עבור תק שורת נייד ת המותקנ ת 
.על  גבי כ לי  רכב או כל י טיס
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מונופול מע ל משטח אדמה

 משטח אדמה מלא משטח אדמה מלא משטח אדמה מלא משטח אדמה מלא

   אדמה מחוטים   אדמה מחוטים   אדמה מחוטים   אדמה מחוטים
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קרינת אנטנת מונופול
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Disconeאנטנת  אנטנת  אנטנת  אנטנת  

   משטח האדמה    משטח האדמה    משטח האדמה    משטח האדמה 
 נמצא מעל האנטנה נמצא מעל האנטנה נמצא מעל האנטנה נמצא מעל האנטנה



43

מונופולים מודפסים
גיוון מרחביגיוון מרחביגיוון מרחביגיוון מרחבי, , , , קיטוב מעורבקיטוב מעורבקיטוב מעורבקיטוב מעורב, , , , ריבוי תדריםריבוי תדריםריבוי תדריםריבוי תדרים, , , , מזעורמזעורמזעורמזעור:  :  :  :   דרישות דרישות דרישות דרישות
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מונופולים מודפסים
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מונופולים מודפסים
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מונופולים מודפסים
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מונופולים מודפסים
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מונופולים מודפסים
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מונופולים מודפסים
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Loopאנטנת לול אה 

.שקולה  לד יפו ל מג נטי  במרכז, לולאת  זרם מע גל ית

משמשת ב עיקר  לסנס ורים ומדי , אנטנה מא ד ותיקה
. מתא ימה במיוחד לחישה  של  שדות  מגנטיים. כיוון

מתאימה ג ם לק ליטת  שידורי רד יו מסחריי ם כמו  
במקרים רבים מל פ פים  לו לאו ת סביב  .  AM, FM, CB  

.חומר פריט י כדי להק טין את הג ודל

הזרם על (בעקרון מח לקים א ת  הלולאות  ל קטנות מא ד 
. ולגדו לות  ביחס לאור ך הגל) פניהן קבו ע 
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אנטנת לול אה קטנה 
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אנטנת לולאהאנטנת לולאהאנטנת לולאהאנטנת לולאה
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אנטנת לולאהאנטנת לולאהאנטנת לולאהאנטנת לולאה
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אנטנת לולאהאנטנת לולאהאנטנת לולאהאנטנת לולאה
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Helixאנטנת סלי ל  

בצורת ספירלה מ תקדמת (אנטנה המורכבת ממספר ל ולאו ת 
.לפעמי ם מו סיפים  מש טח אדמה). במרחב

. יתכנו מספ ר אופני  התפשטות  ש ל הג לים  ל אורך הספי רלה
באופן הה תפשטות  הנפו ץ ביותר  הסליל ים  מהווים מ ע רך

End-Fireע ם כיווניו ת  בינונית .

 יוצא מ ןAR עם  לקיטוב מעגלילקיטוב מעגלילקיטוב מעגלילקיטוב מעגליאנטנה מת אימה במיו חד 
.מתאימ ה מאד ל לו וינים וח לל יות. הכלל ורוח ב סרט גדו ל
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Helixאנטנת סלי ל  
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Helixאנטנת סלי ל  
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Helixאנטנת סלי ל  
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Helixאנטנת סלי ל  
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מערכי אנטנות
הגדלת הכי ווניות והש בח על  ידי  חיבור מספ ר מקרנים 

 קורן בניצב למ שטח האנטנה Broadsideמערך  •
 קורן ב מקביל  למ שטח האנטנהEndfireמערך  •

) בפא זה(  חיבור קוהרנטי –מערך מע ו רר פאזה •
כאשר המרחק בין מקרנים שכנ ים הוא בת חום

     λ 0.5-0.9

 חלק  מן האלמנ טים פס יבי ים  –מערך פרזי טי •
)י קרי נ ה ממקרנים אחרים"מתעוררים ע (
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מערכי אנטנות תיל
: נזכיר כאן שני מ ערכי  אנטנות תי ל ידו עים

 אלמ נט א חד מוזן באופן אקט י בי וכל יתר - מערך יאגימערך יאגימערך יאגימערך יאגי
יעיל  ו פשו ט בתדרי , מערך זול . האלמנטי ם פסיבי ים 

VHF-UHF  8-16 ושבח  5-15% עם רוחב ס רט של dB

 קבוצת דיפו לי ם שכו לם  מוזנים  - מערך לוג פריודימערך לוג פריודימערך לוג פריודימערך לוג פריודי
אורכי הדיפו לים  שוני ם  ולכן . מקו תמסו רת אחד

ושבח של , 10:1האנטנה פו עלת  ברוחב סרט גדו ל  עד  
6-10 dB
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 אודה אודה אודה אודה----מערך יאגי מערך יאגי מערך יאגי מערך יאגי 

) הפ רופסור( ע ל יד י יאגי  20-הומצא ביפן בשנ ות  ה
.וזכה להכרה בינלאומית  נ רחבת) הטכנאי(ואודה 

. ע ם כיוו ניות בינונ י תend-fireמערך  

.אלמנט אח ד מוזן באו פן אקטיבי 

ארוך מן האלמנט (מוט אחד משמש כר פלקטור  
מש מש ים ) 15-  ל 3בין (מספר מוטו ת ). המוזן

).קצרים  מן האלמנ ט המוזן(כדירקטורים 

.בעיה או פיי נית ש ל קר ינה לא רצ ו יה לאחור
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 מבנה כללי מבנה כללי מבנה כללי מבנה כללי–––– אודה  אודה  אודה  אודה ––––מערך יאגי מערך יאגי מערך יאגי מערך יאגי 
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 ממדים אופיינים ממדים אופיינים ממדים אופיינים ממדים אופיינים–––– אודה  אודה  אודה  אודה ––––מערך יאגי מערך יאגי מערך יאגי מערך יאגי 
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 עקום קרינה עקום קרינה עקום קרינה עקום קרינה–––– אודה  אודה  אודה  אודה ––––מערך יאגי מערך יאגי מערך יאגי מערך יאגי 
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 אודה אודה אודה אודה----שבח של מערך יאגי שבח של מערך יאגי שבח של מערך יאגי שבח של מערך יאגי 
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 גרף טיפוסי גרף טיפוסי גרף טיפוסי גרף טיפוסי–––– אודה  אודה  אודה  אודה ––––מערך יאגי מערך יאגי מערך יאגי מערך יאגי 
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 גרף טיפוסי גרף טיפוסי גרף טיפוסי גרף טיפוסי–––– אודה  אודה  אודה  אודה ––––מערך יאגי מערך יאגי מערך יאגי מערך יאגי 
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אודהאודהאודהאודה----זוג מערכי יאגיזוג מערכי יאגיזוג מערכי יאגיזוג מערכי יאגי
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 אנטנה שאינה תלויה בתדר אנטנה שאינה תלויה בתדר אנטנה שאינה תלויה בתדר אנטנה שאינה תלויה בתדר––––מערך לוג פריודי מערך לוג פריודי מערך לוג פריודי מערך לוג פריודי 

. סוג של אנטנה שאינה תלויה כמעט בתד ר 
מבנה בסיסי שהולך : הרעיון היסודי הוא

 .וגדל באו פן מחזורי ופועל בכל אור כי  הגל
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מערךמערךמערךמערך
לוג פריודילוג פריודילוג פריודילוג פריודי
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     בכל תדר פועל אזור אחר בכל תדר פועל אזור אחר בכל תדר פועל אזור אחר בכל תדר פועל אזור אחר––––מערך לוג פריודי מערך לוג פריודי מערך לוג פריודי מערך לוג פריודי 



73

מערך מערך מערך מערך 
לוג פריודילוג פריודילוג פריודילוג פריודי
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מערכיםמערכיםמערכיםמערכים
לוג פריודייםלוג פריודייםלוג פריודייםלוג פריודיים

    
שימוש נרחב שימוש נרחב שימוש נרחב שימוש נרחב 

במערכותבמערכותבמערכותבמערכות
מודיעין אלקטרונימודיעין אלקטרונימודיעין אלקטרונימודיעין אלקטרוני
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