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מ ערכי אנטנות.  4

הקדמההקדמההקדמההקדמה

 אלמנטים אלמנטים אלמנטים אלמנטים2222מערך מערך מערך מערך 

מערך מרובה אלמנטיםמערך מרובה אלמנטיםמערך מרובה אלמנטיםמערך מרובה אלמנטים

מישקול המערךמישקול המערךמישקול המערךמישקול המערך
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דוגמאות של מערכים מיוחדים דוגמאות של מערכים מיוחדים דוגמאות של מערכים מיוחדים דוגמאות של מערכים מיוחדים 
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הקדמה
 בנויי ם ממספר   אנטנות  ARRAYSמערכי אנ טנות  

מערכי אנטנות  . הממוקמות אחת בסמוך לשנ יי ה
מאפשרים   להגדיל  את  הכיווניות  תוך שלי ט ה על   

כ האנטנות"בד. אלומות ה קרינה ורמת אונות ה צד
. הבודדות הן מאותו ס וג והמרחק  ביניהן הו א קבוע

: מושגים  יס ודיים

 כל אח ת מן האנט נות הבודדות–אלמנט קו רן 
 האנטנות  מסודרות  בשורה–מערך קווי   

 האנט נות מסודר ות במטריצה–מערך מיש ורי 
 מערך מותאם  ע ל פ ני מ ע טפת כל שה י–מערך קונ פ ורמי  
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הקדמה

      סוגי אלמנטים      סוגי אלמנטים      סוגי אלמנטים      סוגי אלמנטים
::::           קורנים           קורנים           קורנים           קורנים

))))מוטותמוטותמוטותמוטות((((יאגי יאגי יאגי יאגי •
גלבו פתוחגלבו פתוחגלבו פתוחגלבו פתוח•
מיקרוסטריפמיקרוסטריפמיקרוסטריפמיקרוסטריפ•
חריציםחריציםחריציםחריצים•



4

הקדמה

    דוגמאות    דוגמאות    דוגמאות    דוגמאות
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הקדמה

:הגדרות הקשורות  ל כיוון הקרי נה

Broadsideמערך שהא לומה הרא שית ש לו נ י צבת  
למישור  ש בו נמצאים  האלמנטי ם

End-fireמערך שהאל ומה הראשית של ו מק בילה 
למישור  ש בו נמצאים  האלמנטי ם

Phased Arrayמערך שבו  ניתן  לש לו ט ע ל כיוון   האלומה
באמצעות  שינויי  פאז ת העירור  של הא למנ טים 
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Broadside

(to z axis)

Broadside 

and End-Fire

(to xy plane)
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הקדמה

: חישוב הקרינה ממער ך אנטנות

עקום הקר ינה מתקבל  על  ידי ס יכום השדו ת של   
 להתאבכות אופטיתלהתאבכות אופטיתלהתאבכות אופטיתלהתאבכות אופטיתבדומה (האלמנטי ם הבודדים 

הבעייה היא  שהאלמנט  הקורן מת נהג אחר). מסריג
צימוד הדדיצימוד הדדיצימוד הדדיצימוד הדדיבנוכחות אלמנטים  ש כנים ו לכן  קיים 

.ביניהם

חישוב מדו יק של  שדו ת הקרינה יכול  להיע שות באו פן 
.  בעז רת כוח חישוב חזק במיוחדself consistentמלא  

. לרוב הצרכים מסת פק ים בקירוב ים שונ ים
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הקדמה

::::קירובים מעשייםקירובים מעשייםקירובים מעשייםקירובים מעשיים

שדה הקרינה הוא . הזנחה של  הצימוד ההדדי.1
:מכפלה  של  עקום  הא למנט הבוד ד בגורם ה מערך

Pattern = Element Factor x Array Factor

.השיטה הפשוטה  ביותר אבל  לא הכי מ דויקת

מחשבים צ ימוד הדדי בין שכנים   קרובים ומ כניסים  2.
תיקון ל עק ום הקרינה  של  האלמ נט עם  שכנ ים

Pattern = Element x Coupling Factor x Array Factor

      צריך ל הניח שהמערך אינסו פי ו לכל  האלמנטים  י ש  
.פש רה סבירה בין דיוק ו סיבוך. אותו גור ם  צימוד
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הקדמה

:קירובים מעשייםקירובים מעשייםקירובים מעשייםקירובים מעשיים

מטפלי ם ב אלמנטים   מרכזיים ע ם שכנים  ק רובים  3.
לח וד ובאלמנ טי קצה  ) או אף עם   שכנים מס דר שני(

שיט ה שע לולה  להיות מסו בכת אבל  מתאימה . לחוד
.למערכי ם  קטנים

מבצעים  מ דידה של  . שיטה המשלבת חיש וב ומדידה4.
עקומי הק רינה של  א למנטים  ש ונים בתוך  המערך 

ומתבססים ע ל מדיד ות אלה  לצ ורך סיכום  הקרינה 
.שיט ה מקובלת  ויעי לה. מן המערך  כולו
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 אל מנטים2מערך 
במסגרת זו  נעסוק  רק  בקירוב הפ שוט ביותר  של 

בהנחה שהצימוד (התאבכות בין אלמנט ים אידא לי ים 
נתחיל במק רה הפשוט  ביותר ש ל ). ביניהם חל ש וזניח

.dצירוף שני  דיפול ים ז הים שהמר חק ביניהם  הוא  

: השדה המאוחד שלה ם בנקודה  כלשהי במ רחב הוא
Et = E1 + E2

Et  αααα A1 exp(-jkr1-jββββ1/2) x (k/r1) x cos(θθθθ1) + 

A2 exp(-jkr2-jββββ2/2) x (k/r2)  x cos(θθθθ2)

::::כאשרכאשרכאשרכאשר
A1, A2אמפליטודות של שני האלמנטים        אמפליטודות של שני האלמנטים        אמפליטודות של שני האלמנטים        אמפליטודות של שני האלמנטים        
ββββ1, ββββ2                                     פאזות של שני האלמנטיםפאזות של שני האלמנטיםפאזות של שני האלמנטיםפאזות של שני האלמנטים
r1,r2מרחקים מנקודת הסיכום         מרחקים מנקודת הסיכום         מרחקים מנקודת הסיכום         מרחקים מנקודת הסיכום         

cosθθθθ1,cosθθθθ2זויות אל נקודת הסיכום  זויות אל נקודת הסיכום  זויות אל נקודת הסיכום  זויות אל נקודת הסיכום  
k = 2ππππ/λλλλמספר הגל      מספר הגל      מספר הגל      מספר הגל      
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 אלמנטים2מערך 

סיכום שדו ת של  
שני א למנט ים

חזית גל ב שדה 
רחוק
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 אל מנטים2מערך 

: קירובים נ דרשים
θ1≈ θ2 = θ

r1 ≈ r2 = r

r1 = r – d cosθ / 2

r2 = r + d cosθ / 2

A1 = A2

: לאחר קירו בים אלה  נ קבל את ה שדה השקו ל

Et α (k/r) cosθ {exp[+(jkdcosθ+jβ)/2] + 

exp[- (jkdcosθ - jβ)/2]}

Et αααα (k/r) cosθθθθ x 2 cos [(kd cosθθθθ + ββββ) / 2]

Et = Element Pattern x 2 cos [(kd cosθθθθ + ββββ) /2]
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 אל מנטים2מערך 

תמ יד  נוכל  לרשו ם את ג ורם  המערך, במקרה הכללי
:של  שני א ל מנטים בצו רה הבאה

AF (θθθθ) = A1 exp[(+jkdcosθθθθ + jββββ)/2] + A2 exp[(-jkdcosθθθθ -jββββ)/2]

A1ואם   = A2

AF (θθθθ) = 2 cos [(kdcosθθθθ + ββββ)/2]

....  הוא הפרש הפאזה בעירור של שני האלמנטים  הוא הפרש הפאזה בעירור של שני האלמנטים  הוא הפרש הפאזה בעירור של שני האלמנטים  הוא הפרש הפאזה בעירור של שני האלמנטיםββββכאשר כאשר כאשר כאשר 

::::שדה הקרינה הכולל יהיה מכפלת האלמנט במערךשדה הקרינה הכולל יהיה מכפלת האלמנט במערךשדה הקרינה הכולל יהיה מכפלת האלמנט במערךשדה הקרינה הכולל יהיה מכפלת האלמנט במערך

Far Field pattern = EF x AF
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 2מערך 
אלמנטים

עקום קר ינ ה של 
  שני  אלמנ טים  
  איזוטרופ יים  

    ש ווי  פא זה
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 2מערך 
אלמנטים

עקום קר ינ ה של 
  שני  אלמנ טים  
  איזוטרופ יים   

   הפוכי  פ אזה
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מערך מרובה אלמנטים

::::מערך קווי אחידמערך קווי אחידמערך קווי אחידמערך קווי אחיד

,,,,אמפליטודת ערור שווהאמפליטודת ערור שווהאמפליטודת ערור שווהאמפליטודת ערור שווה, , , ,  אלמנטים אלמנטים אלמנטים אלמנטיםNמערך לינארי בן מערך לינארי בן מערך לינארי בן מערך לינארי בן 
....d ומרחקים שווים  ומרחקים שווים  ומרחקים שווים  ומרחקים שווים ββββהפרשי פאזה קבועים הפרשי פאזה קבועים הפרשי פאזה קבועים הפרשי פאזה קבועים 

::::גורם המערךגורם המערךגורם המערךגורם המערך

AF = 1 + exp [j(kdcosθθθθ + ββββ)] + exp [2j(kdcos + ββββ)] + …

exp [(N-1)j(kdcosθθθθ + ββββ)]

AF = ΣΣΣΣ exp[(n-1)j(kdcosθθθθ + ββββ)]

N עד  עד  עד  עד 1111----הסכום מהסכום מהסכום מהסכום מ                                                                                                                                                                                                                                                                                
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מערך מרובה אלמנטים

::::כתיבה נוחה יותרכתיבה נוחה יותרכתיבה נוחה יותרכתיבה נוחה יותר

AF = [(exp(jNΨΨΨΨ)-1]/[exp(jΨΨΨΨ)-1]

=  exp[jΨΨΨΨ(N-1)/2] x sin(NΨΨΨΨ/2) / sin(ΨΨΨΨ/2)

    
::::אם נבחר את ראשית הצירים במרכז המערךאם נבחר את ראשית הצירים במרכז המערךאם נבחר את ראשית הצירים במרכז המערךאם נבחר את ראשית הצירים במרכז המערך

AF  = sin (NΨΨΨΨ/2) / sin (ΨΨΨΨ/2)

ΨΨΨΨ = kdcosθθθθ + ββββ
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מערך מרובה אלמנטים

Nערך המכסימום של גורם המערך הקווי הוא ערך המכסימום של גורם המערך הקווי הוא ערך המכסימום של גורם המערך הקווי הוא ערך המכסימום של גורם המערך הקווי הוא 

AF = sin (NΨΨΨΨ/2) / sin (ΨΨΨΨ/2)

אם רוצים לנרמל את עקום הקרינה כך שהמכסימוםאם רוצים לנרמל את עקום הקרינה כך שהמכסימוםאם רוצים לנרמל את עקום הקרינה כך שהמכסימוםאם רוצים לנרמל את עקום הקרינה כך שהמכסימום
:::: רושמים את גורם המערך לפי רושמים את גורם המערך לפי רושמים את גורם המערך לפי רושמים את גורם המערך לפי1111יהיה יהיה יהיה יהיה 

AF (normalyzed)  = sin (NΨΨΨΨ/2) / Nsin (ΨΨΨΨ/2)
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מערך מרובה אלמנטים

 אלמנטים זהים המרוחקים אלמנטים זהים המרוחקים אלמנטים זהים המרוחקים אלמנטים זהים המרוחקיםNעבור עבור עבור עבור ((((לעקום הקרינה לעקום הקרינה לעקום הקרינה לעקום הקרינה 
יש תכונותיש תכונותיש תכונותיש תכונות)  )  )  )  λλλλ זה מזה כאשר אורך הגל הוא  זה מזה כאשר אורך הגל הוא  זה מזה כאשר אורך הגל הוא  זה מזה כאשר אורך הגל הוא dמרחק מרחק מרחק מרחק 

....קלאסיות של התאבכות בונה והורסת לסירוגיןקלאסיות של התאבכות בונה והורסת לסירוגיןקלאסיות של התאבכות בונה והורסת לסירוגיןקלאסיות של התאבכות בונה והורסת לסירוגין

"):"):"):"):אפסיםאפסיםאפסיםאפסים("("("("נקודות מינימה נקודות מינימה נקודות מינימה נקודות מינימה 
θθθθ nullls = arccos (±±±±n λλλλ/Nd)    where n=1,2,3… but n≠N, 2N, 3N…

"):"):"):"):אונות צדאונות צדאונות צדאונות צד("("("("נקודות מכסימה נקודות מכסימה נקודות מכסימה נקודות מכסימה 
θθθθ sidelobes = arccos (±±±±mλλλλ/d)    where m = 0,1,2,3…
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מערך מרובה אלמנטים

FNBWרוחב אלומה ראשית בין שני אפסים ראשונים רוחב אלומה ראשית בין שני אפסים ראשונים רוחב אלומה ראשית בין שני אפסים ראשונים רוחב אלומה ראשית בין שני אפסים ראשונים 

ΘΘΘΘ FNBW = 2 [ππππ/2  - arccos(λλλλ/Nd)]

HPBWרוחב אלומה ראשית בנקודות מחצית ההספק רוחב אלומה ראשית בנקודות מחצית ההספק רוחב אלומה ראשית בנקודות מחצית ההספק רוחב אלומה ראשית בנקודות מחצית ההספק 

ΘΘΘΘ HPBW = 2 [ππππ/2  - arccos(1.4λλλλ/ππππNd)]
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 4מערך 
אלמנטים

 עקום  קרי נה של 
 אל מנטים  4מערך 

    איזוטרו פיים 
λ/2במרווחים  של  

60º -המכוון ל     
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 אלמנטים אלמנטים אלמנטים אלמנטים10101010מערך מערך מערך מערך 
End-Fireמסוג מסוג מסוג מסוג 

מרחק בין שכניםמרחק בין שכניםמרחק בין שכניםמרחק בין שכנים
                    dz = λλλλ/4    

(a)מקרה                                     

β=108º

D = 12.8 dBi

(b)   מקרה  

β=90º

D = 10.4 dBi 
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מערך מרובה אלמנטים

:מערך מיש ורי

אותם שיק ולים  ואות ן נוסחאות  ניתנים  לה כללה  עבור 
המרחקים.  אלמנט ים קורני ם  n x mמערך מיש ורי שבו  

.בין שכנים   יכולים  לה יות שוני ם  בשני הציר ים

:   :   :   :   d≈λ≈λ≈λ≈λ/4קירוב שימושי עבור מערכים צפופים קירוב שימושי עבור מערכים צפופים קירוב שימושי עבור מערכים צפופים קירוב שימושי עבור מערכים צפופים 
                                    L           :           :           :           :D = 2L/λλλλכיווניות של מערך קווי באורך כיווניות של מערך קווי באורך כיווניות של מערך קווי באורך כיווניות של מערך קווי באורך 

A     :     :     :     :D = 4A/λλλλ²כיווניות של מערך מישורי בשטח כיווניות של מערך מישורי בשטח כיווניות של מערך מישורי בשטח כיווניות של מערך מישורי בשטח 

::::d=0.6-0.8λλλλקירוב שימושי עבור מערכים מרווחים קירוב שימושי עבור מערכים מרווחים קירוב שימושי עבור מערכים מרווחים קירוב שימושי עבור מערכים מרווחים 
= L           :           :           :           :3L/λλλλ    Dכיווניות של מערך קווי באורך כיווניות של מערך קווי באורך כיווניות של מערך קווי באורך כיווניות של מערך קווי באורך 

   = A   :   :   :   :10A/λλλλ²    Dכיווניות של מערך מישורי בשטח כיווניות של מערך מישורי בשטח כיווניות של מערך מישורי בשטח כיווניות של מערך מישורי בשטח 
N xכיווניות אלמנט כיווניות אלמנט כיווניות אלמנט כיווניות אלמנט = = = =  אלמנטים  אלמנטים  אלמנטים  אלמנטים Nכיווניות של כיווניות של כיווניות של כיווניות של 
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מערך מישורי

מערך קווי
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רוחב האלו מה במערכים 
גדולי ם  עם  הארה אחידה

 

θθθθ= 50 λλλλ /d (degrees) 

מערך מרובה אלמנטים
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x 5 5מערך מערך מערך מערך 

אלמנטיםאלמנטיםאלמנטיםאלמנטים

 מרחק בין  שכנים 
d = λ/2           

   כל  האל מנטים 
    באותה  פאזה   

        ובאות ה 
    אמ פל יט ודה
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מישקול המערך

נושא חשוב ביותר במערכים הוא שליטה על אונותנושא חשוב ביותר במערכים הוא שליטה על אונותנושא חשוב ביותר במערכים הוא שליטה על אונותנושא חשוב ביותר במערכים הוא שליטה על אונות
כדי להקטין את אונות הצד מעוררים אתכדי להקטין את אונות הצד מעוררים אתכדי להקטין את אונות הצד מעוררים אתכדי להקטין את אונות הצד מעוררים את. . . . הצדהצדהצדהצד

....לא שוותלא שוותלא שוותלא שוות) ) ) ) או בהספקיםאו בהספקיםאו בהספקיםאו בהספקים((((האלמנטים באמפליטודות האלמנטים באמפליטודות האלמנטים באמפליטודות האלמנטים באמפליטודות 
הארה שבה נותנים למרכז האנטנה משקלהארה שבה נותנים למרכז האנטנה משקלהארה שבה נותנים למרכז האנטנה משקלהארה שבה נותנים למרכז האנטנה משקל, , , , בעיקרוןבעיקרוןבעיקרוןבעיקרון

מקטינה את אונות הצד ומרחיבה את מקטינה את אונות הצד ומרחיבה את מקטינה את אונות הצד ומרחיבה את מקטינה את אונות הצד ומרחיבה את , , , , חזק יותרחזק יותרחזק יותרחזק יותר
").").").").מישקולמישקולמישקולמישקול("("("("האלומה הראשית האלומה הראשית האלומה הראשית האלומה הראשית 

קיימות פונקציות מישקול רבות הנבדלות ברמת אונותקיימות פונקציות מישקול רבות הנבדלות ברמת אונותקיימות פונקציות מישקול רבות הנבדלות ברמת אונותקיימות פונקציות מישקול רבות הנבדלות ברמת אונות
האם אחידותהאם אחידותהאם אחידותהאם אחידות((((בפילוג אונות הצד בפילוג אונות הצד בפילוג אונות הצד בפילוג אונות הצד , , , , הצד שרוצים להשיגהצד שרוצים להשיגהצד שרוצים להשיגהצד שרוצים להשיג

מים צבאיים מעוניינים להשיגמים צבאיים מעוניינים להשיגמים צבאיים מעוניינים להשיגמים צבאיים מעוניינים להשיג""""במכבמכבמכבמכ. . . . ''''וכווכווכווכו) ) ) ) או דועכותאו דועכותאו דועכותאו דועכות
 ולכן מישקול  ולכן מישקול  ולכן מישקול  ולכן מישקול – dB 40-אונות צד ממוצעות נמוכות מאונות צד ממוצעות נמוכות מאונות צד ממוצעות נמוכות מאונות צד ממוצעות נמוכות מ

....המערך הוא אחד מנושאי התכן העיקרייםהמערך הוא אחד מנושאי התכן העיקרייםהמערך הוא אחד מנושאי התכן העיקרייםהמערך הוא אחד מנושאי התכן העיקריים
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הארה לא אחידה
   הרחבת האלומה   הרחבת האלומה   הרחבת האלומה   הרחבת האלומה מישקול הקצה                          רוחב האלומה                מישקול הקצה                          רוחב האלומה                מישקול הקצה                          רוחב האלומה                מישקול הקצה                          רוחב האלומה               

EDGE TAPER             במעלות                  ביחס להארה אחידה          במעלות                  ביחס להארה אחידה          במעלות                  ביחס להארה אחידה          במעלות                  ביחס להארה אחידה          
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1.00 50λλλλ/d 0      dB

1.10 55λλλλ/d 5      dB

1.18 59λλλλ/d 7.5   dB

1.23 62λλλλ/d 10    dB

1.30 65λλλλ/d 12.5 dB

1.37 69λλλλ/d 15    dB

1.43 72λλλλ/d 17.5 dB

1.51 76λλλλ/d 20    dB
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אונות הצד

::::עבור מפתח מלבני מואר אחידעבור מפתח מלבני מואר אחידעבור מפתח מלבני מואר אחידעבור מפתח מלבני מואר אחיד
dB 13-                אונת צד ראשונהאונת צד ראשונהאונת צד ראשונהאונת צד ראשונה

dB 20-                אונות צד רחוקות אונות צד רחוקות אונות צד רחוקות אונות צד רחוקות 

::::עבור מלבני עם מישקולעבור מלבני עם מישקולעבור מלבני עם מישקולעבור מלבני עם מישקול
to -25 dB 17-                אונת צד ראשונהאונת צד ראשונהאונת צד ראשונהאונת צד ראשונה

to -40 dB 25-                אונות צד רחוקות      אונות צד רחוקות      אונות צד רחוקות      אונות צד רחוקות      

::::עבור מפתח עגול מואר אחידעבור מפתח עגול מואר אחידעבור מפתח עגול מואר אחידעבור מפתח עגול מואר אחיד
dB 17-                אונת צד ראשונה אונת צד ראשונה אונת צד ראשונה אונת צד ראשונה 

dB 23-                אונות צד רחוקות  אונות צד רחוקות  אונות צד רחוקות  אונות צד רחוקות  
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מישקול המערך ואונות הצד
מישקול        אונת צד ראשונה    הרחבת האונה       נצילות המפתחמישקול        אונת צד ראשונה    הרחבת האונה       נצילות המפתחמישקול        אונת צד ראשונה    הרחבת האונה       נצילות המפתחמישקול        אונת צד ראשונה    הרחבת האונה       נצילות המפתח

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Tschebyscheff20 dB1.0778%

Tschebyscheff25 dB1.1273%

Tschebyscheff30 dB1.20                     65 %

Hamming20 dB1.1296%

Hamming25 dB1.1890%

Hamming30 dB1.3083%

Modified sinx/x20 dB1.1594%

Modified sinx/x25 dB1.2686%

Modified sinx/x30 dB1.3579%

Taylor20 dB1.0697%

Taylor25 dB1.1692%

Taylor30 dB1.2587%
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מישקול המערך ואונות הצד

עקום קרינה 

 אל מנט ים16מערך 

הארה אחידה

0.67λλλλמר חק בין אלמנטים 

 4.6°°°°רוחב אלומה  

dB 13-אונת הצד הראשונה 
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מישקול המערך ואונות הצד

עקום קרינה 

 אל מנט ים16מערך 

Tschebyscheff 20dB

0.67λλλλמר חק בין אלמנטים 

 4.9°°°°רוחב אלומה  

dB 20-אונת הצד הראשונה 
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מישקול המערך ואונות הצד

עקום קרינה 

 אל מנט ים16מערך 

Taylor 25 dB

0.67λλλλמר חק בין אלמנטים 

 5.5°°°°רוחב אלומה  

dB 25-אונת הצד הראשונה 
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מישקול המערך ואונות הצד

עקום קרינה 

 אל מנט ים16מערך 

Cosine edge taper 20dB

0.67λλλλמר חק בין אלמנטים 

 6.0°°°°רוחב אלומה  

dB 24-אונת הצד הראשונה 
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 דיפולים דיפולים דיפולים דיפולים1,2,41,2,41,2,41,2,4    ––––טבלת עזר לתכנון טבלת עזר לתכנון טבלת עזר לתכנון טבלת עזר לתכנון 
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טבלת עזר לתכנון רוחבי אלומה במערך קוויטבלת עזר לתכנון רוחבי אלומה במערך קוויטבלת עזר לתכנון רוחבי אלומה במערך קוויטבלת עזר לתכנון רוחבי אלומה במערך קווי

End-Fire

ββββ=kd+ππππ/N

End-Fire

ββββ=kd

Broadside

ββββ=0 רוחב אלומה בין רוחב אלומה בין רוחב אלומה בין רוחב אלומה בין
אפסיםאפסיםאפסיםאפסים
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טבלת עזר לתכנוןטבלת עזר לתכנוןטבלת עזר לתכנוןטבלת עזר לתכנון
אונות צד והרחבת אונות צד והרחבת אונות צד והרחבת אונות צד והרחבת 

אלומה במערך אלומה במערך אלומה במערך אלומה במערך 
Tschebyscheff

הרחבת אלומה הרחבת אלומה הרחבת אלומה הרחבת אלומה 
מול אונות צדמול אונות צדמול אונות צדמול אונות צד

כיווניות מול אורך כיווניות מול אורך כיווניות מול אורך כיווניות מול אורך 
המערךהמערךהמערךהמערך
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טבלת עזר לתכנון מישקולים במערך קוויטבלת עזר לתכנון מישקולים במערך קוויטבלת עזר לתכנון מישקולים במערך קוויטבלת עזר לתכנון מישקולים במערך קווי

Uniform Triangle cosine cosine²
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טבלת עזר לתכנון מישקולים במערך עם מפתח עגולטבלת עזר לתכנון מישקולים במערך עם מפתח עגולטבלת עזר לתכנון מישקולים במערך עם מפתח עגולטבלת עזר לתכנון מישקולים במערך עם מפתח עגול

Uniform radial radial²
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בחירת המרווח בין שכנים
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בחירת המרווח בין שכנים
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בחירת המרווח בין שכנים
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בחירת המרווח בין שכנים
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דוגמאות תכן של
מערכים מיוחדים
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מערך רחב סרט במיוחדמערך רחב סרט במיוחדמערך רחב סרט במיוחדמערך רחב סרט במיוחד:  :  :  :  דוגמת תכןדוגמת תכןדוגמת תכןדוגמת תכן

Frequency range: 700 – 2100 MHz.

Directivity: 11.2 dBi – 13.4 dBi

Elevation beamwidth: 12 – 24 degrees

Azimuth beamwidth: 72 – 88 degrees

Dimensions: 39.5” x 6.2” x 6.6”
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תחנת בסיס סלולרית: דוגמת תכן
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תחנת בסיס סלולרית: דוגמת תכן
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תחנת בסיס סלולרית: דוגמת תכן
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תחנת בסיס סלולרית: דוגמת תכן
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תחנת בסיס סלולרית: דוגמת תכן
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תחנת בסיס סלולרית: דוגמת תכן
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תחנת שידור כלל כיוונית: דוגמת תכן
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תחנת שידור כלל כיוונית: דוגמת תכן
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תחנת שידור גזרתית: דוגמת תכן



55

תחנת שידור גזרתית: דוגמת תכן
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תקשורת לוויני ם  בתנועה: דוגמת תכן

דרישות מח מירות לאנטנה שטוחה עם סקירת אלומה במר ח ב זוויתי גדול

 GHz 1.65ערוץ עולה :       טלפון

GHz 1.55ערוץ יורד   

GHz 14.0-14.5 ערוץ עולה :וידאו

– 11.7ערוץ יורד     12.7 GHz

או סיבוב אלקטרוני של מישור הקיטוב/נדרשים שני קיטובים בו זמנית ו

    בעיה קשה מא ד להשיג את השבח הדרוש כאשר  האלומה מוסטת•

    דרושה אנטנה יעילה מאד עם הפסדים נמוכים•

משולבת, אלקטרונית, מכנית:     טכניקת הסקירה•

    שליטה ובקרה על הקיטוב•
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תקשורת לוויני ם  בתנועה: דוגמת תכן
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תקשורת לוויני ם  בתנועה: דוגמת תכן
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תקשורת לוויני ם  בתנועה: דוגמת תכן

דרישות מח מירות לאנטנה שטוחה עם סקירת אלומה במר ח ב זוויתי גדול

 GHz 1.65ערוץ עולה :       טלפון

GHz 1.55ערוץ יורד   

GHz 14.0-14.5 ערוץ עולה :וידאו

– 11.7ערוץ יורד     12.7 GHz

או סיבוב אלקטרוני של מישור הקיטוב/נדרשים שני קיטובים בו זמנית ו

    בעיה קשה מא ד להשיג את השבח הדרוש כאשר  האלומה מוסטת•

    דרושה אנטנה יעילה מאד עם הפסדים נמוכים•

משולבת, אלקטרונית, מכנית:     טכניקת הסקירה•

    שליטה ובקרה על הקיטוב•
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תקשורת לוויני ם  בתנועה: דוגמת תכן

:הערכה הנדסית של ירידת השבח של מערך מישורי בתלות בזוית מן הזניט

θθθθ G(θθθθ)                    example

----------------------------------------------------------------------------------

0° - 30° cos θθθθ cos (30) =   - 0.6 dB

1.5                                        1.5

30° - 45° cos    (θθθθ)                cos  (45) = - 2.3 dB

2                                   2

45° - 60° cos   (θθθθ)                cos  (60)  = - 6.0 dB  

2.5                                   2.5

60° - 75° cos   (θθθθ)                 cos  (75) = - 15 dB
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תקשורת לוויני ם  בתנועה: דוגמת תכן
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תקשורת לוויני ם  בתנועה: דוגמת תכן

מערכי 
חריצים

=
יעילות 
גבוהה
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תקשורת לוויני ם  בתנועה: דוגמת תכן

הסטת 
אלומה
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מערך 
רדיאלי

 =
הפסדים 
נמוכים

מאד
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תקשורת לוויני ם  בתנועה: דוגמת תכן

מערך 
רדיאלי

 =
הפסדים 
נמוכים

מאד
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תקשורת לוויני ם  בתנועה: דוגמת תכן

סריקה אלקטרונית של האלומה
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תקשורת לוויני ם  בתנועה: דוגמת תכן

סריקה אלקטרונית של האלומה
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תקשורת לוויני ם  בתנועה: דוגמת תכן

סריקה אלקטרונית של האלומה
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תקשורת לוויני ם  בתנועה: דוגמת תכן

סריקה אלקטרונית של האלומה
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תקשורת לוויני ם  בתנועה: דוגמת תכן

סריקה אלקטרונית של האלומה
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תקשורת לוויני ם  בתנועה: דוגמת תכן

מערכים מבוזרים עם ה נעה מכנית
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תקשורת לוויני ם  בתנועה: דוגמת תכן

שליטה מכנית או אלקטרונ ית על הקיטוב


