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הגל, ב לאורך  ביחס  גדולות  אנטנות 
בהם  ומערכים  שופרים  צלחות,  כגון 
ביחס  גבוה  שבח  להשיג  מעונינים 
להארת  רבה  חשיבות  קיימת  המיפתח,  לשטח 
בצורה  מואר  למיפתח  בהשוואה  המיפתח 
אחידה. מישקול המיפתח על-ידי הדגשת מרכז 
בכך  מתבטא  האנטנה  לשולי  ביחס  האנטנה 
משטחה  קטן  האנטנה  של  האפקטיבי  שהשטח 
מסוימת  מיפתח  נצילות  קיימת  כלומר  הפיזי, 

שהיא קטנה מ-1.

באנטנות קטנות ביחס לאורך הגל, אין משמעות 
מיוחדת להארת האנטנה אולם קיימת חשיבות 
רבה לנצילות הפיזית של האנטנה, כלומר, ליחס 
בין ההספק המוקרן בפועל לבין ההספק המגיע 
ההספק  בין  ליחס  בקליטה,  או  הגנרטור,  מן 
הנכנס לאנטנה לבין ההספק המגיע מן הערוץ. 

יעילות  של  ההיבטים  שני  את  סוקר  זה  מאמר 
ההספק,  ונצילות  המיפתח  הארת  האנטנה, 

ומבהיר את חשיבותם.

הארת המיפתח 
כידוע מיפתח מואר באופן אחיד נותן את השבח 
הצד  אונות  אך  הנתון,  לשטח  ביחס  המכסימלי 
הן גבוהות יחסית (אונת הצד הראשונה במפתח 
המיפתח  אם   .(-13dB כידוע  היא  אחיד  מלבני 
אינו מואר באופן אחיד, אלא מרכז האנטנה מקבל 
אונות  הרי  לשוליים,  ביחס  יותר  חזקה  הארה 
האפקטיבי  השטח  במקביל,  אך  יורדות,  הצד 
ביחס  יעילותה  ומכאן  יותר,  קטן  האנטנה  של 
את  אפוא  נגדיר  מ-1.  נמוכה  אחיד  למיפתח 

המונח "יעילות המיפתח" באופן הבא:
                             4πAeff/λ²      Aeff

(1)  η aperture  =  ------------  =  ------
                               4πA/λ²          A

A = physical Area
Aeff = Effectice Area

באופן  קשורה  המיפתח  יעילות  כי  גם  נזכור 
הדוק לכיווניות האנטנה על-ידי:

                4πAeff      4πA
(2)  D  =  --------- = --------  η aperture
      λ²           λ²

ערכים מקובלים ליעילות המיפתח עבור צלחות 
ושופרים נעים בתחום 80%-50%. למשל, נתונה 
הפועלת  מטר   1 בקוטר  מעגלית  צלחת  אנטנת 
.D=37dBi 10 עם כיווניות מדודה שלGHz בתדר

מהי יעילות המיפתח של האנטנה? השטח הפיזי 
הגל  ואורך  רבוע  מטר   π0.5² הוא:  האנטנה  של 
הוא λ=3cm. לכן השטח האפקטיבי של האנטנה 
  D λ² / 4π = 5000 x 0.03² / 4π = 0.36 m² :הוא

.Aeff/A = 0.46 :ויעילות המיפתח היא

נצילות הספק
בין  כיחס  מוגדרת  אנטנה  של  ההספק  נצילות 
ההספק המשודר מן האנטנה לבין ההספק המגיע 
אליה מן הגנרטור. נצילות ההספק בשידור זהה 
לנצילות ההספק בקליטה, כלומר בקליטה היא 
לבין  באנטנה  הנקלט  ההספק  בין  ליחס  שווה 

ההספק המגיע אליה מן החלל החופשי.

                             Prad
(3)  η physical  =  -------
                             Pin

Prad = radiated power
Pin = input power

הספק  נצילות  המונח  משמעות  את  לראות  נוח 
על-ידי הקשר בין הכיווניות לבין שבח האנטנה 
על  מוגדרת  אנטנה  של  כיווניות  הבא:  באופן 
המכסימלית  הקרינה  עוצמת  בין  היחס  פי 
לבין   P(θ,φ)maximal  (Watt/m²) האנטנה  של 
כדור  פני  על  האנטנה  של  הממוצעת  הקרינה 

:P(θ,φ)average שלם

               P(θ,φ) maximal
(4)  D =  --------------------
               P(θ,φ) average

ובהגדרה  ממדים  חסר  מספר  היא  כיווניות 
תמיד גדול מ-1. באנטנה כלל-כיוונית מושלמת 
הקרינה   .D=1 היא  הכיווניות  ("איזוטרופית") 
כל  סך  חלוקת  על-ידי  מתקבלת  הממוצעת 
ההספק המוקרן Prad בזוית מרחבית של כדור 

שהיא 4π, כלומר:
(5)  P(θ,φ) average  =

      1
=  ----  ∫∫ P(θ,φ) sinθ dθ dφ = 
    4π

אנטנות

ד"ר עלי לוין

יעילות אנטנה - בין הארת 
המיפתח לנצילות ההספק
המושג יעילות אנטנה קשור מצד אחד להארת המיפתח ולשטח האפקטיבי של האנטנה,

ומצד שני מתייחס להפסדים פיזיים המפחיתים את נצילות ההספק המוקרן. להכרת מושגים
אלה יש חשיבות רבה בתכנון ובמימוש מערכות קליטה ושידור
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     1                             P rad
=  ----  ∫∫ P(θ,φ) dΩ  =  ---------
    4π                               4π

בצורה  גם  לרישום  ניתנת  שהכיווניות  מכאן 
הבאה:

                       P(θ,φ) max
(6)  D  =  4π    ---------------
                            P rad

היחס  כפול   4π היא  אנטנה  כיווניות  ובמילים: 
מסוים)  (בכוון  המכסימלי  המוקרן  ההספק  בין 
ניתן  האנטנה.  מן  המוקרן  ההספק  סך  לבין 
עד  המדד  היא  אנטנה  כיווניות  כי  לומר  גם 
(בשידור  הקרינה  את  ממקדת  האנטנה  כמה 
לאנטנה  ביחס  מסוים  לכיוון  בקליטה)  או 
היחס  כפול   4π הוא  אנטנה  שבח  איזוטרופית. 
סך  לבין  כיוון  באותו  המוקרן  ההספק  בין 
אם   .Pin הגנרטור  מן  לאנטנה  המגיע  ההספק 
האנטנה  לשבח  מתכוונים  אחרת,  נאמר  לא 
המכסימלי, כלומר בכיוון שבו ערכו הוא הגבוה 

ביותר, כפי שמגדירים לגבי כיווניות.

                       P(θ,φ) max
(7)  G  =  4π   ---------------
                            Pin

בדיוק  הוא  ושבח  כיווניות  בין  שהיחס  רואים 
שהוגדרה  כפי   η physical ההספק  נצילות 

במשוואה (3).

                Prad       G
(8)  ηp  =  ------  =  ---
                 Pin        D

הגורמים המשפיעים על נצילות 
ההספק

שונים.  מסוגים  הפסדים  קיימים  אנטנה  בכל 
באנטנה "יעילה" ההפסדים הם נמוכים, כלומר 
"לא  באנטנה  ל-1.  קרובה  ההספק  נצילות 
שרק  מכיוון  נמוכים,  אינם  ההפסדים  יעילה" 
נקלט)  (או  משודר  אמנם  הזמין  מההספק  חלק 

כראוי. מהם סוגי ההפסדים באנטנה?  

ראשית קיים הפסד החזרה אשר פירושו החלק 
היחסי של ההספק המגיע לאנטנה מן הגנרטור 
ההספק  מן  כמה  (ובהתאמה,  לחלל  ומשודר 
האנטנה).  בתוך  נקלט  אמנם  החלל  מן  המגיע 
בקו  קצה  רכיב  היא  האנטנה  שבו  מודל  נתאר 

לה  ויש   Zo אופייני  אימפדנס  עם  תמסורת 
מדומה  ואימפדנס   Rr ממשית  קרינה  התנגדות 

Xa כמתואר באיור 1. 

אם האנטנה אינה מתואמת לאימפדס הקו, נוצר 
האנטנה  (כאשר  שערכו  למתח  החזרה  מקדם 

בתהודה והרכיב המרוכב מתאפס):

               Rr  -   Zo
(9)  Γ  =  -------------
               Rr  +  Zo 

ומקדם ההחזרה להספק (Return Loss) הוא:

(10)  RL   =    |Γ|²

לבטא  נהוג  להספק  ההחזרה  מקדם  את 
בדציבלים (בערכים חיוביים): 

(11)  RL (dB)  =  - 10 log10 (|Γ|²)

ואז  |Γ|² = 1/9 הרי    |Γ|  =  1/3 אם  למשל: 
הרי  |Γ|  =  0.707 אם  למשל:  או   RL = 9.5dB

  RL = 3dB  ואז |Γ| ² = 0.5

ההחזרה  מקדם  את  לתאר  נהוג  רבים  במקרים 
 VSWR העומדים  הגלים  יחס  באמצעות 

(Voltage Standing Wave Ratio), שאינו אלא:

                        Vmax        1 + |Γ|
(12)  VSWR  =  --------  =  ---------
                         Vmin        1 - |Γ|

למשל: אם Γ| = 1/2| השקול גם להספק חוזר של  
 .VSWR=3 1/4 מן ההספק הנכנס לאנטנה, הרי
או למשל: אם Γ| = 0.1| השקול גם להספק חוזר 

.VSWR=1.22 של 1% מן האנטנה, הרי

ביחס  האנטנה  נצילות  את  לתאר  אפוא  נוכל 
להפסדי החזרה על-ידי:

(13)  η mismatch   =   1 - |Γ|²

הם  באנטנה  הקיימים  נוספים  הפסדים 

והפסדים   η ohmic אוהמיים  הולכה  הפסדי 
עקב  הנגרמים   η dielectric דיאלקטריים 
האנטנה.  עשויה  שמהם  דיאלקטריים  חומרים 

הפסדי בליעה אלה מתוארים באיור 1.

ההספק  את  המפחית   ,RL הטורי  הנגד  ידי  על 
אלה  הפסדים  ושופר,  צלחת  באנטנות  המוקרן. 
הכוללים  מודפסים  במערכים  אך  נמוכים,  הם 
רשת חלוקת הספק מורכבת, הפסדים אלה הם 
אחוזים.  לעשרות  להגיע  ויכולים  משמעותיים 
הם  ודיאלקטריים  אוהמיים  שהפסדים  נציין 
הם  ולכן  לאנטנה,  המוצמד  מנחת  למעשה 
הקליטה.  דרגת  של  הרעש  ספרת  על  משפיעים 
משפיעים  אינם  ההחזרה  הפסדי  זאת,  לעומת 

ישירות על ספרת הרעש

הפסדי  הם  באנטנה  הפסדים  של  נוסף  סוג 
הקיטוב  בהסחת  מדובר  כי  להדגיש  יש  קיטוב. 
של האנטנה ביחס למפרט המוגדר, ולא בהצבה 
של  במקרה  במרחב.  האנטנות  של  מוטעית 
הקיטוב  מישור  של  סיבוב  יתכן  לינארי,  קיטוב 
נצילות  ואז   ,ψ בזוית  המתוכנן  לכיוון  ביחס 

הקיטוב הוא:

(14)  η polarization  (linear)  =  cos² ψ

במקרה של קיטוב מעגלי, שבו השדה החשמלי 
או   (RHCP) השעון  כיוון  עם  ימינה  מסתובב 
כמתואר   (LHCP) השעון  כיוון  נגד  שמאלה 
באיור 2., נצילות הקיטוב המושג ביחס לקיטוב 
הענין  לצורך  נניח  הבא:  באופן  מוגדרת  הנדרש 
ההספק  כלומר  ימני,  מעגלי  קיטוב  נדרש  כי 
קיטוב  עם  מתחרה  והוא   ,E² RH הוא  המבוקש 

.E² LH מעגלי שמאלי שאיננו רצוי

יעילות הקיטוב מוגדרת על-ידי:

42
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איור 1. אנטנה כרכיב קצה בקו תמסורת
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איור 2. קיטוב מעגלי שבו הקרינה מקיימת 
אליפסת קיטוב עם שני צירים עיקריים

(15)  η polarization  (circular)  = 

        E²RH                        1
= ----------------  =  ------------------
   E²RH + E²LH       1+(E²LH/E²RH)

מגדירים את היחס הצירי Axial Ratio על-ידי:
                                        (E RH + E LH)²
(16) AR = Axial Ratio  =  -------------------
                                        (E RH  -  E LH)²

ומכאן מקבלים את הקשר בין היחס הצירי לבין 
יעילות הקיטוב:

(17)  η polarization (circular)  =

                     1
= ------------------------------
   1  + (√AR-1)²/(√AR+1)²

הקיטוב  יעילות   ,AR = 4 = 6dB אם  למשל 
מפתיעה  זו  תוצאה   .1/(1+1/9) = 0.9 היא: 
נחשב  אינו   6dB של  צירי  שיחס  מפני  במקצת 
טוב במיוחד אך יעילות קיטוב של 90% איננה 

נמוכה.

ההפסד האחרון שנזכיר כאן נוצר כאשר אלומת 
האנטנה איננה מכוונת בדיוק לכיוון הרצוי אלא 
באיור  כמתואר  מה,  במידת  הצידה  מוסטת 
הכיוון  הפסד  על  לדבר  נוכל  זה  במקרה   .3
יש  ושוב   .(Missalignment Loss) האלומה  של 
לא  מהצבה  הנגרם  ערוץ  הפסד  בין  להבחין 
תקינה של האנטנה, לבין הפסד הנגרם כתוצאה 
בכיוון  בדיוק  קורנת  איננה  שהאנטנה  מכך 

הנדרש.

אנטנה  של  הכוללת  היעילות  את  אפוא  נסכם 
על-ידי מכפלת מקדמי היעילות השונים.

(18)  η  =
η (aperture) x η (mismatch)  x η (ohmic)
x η (dielectric) x η (polarization)
x η (missalignment)

נצילות באנטנות ניידות
תקשורת  מערכות  המשרתות  קטנות  באנטנות 
אלחוטיות ניידות, יש משמעות להספק המועיל 
הנקלט באנטנה ביחס להספק המגיע מן הערוץ, 
כאלו  באנטנות  רב-קיטובי.  כלל  בדרך  שהוא 
משתדלים שלא יהיה קיטוב יחיד מוגדר היטב 
 Mixed) אלא האנטנה תקלוט בריבוי קיטובים
נהוג  לסיבוב.  רגישה  תהיה  ולא   (Polarization

 MEG Mean Effective Gain במונח  להשתמש 
המוגדר לפי [4]-[3]:

(19) MEG = Pr / (Pv + Ph)

Pr  =  received power
Pv  =  vertically polarized power
Ph  =  horizontally polarized power

קולטת  היא  אם  או  איזוטרופית,  האנטנה  אם 
במידה שווה בשני הקיטובים הרי;

(20) MEG = η /2

אין  קטנות  ניידות  אנטנות  שעבור  אפוא  ברור 

בעיקר  אלא  הקרינה  לעקומי  מיוחדת  משמעות 
ההחזרה  שהפסדי  (במובן  האנטנה  ליעילות 
שהאנטנה  ולעובדה  נמוכים)  יהיו  והבליעה 
מקובלת  יעילות  רמת  קיטובים.  מרובת  תהיה 

באנטנות קטנות היא בתחום 60%-40%.

אנטנות  בריבוי  משתמשים  שכאשר  נזכיר 
Diversity/MIMO חשוב לשמור על צימוד נמוך 
בין האנטנות המנבא גם קורלציה נמוכה ביניהן. 
והוא  האנטנה,  ליעילות  חדש  גורם  נכנס  כאן 
הנמצאות  השונות  האנטנות  בין  הספק  מעבר 
אנטנות  שתי  של  מקרה  עבור  מקום.  בסמיכות 
תלויה  האנטנה  יעילות  כי  לומר  נוכל  קרובות 
במקדם  וכן  שלה  ההחזרה  במקדם  בעיקר 
לפי  הסמוכה,  האנטנה  מן  ההספק  העברת 
מניחים  הנדון  במקרה   .[4] הבאה  המשוואה 

שאין הפסדים אחרים באנטנה.

(21)  η rad  =  1 - (S11)² - (S12)² 
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