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 ההיסטוריה של אנטנת הדיפולים
הלוג-פריודית

המאה  של  החמישים  שנות  בסוף 
  Dwight הסטודנט  בנו  העשרים 
 Raymond והפרופסור   Isbell
אילינוי  מאוניברסיטת   DuHamel
חדשנית  אנטנה  הברית  בארצות 
אורך  בעלי  דיפולים  מאוסף  המורכבת 
רחב,  תדרים  בתחום  הפועלת  שונה, 
כמעט ללא תלות בתדר. קבוצת החוקרים 
מאילינוי עסקה במגוון רחב של אנטנות 
שאינן תלויות בתדר ופירסמה מאמרים 
ופטנטים רבים. לרוע המזל, הפטנטים 
הלוג-פריודית  האנטנה  על  שנרשמו 
התעשייה  ידי  על  מסיבי  באופן  הופרו 
האמריקאית והחדשנות שבהם נפסלה 
אנטנת  העליון.  המשפט  בית  ע"י 
לאחת  הפכה  הלוג-פריודית  הדיפולים 
האנטנות הידועות והנפוצות בעולם אך 
ולא  לכבוד  רק  ממנה  זכו  הממציאים 

לכסף.
הקדמה

העשרים  המאה  של  החמישים  בשנות 

בארצות  אילינוי  באוניברסיטת  פעלה 

בשטח  גדולה  חוקרים  קבוצת  הברית 

האלקטרומגנטיות. ההישגים יוצאי הדופן 

האלקטרונית  הלוחמה  המכ"ם,  בנושאי 

השנייה,  העולם  במלחמת  והתקשורת 

והובילו  והפיתוח  המחקר  את  האיצו 

האנטנות  מעבדת  חדשות.  דרך  לפריצות 

חוקרים  בה  שפעלו  אילינוי  באוניברסיטת 

 Rumsey ,Dyson ,Deschamps ידועים כמו

Hansen ,DuHamel, ואחרים הפכה למרכז 
ידע באנטנות מן המובילים בעולם.

 Dwight E. הסטודנט  בנה   1957 בשנת 

נפטר  בסיאטל,   1929 בשנת  )נולד   Isbell
שנים  ארוכת  קריירה  לאחר   2011 בשנת 

הפרופסור  בהדרכת  בואינג(  בחברת 

Raymond H. DuHamel )נולד בשנת 1921, 
ארוכה  קריירה  לאחר   1993 בשנת  נפטר 

את  עצמאי(  וכיועץ  אילינוי  באוניברסיטת 

 LPDA פריודית  הלוג  הדיפולים  אנטנת 

הראשונה   Log Periodic Dipole Array
לעבודות  כהמשך  פותחה  האנטנה  בעולם. 

אנטנות  בנושא  אילינוי  במעבדת  קודמות 

שאינן תלויות בתדר - מפני שאין להן ממד 

מבנה  אלא  הגל  לאורך  הקשור  אופייני 

הנפתח בהדרגתיות כגון ספירלה, חרוט או 

משולש ]1[.

אנטנת הדיפולים 
הלוג-פריודית

משורה  מורכבת  היתה  החדשה  האנטנה 

המותקנים  שונה  אורך  בעלי  דיפולים  של 

כל  מסודר.  מחזורי  במבנה  זה  לצד  זה 

מקו  טורי  באופן  מוזנים  היו  האלמנטים 

תמסורת אחד, וזאת בשונה מאנטנת יאגי-

באופן  מוזן  אחד  אלמנט  רק  שבה  אודה 

פסיביים.  הם  האלמנטים  ושאר  פעיל 

הפרסום הראשון של האנטנה ]2[ ניתן בכנס 

 )IEEE השם המקורי של( IRE מקצועי של

בשנת 1957 על ידי DuHamel  ו-Isbell. יש 

להניח שהדמות המובילה בהמצאה היתה 

מבין  והבכיר  המנוסה  שהיה   Duhamel
השניים, אך ברבות השנים האנטנה הפכה 

מקום  ובמראי   Isbell עם  דווקא  למזוהה 

בלבד.  שמו  על  קרויה  אותה  נמצא  רבים 

הרחבות תיאורטיות ומעשיות של האנטנה 



התפרסמו  שלה  שונות  ואריאציות  וכן 

בשנים 1957-1961 על ידי שני הממציאים 

באותה  שפעלו  נוספים  חוקרים  ידי  ועל 

  Ore, Berry, Mayes, וביניהם  מעבדה, 

Carrel ואחרים ]3-13[. 
הראשון  הפטנט  מן  לקוחים   1-2 איורים 

בנושא אנטנה שאינה תלויה בתדר שנרשם 

 US Patent 2977597 )1957( DuHamel ע"י

של  המקורית  התפיסה  את  בהם  ורואים 

ולכן  מוגדר  ממד  ללא  הדרגתית  פתיחה 

באופן  התדרים  בכל  כמעט  פועלת  היא 

אחיד.  כבר בפטנט זה מודגש כי האנטנה 

מבוססת על זווית ולכן אין לה ממד מוגדר 

שיכול להכיל רק תדרי רדיו מסוימים.

איור 3  ]14[  מראה את מערך 10 הדיפולים 

המעשי הראשון שנבנה על ידי Isbell  ואיור 

בצורת  דיפולים   14 מערך  מראה   ]14[   4

לצורך    Mayes and Carrel ע"י  שנבנה   V
תדרי  תחום  והגדלת  ממדים  הקטנת 

העבודה.

הגרסאות  של  הפיתוח  מהלך  על  סקירות 

השונות של האנטנות שאינן תלויות בתדר 

ניתן למצוא במראי המקום ]14-18[. איור 5 

מראה את Isbell ואת Mayes  סוקרים את 

אחת הגרסאות המתקדמות עם אלמנטים 

משולשים רחבי סרט במיוחד ]18[.

הפטנט שהופר ואובדן 
התמלוגים

הלוג-פריודית  הדיפולים  מערך  אנטנת 

זכתה   DuHamel-ו  Isbell שהמציאו 

למימוש  פשוטה  בהיותה  רבה  להצלחה 

ואימפדנס  - שבח  ביצועים מעולים  ובעלת 

ביותר,  נרחבים  תדר  בתחומי  קבועים 

קטן  קדמי  חתך  ושטח  גבוהה  יעילות 

לקליטת  במיוחד  התאימה  האנטנה  מאד. 

UHF-בתחומי מרובים  טלוויזיה  ערוצי 

רבים  פטנטים  של  קיומם  אף  על   .VHF
שרשמה אוניברסיטת אילינוי ]4[ ושל חוזה 

התקשרות בלעדי עם חברת JFD מניו יורק, 

חברות תעשייתיות רבות החלו לייצר אותה 

ולמכור אותה בכמויות גדולות מבלי לשלם 

החברות  מבין  לאוניברסיטה.  תמלוגים 

נרחב  מסחרי  באופן  האנטנה  את  שייצרו 

 Finney, Winegard את  למצוא  היה  ניתן 

 Blonder-Tongue, Channel Master,
אוניברסיטת  ואחרות.   Jerrold, Gavin
החברות  את  לתבוע  החליטה  אילינוי 

שהתעלמו מהפטנטים ובחרה להתבסס על 

איור 1. מבנה עקרוני של אנטנה 
 US Patent שאינה תלויה בתדר

2977597

איור 2. מבנה עקרוני של אנטנה 
 US Patent שאינה תלויה בתדר

2977597

 3210767   -  Isbell שם  על  המוביל  הפטנט 

 1960 במאי  לרישום  שהוגש   US Patent
1965- בשנים   .1965 באוקטובר  ואושר 

משפט  בבתי  אחדות  תביעות  הוגשו   1967

שונים והחלו תהליכים משפטים מורכבים 

שנמשכו שנים.

נגד  איווה  במדינת  שנערך  הראשון  בדיון 

הפטנט  כי  המשפט  בית  קבע   Winegard
או  בו חידוש מהותי  אינו תקף מפני שאין 

התקדמות המצאתית, ובלשון המקור:  

"It would have been obvious to one 

ordinary skilled in the art and wishes 

to design a frequency independent 
unidirectional antenna". 

היא  המצאתית  התקדמות  מהי  השאלה 

בנסיבות  ותלויה  סובייקטיבית  לעולם 

הספר  מחבר  פריימן,  דניאל  ובאנשים. 

כותב   ,1979 המחבר,  בהוצאת  "פטנטים" 

מהי:   - המצאתית  התקדמות  השאלה  על 

זו  בסוגיה  נשברו  וקולמוסים  נשפך  "דיו 

הדברים  כבשאר  אחר,  עניין  מבכל  יותר 

את  לגדור  הנמנע  מן  שיעור,  להם  שאין 

איזה  ליתן  או  כללית  בנוסחה  התחומים 

'כלל זהב'". 

נגד  בשיקגו  שהתבררה  אחרת  בתביעה 

תקף  שהפטנט  נפסק   Blonder-Tongue
החברה.  מצד  זכויות  הפרת  היתה  ואכן 

העניין  שונים  משפטיים  מהלכים  לאחר 

בתיק  העליון  המשפט  בית  בפני  הובא 

הלכת   נפסקה  ושם    )1971(  402  U.S. 313

Blonder-Tongue ]19[ שהסירה את ההגנה 
 Non-obvious שאינו  מפני  הפטנט  של 

300-3000MHz אנטנת לוג פריודית שטוחה לתחום תדרים



איור 3. המערך הלוג פריודי הראשון 
Isbell שנבנה על ידי

 V איור 4. מערך לוג פריודי עם דיפולי
Mayes and Carrel שנבנה על ידי

איור Isbell .5 משמאל ו-Mayes מימין סוקרים אנטנה לוג פריודית מתקדמת

מבהירה  זו  הלכה  מנוסה.  מקצוע  לאיש 

לממציאים כי רישום תקין של פטנט אינו 

סופי והוא כפוף לשיקול דעת נוסף של בית 

מאוניברסיטת  החוקרים  קבוצת  המשפט. 

בכתבי  הראוי  לכבוד  אמנם  זכתה  אילינוי 

לא  אך  הלימוד  ובספרי  המקצועיים  העת 

זכתה בגמול כספי כלשהו על האנטנה הכל 

האם  השאלה  חוזרת  שוב  מיוחדת.  כך 

ולחשוף המצאה  לפרסם  כדאי לממציאים 

של  הציבורי  במרחב  רב  כלכלי  ערך  בעלת 

להגן  רק  אולי  או  המקצועית,  הספרות 

שלא  אפילו  או  רשומים,  בפטנטים  עליה 

לחשוף אותה כלל כדי להקטין את הסיכון 

להעתקה.

 עקרונות התכן של מערך 
הדיפולים הלוג-פריודי

המבנה  עקרונות  את  נתאר  זה  בסעיף 

16-[ לוג-פריודי  דיפולים  מערך  של  והתכן 

האנטנה.  של  שמה  מקור  את  ונצדיק   ]17

אשר  הדיפולים  שורת  את  מתאר   6 איור 

מקודקוד  ומרחקיהם   …l1, l2, l3 אורכם 

המשולש הם R1, R2, R3…  זווית הפתיחה 

מובאות   6 באיור    . היא  המשולש  של 

גם שתי שיטות הזנה של הדיפולים, בין על 

זוג  ידי  על  ובין  מוליכים מקבילים  זוג  ידי 

מוליכים מצטלבים.

הפרמטר היסודי הראשון של המערך הוא 

שכנים  דיפולים  אורכי  בין  הקבוע  היחס 

מרחקי  בין  הקבוע  היחס  גם  שהוא   

הדיפולים מקודקוד המשולש:

איור 6. המבנה וההזנה של מערך 
דיפולים לוג פריודי

הפרמטר היסודי השני הוא המרווח המנורמל 

בין דיפולים שכנים המוגדר על ידי:

                  

מתקבל  המשולש  של  הגיאומטריה  פי  ועל 

קשר בין  לבין זווית הפתיחה כדלקמן:

שהוכן   7 באיור  המובא  הקלאסי  הגרף 

השבח  את  מראה    ]11[  Carrel ידי  על 

בפרמטרים  בתלות  האנטנה  של 

הערכים  את  מראה  המרוסק  הקו  כאשר 

כפי  להשיג.  שאפשר  האופטימאליים 

שרואים מן האיור ערכי השבח הטיפוסיים 

האלומה  רוחבי   6-10dBi בתחום.  הם 

E במישור  הם    המתאימים 

.H ו-  במישור



   ]10[ Isbell ערכי שבח שחושבו כבר על ידי 

וערכי שבח שחושבו על  מובאים בטבלה 1 

ידי Hughes ]16[  מובאים בטבלה 2.

את  או  הכניסה  אימפדנס  את  נצייר  אם 

השבח בתלות בלוגריתם הטבעי של התדר, 

נקבל התנהגות מחזורית קבועה עם מחזור 

   הנתון ע"י הלוגריתם הטבעי של  

ומכאן נובע שמה של האנטנה.

לא  ולכן  באורכה  סופית  שהאנטנה  ברור 

תוכל לעבוד בכל התדרים אלא רק בתחום 

מחצית  ידי  על  בקירוב  המתקבל  מוגדר, 

עד  ביותר  הארוך  הדיפול  של  הגל  אורך 

מחצית אורך הגל של הדיפול הקצר ביותר. 

האזור  הוא  האנטנה  של  האקטיבי  האזור 

על  משמעותיים  זרמים  מתקיימים  שבו 

הדיפולים בהתאם לתדר העירור.

באזור  הסרט  רוחב  את   Bar באות  נסמן 

האקטיבי ועל פי החישובים הנומריים של 

Carrel ]11[ ערכו הוא:

נסמן באות B את רוחב הסרט היחסי הרצוי 

שהוא בדרך כלל בין 10 עד 20

 

                                

של  המתוכנן  הסרט  רוחב  את   Bs ובאות 

האנטנה:

האורך הכללי של האנטנה L מתקבל על ידי:

כאשר:

                              

ומספר האלמנטים N יינתן על ידי:

                           

   

  

לסיום נגדיר את המרווח בין פסי ההזנה על 

ברור   . לפי  הדיפולים  קוטר  ואת   s ידי 

קוטר  הדיפולים  לכל  נבחר  מעשי  שבאופן 

אחיד. נוסחת האימפדנס  האופייני של קו 

התמסורת תהיה: 

            

איור 7. גרף של ערכי שבח טיפוסיים בתלות בפרמטרים 

Isbell טבלה 1. ערכי שבח )כיווניות( שחושבו על ידי

Hughes טבלה 2. ערכי שבח )כיווניות( שחושבו על ידי

והאימפדנס הממוצע של הדיפולים יהיה:

 Carrel איור 8 שהוכן גם הוא על ידי ]11[  

הממשי  הכניסה  אימפדנס  את  מראה 

ערכי  של  כפונקציה    Zo/Rin המנורמל 

 Za/Rin אימפדנס הדיפול הממשי המנורמל

עבור ערכים שונים של היחס 'σ המוגדר לפי:

                           

את  כולל  המערך  של  התכנון  תהליך 

השלבים הבאים:

את  נבחר   D הרצויה  הכיווניות  בהינתן   

הפרמטרים  מתוך איור 7.

 α  נחשב את זווית הפתיחה של המשולש 

לפי משוואה )3(

B במשוואה   בהינתן רוחב הסרט הרצוי 

)6( נמצא את Bar Bs, לפי משוואות )5,7(

מספר  ואת   L האנטנה  אורך  את  נמצא   

האלמנטים N לפי משוואות )8-10(

של  הממוצע  האימפדנס  את  נמצא   

הדיפולים Za לפי משוואה )12(



איור 8. גרף של אימפדנס הכניסה Zo/Rin כנגד אימפדנס הדיפול הממוצע
Za/Rin עבור ערכים שונים של 

   Rin הרצוי  הכניסה  אימפדנס  בהינתן   
 Zo  נמצא מאיור 8 את אימפדנס הקו

 נחשב את הגיאומטריה של קו התמסורת 
s, d  לפי משוואה )11(

ונוסחאות  לעיל  שתואר  התכנון  תהליך 
באופן   נוסחו  והחדות,  הפשוטות  העבודה 
בעבודת   Carrel ידי  על  וממצה  בהיר 
ומצוטטים   1961 משנת  שלו  הדוקטורט 
בהרחבה בכל ספר לימוד בתורת האנטנות. 
הערכה מקובלת קובעת כי תכנון האנטנה 
בהבדל  כרוך   Carrel של  המתכון  בעזרת 
שבח שאינו עולה על  1dB ביחס לתוצאות 

מדודות.
חיצונית  להתקנה  פריודית  לוג  אנטנה 
האחרונות  בשנים   .9 באיור  מודגמת 
לוג  לאנטנות  רב  ביקוש  התעורר 
פריודיות בהתקנה פנימית מפני שרשתות 
דורשות  ומגונות  מודרניות  אלחוטיות 
למשל ביותר,  רחב  תדרים   כיסוי 

התקנות  של  במקרים   .700-6000MHz
מודפסות  אנטנות  הפכו  פנימיות 
לאטרקטיביות במיוחד, כמודגם באיורים 

.10-11

איור 9. אנטנה לוג פריודית מעשית עשויה מצינורות מתכת להתקנה חיצונית

איור 10. אנטנה לוג-פריודית 
מעשית בנויה מדיפולים מודפסים

איור 11. אנטנה לוג-פריודית 
מעשית בנויה מדיפולים מודפסים
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