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רקע

כולל שידור בהספק  1953-תחום התמחותי תקשורת אלחוט כבר מ▪

.גבוה ותקשורת לוויינים וחלל

שנה אני גם חוקר את העברת אנרגיה מכוונת למרחוק למטרות  25כ ▪

.  ובהמשך גם עם לייזר( מיקרוגל)אזרחיות באמצעות מערכות אלחוט 

י טרוריסטי החמס הגעתי  "לאחר השלוח הראשון של בלוני התבערה ע▪

באמצעות לייזר יכולות להיות הפתרון המיטבי   DEלמסקנה כי מערכות

עדיין לא עבור טילים מדויקים  . גם עבור איומים אחרים

.  HYPERSONICו



קצת היסטוריה

י "רק בתחילת המאה העשרים התחיל להתפתח תחום התקשורת האלחוטית ע▪
G.MARCONI ,POPOVכיום הוא תחום טכנולוגי בין החשובים ביותר. ואחרים.

שהמציא את מנוע , TESLA.Nבאותה תקופה ניסה הגאון באלקטרו מגנטיות ▪
להעביר אנרגיה מכוונת חשמלית באמצעות אלחוט במקום  , ההשראה ועוד המצאות

.בחוטים וכבלים אבל נכשל בזה כי הטכנולוגיה עדיין לא הייתה בשלה

, באמצעות לייזר-באמצעות מיקרוגל ומאוחר יותרDEהעברת אנרגיה מכוונת  ▪
במלחמת העולם RADARשנה בעקבות פתוח ויישום ה 70התאפשרו רק לאחר כ 

פתוח משדרי רדיו בהספק גבוה בעיקר בתחומי המיקרוגל ובעקבות המצאת  , השנייה
.  1973-בW.C BROWNי "עRECTENNAה 

וסיכונים ביולוגים שהתגברו  EMCקיימות הרבה בעיות בתחום DEבפתוח מערכות ▪
.עליהם חלקית



Wardenclyffe Tower – Tesla Tower

Tesla purchased 0.8 square km in 

New York in 1900 and start build the 

tower

57m Tall

21m Diameter

Low frequency around 100KHz

First WPT Patent  by Tesla 1897    



Block Diagram of a Typical MW Long 

Distance  DES   



JPL WPT terrestrial Installation at 2.4 GHz d=1.6km 30kW , 26m  Rec. 82% 
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D=26m of the dish ant. 
RECTENNA dimensions on the 
tower 3.4x7.2m, 1975

P out from a klystron= 30kW Ef. 
of RECTENNA 82.5%
French  Reunion Island project:  
d=700m, P=10kW , f= 2.45 GHz    
by ESA participation 1996

Project Hawaii  d=148km  J. 
Mankins NASA 2008 No line of 
sight and no funding



WPT Using LASER to UAVIR
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High power LASER  

manufactures and developers 

companies: Power Light Tech., 

ENTECH, UAH LASER WPT 

due to its small dimensions, 

weight and accuracy of the 

beam can deliver power to 

mobile aircrafts or troops. But 

limited to reduced operation due 

to atmospheric losses and 

scattering especially under dust, 

haze, fog, clouds or rain.

d =1Km



DEWלמטרות צבאיות DEמערכות הגנה 

.  HELהחל עם מלחמת הכוכבים של הנשיא רייגן תחילה עם לייזר  DEWפתוח מואץ של ▪

להגנה מאיומים אוויריים  NAUTILUSב בפרויקט "ארהישראל נכנסה תחום בשותפות עם▪

שרביט  ,וישראל בהנהלת רפאל נכנסה לתחום ההגנה הקינטית של כפת ברזל 2006שהופסק ב

.קסמים וחץ

באמצעות לייזר הינה היעילה ביותר עבור בלוני תבערה ונפץ של טרוריסטי החמאס   DEהגנה▪

אין צורך בתוספת  נשק קינטי כי הבלונים לא יכולים להזיק במקרה גשם ותנאים אטמוספריים  

.קשים כאשר פעילות הלייזר מוגבלת

לייזר בהספק נמוך בשילוב עם DEב ניתן להסתפק, בגלל המהירות הנמוכה של הבלונים▪

t×P0.24=Q calמערכת אלקטרו אופטית כדי לזהות אותם                 

מחיר המערכת נמוך יחסית יורד . י לייזר בהספק מאוד נמוך ובקרת ירי פשוטה"סימון מטרות ע▪

.עם הזמן ומספר המערכות הדרוש ובנוסף עלויות הפעלה מאוד נמוכות
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4.10.21 The four core subsystems of Raytheon I&S’ high energy 
Laser weapon system.
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וקינטיותHPM,בלייזרDEWהשואות בין מערכות 

מערכות נשק קינטיותמערכות נשק לייזרתכונות

מערכת פועלת  )+( נדרש הרבה מחקר ופיתוח, בשלבי תכנון( -)בשלות

מהירות הקול( --)מהירות האור)++( מהירות פעולת

ארוך יותר( -)מאוד מהיר)+( זמן תגובה

מדויק)+( מאוד מדויק)++( דיוק

גבוה מאוד( --)נמוך מאוד)++(מחיר היירוט

בטוחה)++( די בטוחה)+( בטיחות

מ"מאות ק-חץ, מ"ק70עד -כיפת ברזל)+(מ בודדים"כיום מספר ק, עדיין מצומצם(-)טווח פעולה

כמעט ולא קיימות)++( גדולות(--)הפרעות אטמוספריות

כן)++(לא( --)פעילות בכל מזג אוויר

שילוב פעילות שתי  

המערכות

)++()++(
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מערכות נשק קינטיותאו במיקרוגלבלייזרDEמערכות נשק תכונות

מערכת כמעט מבצעית)+( פיתוח וייצור, נדרש  עוד מחקר( -)בשלות

300m/secבסביבת מהירות הקול   ( --)Km/sec300000מהירות האור בסביבת)++(מהירות פעולה

הרבה יותר איטי( -)מאוד מהיר)+( זמן תגובה

מדויק)+( מאוד מדויק)++( דיוק

גבוה מאוד( --)נמוך מאוד)++(מחיר היירוט

בטוחה)++( די בטוחה)+( בטיחות

מ"מאות ק-חץ, מ"ק70עד -כיפת ברזל)+(מ בודדים"כיום מספר ק, עדיין מצומצם(-)טווח פעולה

כמעט ולא קיימות)++( גדולות(--)הפרעות אטמוספריות

כן)++(לא( --)פעילות בכל מזג אוויר

שילוב פעילות שתי  

המערכות

)++()++(



מלייזר  DES-שילוב עתידי של מערכת כיפת ברזל ו

מרגמות ורחפנים, להגנה מפני קסאמים
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A small unmanned aircraft is shot down with a high-energy 
Raytheon HEL, Megan Crouse, Mil & A.E, 27 July 2021



14

VIEW 2 IMAGES

General Atomics and Boeing have won a contract to build a 300kW
power laser weapon with precision tracking and pointing.

L. Blain, New Atlas, Oct. 27.21
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S.J. Freedberg Jr,  Air Force’s THOR high-powered microwave is designed to defense from 

drones, Breaking Defense 8 July 2020



…..
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Epirus and General Dynamics Land Systems are teaming 
up to upgrade Strykers with enhanced counter-drone 

technology. (Courtesy of Epirus)2021



מיקרוגל ביחס ללייזרDEWפיזור האנרגיה במערכת 

17

M. Gunzinger, C. Dougherty, Changing the Game: The Promise of Directed-Energy Weapons, Center for 

Strategic and Budgetary Assessments, April 19, 2021



Comparisons between MW, mm waves and IR WPT Long 

Distances Systems (1)

18

IR  LASER HEL     

290THz 1micron

Mm Waves

94 GHz  HPM

MW 

5.8 GHz   HPM

Frequency range 

Small and Light (+)Big and Heavy (-)Very Big and                  

Heavy (- -)

Tx ANTENNA 

dimensions and weight

Very Big (- -)Big (-)Small (+)Rain and Humidity 

losses

Very Big (- -)Big (-)Moderate (+)Dispersion Losses FF

Very Small (++)Moderate (+)Big (-)EMI to Communication 

systems

Very Big (- -)Big (+)Small (++)Atmospheric Losses

Very Big (+)Moderate (-)Small (- -)Concentration Beam



DESב מערכות ( RFI) EMCמ"תאשיקולי 

ניתן   SLמיקרוגל גם מאונות הצדDESחשובות עבור RFIהפרעות הדדיות ▪

RFIה. להקטין אותן באמצעות חומרי בליעה בקצוות הרפלקטור של האנטנה

,  פחותות מ במערכות תקשורת באותן הספקים בגלל רוחב סרט נמוך מאוד

.כיווניות האנטנות ושליטה ובקרה על הקרן והתלות בקו הראייה

קטנות אפשרויות ההפרעות ההדדיות בגלל מעוט המערכות  , ככל שעולים בתדר▪

.אבל גדלים הניחות וההפרעות של האטמוספרה, הפועלות ורוחבי פס נמוכים

למטרות אזרחיות אבל בחלק מן הצבאיות  דווקא  DESחשוב בRFIצמצום ▪

.עוינים למשלרחפניםמעוניינים במירב הפרעות כדי לשבש ולנטרל פעולת 

אבל חלק מן הזמן אינן יכולות  RFIכמעט ולא קיימת תופעות DEבמערכות לייזר ▪

.לפעול בגלל גשם או הפרעות אטמוספיריות

.מערכות לייזר אידיאליות לפעולה בחלל או בין לוויינים▪
19



DEסיכונים ביולוגים במערכות אנרגיה מכוונת 

הסיכונים הביולוגים במערכות מיקרוגל יורדים עם התדר בגלל השפעת תופעת  ▪

,  אבל בהספק גבוה יש סכנה  משרפת העור. המגינה מחדירת קרינהSEהכרום 

יש לרכז כמה שאפשר את הקרן ויש צורך במערכת הגנה מתוחכמת שיכולה  

.לשלוט על ההספק המשודר

ANSI\IEEE IRPA\WHO-בתכנון המערכות יש להתחשב בתקנים כ▪

גם במערכות לייזר עם הספקים גבוהים צריך לשלוט על ההספק וכבר בהספק  ▪

.  נמוך כדאי למפעילי המערכת להשתמש במשקפי מגן

לתדרים הגבוהים יותר   IRבלייזר בנגוד למיקרוגל גדלים הסיכונים עם עוברים מ▪

.וחלקיקים עם יותר אנרגטיות ועם פוטנציאל לסרטןUV,X RAYה של

סיכוני הקרינה נמוכים וניתן  , בהספקים נמוכים להגנה מפני בלוני תבערה, לסיכום▪

אפוא  , להגנה מטילים והעברת אנרגיה מן השמשDEאבל ל . להתגבר עליהם

.מאוד גבוהים ודרושה עוד הרבה עבודהשההספקים 20



Eye and body protection  for DEW  Laser systems operators
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Israel Aerospace 
Industries‒Elta unveiled a 
highly advanced 
electronic warfare system 
the Scorpius that can 
detect and disrupt 
multiple threats, including 
the radars of air-defense 
systems. Credit: IAI.



 DEWשלבי הפעולה של מערכת עתידית
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Concept drawing 

of low-earth 

orbiting particle 

beam weapon in 

the future, 

courtesy of Los 

Alamos National 

Laboratory via 

Aerospace 

Projects Review 

(Trevikthick 2019).



1מסקנות 

נמצא רק בתחילת  , למטרות העברת אנרגיה למרחוק באלחוט DESהפיתוח של▪

5G)לעומת הפיתוח העצום של מערכות אלחוטיות להעברת מידע , דרכו

DESיש להתגבר על המגבלות של הספק ונצילות (. ואינטרנט בכל מקום בעולם

במערכות   RFIשיכולות לגרום ל, ורמות ההספק הגבוהות בתחנות הקליטה

י סנסורים  "שלחלקם הניכר כבר נמצא פתרון ע, קליטה אחרות ולסיכונים הביולוגים

.ומערכות בקרה אמינות

▪DESפועלות כיום בתחומי המיקרוגלMW מערכות ה. או הלייזרMW-  פחות

אבל  גורמות   , פגיעות מתנאים אטמוספריים ובעלות נצילות הספק גבוהות יותר

.ונדרשים ממדים פיסיים הרבה יותר גדולים של אנטנות המערכת, RFIיותר ל 

25



2מסקנות 

רחפנים וטילים  , תפקיד חשוב גם להגנה מבלוני תבערה-DESל, בתחום הצבאי▪

מצאו יתרון גם ל . (LETHAL)משתמשים בעיקר בלייזר לשרפת איומים . עוינים

MW כדי לשבש או לנטרל איומים מדויקיםNON LETHAL.

מעוניינים דווקא  , וטילים מדויקיםמרחפניםבתחום המיקרוגל להגנה -DEWב▪

.האיוםולניטרולהבקרה והניווט , לשיבוש מערכות הקשרRFIבמירב 

עקיבה  , אופטית לזיהוי האיום-פועלות עם מערכת אלקטרוDEW-מערכות ה▪

.  י לייזר בהספק מאוד נמוך ובקרת ירי לפני הפעלת לייזר עוצמתי"וסימון מטרות ע

.מיקרוגל על לייזרDEWעדיף רחפניםעבור להקת 

דרוש מאמץ לאומי רב ושיתוף פעולה בין החברות המובילות שלנו ושל בעלי  ▪

זאת  , גבוהים יותר לאיומים מהיריםבהספקיםDEWלפתוח ויצור , הברית שלנו

.  בשילוב מערכות קינטיות קיימות
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3מסקנות 

אזרחיות לייצור והעברת אנרגיה ב  DESבעתיד יהיה שימוש ניכר במערכות▪

-חלל ובאטמוספרה וכמויות גדולות של אנרגיה ירוקה מן השמש ממסלול גיאו

.  סטציונרים לכדור הארץ במקום כורים גרעיניים 

דרוש מאמץ לאומי רב ושיתוף פעולה בין החברות המובילות שלנו ושל בעלי  ▪

בהספק גבוה יותר  HPMו HELמסוג DEWלפתוח ויצור מערכות , הברית שלנו

כדי  , זאת בשילוב מערכות קינטיות קיימות, לאיומים מהיריםMWבסדר גודל של 

.גדולה ולהרתיע אויביםלהגן ביעלות 

כאשר אין כמעט הפרעות   DESהחלל מאפשר תנאים טובים לפעולת מערכות▪

אטמוספריות גם עבור שילוב של מערכות הגנה מפני איומים ובעיקר טילים  

מהירים גם על כדור הארץ ובמערכות לוויינים שהיא אחת מן המשימות  

.ב"החשובות של חיל החלל  של ארה
28
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DESהתפתחויות מערכות תקשורת אלחוט ו

• The development of wireless communication technology began with  

Marconi and  Popov in the beginning of the 20th century. It was a 

great success. At the same time N. Tesla tried to use directed  

energy for wireless transmission of electricity but  has failed because 

the  technology was not yet ripe.  Meanwhile,  radio communication 

become one of the most important technology.

• The progress in Directed Energy Systems (DES) began only after 

about 70 years following the development of high power and 

frequency communication wireless systems, RADAR, LADAR, and 

the invention of efficient RECTENNA by W.C Brown  in 1973

• Shall be described :Terrestrial DES up to a few Km, UAV and HAPS 

up to25 km and satellites up to 40000 Km



Comparisons between MW, Mm waves and IR WPT Long 

Distances Systems (2)

IR  290THz

1.03µm 

Mm Waves 35 

and 94 GHz 

MW 2.45 and

5.8 GHz 

Frequency range 

Smaller

Eyes (-)

Smaller

Skin depth (+)

Moderate 

Head (- -)

Biological Effects

Main Exposure

Good (+)Moderate (-)Small (- -)Propagation 

Efficiency

Small <50% (- -)Moderate (+)Good (++)RECTENNA  and  

TX Efficiency 

Good (++)Better (+)Restricted (-)Long Distance 

Operation

Space

Dry weather for 

short distances

Near Space

Dry weather

Terrestrial 

All weather

Main Applications

CostlyCostlyVery costlyCost

PreliminaryFar MatureNear MatureMature Technology
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