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Informacje podstawowe – pojęcia związane z antenami. 

Podział anten WIFI: 
 

1. Ze względu na budowę: 
 mikropaskowe 
 yagi-uda 
 szczelinowe 
 helicalne 
 paraboliczne 
 biquad 
 gp 
 kolinearne 
 OMNI 
 dipolowe 
 

2. Ze względu na kierunkowość: 
 dookolne (GP, OMNI, szczelinowe, kolinearne, dipolowa) 
 sektorowe (szczelinowe, mikropaskowe, biquad) 
 kierunkowe (yagi, paraboliczne, biquad, helicalne, tubowe) 
 

3. Ze względu na zastosowanie: 
 bazowe ( szczelinowe, paraboliczne, GP, OMNI) 
 klienckie ( yagi-uda, helical, mikropaskowe, paraboliczne, biquad) 
 
 
 
 

Charakterystyka promieniowania anten. 
 
Jeżeli energia z anteny wypromieniowywana jest w każdym kierunku jednakowo, 
to jest antena o charakterystyce dookólnej. Gdy energia jest wypromieniowywana 
w określonym kierunku, mówimy o antenie kierunkowej.   
Szczególnym przypadkiem anteny dookólnej jest antena izotropowa, której 
charakterystyka jest w kształcie kuli. Antena izotropowa jest anteną wzorcową,  
czyli taką która jest odniesieniem przy ocenie i pomiarach parametrów anten 
rzeczywistych.  Większość   anten   dookolnych   pracuje   z   polaryzacją   
pionową, jednym   z   wyjątków   są   anteny wyposażone w    szczeliny z  dwóch  
stron  falowodu, które pracują, podobnie jak zwykłe  anteny szczelinowe   (z  
zestawem   szczelin   z  jednej   strony   falowodu),   z   polaryzacją   poziomą.  
Warto pamiętać,   że   anteny   szczelinowe   o   przekroju   falowodu   około   
10*2,5  cm   mają   polaryzacją pseudodookólną (to znaczy po bokach są luki w 
charakterystyce), dopiero zwiększenie przekroju do około 10*5 cm powoduje, iż 
charakterystyka jest zbliżona do dookólnej. 
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Antena izotropowa  

 Antena izotropowa jest to teoretyczna antena o następujących cechach: 

 emituje sygnał równomiernie (izotropowo) we wszystkich kierunkach, 
 cały sygnał, którym zasilana jest antena, jest wysyłany bez strat i odbić, 
 ma zerowe wymiary fizyczne. 

Zysk energetyczny anteny izotropowej wynosi 0 dBi. Pojęcie anteny izotropowej jest 
stosowane przy określaniu EIRP i jest modelem teoretycznym, gdyż antena taka w 
rzeczywistości nie istnieje. 

Antena ta jest szczególnym przypadkiem anteny dookólnej, jej charakterystyka 
promieniowania jest idealną kulą. 

 

Rys.1 Teoretyczna antena izotropowa, kieruje tak samo we wszystkich kierunkach. 

 

 

Zysk energetyczny anteny.   
 

To stosunek gęstości mocy wypromieniowanej przez antenę w danym kierunku U(Θ,φ) do 
gęstości mocy wypromieniowanej przez antenę wzorcową, najczęściej antenę izotropową, 
zakładając, że do obu anten została doprowadzona taka sama moc. W przeciwieństwie do 
zysku kierunkowego, który zależy jedynie od charakterystyki promieniowania anteny, 
uwzględnia również jej sprawność. 
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Rys. 2  Przedstawia zysk energetyczny anteny Yagi., wynika z niego iż maksymalny zysk uzyskamy ustawiając 
access pointa na początkowych kanałach wifi. 

 
 
 
 

Współczynnik fali stojącej – WFS.  

(ang. standing wave ratio, SWR) jest to stosunek wartości amplitudy maksymalnej do 
amplitudy minimalnej napięcia elektrycznego fali stojącej w linii zasilającej antenę, określa 
stopień dopasowania anteny do linii ją zasilającej. 

Zależy od stosunku impedancji obciążenia do impedancji falowej linii. 

 

                          Tab. 1: Wielkość SWR anteny a wypromieniowana moc. 
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                        Rys. 3  Przyrząd do mierzenia współczynnika WFS oraz mocy wypromieniowanej. 
   

 
 

 
 

Rys. 4  Na rysunku powyżej przedstawiona została charakterystyka SWR anteny Yagi, wynika z niej iż najlepiej 
antena ta pracuje na kanałach od 1 do 9 ( częstotliwości 2,35 – 2,45 Ghz) patrz załącznik z tabelą częstotliwości. 
 

 
 
 

Impedancja anteny: 
 

Kolejny parametr to impedancja anteny, czyli obciążenia jakie przedstawia antena dla 
generatora (urządzenia będącego źródłem  sygnału). Impedancja  anteny zależy  od geometrii  
anteny  ora  od częstotliwości. Poza tym na impedancję wpływa obecność innych anten i 
obiektów znajdujących się w   pobliżu.   Z  punktu   widzenia   sprawności  układu  
urządzenie-kabel-antena  wymagane jest,   by wszystkie  elementy   tory   transmisyjnego  
miały   taka  samą  impedancję.  Tylko  wtedy   następuje przekazanie całej (prawie, bo kable 
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i złącza mają pewne tłumienie) energii z urządzenia do anteny i jej wypromieniowanie.               
W skrajnym przypadku duże niedopasowanie impedancji może spowodować uszkodzenie   
urządzeń   nadawczych.  Problem   dotyczy   urządzeń   większej   mocy,  od   kilku   W.  
W radiokomunikacji,  generalnie, stosujemy urządzenia o impedancji 50 omów. 
 

 
 
 
 

Polaryzacja.  

 
Drgania   fal   elektromagnetycznych   odbywają   się   w   ściśle   określonych   
płaszczyznach.   Fale elektromagnetyczne mogą drgać zarówno w płaszczyźnie poziomej  
jak i pionowej .  W przypadku  gdy  gdy  drgają  tylko w jednej  płaszczyźnie mówimy                
o polaryzacji  liniowej  pionowej lub poziomej .  Gdy drgają w obu płaszczyznach         
mówimy o polaryzacji kołowej lub eliptycznej prawoskrętnej i lewoskrętnej.   
Dość często spotykane jest pojęcia polaryzacji ortogonalnej, oznacza ono polaryzację 
przeciwną do danej . Np. polaryzacje ortogonalne to pionowa i pozioma czy prawoskrętna i 
lewoskrętna. Warto pamiętać, że choć antena nadaje w jednej polaryzacji  to na skutek odbić  
i przejść przez obiekty sferyczne (podczas odbicia od ziemi lub podczas przejścia przez 
krople wody) następują zmiany polaryzacji, wskutek czego do anteny odbiorczej dochodzą 
fale w obu polaryzacjach. To zjawisko ogranicza   możliwość   niezależnej   pracy   dwóch   
systemów   w   jednym   kanale,   nadających   na polaryzacji ortogonalnej. 

 
Rys. 5  Na rysunku przedstawiono wykres polaryzacji poziomej i pionowej sześciu elementowej anteny yagi. 
Należy zauważyć, że wydłużenie listka promieniowa a polaryzacji poziomej jest tym większa im większy jest 
zysk anteny co związane jest z jej długością. 
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Pasmo.  

 
Pasmo  anteny  to   zakres  częstotliwości  w   którym   antena  zachowuje  nominalne  
(deklarowane) parametry. Wyznaczając pasmo pracy najważniej sze jest dopasowanie,              
i w mniejszym stopniu zysk oraz charakterystyka. Dość często dopasowanie i inne parametry 
anteny są zachowane w szerszym. zakresie, niż jest to podawane (zazwyczaj jeśli antena 
przeznaczona jest np. do sieci na 2,4GHz, to podaje się pasmo pracy 2,400-2,4835 GHz, choć 
naprawdę może być ono większe). 
 

Propagacja fal. 
 
 

 

Rys. 6   Interferencje sygnałów docierających do anteny odbiorczej powodują naprzemienne wzmocnienia 
sygnału i jego zaniki. 

 
Podstawą przy określaniu zasięgu łącza telekomunikacyjnego jest bilans, który opisuje 

zależność między mocą odebraną i mocą transmitowaną. Bilans uwzględnia zysk 
energetyczny anteny nadawczej i odbiorczej oraz straty w wolnej przestrzeni, które zależą od 
długości fali, a także zależy od odległości między nadajnikiem i odbiornikiem.  

Na transmisję wpływają także przeszkody znajdujące się na drodze sygnału. Przyjmuje 
się, że na propagację fali mają wpływ przeszkody znajdujące się w pierwszej strefie Fresnela. 
Strefy Fresnela to elipsoidy, których ogniskami są anteny: nadawcza i odbiorcza. Są 
wyznaczane na podstawie zjawiska dyfrakcji, czyli uginania się fali na przeszkodach, co 
powoduje powstawanie wtórnego pola. Promień pierwszej strefy Fresnela zależy od długości 
fali oraz od odległości między nadajnikiem i odbiornikiem. W przypadku łącz 
charakteryzujących się wysoką niezawodnością na etapie projektowania dąży się do braku 
przeszkód na drodze fali w pierwszej strefie Fresnela. Gdy na łącze są nałożone słabsze 
wymagania zakłada się, że wystarczy, aby obszar pozbawiony przeszkód obejmował 60% tej 
strefy. 
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Rys. 7   Jeżeli opóźnienie sygnału docierającego do anteny na skutek odbicia jest rzędu czasu trwania bitu 
sygnału oryginalnego prowadzi to do interferencji międzysymbolowej (ISI). Wpływ ISI na odbierany sygnał ma 
szczególnie znaczenie dla dużych szybkości transmisji sygnału. Wówczas bowiem opóźnienia są bliższe czasom 
trwania jednego bitu. 

 

Na propagację fali mają wpływ też takie zjawiska jak absorpcja promieniowania i 
refrakcja (załamanie). Straty spowodowane tymi czynnikami są wyznaczane doświadczalnie. 
O znacznym wpływie absorpcji promieniowania niech świadczą pomiary wykonywane w 
przypadku, gdy nadajnik i odbiornik znajdowały się na różnych piętrach w budynku. 
Tłumienie wprowadzane w takim wypadku wynosiło 13dB – gdy anteny dzieliło jedno piętro 
i 27dB - w przypadku odległości 4 pięter. W sytuacji, gdy na drodze transmitowanej fali 
ustawiono przeszkodę w postaci betonowego muru wystąpiło tłumienie na poziomie 13-20dB. 
Tymczasem dla szklanej przeszkody tłumienie spadało do 2dB. Stąd wniosek, że 
wprowadzane tłumienie zależy od rodzaju konstrukcji danej przeszkody. 

W rzeczywistych łączach sygnał do odbiornika dociera nie tylko po drodze bezpośredniej. 
Odbierane są także promienie odbite, oraz fale powstałe w wyniku dyfrakcji i rozproszenia. 
Problemem w łączach jest tzw. wielodrogowość. Powoduje ona powstanie zaników sygnału         
i interferencji. 

Aby zapobiegać zanikom stosuje się różne rodzaje tzw. odbioru zbiorczego. 
Przestrzenna odmiana odbioru zbiorczego polega na sumowaniu według określonych zasad 
sygnałów odebranych przez kilka anten (MIMO). Drugim rodzajem odbioru zbiorczego jest 
odbiór częstotliwościowy. W tym wypadku konieczne jest stosowanie dwóch różnych anten, 
ponieważ sygnał jest powielany poprzez przesyłanie go na dwóch różnych częstotliwościach. 
Trzecim rodzajem odbioru zbiorczego jest odbiór czasowy. Może on polegać na powtarzaniu 
danej informacji co jakiś czas lub odbieraniu sygnałów i dodawaniu ich z pewnym 
opóźnieniem. 

 

Jak czytać informacje o antenach. 
Solidni producenci anten korzystają zazwyczaj z programów do ich projektowania co pozwala 
im osiągnąć założone rezultaty, które bezpośrednio przekładaja się na parametry anteny. 
Niestety jak widąc po lekturze Allegro takich producentów jest stosunkowo mało. Widać to 
po odbywających się aukcjach, janczesciej w ich opisach widnieje jedynie podstawowa 
informacja dotycząca zysku anteny, polaryzacji i na tym kończą się informacje.  
Szukajmy więc na aukcjach anten obok których znajdziemy następujące informacje:                    
( przykładem jest antena GRID  oferowana przez sklep www. Sprzet-sieciowy.pl) 
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Znajdujemy tutaj informacje dotyczące nie tylko zysku anteny, częstotliwości pracy 
polaryzacji itp. Ale także jej SWR, który w tym konkretnym przypadku wynosi 1,9. 
Porównując ta informację z Tab. 1 dowiemy , że iż około 90% energii dostarczonej do tej 
anteny zostanie z niej wypromieniowane. SWR 1,9 nie jest rewelacyjny ale naprano jest to 
uczciwe potraktowanie klienta. Znajduję czasami na aukcjach opis iż SWR anteny wynosi od 
1,1 do 1,3. Trudno uwierzyć aby był on osiągalny parząc na cenę anteny np. 35 zł za antenę 
Yagi Uda przedstawianą jako antenę z zyskiem 19 dBi.  
Starajmy się patrzeć realnie jeśli widzimy anteny o SWR 1,5 to jest to bardzo dobry wynik ! 
 

Charakterystyka promieniowania anteny 

Charakterystyka promieniowania to najważniejszy obok kąta połowy mocy, kierunkowości 
i zysku energetycznego parametr anteny. Ukazuje w sposób graficzny na wykresie 
trójwymiarowym zdolność wypromieniowywania energii przez antenę w różnych kierunkach, 
definiowana jako rozkład pola EM na powierzchni kuli posiadającej bardzo duży promień, 
równy strefie promieniowania. Środek tej kuli znajduje się w tym samym miejscu co środek 
anteny. Dlatego też charakterystyka promieniowania nie zależy od oddalenia od anteny tylko 

od kątów i . 

Listki charakterystyki promieniowania anteny: 

W większości anten promieniowanie jej poszczególnych elementów powoduje interferencje 
pod różnymi kątami. Wynikiem tego jest zerowe promieniowanie na pewnych kierunkach, 
gdzie fale radiowe z różnych części nadchodzą w przeciwfazie, oraz maksima 
promieniowania na innych kierunkach, gdzie fale radiowe nadchodzą w fazie. Dlatego wykres 
promieniowania większości anten daje wzór maksimów, czyli tak zwanych listków (wiązek) 
pod różnymi kątami, rozdzielonych "zerami", w których promieniowanie zbliża się do zera. 
Im większa jest antena w porównaniu do długości fali, tym więcej będzie miała listków. W 
antenie kierunkowej, gdzie celem jest skierowanie fal radiowych w jednym konkretnym 
kierunku, listek na tym kierunku jest większy niż inne i zwany jest wówczas listkiem 
głównym. Oś promieniowania maksymalnego, przechodząca przez środek listka głównego 
jest zwana osią wiązki lub osią optyczną anteny. Inne listki, reprezentujące promieniowanie 
niepożądane w innych kierunkach są zwane listkami bocznymi. Listek boczny o kierunku 
przeciwnym (180°) do listka głównego jest zwany listkiem wstecznym. 
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Rys. 8 Charakterystyka anteny Uda-Yagi 

 

 
 
 Rys.9  Charakterystyka przestrzenna promieniowania anteny: 
                                          1. Wiązka główna, 2. Listki boczne, 3. Listek wsteczny 

 
 
 
 

Antena kierunkowa  
 
Jest to antena promieniująca prawie całą moc, w jednym wyróżnionym kierunku. Zysk 
kierunkowy może wynosić nawet kilkadziesiąt dBi. Kształt charakterystyki promieniowania 
anteny jest przeważnie szpilkowy. Szerokość wiązki na poziomie połowy mocy (kąt połowy 
mocy) wynosi kilka-kilkanaście stopni. Dla porównania szerokość wiązki dipola pól-
falowego, na poziomie połowy moc wynosi 78°. 
 
 

Przykłady anten kierunkowych 

 antena tubowa 
 antena Yagi-Uda 
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 antena śrubowa 
 antena reflektorowa 
 antena mikropaskowa 

 
 

 

Antena dookólna 
 

To antena, której spadek mocy promieniowania wzdłuż wektora H jest nie większy niż 3 dB 
(połowa mocy) (maksymalny spadek mocy w stosunku do szczytowego zysku jest mniejszy 
od 3 ddB)  

Ze względu na swoją charakterystykę anteny te nadają się głównie do zastosowań mobilnych. 

Anteny dookólne ze względu na budowę dzielą się na: 

Typowymi antenami dookólnymi są anteny dipolowe, prętowe i szczelinowe (falowodowe), 
kolinearne. 

 
 
 

Antena panelowa 
 
 
Jest to potoczna nazwa anteny o płaskiej budowie. Najczęściej w hermetycznej obudowie 
umieszczony jest w tylnej części anteny płaski ekran pozwalający na maksymalne skupienie 
odbitej fali radiowej. W przedniej części obudowy umieszczony jest dipol lub zespół dipoli, 
które połączone są z urządzeniem radiowym za pomocą kabla koncentrycznego. Zysk 
energetyczny anteny panelowej (zależy od jej złożoności oraz dokładności wykonania) osiąga 
od kilku do kilkunastu dBi.
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Typy anten stosowanych w technologii WIFI.  
 

 

Anteny YAGI UDA: 
 
Antena Yagi-Uda zbudowana jest z wielu elementów, ma charakterystykę kierunkową i 
polaryzacyjną zgodną z ustawieniami jej elementów (poziomą lub pionową). Głównym 
elementem anteny jest dipol (wibrator) prosty, pętlowy lub bocznikowy o długości równej 
połowie długości fali, podłączony do przewodu antenowego. Pozostałe elementy anteny nie są 
podłączone, dlatego nazywa się je elementami biernymi. Pręty od strony odbiorczej mają 
mniejszą długość od wibratora i noszą nazwę direktorów (od ang. direct – nadawać kierunek), 
a pręty z przeciwnej strony, dłuższe od wibratora nazywane są reflektorami (odbija fale). 
Liczba direktorów ma wpływ na kierunkowość oraz na zysk energetyczny anteny (im więcej 
direktorów tym większy zysk i większa kierunkowość – czyli węższa wiązka 
promieniowania).  
 

 
 
Rys 10    Antena Yagi Uda o zysku ( podawanym przez producenta ! – porównaj z wykresem przedstawiającym 
zależność ilości radiatorów od  zysku anteny)19 dB wykonana w technologii CNC poprzez wycinanie co 
zapewnia jej powtarzalność parametrów: Od lewej: polaryzacja pionowa i pozioma anteny. Antena 
charakteryzuje się wibratorem bocznikowym. Brak tuby osłaniającej antenę powoduje zwiększenie jej zysku  
około 2 dB. 
 
 

 
 
Rys. 11   Antena Yagi UDA „Netus” o deklrowanym zysku 14,5 dBi.  
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                  Rys. 12  Budowa anteny trzyelementowej YAGI – UDA , u dołu antena 8 elementowa 
 
 
 

 
 
 

Rys. 13  Maksymalny zysk anten Yagi-Uda w zależności od ilości radiatorów n – schemat ten pozwala nam 
ocenić prawdziwość podawanych danych producentów anten YAGI, oferujących np. anteny 10 elementowe 
podając ich zysk w zakresie np. 18 dBi. 
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Widzimy, więc iż zysk anteny Yagi uzależniony jest przede wszystkim od jej długości a co za 
tym idzie od ilości direktorów. Jednak czasami mnożenie ich ilości może napotkać trudności 
konstrukcyjne. Wówczas stosujemy tzw. zespoły anten. 
 
W technice antenowej dość często dla uzyskania parametrów nieosiągalnych dla pojedynczej 
anteny stosuje się zespoły anten. Zespoły takie dla uzyskania założonych parametrów, zasila 
się poprzez specjalnie   dla   nich   zaprojektowane   układy   zasilania.   Działanie   takie   
może   mieć   różnoraki   cel, przeważnie chodzi jednak o jedną lub kilka spośród 
następujących możliwości:  
 

 uzyskanie zysku wypadkowego nieosiągalnego dla pojedynczej anteny,  
 

 uzyskanie dodatkowych stopni swobody w kształtowaniu charakterystyki 
promieniowania anteny, jak np. zestawienie właściwie zasilanego zespołu anten 
kierunkowych, dla uzyskania charakterystyki dookólnej,  

 
 dla zespołów anten przeznaczonych do odbioru, uzyskanie szczególnego 

wytłumienia na przewidywanym kierunku nadchodzenia zakłóceń.  
 
 

  
 

Rys.14   Zespół czterech anten YAGI 
 

Podsumowując możemy stwierdzić iż antena typu Yagi – Uda jest doskonałym rozwiązaniem 
dla stacji klienckich. Dobrze wykonana zapewnia nam przyzwoity zysk energetyczny 
umożliwiające zestawienie połączenia internetowego. W czasie zakupu należałoby poprosić 
sprzedającego o wysłanie zdjęć przedstawiających antenę właściwą znajdującą się wewnątrz 
tuby aby upewnić się co do jakości jej wykonania. Należy również pamiętać, że tuba 
osłaniająca delikatne elementy anteny przed wiatrem, śniegiem i oblodzeniem wnosi też 
pewna tłumienność sygnału rzędu 2-3 dBi. Które należy odjąć od podawanego zysku anteny, 
który jak już zdążyliśmy się przekonać jest często chwytem reklamowym. 
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Antena szczelinowa  
 
Zazwyczaj anteny sektorowe i niektóre dookolne montowane w stacjach bazowych wykonane 
są jako anteny szczelinowe. Budowa podstawowej wersji anteny szczelinowej jest dość 
prosta. Antena składa się z kawałka płaszczyzny przewodzącej tak zwanej rury płaskiej 
stanowiącej falowód i wyciętej w niej szczelinach  o takich samych wymiarach jak antena 
liniowa (np. połowa długości fali). Ciekawą cechą takiej anteny jest polaryzacja – dla 
szczeliny wyciętej poziomo jest ona pionowa, a dla szczeliny wyciętej pionowo jest ona 
pozioma. Charakterystyka takiej anteny jest kierunkowa, o kącie połowy mocy w poziomie 
rzędu 120 stopni i kącie połowy mocy w pionie rzędu 10 stopni. W tej technice można też 
wykonać anteny o charakterystyce pseudo-dookolne, poprzez wycięcie szczelin z obu stron 
falowodu anteny. Ten typ anteny dookolnej ma charakterystykę typu 2*120 stopni do 1* 160 
stopni. 
 

                                 
 
Rys. 15 Antena szczelinowa mocowanie               Rys. 16 Antena szczelinowa widok 
 

 
Anteny szczelinowe dookolne posiadają wycięcia w rurze płaskiej ( falowodzie) po obu 
stronach szerszej powierzchni anteny. Natomiast anteny tego typu sektorowe po jednej 
stronie. Należy zwrócić uwagę na mocowanie anteny do masztu jeśli mocowanie nie narusza 
falowodu jak na rys. 11 gdzie rura przymocowana jest do mocowania obejmą lub jest 
przyspawane jak na rys. 13 mamy wtedy do czynienia z prawidłową budową anteny.  
Jednak często producenci wprowadzają do falowodu śrubę zakłócającą działanie anteny ale 
obniżającą  jej koszt wykonania. 
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Rys. 17 Inny sposób mocowania anteny      Rys. 18   Nieprawidłowy sposób mocowania anteny – ingerencja w     
falowód 

 
 
 

Elementem promieniującym anteny szczelinowej jest tzw. stożek. Musi być on wykonany z 
dobrej jakości materiału najlepiej pozłacany aby nie był podatny na działanie warunków 
atmosferycznych. Ceny dobrze wykonanych stożków sięgają około 55 złotych. Widać więc, że 
nie można nabyć dobrej anteny szczelinowej za cenę 60 – 70 złotych  na aukcjach allegro. 
 

 
 
 
                                      Rys. 19  Stożek (element promieniujący) anteny szczelinowej 
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Antena szczelinowa jak widać na zdjęciu i co było 
już mówione zbudowana jest z rury płaskiej na 
której powierzchni znajdują się wycięcia. Na 
zdjęciu mamy przedstawiona antenę o 
charakterystyce poziomej promieniowania. 
Ponieważ anteny te wykorzystywane są głównie w 
stacjach bazowych czasami wręcz nieodzownym 
elementem jej budowy jest możliwość jej 
pochylenia jak na rys. 16 co przy mocowaniu anteny 
na wysokich obiektach np. wieżach kościelnych 
pozwala zapewnić dobra jakość sygnały w jej 
pobliżu.  
Kolejna ważną cecha tej anteny jest zapewnienia 
właściwego zabezpieczenia szczelin. Dobrzy 
producenci tych anten nie stosują taśm a elementy 
plastikowe jak na rys. 15. Warto jednak dla 
bezpieczeństwa krawędzie zabezpieczyć silikonem 
sanitarnym aby zapobiec dostawaniu się wody a co 
za tym idzie „ rozłożeniu” na dłuższy czas anteny.  
Nieprawidłowe zabezpieczenia tego typu anteny 
przedstawia rysunek 21. 
Współczynnik tych anten w zasadzie nie powinien 
przekraczać 1:5 co powinno zapewniać dobre 
połączenia ze stacjami klienckimi. 
Kolejną i chyba już ostatnią rzeczą na którą należy 
zwrócić uwagę przy zakupie tego typu anten jest  
Zamknięcie falowodu u góry i dołu anteny – 
powinien to być bezwzględnie przyspawany metal a 
nie plastik ! 
Zastosowanie plastiku eliminuje ta antenę ! 
Zysk anten tego typu dochodzi do ok. 20 dBi 
 
 
 
 
 
 
 
 
           Rys. 20   Budowa falowodu anteny szczelinowej 
 
 
 

 
 
Rys. 21 Nieprawidłowe zabezpieczenie szczelin w antenie. (taśma nie jest odporna na działanie warunków meteo) 
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                     Rys.  22  Charakterystyka promieniowa anteny szczelinowej: sektorowej i „dookólnej” 
 

 

 

 

Anteny mikropaskowe ( zaliczane do panelowych) 
 
Antena mikropaskowa to rodzaj anteny, wykonana poprzez naniesienie odpowiednio 
ukształtowanych pasków przewodnika na powierzchnię izolującą, w jednej lub kilku 
warstwach. 
Paski, które są dipolami odbiorczymi, są połączone paskami łączącymi. Długości pasków 
łączących dobiera się, tak by sygnały z poszczególnych dipoli docierały do punktów 
wspólnych w fazie a przez to wzmacniały się. Czas dotarcia sygnału oraz własności dipola 
zależą od długości fali dlatego dobierając odpowiednio długości dipoli i pasków łączących 
można ukształtować zależność czułości anteny od częstotliwości. 
Antena ta jest w ostatnim czasie stosowana w niemal wszystkich działach radioelektroniki 
nadawania i odbioru fal o długości mniejszej od decymetra. 
 
Zalety: 
  - małe wymiary, waga i objętość; 
  - niskie koszty produkcji; 
  - łatwa integracja z układami elektronicznymi, jest często elementem obwodu drukowanego; 
  - możliwość umieszczenia nie tylko na płaskiej powierzchni, ale również na powierzchniach  
cylindrycznych, kulistych; 
  - prostota wykonania, 
  - możliwość tworzenia dużych układów antenowych. 
Anteny mikropaskowe występują w dwóch strukturach: jednowarstwowej i wielowarstwowej. 
Zastosowanie poszczególnych struktur zależy od zastosowania anteny oraz możliwości 
konstrukcyjnych i technicznych. 
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Wady: 
- mała szerokość pasma pracy,  
- niewielka sprawność oraz zysk energetyczny, 
- niepożądane promieniowanie z obwodów zasilających, 
- niezbyt dobra czystość polaryzacji, 
- ograniczenia mocy dla anten nadawczych, 
- problemy związane elementów tolerancjami wymiarów geometrycznych anteny oraz 
konieczność używania podłoża elementów dobrej jakości, głównie w funkcji temperatury. 

 

       
 

Rys. 23  Typowa antena mikropaskowa z zewnątrz trudno zauważyć różnicę pomiędzy anteną biquad dlatego też 
często stosuje się jedna nazwę dla obu antena panelowa. 
 
 

 
 
Rys. 24  Obwód drukowany a zarazem antena mikropaskowa ( jeden z wielu możliwych wzorów) 
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Anteny mikropaskowe doskonale nadają się ze względu na swoje niewielkie wymiary oraz 
możliwość „zamaskowania” na stacje klienckie. Odporność na wiatr oraz możliwość pracy w 
polaryzacji poziomej i pionowej czynią je uniwersalnymi antenami o niezłej charakterystyce 
promieniowania i dość dużym zysku. Dodatkowo jak już zostało to wspomniane są antenami „ 
powtarzalnymi” tzn. że ich skuteczność niewiele zależy od ich montażu a przede wszystkim od 
wykonania płytki z laminatu a ta najczęściej wykonywana jest przez wyspecjalizowane firmy 
dysponujące odpowiednim sprzętem, o ile nie został popełniony błąd w fazie konstrukcji antena 
musi sprawować się dobrze i spełniać odpowiednie wymogi stawiane tego typu antenom. 
 
 
 

Anteny biquad 
 
 
 
Anteny typu BIQUAD zaliczamy do anten panelowych ( podobnie jak mikropaskowe) , 
cechują się podobną charakterystyka promieniowania jak anteny mikropaskowe (rys.24).  
Podobnie jak one znajdują głownie zastosowanie w stacjach klienckich. Bardzo często anteny 
tego typu wykorzystywane są jako promienniki ( oświetlacze) anten parabolicznych. 
Anteny biquad cechują niewielkie rozmiary oraz dość przyzwoity zysk energetyczny 
dochodzący w zależności od ich konstrukcji do 16 dBi. 
Zalety: 
- zwarta konstrukcja 
- prostota konstrukcji 
- duży zysk energetyczny 
- charakterystyka promieniowania pozioma lub pionowa 
 
Wady: 
- antena ta podobnie jak antena yagi wymaga dużej uwagi w czasie montażu co czyni ją dość 
wrażliwa na wszelkie jego błędy. 
 

 
                                                                     
                                                                    Rys.25  Antena biquad 
 



Kopiowanie dozwolone za podaniem źródła: www.jdziennik.info 

 20 

 
 
Rys. 26  Amatorskie wykonanie wnętrza anteny biquad (od lewej: biquad i dualbiquad) 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Rys. 27  Dwie anteny w jednym: u góry dookólna antena 
biquad, u dołu dualbiquad o charakterystyce pionowej 
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Rys.28  Charakterystyka promieniowania anteny biquad. 
 

Anteny biquad są bardzo często wykonywane przez amatorów konstruktorów chcących 
sprawdzić się w konstrukcjach antenowych. W sieci istnieje wiele tutoriali pokazujących 
sposób konstrukcji tych anten gdzie znajdziemy dokładne wymiary. Oprócz tego można 
znaleść kalkulatory on i offline wymiarujące elementy anteny do podanej częstotliwości. 
Linki znajdziesz na końcu skryptu. 
 
 
 
 
 

Anteny paraboliczne 
 

Nazywana czasami anteną satelitarną - antena służąca do odbioru lub nadawania sygnału z 
satelitów telekomunikacyjnych. Anteny satelitarne wykonywane są jako: paraboliczne, 
offsetowe, panelowe lub wieloogniskowe w układzie pojedynczego, podwójnego zwierciadła 
lub bezzwierciadłowym. Większość anten przydomowych to anteny offsetowe, w których 
konwerter i elementy mocujące go nie zasłaniają sygnału. Skupienie promieni poza obszarem 
promieni padających na antenę uzyskuje się poprzez ukośne ustawienie anteny do padającego 
promieniowania. Skośne ustawienie anteny zmniejsza powierzchnię, z której antena skupia 
promienie. W przypadku dużych anten, powierzchnia utracona przez skośne ustawienie jest 
większa niż zasłonięta przez konwerter, dlatego anteny o dużych rozmiarach konstruuje się w 
dalszym ciągu głównie z centralnie położonym konwerterem lub kolejnym zwierciadłem. 
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Rys. 29  Antena paraboliczna  i antena offsetowa WIFI. 
 
 

W technice WIFI anteny „paraboliczne” (pod tą nazwą będziemy określać oba przedstawione 
wyżej typy anten) stosowane są głównie jako anteny łączące stacje bazowe pomiędzy sobą ale 
także często wykorzystywane są przy niesprzyjających warunkach ( długie linki) jako anteny 
klienckie.   
Główna ich zaletą jest bardzo wąska promieniowania (rys.26) co przekłada się na jej zysk. 
Zysk tej anteny w dużej mierze jest uzależniony od średnicy czaszy oraz jakości wykonania 
promiennika. Promiennikami zajmiemy się za chwilę natomiast trzeba powiedzieć, że jest 
możliwy do uzyskania zysk nawet 32 dBi przy średnicy czaszy 120 cm.  
Aby pozyskać czasze do tego typu anteny nie trzeba wkładać specjalnego wysiłku tak się 
szczęśliwie składa, że anteny do obioru TV satelitarnej pracują w tym samym zakresie 
częstotliwości co WIFI i dlatego tez doskonale nadają się do tego celu. Wystarczy zastosować 
inny promiennik (oświetlacz) i sprawa gotowa.  
 
 

 
 
Rys. 30  Charakterystyka promieniowania anteny parabolicznej. 
 
 

Coraz częściej spotykamy się w technice WIFI z antenami parabolicznymi wykonanymi w 
technologii „siatki”, podyktowane jest to słabą odpornością na wiatr anten parabolicznych.     
O ile w technice TV satelitarnej anteny te umieszczane są zazwyczaj na elewacji budynku o 
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tyle w WIFI najczęściej na masztach znajdujących się na dachach budynków co powoduje ich 
dużą ekspozycję na wiatr a co za tym idzie są narażone na uszkodzenia. Wad tych nie 
posiadają anteny wykonane w technologii „siatki”. 
 
 

  
 
Rys. 31  Anteny paraboliczne wykonane w technologii „siatki”. 

 
 
 
 

Oświetlacz ( promiennik) anteny parabolicznej. 

 
 
Niewątpliwie najważniejszą częścią anteny parabolicznej jest dobór odpowiedniego 
oświetlacza (promiennika). O ile w antenach wykonanych w technologii „siatki” 
otrzymujemy gotowy do powieszenia na maszcie zestaw anteny a nasza jedyna czynnością 
jest dobór polaryzacji to w przypadku gdy chcemy zastosować gotową czaszę satelitarną 
stajemy przed dylematem jaki promiennik wybrać. Najczęściej mamy do czynienia z dwoma 
typami promienników. 

 
 

Rys 32 . Promienniki anten parabolicznych (offsetowych) od lewej: z antena yagi-uda i biquad.. 
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Oba przedstawione wyżej typy promienników są krótko mówiąc 
promiennikami z dolnej półki. Zasada działania anteny 
parabolicznej przedstawiona na rysunku przedstawionym niżej 
najogólniej polega na ogniskowaniu w jednym punkcie fali 
skupionej przez czaszę. Właśnie w tym punkcie powinien znaleźć 
się promiennik. Błędem stosowanym przez większość 
producentów jest wykonanie promiennika jako anteny yagi lub 
biquad. Co nie zapewnia ogniskowania w jednym punkcie ale na 
jakimś elemencie anteny, co tak naprawdę jest działaniem 
bezsensownym z kilku powodów najważniejszy to taki, że przy 
odbiorze nie pracuje cała antena zawarta w oświetlaczu ale jeden 
jej punkt a przy nadawaniu cała antena rozprasza sygnał który nie 
trafia do czaszy i nie jest wysyłany kierunkowo ale rozpraszany na 
boki.  
W niektórych wypadkach oświetlacz anteny może pełnić rolę 
anteny tubowej, czyli być samoistna antena bez czaszy.  
 
 
 
 
 

 
Rys. 33  Zasada ogniskowania anteny parabolicznej offsetowej. 
 
 

Prawidłowo wykonany promiennik (oświetlacz) musi być skonstruowany w technice 
falowodowej. Nie jest to rzecz trudna do wykonania. Natomiast wykonany fabrycznie jest 
kosztuje około 120 zł jest jednak znacznie bardziej efektywny od oświetlaczy 
przedstawionych na rysunku 28. 

 
 
Rys. 34  Oświetlacz do anten parabolicznych, wykonany w technologii falowodowej. Precyzyjny kształt odlewu 
aluminiowego w pełni wykorzystuje apreture anteny, a doskonałe parametry elektryczne dają wysoki zysk 
z antenami parabolicznymi: 29 dBi dla czaszy o średnicy 60 cm, 32 dBi dla czaszy 90 cm oraz 35 dBi dla czaszy 
120 cm. 
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Rys. 35  Wnętrze amatorskiego wykonania oświetlacza należy jednak pamiętać, że aby został wykonany 
prawidłowo należy użyć kalkulatorów pozwalających określić jego precyzyjne wymiary.  
 
 
 

 

 

 

 

Antena tubowa 
 
W najprostszym wykonaniu antena tubowa to falowód prostokątny. Koniec falowodu nie jest 
optymalnym przejściem fali elektromagnetycznej do wolnej przestrzeni, stąd pojawia się duża 
fala odbita. Odpowiednie przekształcenia konstrukcyjne dokonane na końcu falowodu 
prowadzą do stworzenia anteny tubowej, która posiada lepsze parametry (mniejszy SWR). 
 
Zalety anten tubowych: 

 duży zysk kierunkowy, 
 mały współczynnik fali stojącej (SWR), 
 dość duże pasmo pracy, 
 prostota budowy. 
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Zastosowanie: 

 jako anteny oświetlające inne anteny (anteny paraboliczne), 
 jako anteny wzorcowe. 

 

                                                             Rys. 36  Antena tubowa. 

 

 

                                                 Rys. 37 Inny typ anteny tubowej. 
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                                            Rys. 38  Charakterystyka promieniowania anteny tubowej. 

 
 

Anteny helicalne 
 

Antena heliakalna (śrubowa) jest zbudowana z odcinka przewodnika zwiniętego w kształt 
helisy. Ten typ anten jest stosowany przede wszystkim w zakresie mikrofal. A co za tym idzie 
w technologii WIFI. Anteny helikalne mogą pracować w dwóch trybach: normalnym i 
osiowym. 

Tryb normalny charakteryzuje się tym, że średnica anteny jest mała w porównaniu z 
długością fali. W tym trybie maksimum promieniowania występuje na kierunku prostopadłym 
do osi anteny, zaś wytwarzana fala ma polaryzację eliptyczną (kołową) a co za tym idzie 
nadaje się doskonale do pracy z hotspotami gdy nie wiemy w jakiej polaryzacji pracują. 
Sprawność energetyczna tej anteny jest niska, ponieważ antena pracująca w trybie normalnym 
jest elektrycznie krótka. Charakterystyka promieniowania nie zależy od liczby zwojów. 

W trybie osiowym wymiary pojedynczego zwoju są porównywalne lub większe od długości 
fali. Kierunek maksymalnego promieniowania w tym przypadku pokrywa się z osią anteny, a 
polaryzacja fali jest zbliżona do kołowej. Anteny śrubowe w trybie osiowym mogą mieć 
polaryzację zgodną lub przeciwną do ruchu wskazówek zegara. Jeśli odbierany sygnał jest 
spolaryzowany liniowo (poziomo lub pionowo), nie sprawia to problemów. Jednak odbieranie 
sygnału spolaryzowanego zgodnie z ruchem wskazówek zegara przez antenę spolaryzowaną 
przeciwnie (lub na odwrót) powoduje znaczną stratę mocy. Jednak z taką polaryzacja mamy 
zazwyczaj do czynienia przy odbiorze sygnałów pochodzących z przestrzeni kosmicznej nie 
odgrywa wiec to roli przy naszych zastosowaniach WIFI gdy mamy do czynienia tylko z 
polaryzacją pozioma lub pionową. 
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Anteny tego typu jak zostało powiedziane uzyskują stosunkowo mały zysk energetyczny 
rzędu ok. 12 dB. Jednak poważną zaleta jest odporność na zmiany polaryzacji anten 
bazowych. 

 

 

 
Rys. 39  Antena Helicalna ( śrubowa) charakterystyczną cecha jest reflektor w formie koła.  
 

 
 
Rys. 40  Charakterystyka promieniowania anteny heliakalnej. 
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Antena kolinearna 
 

Jest to rodzaj anteny dookólnej będący najczęściej liniowym złożeniem dipoli półfalowych 
zasilanych przeciwfazowo. Anteny kolinearne znalazły zastosowanie m. in. jako anteny 
nadawcze w małych sieciach osiedlowych pokrywających swym zasięgiem obszary (o 
promieniu do 2 km). Anteny tego typu są stosunkowo rzadko spotykane w technologii WIFI. 
Antena ta jest odmiana anteny wielofalowej. 

Przykładowe parametry: 

 Rodzaj anteny: kolinearna 2 x 7/8 λ (długości fali) 
 Częstotliwość środkowa: 434 MHz 
 Polaryzacja: pionowa 
 Charakterystyka: dookólna 
 Zysk energetyczny ok. 6-7 dBi 

 

 

 

Rys. 41   Budowa anteny kolinearnej. 
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Antena OMNI  
 
Jest to rodzaj anteny dookólnej ( podobnie jak kolinearna) charakteryzująca się pionową 
polaryzacją. Anteny te najczęściej są stosowane jako anteny do hotspotów. 
Duża odporność na wiatr , niska cena są ich niewątpliwa zaletą. Mogą być również stosowane 
jako anteny bazowe na niewielkich obszarach (wioska). 
Jest to antena wielofalowa. Której długość znacznie przekracza λ ( długość fali) . 
Charakterystyka promieniowania takich anten w znacznej mierze zależy od ich położenia 
względem masztu oraz jego średnicy. Można w ten sposób kształtować charakterystykę 
promieniowania w płaszczyźnie poziomej. Anteny te często wymagają dodatkowego 
odgromnika. 
 
 

 
 

                                            Rys. 42  Antena dookólna GP o zysku 9 dBi. 
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                       Rys. 43   Charakterystyka promieniowania anteny dookolnej (GP, kolinearna). 
 
 

 

 

Antena GP (Grodnu  plane) inaczej Marconiego 
 
Jest to antena dookólna nieczęsto spotykana w zastosowaniach WLAN. Jej zysk wynosi ok. 1 
dBi co nie jest wartością oczekiwana przez większość użytkowników jednak wciąż znajduje 
zwolenników wśród domowych konstruktorów. Antena ta powinna być zawieszona 
przynajmniej w odległości 4 λ nad ziemią co przy wykorzystaniu jej w WLAN nie juest 
rzeczą nie do zrobienia ;-) ( 12 cm ;-) Anteny te często są stosowane w zabudowie jak na rys. 
44 i umieszczane w sufitach pomieszczeń. 
 

 
 

Rys. 44   Zabudowana antena GP. 
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Rys. 45  Wygląd rzeczywisty anteny GP (część promieniująca oraz tzw. przeciwwagi) 
 
 
 
 
 

Antena dipolowa 
 
To najstarsza, lecz wciąż najbardziej popularna antena. Słowo dipol pochodzi z języka 
greckiego i oznacza układ dwubiegunowy. Antena dipolowa składa się przeważnie z dwóch 
symetrycznych ramion zasilanych za pomocą symetrycznej linii transmisyjnej. Tego typu 
antena jest tzw. anteną symetryczną, ponieważ prądy płynące w obu ramionach anteny są 
równe co do amplitudy i mają przeciwne zwroty. Można spotkać również anteny dipolowe:        
o niesymetrycznych ramionach oraz anteny zasilane bocznikowo, optymalizowane, czy 
załamane. Anteny dipolowe ze względu na słabe parametry (wąskie pasmo pracy, mały zysk 
kierunkowy) występują rzadziej jako samodzielne, pojedyncze anteny, częściej stosuje się je 
jako elementy składowe bardziej skomplikowanych i rozbudowanych układów antenowych. 
W technice WIFI najczęściej spotykamy się z dipolem prostym przedstawionym na rys. 47. 
Anteny te znajdują się na fabrycznym wyposażeniu Access Pointów oraz routerów 
bezprzewodowych. Niestety ich wadą jest stosunkowo mały zysk oscylujący w zakresie 1-3 
dBi. Jednak jest on zupełnie wystarczający jeśli mamy zamiar objąć zasięgiem WIFI dom lub 
mieszkanie. 
 
 
Zalety anten dipolowych: 

 prosta budowa 
 niskie koszty produkcji 
 łatwa adaptacja z innymi rodzajami anten 
 możliwość tworzenia dużych układów antenowych, np. kilka połączonych 

odpowiednio ze sobą anten Yagi-Uda 
 łatwy dostęp 
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Wady anten dipolowych: 

 wąskie pasmo pracy (co może być również zaletą) 
 mały zysk energetyczny 

Rodzaje anten dipolowych: 

 Dipol prosty (a) 
 Dipol pętlowy (b) 
 Dipol prosty zasilany bocznikowo (c) 
 Dipol szerokopasmowy (d) 
 Dipol załamany (e) 
 Dipol optymalizowany (f) 

 

 
                                        Rys. 46   Rodzaje anten dipolowych. 
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                                                                Rys. 47 Antena dipolowa 
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Dodatek: 
 

Tłumienie wybranych elementów charakterystycznych dla 
środowiska wewnątrz budynkowego w paśmie 2,4 GHz: 
 

 
 
 

 

Numery kanałów i odpowiadające im częstotliwości: 
 

Kanały częstotliwości dostępne w urządzeniach 802.11a zależą od przepisów 
międzynarodowych i/lub krajowych. Certyfikacja urządzeń radiowych 802.11a jest możliwa 
w następujących regionach: 

 FCC: USA, Kanada 
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Dla standardu 802.11b istnieje jeden model urządzenia radiowego używany na całym świecie.  

W poniższej tabeli przedstawiono przydziały kanałów dla urządzeń 802.11b.  

 
 

 

Kanały częstotliwości dostępne w przypadku urządzeń 802.11b/g zależą od przepisów 
międzynarodowych i/lub krajowych.  

Dla urządzeń 802.11b/g istnieją dwa modele: model FCC i model ETSI/MKK (stosowany w 
Europie i w Japonii). 

W niektórych krajach przepisy ograniczają możliwość korzystania z urządzeń 802.11b/g do 
określonych pasm częstotliwości. W interfejsach sieci Web i CLI można wyświetlić dostępne 
kanały zgodnie z przepisami obowiązującymi w kraju, w którym działa urządzenie radiowe. 

W poniższej tabeli przedstawiono przydziały kanałów częstotliwości dla urządzeń 802.11b/g, 
które mogą się zmieniać zależnie od kraju.  
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