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1 Wybór typu anteny

W zeszły piątek Marcin SQ2BXI dostał
paczkę z transwerterami dla Niego i Mar-
cela SP2HMR. Ze względu na wygodę prze-
prowadzania pierwszych prób transwerte-
rów poprosili mnie o wykonanie prostych,
wygodnych w eksploatacji anten do posia-
danego sprzętu.
Po wstępnym przemyśleniu sprawy, przej-
rzeniu zdjęć różnych wykonań anten testo-
wych na pasma mikrofalowe wybór padł na
antenę typu BiQuad. Decyzja ta spowodo-
wana była poprzednimi pozytywnymi do-
świadczeniami z antenami tego typu zbu-
dowanymi dla niższych częstotliwości.
Ze względu na niewielkie wymiary anteny
zdecydowałem się jednak nie na budowę po-
jedynczego BiQuada a tzw. Double BiQuad.

2 Cóż to jest ten BiQuad

Antena typu BiQuad zbudowana jest z
przewodnika wygiętego w kształt obwodu
cyfry 8 utworzonej z dwóch kwadratów
umieszczonego przed przewodzącą płasz-
czyzną stanowiącą reflektor. Punkt zasila-
nia umiejscowiony jest w środku anteny.
Antena ta umożliwia zwielokratnianie ilo-
ści elementów - jej najprostszym rozwinię-

ciem jest DoubleBiQuad, w której dodano
po jednym kwadracie na „górze” i „dole”.
Zysk anteny typu BiQuad dochodzi do nie-
całych 11dBi, anteny typu DoubleBiQuad
teoretycznie zwiększają zysk o kolejne 3dB,
ale jak wykazują pomiary praktycznych re-
alizacji realną wartością są kolejne 2dB.
Tak czy siak biorąd pod uwagę wymiary
geometryczne anteny są to rewelacyjne wy-
niki w porównaniu do anten typu Yagi.
Pierwowzorem anten tego typu były an-
teny opracowane przez DL7KM. W in-
ternecie można znaleźć niezliczone opisy
tych anten na najróżniejsze pasma. Je-
śli zaś zapytać się o „biquad antenna” w
odpowiedzi pojawią się opisy na często-
tliwość 2, 4GHz do sieci WiFi. Wszyst-
kie one zawierają gotowe wymiary w mi-
limetrach lub calach, duskusji wymiarów
w zależności od długości fali prawie nie
ma. Chlubnym wyjątkiem jest analiza do-
konana przez Leona Kosa dostępna pod ad-
resem http://www.lecad.fs.uni-lj.si/
~leon/other/wlan/biquad/. Podczas kon-
struowania swoich wersji anteny nie miałem
jeszcze dostepu do powyższej strony przyją-
łem zatem pewne uproszczenia przy projek-
towaniu urządzenia.
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3 Szczegóły konstruk-
cyjne

3.1 Dane projektowe

Zanim przystąpiłem do cięcia, gięcia i
wiercenia zadałem sobie szereg pytań od-
nośnie oczekiwań i posiadanych możliwości
na podstwie których opracowałem poniższą
listę wytycznych

1. Antena ma być użytkowana podczas
prób w terenie na nieduże odległości,
do DXów koledzy mają wykonane an-
teny o znacznie większym zysku i ga-
barytach.

2. Najważniejszymi cechami urządzenia
musi być prostota montażu oraz wy-
trzymałość mechaniczna. Anteny prze-
wożone będą w samochodach w ma-
sie innego sprzętu, nie mogą być zatem
zbyt delikatne.

3. Ze względu na zakładany niezbyt
wielki zysk anten należy zadbać o do-
bre wykonanie pod względem elek-
trycznym.

4. Konstrukcja anteny powinna zapew-
niać jakiś rodzaj osłony elementów
czynnych na czas pracy lub w najgor-
szym wypadku transportu.

Powyższe rozważania pozwoliły wybrać do-
celową konstrukcję, orac określić sporoby
ich realizacji. Założenia konstrukcyjne wy-
szły następujące:

1. Materiałem bazowym reflektora będzie
dobrej jakości gruby laminat FR4 z
grubą warstwą miedzi. Miałem aku-
rat odpowiedni kawałek dwustronnego,

który nadawał się bardzo dobrze na re-
flektory.

2. Antena będzie wyposażona w kawałek
semirigidu UT-402 z kątowym złączem
SMA aby wyeliminować niepotrzebne
straty na złączach i kablach przesyło-
wych. Zapewnia to jednocześnie wy-
godny sposób montażu i pracy - przy
tak małych antenach eksploatowanych
tylko podczas wyjazdowych prób nie
ma potrzeby wykonywać dodatkowych
wzmocnień i sposobów mocowania.

3. Element czynny wykonany będzie
ze srebrzonego drutu miedzianego
φ = 1mm. Nie jest to wartość opty-
malna, ale zapewnia wystarczającą wy-
trzymałość mechaniczną konstrukcji.

4. Skrajne końce elmentu czynnego za-
bezpieczone będą przed wyginaniem
kawałkiem teflonu wyciągniętym z gru-
bego semirigidu.

5. Ze względu na uproszczenie konstrukcji
zrezygnowałem ze ścianek bocznych,
na chwilę obecną bym je jednak wyko-
nał, ale podczas produkcji taką decyzję
podjąłem i ze względu na bardzo mały
zapas czasu na wykonanie anteny trzy-
małem się jej już do końca.

6. Anteny wyposażone będą w osłony wy-
konane z laminatu FR4 gorszej jakości
mocowane na czas transportu.

3.2 Reflektor

Wymiary reflektora określone są w spo-
sób następujący

w = 1λ =
300
5668

∗ 1000 = 300
5, 668

≈ 53[mm]
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h = 1λ+2∗λ
4
+2∗ lambda

4
= 2∗λ ≈ 106[mm]

gdzie w - szerokość reflektora, h - wysokość
reflektora Wstępnie przygotowany kawałek
laminatu z wykreślonymi ołówkiem liniami
cięcia wyglądał następująco:

Pocięte kawałki laminatu na dwie anteny:

Aby uprościć sobie pracę nie trasowałem
linii bezpośrednio na laminacie - postanowi-
łem zrobić to na papierze samoprzylepnym.
Pozwoliło to na dużo pewniejsze utrzyma-
nie kątów pomiędzy liniami, wykonanie tra-
sowania bezpośrednio na laminacie zawsze
wychodziło mi dużo gorzej ze względu na
niedokładności brzegów uprzednio docina-

nego ręcznie materiału.

Na środku znajdować się będzie otwór
przez który przepuszczony będzie semi-
rigid, dwa otwory leżące na podłużnej
osi symetrii reflektora posłużą do moco-
wania wsporników teflonowych. Skrajne
otwory posłużą do mocowania osłony na
czas transportu. Wiercenie (oczywiście
po uprzednim napunktowaniu) Dremelem
na dedykowanym statywie - tutaj bardzo
ważna uwaga: wiercenie wykonywać należy
przy dużej ilości obrotów wiertła. Powoduje
to, że wiertło od razu zaczyna skrawać
materiał i można spokojnie wiercić od razu
wiertłem 3,2mm bez obawy o uciekanie
wiertła na wszystkie strony. Powiercona
płytka reflektora wygląda następująco:
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Następnie płytki wypolerowałem, z
jednej strony dla oczyszczenia z nalotu i
ułatwienia lutowania, z drugiej zaś aby
uzyskać lustro.

Śruby na powyższym zdjęciu zostały za-
mocowane celowo - pozwoliły uzyskać odpo-
wiedni odstęp pomiędzy reflektorem, a ele-
mentem aktywnym.

3.3 Feeder

Zasilanie elementu aktywnego zrealizo-
wano w sposób opisywany wielokrotnie
w opisach dotyczących anten WiFi - ob-
cięto połowę osłony kabla na jego końcu,

usunięto część izolatora teflonowego oraz
odgięto trochę środkowy przewód.

Optymalną odległością elementu aktyw-
nego od reflektora Leon Kos określił opty-
malizując komputerowo antenę na

h = 0, 1315λ

Dla przypadku konstruowanych przeze
mnie anten wynosi to 6, 96mm, nie mając
wcześniej dostępu do tych analiz dokona-
łem przeskalowania wielkości podawanych
dla anten na 2, 4GHz do pasma 5, 7GHz
- otrzymałem wielkość 8mm. Jak widać
wybrana przeze mnie odległość nie jest
optymalna, ale nie powinno to stanowić aż
takiego problemu.
Aby uzyskać pożądany odstęp podczas
lutowania semirigidu użyłem 4 śrub za-
mocowanych w otworach przeznaczoncyh
docelowo do mocowania osłony ustawionych
odpowiednią długość. Nastepnie płytka
zostałą położona na płaskiej powierzchni,
semirigid wciśnięty w przeznaczony dla
niego otwór, oraz następnie zalutowany.

4



3.4 Element aktywny

Wymiary elementu aktywnego określone
są w sposób następujący

a =
λ

4
≈ 13, 25[mm]

gdzie a - długość boku kwadratu
Drut na element aktywny należy wyginać
tak, aby uzyskać maksymalnie możliwie
ostre zagięcia, oraz utrzymać kąty proste.
Drut warto wyginać w taki sposób, aby
rozpoczynał i kończył się od strony pance-
rza zewnętrznego semirigidu - pozwoli to
na jego dużo łatwiejsze docięcie do takiej
długości która nie powoduje zniekształce-
nia geometrii układu. Dodatkowo należy
zadbać o izolację pomiędzy krzyżującymi
się drutami przy „dodanych” elementach.
Ze względu na niewielkie wymiary boku
kwadratu zadanie jest trudne, ale przy
sporej dozie cierpliwości da się to zrobić. W
przyszłości zapewne starałbym się zrobić
element aktywny w postaci wytrawionych
ścieżek na laminacie mikrofalowym - po-
zwoliłoby to na dużo łatwiejsze wykonanie
całości anteny.

3.5 Osłona

Ze względu na niewielkie wymiary
reflektorów nieznacznie przekraczające
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minimalne wymiary określone parametrami
anteny posanowiłem mocowanie osłony
transportowej wykonać na niej, a w płasz-
czyźnie reflektora umieścić tylko otworzy
przepustowe, przez które przepuszczone
będzie mocowanie osłony. Wszystkie śruby
i nakrętki wykorzystane w projekcie wyko-
nane są ze stali nierdzewnej aby uniknąć
problemów w przyszłości. Aby uzyskać
bezpieczny odstęp osłony od elementu
czynnego zastosowałem nakrętki samoha-
mowne, jako nakrętki mocujące osłonę do
reflektora użyłem nakrętek motylkowych.

4 Gotowa antena

Gotowa antena robi bardzo pozytywne
wrażenie - jest naprawdę mała i aż prosi
się o nazywanie jej „antenką” :)

6



No i na koniec szczęśliwy posiadacz
urządzenia Marcel SP2HMR - o ile mi
wiadomo druga stacja w naszej okolicy
czynna w paśmie 5,7GHz!

5 Inne pasma

Wcześniej wykonałem dla Marcela także
anteny na częstotliwość 2, 3GHz, jest to już
klasyczny BiQuad. Jedynym wartym odno-
towania szczegółem jest montaż elementu
zasilającego antenę do złącza przewodu
środkowego gniazda N. Posiadane gniazdo
miało to złącze w postaci cienkiej płytki
zamiast typowej tulei. Pozwoliło to na
nacięcie drutu φ = 4mm i wciśnięcie w
szczelinę styku gniazda koncentrycznego.
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6 Zakończenie
Mam nadzieję, że powyższy opis pokazał,

iż wykonanie ciekawych anten na pasma
mikrofalowe jest możliwe nawet w prostych
warunkach amatorskich, a trochę cierpli-
wości i dokładności pozwoli na uzyskanie
zadowalających efektów.
W razie dalszych pytań z chęcią udzielę
odpowiedzi - dostępny jestem w okolicach
Gdańska na kanale FMowym 145,400,
przemienniku SR2KU, ewentalnie mailowo
pod adresem sp2ipt(małpa)sp2kds.pl
Z amatorskim pozdrowieniem!

Jakub SP2IPT
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