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Streszczenie W artykule przedstawiono zarys standardu sieci bezprzewodowych IEEE 
802.11, podstawowe informacje dotyczące anten oraz projekt anteny falowodowej. Do 
zaprojektowania anteny falowodowej wykorzystano symulator 4NEC2. Ponadto 
przeprowadzono badania wpływu poszczególnych parametrów geometrycznych falowodu na 
zysk energetyczny. 
 
 

 
Summary In the paper wireless network's standards IEEE 802.11, basic information's 
concerning antennas and the waveguide designing are presented. The waveguide designing 
was supported by 4NEC2 simulator. Influence of antennas geometrical parameters on its gain 
were carry out by means of 4NEC2 simulator 
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Wstęp 
Kiedy na świecie pojawiły się komputery, ludzie w bardzo szybkim tempie nauczyli się je 

wykorzystywać w pracy oraz życiu codziennym. Rozwój technologii informatycznej wymusił 
chęć łączenia ze sobą komputerów. Początkowo sieci komputerowe, bo tak nazwano 
połączenie pomiędzy dwoma lub więcej komputerami, były utworzone za pomocą przewodu 
miedzianego, przez który transmitowane były dane. Taki sposób transmisji informacji ma 
niestety dużą wadę. Polega ona na ograniczeniu odległości pomiędzy stacjami, które są 
połączone i obecnie wynosi ok. 100 metrów [8]. Naturalnym etapem stało się poszukiwanie 
nowego medium transmisyjnego, które było by wolne od tego wymogu. Medium tym stało się 
powietrze, a dokładniej fale elektromagnetyczne, które znalazły zastosowanie w technologii 
bezprzewodowej. 

W artykule przedstawiono projekt anteny falowodowej pozwalającej zwiększyć zasięg 
typowej karty bezprzewodowej do ponad 2 km. 
 
1. Charakterystyka sieci IEEE 802.11 [8]. 

Standard sieci bezprzewodowej ratyfikowano zdecydowanie później niż w przypadku 
sieci przewodowych. Pierwszym ustanowionym standardem sieci bezprzewodowych był 
IEEE 802.11 zatwierdzony w połowie 1997 roku i jest odmianą klasycznego Ethernetu 802.3. 
Standard definiuje wspólną warstwę MAC (Medium Access Control) dla trzech warstw 
fizycznych: FHSS – warstwa z rozpraszaniem widma za pomocą przeskoków częstotliwości 
(ang. Frequency Hopping Spread Spectrum), DSSS – warstwa z rozpraszaniem widma 
metodą sekwencji bezpośredniej (ang. Direct Sequence Spread Spectrum) działających na 
częstotliwości 2,4 GHz oraz warstwa podczerwieni korzystająca z fal o długości 850 – 950 
nm. Przepustowość sieci wynosi 1 Mb/s, a opcjonalnie 2 Mb/s. Chociaż taki poziom okazuje 
się wystarczający dla wielu aplikacji, to jednak standard ten nie może się równać 
z klasycznym Ethernetem. 

W sierpniu 1999 roku został zatwierdzony przez IEEE standard 802.11b. Była to 
poprawka do standardu 802.11, która dodała dwie nowe szybkości: 5,5 Mb/s i 11 Mb/s oraz 
bardziej niezawodne połączenie. Zrezygnowano z modulacji FHSS pozostawiając jedynie 
DSSS. W porównaniu do oryginalnego DSSS ze standardu 802.11, zastosowano bardziej 
zaawansowaną technikę kodowania. Do standardu 802.11b wprowadzono także nowy 
mechanizm znany jako „dynamic rate shifting”. Pozwala on na dynamiczną zmianę szybkości 
transmisji w zależności od właściwości kanału w danym momencie. W idealnych warunkach 
802.11b zapewnia 11 Mb/s. Wraz ze wzrostem wartości parametrów takich jak: dystans i siła 
zakłóceń, mechanizm ten zmniejsza prędkość transmisji z 11 Mb/s do 5,5 Mb/s, 2 Mb/s 
i 1 Mb/s.  

Równocześnie z 802.11b został zatwierdzony i rozwijał się na rynku sieci 
bezprzewodowych standard 802.11a. Pracując w paśmie 5GHz, osiąga szybkość transmisji 24 
Mb/s i 54 Mb/s. Wynika to z zastosowania nowej warstwy fizycznej OFDM (ang. 
Orthogonal Frequency Division Multiplexing) ortogonalne zwielokrotnienie z podziałem 
częstotliwości. Uzyskanie tak dużej przepustowości jest możliwe między innymi dzięki 
wykorzystaniu prawie całego pasma 5GHz (standard 802.11b wykorzystuje tylko 
częstotliwości z zakresu 2,4GHz – 2,4835GHz), a poza tym pasmo 5GHz jest rzadko 
wykorzystywane przez inne technologie. Mimo mniejszych zakłóceń w paśmie 5GHz, 
sygnały na tych częstotliwościach charakteryzują się wyższym poziomem absorpcji, co 
oznacza, że przeszkody takie, jak na przykład ściany, mogą stanowić barierę nie do przejścia. 
Z tej przyczyny zasięg 802.11a przy tej samej mocy nadawania jest o połowę krótszy. 

802.11g to standard IEEE, który ostateczne został ukończony i podpisany w czerwcu 2003 
roku. Z założenia standard 802.11g miał połączyć dużą szybkość transmisji i odporność na 
zakłócenia obecne w 802.11a z dużym zasięgiem i powszechną dostępnością 802.11b. 
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Rys. 1. Charakterystyka 
promieniowania anteny 

izotropowej 

Rys. 2. Charakterystyka 
promieniowania dipola 

Rys. 3. Charakterystyka 
anteny kierunkowej 

Dodatkowym atutem miała być całkowita kompatybilność ze standardem 802.11b. Standard 
802.11g pozwala na transmisję danych z szybkością do 54 Mb/s. Szybkość transmisji została 
osiągnięta dzięki zastosowaniu modulacji OFDM, tej samej, która została użyta w 802.11a. 
Wsteczna kompatybilność została zrealizowana dzięki wykorzystaniu do transmisji pasma 
2,4GHz, wsparcia dla starego schematu modulacji DSSS i implementacji specjalnego 
ochronnego mechanizmu kontrolującego, wskazującego która z metod: DSSS czy OFDM, 
powinna być w danym momencie używana. Na potrzeby standardu stworzono nową warstwę 
fizyczną nazywaną ERP (ang. Extended Rate PHY) oraz specjalny mechanizm protekcyjny 
nazywany ATC (ang. Air Trafic Control). Zadaniem ATC jest zarządzanie komunikacją 
w sieci 802.11b/g.  

 
Zasięg przesyłanych danych zmienia się w zależności od miejsca, w którym występuje 

transmisja. Wewnątrz budynków maksymalna transmisja osiągana jest przy zastosowaniu 
standardowych anten dołączonych do zestawów na odległości 10 – 20 metrów, a na zewnątrz 
budynków odległość zwiększa się do 150 metrów. 

 
2. Rodzaje anten 

Ważnym elementem sieci bezprzewodowych, od którego w głównej mierze zależy zasięg 
sieci, są anteny. Jest to jedyny element, który pomimo znacznego rozwoju techniki, nadal 
pozostaje elementem analogowym. Dobór typu anteny zależy od 
warunków w jakich sieć bezprzewodowa będzie pracowała. 
W przypadku, gdy klienci sieci będą rozmieszczeni wokół punktu 
dostępowego, stosuje się anteny dookólne lub zestawy anten 
kierunkowych panelowych. Gdy istnieje potrzeba stworzenia mostu 
bezprzewodowego, idealnym rozwiązaniem stają się anteny 
kierunkowe o mocno skoncentrowanej wiązce głównej.  

Idealna antena 
dookólna [1][4][5] 
promieniuje we wszystkich 
kierunkach z jednakową 
siłą. Jej przestrzenna 
charakterystyką powinna być kulą, tak jak pokazano na 
rys 1. Antena taka nosi nazwę anteny izotropowej. 
Niestety w rzeczywistym świecie antena tego typu nie 

istnieje, choć przyjmuje się ją jako wzorzec. Antenami 
dookólnymi popularnie występującymi i używanymi są 
tzw. dipole. Charakterystyka promieniowania takich anten 

jest jednakowa tylko w jednej płaszczyźnie. Ich charakterystyka promieniowania może 
wyglądać tak jak na rys. 2.  
Anteny dookólne nadają się na pokrywanie obszarów 
w sytuacjach, gdy nie wiemy na jakim kierunku znajdować się 
będą klienci sieci. Wadą tych anten jest to, że ze wszystkich 
kierunków zbierają także szumy i zakłócenia. Posiadają zysk 
w stosunku do anteny izotropowej rzędu 2 dBi. Aby wady te 
wyeliminować stworzono anteny kierunkowe, których 
charakterystyka promieniowania jest bardziej skoncentrowana na 
danym kierunku, czy też obszarze. Do anten kierunkowych zalicza 
się anteny panelowe, paraboliczne oraz falowody. Najbardziej 
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Rys. 4. Wpływ średnicy puszki na pasmo działania anteny 

popularną anteną kierunkową jest antena typu YAGI [2][3][5], której przykładową 
charakterystykę przedstawiono na rys. 3.  

Anteny te dobrze nadają się do zastosowań punkt-punkt oraz punkt-wielopunkt. Wiązka 
promieniowania może mieć w zależności do rodzaju anteny szerokość od 15 do 90 stopni. 
Zysk kierunkowy anten kierunkowych jest w dużej mierze zależny od szerokości wiązki 
promieniowania i waha się od 6 do ponad 30 dBi. 
 

3. Projekt anteny 

Zanim przystąpiono do realizacji projektowania i symulacji anteny, zapoznano się 
z znanymi  rozwiązaniami. Celem było nawiązanie komunikacji punkt – punkt. W związku 
z czym prześledzono publikacje dotyczące anten kierunkowych na częstotliwość 2,4 GHz dla 
sieci 802.11b/g, gdyż są to obecnie na rynku najbardziej rozpowszechnione standardy. 

Śledząc, ukazujące się publikacje, zdecydowano się na anteny typu „Barbie TV” [7]. 
Antenę taką można wykonać z puszki np. po chipsach „pringels” bądź innej, która spełni 
założenia podane w dalszej części pracy oraz drutu miedzianego, który będzie pełnił rolę 
elementu promieniującego. Wykonanie tego typu anteny, nie wymaga dużych nakładów 
finansowych oraz co bardzo ważne, specjalistycznego sprzętu, więc mogła być wykonana 
w warunkach amatorskich. 

Jako program, za pomocą którego można było przeprowadzić symulację anteny, wybrano 
4NEC2v53 [9][12][13], który został oparty na jądrze programu NEC2. Dane wejściowe do 
programu podawane są w postaci plików tekstowych. W plikach tych zapisane są dane 
i parametry anteny w postaci komend sterujących. 

Symulowana antena składała się z 529 elementów, w skład których wchodziło 528 
elementów symulujących rozkład prądów w puszce oraz jednego przewodu pełniącego rolę 
elementu promieniującego. 

Ze względu na bardzo dużą ilość kombinacji (długość w przedziale od 100mm do 300mm; 
średnica od 70mm do 110mm; umiejscowienie elementu promieniującego od dna puszki do 
końca długości puszki ≈200 mm), w przybliżeniu 1.600.000 możliwości, przy założeniu czas 
symulacji 1 kombinacji ok. 30s to wszystkie obliczenia trwałyby 48.000.000s = 13333,3 h = 
555,5 dni = ponad 1,5 roku nieustannej pracy na procesorze Athlon XP 2000 +. W związku 
z tym, zdecydowano się na zmianę tylko jednego z w/w parametrów w danym momencie. 
Pozostałe wymiary pozostawały stałe. Z zasad projektowania anten falowodowych wynika, że 
najważniejszym parametrem, od którego zależą pozostałe wartości jest średnica falowodu. 
Ma ona również wpływ na częstotliwość, na której będzie „nastrojona” antena [9][10]. 

Z danych zgromadzonych 
w literaturze oraz internecie można 
określić ramy, którym podlegać 
powinny gabaryty falowodu 
zrobionego z puszki. Na rys. 4 
przedstawiono zależność średnicy 
puszki od częstotliwości na jakiej 
będzie pracować dana antena 
[9][10]. Wynika z niego, że dla 
sieci pracującej na częstotliwości 
2,4 GHz średnica puszki nie 
powinna być mniejsza niż 73 mm 
i nie większa od 93mm. Powinna 
znajdować się pomiędzy wartościami 
TE11 a TM01. 
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Rys. 6. Antena falowodowa ONKO 

Rys. 7. Antena falowodowa FAXE Rys. 8. Gabaryty anteny 

Na rys. 5 przedstawiono zależność pomiędzy średnicą falowodu, a długością falowodu 
oraz wynikającym z tego umiejscowieniem elementu promieniującego od końca falowodu. 
Wynika z niego, że dla 
puszki o średnicy 72mm 
element promieniujący 
powinien być oddalony 
ponad 600mm od jej końca 
oraz posiadać długość dość 
znacznie przekraczającą 
800mm. Widać również 
wyraźnie zależności 
pomiędzy średnicą 
i długością puszki, tzn. im 
mniejsza średnica, tym 
dłuższa powinna być 
puszka. Z tego też powodu 
nie należy przekraczać 
dolnej granicy 72mm. Górna 
granica nie zmienia się tak 
diametralnie. 
 

4. Symulacja projektowanej anteny 

W oparciu o powyższe zależności, nastąpił kolejny 
etap pracy polegający na poszukiwaniu odpowiednich 
puszek. Pierwszą z nich, był pojemnik po kawie 
ONKO, który miał następujące wymiary: długość 
L = 178mm, średnica D = 98mm. Wymiary te nie były 
idealne, lecz chodziło o przeanalizowanie rozwiązań 
amatorskich. Odległość elementu promieniującego od 
podstawy puszki dla tego przypadku powinna wynosić 
S = 46mm. 

Drugą była puszka po piwie FAXE1l. Jej parametry 
były następujące: 
L = 184mm, D = 85mm, czyli średnica znajdowała się 
niemal pośrodku przedziału 72mm – 93mm, a to z kolei 

współgrało 
z częstotliwością, na 
której pracowałby 
falowód.  Podobnie jak 
w przypadku 
poprzedniej anteny, 
problem tkwił 

w niedostatecznej 
długość puszki. 
Odległość S powinna wynosić ok. 60mm. 

Mając powyższe dane, wygenerowane zostały serie plików wejściowych dla programu NEC2. 
Ilość plików w serii wynosiła ok. 420. Całość obliczeń trwała ok. 10h. Następnym krokiem 
była analiza otrzymanych danych. 

Rys. 5. Wpływ średnicy falowodu na umiejscowienie elementu 
promieniującego oraz długość falowodu. 
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Rys. 9. Wpływ długości puszki na zysk energetyczny 

Rys. 10. Wpływ średnicy puszki na zysk energetyczny 

Rys. 11. Wpływ umiejscowienia elementu 
promieniującego na zysk energetyczny 

Wykres na rys. 9 przedstawia wpływ długości puszki na zysk energetyczny anteny. Badania 
zostały przeprowadzone na długości od 100mm do 300mm co 1mm. Jak można zauważyć, 

charakterystyki obu modeli są 
zbliżone, co wskazuje, że długość 
w obu przypadkach podobnie 
oddziałuje na zysk anteny. Na 
wykresie można również zauważyć 
pewną granicę, podczas której 
gwałtownie maleje wzmocnienie 
anteny pomiędzy 190mm a 210mm. 
Powyżej tej granicy zysk 
energetyczny nie przekracza (nie 
licząc piku w okolicach 235mm) 
poziomu 7dBi. Nieznacznie lepiej 
w tym przedziale zachowuje się 

puszka po piwie, a szczególnie zastanawiający może być fakt, iż osiąga się w końcowym 
przedziale wzmocnienia w granicach  10dBi. Być może jest to tylko wynik doboru 

niewłaściwych metod symulacji. 
Poniżej 190mm wartości 
wzmocnienia oscylują w granicach 
8dBi ±0,5dBi oraz 7,5dBi ±0,5dBi, 
co można uznać za wartości 
przyzwoite (standardowa antena 
dołączona do kompletu podczas 
kupna kart bezprzewodowych 
posiada wzmocnienie rzędu 
2,2dBi). Na rysunku 10 pokazany 
został wpływ średnicy puszki na 
zysk energetyczny anteny. Jak 
widać, średnica nie powinna 

przekraczać 98mm, gdyż właśnie w tym miejscu następuje załamanie charakterystyk. Ponadto 
można zauważyć, że istotnie wymiar ten odgrywa najistotniejszą rolę w całości konstrukcji, 
gdyż niezależnie od wszystkich pozostałych gabarytów puszki obie charakterystyki 
przebiegają bardzo podobnie 
i znajdują się blisko siebie. Wykres 
na rysunku 11 przedstawia wpływ 
umiejscowienia elementu 
radiacyjnego na zysk energetyczny. 
Pomimo licznych pików, wyraźnie 
zarysowany jest tu kształt dwóch 
łączących się półkoli mniej więcej 
w połowie badanej odległości 
(100mm). Oznacza to, że jest to 
niewątpliwie najgorsze miejsce do 
umieszczenia elementu 
promieniującego. Najlepsze rezultaty 
można osiągnąć umieszczając element 
w odległości od 20mm do 60mm od krawędzi puszek, co jest zgodne z rozważaniami 
teoretycznymi, mówiącymi o tym, że element radiacyjny powinien znajdować się 
w odległości około ¼ długości fali [6][9][10]. 
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Poniżej zaprezentowany został fragment kodu pliku wejściowego jaki wykorzystano 
podczas przeprowadzania symulacji.  
 
CE        ‘ koniec komentarzy 
GW 1 2 0.10000 0.10000 0.14250 0.11840 0.10000 0.14250 0.0010 
GW 2 2 0.11840 0.10000 0.14250 0.13680 0.10000 0.14250 0.0010 
GW 3 2 0.13680 0.10000 0.14250 0.15520 0.10000 0.14250 0.0010 
GW 4 2 0.15520 0.10000 0.14250 0.17360 0.10000 0.14250 0.0010 
GW 5 2 0.17360 0.10000 0.14250 0.19200 0.10000 0.14250 0.0010 

. 

. 

. 
GW 525 5 0.10000 0.10000 0.10000 0.10000 0.06319 0.12125 0.0010 
GW 526 5 0.10000 0.10000 0.10000 0.10000 0.06995 0.13005 0.0010 
GW 527 5 0.10000 0.10000 0.10000 0.10000 0.07875 0.13681 0.0010 
GW 528 5 0.10000 0.10000 0.10000 0.10000 0.08900 0.14105 0.0010 
GW 529 7 0.10200 0.14218 0.09482 0.10200 0.08065 0.10238 0.0050 
GE 0       ‘ koniec danych geometrycznych  
EX 0 529 4 0 1 0       ‘ źródło (1+j0) na przew. 529, 4 seg 
FR 0 1 0 0 2440       ‘ f = 2.44GHz 
RP 0 73 73 1500 -180.0 0 5 5     ‘ model promieniowania normalny 
EN       ‘ koniec danych 
 
Jest to tylko fragment kodu składającego się w całości z ponad 530 lini. Na jego podstawie 
został wygenerowany plik wyjściowy o pojemności 1.07Mb. Jest to plik tekstowy, który 
można otworzyć zwykłym edytorem tekstu. Najistotniejsze fragmenty przedstawione zostały 
poniżej. 
 
                    ********************************************* 
        NUMERICAL ELECTROMAGNETICS CODE (NEC-2D) 
                    ********************************************* 
                                - - - - COMMENTS - - - - 
 
                        - - - STRUCTURE SPECIFICATION - - - 
 
                       COORDINATES MUST BE INPUT IN 
                     METERS OR BE SCALED TO METERS 
                    BEFORE STRUCTURE INPUT IS ENDED 
   . 
   . 
   . 
                         - - - - NORMALIZED GAIN - - - - 
 
                                       TOTAL GAIN 
                    NORMALIZATION FACTOR =     7.34 DB 
   . 
   . 
   . 
DATA CARD NO. 4 EN 0 0 0 0 0.00000E+00 0.00000E+00 0.00000E+00 0.00000E+00 0.00000E+00 0.00000E+00 
 RUN TIME =    29.219 
 

Na podstawie plików wyjściowych otrzymano charakterystyki badanych anten. Na rys 12 
przedstawiona została charakterystyka 3D zaprojektowanych anten. Na rys. 12A pokazano 
charakterystykę anteny wykonanej z puszki ONKO, natomiast rysunek 12B prezentuje antenę 
z puszki FAXE. Jak widać charakterystyki nieco różnią się od siebie. Spowodowane jest to 
różnymi parametrami geometrycznymi puszek. Pomimo różnic obie anteny są jednak 
wyraźnie kierunkowe. Na rysunkach 13 i 14 wyraźnie zarysowane są listki boczne, które 
wynikają prawdopodobnie z niedoskonałego modelu oraz parametrów symulacyjnych. Mimo 
różnic można również dostrzec podobieństwa pomiędzy oboma falowodami. Z charakterystyk 
poziomych i pionowych przedstawionych na rys. 13 i 14 widać że szerokość wiązki głównej 
w obu przypadkach wynosi w płaszczyźnie poziomej ok. 55 stopni, a w płaszczyźnie 
pionowej ok. 70 stopni. Wynika stąd, że symulowane anteny pracują jak anteny sektorowe. 

Opis kształtu 
puszki 
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Rys. 12. Charakterystyka 3D projektowanych anten 

 

    
Rys. 13. Charakterystyka pozioma projektowanych anten 

 

    
Rys. 14. Charakterystyka pionowa projektowanych anten 

5. Testowanie torów transmisyjnych 

Do celów testowych wybrano karty firmy Planet [14] model WL–8305. Jest to karta 
przeznaczona do komputera klasy PC, umieszczana w slocie PCI v2.2. Przeznaczona jest do 
współpracy z urządzeniami pracującymi w standardzie IEEE 802.11b. Obsługuje modulację 
DSSS. Umożliwia  pracę z prędkościami 22/11/5,5/2/1 Mbps oraz 11Mbps + 4X co daje 
przepustowość 44Mbps. Operuje na częstotliwościach 2,412 ∼ 2.4835GHz. Moc wyjściowa 
karty to 18dBm czyli ok. 63mW. Zaimplementowany sposób dostępu do medium 
transmisyjnego to metoda CSMA/CA + ACK. Przy dołączonej standardowej antenie (2,2 dBi) 
w otwartej przestrzeni (bez przeszkód) zasięg wynosi ok. 100m. Karta umożliwia pracę 

A B 

A B 

A B 
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w trybie z infrastrukturą jak i bezpośrednim (Ad-Hoc). Działa pod kontrolą systemów 
operacyjnych takich jak Windows 98/ME/2000/XP. 

Antena została wykonana z puszek po kawie ONKO oraz piwie FAXE (rys. 6, 7). 
Elementem promieniującym jest drut miedziany o średnicy 5mm, który został przymocowany 
do złącza żeńskiego typu N, posiadającego możliwość montażu do obudowy (Rys 15). 
Konektor (pigtail), za pomocą, którego anteny są połączone z kartami PLANET, został 
wykonany z przewodu typu H155 cechującego się stratnością 1,5 dB/m przy częstotliwości 
2,4 GHz. Z uwagi na fakt, że anteny nie muszą być umieszczone daleko od komputera 
zdecydowano się na konektor o długości 1m. Z jednej strony posiada męskie złącze typu 
N umożliwiające połączenie z złączem przymocowanym do anteny, z drugiej strony posiada 
żeńskie złącze SMA RP służące do podłączenia do karty PLANET (rys. 16). 

Testy wykonywane były przy pomocy programu NestStumbler w wersji 0.4.0. 
Wg. kalkulatora zasięgów anten znajdującego się na stronie [11] zasięg zestawów 

powinien przekraczać 1000m (rys. 17).  
Z uwagi na relatywnie dużą odległość nie udało się przeprowadzić badań torów 

transmisyjnych na odległości powyżej 500m. Przy odległościach do 500m zestawy działały 
bezproblemowo, a anteny „widziały” wszystkie sieci bezprzewodowe znajdujące się w ich 
polu widzenia i były w stanie nawiązać z nimi stabilne połączenie (rys. 18). 

 

   
Rys. 15. Anteny „ONKO” i „FAXE1l” - widok od środka 

   
Rys. 16. Antena „ONKO” wraz z przymocowanym do niej konektorem 
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Rys. 17. Teoretyczny zasięg anten obliczony na stronie firmy „Interline” [11] 

 
Rys. 18. Sieci bezprzewodowe widziane za pomocą programu NetStumbler 

6. Podsumowanie 

Urządzenia amatorskie mają tę przewagę nad rozwiązaniami profesjonalnymi, że są od 
nich tańsze oraz dają satysfakcję z ich samodzielnego wykonania. Ponadto często posiadają 
parametry lepsze od swoich profesjonalnych odpowiedników. W niniejszym artykule 
przedstawiono projekt anteny, która przy współpracy z kartą WiFi, umożliwia wejście 
w obszar działania standardów sieci bezprzewodowych takich jak WiMax, czy też HiperLan. 
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Standardy te z założenia działają na odległościach powyżej 1km. Przedstawiony projekt jest 
alternatywnym rozwiązaniem dla sieci bezprzewodowych dalekiego zasięgu, przy 
wykorzystaniu kart działających na częstotliwości 2,4 GHz . 
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