
OMNI-DIRECTIONAL ANTENNA FOR 60 GHZ BAND 

CHANNEL MEASURMENT 

Kristián Levocký 

Master Degree Programme (2), FEEC BUT 

E-mail: xlevoc00@stud.feec.vutbr.cz  

Supervised by: Tomáš Mikulášek 

E-mail: mikulasekt@feec.vutbr.cz  

Abstract: This paper describes a design of an omni-directional antenna for a 60 GHz band. A mo-

nocone antenna is integrated with a mm-wave coaxial connector. Such a structure is small in size 

and provides an omnidirectional radiation pattern with a wide vertical angle. The paper pre-sents a 

comparison of simulated and measured results of a fabricated prototype. The antenna is in-tended 

to be used for mm-wave channel measurement. 
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1 ÚVOD 

Táto práca sa zaoberá na realizáciu všesmerovej antény v pásme milimetrových vĺn (konkrétne 55 

– 65 GHz), návrhom vybranej realizácie pomocou programového prostredia CST Microwave 

Studio a výrobe navrhnutej antény.  

60 GHz pásmo spadá pod pásmo EHF (extrémne vysoké frekvencie). V porovnaní s pásmami o 

nižších frekvenciách je toto pásmo vysoko ovplyvňované okolitým prostredím, za ich najväč-

ším útlmom stojí absorpcia atmosférickými plynmi. Ďalším významným zdrojom útlmu sú 

vplyvy počasia ako je dážď alebo v prípade púštnych oblastí to môže byť aj samotná veterná 

búrka. Práve kvôli týmto znevýhodneniam sa často spája s automotive a komunikáciami na 

krátke vzdialenosti [1]. 

Navrhovaná anténa ma slúžiť práve na merania prenosových kanálov na tomto pásme a z toho 

budeme vychádzať práve aj pri požadovaných, sledovaných parametroch. 

2 NÁVR A SIMULÁCIE 

Pri výbere konkrétnej realizácie navrhovanej antény boli zohľadnené hlavne praktické a dostupné 

riešenia. Z tohoto pohľadu bola vybraná realizácia monokónickej antény ktorá by mohla byť pri-

pevnená na koaxiálny konektor a nemuseli by sa tak riešiť prechody medzi koaxialom a vlnovodom 

aký by sme riešili pri iných realizáciách. Takisto je vyhovujúca očakávaná vyžarovacia charakteris-

tika danej antény ktorá má symetrickú vyžarovaciu charakteristiku okolo vertikálnej osy, čo je jed-

na z vyžadujúcich vlastností pre meraciu anténu [2][3]. 

Na Obrázku 1 môžeme vidieť navrhnutý základný model vybraného typu antény v prostredí CST 

Microwave Studio z ktorého sa vychádzalo. U prvotného modelu sa jednalo len o jednoduchý kó-

nus pripevnený na kuse koaxiálneho vedenia. Model na obrázku už počíta s vybraným koaxiálnym 

konektorom a jeho pájecím pinom. 
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Obrázek 1: Rez základného modelu antény 

 

Tento model bol následne veľkostne prispôsobený pre naše pásmo s konečnými rozmermi kónusu : 

2 mm na výšku a 4,8 mm v širšom priemere. Osvedčilo sa aj rozšírenie zeme ktoré v novom modeli 

tvorí protikónus. V dôsledku miniatúrnych rozmerov a potenciálnej krehkosti pájecího pinu musela 

byť pre anténu navrhnutá mechanická podpora ktorá zabezpečí pevnosť a uľahčí tak manipuláciu 

s anténou zároveň boli do modelu pridané zmeny ktoré boli spojené s komplikáciami pri výrobe. 

Ako vhodný spôsob sa javil 3D tlačený obal ktorý by bol dostatočne pevnou a jednoduchou voľ-

bou. 

Na základe vlastnosti materiálu by bol vhodný PLA materiál avšak touto technológiou nie sme 

schopný tlačiť s dostatočnou presnosťou a tak sa pri ďaľších simuláciach počíta 

s fotopolymérovým materiálom u ktorého vieme tlačiť s presnosťou v desiatkach mikrometrov. 

Tento materiál má podľa meraní tieto parametre : Relatívna permitivita – 2,58  Merná vodivosť – 

0,27 S/m  Strátovy činiteľ – 0,023. Tieto parametre boli prebrané síce z iného 3D Resinu avšak po 

parametrickej analýze bolo vidieť že rozdiely týchto parametrov v desatinách jednotiek nemajú na 

parametre antény veľký vplyv. 

Tento model môžeme vidieť na Obrázku 2. 

 

Obrázek 2: Rez upraveného modelu antény 
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S výsledným modelom sa nám podarilo dosiahnuť nasledujúce parametre antény (zobrazené na na-

sledujúcich Obrázkoch 3 a 4) :  

S11 – (-)6dB a menej na celej šírke pásma 

Vyžarovací uhol – 150 stupňov na 55 GHz až 100 stupňov na 65 GHz  

 

Obrázek 3: S11 navrhovanej antény 

 

 

Obrázek 4: Smerové charakteristiky navrhovanej antény zľava pre 55 GHz, 60 GHz a 65 GHz 

 

Pre dosiahnutie týchto výsledkov boli parametricky menené a upravované parametre na ktoré bola 

anténa najcitlivejšia a to spodný priemer kónusu, vzdialenosť nasadeného kónusu od pajecího pinu. 

Dôležitým parametrom boli aj parametre obalu, konkrétne veľkosť vzduchového priestoru ktorý 

ovplyvňoval S11 antény a samotnú hrúbku steny obalu ktorá pri veľkej hrúbke znižovala vyžarova-

cí uhol antény. 
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3 VÝROBA ANTÉNY 

Výroba týchto miniatúrnych časti je samozrejme veľmi zložitá avšak po konzultáciách a pomoci 

dielni na ústave UREL boli vyrobené oba kónusy z mosadze s presnosťou +-2% a zároveň uprave-

ný kúpený konektor do potrebnej podoby. Na skonštruovanej anténe z Obrázku 5 sa nám už poda-

rili spraviť prvé merania z Obrázku 3. 

                       

Obrázek 5: Zhotovená meraná anténa a zasadenie do vyrobeného obalu 

4 ZÁVĚR 

Navrhnutý model antény sa zo simulácií javí ako vhodný typ pre našu aplikáciu ktorou je meracia 

anténa pre pásmo 60 GHz nakoľko dosahuje solídny vyžarovací uhol 100 a viac stupňov pri prija-

teľnom S11 na celej šírke pásma. Nevýhodou je však zložitosť výroby v dôsledku miniatúrnych 

rozmerov a zároveň potrebnej presnosti ktorej bude potreba dosiahnuť, o čom sme sa presvedčili 

pri prvom meraní skonštruovaného modelu. Zhotovená anténa na ktorej sa meralo mali lepšie pa-

rametre ako zmenený model antény v simulačnom prostredí. Ďalším krokom tak bude nielen upra-

viť dostať parametre vyrobenej antény na ešte lepšie hodnoty ale zároveň doladiť model, tak aby 

odpovedal skutočnosti. Vďaka prvotným meraniam a konštrukcii boli spozorované prvky na ktoré 

bola anténa najcitlivejšia a teda na ktoré bude najprioritnejšie sa zamerať. Jedná sa predovšetkým o 

vzdialenosť nasadeného kónusu od pájecího pinu, zbavenia sa vyosenia kónusu voči osi konektoru 

ale aj potreba zbaviť sa prebytočného cínu ktorý zvýšil výšku rozšírenej zeme a spôsobil nerovno-

mernosť v tomto bode. Väčšina nedostatkov by sa mohla odstrániť a presnosť výroby by sa mohla 

zvýšiť výrobou formy do ktorej by sa konektor a kónus zasadili pri pájení. Táto forma by mohla 

byť takisto vyrobená na fotopolymérovej 3D tlačiarni nakoľko materiál vydrží kontakt s pájkou o 

teplote 360 °C. Ďalším prínosom by mal mať presnejší kónus v užšej časti ktorý by mohol byť 

v blízkej dobe vyrobený.  Pri doladení výrobného procesu sa počíta so zlepšením parametrov. 
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