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NFC anténna sústava a spôsob zmeny hĺbky modulácie

Oblasť techniky
Vynález sa týka anténnej sústavy s aspoň jedným párom solenoidových
5 vinutí, ktoré nahrádzajú plochú špirálovú anténu vysielača pri NFC platforme.
Anténna sústava zaberá menšiu plochu na nosiči, najmä na PCB doske, ako
plochá špirálová anténa a umožňuje jednoducho meniť hĺbku modulácie.

Doterajší stav techniky
10

Pri komunikácií pomocou NFC platformy, najmä podľa ISO/IEC 14443 sa
prednostne používajú ploché špirálové antény. Anténa vysielača a anténa
prijímača sú umiestnené do vzájomnej blízkosti, zvyčajne do polohy tesne nad
sebou, a komunikujú vďaka vzájomnej indukčnej magnetickej väzbe. Blízke
umiestnenie antén vytvára jadro vzdušného transformátora ako je znázornené

15 na obrázku 1. NFC platforma funguje na globálne dostupnej a nelicencovanej
rádiovej frekvencii ISM v pásme 13,56 MHz. Prenos dát medzi vysielačom a
prijímačom sa realizuje zmenou intenzity magnetického poľa. Zmena môže byť
alebo 100% (modulácia OOK On-off keying), alebo 10% (modulácia AM amplitúdová modulácia). Prenos dát zmenou intenzity magnetického poľa je
20 popísaný v norme IS014443 a ISO18092. Prijímacia anténa má zvyčajne
kruhový tvar s priemerom približne 40mm alebo má obdĺžnikový tvar so šírkou
približne 42mm a dĺžkou približne 72mm. Vysielacia anténa má podobné tvary
a rozmery ako anténa prijímača, tieto tvary a rozmery nemusia byť úplne
rovnaké,

podstatné

rozdiely

však

vedú

k menej

efektívnemu

toku

25 magnetického poľa.
Plošné antény sa jednoducho umiestňujú na voľnom, vhodne veľkom
substráte,

napríklad

na plastovom

nosiči

platobných

kariet.

V prípade

umiestnenia plošnej antény na PCB doske elektronického zariadenia, napríklad
na PCB doske mobilného telefónu, slučka plošnej antény podstatne obmedzuje
30 dizajn PCB dosky, teda obmedzuje umiestnenie a prepojovanie ostatných
i

prvkov PCB dosky. Existujú riešenia podľa zverejnení WO/2014/076669,
WO/2013/098784,

ktoré

umožňujú

vysielať

z miniatúrnej

antény

silné

elektromagnetické pole, ktoré je schopné pôsobiť na anténu prijímača
s klasickou plochou špirálovou anténou. Tieto zverejnenia opisujú riešenie
5 s vysokým stupňom miniaturizácie, v prípade umiestnenia NFC antény na PCB
doske však tento problém nie je dominantný, keďže PCB doska zvyčajne má
dostatočné celkové vonkajšie rozmery.
Je žiadané a nie je známe jednoduché technické riešenie NFC antény,
ktorá bude generovať magnetické pole s podobným tvarom a rozmerom ako
10 plochá špirálová anténa, ale nebude na svoju zástavbu potrebovať podobne
veľkú plochu, čím poskytne väčšiu voľnosť pri dizajne okolitých zapojení.

Podstata vynálezu
Uvedené nedostatky v podstatnej miere odstraňuje NFC anténna
15 sústava s aspoň jedným párom solenoidových vinutí, ktoré sú umiestnené
v jednej rovine a majú v podstate zhodnú pozdĺžnu os podľa tohto vynálezu,
ktorého podstata spočíva vtom , že stredy solenoidových vinutí sú od seba
0
vzdialené aspoň dvojnásobok ich dĺžky, vinutia sú orientované a zapojené tak,
aby ich magnetické polia boli vzájomne opačné. Zapojenie na dosiahnutie
20 inverzného magnetického poľa bude výhodne dosiahnuté tak, že každé
solenoidové vinutie má vlastný, samostatne ovládaný budiaci prvok, pričom
budiace prvky majú prepojený modulačný vstup a majú zhodnú frekvenciu.
Pojem solenoidové vinutie označuje valcovú cievku s viacerými návinmi
vodiča, kde dĺžka cievky je väčšia ako jej priemer, zvyčajne je väčšia aspoň
25 ako dvojnásobok priemeru. Solenoidové vinutie v riešení podľa tohto vynálezu
môže, ale nemusí mať feritové jadro, môže mať vzduchové jadro. Pojem
„v podstate zhodná pozdĺžna os“ vyjadruje, že najvýhodnejšia je práve presná,
súosá konfigurácia, ale dostatočné výsledky sa dosahujú aj pri mierne
odchýlenej vzájomnej polohe.
30

Vzdialenosť solenoidových vinutí zodpovedá rozmerom antény prijímača,
výhodne s toleranciou v hodnote dĺžky solenoidového vinutia. Solenoidové

vinutia by mali byť umiestnené tak, aby aspoň časť siločiar ich magnetického
poľa pri prechode rovinou antény prijímača prechádzala okolo vinutia antény
prijímača.
Je dôležité, aby solenoidové vinutia mali svoje magnetické polia
5 v protifáze, solenoidové vinutia sú orientované opačne, inverzne. To spolu
s dostatočným osovým odstupom vytvára situáciu, kedy magnetické pole na
vonkajších okrajoch anténnej sústavy má tvar a priebeh veľmi podobný plochej
špirálovej anténe (obrázok 4). V stredovej zóne na úrovni presne v osi dvoch
solenoidových vinutí je priebeh magnetických siločiar odlišný od siločiar plochej
10 špirálovej antény, siločiary sa deformujú do smeru osi solenoidových vinutí,
avšak spolupôsobiaca anténa prijímača sa nikdy pri priblížení nedostane až na
úroveň tejto osi. V narastajúcej vzdialenosti od osi solenoidových vinutí sa
priebeh magnetických siločiar viac tvaruje do podoby známej z plochej
špirálovej antény, kde magnetické siločiary kolmo alebo šikmo pretínajú rovinu
15 s plochou špirálovou anténou prijímača. Priblíženie antény prijímača k osi
solenoidových vinutí je
zariadení,

napríklad

v praxi

hrúbkou

obmedzené hrúbkou telies jednotlivých
mobilného

telefónu

a podobne.

Tvar

magnetického poľa, ktoré dosiahneme párom solenoidových vinutí s opačne
orientovanými magnetickými poľami je dostatočne podobný poľu, ktoré vytvára
20 klasická plochá špirálová anténa, ale pritom sa ušetrí podstatná časť plochy
potrebnej na umiestnenie antény.
Solenoidové vinutia sú výhodne usporiadané tak, že priemet plochej
špirálovej
znázornené

antény
na

prijímača
obrázku

pretína dĺžku
4.

Pri

solenoidových

vynaliezaní

novej

vinutí ako je

anténnej

sústavy

25 spolupracujúcej s bežnou konštrukciou NFC antény prijímača sa ukázalo, že je
výhodné, ak dĺžka solenoidových vinutí je v rozsahu 5 - 20mm, teda postačujú
rozmerovo miniatúrne vinutia. Priečny prierez solenoidových vinutí môže mať
ľubovoľný tvar (kruh, obdĺžnik, štvorec, elipsa a podobne), ale plocha prierezu
by mala byť zvolená tak, aby výsledná hodnota indukcie bola v rozsahu od
30 750nH do 2pH a kvalita Q=15-25.

3

Stredy solenoidových vinutí sú od seba vzdialené aspoň dvojnásobok ich
dĺžky, výhodne sú stredy od seba vzdialené 35 až 45 mm. Tieto rozmery nie sú
len výsledkom rutinnej, nevynálezcovskej činnosti odborníka pri dimenzácií
anténnej

sústavy.

Rozmery

odzrkadľujú skôr uvedenú

súvislosť, že

5 solenoidové vinutia majú byť umiestnené v takej vzájomnej vzdialenosti, aby
vytekajúce magnetické pole zo solenoidového vinutia obopínalo, prechádzalo
okolo vodiča plochej špirálovej antény prijímača, ktorá je priblížená k rovine
solenoidových

vinutí.

Preto

je

dôležité, aby

rozmerovéusporiadanie

solenoidových vinutí zodpovedalo použitému a zvyčajne normalizovanému
10 rozmeru antény prijímača. Ako bolo uvedené v stave techniky, prijímacia
anténa kruhového tvaru má obvykle priemer približne 40mm a v prípade
obdĺžnikového tvaru je

šírka približne 42mm a dĺžka približne 72mm.

Vzdialenosť stredov solenoidových vinutí v rozsahu 35 až 45 mm teda
vyjadruje rozmerovú väzbu s anténou prijímača, ktorá je inak samostatná a je
15 súčasťou nezávislého zariadenia.
Vzájomne súosové usporiadanie dvoch solenoidových vinutí podľa tohto
vynálezu pripomína NFC anténu podľa zverejnenia US 2008/0238799 A1. Toto
zverejnenie však opisuje a rieši odlišný cieľ, snaží sa vytvoriť možnosť
usmernenia magnetického poľa tak, že v jednom polpriestore od roviny
20 s cievkami sa magnetické pole zoslabí a v opačnom polpriestore sa posilní.
Magnetické pole z jednej strany polpriestoru by sa tak teoreticky mohlo cielene
energeticky uplatniť na druhej strane roviny. Ak by v praxi došlo k naplneniu
takéhoto teoretického predpokladu, mohlo by dôjsť k zosilneniu magnetického
poľa na strane priblíženia antény prijímača. V našom prípade však nie je
25 vopred určené, z ktorej strany bude anténa prijímača priblížená k páru
solenoidových vinutí. Predložený vynález oproti zverejneniu US 2008/0238799
A1 ozrejmuje geometriu rozmiestnenia solenoidových vinutí voči anténe
prijímača a tiež opačnú orientáciu magnetického poľa na páre solenoidových
vinutí, k čomu slúžia samostatné budiace prvky. To sú znaky, ktoré sú
30 nevyhnutné

na

dosiahnutie

vytýčeného

cieľa,

aby

dvojica

malých

solenoidových vinutí emulovala vyžarovanie veľkej plochej špirálovej antény.
4

Spoločná os oboch solenoidových vinutí sa vo výhodnom usporiadaní
nachádza aspoň 3 - 5 mm od okraja zariadenia, v ktorom je anténna sústava
umiestnená.
Výhodne je
5 v mobilnom

anténna

komunikačnom

sústava

podľa

zariadení,

tohto

napríklad

vynálezu

umiestnená

v mobilnom

telefóne.

Solenoidové vinutia môže byť umiestnené na okraji PCB dosky, v prípade
mobilného telefónu v rohoch PCB dosky.
Aby sa dosiahla opačná orientácia magnetického poľa na solenoidových
vinutiach, majú tieto vinutia samostatné budenie, nie sú teda v takom prípade
10 zapojené sériovo alebo paralelne na spoločný budiaci prvok.
S cieľom dosiahnuť možnosť zmeny hĺbky modulácie vysielaného
signálu, je výhodné, ak každé solenoidové vinutie Ľ1, L2 je riadené budiacim
prvkom s dvoma koncovými stupňami, ktoré pracujú v mostíkovom zapojení.
Solenoidové vinutie Ľ1 je budené pomocou A1, A3 a solenoidové vinutie L2 je
15 budené pomocou A7, A8. Oba budiace prvky pritom pracujú so zhodnou
frekvenciou 13,56 MHz a majú zhodný digitálny modulačný signál na vstupe
MOD. Koncové stupne budiaceho prvku sa môžu vypínať pomocou príslušných
riadiacich vstupov D1, D2, D3, D4, ktoré sú synchronizované s digitálnym
modulačným signálom na vstupe MOD.
20

Nový spôsob zmeny hĺbky modulácie pri vysielaní pomocou NFC
platformy spočíva v tom, že sa mení intenzita magnetického poľa tým, že sa
vypínajú alebo zapínajú jednotlivé koncové stupne budiacich prvkov v rytme
požadovanej modulácie. To je veľmi efektívny postup najmä pri porovnaní
s doteraz používaným spôsobom, pri ktorom sa amplitúdová modulácia

25 štandardne realizuje tak, že sa úmyselne vkladajú dodatočné straty obvykle
pomocou odporu, ktorého hodnota sa mení v rytme modulácie. Takéto riešenie
však

má

nižšiu

účinnosť

a zbytočnú

stratu

energie

oproti

riešeniu

s vypínateľnými koncovými stupňami podľa tohto vynálezu.
Pri anténnej sústave s dvoma solenoidovými vinutiami Ľ1, L2 je možné
30 meniť hĺbku modulácie v štyroch úrovniach s 25% odstupňovaním podľa

5

nasledovnej

schémy vypínania

(0) a zapínania (1) koncových stupňov

budiacich prvkov:

D1
1
1
1
1
5

Vstupy
D2 D3
0
0
1
0
1
1
1
1

Hĺbka modulácie
D4
0
0
0
1

25%
50%
75%
100%

Anténna sústava podľa tohto vynálezu zmenšuje plochu potrebnú na
zástavbu NFC antény a zároveň umožňuje efektívne meniť hĺbku modulácie.
Zlepšený

tvar

a priebeh

vyžarovací výkon sa dosiahne,

magnetického

poľa

a zvýšený

celkový

ak sa použijú dva alebo viac párov

solenoidových vinutí. Pri takomto usporiadaní naďalej platí, že solenoidové
10 vinutia jednotlivých párov majú spoločnú os a majú inverzne orientované
magnetické polia.
Optimálny priebeh magnetického poľa solenoidových vinutí, ako je
znázornený na obrázku 4, sa dosahuje v zvislej rovine, ktorá prechádza cez osi
solenoidových vinutí. V iných zvislých rovinách pootočených okolo osi antény
15 prijímača je odlišný priebeh magnetického poľa. Použitím viacerých párov
solenoidových vinutí dosiahneme požadovaný priebeh vo viacerých rovinách.
Zvyšovanie počtu párov vedie k lepšej emulácií magnetického poľa klasickej
plochej antény, bude mať však prirodzené obmedzenie dostupnou plochou na
PCB doske. Podstatné je, že predložený vynález dosahuje účinky už pri použití
20 jedného páru solenoidových vinutí, ktoré sa dajú výhodne a bez komplikácií
umiestniť na PCB doske, napríklad na jej okraji alebo v rohoch.
Pri dvojpárovej konfigurácií os jedného páru solenoidových vinutí môže
byť kolmá na os druhého páru, pričom stredy solenoidových vinutí sú
umiestnené na kružnici. Takáto geometria vytvára usporiadanie do kruhu. Pri
25 štvoruholníkovom usporiadaní sú osi oboch párov solenoidových vinutí
rovnobežné. Plocha kruhu alebo štvoruholníka, ktorá je opísaná stredmi
solenoidových vinutí by mala byť v rozmedzí 1200 - 2000 mm2. Pri viac
párových konfiguráciách sa upraví fáza jednotlivých stupňov (antén) tak, aby

výsledný priebeh signálu indukovaného v anténe prijímača bol sínusový.
Nastavením budiacich prvkov sa môžu tiež eliminovať rozmerové a uhlové
odchýlky od hlavných pravidiel konfigurácie podľa tohto vynálezu. Tieto
geometrické odchýlky môžu byť prípustné, ak si to situácia pri návrhu PCB
5 dosky vyžiada. Zvyčajne je pri návrhu PCB dosky požadovaná pravouhlá
architektúra, kde vonkajšie plochy jednotlivých prvkov na doske sú rovnobežné
alebo kolmé. Tomu sa môže primerane prispôsobiť anténna sústava podľa
tohto vynálezu.
Výhodou vynálezu je predovšetkým výrazná úspora plochy potrebnej na
10 plošnom spoji na umiestnenie NFC antény v porovnaní s plochou špirálovou
anténou používanou podľa odporúčania príslušnej normy. Na anténe prijímača
sa prijaté magnetické pole detekuje zhodne akoby sa jednalo o vysielanie
klasickej plochej špirálovej antény. Výhodou je tiež efektívne riadenie hĺbky
modulácie bez energetických strát v budiacich prvkoch.
15
Prehľad obrázkov na výkresoch
Vynález je bližšie vysvetlený pomocou obrázkov 1 až 9. Konkrétne
zobrazené pomery rozmerov solenoidových vinutí ako aj priebeh magnetických
siločiar a príklady vzájomných pozícií viac párovej konfigurácií majú len
20 ilustračný charakter a nie je ich možné považovať za zužujúce rozsah ochrany.
Na obrázku 1 je schematický znázornené magnetické pole pri indukčnej
väzbe medzi vysielačom a prijímačom podľa stavu techniky s klasickými
plochými špirálovými anténami na strane prijímača aj vysielača.
Obrázok 2 zobrazuje anténnu sústavu s jedným párom solenoidových
25 vinutí na zhodnej pozdĺžnej osi a so vzdialenosťou stredov A.
Na obrázku 3 je znázornené magnetické pole v okolí solenoidového
vinutia, počet závitov je len ilustračný.
Obrázok 4 znázorňuje magnetické polia solenoidových vinutí, ktoré
v úrovni antény prijímača majú v zobrazenej rovine podobný priebeh ako pri
30 klasickej plochej špirálovej anténe z obrázku 1.

7

Na obrázku 5 je príklad umiestnenia jedného páru solenoidových vinutí
na okraji NFC komunikačného zariadenia.
Obrázok 6 znázorňuje na porovnanie s predchádzajúcim obrázkom
rovnaké NFC zariadenie s klasickou plochou špirálovou anténou podľa stavu
5 techniky.
Obrázok 7 je schéma dvoch budiacich prvkov so samostatne ovládanými
koncovými stupňami A1, A3, A7, A8.
Na obrázku 8 je príklad umiestnenia štyroch solenoidových vinutí do
kruhu.
10

Na obrázku 9 je príklad umiestnenia štyroch solenoidových vinutí do
štvoruholníka.

Príklady uskutočnenia vynálezu
15
Príklad 1
V tomto príklade podľa obrázkov 2, 3, 4 a 5 má anténna sústava dve
solenoidové vinutia 1 označené ako L1 a L2. V tomto príklade sú solenoidové
vinutia 1 tvorené návinom vodiča na feritovom plochom jadre a majú dĺžku 10
20 mm. Indukcia solenoidového vinutia 1 je 1 pH, kvalita 20.
Solenoidové vinutia 1 sú umiestnené na PCB doske mobilného telefónu
a to tak, že majú spoločnú pozdĺžnu os 3. Prípadné odchýlky súososti
spôsobené bežnými výrobnými nepresnosťami pri osádzaní prvkov na PCB
dosku nemajú vplyv na dosahované účinky. Solenoidové vinutia 1 sú od seba
25 vzdialené svojimi koncami 30 mm, čo zodpovedá 40 mm vzdialenosti ich
stredov. Os 3 solenoidových vinutí 1 je vedená v podstate rovnobežne
s kratšou hranou mobilného telefónu a je od okraja mobilného telefónu
vzdialená približne 4 mm, čo je znázornené na obrázku 5. Pri porovnaní
obrázku 5 s klasickou NFC plochou špirálovou anténou podľa obrázku 6 je na
30 prvý pohľad dobre viditeľná úspora plochy, ktorá je dotknutá zástavbou NFC
antény.

8

Solenoidové vinutia 1 v podobe dvoch samostatných miniatúrnych
prvkov sa jednoduchšie umiestnia pri návrhu PCB dosky NFC zariadenia 2 ako
plochá špirálová anténa.
Solenoidové

vinutia 1

sú

zapojené v opačnom

smere,

aby

ich

5 magnetické polia boli v protifáze.

Príklad 2
V tomto príklade má anténna sústava z predchádzajúceho príkladu dva
samostatne riadené budiace prvky 4 podľa obrázku 7.
10

Každé solenoidové vinutie i

L1, L2 je riadené dvoma koncovými

stupňami pracujúcimi v mostíkovom zapojení. Vypnutím alebo zapnutím
koncových stupňov A1, A3, A7, A8 počas modulácie je možné nastaviť hĺbku
modulácie v rozsahu od 25% do 100% s krokom 25%. Pri vypínaní koncových
stupňov nedochádza k zbytočnej premene energie v odporoch na teplo.
15
Príklad 3
V tomto príklade podľa obrázku 8 sú použité dva páry zhodných
solenoidových vinutí i ,

ktoré sú usporiadané do kruhu tak, že stredy

solenoidových vinutí 1 sú na kružnici a osi 3 solenoidových vinutí i

sú

20 vzájomne kolmé a ich priesečník je v strede kružnice.
Priemer kruhu približne ( s toleranciou + - 10 mm) zodpovedá rozmeru
antény prijímača.

Príklad 4
25

V tomto príklade podľa obrázku 9 sú použité dva páry solenoidových
vinutí i , ktoré sú usporiadané do štvoruholníka.
Stredy solenoidových vinutí 1 sú na protiľahlých stranách štvoruholníka,
osi 3 solenoidových vinutí 1 sú vzájomne rovnobežné.

30

9

Priemyselná využiteľnosť

Priemyselná využiteľnosť je zrejmá. Podľa tohto vynálezu je možné
priemyselne a opakovane zostavovať a používať NFC anténnu sústavu
5 s malým zastavaným priestorom a je tiež možné efektívne meniť hĺbku
modulácie.

10
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PATENTOVÉ

NÁROKY

1. NFC anténna sústava s aspoň jedným párom solenoidových vinutí (1),
ktoré majú dĺžku väčšiu ako svoj priemer, a ktoré sú umiestnené v jednej
5

rovine, majú

zhodnú

vyznačujúca

pozdĺžnu

os

(3)

a

sú

zapojené

k budeniu,

s a t ý m , že

stredy solenoidových vinutí (1) sú od seba vzdialené aspoň dvojnásobok
ich dĺžky,
a solenoidové vinutia (1) sú orientované a zapojené k budeniu tak, aby ich
10

magnetické polia boli vzájomne opačné.
2. NFC anténna sústava podľa nároku 1, v y z n a č u j ú c a
vzdialenosť

solenoidových

vinutí

(1)

zodpovedá

sa

t ý m , že

rozmerom antény

prijímača, výhodne s toleranciou v hodnote dĺžky solenoidového vinutia (1).
3. NFC anténna sústava podľa nároku 1 alebo 2,
15

vyznačujúca

sa

t ý m , že každé solenoidové vinutie (1) má vlastný, samostatne ovládaný
budiaci prvok (4), pričom budiace prvky (4) majú prepojený modulačný
vstup a majú zhodnú budiacu frekvenciu.
4.

NFC anténna

sústava podľa

vyznačujúca
20

sa

tým,

ktoréhokoľvek

z

nárokov

1 až

3,

že dĺžka solenoidových vinutí (1) je v

rozsahu 5 mm až 20 mm a stredy solenoidových vinutí (1) sú od seba
vzdialené 35 až 45 mm.
5.

NFC anténna

sústava podľa

vyznačujúca

ktoréhokoľvek

z

nárokov

1 až

4,

s a t ý m , že solenoidové vinutia (1) každého páru sú

zhodné.
25 6.

NFC anténna

sústava podľa

vyznačujúca

sa

tým,

ktoréhokoľvek

z

nárokov

1 až

5,

že indukcia solenoidových vinutí (1) je

v rozsahu od 750nH do 2pH a kvalita Q v rozsahu 15 až 25.
4U2

7.

NFC

anténna

sústava podľa

vyznačujúca

sa

ktoréhokoľvek

z

nárokov

1

až 6,

t ý m , že každé solenoidové vinutie (1) L1, L2 je

riadené budiacim prvkom (4) s dvoma koncovými stupňami, ktoré pracujú v
mostíkovom zapojení.
5 8. NFC anténna sústava podľa nároku 7, v y z n a č u j ú c a

sa

t ý m , že

koncové stupne sú samostatne riadené pomocou riadiacich vstupov na
vypínanie alebo zapínanie koncových stupňov.
9.

NFC

anténna

sústava podľa

vyznačujúca
10

sa

ktoréhokoľvek

z

nárokov

1

až 8,

t ý m , že solenoidové vinutia (1) majú vzduchové

alebo feritové jadro.
10. NFC

anténna

sústava podľa

vyznačujúca
výhodne

sa

v mobilnom

tým,

ktoréhokoľvek

z

nárokov

1

až 9,

že je umiestnená v NFC zariadení (2),

komunikačnom

zariadení,

obzvlášť

výhodne

v mobilnom telefóne.
15 11. NFC anténna sústava podľa nároku 10, v y z n a č u j ú c a

sa

t ý m , že

os (3) je vzdialená od okraja NFC zariadenia (2) aspoň 3 mm, výhodne
aspoň 5 mm.
12. NFC

anténna

sústava

vyznačujúca
20

sa

podľa
tým,

ktoréhokoľvek

z

nárokov

1 až

11,

že má dva páry solenoidových vinutí (1),

os (3) prvého páru solenoidových vinutí (1) je kolmá na os (3) druhého páru
solenoidových vinutí (1) a stredy solenoidových vinutí (1) sa nachádzajú na
kružnici, ktorá má stred v priesečníku osi (3).
13. NFC

anténna

sústava

vyznačujúca
25

sa

podľa
tým,

ktoréhokoľvek

z

nárokov

1 až

12,

že má dva páry solenoidových vinutí (1),

os (3) prvého páru solenoidových vinutí (1) je rovnobežná na os (3)
druhého páru solenoidových vinutí (1) a stredy solenoidových vinutí (1) sa
nachádzajú na protiľahlých stranách štvoruholníka.

13

14. NFC anténna sústava podľa nároku 12 alebo 13, v y z n a č u j ú c a

sa

t ý m , že kruh alebo štvoruholník, ktorý je opísaný stredmi solenoidových
vinutí (1) má plochu 1200 až 2000 mm2.
15. Spôsob zmeny hĺbky modulácie pri vysielaní cez anténnu sústavu podľa
5

ktoréhokoľvek z nárokov 7 až 14, v y z n a č u j ú c i

sa

tým,

že

intenzita magnetického poľa a hĺbka modulácie sa mení vypínaním
a zapínaním jednotlivých koncových stupňov budiaceho prvku (4) v rytme
požadovanej modulácie.
16. Spôsob zmeny hĺbky modulácie pri vysielaní cez anténnu sústavu podľa
10

nároku 15, v y z n a č u j ú c i

sa

tým,

že zmena pri jednom páre

solenoidových vinutí (1) sa nastavuje v rozsahu od 25% do 100% s krokom
25%.
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