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Názov:
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Anotácia:
Anténová sústava má jednu solenoidovu anténu (6) pripojenú k vysielaču elektrického vysokofrekvenčného signálu,
výhodne k NFC, a má tvar tenkého plochého kvádra. Jadro
antény je tvorené plochým feritovým jadrom, ktoré je vložené medzi dve vrstvy PCB a vinutie je vytvorené pomocou
vodivých ciest na PCB, a to tak, že vrchná a spodná časť
vinutia vytvára na PCB tienenie proti elektrickému poľu
a feromagnetické jadro tienenie proti magnetickému poľu
pre elektroniku, ktorá je umiestená pod anténou, pričom
elektronika svojimi rozmery neprekračuje pôdorys antény.
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Oblasť techniky
Vynález sa týka anténovej sústavy, ktorá má aspoň jednu solenoidovú anténu na komunikáciu pomocou
NFC (Near Field Comunication).
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Pri komunikácii pomocou NFC platformy, najmä podľa ISO/IEC 14443 sa prednostne používajú ploché
špirálové antény, ktoré sa umiestňujú mimo priestor samotnej riadiacej elektroniky, hlavne z toho dôvodu, že
táto elektronika je prekrytá elektricky vodivým obalom nazývaným tiež tienenie, aby sa zabránilo nežiaducemu vyžarovaniu do okolia – zariadenie musí spĺňať podmienky elektromagnetickej kompatibility EMC.
Ploché špirálové antény sú však veľmi citlivé na elektricky vodivé okolie, keďže počas vysokofrekvenčného
prenosu pomocou magnetického poľa sa v elektricky vodivom okolí generujú vírivé prúdy, ktoré pôs obia
proti magnetickému poľu, ktoré ich vytvára, čím sa výrazne znižuje efektivita prenosu energie. Preto je snaha
takéto antény pokiaľ možno umiestniť čo najďalej od kovových materiálov, ktorým je aj tieniaci obal samotnej riadiacej elektroniky, čo je však v rozpore so snahou vyrobiť čo najkompaktnejšie riešenie – miniaturizácia.
Technológia vnorených súčiastok do plošného spoja (Embedded component Technology -ET) získava stále viac a viac na svojej popularite, pretože pomocou nej je možné rýchlo realizovať montážne elektronické
bloky typu System on Package (SoP). Rozmery týchto blokov, v porovnaní s technológiu puzdrenia súčiastok, je možné podľa požiadaviek zákazníka rýchlo a s minimálnymi nákladmi meniť. Ak by však bolo potrebné takto naprojektovanú elektroniku dodatočne tieniť z pohľadu EMC, potom by bolo veľmi náročné
do takéhoto bloku integrovať anténu, keďže tienenie by spôsobovalo rozladenie systému a zníženie efektivity
vyžarovania.
Podstata vynálezu
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Predložené riešenie umožňuje do ET integrovať anténu pri zachovaní kritérií požadovaných normou
EMC.
Vynález sa týka konštrukcie NFC solenoidovej antény, ktorá môže byť použitá nie len na prenos vysokofrekvenčného poľa, ale zistilo sa, že takúto anténu možno použiť aj ako tieniacu plochu na zatienenie elektroniky proti nežiaducemu vyžarovaniu a teda táto konštrukcia antén má tieniace vlastnosti. Takéto riešenie
zmenšuje nároky na zastavanú plochu, keďže umožňuje zo systému vypustiť samostatné tienenie, a umožňuje
veľmi efektívne vyrobiť riešenie typu SoP pomocou ET. Takéto usporiadanie solenoidovej antény je v súlade
s požiadavkou na miniaturizáciu a súčasne bude spĺňať požiadavky na EMC.
NFC solenoidová anténa podľa vynálezu obsahuje feromagnetické jadro a solenoidové vinutie, kde vinutie je tvorené elektricky vodivými cestami vytvorenými vo viacvrstvovom plošnom spoji (PCB) tak, že jedna
časť vinutia je vytvorená na prvej vrstve plošného spoja, ako séria samostatných paralelne usporiadaných vo divých ciest a druhá časť vinutia je vytvorená na druhej v rstve plošného spoja, ako séria samostatných paralelne usporiadaných vodivých ciest. Jednotlivé vodivé cesty prvej a druhej vrstvy plošného spoja sú usporiadané a vzájomne vodivo spojené tak, aby vytvárali špirálu tvoriacu vinutie okolo feromagnetického ja dra. Feromagnetické jadro je umiestnené medzi prvou a druhou vrstvou plošného spoja vnútri špirály tvorenej vodivými cestami po celej dĺžke solenoidu.
Dĺžka solenoidu je 5 – 10 krát dlhšia ako jeho šírka a šírka je 5 – 10 krát väčšia ako jeho výška. Výhodne
sú rozmery solenoidu v rozmedzí 3 – 5 mm x 0,5 – 1 mm x 25 – 35 mm (šírka x výška x dĺžka).
Jednotlivé závity vytvorené vodivými cestami na plošnom spoji by mali byť navrhnuté tak, aby medzera
medzi dvoma susednými závitmi nebola väčšia ako 150 μm, výhod ne v rozmedzí 10 μm až 150 μm, ešte výhodnejšie 50 μm. Šírka vodivých ciest prvej a druhej vrstvy plošného spoja by mala byť v rozmedzí 100 –
1000 μm, výhodne 500 μm. Šírka sa môže aj meniť po dĺžke solenoidu.
Vodivé cesty druhej vrstvy plošného spoja môžu byť lomené alebo zošikmené (pod uhlom) vzhľadom
na vodivé cesty prvej vrstvy (a naopak); a vzájomne posunuté tak, že konce vodivých ciest prvej vrstvy prekrývajú konce vodivých ciest druhej vrstvy. Vo výhodnom usporiadaní sú vodivé cesty druhej vrstvy v t vare
štylizovaného písmena Z (lomene na okrajoch – dvojito lomené), kde vodivé cesty druhej vrstvy prekrývajú
celú medzeru medzi vodivými cestami prvej vrstvy a naopak.
Týmto usporiadaním sa dosiahne, že medzery medzi vodivými cestami druhej vrstvy plošnéh o spoja sú
prekryté vodivými cestami prvej vrstvy plošného spoja. To znamená, že priemet prvej vrstvy do druhej vrstvy vytvára kompaktnú virtuálnu vodivú plochu. Pri takomto usporiadaní vodivé cesty druhej vrstvy prekrývajú vodivé cesty prvej vrstvy tak, že virtuálna vodivá plocha tvorí minimálne 75 % z celkovej plochy sole-
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noidu. Podľa výhodného uskutočnenia môže virtuálna vodivá plocha tvoriť 90 % a viac percent z celkovej
plochy solenoidu. Táto virtuálna vodivá plocha má tieniaci efekt na elektromagnetické vyžarovanie.
Vodivé cesty prvej a druhej vrstvy je možné vzájomne prepojiť napr. pomocou technológie prekovených
otvorov. Vzájomná poloha vodivých ciest prvej a druhej vrstvy plošného spoja je taká, že prekovením sa vytvorí špirála, tvoriaca vinutie okolo feromagnetického jadra.
Podľa výhodného uskutočnenia, je solenoidové vinutie realizované po celej dĺžke feromagnetického jadra.
Podľa ďalšieho výhodného uskutočnenia, môže byť feromagnetické jadro osadené v medzivrstve z elektricky a magneticky nevodivého materiálu.
Jedna vrstva plošného spoja pozostáva z elektricky a magneticky nevodivého materiálu – dosky, na ktorom je nanesená elektricky vodivá vrstva z jednej alebo oboch strán dosky. Jedna vrstva plošného spoja môže
teda obsahovať maximálne dve elektricky vodivé vrstvy. Dvojvrstvový plošný spoj môže teda obsahovať štyri elektricky vodivé vrstvy.
Vodivé cesty prvej vrstvy plošného spoja môžu byť usporiadané ako prvá alebo druhá vodivá vrstva. Vodivé cesty druhej vrstvy plošného spoja môžu byť usporiadan é ako tretia alebo štvrtá vodivá vrstva. Podľa
výhodného uskutočnenia, vodivé cesty prvej vrstvy plošného spoja sú usporiadané ako druhá vodivá vrstva
a vodivé cesty druhej vrstvy plošného spoja sú usporiadané ako tretia vodivá vrstva.
Do ďalších vrstiev plošného spoja je potom možné ukladať ostatné SMD súčiastky (súčiastky vhodné pre
ET) a to tak, aby solenoidová anténa tvorila najvrchnejšiu časť plošného spoja. Solenoidová anténa podľa
vynálezu tak tvorí virtuálnu vodivú plochu (tieniacu plochu) medzi ele ktronikou zariadenia uloženou
v ďalších vrstvách plošného spoja a okolím.
Podľa výhodného uskutočnenia kde solenoidová anténa je usporiadaná v prvých troch vodivých vrstvách ,
ostatné SMD súčiastky môžu byť usporiadané aj vo štvrtej vodivej vrstve na druhom plošnom spoji.
Elektronika musí byť umiestnená pod virtuálnou vodivou plochou tak, aby žiadne jej komponenty nepresahovali pôdorys VVP. Takto usporiadanie zabezpečí tienenie proti:
1. magnetickému vyžarovaniu – feromagnetické jadro vytvára magnetický skrat pre magnetické pole generované z SoP
2. elektrickému poľu – vodivé cesty prvej a druhej vrstvy vytvárajú elektrický skrat pre elektrické pole
generované SoP.
Výhoda takého usporiadanie je v tom, že jeden komponent – NFC anténa, slúži nielen na vyžarovanie
elektromagnetického poľa, ale aj ako účinné tienenie proti elektrickému a magnetickému rušivému vysokofrekvenčnému poľu generovaného z elektroniky SoP, ktorá je pod anténou umiestnená.
Takýto modul typu SoP spĺňa požiadavky na elektromagnetickú kompatibilitu (EMC). Z pohľadu rozmerov takéhoto bloku je výhodné pokiaľ takýto blok má tvar kvádra pričom jeho najdlhšia strana je aspoň 5 krát
dlhšia ako ostatné strany. Takýto blok je potom možné výhodne umiestniť napríklad do puzdra plochej batérie, ktoré sa používajú v mobilných zariadeniach ako sú mobilné telefóny podľa obr. 5.
Prehľad obrázkov na výkresoch
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Na obr. 1a) je znázornená solenoidová anténa podľa vynálezu v priestorovom zobrazení.
Na obr. 1b) je znázornená solenoidová anténa (6) podľa vynálezu v priereze.
Na obr. 2a) je znázornený detail vzájomného usporiadanie vodivých ciest prvej a druhej vrstvy plošného
spoja – lomené cesty.
Na obr. 2b) je znázornený detail vzájomného usporiadanie vodivých ciest prvej a druhej vrstvy plošného
spoja – zošikmené cesty.
Na obr. 2c) je znázornený detail vzájomného usporiadanie vodivých ciest prvej a druhej vrstvy plošného
spoja – dvojito lomené cesty.
Na obr. 3 je zobrazený kompletný modul typu SoP obsahujúci solenoidovú anténu podľa vynálezu.
Na obr. 4 je znázornené usporiadanie modulu typu SoP podľa vynálezu v mobilnom telefóne.
Príklady uskutočnenia vynálezu
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Príklad 1
Solenoidová anténa 6 zobrazená na obrázku 1a) a 1b) je tvorená prvou vrstvou 1 plošného spoja a druh o u
vrstvou 2 plošného spoja medzi ktorými je uložené feromagnetické jadro 3 rozmerov 3 mm x 0,5 mm x 30 mm,
uložené v medzivrstve 11. Prvá vrstva 1 plošného spoja obsahuje ako 2. Vodivú vrstvu množstvo paralelne
usporiadaných vodivých ciest 4 (obr. 1b)). Druhá vrstva 2 plošného spoja obsahuje ako 3. vodivú vrstvu
množstvo paralelne usporiadaných vodivých ciest 5 (obr. 1b)). Šírka vodivých ciest 4 a 5 je 500 μm, šírka
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medzery 12 (nezobrazené) medzi dvoma susednými vodivými cestami 4 aj vodivými cestami 5 je 50 μm.
Vodivé cesty 4 prvej vrstvy 1 sú usporiadané voči vodivým cestám 5 druhej vrstvy 2 šikmo (pod uhlom) ako
je zobrazené na obr. 2b), alebo lomene podľa obr. 2a) alebo 2c) a vzájomne posunuté tak, že konce vodivých
ciest 4 prvej vrstvy 1 prekrývajú konce vodivých ciest 5 druhej vrstvy 2. Konce je dnotlivých prekrývajúcich
sa vodivých ciest 4 a 5 sú prepojené prekovenými otvormi 13. Týmto prekovením sa vytvorí vodivá špirála
tvoriaca vinutie vnútri ktorého je uložené feromagnetické jadro 3. Medzery medzi vodivými cestami 5 druhej
vrstvy sú v priemete prekryté vodivými cestami 4 prvej vrstvy. To znamená, že vodivé cesty 4 a 5 spolu vytvárajú virtuálnu vodivú plochu, ktorá môže slúžiť ako EMC tieniaca plocha.
Na obr. 2a) je znázornené v detaile vzájomné usporiadanie vodivých ciest 4 prvej vrstvy a vodivých ciest
5 druhej vrstvy plošného spoja, kde vodivé cesty 4 prvej vrstvy sú rovné a vodivé cesty 5 druhej vrstvy 2 sú
lomené tak, že jedna vodivá cesta 5 spája (premosťuje) cez prekovené otvory 13 dve vodivé cesty 4, a naopak. Usporiadanie vodivých ciest 4 a 5 vytvorí v priemete kompaktnú elektricky vodivú plochu.
Na obr. 2b) je znázornené výhodné uskutočnenie vzájomného usporiadania vodivých ciest 4 prvej vrstvy
a vodivých ciest 5 druhej vrstvy plošného spoja, kde vodivé cesty 5 druhej vrstvy sú usporiad ané šikmo (pod
uhlom) vzhľadom na vodivé cesty 4 prvej vrstvy a posunuté tak že spolu vytvárajú cik-cak vzor, čím sa vytvorí kompaktná elektricky vodivá plocha.
Na obr. 2c) je znázornené ďalšie výhodné uskutočnenie vzájomného usporiadania vodivých ciest 4 prvej
vrstvy a vodivých ciest 5 druhej vrstvy plošného spoja, kde vodivé cesty 4 prvej vrstvy sú rovné a vodivé
cesty 5 druhej vrstvy sú 2 x lomené v tvare štylizovaného písmena Z tak, že jedna vodivá cesta 5 spája (premosťuje) cez prekovené otvory 13 dve vodivé cesty 4. Každá vodivá cesta 5 je uložená tak, že úplne prekrýva medzeru medzi dvoma susednými vodivými cestami 4, čím sa vytvorí kompaktná elektricky vodivá plocha.
Príklad 2
Modul 8 typu SoP zobrazený na obrázku 3 je tvorený solenoidovou anténou 6 usporiadanou v prvých
dvoch vrstvách 1 a 2 plošného spoja ako je opísané v príklade 1. Modul ďalej obsahuje SMD súčiastky usporiadané pod solenoidovou anténou 6. Súčiastky sú umiestnené na štvrtej vodivej vrstve ako aj na tretej vrstve
7 plošného spoja (piata a šiesta vodivá vrstva) a štvrtej vrstve 14 plošného spoja (siedma vodivá vrstva).
Takýmto usporiadaním je elektronika v module SoP odtienená virtuálnou vodivou plochou vytvorenou
solenoidovou anténou 6 podľa vynálezu.
Príklad 3
Na obrázku 4 je znázornená plochá dobíjateľná elektrická batéria 9 typu Li-pol, Li-ion. umiestnená v mobilnom telefóne 10. Batéria 9 je 30 mm široká a 5 mm hrubá.
Batéria 9 je vybavená modulom 8 typu SoP opísaným v príklade 2. V jednotlivých vrstvách plošného
spoja pod soelnoidovou anténou sa nachádzajú ochranné obvody batérie a NFC elektronika na zabezpečenie
NFC funkcionality solenoidovej antény 6.
Priemyselná využiteľnosť
Priemyselná využiteľnosť je zrejmá. Podľa tohto vynálezu je možné priemyselne a opakovane vytvárať
elektronické bloky typu SoP, ktoré budú spĺňať normy EMC a súčasne je možné do nich vkladať anténové
feritové ploché sústavy na generovanie magnetického poľa napr. na prenos informácií v NFC technológiách.
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– prvá vrstva plošného spoja
– druhá vrstva plošného spoja
– feromagnetické jadro
– vodivé cesty prvej vrstvy plošného spoja
– vodivé cesty druhej vrstvy plošného spoja
– solenoidová anténa
– tretia vrstva plošného spoja
– modul typu SoP
– batéria
– mobilný telefón
– medzivrstva
– medzera
– prekovený otvor
– štvrtá vrstva plošného spoja
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NÁROKY

1. NFC solenoidová anténa (6) s feromagnetickým jadrom (3), vytvorená vo viacvrstvovom plošnom
spoji, v y z n a č u j ú c a s a t ý m , že obsahuje prvú vrstvu (1) plošného spoja a druhú vrstvu (2)
plošného spoja, feromagnetické jadro (3) usporiadané medzi prvou vrstvou (1) a druhou vrstvou (2) plošného
spoja po celej dĺžke solenoidu, dĺžka solenoidu je 5 – 10 krát dlhšia ako jeho šírka a šírka je 5 – 10 krát väčšia ako jeho výška, solenoidové vinutie je realizované vodivými cestami vytvorenými vo viacvrstvovom
plošnom spoji tak, že časť vinutia je vytvorená na prvej vrstve (1) plošného spoja, ako séria samostatných paralelne usporiadaných vodivých ciest (4) a druhá časť vinutia je vytvorená na druhej vrstve (2) plošného spoja, ako séria samostatných paralelne usporiadaných vodivých ciest (5), pričom vodivé cesty (4) a (5) sú vzájomne vodivo prepojené tak, že okolo feromagnetického jadra vytvárajú špirálu, p ričom šírka medzery (12)
medzi susednými vodivými cestami (4, 5) jednej vrstvy plošného spoja je 10 až 150 μm a vodivé cesty (4, 5)
sú usporiadané tak, že medzery (12) medzi vodivými cestami (5) na druhej vrstve (2) sú v priemete prekryté
vodivými cestami (4) prvej vrstvy (1) tak, že vytvárajú virtuálnu vodivú plochu ktorej veľkosť je minimálne
75 % plochy solenoidu.
2. NFC solenoidová anténa podľa nároku 1, v y z n a č u j ú c a s a t ý m , že šírky vodivých
ciest (4 a 5) prvej a druhej vrstvy sú v rozmedzí 100 – 1000 μm.
3. NFC solenoidová anténa podľa nárokov 1 alebo 2, v y z n a č u j ú c a s a t ý m , že vodivé
cesty (5) druhej vrstvy (2) plošného spoja sú usporiadané šikmo vzhľadom na vodivé cesty (4) prvej vrstvy
(1) plošného spoja a vodivé cesty (4) a (5) sú vzájomne posunuté t ak, že spolu vytvárajú cik-cak.
4. NFC solenoidová anténa podľa nárokov 1 alebo 2, v y z n a č u j ú c a s a t ý m , že vodivé
cesty (4) prvej vrstvy (1) plošného spoja sú priame a vodivé cesty (5) druhej vrstvy (2) plošného spoja sú 2 x
lomené v tvare štylizovaného pís mena Z a kde každá vodivá cesta (5) je usporiadaná tak, že úplne prekrýva
medzeru (12) medzi dvoma susednými vodivými cestami (4) a jej konce sa prekrývajú s koncami dvoch susedných vodivých ciest (4).
5. NFC solenoidová anténa podľa ktoréhokoľvek z predch ádzajúcich nárokov, v y z n a č u j ú c a
s a t ý m , že prepojenie vodivých ciest (4, 5) prvej a druhej vrstvy plošného spoja je realizované technológiou prekovených otvorov.
6. NFC solenoidová anténa podľa ktoréhokoľvek z predchádzajúcich nárokov, v y z n a č u j ú c a
s a t ý m , že prvá vrstva plošného spoja obsahuje prvú a druhú elektricky vodivú vrstvu a druhá vrstva
plošného spoja obsahuje tretiu a štvrtú elektricky vodivú vrstvu, feromagnetické jadro (3) je umiestnené medzi druhou a treťou elektricky vodivou vrstvou, vodivé cesty (4) sú usporiadané v prvej, alebo druhej elektricky vodivej vrstve a vodivé cesty (5) sú usporiadané v tretej vodivej vrstve.
7. NFC solenoidová anténa podľa nároku 6, v y z n a č u j ú c a s a t ý m , vodivé cesty (4) sú
usporiadané v druhej, elektricky vodivej vrstve,
8. Použitie NFC solenoidovej antény podľa nárokov 1 až 7 ako prvku na elektromagnetické tienenie
v elektronických zariadeniach.
9. Elektronický modul typu SoP, vyznačujúci sa tým, že obsahuje solenoidovú anténu (6) podľa ktorékoľvek z nárokov 1 až 7.
10. Elektronický modul typu SoP podľa nároku 9, vyznačujúci sa tým, že elektronika elektronického modulu je umiestená v priemete solenoidu.
11. Batéria mobilného telefónu, v y z n a č u j ú c a s a t ý m , že obsahuje elektronický modul typu SoP podľa nároku 9 alebo 10.
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