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CHIP-ANTENNÁK NAVIGÁCIÓS 
ALKALMAZÁSOKHOZ (GPS/GLONASS)
A mûholdas navigációs rendszerek olyan térinformatikai rendszerek, melyek autonóm hely-
meghatározást tesznek lehetôvé a hosszúsági, szélességi fokok, illetve a magassági ada-
tok szatellitek kibocsátotta rádióhullámok segítségével történô számításával a földi, légi,
illetve vízi közlekedés számára. Az amerikai NAVSTAR Global Positioning System (GPS) és
az orosz GLONASS-rendszer globális helymeghatározásra képesek, de ilyen lesz az Európai
Unió által fejlesztett GALILEO és a kínai COMPASS is. A globális rendszerek mellett számos
helyi rendszer is mûködik. A mûholdak kibocsátotta jelek vételére és helymeghatározásra
rengeteg vevôegység kerül kifejlesztésre napjainkban, melyek fennakadásmentes mûkö-
désének egyik kulcsfontosságú eleme az antenna

ra és optimalizálásra van szükség. Ennek egyik
lehetôsége a funkciók kombinálása és in-
tegrálása (WiFi/GPS/Glonass), illetve kis-
méretû chip-antennák használata a rendszer
nyomtatott áramköri paneljén.

Az Inpaq új, miniatûr kerámia chip-an-
tenna-családokat fejlesztett ki (ACM4-
5036-A1-CC-S és ACM0-3216-A1-CC-S),
melyek tagjai jó hatásfokú, kisméretû SMD
alkatrészekként a vevômodul nyomtatott
áramköri lemezét használják az antenna föl-
delôalaplapjaként (ground plane), és úgy nö-
velik az antenna hatásfokát, hogy eközben
lehetôvé teszik a jó helykihasználást.

Az 1575 MHz~1606 MHz sávra han-
golt ACM4 antenna 40–85% hatásfokkal
rendelkezik (a GND mérettôl függôen), ez
legalább háromszorosa a tradicionális chip-
antennákénak. Méretük mindössze
5,2×3,7×0,7 mm (ACM4) és
3,2×1,6×0,5 mm (ACM0), így biztosan az
egyik legkisebb, ilyen jó hatásfokú és hasz-
nálhatóságú antennák a piacon.

Az ACM-családba tartozó chip-antenna
ideális esetben az áramköri panel élének kö-
zepén helyezkedik el úgy, hogy a sarkoktól
egyenlô távolságra legyen. Bár az antenna

annál jobban mûködik, minél nagyobb a
nyomtatott áramköri lap mérete, az ACM
antenna módosított dipóltípus lévén, nem
igényel külön ground plane-t, és még a szé-
leken elhelyezve is jobban teljesít, mint a ha-
gyományos, lineárisan polarizált chip-csa-
ládok tagjai. Általánosan elmondható, hogy
a passzív antenna egy L-C rezgôkör, ahol a
frekvenciabevágások befolyásolják az in-
duktivitást, a chip pedig a kapacitást, mi-
közben az áram az áramköri lap felületén ha-
lad. A frekvenciabevágások méretének és a
komponens kapacitásának elsôdleges feladata
a középfrekvencia beállítása, míg a nyom-
tatott áramköri lemez hosszúsága a hatás-
fokot determinálja. Az illesztôáramkör be-
állításával az antenna mûködése különbözô
NYÁK-méretekkel egyszerûen összehan-
golható.

venni a méretviszonyokat, az erôsítés-, sáv-
szélesség-, zajjellemzôket és a költségténye-
zôket. Természetesen alacsony jelerôsségek ese-
tén a legjobb mûködést a külsô aktív an-
tennák alkalmazása jelenti, ám ôk méretük,
energiaigényük és a csatlakoztatásukhoz
szükséges kiegészítôk miatt sokszor túl drá-
ga megoldásokat eredményeznek. A passzív
kerámia patch-antennák költségkímélô, om-
nidirekcionális és meglehetôsen érzékeny
eszközök, és kis méretük miatt közvetlenül
a vevô nyomtatott áramköri lapjára ültet-
hetôk, de maximális hatékonyságuk eléréséhez
az antenna alatt a lehetô legnagyobb alap-
lap kialakítása szükséges.

Mivel a GPS-vevômodulok ma már
gyakran nem önálló funkciójú eszközökként
(jármû-navigáció), hanem egyéb multi-
funkciós eszközök alrendszereiként (pl. okos-
telefon) jelennek meg, a helytakarékosságnak
kiemelkedô szerepe van a tervezés során. GPS-
modulokat használ majd’ minden nagy
gyártó az okostelefonok területén, a table-
tekben és a hordozható számítógépek egy ré-
szében is, ahol a rendelkezésre álló fizikai hely
és energia igen szûkös, ezért miniatürizálás-

A globális lefedettséget rendszerenként ál-
talában 20-30 közepes, Föld körüli pályán
(MEO) keringô mûhold biztosítja, ezek ke-
ringési magassága a 2000–35 786 km tar-
tományban van. A NAVSTAR GPS mûhold-
jai 20 200 km-es magasságban lévô pályá-
kon 12 órás keringési sebességgel, a GLO-
NASS mûholdak 19 200 km, a GALILEO
holdak pedig 20,200 km magasságban lévô
(MEO) Föld körüli pályákon keringenek. 
A GPS-rendszer 1,57542 GHz (L1) és
1,276 GHz (L2), a GLONASS
1,602/1,246 GHz frekvenciát használ jel-
továbbításra. A mûholdak ezeken a frek-
venciákon olyan speciális, a helyzetükre jel-
lemzô orbitális adataikat tartalmazó jeleket
sugároznak, melyekbe bekódolják a kisu-
gárzás pontos idejét is. A rendszer mûhold-
jai szinkronizált idôbeállításokkal rendel-
keznek, a vevôk saját belsô órájával mért idô-
adatból a kibocsátás dekódolt idejének ki-
vonásával a jel utazási ideje meghatározha-
tó, ami megadja a mûhold és a GPS-vevô tá-
volságát. Több mûhold jelének egyszerre fel-
dolgozásával és egy továbbfejlesztett há-
romszögelési eljárás segítségével a földi ob-
jektum pontos pozíció- és sebességmegha-
tározása válik lehetségessé.

A GPS-vevôk tervezésekor a hibátlan és
egyenletes mûködés biztosításához szükséges
egyik legkritikusabb folyamat az antenna ki-
választása és elhelyezése. Az áramköri lap ki-
alakításának és az antennától az RF-bemenetig
tartó optimális jeltovábbítási út meghatáro-
zásának kiemelkedô szerepe van a rendszer vi-
selkedésének szempontjából. Általános sza-
bály szerint, ha az antenna és a vevô távolsá-
ga nem haladja meg a 15 cm-t, passzív, efö-
lött aktív antenna használata indokolt a ká-
belveszteségek ellensúlyozására és a megfelelô
jel/zaj viszony biztosítására. Az ideális an-
tennaválasztáshoz egyszerre kell figyelembe
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Elônyei:
� Kihasználja a rendelkezésre álló ground 

plane-t, és kisméretû.
� Csúcs hatásfoka 83% (teszt panel mérete:

80 mm×40 mm).
� Csúcserôsítés GPS/GLONASS 3,2 dBi.
� A szubsztrát anyaga nem kritikus az an-

tenna mûködésének szempontjából.
� Teljesen automatizált gyártás.
� Chipmérete: 

5,2×3,7×0,7 mm/3,2×1,6×0,5 mm.
� Kis helyigény.
� Az illesztôáramkör is kis helyigényû.

A legjobb teljesítmény eléréséhez az an-
tenna alatt tiszta területre van szükség, mely
alatt az összes nyomtatott áramköri réteg-
bôl el kell távolítani a fémet. A veszteségek
minimalizálásához és a sávtoláshoz PI-illesztô-
áramkör használata indokolt.

Mobiltelefon-alkalmazások esetén, mivel
majd’ minden kulcsfontosságú alkatrész a
nyomtatott áramköri lemez hosszú oldalán
helyezkedik el, nincs hely a chip-antenna ide-
ális elhelyezésére, ezért a rövid oldalra kell
azt tervezni. Mivel a felsô rövid oldal impe-
danciája kisebb a hosszú oldalénál, ez
szûkebb sávszélességet és kisebb hatékony-
ságot, azonban még mindig mûködô meg-
oldást eredményez a komponensek jó el-
osztásával.

Olyan alkalmazásokban, ahol a nyom-
tatott áramkörbôl például az akkumulátor
helye ki van vágva, érdemes trükköt alkal-
mazni, mert célunk a lehetô legnagyobb fém-
réteg megtartása. Mivel a mûködési telje-
sítmény és a sugárzás hatásfoka egyenesen
arányos a panel méretével, ha kiegészítô fém-
rétegként rézfóliát alkalmazunk megnö-
velt sugárzási síkként, a nyomtatott áram-
köri lemez valós területe elhanyagolható ha-
tással lesz a mûködésre.
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