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De PIFA is te beschouwen als een 
speciale uitvoering van een uni-
polaire- of monpoolantenne. Hij is 

afgeleid van de inverted-F antenne, die zo 
wordt genoemd omdat hij de vorm heeft 
van een omgekeerde F, zoals is te zien in 
figuur 1. Hij bestaat uit een monopool die 
parallel loopt aan het massavlak van de PCB 
en die aan één kant is verbonden met GND. 
De PIFA is een verdere ontwikkeling van dit 
antennetype en bestaat uit een plaat, in in 
plaats van een enkele staafje , zie figuur 2. 

PIFA’s zijn, net als patch-antennes, smal-
bandig. Het verschil is dat van PIFA’s de 
bandbreedte op verschillende manieren 
kan worden vergroot, bijvoorbeeld door 
het aanbrengen van sleuven in de plaat of 

van parasitaire GND-elementen. Ook kan 
de grootte van de plaat met deze metho-
den worden gewijzigd, waardoor kleinere 
antennes kunnen worden gemaakt.
 Een andere manier om de grootte van de 
PIFA te modificeren is door het gebruik van 
zogenoemde ‘top loads’, maar dat heeft 
wel consequenties. Door het aanbrengen 
van kleine elektrische capaciteiten  aan het 
uiterste einde van de antenne kunnen lage-
re frequenties worden bereikt. Dit zal het 
afstraalgedrag nadelig beïnvloeden, maar 
kan worden gebruikt om in bepaalde toe-
passingen de beste balans te vinden tussen 
grootte en de prestaties van de antenne. 

Eén van de grootste voordelen met PIFA’s is 
de beperkte ruimte die nodig is op de PCB. 

Doordat de antenne boven en parallel aan 
de PCB is gepositioneerd, is alleen ruimte 
vereist voor de montagepennen. Omdat er 
geen vrije ruimte nodig is naar het massa-
vlak of andere metalen delen, is het moge-
lijk is om componenten onder de antenne 
te monteren op beide zijden van de PCB 
(figuur 3). 

 De reden voor de kortsluitarm – de twee 
pennen van de F naar massa – is dat hij 
functioneert als een impedantie-aanpas-
sing. Omdat monopolen van nature capaci-
tief zijn, kan de antenne worden afgestemd 
op de wenselijke impedantie (meestal 50 
ohm) door een toegevoegde inductantie, 
wat de kortgesloten arm in feite is.. Dit 
betekent dat er minder passieve compo-
nenten nodig zijn voor de impedantie-aan-
passing, met minder parasitaire verliezen in 
deze elementen en dus een hoger stralings-
rendement. 

PIFA’s hebben een gemiddelde tot grote 
bandbreedte, afhankelijk van de toepas-
sing, een omnidirectioneel stralingspatroon 
en gemengde polarisatie,  zie figuur 4. Een 
functionerende PIFA heeft een sterke ver-
binding met het massavlak van de PCB via 
de kortgesloten arm. Dit samen met het 
feit dat de bandbreedte vrij groot kan zijn, 
maakt dit type antenne van nature zeer ro-

PIFA voor draadloze 
systemen
Eén van de belangrijkste onderdelen van een draadloos device: de antenne

Draadloze communicatie voor allerlei soorten elektrische producten 

wordt steeds belangrijker. Daardoor is de vraag naar componenten waar-

mee draadloos kan worden gecommuniceerd significant gegroeid. De 

antenne is daarbij een cruciale component. Als er geen antenne is om 

een signaal te verzenden of op te vangen is er geen communicatie moge-

lijk.  Dit artikel beschrijft een veelgebruikte antennetype; de zogenoemde  

planar inverted-F antenne, ofwel PIFA. 

Figuur 3. 

PIFA met 

RF-module 

en andere 

componenten 

eronder. 
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Datacommunicatie

Vergeleken voor GSM/UMTS antennes

PIFA monopool PCB of  
keramische antennes

Grootte op PCB ++ --
Bandbreedte + +
Multiband capabiliteit ++ ++
Stabiliteit* ++ --
Stralingsrendement in 
vrije ruimte

++ ++

Stralingsrendement bij 
metaal

++ --

Polarisatie mixed mixed - meer lineair
Omnidirectionaliteit ++ ++

Vergeleken voor GPS-antennes, 1,575 Gz

PIFA monopool PCB of  
keramische antennes

chipantennes

Grootte op PCB ++ + --
Bandbreedte ++ +** +
Stabiliteit* ++ +** --
Stralingsrenddement 
in vrije ruimte

++ ++ ++

Stralingsrendement in 
de buurt van metaal

++ ++** --

Polarisatie mixed mixed – of circulair mixed – meer lineair
Omnidirectionaliteit ++ -- ++

Prestaties van verschillende antennes 
Vergeleken voor 868 MHz en 2,4 GHz antennes

PIFA monopool PCB of  
keramische antennes

chipantennes

Grootte op PCB ++ -- +
Bandbreedte + + +
Stabiliteit* ++ -- --
Stralingsrenddement 
in vrije ruimte

++ ++ --

Stralingsrendement in 
de buurt van metaal

++ -- --

Polarisatie mixed mixed - meer lineair Mixed
Omnidirectionaliteit ++ ++ ++

* Stabiliteit met betrekking tot omgevingsveranderingen, dichtbij metalen en dergelijke.     
** Omdat de bandbreedte van de antenne beperkt is, is hij zeer gevoelig voor omgevings-
veranderingen, ook al is de situatie vrij stabiel. Zelfs minimale verstemming van de anten-
ne kan leiden tot verlies van prestaties.

buust tegen veranderingen in de omgeving. 
Waar andere antennetypes de neiging 
hebben om in frequentie te verlopen en 
stralingsvermogen te verliezen, zeker in de 
buurt van metaal, blijft een PIFA efficiënt 
uitstralen.

Er zijn veel verschillende toepassingen voor 
antennes in statische en verplaatsbare de-
vices met een variëteit aan communica-
tieprotocollen en frequenties. Afhankelijk 
aan welke situatie een apparaat kan wor-
den blootgesteld, is de keuze van van an-
tennetechnologie cruciaal om een stabiele 
draadloze verbinding te krijgen. Daarom is 
de antenne een van de belangrijkste onder-
delen van een draadloos systeem. Bepaalde 
antenne types, bijvoorbeeld keramische 
patch-antennes, zijn doorgaans slechts 
goed voor apparaten waar de stralings-
richting constant en altijd bekend is, zoals 
statische wandmontage-apparaten. Het PI-
FA-concept als een zeer omnidirectionele 
antenne met een heleboel gemengde pola-
risaties zal zijn waarde tonen in statische 
toepassingen, maar vooral in toepassingen 
die veel verplaatst worden en worden ge-
bruikt in voortdurend veranderende om-
gevingen, zoals wearables en mobiele toe-
stellen. Het feit dat deze type antenne zeer 
stabiel blijft, ongeacht de omgeving,  is ook 
een groot pluspunt voor dergelijke applica-
ties. 

Bron: Proant, via Acal BFI,
Tel.: (040) 2507400
www.acalbfi.nl

Op het D&E Event (www.deneonline.nl) op 
11 en 12 oktober geven Antti Silventoinen 
en Tommy Kärrma van Proant een presenta-
tie over het ontwikkelen van antennesyste-
men voor M2M- en IoT-toepassingen.

Figuur 1. De 

inverted-F 

monopoolan-

tenne.

Figuur 2. 

Een planaire 

inverted-F 

antenne.

Figuur 4. Voorbeeld van stralingspatronen en polarisatie van een PIFA. 
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