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Inleiding
Graag wil ik u welkom heten bij mijn oratie als deeltijdhoogleraar in het vakgebied
Elektromagnetisme in draadloze telecommunicatie. In dit zogenaamde eerste
college dat ik als hoogleraar geef wil ik u in 45 minuten uitleggen wat mijn vakgebied precies inhoudt en wat de uitdagingen zijn waar ik de komende jaren aan
wil werken. Ik zal dit zodanig proberen te doen dat u allen de rode draad van het
verhaal kunt blijven volgen, ook al bent u geen specialist.
Het minisymposium en de intreerede van vandaag zijn de tweede in een serie van
vier rondom de start van het Centrum for Wireless Technology Eindhoven (CWT/e)
eerder dit jaar. Peter Baltus, hoogleraar aan onze faculteit en tevens directeur van
het CWT/e heeft in mei 2008 hiervoor de aftrap gegeven.
In deze rede zal ik eerst vanuit een historisch perspectief het begrip draadloze
telecommunicatie ofwel radiocommunicatie toelichten. Vervolgens zal ik mijn
eigen vakgebied nader specificeren, waarbij ik ook de trends in dit gebied zal
omschrijven. Hieruit volgen dan de belangrijkste onderzoeksuitdagingen waar ik
me de komende jaren op wil gaan richten. Tenslotte wil ik nog even stilstaan bij
het onderwijs aan onze faculteit.
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Radio, een stukje historie
Het lijkt me verstandig om eerst het begrip radio nader toe te lichten. Als ik mijn
dochter zou vragen wat een radio is, dan zal ze zeggen dat een radio een apparaat
is waar leuke muziek uit komt. Als ik dezelfde vraag zou stellen aan een vakgenoot, dan zal blijken dat het begrip radio veel breder is. Met een radio bedoel ik
hier het complete ontvangst- en zendsysteem inclusief antennes ten behoeve van
draadloze overdracht van elektromagnetische signalen. We spreken dan ook vaak
van ‘radiocommunicatie’.
Op de vraag wie nu de uitvinder is van radiocommunicatie is geen eenduidig antwoord te geven. In feite kunnen we radio zien als een van de toepassingen van
elektromagnetisme, waarvan de inzichten zich in de negentiende eeuw ontwikkeld
hebben. Onbedoeld is de radiocommunicatie voor het eerst in de wetenschap aan
het licht gekomen in de achttiende eeuw. Het was nota bene een arts die hiermee
voor de dag kwam. De Italiaan Luigi Galvani was geneesheer en was gefascineerd
geraakt door de vraag of hij met behulp van elektriciteit ziektes kon genezen. In
zijn boek ‘De Viribus Electricitatis’ [1] uit 1791 vertelt hij over de vele anatomische

figuur 1
Impressie van Galvani’s
laboratorium [1]
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experimenten die hij verrichtte met dieren. Bij toeval ontdekte hij dat bij het prepareren van een dode kikker met een metalen scalpel de spieren samentrokken.
Dit gebeurde juist op het moment dat zijn assistent aan het spelen was met een
elektrische machine die zich in dezelfde kamer bevond. In figuur 1 ziet u de originele tekening van het laboratorium van Galvani.
Geïnspireerd door dit vreemde verschijnsel bedacht Galvani een experiment. Hij
plaatste een tweetal draden op een afstand van elkaar, die beide in het midden
waren onderbroken. De ene draad (‘zender’) werd verbonden met de elektrische
machine die door middel van wrijving elektriciteit kon opwekken, de andere draad
(‘ontvanger’) werd aangesloten tussen de zenuw van de achterpoten van een
kikker in de wervelkolom en een spier uit een van de achterpoten van de kikker.
Werd er nu aan de elektrische machine gedraaid dan ontstonden er vonken aan de
zenddraad. Tot zijn grote verbazing ontdekte Galvani dat bij iedere vonk aan de
zendzijde de achterpoot van de kikker bewoog aan de ontvangstzijde, ook bij
relatief grote afstanden. In feite bouwde Galvani zonder het zich te realiseren voor
het eerst in het bestaan van de mensheid een radiosysteem met een draad als
ontvangstantenne en een achterpoot van een kikker als detector.
De publicatie van Galvani zorgde in de achttiende eeuw voor veel onrust in de
wetenschappelijke wereld. Zijn experimenten werden dan ook wereldwijd door
velen herhaald. Je kon in die tijd dan ook maar beter geen kikker zijn!
Het effect van elektromagnetische velden op mens en dier is overigens nog steeds
een actueel onderwerp, getuige de hedendaagse maatschappelijke onrust over
gezondheidsrisico’s bij UMTS-frequenties.
Rond 1918 heeft de Fransman Lefeuvre de experimenten van Galvani op grotere
schaal herhaald. Hij plaatste de vonkzender op de Eiffeltoren terwijl de kikkerpoot
zich in Rennes bevond op ruim 300 km afstand. Het lukte hem om op deze wijze
een Morsecode over te zenden [2].
Het verschijnsel elektromagnetisme werd eigenlijk pas in de negentiende eeuw
begrepen, toen in 1864 naar aanleiding van de experimenten van Faraday, JamesClerck Maxwell de wiskundige onderbouwing van de tijds-dynamische relatie
tussen het magnetische en elektrische veld samenvatte in de inmiddels beroemde
‘Wetten van Maxwell’. Het was Heinrich Hertz die in 1887 experimenteel aantoonde dat de Wetten van Maxwell correct waren. Door het werk van Maxwell en Hertz
werd het voor het eerst duidelijk dat elektromagnetische velden golven zijn die
zich met de lichtsnelheid voortplanten. Hertz gebruikte in zijn experimenten onder
meer een opstelling met bekende technieken uit de optica. Hij gebruikte als
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zendantenne een cilindrische reflector waarin zich in het brandpunt een vonkzender met dipoolantenne bevond.
Door een hoge spanning over de vonkbrug aan te brengen ontstond door ionisatie
van de lucht een kortsluiting (een vonk). Vergelijk dit met de werking van een
bougie in een benzinemotor. Deze kortsluiting veroorzaakte kortstondig een elektrische stroom in de antenne, bij een frequentie die gelijk is aan de resonantiefrequentie van de antenne.
Hierdoor ontstonden er elektromagnetische velden die zich in de vrije ruimte konden voortplanten. Door het gebruik van een metalen reflector (‘spiegels’) werden
deze golven versterkt in een bepaalde richting, analoog aan het gebruik van spiegels bij lichtsignalen. Hertz toonde aan dat deze golven zich konden voortplanten
door op enige afstand een ontvangstantenne te plaatsen. Deze bestond weer uit
een cilindrische reflector met in het brandpunt een metalen ring met instelbare
vonkbrug. Door nu te meten bij welke schroefinstelling er een vonkje ontstond in
de ontvanger kon hij de relatieve sterkte van het elektromagnetische veld bepalen.
Op deze wijze heeft hij de wetten van Maxwell experimenteel geverifieerd en heeft
hij voor het eerst laten zien dat draadloze communicatie mogelijk is. Hertz kon
met zijn opstelling een afstand van meer dan 5 km overbruggen bij een frequentie
van ongeveer 430 MHz [3,4]. Helaas is Hertz op zeer vroege leeftijd gestorven
(36 jaar) waardoor hij zijn werk niet heeft kunnen voortzetten.
Een paar jaar later was het Marconi die wel brood zag in de ontdekkingen van
Hertz en zijn voorgangers. Marconi was geen wetenschapper pur sang zoals Hertz
en Maxwell, hij was een echte ingenieur die commerciële toepassingen zag voor
het overbrengen van informatie door middel van radiogolven. Hij verbeterde de
opstelling van Hertz grondig waardoor het hem in 1899 voor het eerst lukte om
signalen van Engeland naar Frankrijk over te zenden. In 1901 realiseerde Marconi
de eerste transatlantische radioverbinding tussen Poldhu in Engeland en
Newfoundland. Ook Marconi gebruikte een vonkzender die door middel van een
morsecode werd geschakeld. De antennes die Marconi hiervoor gebruikte waren
enorm groot, tot wel 65 meter hoogte bij een frequentie in de buurt van 1 MHz.
Deze antennes waren dus duidelijk niet onzichtbaar. De ingenieur Marconi ontving
in 1909 de Nobelprijs voor zijn werk.
Alhoewel de zend- en ontvangstinstallaties van Marconi en Hertz erg primitief
waren, kunnen we er mijns inziens toch nog steeds wat van leren. De antenne was
integraal onderdeel van de werking van de zender en ontvanger en het geheel
werd door één persoon integraal ontworpen. Tegenwoordig is dit wel anders.
Tegenwoordig zit er vrijwel altijd een 50 Ohm-transmissielijn of connector tussen
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de antenne en de zender of ontvanger. Indien we antennes onzichtbaar willen
maken, zullen we van dit 50 Ohm-dogma af moeten stappen. Ik zal hier later in
mijn betoog op terugkomen.
Na Marconi’s eerste experimenten is het allemaal erg snel gegaan, mede door
technische innovaties zoals de uitvinding van radiobuizen en later door de uitvinding van de transistor en geïntegreerde circuits. Er ontstonden vanaf de jaren
twintig van de vorige eeuw talloze nieuwe toepassingen die onze maatschappij
dramatisch veranderd hebben. Denk hierbij aan de start van radio- en later tvuitzendingen, de ontwikkeling van radar rond de Tweede Wereldoorlog en later
de opkomst van satellietcommunicatie (tv, GPS).
De radiotechnologie heeft ook in de fundamentele wetenschapwereld voor belangrijke doorbraken gezorgd. In 1965 ontdekten Arno Penzias en Robert Wilson, beide
werkzaam bij Bell Labs, tijdens het calibreren van een ontvangstsysteem voor
satellietcommunicatie dat er altijd een bepaalde onverklaarbare achtergrondruis
aanwezig was van 3.5 K die niet door de ontvanger of door de antenne zelf veroorzaakt kon zijn. Deze ruis bleek kosmische achtergrondstraling te zijn die een van
de belangrijkste aanwijzingen vormde van de oerknal-theorie in de astronomie [6].
Later hebben Penzias en Wilson hiervoor de Nobelprijs ontvangen. Ook is met
radio-astronomie de bekende 21 cm-waterstoflijn ontdekt met de bijbehorende
Dopplerverschuiving, zoals voorspeld door H.C. van der Hulst, student van de
bekende Nederlandse astronoom Jan Oort. De 21 cm-waarnemingen van externe
sterrenstelsels hebben onder andere het bestaan van donkere materie aangetoond. In Nederland hebben we nog steeds een vooraanstaande positie op het
gebied van de radio-astronomie, onder andere met de Westerborkradiotelescoop
en met de nieuw te bouwen LOFAR- en SKA-telescoop.
Recenter is de radiotechnologie in een stroomversnelling geraakt door de opkomst
van draadloos internet en, last but not least, de ontwikkeling van mobiele telefonie in de jaren negentig. Ruim honderd jaar na de ontdekking van radiocommunicatie is vrijwel iedereen altijd en overal bereikbaar. Wie kent er nog een puber
zonder een mobieltje?
De halfgeleiderindustrie heeft hieraan een belangrijke bijdrage geleverd. Door
de complete elektronica van de radiozenders en -ontvangers te integreren in zogenaamde geïntegreerde circuits (IC’s ofwel ‘chips’) is het mogelijk geworden om
tegen extreem lage kosten een compleet systeem te bouwen. Een compleet
ontvanger IC die FM/AM-radio kan ontvangen en omzetten in een audiosignaal
kost tegenwoordig nog minder dan een pak melk.

8

Ontwerp en modellering van
front-endstructuren
Alvorens in te gaan op de onderzoeksuitdagingen waarop ik me de komende
jaren wil gaan storten, is het noodzakelijk om mijn onderzoeksgebied nader te
definiëren. Mijn onderzoeksdomein beperkt zich hoofdzakelijk tot wat men onder
vakbroeders het ’front-end’ van een draadloos systeem noemt. Een goede Nederlandse vertaling heb ik hiervoor helaas niet. Volgens van Dale betekent front-end
‘initieel’ ofwel ‘start’. In de softwarewereld bedoelen we er ‘gebruikersinterface’
mee. Het front-end zoals ik dat in mijn betoog gebruik is dat deel van het totale
radiosysteem dat zich tussen de actieve elektronica en de vrije ruimte bevindt,
zoals schematisch weergegeven in figuur 2. Meestal zien we hierbij de volgende
onderdelen terug.
• Antenne, die zowel een elektromagnetisch signaal kan ontvangen als kan uitzenden. Dit kan ook een stelsel (Engels: array) van antennes zijn.
• Transmissielijnen en andere verbindingen (Engels: ‘interconnect’), die elektromagnetische signalen van het ene deel van het systeem naar het andere transporteren. Overigens vinden we transmissielijnen ook terug in de RF-elektronica.
• Antennefilter, dat zorgt voor de onderdrukking van ongewenste stoorsignalen
die buiten het gewenste frequentiegebied liggen.
• Aanpasnetwerk (Matching circuit), dat zorgt voor een optimale vermogensoverdracht van het ene blok naar het andere.
• Switch of duplexer, waarmee het ontvangst- en zendpad van elkaar gescheiden
worden.
• Balun (Balanced-to-Unbalanced), welke zorgt voor het omzetten van een ongebalanceerd signaal (draad boven een grondvlak) naar een gebalanceerd signaal
(twee parallelle draden zonder grondvlak).
Voor de leken onder u wil ik ter vergelijking graag de sproei-installatie uit de tuin
erbij halen. Deze bestaat uit een actief gedeelte, namelijk de waterpomp, en een
passief gedeelte, namelijk de PVC-pijpen (‘transmissielijn’), diverse koppelstukken
(‘matching en filter’), kranen (‘switch/duplexer’) en de sproeikoppen (‘antennearray’) die het water de vrije ruimte in spuiten. Dit passieve gedeelte kunnen we
nu zien als het ‘front-end’, vergelijkbaar met het front-end in radio’s. Het enige verschil is dat er in plaats van water, elektromagnetische golven doorheen gaan.
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Zoals ik al aangaf is het front-end een onderdeel van een compleet radiosysteem.
De andere onderdelen van het radiosysteem worden door collega’s van andere
vakgroepen aan deze universiteit onderzocht. Deze expertisegebieden worden
samengebracht in het recent opgerichte onderzoekscentrum CWT/e (Centre for
Wireless Technology Eindhoven) van de faculteit Elektrotechniek van de TU/e, zie
figuur 3. Het unieke van dit instituut is dat alle kennisgebieden van een compleet
draadloos systeem hierin samenkomen. Ik ben dan ook erg verheugd hier onderdeel van uit te maken.
figuur 3
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In het front-end is de antenne uiteraard het bekendste onderdeel, u bent er allen
bekend mee. Sterker nog, de kans is groot dat u er een stuk of vijf in uw broekzak
of tasje heeft zitten. Een moderne mobiele telefoon heeft namelijk een stuk of vijf
antennes en dit aantal zal de komende jaren alleen maar toenemen. Met een
recente mobiele telefoon, waarmee je uiteraard kunt bellen (GSM/UMTS), kun je
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ook gebruikmaken van andere diensten, zoals Bluetooth, WLAN, GPS en FM-radio.
Deze draadloze functies gebruiken verschillende frequentiebanden, waardoor er
meerdere antennes, en dus ook front-ends, nodig zijn. De technologieën die
gebruikt worden om dergelijke front-ends te realiseren zijn divers, variërend van
printplaat (PCB) tot IC-technologieën. De fysieke afmeting van het front-end hangt
uiteraard af van de gebruikte golflengte, maar is in de regel vrij groot en dus ook
relatief duur in vergelijking met de rest van het systeem. Vandaar ook een sterke
wens voor miniaturisatie van het front-end, met als uiteindelijke doel om het zo
klein mogelijk te maken; het liefst zelfs onzichtbaar. Ik zal hier later in mijn betoog
in meer detail op terugkomen.
Het front-end speelt op het terrein van modellering een brugfunctie. Ontwerpers
van actieve circuits zoals IC-ontwerpers gebruiken in de regel modellen die gebaseerd zijn op spanningen en stromen, zoals beschreven in de bekende spanning- en stroomwetten van Kirchhoff. Hierbij zijn de modellen gebaseerd op een
aaneenschakeling van discrete componenten waaronder weerstanden, condensatoren, spoelen en spanning- en stroombronnen. In de vrije ruimte, waar de elektromagnetische signalen zich voortplanten, gebruiken we deze begrippen niet.
In de vrije ruimte denken we in termen van elektromagnetische golven, die beschreven worden door de Wetten van Maxwell. Beide wetten met bijbehorende
ontwerptools komen bij elkaar in het front-enddomein.
Een goed ontwerp van een front-end kan alleen gemaakt worden indien we accurate modellen hebben waarmee we een optimaal ontwerp kunnen realiseren.
Hierbij willen ontwerpers ook nog eens een model hebben waarmee ze in een
kort tijdbestek een goed ontwerp kunnen maken. Hier zit dan ook de uitdaging.
In de afgelopen 25 jaar is er in de vakgroep Elektromagnetisme onder leiding van
prof.dr. Anton Tijhuis veel ervaring opgedaan op het gebied van ‘Computational
Electromagnetics’, waarbij de Wetten van Maxwell met een numerieke methode opgelost worden. Een voorbeeld hiervan is de zogenaamde ‘Momenten Methode’ [8].
Deze methode is gebaseerd op een integraalrepresentatie van de Wetten van
Maxwell. Het elektromagnetische veld in de vrije ruimte wordt hierbij uitgedrukt in
integralen over elektrische en magnetische oppervlaktestromen op een bepaald
oppervlak. Vervolgens wordt dit oppervlak onderverdeeld in een rooster van discrete segmenten, waarbij de stromen op ieder segment constant wordt verondersteld. Op deze manier vinden we dan een stelsel van lineaire vergelijkingen die we
numeriek kunnen oplossen. Tijdens mijn promotieonderzoek begin jaren negentig
heb ik deze methode toegepast voor het modelleren van microstripantennes en
phased-array antennes, waarbij ik zowel eindige als ook oneindige configuraties
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heb onderzocht [10,11]. Momenteel zijn er diverse commerciële softwarepakketten
verkrijgbaar die gebruikmaken van deze of een aanverwante methode. Voorbeelden hiervan zijn Momentum (Momenten Methode) [12] en HFSS (Eindige-elementen methode) [13]. Het nadeel van elektromagnetisch (EM) ontwerpen is dat het
erg tijdrovend is. De simulatie van een complexe structuur met een afmeting van
golflengte*golflengte (bijv. 5x5 mm2 @ 60 GHz) kost al snel een hele dag op een
moderne computer. Vandaar ook dat EM-tools vaak alleen ter verificatie worden
gebruikt en niet zozeer voor het ontwerpen zelf. Overigens wordt aan het opvoeren van de snelheid van numerieke EM-tools in de vakgroep Elektromagnetisme
aan deze universiteit hard gewerkt. In onze vakgroep zijn er een paar unieke concepten ontwikkeld, die specifiek binnen een ontwerptoepassing een aanzienlijke
versnelling (‘van uren naar minuten’) gaat opleveren.
Een goed compromis tussen nauwkeurigheid en snelheid kan verkregen worden
door een parametrisch equivalent model van de structuur te maken, gebruikmakend van spoelen, condensatoren en weerstanden. De waarden van de componenten zijn dan gebaseerd op eerder gedane EM-simulaties.
De optimale ontwerpmethodiek van een front-end kunnen we als volgt samenvatten [14]. Uitgaande van een specificatie wordt een keuze gemaakt voor een
circuit topologie. Een optimaal circuit wordt dan bepaald met behulp van een
parametrisch equivalent model (L,C,R). Daarna volgt het layout-ontwerp, waarop
een complete EM-simulatie gedaan wordt, bijvoorbeeld door gebruik te maken van
de eerder genoemde Momenten Methode. Na een aantal iteraties volgt hieruit het
definitieve layout-ontwerp dat geproduceerd kan worden in een PCB- of IC-fabriek.
De meetresultaten kunnen daarna aanleiding zijn voor verdere iteraties in het
ontwerpproces.
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Trends in radiocommunicatie
Graag wil ik nu ingaan op de trends die we zien in draadloze systemen. Belangrijk
is om te weten wat dit betekent voor de front-ends.
Kijken we allereerst naar de frequentiebanden waarin de signalen worden uitgezonden, dan zien we dat zowel de operationele frequentie zelf alsook de bijbehorende kanaalbandbreedte steeds verder toenemen. De bandbreedte bepaalt
de hoeveelheid informatie die per seconde verzonden kan worden.
Het begon vroeger allemaal bij zeer lage frequenties in het kHz-gebied, bij de minder jeugdigen onder u ook wel bekend als het lange-golf- of midden-golfbereik.
Vanaf de jaren negentig tot nu toe zien we dat met name het frequentiebereik van
1-5 GHz in gebruik wordt genomen voor onder andere mobiele telefonie (onder
andere GSM) en voor draadloos internet (WiFi). De trend naar hogere frequenties
wordt enerzijds ingegeven door schaarste van beschikbare frequentiebanden
onder de 1 GHz, maar uiteraard ook door de toenemende vraag naar datasnelheid
en dus bandbreedte. Omdat hierbij de absolute en niet de relatieve bandbreedte
van belang is bieden hogere frequenties dus duidelijk voordelen. Momenteel is
het zo dat de beschikbare bandbreedte voor draadloze toepassingen met ongeveer een factor twee per achttien maanden toeneemt. Deze wet staat bekend als
de wet van Edholm, vergelijkbaar met de welbekende wet van Moore uit de halfgeleiderindustrie [15].
Mijn verwachting is dan ook dat we in de komende vijf tot tien jaar met name bij
hogere frequenties nieuwe toepassingen zullen gaan zien. Bijvoorbeeld in de
60 GHz-band, waar een absolute bandbreedte tot wel 7 GHz beschikbaar is, wordt
momenteel veel onderzoek gedaan. Met het beschikbaar komen van deze technologie zal het mogelijk zijn om in een paar seconden een complete DVD draadloos
te downloaden.
De toename van de frequentie heeft verregaande consequenties voor het frontend. De meest aantrekkelijke is wel dat de antenne zodanig klein wordt dat het
mogelijk wordt om deze monolithisch te integreren met de rest van de radio in een
geïntegreerd circuit (IC). Maar omdat het effectieve antenne-oppervlak nu zo klein
is zal het voor een aantal toepassingen noodzakelijk zijn om meerdere antennes te
gebruiken, in een zogenaamde phased-array configuratie. Ik zal op het phased-
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array concept en de integratie van de antenne in een IC later in mijn betoog uitgebreid terug komen.
Een andere trend, die gedeeltelijk gekoppeld is aan de toename in frequentie en
bandbreedte, is de ontwikkeling van de communicatie-afstand tussen zender en
ontvanger. Was het in 1923 mogelijk om vanuit Kootwijk rechtstreeks draadloos te
communiceren met Nederlands-Oost-Indie, momenteel is het bereik van een
draadloos communicatiesysteem zoals bijvoorbeeld WLAN niet groter dan
10-100 meter. In de mobiele telefonie zien we een soortgelijke trend. De beschikbare datasnelheid en dus bandbreedte neemt toe, terwijl de celgrootte die met
een enkel basisstation te bedienen is steeds kleiner wordt. Deze ontwikkelingen
hebben een aantal belangrijke consequenties. Doordat ieder basisstation in het
algemeen verbonden is met een vaste verbinding met een grote bandbreedte,
hebben we dus steeds meer vaste verbindingen nodig om al die kleine draadloze
netwerken met elkaar te verbinden. Dus hoe meer draadloos, des te meer ’draden’
we nodig hebben! Ten tweede zullen we een explosie zien van het aantal antennes
per inwoner. Indien ik mezelf beschouw als een representatieve gebruiker van
draadloze applicaties, dan tel ik voor mijn gezin in 2008 een totaal van 26 antennes, waarbij ik mijn verzameling buizenradio’s nog niet eens meegeteld heb.
Uitgaande van de eerder genoemde trends in bandbreedte en celgrootte, zal een
typisch Nederlands huishouden in 2018 meer dan 300 antennes in gebruik hebben. De informatiebits vliegen u dus letterlijk links en rechts om de oren.
De sterke toename van het aantal basisstations heeft ook een keerzijde. Alleen al
voor mobiele telefonie zijn er jaarlijks meer dan 850.000 nieuwe basisstations
nodig [16], waarvan de helft voor macrocellen. Een basisstation voor een macrocel
heeft een energieverbruik dat kan oplopen tot wel 5 kW of meer. Dit betekent
grofweg dat we per jaar een toename hebben van 2.5 GW aan elektriciteitsconsumptie, waarbij ik dan het stroomverbruik van de mobiele telefoons zelf buiten
beschouwing laat. Dus alleen al voor de nieuwe basisstations zullen we de komende tien jaar wereldwijd meer dan vijftig nieuwe middelgrote kolencentrales nodig
hebben. Het is dan ook extreem belangrijk dat de wetenschap aan nieuwe draadloze technologieën werkt die de efficiëntie, uitgedrukt in de hoeveelheid energie
die het kost om 1 bit aan informatie te communiceren, sterk verbeteren.
Draadloze systemen moeten bij voorkeur niet zichtbaar zijn. Veel mensen vinden
een antenne op het dak van een huis niet mooi. In Nederland hebben we ze dan
ook bijna niet meer, afgezien van schotelantennes voor satelliet-tv-ontvangst.
In diverse plaatsen in Nederland is er de afgelopen jaren onrust ontstaan door
de plaatsing van UMTS-masten. Los van het feit of deze systemen gezondheids-
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problemen kunnen veroorzaken, zijn ze momenteel wel erg zichtbaar. Vandaar ook
de wens voor ‘onzichtbare’ antennesystemen die bij voorkeur ook nog eens minder elektromagnetische energie uitstralen.
Eenzelfde ontwikkeling hebben we gezien in het klein, bijvoorbeeld in een mobiele
telefoon of in een navigatiesysteem met GPS. Hadden de eerste exemplaren uit de
jaren negentig nog zichtbare antennes, momenteel zijn alle antennes ingebouwd
en voor de consument niet meer zichtbaar. Een belangrijke innovatie die dit mogelijk gemaakt heeft zijn microstripantennes. Dit concept is ontwikkeld in de jaren
tachtig en negentig en maakt het mogelijk om een antenne te integreren op
dezelfde printplaat (PCB) waarop ook de elektronische componenten zich bevinden. Ik heb hier tijdens mijn promotieonderzoek ook een bijdrage aan mogen
leveren [9]. Figuur 4 laat een dwarsdoorsnede zien van een microstripantenne.
De microstripantenne bestaat uit een metalen plaat, ook wel ‘patch’ genoemd,
met een lengte van ongeveer een halve golflengte die boven een metalen grondvlak geplaatst is. Hiertussen bevindt zich een diëlektricum, hetgeen in het geval
van een mobiele telefoon relatief goedkoop PCB-materiaal is. Een variant op de
microstripantenne is de elektromagnetisch gekoppelde (EMC)-microstripantenne.
Hierbij is de transmissielijn niet rechtstreeks verbonden met de metalen patch,
waardoor zogenaamde ‘connectorless’ configuraties mogelijk zijn.
Een andere bekende variant van de microstripantenne is de PIFA-antenna [17].
In de toekomst zal een verdere integratie van antenne en front-end noodzakelijk
zijn zowel vanwege de toename van de operationele frequentie en bandbreedte,
alsmede vanwege de noodzaak van verdergaande kostenreductie.
figuur 4
Microstripantenne
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figuur 5
Ontwikkeling van de
maximale frequentie
van een Silicium ICtechnologie (fT) en de
applicatiefrequentie
[18, 19].
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Een laatste belangrijke trend die ik met u wil bespreken betreft de ontwikkelingen
in de analoge en digitale elektronica en dan in het bijzonder de stormachtige ontwikkeling van de halfgeleiderindustrie. Velen van u zullen bekend zijn met de wet
van Moore voor Silicium IC-technologieën. Gordon Moore is een van de oprichters
van Intel. Hij voorspelde in mijn geboortejaar 1965 dat iedere twee jaar het aantal
transistors per vierkante millimeter IC-oppervlak verdubbelt. Tot nu toe is zijn wet
akelig nauwkeurig gebleken. Behalve dat we steeds meer elektronica in een IC
(chip) kunnen stoppen heeft Moore’s law nog een andere consequentie die ook
zeer relevant is voor radiocommunicatie. Doordat de transistoren steeds kleiner
worden, kunnen ze ook bij steeds hogere frequenties schakelen. Enerzijds zijn we
hierdoor in staat om steeds snellere digitale IC’s te ontwikkelen, anderzijds kunnen we met dezelfde IC-technologie ook ontvangers en zenders maken voor draadloze radiocommunicatie bij steeds hogere frequenties. In figuur 5 ziet u de ontwikkeling van de transitiefrequentie fT van IC-technologieën over de jaren voor standaard CMOS- en BiCMOS- C-technologieën [19]. In dezelfde figuur staan tevens
verschillende draadloze applicaties aangeduid die de komende jaren ontwikkeld
zullen gaan worden. Om daadwerkelijk elektronische circuits te kunnen bouwen in
een bepaalde IC-technologie moet de transitiefrequentie fT ergens tussen een
factor 2 tot 10 boven de applicatiefrequentie liggen. Dus om een radio-ontvanger
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voor 60 GHz te maken hebben we een IC-technologie nodig met een fT tussen de
120 en 600 GHz. Deze IC-technologieën zijn inmiddels beschikbaar voor massaproductie, voorbeelden hiervan zijn CMOS045 en Qubic4X.
We kunnen dus stellen dat de ontwikkeling van Silicium IC-technologie gelijke tred
houdt met de behoefte om draadloze systemen met meer bandbreedte bij een
hogere operationele frequentie te laten werken. Alleen hierdoor zal het mogelijk
zijn om nieuwe en betaalbare draadloze systemen op de markt te brengen.
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Uitdagingen voor de toekomst:
onzichtbare antennes
Op basis van de trends die ik zojuist geschetst heb, kunnen we een aantal belangrijke uitdagingen voor het front-end van radiosystemen definiëren. Ik wil er hier
een tweetal bespreken die beide te maken hebben met het minder zichtbaar, of
zelfs onzichtbaar maken van antennesystemen.
Allereerst moeten we definiëren wat we precies met onzichtbaar bedoelen. Je kunt
iets niet zichtbaar maken door het te bedekken, denk bijvoorbeeld aan de antennes die in diverse RFID-toepassingen (zoals de OV-chipkaart) gebruikt worden.
Deze antennes zijn best groot, maar niet als zodanig zichtbaar. Een andere wijze
van onzichtbaar zijn is wanneer het niet meer door het menselijk oog waarneembaar is. Laten we met dit laatste aspect beginnen.

Antenne-on-Chip (AoC)
In de meeste draadloze systemen zoals we die momenteel kennen is de antenne
veruit de grootste component van het radiosysteem. Met IC- en System-in-Package
(SiP)-technologieën kunnen we een radiosysteem erg klein maken, maar de antenne blijft een probleem [20]. Hoe kunnen we deze nu kleiner maken? Het grote
probleem is dat we signalen willen overbrengen van een transmissielijn op een IC
of op een printplaat naar de vrije ruimte, waarbij de golflengte in de vrije ruimte
bepaald wordt door de lichtsnelheid, die we nu eenmaal niet kunnen veranderen.
Antennes zijn vaak resonante structuren wat betekent dat er minimaal een halve
golflengte op moet passen. Hierdoor is de antenne-afmeting direct gekoppeld aan
de frequentie, een verdubbeling van de frequentie betekent een halvering van de
antenne-afmeting.
Het is uiteraard mogelijk om een elektrisch kleinere antenne te gebruiken, waarbij
de afmeting significant kleiner is dan een halve golflengte. Over deze vraag is al
vanaf de Tweede Wereldoorlog nagedacht. Dit heeft geresulteerd in de bekende
‘Chu-Harrington’-limiet. Deze limiet zegt dat je een antenne niet ongestraft kleiner
kunt maken. De prijs die men betaalt bij het gebruik van een elektrisch kleine
antenne is dat de antenne extreem frequentieafhankelijk wordt, we zeggen dan
dat de antenne een kleine bandbreedte heeft. Vergelijk dit met de ontvangst van
FM-zenders in een autoradio. Indien de antenne een te kleine bandbreedte heeft,
dan kun je bijvoorbeeld wel Radio 2 ontvangen, maar verder niets. Een elektrisch
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kleine antenne heeft een zeer sterk nabij reactief elektromagnetisch veld, equivalent aan een elektrisch circuit met een hoge kwaliteitsfactor Q, hetgeen resulteert
in een kleine bandbreedte. Sommigen denken slim te zijn door een serieweerstand
aan te sluiten op de antenne. Dit vergroot zeker de bandbreedte, maar het maakt
de antenne niet beter, omdat de energie nu in de weerstand verdwijnt, en niet
wordt uitgezonden door de antenne. De antenne heeft dan een slecht rendement,
hetgeen niet gewenst is.
U zou nu dus kunnen denken dat antennes niet onzichtbaar gemaakt kunnen
worden. Echter, niets is minder waar. Ik zal nu uitleggen hoe het toch kan.
De eenvoudigste manier om een antenne klein te maken is door de frequentie te
verhogen. Laat dit nu ook net de trend zijn in de draadloze communicatie, zoals ik
dat eerder in mijn betoog heb laten zien. Gedreven door deze trend zullen we de
komende jaren dan ook een verdergaande miniaturisatie zien met als ultieme
oplossing een Antenne-on-Chip (AoC). Dan kunnen we met recht spreken over een
onzichtbare antenne. Laten we eerst eens naar de economische kant van de zaak
kijken. De prijzen van IC-processen dalen jaarlijks. In 2015 zal voor een IC-technologie die geschikt is voor hoge frequenties een prijs gevraagd worden ergens tussen de 1 en 3 eurocent per mm2. Samen met de fundamentele limiet van antennes
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kunnen we dan uitrekenen wat de kosten zijn van het integreren van een antenne
op een IC, zie figuur 6.
Bij 60 GHz ligt de kostprijs dus ergens tussen de 1.5 en 6.5 eurocent in 2015.
Nu zult U denken dat dit erg goedkoop is, maar in de IC-wereld telt elke cent.
De kostprijs van een radio-IC voor draadloze communicatie ligt ergens tussen de
0.30-2 euro, wat laat zien dat het economisch interessant wordt om de antenne
mee te integreren bij frequenties boven pakweg 10 GHz.
Tel hierbij op dat het verpakken (‘Packaging’) van het IC veel eenvoudiger en dus
goedkoper is wanneer de antenne geïntegreerd wordt op het IC, hetgeen met
name bij hogere frequenties relevant is (f > 10 GHz). We kunnen dan zelfs bij hoge
frequenties gebruik blijven maken van goedkope draadbondtechnologieën.
Afgezien van de economische haalbaarheid zie ik voor dit principe een aantal
grote technische voordelen. Ten eerste hebben we geen RF-interconnectie meer
van het IC naar de buitenwereld. Deze verbindingen tussen het IC en de applicatie
er omheen zorgen bijvoorbeeld bij 60 GHz voor een verlies dat snel kan oplopen
tot 3 dB of meer. Hierdoor zal de typische reikwijdte van het draadloze radiosysteem halveren. Door de antenne rechtstreeks op het IC te plaatsen hebben
we deze verbindingen niet meer nodig.
Een ander voordeel is dat we eindelijk van het 50 Ohm-dogma verlost zijn. Op dit
moment is het zo dat in vrijwel de gehele RF- of microgolfgemeenschap ‘50 Ohm’
gebruikt wordt als interface tussen de verschillende subsystemen, inclusief de
antennes. Het gebruik van 50 Ohm-interfaces is historisch in ons vakgebied geslopen. Vrijwel iedereen conformeert zich hieraan, maar niemand vraagt zich af
waarom we dit eigenlijk gebruiken. Wanneer we het 50 Ohm-dogma loslaten ontstaat er een nieuwe wereld van mogelijkheden. Zo kunnen we bijvoorbeeld een
optimale lage-ruisversterker ontwerpen die rechtstreeks, dus zonder transmissielijn ertussen, verbonden is met een inductieve differentiële antenne. Hierdoor ontstaat een zeer compact ontwerp van een ontvanger met geïntegreerde antenne op
een IC, die een veel betere gevoeligheid heeft dan traditionele ontwerpen tegen
lagere kosten. Voorwaarde is wel dat ontwerpers uit de verschillende disciplines
intensief met elkaar samenwerken. Het nieuwe instituut CWT/e kan hierbij een
belangrijke rol spelen, omdat alle noodzakelijke disciplines daarin op topniveau
aanwezig zijn.
Behalve voordelen kleven er ook nadelen, of liever gezegd wetenschappelijke
uitdagingen, aan de integratie van antennes en front-ends op een IC. De belangrijkste uitdaging is wel om een goed antennerendement (Engels: efficiency) te
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realiseren bij gebruik van een standaard Silicium (Bi-) CMOS IC-proces. Initiële
resultaten behaald aan de TU/e laten zien dat het zeker mogelijk is om een antennerendement boven de vijftig procent te realiseren met bestaande IC- en backendprocessen van NXP Semiconductors.

Phased-arrays
Een andere manier van iets onzichtbaar maken ontstaat wanneer de functionaliteit
van een voorwerp niet opvalt. Denk bijvoorbeeld aan een designradiator in een
badkamer, deze verwarmt de ruimte maar doet tevens dienst als handdoekenrekje. Voor een aantal draadloze toepassingen is het wenselijk om vanwege maatschappelijke redenen het antennesysteem ook minder opvallend te maken. Al eerder noemde ik de maatschappelijke ophef rondom UMTS-antennes. Door deze een
prominente plaats te geven dichtbij of zelfs op bestaande woningen ontstaat er
veel onrust bij de mensen over de invloed van UMTS-signalen op de volksgezondheid, terwijl wetenschappelijk bewijs hiervoor ontbreekt. Afgezien van terechte of
onterechte bezorgdheid over de gezondheid zijn deze antennemasten vaak ook
erg lelijk om te zien. Een ander voorbeeld vormen de welbekende satelliet-tvschotels die in bepaalde wijken van grote steden op vele huizen te vinden zijn.
Vanuit welstand is hierop veel commentaar, waardoor er al diverse appartementencomplexen zijn waar het gebruik van schotelantennes niet is toegestaan. Ook hier
is vanuit de consument en vanuit de satelliet-tv-exploitanten behoefte aan minder
zichtbare, onopvallende, antennesystemen.
Een technologie die zich hiervoor leent zijn de zogenaamde phased-array antennes. In de afgelopen decennia is er veel onderzoek gedaan aan phased-arrays, ook
in Nederland. We kunnen zelfs zeggen dat Nederland een vooraanstaande positie
inneemt op dit gebied. De toepassing van phased-array technologie is tot nu toe
vooral beperkt gebleven tot militaire en andere professionele toepassingen, zoals
bijvoorbeeld radio-astronomie en satellietcommunicatie. Hieraan heb ik tijdens
mijn promotiewerk en in de jaren daarna een bijdrage kunnen leveren.
Hoe werkt een phased-array systeem eigenlijk? In figuur 7 is het blokdiagram van
een een-dimensionale (lineaire) phased-array antenne getekend. Het lineaire
phased-array systeem bestaat uit een K-tal identieke antenne-elementen op
onderlinge afstand dx van elkaar. Voor het gemak veronderstellen we even dat de
antenne-elementen isotrope stralers zijn, die in alle richtingen even gevoelig zijn.
Achter ieder antenne element bevindt zich een bepaald elektronisch circuit dat
zorgt voor een complexe weging van het ontvangen signaal sk. De complexe
weging bestaat uit een amplitude weging (Engels: ‘Taper’) en een fasedraaiing of
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tijdsvertraging. Stel nu dat er een elektromagnetische vlakke golf invalt op het
array onder een hoek θ0 met de z-as. Doordat de vlakke golf onder een hoek invalt
zal deze eerder aankomen bij antenne-element K dan bij de andere elementen.
Zo zit er dus een tijdsverschil ofwel een faseverschil tussen de ontvangen signalen
van alle opeenvolgende antenne-elementen. Door deze faseverschillen te compenseren in het elektronische circuit kunnen we ervoor zorgen dat alle signalen weer
in fase komen en daarna in fase kunnen worden opgeteld in het optelnetwerk.
Uiteraard kunnen we dit doen voor iedere willekeurige hoek van inval, waardoor
we als het ware de gevoeligheid van de antenne, ofwel de antennebundel elektronisch kunnen sturen. Een phased-array antenne is dus eigenlijk een soort platgeslagen schotelantenne, met als grote verschil dat de ‘kijkrichting’ niet mechanisch,
maar elektronisch kan worden ingesteld, dus zonder de antenne te bewegen.
Het elektronisch compenseren van de fase en amplitude kan ook in het digitale
domein worden uitgevoerd, we spreken dan over digitale bundelvorming. Het
voordeel van digitale bundelvorming is dat het nu erg eenvoudig wordt om in
meerdere richtingen tegelijkertijd te kijken.
figuur 7
Lineaire phased-array
met elektronische
bundelsturing
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Een voorbeeld van een tweedimensionale phased-array is het in Nederland ontwikkelde APAR-systeem (www.thalesgroup.com/netherlands). APAR (Advanced
Phased Array Radar) is een supermodern radarsysteem met elektronische bundelsturing die momenteel gebruikt wordt op Nederlandse fregatten. Ik heb in de jaren
negentig een bijdrage mogen leveren aan de ontwikkeling van dit systeem.
Zoals gezegd is het phased-array concept in de afgelopen dertig jaar tot volwassenheid gekomen met name vanuit professionele toepassingen. Ik verwacht
echter dat er in de komende tien jaar een doorbraak zal komen van de phasedarraytechnologie in een aantal commerciële draadloze toepassingen. Ik wil er hier
een tweetal met u bespreken.
Een van de eerste commerciële toepassingen zijn basisstations voor mobiele communicatie. U kent deze lelijke masten wel. De huidige basisstations bevatten een
wirwar van antennesystemen. Het zou toch veel mooier zijn als we dit zouden kunnen vervangen door een ‘design-basisstation’, waarbij gebruik wordt gemaakt van
de phased-array technologie. Bijkomende voordelen zijn dat de capaciteit (aantal
mobiele telefoons per basisstation cel) enorm toeneemt, doordat we nu meerdere
gerichte antennebundels kunnen maken. Hierdoor is het ook mogelijk om in een
cel dezelfde frequentieband meerdere keren te gebruiken. Voor operators betekent dit een enorm kostenvoordeel, omdat er veel minder basisstations nodig zijn.
Tevens, niet onbelangrijk tegenwoordig, zal het energieverbruik per basisstation
enorm afnemen. Op dit moment is het rendement van een basisstation voor
mobiele communicatie niet meer dan een schamele twee procent. Dit betekent dat
98 procent van de energie verloren gaat als warmte. Ik had u al eerder verteld dat
er de komende tien jaar minstens 12.500 nieuwe grote windmolens nodig zijn voor
de energievoorziening van basisstations. Door gebruik te maken van phasedarrays kunnen we de radiogolven gericht naar de gewenste mobiele gebruiker
sturen, hetgeen resulteert in een hogere antennewinst. Een factor tien moet hier
zeker haalbaar zijn. Hierdoor zal er door basisstations veel minder energie uitgestraald worden en dan ook nog alleen in de richting waar zich daadwerkelijk een
gebruiker bevindt. Dit helpt de onrust over mogelijke gezondheidseffecten te verminderen.
Een andere gebied waarin phased-arrays in het komende decennium zullen gaan
doorbreken betreft millimetergolftoepassingen, bijvoorbeeld 60 GHz-ultrabreedband draadloze communicatie, 77 GHz-autoradar en 94 GHz-imaging. Autoradar
treft u nu reeds al aan in de Mercedes S-klasse. Deze systemen zijn nu nog vrij
prijzig, voor een echte doorbraak is het dus nodig om met kosteneffectieve op-
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lossingen te komen. Bij autoradar kunnen we elektronische bundelvorming met
behulp van phased-array technologie gebruiken. Omdat het systeem bij 77 GHz
werkt, zijn de individuele antenne-elementen nu echter zo klein dat het mogelijk
moet zijn om een complete phased-array antenne met bijbehorende elektronica te
integreren op een IC. We spreken in dat geval niet meer over een AoC maar over
een ‘Phased-Array-on-Chip’. Als alternatief of tussenstap kunnen de antennes ook
geïntegreerd worden in de verpakking van het IC, we spreken dan over een Antenne-in-Package (AiP). IC-technologieën die antenne-integratie mogelijk maken zijn
inmiddels ook beschikbaar. Ik noem hierbij als voorbeeld de SiGe:C technologie
(Qubic4Xi) van NXP [22].
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Wetenschappelijk onderwijs
Tot nu toe heb ik U laten zien waar de onderzoeksuitdagingen in mijn vakgebied
liggen. Nu wil ik iets vertellen over het onderwijs. De belangrijkste taak van een
universiteit is en blijft naar mijn mening het geven van onderwijs. Deze universiteit
dient studenten klaar te stomen voor bijvoorbeeld een carrière in het bedrijfsleven, waar een schreeuwend tekort is aan ingenieurs. Het wetenschappelijk
onderzoek is hierbij ondersteunend, waarbij studenten leren onderzoek te doen
op topniveau.
Er zijn een paar zorgelijke ontwikkelingen. Ten eerste blijkt het al jaren moeilijk
te zijn om Nederlandse jongeren te interesseren voor het vak elektrotechniek.
De instroom van studenten Elektrotechniek op de drie technische universiteiten
is laag. Waarom kiezen studenten niet massaal voor het vak elektrotechniek?
Een paar mogelijke redenen wil ik noemen:
• Oubollig imago. Elektrotechniek klinkt niet erg hip. Studenten klagen ook over
de zichtbaarheid van het vakgebied. Hier ligt ook een rol voor deeltijdhoogleraren uit het bedrijfsleven. Die kunnen meehelpen om de maatschappelijke
relevantie duidelijker te maken.
• Hoog ’nerd’-gehalte. Ik durf dit te betwijfelen. Elektrotechnici staan in het algemeen met beide benen in de maatschappij en zijn na hun studie vaak erg breed
inzetbaar.
• Bijna geen vrouwelijke studenten en dus later ook nagenoeg geen vrouwelijke
collega’s. Ik denk dat het met name voor vrouwen een drempel is.
Een andere mogelijk zorgelijke ontwikkeling waar op de universiteit veel over
gesproken wordt is het onderwijsniveau, en dan met name het wiskundeniveau
van VWO-scholieren en het niveau van de opleiding Elektrotechniek zelf. Toen
ikzelf Elektrotechniek studeerde bestond het eerste studiejaar zeker voor de helft
uit wiskundevakken. Tegenwoordig is dit anders, de hoeveelheid wiskundevakken
is tot een minimum beperkt. De vraag is of dit erg is. Door mijn ervaring in het
bedrijfsleven weet ik dat de gemiddelde ingenieur na zijn studie niet veel met zijn
wiskundige kennis doet. Dit komt omdat je bijna niets meer met de hand hoeft uit
te rekenen. Ontwerpers van IC’s, bijvoorbeeld, gebruiken allerlei computerprogramma’s die alle sommetjes doen. Vroeger bestonden deze ‘ontwerptools’ niet en
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moesten er vaak eenvoudige mathematische modellen worden gemaakt om een
probleem op te lossen.
Anderzijds is het zo dat je wel moet blijven nadenken, ook al zijn er allerlei mooie
ontwerptools. Voor het oplossen van elektromagnetische problemen zijn er diverse commerciële softwaretools beschikbaar. Uit eigen ervaring kan ik zeggen dat
hier regelmatig onzin uitkomt. Het is belangrijk dat de ingenieur die deze ontwerptools gebruikt bij benadering weet wat voor antwoord er uit moet komen. Mijn
inziens leer je de basis van je vak en dus ook van de wiskunde alleen tijdens je
opleiding. Dan heb je er de tijd en rust voor. Later lukt dit niet meer.
Een ander belangrijk facet van onderwijs is de experimentele kant. De twee motto’s van mijn vroegere mentor Dr. Martin Jeuken waren dan ook “Meten is Weten”
en “Meten is Zweten”. Beide motto’s zijn nog altijd van toepassing. Het RF-vak leer
je pas echt als je daadwerkelijk hardware maakt en meet. Vooral van de fouten
leer je. Vandaar ook dat ik erg verheugd ben dat we hier in Eindhoven een groot
aantal experimentele faciliteiten beschikbaar hebben, waaronder een
antennemeetkamer, een propagatielaboratorium en een millimetergolf waferprobe-opstelling. Deze zaken maken de studie fascinerend voor jongeren.
Mijn eigen bijdrage aan het onderwijs als deeltijdhoogleraar zal zich beperken tot
het begeleiden van studenten, het participeren in nationale en Europese projecten
en het herzien van het college ‘Elektromagnetische golven en antennes’.
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