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FM, DAB, RKE a TV antén pro 

vícevrstvé čelní sklo

Řešení společnosti ALTAIR – 

program FEKO a jeho nástroj 

Windscreen Analysis, 

víceportová metoda pro efektivní 

modelování a analyzování pro 

různé konfigurace 

Výhody

Lepší výkon antény již v rané 

vývojové fázi

Vyspělé uspořádání antény, 

testy vyzařování EMC 

Integrace antény do čelního 

skla se stala populární kvůli 

lepšímu vzhledu a také pro 

větší plochu antény, která 

zajistí lepší příjem signálu. 

Konstruování takových antén 

je však komplexní proces 

vyžadující schopnost 

analyzovat elektromagnetické 

interakce mezi tenkými 

dielektrickými vrstvami, 

tenkými zapuštěnými vodiči a 

okolní karosérií. 

Společnost Daimler, lídr v 

automobilovém průmyslu, 

dlouhodobě spolupracuje s 

firmou Altair na simulacích 

antén pro vozidla a jejich 

elektromagnetické 

kompatibility (EMC). Stala se 

tak jedním z prvních výrobců, 

který ve vývoji antény včelním 

skle přešel od procesu 

prototypování na proces řízený 

simulací. Tato změna přístupu 

umožnila vytvořit vyspělé 

uspořádání antény s vysokou 

výkonností již v rané vývojové 

fázi. Simulované testy 

vyzařování EMC jsou pro 

uspořádání antén a jejich 

kombinaci určující. 

Optimalizace 

uspořádání pro 

systémy s 

víceportovými 

anténami 

Ve frekvenčním rozsahu FM, 

DAB, RKE a TV antén tvoří část 

antény i karoserie. To vede k 

tomu, že antény ve skle musí 

být často přizpůsobeny nebo 

přepracovány pro každou řadu 

a variantu automobilu zvlášť. I 

různé druhy skel (např. 

jednovrstvé nebo vícevrstvé) 

mají vliv na výkonnost antény a 

mohou měnit jejich 

impedance. Kromě toho jsou 

pro různé typy vozidel 

potřebné různé koncepce 

antény. Například v čelním skle 

kabrioletu budou vyžadovány 

přídavné antény, protože zadní 

okno není k dispozici (obrázek 

1). Anténní systémy obsahují 

různé antény, které se 

navzájem ovlivňují, což činí 

nezávislou optimalizaci FM, 

DAB, RKE a TV antén velmi 

neefektivní a časově náročnou.  

Společnost Daimler, která 

chtěla optimalizační proces 

vývoje víceportové antény 

ještě více zefektivnit, požádala 

o pomoc společnost Altair, 

který si drží vůdčí postavení na 

trhu simulačních softwarů. 

Vedle množství variant, které 

bylo nutné vzít v úvahu, bylo 

dalším problémem přesné



„Postup optimalizace antény vyvinutý společností Altair ProductDesign 

pomocí programu FEKO, a jeho nástroje Windscreen Analysis Tool, se stal 

standardním postupem pro vývoj všech uspořádání antén do čelních skel“. 

 

 

 

 

 

modelování vícevrstvého skla a 

jeho vliv na anténu. Typické 

vícevrstvé konfigurace mají 

zpravidla dvě skleněné vrstvy a 

tenkou PVB vrstvu. Varianty s 

IR filtrem navíc často obsahují 

velmi tenké kovové vrstvy. 

Použití tradičních 

modelovacích přístupů (tetra 

nebo trojúhelníkové sítě) pro 

tyto struktury je velmi složité a 

vede k milionům neznámých. 

Proto společnost Altair 

ProductDesign navrhla, že by 

tyto problémy mohly být 

řešeny programem FEKO, 

pomocí nástroje Windscreen 

Analysis Tool, který byl 

společně vyvinut v rámci sady 

nástrojů pro simulaci  

 

elektromagnetických jevů v 

HyperWorks. Řešení analyticky 

interpretuje dielektrické 

vlastnosti více vrstev, což 

umožňuje velmi efektivní 

simulaci antény v čelním skle. 

Kromě toho musí být kvůli 

vyhodnocení jednotlivých 

antén zohledněna celá 

soustava. Pro větší efektivitu 

implementoval Altair 

ProductDesign i zpracování 

výsledků pro více portů, které 

umožnilo zhodnocení různých 

konfigurací portů bez 

opětovného spuštění řešiče. 

Tato metoda byla mimořádně 

užitečná při zvažování 

nejlepších konfigurací 

zesilovačů pro různé varianty 

antén. 



Optimalizace pomocí 

FEKO analýzy čelního 

skla  

Nejprve byla vymodelována 

geometrie původního 

uspořádání antény v modelu 

vozidla. Vícevrstvá skleněná 

struktura byla reprezentována 

pomocí FEKO, přičemž anténní 

struktury byly umístěny  do 

různých vrstev. Součástí 

modelu bylo i uzemnění desky 

plošných spojů zesilovače přes 

pouzdro zesilovače ke kostře 

vozidla. Spojení mezi anténou 

a zesilovačem bylo provedeno 

jednožilovými kabely nebo 

vodivou páskou (obr. 2). U 

pasivních portů (např. filtr 

EMC) byly okrajové podmínky 

impedance popsány jako 

diskrétní sítě (např. ve formátu 

Touchstone souboru). Pro 

hodnocení antény existovala 

různá kritéria a cílové funkce. 

Například uspořádání antény 

RKE bylo optimalizováno pro 

koeficient odrazu (S11) při 

provozních kmitočtech 315 

MHz a 434 MHz. Obrázek 3 

ukazuje různé grafy S11 během 

optimalizačního procesu. 

Počáteční uspořádání mělo 

pouze jednu rezonanci s 

nesprávnou frekvencí (vlevo). 

Konečné řešení ukázalo dobré 

dvoupásmové chování 

(vpravo).  

Pro antény FM, DAB a TV se 

ukázalo jako vhodnější 

maximalizovat realizovaný zisk 

u specifikovaných frekvencí a 

hodnot elevace, aby bylo 

možné vizualizovat rozložení 

proudu a pochopit, které části 

antény by měly být během 

optimalizace změněny. Pro 

simulaci vozidel lze až do 

zhruba 450 MHz použít 

metodu momentů (MoM). U 

vyšších televizních pásem se 

ukázalo efektivnější přepnout 

na víceúrovňovou rychlou 

multipólovou metodu 

(MLFMM). Anténní systém 

obsahuje obvykle jednu 

dvoupásmovou RKE anténu, 

dvě antény FM/DAB a tři 

televizní antény. Všech těchto 

šest antén bylo vyhodnoceno 

na každé frekvenci v jediné 

simulaci pomocí víceportové 

metody. Omezení stupňů 

volnosti však znamenalo, že 

nebylo možné navrhnout 

perfektní širokopásmovou 

anténu pro všechna 

kmitočtová pásma, a pro FM, 

DAB a TV pásma byly potřebné 

různé antény, které 

kompenzují toto chování. 

Modely vytvořené pro 

optimalizaci antény pak byly 

znovu použity pro simulace 

EMC. Při analýze vyzařování 

podle standardu CISPR-25 se 

antény chovaly jako oběti 

elektromagnetického šumu a 

bylo třeba přidat pouze zdroj 

signálu (např. kabelový 

svazek). U kmitočtů do 250 

MHz bylo vyzařování z kabelů 

nejkritičtějším zdrojem šumu v 

analýze EMC vozidla. Proto 

FEKO k modelování různých 

druhů kabelů a kabelových 

svazků nabízí MTL 

(Multiconductor Transmission 

Line) a kombinovanou 

implementaci MoM/MTL. 

Pro různé konfigurace portů 

kabelového svazku byla 

víceportová metoda velmi 

užitečná. Například s jedinou 



simulací bylo možné současně 

vyhodnotit více zdrojů šumu a 

zároveň vypočítat vyzařování 

pro různá rozložení kabelů. 

Optimalizovaná 

výkonnost antény a 

vysoká vyspělost 

návrhu 

Obrázek 4 zobrazuje typické 

výsledky průměrného zisku 

FM/DAB antény. Obsahuje 

vertikální a horizontální 

polarizace původního návrhu 

(červené křivky) a 

optimalizovaného provedení 

(modré křivky), které má zisk 

vyšší až o 8 dB. Postup 

optimalizace antény vyvinutý 

společností Altair 

ProductDesign pomocí 

programu FEKO, a jeho 

nástroje Windscreen Analysis 

Tool, se stal standardním 

postupem pro vývoj všech 

uspořádání antén v čelních 

sklech u nové řady automobilů 

a je realizován v úzké 

spolupráci s dodavateli skel. 

Proces zajišťuje velmi vyspělé 

uspořádání antény a také 

umožňuje vyhodnocení 

elektromagnetického šumu v 

portu antény pro různé 

vyzařovací scénáře. To pak 

pomáhá identifikovat scénáře s 

nejhorší EMC. 

Obrázek 5 znázorňuje simulaci 

soufázového záření kabelu. 

Porovnává se jeho vliv na 

antény s různými porty. 

Vzhledem k tomu, že Daimler 

stále zvyšuje počet variant 

vozidel, a současně se snižuje 

počet hardwarových 

prototypů, lze tuto 

rozmanitost efektivně 

zvládnout pouze pomocí 

simulační techniky 
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O týmu ProductDesign firmy Altair 

Altair ProductDesign je celosvětové, multi-disciplinární poradenství pro vývoj produktů, které využívá návrháře, inženýry, vědce a nositele 

tvůrčích myšlenek. Tato část firmy Altair Engineering Inc., je známá svým vedoucím postavením na trhu díky svým inženýrským 

zkušenostem, které jsou kombinované s využíváním počítačových CAE analýz tak, aby přinášeli inovativní řešení. Altair ProductDesign 

využívá simulační a optimalizační technologie (například Altair HyperWorks), aby pomohli klientům dostat jejich inovativní produkty na trh 

snadněji a dříve. 
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O programu HyperWorks 

HyperWorks je nejkomplexnější simulační platformou s otevřenou architekturou, která nabízí technologie pro vylepšené návrhy a 

optimalizace efektivních a inovativních produktů. HyperWorks nabízí to nejlepší z hlediska modelování, analýz a optimalizací pro struktury, 

tekutin, dynamiky více těles, elektromagnetismu a umístění antén, vývoje založeného na modelu a multifyziky. Uživatelé mají plný přístup k 

široké sadě nástrojů pro návrhy, engineering, vizualizaci a správu dat od společnosti Altair a jejích technických partnerů. 

www.altairhyperworks.com 
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