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Advanced Engineering

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. 

v čelním skle osobního automobilu

Optimalizace antény

Spoleènost Daimler, lídr v automobilovém 
prùmyslu, dlouhodobì spolupracuje s firmou 
Altair na simulacích antén pro vozidla a jejich 
elektromagnetické kompatibility (EMC). Stala 
se tak jedním z prvních výrobcù, který ve vývoji 
antény v èelním skle pøešel od procesu prototy-
pování na proces øízený simulací. Tato zmìna 
pøístupu umožnila vytvoøit vyspìlé uspoøádání 
antény s vysokou výkonností již v rané vývojové 
fázi. Simulované testy vyzaøování EMC jsou pro 
uspoøádání antén a jejich kombinaci urèující.

Optimalizace uspořádání 
pro systémy s víceportovými 
anténami
Ve frekvenèním rozsahu FM, DAB, RKE a TV antén 
tvoøí èást antény i karoserie. To vede k tomu, že 
antény ve skle musí být èasto pøizpùsobeny nebo 
pøepracovány pro každou øadu a variantu automobi-
lu zvláš�. I rùzné druhy skel (napø. jednovrstvé nebo 
vícevrstvé) mají vliv na výkonnost antény a mohou 
mìnit jejich impedance. Kromì toho jsou pro rùz-
né typy vozidel potøebné rùzné koncepce antény. 
Napøíklad v èelním skle kabrioletu budou vyžado-
vány pøídavné antény, protože zadní okno není 
k dispozici (obrázek 1). Anténní systémy obsahují 
rùzné antény, které se navzájem ovlivòují, což èiní 
nezávislou optimalizaci FM, DAB, RKE a TV antén 
velmi neefektivní a èasovì nároènou.

Spoleènost Daimler, která chtìla optimalizaè-
ní proces vývoje víceportové antény ještì více 
zefektivnit, požádala o pomoc spoleènost Altair, 
který si drží vùdèí postavení na trhu simulaèních 
softwarù. Vedle množství variant, které bylo nut-
né vzít v úvahu, bylo dalším problémem pøesné 

modelování vícevrstvého skla a jeho vliv na anténu. 
Typické vícevrstvé konfigurace mají zpravidla dvì 
sklenìné vrstvy a tenkou PVB vrstvu. Varianty s IR 
filtrem navíc èasto obsahují velmi tenké kovové 
vrstvy. Použití tradièních modelovacích pøístupù 
(tetra nebo trojúhelníkové sítì) pro tyto struktury 
je velmi složité a vede k milionùm neznámých. 
Proto spoleènost Altair ProductDesign navrhla, že 
by tyto problémy mohly být øešeny programem 
FEKO, pomocí nástroje Windscreen Analysis Tool, 
který byl spoleènì vyvinut v rámci sady nástrojù 
pro simulaci elektromagnetických jevù v Hyper-
Works. Øešení analyticky interpretuje dielektrické 
vlastnosti více vrstev, což umožòuje velmi efektivní 
simulaci antény v èelním skle. Kromì toho musí být 
kvùli vyhodnocení jednotlivých antén zohlednìna 
celá soustava. Pro vìtší efektivitu implementoval 
Altair ProductDesign i zpracování výsledkù pro 
více portù, které umožnilo zhodnocení rùzných 
konfigurací portù bez opìtovného spuštìní øešièe. 
Tato metoda byla mimoøádnì užiteèná pøi zvažo-
vání nejlepších konfigurací zesilovaèù pro rùzné 
varianty antén.

Optimalizace pomocí FEKO 
analýzy čelního skla 
Nejprve byla vymodelována geometrie pùvodního 
uspoøádání antény v modelu vozidla. Vícevrstvá 
sklenìná struktura byla reprezentována pomocí 
FEKO, pøièemž anténní struktury byly umístìny  do 
rùzných vrstev. Souèástí modelu bylo i uzemnìní 
desky plošných spojù zesilovaèe pøes pouzdro ze-
silovaèe ke kostøe vozidla. Spojení mezi anténou 
a zesilovaèem bylo provedeno jednožilovými kabely 
nebo vodivou páskou (obrázek 2). U pasivních portù 

Obr. 1: Různá uspořádání antén na čelních a zadních sklech
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(napø. filtr EMC) byly okrajové podmínky impedance 
popsány jako diskrétní sítì (napø. ve formátu Touch-
stone souboru). Pro hodnocení antény existovala 
rùzná kritéria a cílové funkce. Napøíklad uspoøádá-
ní antény RKE bylo optimalizováno pro koeficient 
odrazu (S11) pøi provozních kmitoètech 315 MHz 
a 434 MHz. Obrázek 3 ukazuje rùzné grafy S11 
bìhem optimalizaèního procesu. Poèáteèní uspo-
øádání mìlo pouze jednu rezonanci s nesprávnou 
frekvencí (vlevo). Koneèné øešení ukázalo dobré 
dvoupásmové chování (vpravo). 

Pro antény FM, DAB a TV se ukázalo jako 
vhodnìjší maximalizovat realizovaný zisk u spe-
cifikovaných frekvencí a hodnot elevace, aby 
bylo možné vizualizovat rozložení proudu a po-
chopit, které èásti antény by mìly být bìhem 
optimalizace zmìnìny. Pro simulaci vozidel lze 
až do zhruba 450 MHz použít metodu momentù 
(MoM). U vyšších televizních pásem se ukázalo 
efektivnìjší pøepnout na víceúrovòovou rychlou 
multipólovou metodu (MLFMM). Anténní systém 
obsahuje obvykle jednu dvoupásmovou RKE an-
ténu, dvì antény FM/DAB a tøi televizní antény. 
Všech tìchto šest antén bylo vyhodnoceno na 
každé frekvenci v jediné simulaci pomocí více-
portové metody. Omezení stupòù volnosti však 
znamenalo, že nebylo možné navrhnout perfektní 
širokopásmovou anténu pro všechna kmitoètová 
pásma, a pro FM, DAB a TV pásma byly potøebné 
rùzné antény, které kompenzují toto chování.

Modely vytvoøené pro optimalizaci antény pak 
byly znovu použity pro simulace EMC. Pøi analýze 
vyzaøování podle standardu CISPR-25 se antény 
chovaly jako obìti elektromagnetického šumu 
a bylo tøeba pøidat pouze zdroj signálu (napø. 
kabelový svazek). U kmitoètù do 250 MHz bylo 
vyzaøování z kabelù nejkritiètìjším zdrojem šumu 
v analýze EMC vozidla. Proto FEKO k modelování 
rùzných druhù kabelù a kabelových svazkù nabízí 
MTL (Multiconductor Transmission Line) a kom-
binovanou implementaci MoM/MTL.

Pro rùzné konfigurace portù kabelového svaz-
ku byla víceportová metoda velmi užiteèná. Na-
pøíklad s jedinou simulací bylo možné souèasnì 
vyhodnotit více zdrojù šumu a zároveò vypoèítat 
vyzaøování pro rùzná rozložení kabelù.

Optimalizovaná výkonnost antény 
a vysoká vyspělost návrhu
Obrázek 4 zobrazuje typické výsledky prùmìr-
ného zisku FM/DAB antény. Obsahuje vertikální 

a horizontální polarizace pùvodního návrhu (èer-
vené køivky) a optimalizovaného provedení (modré 
køivky), které má zisk vyšší až o 8 dB. Postup opti-
malizace antény vyvinutý spoleèností Altair Produ-
ctDesign pomocí programu FEKO, a jeho nástroje 
Windscreen Analysis Tool, se stal standardním 
postupem pro vývoj všech uspoøádání antén v èel-
ních sklech u nové øady automobilù a je realizován 
v úzké spolupráci s dodavateli skel. Proces zajiš�uje 
velmi vyspìlé uspoøádání antény a také umožòuje 
vyhodnocení elektromagnetického šumu v portu an-
tény pro rùzné vyzaøovací scénáøe. To pak pomáhá 
identifikovat scénáøe s nejhorší EMC.

Obrázek 5 znázoròuje simulaci soufázového 
záøení kabelu. Porovnává se jeho vliv na antény 
s rùznými porty. Vzhledem k tomu, že Daimler 
stále zvyšuje poèet variant vozidel, a souèasnì 
se snižuje poèet hardwarových prototypù, lze tuto 
rozmanitost efektivnì zvládnout pouze pomocí 
simulaèní techniky.

O firmě Altair
Altair se zamìøuje na vývoj a široké využití 
technologií simulace pro syntézu a optimalizaci 
konstrukce, procesù a rozhodnutí, které pøiná-
šejízlepšení podnikové výkonnosti. Spoleènost 
se sídlem v Troy, v USA Michiganu, je v soukro-
mých rukou a pùsobí na celém svìtì, aby sloužila 
zákazníkùm v nejrùznìjších odvìtvích, vèetnì 
automobilového prùmyslu, letectví, obrany, me-
teorologie, architektury, stavebnictví, energetiky, 
elektroniky a spotøebního zboží. 

O týmu ProductDesign
firmy Altair
Altair ProductDesign je celosvìtové, multi-dis-
ciplinární poradenství pro vývoj produktù, které 
využívá návrháøe, inženýry, vìdce a nositele tvùr-
èích myšlenek. Tato èást firmy Altair Engineering 
Inc., je známá svým vedoucím postavením na trhu 
díky svým inženýrským zkušenostem, které jsou 

kombinované s využíváním poèítaèových CAE 
analýz tak, aby pøinášeli inovativní øešení. Altair 
ProductDesign využívá simulaèní a optimalizaèní 
technologie (napøíklad Altair HyperWorks), aby 
pomohli klientùm dostat jejich inovativní produkty 
na trh snadnìji a døíve.

www.altairproductdesign.com

O programu HyperWorks
HyperWorks je nejkomplexnìjší simulaèní plat-
formou s otevøenou architekturou, která nabízí 
technologie pro vylepšené konstrukèní návrhy 
a optimalizace efektivních a inovativních pro-
duktù. HyperWorks nabízí to nejlepší z hlediska 
modelování, analýz a optimalizací pro struktury, 
tekutiny, dynamiku více tìles, elektromagnetis-
mus a umístìní antén a multifyzikální úlohy. Uži-
vatelé mají plný pøístup k široké škále nástrojù 
pro konstrukèní návrhy, matematické výpoèty, 
vizualizaci a správu dat od spoleènosti Altair 
a jejích partnerù.

www.altairhyperworks.com   

http://www.advanced-eng.cz

e-mail: info@advanced-eng.cz
@

Navštivte knihovnu Altair 
a přečtěte si o další „příběhy 
úspěchů“. www.altair.com

Obr. 3: Optimalizace dvoupásmové RKE antény

Obr. 4: Optimalizace FM/DAB antény

Obr. 5: Soufázové záření kabelu a jeho vliv na 

antény vozidla

Obr. 2: Modely zesilovače kabelových propojení 

pro simulaci antény čelního skla
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