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Sähköinen antenni vs. mekaaninen antenni
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Sähköisen antennin toiminta perustuu
johtimissa kulkevaan sähkövirtaan.

Mekaanisen antennin toiminta perustuu
esim. varatun kappaleen liikkeeseen.



Miksi tutkia mekaanisia antenneja?

Matalilla taajuuksilla varsinkin lähettimissä käytettävät sähköiset antennit ovat suuria.

Oletuksena on, että mekaanisesta antennista on mahdollista tehdä sähköistä antennia merkittävästi pienempi.

⇒ Mahdollistaa kommunikoinnin tilanteissa, joissa se tällä hetkellä ei ole mahdollista?

Mahdollisia sovelluksia:
• Radioyhteydet veden alla
• Radioyhteydet metallin, maan, kallion tai rakennuksen läpi
• Ilmakehän ionosfääriä hyödyntävät, pitkän matkan radioyhteydet



Hankkeen tausta

Mielenkiintoinen aihe:
• Miten sähkövaraus reagoi, jos toista sähkövarausta heiluttaa?
• Miten dynaamisia sähkömagneettisia systeemejä tulisi analysoida?

DARPA - A MEchanically Based Antenna (AMEBA)

Kiinnostaisiko Puolustusvoimia? MATINE?



Tutkimus muualla

DARPA - A MEchanically Based Antenna (AMEBA)
• 2017–2021, $23M
• Penetrating RF (<3 kHz)
• Propagating RF (3–30 kHz)
• “Transmitter systems including antenna and antenna drive”
• “Low-size, weight, and power (SWaP) – man-portable system”

APS/URSI 2017
• 4 esitystä mekaanisista antenneista
• Erityissessio aiheesta “Modern Longwave Antennas”

APS/URSI 2018
• 3–5 esitystä mekaanisista antenneista
• Erityissessio aiheesta “Low Frequency Electrically Small Antennas”



Hankkeen sisältö

Tutkimuksen tavoitteita ovat luoda uudelle konseptille matemaattinen pohja ja esitystapa sekä selvittää sen
teoreettiset mahdollisuudet ja rajoitukset.

Tässä vaiheessa ei huomioida muun muassa
• käytännön rajoituksia
• muita radiokanavan ominaisuuksia kuin väliaine (ilma, maa tai merivesi)

Suunnitelman mukaiset tehtävät:

1. Mekaanisen antennin toimintaperiaatteet

2. Mekaanisen antennin säteily

3. Tehon siirtyminen lähettimestä vastaanottimeen

4. Modulaatio ja tiedonsiirto

5. Häviöt ja hyötysuhde



Mekaanisen antennin toimintaperiaatteita

Varaus värähtelyliikkeessä

“Magnetoelastic”

Varaus ympyräliikkeessä

Kela pyörimisliikkeessä

Elektreetti pyörimisliikkeessä

Magneetti pyörimisliikkeessä



Radioyhteyden matemaattinen esitys

Antennin 1, radiokanavan ja antennin 2 matemaattiset esitykset:(
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Antenneja, joilla yhtä suuri säteilyteho ilmassa



Antenneja, joilla yhtä suuri säteilyteho ilmassa



Antenneja, joilla yhtä suuri säteilyteho ilmassa



Johtavassa väliaineessa (kuten maa tai merivesi)

Johtavassa väliaineessa elektreettiin perustuvan antennin suorituskyky romahtaa.

⇒ Ainoastaan magneettiin perustuva antenni on käyttökelpoinen.



Radiokanava

Ilma, f = 3 kHz Merivesi, f = 300Hz



Modulaatio

Taajuusmodulaatio saadaan aikaan
muuttamalla pyörimisnopeutta:

Ω = Ωc + Ωm

Amplitudimodulaatio saadaan aikaan
muuttamalla dipolimomenttia esim.
seuraavasti:

• Kelaa pyöritetään kantoaallon
taajuudella.

• Kelassa kulkevaa virtaa ohjataan
moduloivalla signaalilla.



Tiedonsiirto: FSK-modulaatio

Merivesi
d = 100m

Ω1

NdFeB

M = 106 A
m

V = (10 cm)3

I2

Kela+Demod.
A = π(7.5 cm)2

N = 100



Tiedonsiirto: ASK-modulaatio

Merivesi
d = 100 m

U1

Ω

Kela
A = π(7.5 cm)2

N = 100
Ω = 300 (2π/s)

I2

Ω

Kela
A = π(7.5 cm)2

N = 100
Ω = 300 (2π/s)



Pyörimisliikkeeseen perustuvan antennin häviöt ja hyötysuhde

Häviöt:
• Sähkömagneettisen kentän synnyttämiseen kuluva energia

∆Esm =

∫ T

0
Nsm ·Ω dt Nsm = FΩ

• Massan kiihdyttämiseen ja jarruttamiseen liittyvä energian muutos

∆Emek =

∫ T

0
Nmek ·Ω dt Nmek =

d

dt
(IΩ)

• Kitkan viemä energia ∆Ekitka

Hyötysuhde:

η =
∆Esm

∆Etot
∆Etot = ∆Esm + ∆Emek + ∆Ekitka

Huomioita:
• Kantoaalto pysyy yllä tasaisella pyörimisliikkeellä, jolloin ∆Emek = 0.
• Modulaatio tulee pyrkiä toteuttamaan siten, että systeemin kokonaisenergia pysyy mahdollisimman
muuttumattomana.



Johtopäätöksiä

• Mekaanisesta antennista on mahdollista tehdä sähköistä antennia merkittävästi pienempi.
• Ilmassa sekä elektreettiin että magneettiin perustuva antenni on hyvä vaihtoehto.
• Johtavassa väliaineessa ainoastaan magneettiin perustuva antenni on käyttökelpoinen.
• FM, AM ja PM ovat kaikki toteutettavissa.
• Kantoaallon ylläpitäminen pyörimisliikkeellä kuluttaa vain vähän energiaa.
• Modulaation toteutus mietittävä tarkkaan, jotta energiaa ei kulu hukkaan.
• Ympäristö (kohina, rajapinnat) otettava huomioon jatkotutkimuksissa.



Jatkotutkimusten aiheita

Ympäristön huomioiminen
• Ympäristön aiheuttama kohina: ilmakehän aiheuttama (esim. ukkonen), ihmisen aiheuttama (esim.
voimalinjat, moottorit, lämmitys)

• Väliaineen rajapinnat: vesi/ilma, vesi/maa, ilma/maa, ilma/ionosfääri

Yksityiskohtaisemmat toimintamallit

Käytännön koe
• Lähetin: magneetti + pyöritysmoottori
• Vastaanotin: silmukka-antenni
• Mitataan virtaa silmukka-antennissa etäisyyden funktiona



Kiitos rahoituksesta!
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