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    Radioamaterji v veliki večini primerov 
postavljamo antenske sisteme bolj na pamet, kot 
pa na podlagi mehanskih izračunov. Zato sem se 
odločil, da poskusim nekaj napisati o tej temi. 
 

Najprej nekaj osnov mehanike 
 
    Fizično silo, ki povzroča zvijanje in krivljenje 
konstrukcij imenujemo moment. Statični moment 
sile M [N m] glede na neko točko je vektor, ki je 
enak vektorskemu zmnožku krajevnega vektorja r 
in sile F: M = r x F.  
    Sposobnost  konstrukcije, da vzdrži upogibne 
momente imenujemo odpornostni moment. 
Odpornostni moment ploskve glede na določeno 
os je kvocient aksialnega vztrajnostnega momenta 
za to os in razdalje najbolj oddaljene točke 

ploskve za to os: 
e
IW = . Odpornostni moment 

prereza je odvisen samo od oblike prereza 
konstrukcije in je za vsako obliko drugačen.  
 

 
 
 

Upogib 
 
    Upogibni moment M povzroča normalne napetosti 
σ, ki si jih zamišljamo porazdeljene po prerezu 
sorazmerno z oddaljenostjo od nevtralne osi n. 
Nevtralna os n gre skozi težišče opazovanega prereza. 
Največja napetost σmax se pojavlja v točki, ki je najbolj 

oddaljena od nevtralne osi in je: 
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Zunanja stran prereza je obremenjena na nateg, 
notranja pa na tlak. Element bo vzdržal obremenitve, 
če je σdop>σmax. Maksimalni moment, ki ga lahko 
vzdrži nosilec določenega prereza je tako: 

maxmax σWM = . Ta enačba nam pokaže, kako močni 
naj bodo elementi, boom ali mast antene. Dokler 
upogibna napetost σ ne preseže dopustne napetosti 
σdop danega materiala, se dani element ne bo upognil. 
Dopustna napetost σdop je razmerje kritične napetosti 
σk in varnostnega količnika v in je za normalne 

napetosti:
v

k
dop

σ
σ = . Izbira varnostnega količnika in 

s tem tudi dopustne napetosti ima pri trdnosti zelo 
pomembno vlogo. Če je varnostni količnik premajhen, 
konstrukcija ne ustreza zahtevanim pogojem, torej jo 
je treba preoblikovati. Čim večji je ta količnik, 
varnejša je konstrukcija, vendar pa postaja težja in s 
tem tudi manj ekonomična. Za posamezne vrste 
konstrukcij in strojne elemente je varnostni količnik 
podan s tehničnimi predpisi in standardi.  

 
Sila vetra na valjaste objekte 

 
    Dinamični tlak premikajočega toka kapljevine, kot 
je npr. veter, je definiran z Bernoullijevo enačbo: 
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kjer je: p -zračni tlak, ρ - gostota zraka, v - hitrost 
vetra. 
Predpostavimo, da so vrednosti z indeksom 1 zelo 
oddaljene od antene in, da se veter popolnoma 
ustavi ob anteni - indeks 2, torej je v2 = 0. Tlak na 
anteno p2 je večji od statičnega zračnega tlaka 
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. Ta vrednost je poznana kot dinamični 

tlak zračnega curka in je označena s q. Tako je za 
standardno gostoto zraka 2

15,0 vq ρ= . 
    V praksi pa se veter ne zaustavi popolnoma na 
privetrni strani ovire, nastane pa tudi podtlak na 
zavetrni strani. Za dano obliko je tako skupni tlak 
proporcionalen q-ju. Proporcionalna konstanta, 
poznana tudi kot koeficient zajeznega odpora Cr je 

lahko definirana kot 
Aq
FCr =  ali 

q
pC p = . 

Razmerje med tlakom in hitrostjo je izraženo s 
formulo 2

0CvpqCp == .  
 

     
 
Zajezni odpor gibanja telesa v fluidu 
(aerodinamični odpor) je: krr ApCF = , kjer je Cr 
–koeficient zajeznega odpora,  A - ploščina 
projekcije na ravnino, ki je pravokotna na smer 
gibanja, pk – dinamični zajezni tlak. Dinamični 
zajezni tlak pri gibanju telesa s hitrostjo v v fluidu 

z gostoto ρ je 
2
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= . Gostota zraka pri 

temperaturi 20 °C in tlaku 1 bar je: ρ = 1,164 kg/m3. 
Sila vetra, ki deluje na cilindrični element (npr. boom 
antene) je tako: 
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Antene 

 
    Dandanes profesionalni proizvajalci ponujajo široko 
izbiro tudi cenovno ugodnih anten in zato se amaterji 
vse manj ukvarjajo z projektiranjem in izdelavo anten. 
Proizvajalci v tehnični dokumentaciji dajejo tudi vse 
potrebne podatke o lastnostih anten. Najbolj zanimiva 
in za izračune potrebna  je površina antene, na katero 
delujejo sile vetra (wind surface area). Iz navedenih 
razlogov se za sedaj ne bom ukvarjal z mehanskim 
izračunom elementov in booma anten. Mogoče kdaj 
kasneje. 

Antenski jambor (mast) 
 
    Ker so antenski jambori ponavadi iz cevi, bomo za 
izračune uporabili formule, ki sem jih predstavil že v 
uvodu. Če hočemo, da se jambor, na katerega bomo 
montirali eno ali več anten, v močnem vetru ne bo 
ukrivil, mora biti pravilno dimenzioniran. Yagi antene, 
montirane na določeni višini od vpetja, ne smejo 
povzročiti momenta, ki bi presegal maksimalne 
napetosti, ki jih jambor še lahko vzdrži. Pri izračunu 
bom upošteval samo upogibni moment in zanemaril 
uklonsko napetost, ki jo povzroči masa anten, 
montiranih na jambor. 
 

 
 
    Trdnost konstrukcijskega elementa je odvisna od 
odpornostnega momenta prereza in meje elastičnosti 
uporabljenega materiala σmax.  



    Za naše potrebe je najbolj zanimiv kolobarjast 

prerez: 
D

dDW
32

)( 44 −
=
π

, kjer je: D – zunanji 

premer in d – notranji premer cevi. Maksimalni 
moment je maxmax σWM = . 
 
Izračun upogibnega momenta 
 
Če hočemo, da bo kombinacija anten, jambora in 
okolja varna in bo vzdržala, moramo izračunati 
upogibni moment na mestu vpetja jambora. Sila 
vetra na jambor je podana z enačbo: 

mastrmast pACF =  . Izberem vrednost Cr = 1,2 za 
obliko valja, kjer je l/d = ∞  (Strojniški priročnik, 
str. 150). Silo vetra določa njegova hitrost in 
deluje na sredini jambora, ki ima konstanten 
premer. Upogibni moment 
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jambora in d - njegov premer. Dodati moramo še 
upogibne momente, ki jih povzročajo antene. Sila 
vsake antene deluje na mestu, kjer je montirana, 
zato moramo poznati razdalje mest montaže od 
mesta vpetja jambora. Maksimalni upogibni 
moment antene določene površine Aeff na razdalji 
la je: effarant AplCM = . Skupni upogibni 
moment je seštevek momenta jambora in antene.  
    Kot primer izračunajmo maksimalni upogibni 
moment 3 metre dolgega jambora s premerom 50 
mm, na katerem je montirana antena Hy-Gain 
TH6DXX na razdalji 2,6 m od mesta vpetja 
jambora. 
 
Jambor 
 
    Pri hitrosti vetra 100 km/h = 27,8 m/s je tlak 
zraka: 

Pavpk 8,449
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l = 3 m 
d = 0,05 m 
Cr = 1,2  
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Antena 
 
Aeff = 0,75 m2 (podatek proizvajalca) 
La = 2,6 m 

mNApLCM effarant 105375,0*6,2*450*2,1 ===
 

M = 121,5+ 1053  = 1174,5 N m 
 
Odpornostni moment kolobarjastega prereza je: 
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. Za 50 mm debelo cev s 3 mm 

debelo steno je: 3
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(W lahko poiščemo tudi v Strojniškem priročniku str. 
505 ) 

2max 2,239
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σdop za konstrukcijsko jeklo St 70-2 (W. Nr. 1.0070) 
pri 
utripni obremenitvi je 160 – 200 N/mm2 (strojniški 
priročnik, str. 608). 
    Ker je σdop < σmax  se bo antenski jambor danih 
dimenzij z montirano dano anteno pri hitrosti vetra 
100 km/h ukrivil. Cevi, ki jih uporabljamo za antenske 
stebre so narejene pretežno iz konstrukcijskih jekel, 
zato bomo zelo težko našli cev želenega premera iz 
boljšega materiala, ki ima tudi večje dopustne 
napetosti. Preostane nam torej, da izberemo cev 
večjega premera, ali tako z debelejšo steno, ali pa 
anteno montiramo bližje mestu vpetja antenskega 
jambora, torej bližje pomožnemu ležaju na vrhu 
stolpa. Proizvajalci tako ali tako vedno prepovedujejo 
montažo anten previsoko nad rotatorjem, torej je v 
našem primeru jambor močnejši element. Najboljša 
rešitev je ojačanje jambora na mestu vpetja. To 
naredimo tako, da v cev vstavimo ustrezno dolg 
vložek iz cevi, katere zunanji premer se prilega 
notranjemu premeru jambora. Na ta način ojačamo 
jambor samo na mestu vpetja in mu samo minimalno 
povečamo skupno maso. 
    Površina antene in posledično tudi upogibni 
moment, povzročen zaradi antene je odvisna od smeri 
vetra na boom.  
 

 
Največji moment se pojavi, ko veter piha pod enakim 
kotom na boom in elemente. Za prikaz tega efekta 
obravnavamo posebej moment, ki ga povzroči 



površina booma in posebej moment, ki ga 
povzroči površina elementov. 
 

 
Moment Yagi antene izračunamo po formuli: 

)sincos( ϕϕ boomelarant AAplCM += . 
Predpostavimo, da je upogibni moment 
minimalen, ko veter piha v smeri 90 ° na anteno. 
Tedaj ima antena Hy-Gain TH6DXX površino 
0,373 m2. Izračun momenta na jambor je sledeč: 
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mNAplCM effarant 7,523373,0*6,2*450*2,1 ===

 
M = 121,5 + 523,7  = 645,2 N m 

2max 35,131
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σdop > σmax – antenski jambor danih dimenzij z 
montirano anteno bo pri hitrosti vetra 100 km/h 
pravokotno na anteno vzdržal obremenitev. Vemo 
pa, da veter stalno spreminja smer in anteno 
večkrat obračamo, zato moramo upoštevati 
največjo površino antene. Upoštevati je potrebno 
tudi možnost pojavljanja žleda, ki ne poveča samo 
mase antene ampak poveča tudi njeno površino, 
na katero deluje sila vetra. 
 

Stack 
 
    Če imamo na istem mastu več anten, je 
postopek izračuna enak. Izračunamo momente, ki 
jih povzroča vsaka posamezna antena in jih 
seštejemo. Če imamo različne antene npr. Yagi in 
rotary dipol, moramo upoštevati še, da je vsaka 
površina antene pod različnim kotom glede na 
smer vetra. Iz električnih in mehanskih razlogov 
je potrebno manjše antene postaviti nad večjimi. 
Manjša površina na večji oddaljenosti od vpetja 
jambora lahko povzroči večji upogibni moment, 
kot večja antena na manjši razdalji. 
 

Izbira rotorja 
 
    Rotor mora imeti dovolj velik startni vrtilni 
moment, da premaga vztrajnost in upor vetra anten, ki 
jih hočemo obračati. Imeti mora tudi dovolj vrtilnega 
momenta (navora), da lahko vrti antene pod najbolj 
neugodnimi pogoji vetra. In končno mora imeti dovolj 
zaviralne moči in momenta, da zaustavi antene in jih 
obdrži v pravi smeri ne glede na smer in moč vetra. 
    Generalno imajo boljši rotorji, ki jih uporabljamo 
radioamaterji v tehnični dokumentaciji označene 
vrtilne in zavorne momente. 
    Predpostavljamo lahko, da so vrtilni momenti 
vztrajnosti antene približno enaki boomu in njegovi 
masi, ki je enakomerno porazdeljena. Masni 

vztrajnostni moment palice je:
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2mlJ = . Seveda je 

možno uporabiti mase posameznih elementov in 
njihove lokacije na boomu in dejansko razporeditev 
teže vzdolž booma in na ta način bolj natančno 
izračunati vztrajnostni moment. Vendar je za naše 
potrebe poenostavljen izračun dovolj dober. 
    Vrtilni moment rotorja, ki je sposoben premagati 
vztrajnost in pospešiti na določeno hitrost vrtenja ω 

radianov na sekundo v času t sekund je: 
t

JT ω
= . 

Rotorji imajo navadno hitrost vrtenja 1 obrat (2π 

radianov) na minuto (60 s), zato je 
60
2πω = . S 

kombinacijo enačb dobimo: 
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Hy-Gain TH6DXX ima maso 25 kg in 7,31 m dolg 
boom. Vztrajnostni moment, ki ga povzroča je: 

mNT 66,11
1*60
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Rotor Yaesu G-1000  ima vrtilni moment 107 N m 
zavorni moment 587 Nm, torej ima še veliko rezerve 
za vrtenje TH6DXX antene. Telexov Ham IV ima 
vrtilni moment 90,5 Nm in  zavorni moment 565 Nm. 
Ima pa tudi mehansko zavoro, ki preprečuje prenos 
momenta antene na zobniški prenos in motor. Motor 
in zobniški prenos pa morata startati, vrteti in zadržati 
anteno v določeni poziciji tudi v pogojih oscilacij 
vrtilnega momenta, ki ga povzroča veter. Velika 
antena lahko v ekstremih oscilacij povzroči momente, 
ki lahko polomijo komponente ali kar cel rotor. 
Vgradnja tako imenovanih šok absorberjev med rotor 
in antenski jambor je zalo priporočljiva. Skico takega 
šok absorberja je Frane, S59AA objavil pred leti v eni 
od številk SCC Novic. 
  



 
 
Narejen je iz dveh prirobnic, med katerima so 
štirje gumi amortizerji, ki se uporabljajo v 
strojegradnji. Šok absorber je možno montirati 
tudi pod rotor na nosilni stolp. Slaba stran take 
vgradnje je ta, da se sila šoka prenaša preko 
rotorja na absorber. 
 

Zaključek 
 
   Na koncu naj vas opozorim še na to, da je pri 
načrtovanju, gradnji in postavitvi antenskih 
sistemov varnost najpomembnejša. Zamenjava 
npr. ukrivljenega antenskega jambora je zelo  
zahtevna in težka naloga, še posebej, če je na 
njem montiranih več anten. To vem tudi iz lastne 
izkušnje, ko mi je leta 1996 velika količina žleda 
na antenah in močan veter ukrivil jambor in boom 
4 el monobanderja za 14 mhz.  
    Neizkušenost in nestrokovnost ali ubiranje 
bližnjic lahko ima za posledico resne poškodbe ali 
tudi smrt. Stroški za plačilo strokovnega 

projektanta ali/in inženirja se s tem, ko konstrukcija 
varno preživi kako neurje zelo hitro povrnejo. Vi, vaša 
družina in sosedje bodo veliko bolj mirno spali, vi pa 
boste svoj čas namesto za popravila lahko uporabili za 
delo na radijski postaji, DX-anje in tekmovanja. 
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