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Vad skiljer HF från VHF ? 

•  Våglängd 

•  Vågutbredning 

•  Räckvidd 

•  Trafiksätt 



Våglängd 

•  En radiovåg är en 
elektromagnetisk 
vågrörelse med en viss 
våglängd, λ, och amplitud, 
A. 

•  Våghastigheten är ca 
300000 km/s, lika med 
ljushastigheten. 



Våglängd 

 Elektromagnetiska spektret 
 
 
 
 
 

 En radiovåg är en del av det elektromagnetiska spektret, 
som sträcker sig från långvågig radio till extrem 
gammastrålning 



Våglängd 

    Man talar också om en vågs frekvens, f, dvs hur många 
gånger vågen svänger per sekund, anges i Hertz, Hz. 

 
 Det finns ett enkelt samband mellan frekvens, f, och 
våglängd, λ : 

  
  f x λ = c,   eller   λ = c/f,   eller    f  = c/λ

 
  där  c  är ljushastigheten 



Våglängd 
 Vi delar in radioområdet  i olika delar beroende på frekvens 
eller våglängd : 

LF:        < 300 kHz,                  > 1000m 
MF:   300 kHz – 3 MHz,    1000 m – 100 m 
HF (KV):      3 MHz – 30 MHz,   100 m – 10 m 
VHF (UK):  30 MHz – 300 MHz,   10 m – 1 m 
UHF:  300 MHz – 3 GHz,          1 m – 1 dm 
 
Ra 180:   30 – 88 MHz   (VHF) 
Ra 1951/2:   2 – 30 MHz    (HF) 
Ra 763:      1.6 – 30 MHz (i sändning, HF) 
 



Vågutbredning 
  

Energin från en strålande antenn kan ta flera vägar till 
motstationen beroende på konstruktion och placering 

 
 
 
 
 
 
 

Bild T. Toreson 



Vågutbredning 

VHF: 
 Utbreder sig främst längs med marken – markvåg 

    och som direktvåg 
 

 Räckvidden bestäms av jordytans krökning, 
mellanliggande terräng och antennhöjden.   

 
 Typiskt högsta förbindelseavstånd  för Ra 180 med 
högantenn är ca 20-25 km. 



Vågutbredning 

 P.g.a. den relativt höga frekvensen hos en VHF-station 
kommer terrängen att utgöra hinder – radioskugga. 



Vågutbredning 

Tät skog verkar dämpande på radiovågen. 
Även markens beskaffenhet har betydelse – blöt 

mark leder vågen bättre än torr mark. 
 

Tänk:  Högt – Fritt - Blött 



Vågutbredning 

HF: 
 Utbreder sig både som markvåg, direktvåg och, via 
jonosfären, som rymdvåg. 

 Ett hopp via jonosfären kan tillåta förbindelser 
uppemot 4000 km, med flera hopp kan man komma 
”hur långt som helst”. 



Vågutbredning 

   Om utgångsvinkeln för rymdvågen är låg uppstår ett 
område mellan markvågens slut och första reflektionen 
som kallas för skipzon. Här får man ingen förbindelse 
mellan stationerna 

Typiskt för en långdistans- (DX-) förbindelse 
Bild T. Toreson 



Vågutbredning 

 Omvänt gäller vid en hög strålningsvinkel. Här får vi bara 
en enda reflektion och en relativt kort förbindelse, typiskt 
upp till ca 400 - 500 km, och ingen skipzon. 

 
 
 
 
 
 

 Hur påverkas vågen av terränghinder? 

Bild T. Toreson 



Vågutbredning 

Flera frågor: 

 Vilket rymdvågsalternativ kan vara intressant för Hv-
samband? 

 
 Varför har vi en jonosfär, och hur påverkar den 
radiostrålningen? 



Jonosfären 

 Jonosfären börjar på ca 60 km höjd och har fått sitt namn av 
att den innehåller joniserade atomer/molekyler och fria 
elektroner. 

 
 Energirik UV- och röntgenstrålning från solen joniserar 
syreatomer och molekyler av syre och kväve högt upp i 
atmosfären 



Jonosfären 

 Energirika fotoner från solen kan slå loss elektroner från 
neutrala atomer och molekyler, detta kallas jonisation. 
Kvar blir fria elektroner och positiva joner. 



Jonosfären 

 Negativt och positivt laddade partiklar dras till varandra, 
därför kommer så småningom elektroner och joner att slå sig 
samman igen – rekombination. 



Jonosfären 

•  Under dagtid byggs jonisationen upp av solstrålningen, det 
bildas många fria elektroner 

•  När solen går ner rekombinerar elektroner och joner och 
antalet fria elektroner minskar – olika mycket beroende på 
höjden. 

•  På hög höjd är luften så tunn att alla elektroner inte hinner 
rekombinera innan solen går upp igen. 



Jonosfären 

•  Mängden fria elektroner, elektrontätheten, är avgörande för 
vilka frekvenser som kan reflekteras i jonosfären. Ju högre 
elektrontäthet desto högre frekvenser. 

•  Frekvensen är direkt proportionell mot kvadratroten ur 
elektrontätheten 

•  Det som styr vilken frekvens som kan reflekteras är alltså 
till syvende och sist solstrålningens intensitet i 
jonosfärsskikten 

•  Den högsta frekvensen som i en viss situation kan 
reflekteras från zenith kallas kritisk frekvens, fo 



Jonosfären 

•  Beroende på tillgång av strålning och joniserbara atomer 
och molekyler bildas under dagtid ett antal skikt: 

– D-skiktet        60 – 90 km höjd 
– E-skiktet        90 – 140 km höjd 
– F1-skiktet    140 – 250 km 
– F2-skiktet    250 km och uppåt 

•  Dessutom kan det uppstå s.k. sporadiska E-skikt, Es, i 
samma höjdnivå som E-skiktet. Oklart vad som alstrar 
dessa, men de har ofta en hög kritisk frekvens. 



Jonosfären 
   



Jonosfären 
•  F2-skiktet är det viktigaste för HF-kommunikation. Hög 

elektrontäthet medför relativt hög kritisk frekvens. Hög 
höjd medger långa hopp. Finns också kvar under natten 

 
•  E- och F1-skikten försvinner under natten 
 
•  D-skiktet har låg elektrontäthet, men hög densitet av 

molekyler => dämpar HF-radiovågorna, mest för låga 
frekvenser. Försvinner helt under natten 



Jonosfären 

•  Förutom daglig variation har vi också 
–  27 dygns-, 11 års- och årstidsvariationer 
–  Beror av solinstrålning, dvs solens höjd på himlen och 

solaktiviteten. 
–  Sporadiska händelser 



Jonosfären 

•  27-dygnsvariation orsakas av att solen roterar ett varv kring 
sin axel på denna tid. Påverkan från aktiva områden i 
solatmosfären kan återkomma med denna period. 

 
•  11-årsvariationen beror på solens allmänna aktivitetscykel, 

med ett maximum ca vart 11 år. Då är solen mycket aktiv 
och har en intensivare utstrålning än vid aktivitets-
minimum. Kallas också för solfläckscykel. 



Jonosfären 
•  Årstidsvariationen beror på solens varierande höjd med 

årstiderna. Ju högre  solen står på himlen desto mer 
instrålning och högre elektrontäthet och värde på fo 



Jonosfären 

•  Några exempel på sporadiska händelser: 
–  Sporadiska E-skikt 
–  Utbrott i solatmosfären, s.k. flares 
–  Magnetiska stormar, orsakade av kraftig solvind 



Jonosfären 
•  Sporadiskt E-skikt. Vanligast på dag och under sommar, 

utom i norrskenszonen. Tunt och ofta fläckvis 
förekommande skikt, som har många olika 
bildningsmekanismer. Kan reflektera radiovågor upp till 
flera 100 MHz. 



Jonosfären 

•  Vid ovanligt hög flux av joniserande strålning, t ex i 
samband med en flare på solen, kan D-skiktet bli kraftigt 
joniserat. Det dämpar då ut all HF-radiotrafik och orsakar 
en s.k. Blackout. Kallas också för Sudden Ionospheric 
Disturbance, SID. 

 
•  Kan vara upp till flera timmar och är värst för låga 

frekvenser. Drabbar endast den solbelysta hemisfären. 



Jonosfären 
•  Jonosond – ett viktigt redskap för att förstå jonosfären. En 

jonosond skickar ut pulser mot zenit i frekvensområdet 2 – 
20 MHz (ex-vis) och mäter på så sätt höjd och kritisk 
frekvens, fo, till de existerande jonosfärsskikten. Dessa 
värden kan sedan användas vid prognoser för 
vågutbredning. De höjder som mäts är dock inte de reella 
utan s.k. virtuella höjder som måste korrigeras till de reella 
höjderna. 



Jonosfären 



Radioprognoser 

 Att hitta en lämplig frekvens för en viss förbindelse är, som 
synes, ingen trivial uppgift. Det är många faktorer att ta 
hänsyn till. Som väl är finns det hjälpmedel i form av 
radioprognosprogram 

 
 Under åren har man fått en god bild av hur jonosfären 
fungerar under inverkan av solaktiviteten. Det finns 
numeriska modeller, som utnyttjas i programmen, där man 
matar in geografiska lägen, tidpunkt och något mått på 
solaktiviteten, t ex solfläckstalet. 



Radioprognoser 
 Ut från programmen får man tabeller eller grafer som visar 
lämpliga frekvenser för givna avstånd och tidpunkter. Några 
viktiga termer är: 

SFI  –  solfluxen vid 10.7 cm  (indata) 
   SSN  –  utjämnat solfläckstal  (indata) 

MUF – maximalt användbar frekvens, 50% av             
 dagarna under en månad (utdata) 

FOT – optimal trafikfrekvens, 90% av tiden under en  
  månad (utdata) 

LUF – lägsta möjliga frekvens  (utdata) 
 



Radioprognoser 



Radioprognoser 
 Ett bra prognosprogram heter ”Icepac” och kan hämtas 
gratis från Internet, URL-en är: 

 
 http://www.greg-hand.com/hfwin32.html 

 
 Som input behövs SSN- eller SFI-talet som kan fås från, t. 
ex. :       http://solarham.com/ 

 
    Prognosticerade värden för SSN finns tabulerade i: 
 ftp://ftp.ngdc.noaa.gov/STP/SOLAR_DATA/

SUNSPOT_NUMBERS/sunspot.predict 
 



Radioprognoser 

Vi skall nu visa några resultat av Icepac med olika 
val av årstid och solfläckstal. 

 
Vad kan vi förvänta oss? 



Radioprognoser 

  



Radioprognoser 



Radioprognoser 



Radioprognoser 



NVIS 

•  NVIS – Near Vertical Incident Skywave 
 eller, på ren svenska, nästan vertikalt infallande rymdvåg. 

 
•  Svarar mot det alternativ vi tidigare ansåg ge den mest 

lämpliga rymdvågsutbredingen för hemvärnsbruk, dvs en 
mod som ger lokal och regional täckning på de lägre HF-
banden 



NVIS 

•  NVIS är inget nytt påfund 
–  Amerikanska armeförband har använt NVIS sedan 

Vietnamkriget 
–  Tyskarna experimenterade med NVIS redan under 

andra världskriget 
 



NVIS – hur funkar det 

•  Radiovågen skickas upp i hög vinkel, > 70 grader 

•  Om frekvensen är lägre än fo, böjs den av tillbaks mot 
marken inom en radie av ca 50 mil från sändaren 

•  Dämpningen av radiovågen blir liten eftersom gångvägen 
genom det absorberande D-skiktet blir minimal 



NVIS – hur funkar det 

 Vågutbredningsjämförelse 



NVIS – hur funkar det 

•  För att vågen skall reflekteras tillbaks till marken måste 
frekvensen ligga under den kritiska frekvensen 

•  På dagtid ligger denna mellan ca 5 och 15 MHz. Efter 
solnedgången faller den till mellan 1 och 5 MHz, som lägst 
alldeles innan soluppgången 

•  Det är önskvärt att ligga så nära fo som möjligt, för att 
minimera dämpningen i D-skiktet 



NVIS - fördelar 

•  Rundstrålande utan skipzon 
•  Samma signalstyrka över hela täckningsområdet 
•  Relativt okänslig för störningar – antennen ”ser” rakt upp i 

himlen och tar inte in störningar från avlägsna störkällor 
•  Terrängoberoende 
•  Svår att pejla 
•  Man kan använda sig av låg effekt 



NVIS 



NVIS - nackdelar 

•  Kräver noggrann frekvensplanering – eftersom vi vill ligga 
nära fo behövs flera trafikfrekvenser inom ett stort intervall 
för att täcka in ett helt dygn 

•  Rutiner måste hittas för att etablera samband – om första 
frekvensen är för hög måste man samtidigt prova successivt 
lägre frekvenser för komma under fo 

 



Trafiksätt 

•  VHF-stationer använder sig som regel av FM, dvs 
frekvensmodulation, för att överföra informationen 

 
•  HF-stationer kan i stället använda 

–  AM, amplitudmodulation,  
–  CW, ”continuous wave”, telegrafi 
–  SSB, enkelt sidband (Single Side Band), telefoni, 

data (t ex FRONET, PCDart) 



Trafiksätt 
       Frekvensmodulation            Amplitudmodulation 

 
 
 
 
 
 
 
 

    carrier = bärvåg 



Trafiksätt 

•  CW = nyckling, till- och frånslag, av bärvågen. Ingen 
audiosignal överförs. 

 
•  Vid SSB använder man AM, men man plockar bort 

bärvågen och ett av de båda sidbanden med information. 
På så sätt reducerar man den nödvändiga effekten till en 
fjärdedel och behöver bara hälften så mycket 
frekvensutrymme. 



Trafiksätt 

ω=frekvens



Trafiksätt 

•  Beroende på vilket sidband man lämnar kvar talar man om 
övre eller undre sidband. 

•  Inom militär trafik används ALLTID det övre sidbandet, 
betecknas med USB, Upper Side Band. 

•  Det lägre sidbandet används av radioamatörer på vissa 
frekvensband, benämnes LSB, Lower Side Band 

•  OBS! Förväxla inte USB med en svensk beteckning för 
undre sidband, vi använder den engelska beteckningen! 



Slut Vågutbredning 

  



Antenner 

•  Konvertering våglängd – frekvens 

•  Dipolantennen 

•  Antennanpassning 

•  Bredbandsantenn 

•  NVIS 



Antenner 

•  Med hjälp av formeln vi sett tidigare och genom att 
uttrycka frekvens i MHz och våglängd i meter kan vi 
skriva: 
             f * λ = 300    eller 

 
                   f = 300/λ   eller   λ = 300/f 

 
 OBS, att 1 MHz = 1000 kHz 



Antenner 

•  5 MHz motsvarar alltså en våglängd, λ, av 
 
  λ = 300/5 = 60 meter 

 
•  74 meter motsvarar en frekvens, f, av 
 
  f = 300/74 = 4,054 MHz = 4054 kHz 



Antenner 

•  En antenn skall omvandla en elektrisk växelström 
i en tråd till ett elektromagnetiskt fält i rymden 
och vice versa 

 
•  Det finns främst två grundtyper av antenner: 

– Resonansantenner (ståendevågantenner) 
– Vandringsvågantenner (aperiodiska antenner) 



Antenner 
En resonansantenn skall vara i resonans för att stråla ut 
effektivt. Det är den när den har en längd av en eller 
flera halva våglängder. 
Är den inte det kan man justera längden elektriskt med 
hjälp av en antennavstämningsenhet. En enkel 
dipolantenn är en resonansantenn. 

Bild T. Toreson 



Antenner 
•  En vandringsvågantenn är inte i resonans. Den kan vara 

mycket lång, flera våglängder, och en våg strålar ut sin 
energi medan den rör sig längs med tråden. Om inte all 
energi hinner stråla ut innan tråden tar slut kan man sätta ett 
motstånd i trådens ände för ta upp resten av energin. Den 
förvandlas där till värme. En variant av en sådan antenn är 
den TFD-antenn som hör till Ra 763. 

TFD = Terminated Folded Dipole 

Bild T. Toreson 



Antenner 
•  En resonansantenn kan monteras horisontellt eller vertikalt 
•  En vertikal antenn i grundutförande är 1/4 våglängd hög. 

Den andra halvan för att få en halv våglängd alstras genom 
att antennen elektriskt speglas i marken. Denna antenn är 
rundstrålande och alstrar en markvåg eller direkt våg.  

Bild T. Toreson 



Antenner 
•  Några egenskaper hos vertikalantennen 

– Rundstrålande 
– Vertikalpolariserad 
– Väsentligen markvågsutbredning – kortdistans-

antenn 

Sedd uppifrån Sedd från sidan 

Bild T. Toreson 



Antenner 

•  För att en resonansantenn skall stråla ut maximalt med 
energi skall den vara i resonans. Det är den när längden av 
antennen är lika med en halv våglängd eller en multipel av 
en halv våglängd 

•  En  dipolantenn är den kortaste halvvågsantenn man kan få 
i resonans utan hjälpmedel 

λ/2



Antenner 
•  Man kan lätt tillverka en enkel dipolantenn genom att 

klippa till två trådar i lämplig längd och mata dem med en 
50 Ω koaxialkabel där ena tråden kopplas till mittledaren 
och den andra till skärmstrumpan 

 
•   Längden kan man beräkna enligt formeln vi sett tidigare, 

men med en korrektionsfaktor, 0.96, för att kompensera 
bl.a. för att våghastigheten i tråden är lägre än i fria 
rymden. 

 



Antenner 

•  En halvvågsdipol som hänger horisontellt högt över marken, 
uppvisar en impedans kring 70-75 Ω. Flyttas den närmare 
marken påverkas impedansen av den elektriskt ledande 
marken och minskar så, att en koaxialkabel på 50 Ω ger god 
matchning till antennen. 

•  Markens beskaffenhet och närheten till den har också en 
avgörande betydelse för hur strålningen från en dipol beter 
sig. Detta kan åskådliggöras i strålningsdiagram som visar 
hur en antenns egenskaper varierar med höjden över marken 



Antenner 
•  Strålningsdiagram för en halvvågsdipol, upphängd 1/2 

våglängd över marken, rekommenderad höjd för 
långdistansförbindelser 

Strålningsmaximum fås vid en elevation av ca 30 grader… 

Sett uppifrån 

Sett från sidan 

Bild T. Toreson 



Antenner 
•  För en halvvågsdipol på en höjd av en hel våglängd blir 

diagrammet mer komplicerat 

Nu är elevationen bara 15 grader med en ytterligare lob 

Bild T. Toreson 



Antenner 

•  Om antennen påförs en frekvens som inte svarar till en 
halv våglängd är den inte längre i resonans. Då har den en 
annan impedans än 50-75 Ω och sägs vara illa anpassad. 
Då reflekteras en del av den tillförda effekten tillbaka mot 
sändaren och kan skada denna. (Stående våg förhållande > 
3) 

•  Motmedel är en antennavstämningsenhet. Denna kan 
elektriskt göra en antenn längre eller kortare och på så sätt 
anpassa den inom ett stort frekvensområde. 



Antenner 
•  Ett alternativ är att i stället använda en bredbandig antenn. 

Ra 763 är utrustad med en s.k. TFD-antenn. Detta är en vikt 
dipol med ett avslutnings-motstånd mitt emot 
matningspunkten. 

•  Fördelen är att det går lätt att byta frekvens 
•  Nackdelen är att antennen är ineffektiv, särskilt för låga 

frekvenser. Anledningen är att mycket av den långvågiga 
energi som skulle strålats ut i stället förvandlas till värme i 
motståndet. 



Antenner - NVIS 

•  Men hur skall vi få en bra antenn för NVIS? 
•  Vi behöver en antenn som strålar rakt upp 
•  Hur får vi det? 

•  Vi har också behov av att använda många frekvenser i ett 
rätt stort intervall 



Antenner - NVIS 

•  Strålningsdiagrammet för en antenn påverkas av marken 
när man sänker ner den 

 
•  Marken är elektriskt ledande och kommer att verka som en 

reflektor. Tyvärr kommer den också att dämpa den 
utstrålade vågen. 



Antenner - NVIS 
•  Strålningsdiagram för en dipol på olika höjd över marken: 

Sett från sidan Sett från kortänden 



Antenner - NVIS 
•  Om vi sänker antennen ytterligare: 



Antenner - NVIS 

•  Man har funnit att för att få maximal effekt mot zenit är en 
antennhöjd av 0.25 λ bästa val. 

•  Under 0.05 λ börjar markförlusterna bli betydande 
 
•  En god kompromiss är 0.15 λ

•  Vad betyder detta för en TFD-antenn? 



Antenner - NVIS 
Frekv vågl, λ 0.05λ 0.15λ 0.25λ
2 MHz 150 m 7 m 22 m 37 m
3 MHz 100 m 5 m 15 m 25 m
4 MHz 75 m 4 m 11 m 19 m
8 MHz 37 m 2 m 6 m 9 m

I intervallet 3 - 8 MHz är en antennhöjd av 5 - 9 m acceptabel. 
För lägre höjder börjar vi få markförluster. Det är dock 
att föredra framför att strålningsvinkeln avviker för mycket  
från vertikalen. En ökad dämpning är bättre än att vi tappar 
NVIS-effekten. Det kan faktiskt gå att få NVIS-förbindelse 
även med en antenn som ligger direkt på torra marken… 
 



Slut  
 

Frågor ? 


