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VRK 80 år

Varför har vi en antenn?

• Frågan självklar?

– Vi ska höras av motstationen

– Vi ska höra motstationen

• Inte höra brus

• Inte höra andra
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VRK 80 år

Förutsättningar

• Amatörradiobanden spänner över ett stort
våglängdsområde

– …. 630 m – 13 cm ….

• Antenner och installationer har mått i
våglängder

– Antennens storlek

– Avstånd till mark



VRK 80 år

Förutsättningar

• Atmosfäriskt
brus

– Under 100 MHz

– Stiger med sjunkande
frekvens

– Skapas av åskväder
(över hela Jorden)
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Förutsättningar

• Skapade störningar

– Stiger med 
sjunkande
frekvens

– Skapas av
gnisturladdningar
och switch-
störningar
(över hela Jorden)
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Sändarantenn

• Sändarantenner

– Ge en (stark) signal hos mottagaren

• Hög effektivitet

• Riktverkan

– Begränsningar

• Storlek

• Avstånd till marken
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Mottagarantenner

• Mottagarantenner

– Ge ett tillräckligt bra signal/brus-förhållande

– Kan vara samma som sändarantennen

• Fungerar för våglängder under ca 40 m
– Kan ge förstärkning av den mottagna signalen

– Kan ge undertryckning av störningar (brus och radiosändare)

– Kan vara speciellt utformade

• Oftast för våglängder över ca 40 m
– Kan ge undertryckning av störningar (brus och radiosändare)
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Mottagarantenner (vertikaler)

• Kort vertikalantenn

– Begränsad riktverkan

• Matriser av vertikaler

– K9AY, Weller Flag etc, 4-square etc

– God riktverkan

– Omfattande konstruktioner, stor plats krävs

• 10x10m – 100x100m
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Mottagarantenner (små loopar)

• Enkel loop

– Viss riktverkan (skarpa nollor)

• Matriser av loopar

– God riktverkan

– Omfattande konstruktioner, stor plats krävs

• 10x10m – 100x100m
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Loopar med riktverkan

• En enkel loop har ett riktningsdiagram som ser ut som en
liggande 8:a, dvs med två huvudriktningar. 
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Loopar med riktverkan
• Kan vi få till en antenn som bara har en huvudriktning?

• Vi får väl se …… 
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Loop á la rävsax

• En rävsax har en loop-antenn

– Med djupa nollor i diagrammet

• En rävsax har också sidobestämning

– Med en stark riktning

– Med en svag riktning

• Har vi lösningen här?
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Hur fungerar sidobestämningen?

• Sidobestämningen fungerar genom att man 
kombinerar en magnetisk antenn (H-fältet) 
med en elektrisk antennn (E-fältet)

• Den vanliga är att man har en separat
elektrisk antenn men det går att kombinera
den magnetiska och den elektriska antennen
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Separat elektrisk antenn

• DR.-Ing. Christoph Kunze DK6ED har beskrivit
en loop med riktverkan.

– Kleine magnetisch-elektrische Loop mit 
Richtwirkung, FA 11/21

• Den har en separat elektrisk antenn

• H- och E-signalen kombineras i en förstärkare
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Kleine magnetisch-elektrische Loop mit Richtwirkung
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Kleine magnetisch-elektrische Loop mit Richtwirkung
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Kleine magnetisch-elektrische Loop mit Richtwirkung

• Strålningsdiagram

– Utan elektrisk signal

– Med elektrisk signal
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Kombinerad loop och elektrisk antenn

• Chris Moulding G4HYG beskriver
en loop-antenn med riktverkan

– Building a cardioid loop 
antenna with a Cross Country 
Wireless Loop Antenna 
Amplifier + by Chris Moulding
G4HYG

– Här utnyttjar han en del av
loopen även som elektrisk
antenn.

– Kombinationen av magnetisk
och elektrisk signal sker utan
speciell förstärkare

https://www.crosscountrywireless.net/cardioid_loop_antenna.htm


VRK 80 år

CCW Cardioid loop antenna
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CCW Cardioid loop antenna
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CCW Cardioid loop antenna

Beräknat diagram för större loop Uppmätt diagram för 1 meters loop
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Förstärkare

• Små loopar behöver
normalt en bra 
förstärkare

– Signalerna ganska svaga

– (Exrternt bruset ännu
svagare)

– Internt brus måste vara
svagt
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Förstärkare med inbyggd brusreducering

• Intressant variant 
med undertryckning
av det interna bruset

• Används i

– Sattelitmottagare

– WIFI-mottagare
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Förstärkare, DK6ED
• Interessante Vorverstärker

• Dr.-Ing. C. Kunze, DK6ED

• CQ-DL 7-2021
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Förstärkare, DK6ED
• Principen bygger på två transistorer med olika branthet

• T3 har större branthet än T2
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Simulering, DK6ED

• Övre bilden
– Samma branthet hos

utgångstransistorerna

• Undre bilden
– T3 har ca 5 ggr större

branthet än T2

– Betydligt mindre brus
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• Enkel konstruktion

• Enkel trimming

• Brus: 0,35 dB

• Förstärkning: 12,5 dB

• 500 kHz – 30 MHz

• OIP3: ca 20 dBm

• BF256A: 4 mA/V

• J309: 15 mA/V

Konstruktion, DK6ED



VRK 80 år

• Common gate-ingång

Konstruktion, DK6ED
4 transistorer

• Brus: 0,4 dB

• Förstärkning: 17,5 dB

• 500 kHz – 30 MHz

• OIP3: ca 25,5 dBm
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Förstärkare, DK6ED igen
• Rausharmer HF-Vorverstärker in Gegentaktshaltung

• Dr.-Ing. C. Kunze, DK6ED

• FA 4/20
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Förstärkare, DK6ED igen
• Brusreducering genom mottaktskoppling
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Utförande, DK6ED igen

• Förstärkning: 15 dB

• Brus: ca 0,9 dB



VRK 80 år

73 och tack för visat intresse

Anders Eidenvall SM5EFX
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