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I øvrigt

Tidsrum :1900 – 2200

I pause ca. i midten

Toilettet er i gangen mellem køkken og dette lokale

De der falder i søvn bliver først vækket af pedellen i morgen.

Emne 15: Antenner og 
Udbredelsesforhold
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Antennens funktion er at udstråle mest muligt af den højfrekvens (HF) energi 
der tilføres den fra senderen.
Dette opnås ved at tilpasse antennen til den ønskede frekvens og opnå bedst 
mulig tilpasning mellem antennen og senderen.

Radiobølgerne udbreder sig med lysets hastighed 300.000 Km/sek. (c). 

Radiobølgerne opgives som frekvens (f) og bølgelængde (m) i forhold til 
lysets hastighed.
Bølgelængden måles i meter, og opgives normalt med det græske bogstav 
Lambda.

 f x m = c

Eksempel:

2 meter båndet dækker fra 144 til 146 MHz.
Båndmidte 145 MHz = m = c/f = 300/145 = 2,07 meter.
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En leder hvis længde er en rimelig del af bølgelængden kan virke som antenne.
Er lederen blot længere end 10% af bølgelængden er HF strømmen i den ikke 
mere konstant langs lederen. Det elektromagnetiske felt omkring lederen vil 
Derfor ikke være konstant og effekten vil udstråles fra lederen.

Den simpleste antenne man kan fremstille er en midtpunktsfødet dipol der i sin 
fysiske udstrækning er ½ bølgelængde lang.
Antennens fysiske udstrækning bliver ikke helt en elektrisk halv bølgelængde
 idet forkortningsfaktoren i fri luft andrager 0,95.
En halvbølgelængde dipol til 80 meterbåndet (3,5 – 3,8 MHz) bliver derfor:

3,65 = 300/3,65 = 82,19 x 0,95 = 78,07/2 = 39,04 

En halv bølgelængde dipol ophængt i det frie rum vil have en fødeimpedans 
på godt 73 ohm - rent ohm’sk.  
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En midtpunktsfødet dipol vil derfor udvise en lav impedans i fødepunktet og impedansen 
vil nærme sig uendelig i antennens yderpunkter.
Antennestrømmen vil således være højest i fødepunktet, og aftage mod enderne.
Spændingen derimod vil være lavest i fødepunktet og stige mod dipolens ender

Hvor lang er en ½ bølgelængde dipol til 7 MHz?
Hvor lang er en ½ bølgelængde dipol til 14 MHz?



28-10-12 OZ9ZI 6

EDR Frederikssund afdeling

Almen elektronik kursus
Ground Plane antenne
Eller ¼ bølgelængde GP

Hvis man tager dipolens ene side og rejser den op i lodret position med 
fødepunktet mod jorden vil dipolens manglende side blive spejlet af 
jordoverfladen, og antennen vil på den måde være intakt.
Udstrålingen foregår over jordoverfladen, så den side af sagen er i orden.
Fødeimpedansen vil være ca. det halve af dipolens, godt 36 ohm.                        
                                                                                                                               
                                                                                                                               
                                                                                                                        

Hvad sker der nu hvis GP’ens radialer bukkes nedad?
Impedansen vil stige op mod dipolens 73 ohm.
På den måde kan en god antenne med 50 ohm 
Fødeimpedans fremstilles med små midler.
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Udstrålingsdiagram.

Dipolens udstrålingsdiagram når man betragter den fra oven ligner et 8 tal.
Sammenlignes udstrålingsdiagrammet for dipolen med GP’ens fremgår det 
tydeligt at den ”imaginære” del af antennen ikke stråler.
Faktisk er det således at GP antennen har en ret stor opad stråling hvilket gør den 
specielt godt egnet til DX (long distance) forbindelser. 
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Flerbåndsantenner.

En dipol vil udvise en relativt lav fødeimpedans hver gang dipolen udgør et ulige 
antal ½ bølgelængder ved den frekvens den skal anvendes på, altså 1,3,5 osv.
Det betyder i praksis at en antenne skåret til 3,5 MHz vil kunne anvendes på højere 
Harmoniske frekvenser.
F.eks Zepp antennen og dens mere moderne plagiat, G5RV, udnytter dette i nogen grad.
At udstrålingsdiagrammet så ser underligt ud er en anden sag.
Her er udstrålingsdiagrammet for en antenne der er henholdsvis 1, 1,5 og 2 bølgelængder 
lang.
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En mere optimal måde at opnå en flerbåndsantenne på er at parallelforbinde flere
dipoler på samme fødeledning.
Her udnytter man det faktum at en antennes fødeimpedans uden for resonans er 
høj –  En 1/1 bølgelængde dipol vil således have en fødeimpedans på 3000 ohm 
eller mere.
På den måde vil kun den dipol der er i resonans på en given frekvens belaste 
senderen korrekt.
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En meget udbredt antennetype er den såkaldte trap dipol, også kaldet W3DZZ.
Her udnytter man den høje impedans en parallelsvingningskreds udviser ved 
resonans til at opdele antennens strålende element i flere ½ bølgelængde sektioner, 
dækkende hvert sit frekvensområde.
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Som det ses tidligere har dipolen et symmetrisk udstrålingsdiagram der udbreder sig 
på begge sider af antennen.
Hvis man nu indretter antennen således at udstrålingen koncentreres i én og samme 
retning opnår man en større udstråling i en retning.
Dette kaldes en antennes gain.
Det er princippet i Yagi antennen.
Her placeres en reflektor der er ca. 5% længere end det strålende element, dipolen, 
en ¼ bølgelængde bag denne.
Det afstedkommer en udstråling i retningen modsat dipolen der er 3 dB større end 
den oprindelige udstråling, og samtidig en dæmpning i reflektorens retning.
Vil man opnå et større gain kan en eller flere direktorer monteres foran dipolen.
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Yagi antennen kan i princippet udvides med så mange direktorer der som ønskes.
Dog er antennens udstrålingsdiagram svært at styre med et stigende antal elementer.
Det her viste eksempel er udført af DL6WU, og talrige efterbygninger har bevist at 
designet holder. 

Som det ses af ovenstående udstrålingsdiagram opnås Yagi antennens gain ved at 
koncentrere den udstrålede effekt i én retning.
Det her viste diagram er en 23 element antenne med et gain på 16 dBd 
(dB over en dipol).
Læg mærke til den foldede dipol – Den har en fødeimpedans på 300 ohm, 
men pga. de første direktores ringe afstand synker impedansen til ca. 200 ohm.   
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Antenners gain opnives på to forskellige måder: dBd og dBi.
Professionelt anvendes dBi hvor referencen er en Isotrop antenne.
En Isotrop er en teoretisk kuglestråler, hvor antennen udstråler lige meget energi i
alle retninger.
Isotrop antennen kan ikke fremstilles, hvorfor man i amatørverdenen mest anvender 
en dipol som reference – dBd, men det er langt fra sikkert.
Forskellen på de to metoder er 2,15 dB.
Det er derfor væsentligt at man ved sammenligninger af antenner kender den 
reference antennens gain er opgivet imod.
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Vi har til nu betragtet antennerne som vertikalt eller horisontalt monterede.

Den udsendte HF-effekt består af både et elektrisk og et magnetisk felt der står 
vinkelret på hinanden.

Man anvender retningen af det elektriske felt som definition på antennens polaritet.

Dermed gælder det at det elektrisk udstrålede felt har samme retning som 
antenne tråden (dipolen), og at en vandret ophængt antenne dermed er vandret 
polariseret.

Dæmpningen mellem to antenner, en vandret og en lodret polariseret, ophængt i 
det frie rum vil være uendelig.
I praksis regner man med at dæmpningen er omkring 25 dB pga. reflektioner mellem 
de to antenner.
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”Dummyload”

Til forsøg med, eller måling på, sendere anvendes oftest en kunstig belastning,
kaldet en kunstantenner eller dummyload.

En kunstantenne er blot en rent ohmsk modstand af en størrelse der passer til
senderens ønskede belastning, og som er i stand til at optage den energi senderen 
er i stand til at generere.

En kunstantenne er afskærmet på en måde der forhindrer den i at udstråle noget
af den energi senderen tilfører den.

Al HF energi afsættes som varme i kunstantennen.

Dermed også være sagt at kunstantennen skal være af en størrelse der tillader 
senderen at afsætte sin HF energi uden at skade kunstantennen.

Langt de fleste kunstantenner er 50 ohm.
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Fødeledningens (feederens) opgave er at forbinde senderen med antennen
og dermed overføre den energi senderen har frembragt til antennen.
Feederen er oftest et kabel med to ledere, enten opbygget som et paralleltråds-
kabel ( twinlead - hühnerleiter) eller som et koaxialt opbygget kabel.
Tidligere var twin lead meget anvendt, i dag er det nok koaxialkablet der anvendes
Hyppigst.
Twin lead kablet er balanceret (symmetrisk) opbygget, hvor koaxial kablet er 
ubalanceret (asymmetrisk).
Der er normalt ingen uønsket ind- eller udstråling fra de to kabler.
Twin leaden idet strømmene i kablets to ledere er lige store og modsat rettede,
og ej heller fra koaxial kablet idet HF strømmene står indvendigt på skærmen.
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Fødeledninger
Karakteristisk impedans.

Hvis man tager en tilfældig feeder og tilslutter en generator der med en kontakt kan startes
og stoppes, og spændingen over kablets indgang og samtidig måler strømmen i kablet kan 
kablets karakteristiske impedans Zo beregnes.
I praksis er det ikke noget man normalt måler, men stoler på fabrikantens opgivelser.
Dog er der tilfælde hvor man selv fremstiller parallel tråds feedere hvor det er rart at 
kunne måle eller beregne sig til resultatet.

Zo = 276 x log x 2D/d Zo = 138 x log x D/d



28-10-12 OZ9ZI 18

EDR Frederikssund afdeling

Almen elektronik kursus
Fødeledninger
Karakteristisk impedans.

De kabeltyper der i dag overvejende anvendes er:

Twin lead: 150, 300, 450 og 600 ohm
Koaxial kabel: 50, 60, 75 og 93 ohm.

De blandt radioamatører mest anvendte er de med grønt markerede typer.

Næsten alle moderne sendere er bygget til at skulle belastes med 50 ohm, så det er 
overvejende 50 ohm koaxial kabel der anvendes.

Af samme årsag tilstræbes det at konstruere antennesystemet således at det udviser
50 ohm i fødepunktet.
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Fødeledninger
Standbølgeforhold

Hvis kablet afsluttes med en impedans der er forskellig fra Zo vil den samme måling
vise at spændingen langs kablet ændrer sig.
Dette forhold kaldes stående bølger. 

Hvis man tager en flere bølgelængder lang transmissions linie, der er afsluttet med sin 
karakteristiske impedans, f.eks. 50 ohm, og måler HF spændingen flere steder langs 
linien vil spændingen være konstant. 
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Fødeledninger
Standbølgeforhold

Standbølgeforholdet udtrykkes som forskellen mellem den målte spænding langs kablet
eller forskellen mellem Zo og den impedans der aktuelt afslutter kablet. 
Standbølgeforholdet udtrykkes som SWR = x, og udregnes efter formlerne:
 

Er kablet helt uafsluttet eller kortsluttet i den fjerne ende vil den målte spænding 
variere mellem ”0” og det dobbelte af generatorens udgangsspænding.
Standbølgeforholdet siges at være uendeligt.

Den formel der giver et resultat over 1 vælges.
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Fødeledninger
Balun

Hvis man betragter strømfordelingen langs en ½ bølgelængde dipol og en dertil koblet 
symmetrisk feeder vil man finde at strømmen er maksimal i fødepunktet, og falder af mod 
Antennens ender. I en paralleltråds (twin lead) feeder vil strømmene i lederne være lige store 
og modsat rettede, hvorved de ophæver hinanden, og af hvilken årsag der ikke er nogen 
udstråling fra feederen.  
Hvis man tilslutter en koaxial feeder på samme måde vil det, afstedkomme en udstråling fra 
kablets yderside.
Årsagen er, at antennen er balanceret og koaxialkablet er ubalanceret, hvilket vil få HF 
strømmen til at stå udvendigt på kablet i stedet for indvendig på skærmen mellem denne 
og inderlederen.
For at bringe orden i tingene indsættes en komponent, balun, der transformerer fra 
balanceret til ubalanceret – Deraf navnet BalUn.
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Fødeledninger
Balun

En balun kan fremstilles på adskillige måder, alt efter formålet, lige fra en simpel ”afkobling” 
af HF strømmen til en direkte transformer der kan være alt fra 1:1 til ”1:mange”.
Måden at fremstille en balun på er pga. de fysiske forhold meget forskellige fra HF til VHF.
Til VHF vil kabelbalun være foretrukne, hvor baluns til HF båndene i regelen vikles på
Ferritkærner. Dels for at opnå stor båndbredde og dels for at holde de fysiske dimensioner 
Inden for rimelige grænser. 
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Fødeledninger
Balun

Eksempler på 1:1 og 4:1 balun viklet på en ferritring. 
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Fødeledninger
¼ bølgelængde transformeren.

For at opnå et større antenne gain end praktisk muligt med enkelte Yagi antenner 
anvendes ofte flere antenner stakket til et antennesystem.
For at kunne sammenkoble flere antenner kræves en impedanstransformation således at 
belastningsimpedansen mellem de enkelte delsystemer overholdes.
Hertil anvendes overvejende ¼ bølgelængde transformeren.
¼ bølge transformeren udnytter netop at et kabel der ikke er afsluttet med sin karakteristiske 
impedans vil udvise en impedans forskellig fra Zo i kablets anden ende.

For ¼ bølgelængde transformeren kan følgende formel opstilles:
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Fødeledninger
¼ bølgelængde transformeren.

Længden af ¼ bølgelængde transformeren afhænger af hvilken type transmissionsleder
der skal anvendes til transformeren, idet kablets dielektrikum indgår i længden som en 
”forkortningsfaktor” (Velocity Factor).
Hvis det er kabel med luft som dielektrikum vil forkortningsfaktoren være 1, og hvis det 
drejer sig om kabel med PVC dielektrikum vil forkortningsfaktoren være 0,66.
¼ bølgelængde RG59A (73 ohm) på 145 MHz bliver derfor: 2,07/4 x 0,66 = 342 mm.

Nu er det ikke blot ¼ bølgelængde der kan anvendes, men et ulige antal ¼ bølgelængder 
virker på samme måde – altså 1,3,5,7 osv.
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Fødeledninger
Stakning af antenner.

Der findes flere forskellige måder at opnå en transformation på.
Den simpleste er den før omtalte ¼ bølgelængde transformer, men også den kan udføres
på forskellig vis.
Den klassiske metode er at anvende 75 ohm kabel og så transformere over alt.
En lidt mere smart måde når 4 antenner sammenkobles er at anvende 50 ohm kabel, 
hvor de fire stykker (X) blot er nøjagtig lige lange og de sidste to stykker er de egentlige 
¼ bølgelængde transformere beregnet efter samme formel som tidligere omtalt. 
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Fødeledninger
Stakning af antenner

Den helt perfektr sammenkobling opnås ved at benytte en såkaldt ”combiner”, der i 
grunden blot er en ¼ bølgelængde transformer udført i messingrør og med luft som 
dielektrikum.
Da combineren oftest er hjemmefremstillet kan man vælge materialerne således at man 
får den ideelle impedans på transmissionslinien og dermed også den transformation der 
passer til formålet.
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Fødeledninger
Stakning af antenner

To eksempler på ”Do it Youself” ¼ bølgelængde transformere.
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Radiobølgernes
Udbredelsesforhold.

Hvis det ikke var for jordens atmosfære ville radiobølgerne udbrede sig i lige linier, og 
radio kommunikation ville kun være mulig i ”line of sight”.
Præcis som synligt lys kun udbreder sig i rette linier.
Som lys lader sig reflektere af f.eks. spejle, lader radiobølger sig afbøje af de reflekterende
lag i atmosfæren, samt lader sig afbøje af jordoverfladen. 
De laveste frekvenser lader sig afbøje mest af jordoverfladen, af hvilken årsag 
Radiohorisonten på 80 meter kan regnes til 80 km og ca. 20 km på 10 meter. 
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Radiobølgernes
Udbredelsesforhold.

Et stort antal solpletter medfører en forøget
Ionisering af de reflekterende lag og dermed 
en forøget reflektion.

Solplet tallet har normalt en cyklus på 11 år,
Mellem to maxima, men har de seneste 
perioder været særdeles ustabilt. 

Som forventet reflekteres de forskellige frekvensområder forskelligt og af forskellige 
lag i ionosfæren.
Kortbølge signaler sendt lodret op i ionosfæren reflekteres kun til en vis øvre 
Grænsefrekvens, kaldet den kritiske frekvens fc, og er afhængig af tidspunkt på døgnet 
og antallet af solpletter.
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Radiobølgernes
Udbredelsesforhold.

Ionosfærestationen Juliusruh på Rügen giver et godt billede på lagenes placering
 og den aktuelle MUF (Maximum Useable Frequency).
HTTP://www.iap-kborn.de/fileadmin/user_upload/MAIN-abteilung/radar/Radars/Ionosonde/Plots/LATEST.PNG
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Radiobølgernes
Udbredelsesforhold.

Som det ses af nedenstående illustration bliver radiobølgerne reflekteret i forskellige
Vinkler, hvilket medfører forskellige skip.
Mellem disse skip, eller i selve skip distancen er der intet signal at høre.
Som det også ses kan et signal foretage flere skip, og sågar tage turen kloden rundt.
Lange distancer på de lave HF bånd er hyppigst i aften og nattetimerne når D og E 
lagene er forsvundet. 
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Radiobølgernes
Udbredelsesforhold.

E-laget kan under visse omstændigheder reflektere (sporadisk E) VHF og UHF 
signaler med overordentlig lange distancer som gevinst.
Sporadisk E-lags reflektion er hyppigst forekommende under solpletmaksimum.

Den mest almindelige årsag til meget lange distancer på høje frekvenser er såkaldt tropos-
fere scatter der også kendes som termisk inversion.
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Radiobølgernes
Udbredelsesforhold.

En særdeles interessant form for ”refleksion” er såkaldt duchting, hvor signalet ledes
mellem to inversionslag.
Det kan medføre særdeles lange forbindelser mellem to punkter hvor alt mellem
punkterne kan opfattes som radiodødt område.
  


