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RADIO - kommunikasjon 

DELER AV DET ELEKTROMAGNETISKE SPEKTRUM (SE FIG.) ER AVSATT TIL 

KRINGKASTING / ( BRODCASTING )  

INFORMASJON MODULERES INN PÅ EN BÆREBØLGE (CARRIER FREQUENCY)  

EN INTERNASJONAL AVTALE FRA 1923 TILORDNER 3 FREKVENSBÅND TIL 

AMPLITYDEMODULERT (AM) KRINGKASTING 

 

LANGBØLGE  LB (LF) 148,5 KHZ – 283,5 KHZ 

MELLOMBØLGE  MB (MF)  550 KHZ – 1350  KHZ   ( 81 KANALER )  

KORTBØLGE  KB (HF) 1,711 MHZ – 30 MHZ   ( DELT I 15 BÅND ) 

 

RADIO AM – AVSTAND MELLOM STASJONENE SATT TIL 10 KHZ 

 

Frekvensbåndet er en begrenset ressurs – gjenbruk av frekvenser er viktig 

Lindem 15. april 2013 
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RADIO – kommunikasjon 

FREKVENS

f1f1 - f 2 f1 + f 2

E

f1 = 200 kHz f2 = 4,5 kHz

f1 - f2 = 195,5 kHz f1 + f2 = 204,5 kHz

Modulasjonsfrekvensen bestemmer båndbredden til radiostasjonen.  

Internasjonal avtale fra 1923 :  

- Frekvensseparasjon på 10kHz mellom stasjonene. 

- Høyeste modulsjonsfrekvens for AM er satt til 4,5 kHz.  

 Dette sikrer at ”nabostasjoner” ikke forstyrrer hverandre. 

Når 2 frekvenser ( f1 og f2 ) blandes - dannes ”sidebånd”. 2 nye frekvenser, (f1+f2) og 

(f1-f2) – sum og differanse 

FREKVENS

f1f1 - f 2 f1 + f 2

E

f1 = 200 kHz f2 = 4,5 kHz

f1 - f2 = 195,5 kHz f1 + f2 = 204,5 kHz

f0 = 190 kHz

f0 + f 2f0 - f 2



3 

Antenne

MixHF ampl

MF 

ampl

455 kHz

Filter

Lokal

Osc.

MF 

ampl

455 kHz

Filter

Detektor
LF

ampl

Superheterodyne

mottaker

Høyttaler

RADIO – kommunikasjon  - amplitudemodulasjon  AM 

Mellomfrekvens (MF) AM = 450 - 470 kHz    (455 kHz mest brukt) 

Enkelte kortbølgemottakere kan ha 2 mellomfrekvenser. (Dobbelt super) 

Første MF pleier å være 3,5 MHz – deretter mikses ned til 455 kHz. 

Alle frekvenser legges forsterket inn til en ”mixer”. Ut fra miksere får vi sum og 

differanse av de to frekvensene (foruten de to grunnfrekvensene) 

Den antennefrekvensen som ligger 455 kHz unna lokaloscillatorfrekvensen 

blir forsterket.  
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RADIO – kommunikasjon   Frekvensmodulasjon FM 

FM - 87.5 -108.0 MHz  Vest-Europa   100 kHz alt. 200kHz mellom stasjonene 

           65 - 74 MHz  tidliger østblokken      30 kHz mellom stasjonene 

           76 - 90 MHz Japan (90 -180 MHz brukt av analog VHF TV) 

Kvadraturdetektor FM to LF-AM 

Mellomfrekvens for FM-radio 10,7 MHz 
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AM radiostasjoner skilles med 10 kHz. – Max modulasjon ca 4,5 kHz  

FM-stasjoner skilles nå med 200kHz – dvs. max. modulasjon ca 95 kHz 

  

- Krav - en FM-stereo sender må sende et signal som også kan mottas av en    

             gammel radio uten stereo dekoder (mono) - modulasjon 20 - 15 kHz  (L+R) 

  

 Løsning : Time Division Multiplexing  (TDM) – tidsmultipleksing - ca 26 us på hver kanal. 

- Senderen veksler mellom høyre og venstre kanal med frekvens 38 kHz  

- 38 kHz er tilstrekkelig til å reprodusere 15 kHz på begge kanaler -  L og R 

RADIO – Frekvensmodulasjon FM Stereo – hvordan ? 



6 

Monosignalet (L+R) må sendes – i tillegg sendes (L-R) 

Signalet (L-R) må sendes slik at det ikke forstyrrer monosignalet (L+R)’ 

-dvs. 10-15kHz er opptatt – vi må modulere (L-R) inn på en ”subcarrier” 

med en frekvens 38 kHz. Dette sikrer frekvensinnholdet i begge kanaler 

Signalbehandling : Mottakeren summerer signalene og  tar samtidig differansen 

mellom dem. Resultatet blir et forsterket stereosignal -   2L og 2R 

                     (L+R) + (L-R) = 2L       (L+R) – (L-R) = 2R 

RADIO – Frekvensmodulasjon FM Stereo – hvordan ? 
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RADIO – Frekvensmodulasjon FM Stereo – hvordan ? 
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RADIO – Frekvensmodulasjon FM Stereo – hvordan ? 
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FM – sender      ca. 80mW   Ampl – osc. – outp.ampl. 

                 En enkel FM-sender med 3 transistorer.  

 

-  Først en enkel audioforsterker .. 

-  så følger en oscillator med stab.spenningstilførsel på 6,2 volt. 

-  bemerk varicap-dioden BA138 som gir frekvensmodulasjon 

-  tilslutt har vi et ”buffertrinn” som driver antenna 

-   ( oscillator og buffer er bygget opp med PNP-transistorer ) 

RADIO – Frekvensmodulasjon FM Stereo – hvordan ? 
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RDS – Radio Data System  Man legger inn datasignalet med 

bitraten 1187,5 bit/s i stereosignalet ved å amplitudemodulere en 

57 kHz underbærebølge ( som er låst til 19 kHz pilottonen ) 

RADIO – FM Stereo – RDS - hvordan ? 

Next skymet Andøya 
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ILS   108.10 MHz and 111.95 MHz -  Two signals are 

transmitted on one out of 40 ILS channels  

One is modulated at 90 Hz, the other at 150 Hz and 

these are transmitted from separate but co-located 

antennas. Each antenna transmits a narrow beam, one 

slightly to the left of the runway centerline, the other to 

the right. 

The localizer receiver on the aircraft measures the 

Difference in the Depth of Modulation (DDM) of the 

90 Hz and 150 Hz signals. For the localizer, the depth 

of modulation for each of the modulating frequencies is 

20 percent. The difference between the two signals 

varies depending on the position of the approaching 

aircraft from the centerline 

Marker beacons – carrier 75 MHz. 

Outer marker 7,2 km  

 - modulert med 400Hz.  

Middle marker 1,1km 

 - modulert med 1,3 kHz  

Inner marker 300m  

 - modulert med 3 kHz 

Instrument Landing System - ILS 

Elektromagnetiske signaler – Mange bruksområder - ikke bare radio og TV 

ILS localizer antenna 

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/7/79/ILS_illustration.jpg
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Radio – Refleksjon og absorpsjon av  radiobølger i ionosfæren 

RADIO – kommunikasjon  - amplitudemodulasjon  AM 
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RADIO – kommunikasjon  - Hva skjer i ionosfæren ? 

Radio – Refleksjon og absorpsjon av  radiobølger i ionosfæren.  

Reflekterende lag i ionosfæren gir noen radiosignaler global utbredelse. 

Turbulens i ionosfæren skaper problemer for bl.a. GPS-signaler og VHF 

kommunikasjon med fly i polare områder 

Koplingen Sol – Jord er et forskningsfelt med lange tradisjoner ved Fysisk inst. 

D-layer  60 – 90 km. Oppstår på dagtid. 

Sollyset ioniserer Nitrgenoksyd (NO) – 

som igjen forårsaker absorpsjon av 

enkelte radiofrekvenser. 

Dette forklarer hvorfor noen MB stasjoner 

“forsvinner” på dagtid. 

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/1/18/Atmosphere_with_Ionosphere.svg
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/7/7e/Ionosphere_Layers_en.svg
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Jordas magnetfelt beskytter 

oss mot farlig stråling fra sola. 

 

Men i nordlys-sonen er det en 

åpning hvor mange partikler 

kan komme inn i ionosfæren 

 

Andøya ligger midt i 

nordlysbelte. 

Mange «tunge» vitenskaplige 

instrumenter er lokalisert her – 

sammen med Andøya 

rakettskytefelt. 
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SKiYMET meteor radar  Andøya  

 

 

Frequency: 32.55 MHz 

Power: 12 kW PEP 

Pulse length 13.3 µs 

Range 

resolution: 
2 km 

Transmit 

antenna: 

1 crossed 3-element 

Yagi 

Receive 

antenna:  

5 crossed 2-element 

Yagi 

Principle: 

Short electromagnetic pulses are 

circularly polarized radiated by the 

transmit antenna and after reflection on 

ionisation trails of incident meteorids 

received by 5 spatially separated 

antennas. An interferometric analysis 

yields location, amplitude, and radial 

velocity of  each ionisation trail moved 

by the neutral wind. The wind field in 80 

- 110 km can be derived from a 

multitude of these individual 

informations.     
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Elektromagnetiske signaler – Mange bruksområder - ikke bare radio og TV 
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Observation data:  

1.Individual meteor echos (time, 

location, echo amplitude, radial 

velocity) 

2.Wind field (80 - 110 km) 

 - one hourly means 

 - prevailing wind, 12h- and 24h-tide 

3.Temperature in 90 km (from 

ambipolar diffusion coefficient) 

4.Information on incident meteoroids 

(velocitiy of incidence, radiant) 

                                                   

Time Variation of the amount observed 

meteor echos during the storm phase 

of the LEONIDS on the 18. November 

1999 (left) and their height distribution 

(right).  

SKiYMET meteor radar  Andøya  

Elektromagnetiske signaler – Mange bruksområder - ikke bare radio og TV 
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SKiYMET meteor radar  Andøya  

Elektromagnetiske signaler – Mange bruksområder - ikke bare radio og TV 
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The VHF ALOMAR wind radar  - ALWIN  

On October12th, 1998 a new VHF radar for investigation of the dynamics 

and structure of the lower and middle atmosphere in polar regions - 

Andenes/Norway (69.17°N; 16.01°E) -  was put into operation. The radar 

system is designed for unattended, continuous operation and is capable to 

operate either in the Spaced Antenna (SA) or in the Doppler Beam 

Swinging (DBS) mode  

Elektromagnetiske signaler – Mange bruksområder - ikke bare radio og TV 

http://www.iap-kborn.de/radar/Radars/alwin/Images/alwin_ant2.jpg
http://www.iap-kborn.de/radar/Radars/alwin/Images/alwin_ant3.jpg
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Elektromagnetiske signaler – Mange bruksområder - ikke bare radio og TV 

The VHF ALOMAR wind radar  - ALWIN  
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Middle Atmosphere Alomar Radar System  -   MAARSY 



21 Ref. Ralph Lattteck and Jürgen Bremer  Leibniz inst. - Atmospheric Physics 
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ICI 3 - opp fra Svalbard desember 2011 – med bl.a. test av MNL 

ICI 4 – opp desember 2013  


