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ELEKTROMAGNETISKA FÄLT

FÖRENINGEN SVERIGES SÄNDAREAMATÖRER



VAD ÄR ELEKTROMAGNETISKA FÄLT?



VAD ÄR ELEKTROMAGNETISKA FÄLT?

• JONISERANDE STRÅLNING
• GAMMASTRÅLNING

• RÖNTGENSTRÅLNING

• ICKE-JONISERANDE STRÅLNING
• RADIOVÅGOR



BIOLOGISKA EFFEKTER FRÅN RADIO-
FREKVENTA ELEKTROMAGNETISKA FÄLT



NÄRFÄLTET

• Antennen bildar elektriska och magnetiska fält. Intill antennen kan den lokala 
fördelningen mellan dessa vara komplicerad .

• För olika antenntyper dominerar det elektriska eller det magnetiska fältet.

• Dipoler => elektriskt fält nära antennen

• Små loopar => magnetiskt fält nära antennen

• Den elektriska fältstyrkan (E) anges i ”volt per meter” (V/m)

• Den magnetiska fältstyrkan  (H) anges i ”ampere per meter” (A/m)

• I närfältet avtar det elektriska och det magnetiska fältet snabbt med avståndet. 



• Den elektromagnetiska vågen uppträder inte direkt vid antennen utan först på ett 
visst avstånd. Den elektromagnetiska vågen kallas ofta fjärrfältet.

• I fjärrfältet avtar fältstyrkan linjärt med avståndet, det vill säga

• om avståndet fördubblas så halveras fältstyrkan

• Fältstyrkan avtar på samma sätt oberoende om antennen är rundstrålande eller 
om den har riktverkan.

FJÄRRFÄLTET



• Fjärrfältet går att beräkna med enkla metoder

• Fjärrfältsgräns för amatörradiofrekvenser

• För enkla antenner kan fältstyrkan i fjärrfältet användas som 
approximation för fältstyrkan i närfältet

• För komplicerade antenner (hög förstärkning) och för små antenner 
(loopar) krävs mätningar eller mer avancerade beräkningar



• Alla elektriska ledare kan fungera som antenner.

• Matarledningar

• Apparathöljen

• Anpassningsenheter

• Speciellt vid höga effekter kan det bli mycket höga fältstyrkor i närheten av slutsteg 
och matarledningar.

OAVSIKTLIGA ANTENNER



• Strålsäkerhetsmyndigheten anger vilka referensvärden som gäller i Sverige

• Syftet är att skydda allmänheten från akuta skadliga effekter.

• Nivåerna är satta till 2% av de nivåer som man vet ger akuta effekter.

• Råden baseras på hur kroppen värms upp av radiovågor.

• Måttet på uppvärmning är ”Specific Absorption Rate” SAR (W/kg)

• Uppvärmning går långsamt, så man använder medeleffekten över 6 min

• SAR kan inte mätas men man kan räkna om det till motsvarande elektrisk och magnetisk 
fältstyrka, som går att mäta

• Det är dessa fältstyrkor som en amatörradiostation inte bör överskrida där allmänheten 
kan vistas.

ALLMÄNNA RÅD OCH RIKTLINJER



REGLER OCH FÖRESKRIFTER

• EU-rekommendation

• Rådets rekommendation om begränsning av allmänhetens exponering för 
elektromagnetiska fält www.notisum.se/rnp/eu/lag/399H0519.htm

• Strålsäkerhetsmyndigheten

• Allmänna råd SSMFS 2008:18
www.stralsakerhetsmyndigheten.se/Publikationer/Forfattning/SSMFS-2008/SSMFS-
200818/

http://www.notisum.se/rnp/eu/lag/399H0519.htm
http://www.stralsakerhetsmyndigheten.se/Publikationer/Forfattning/SSMFS-2008/SSMFS-200818/


REFERENSVÄRDEN FÖR E-FÄLT



REFERENSVÄRDEN FÖR H-FÄLT



• Kroppen och kroppsdelarna absorberar radiovågor effektivast när de är i resonans

• Vuxen kropp i resonans vid ca 35 MHz

• Vuxet huvud i resonans vid ca 400 MHz

• Barnhuvud i resonans vid ca 700 MHz

• Referensnivåerna tar hänsyn till kroppens antennegenskaper 

KROPPENS ABSORPTION AV RADIOVÅGOR



SÄKERHETSMARGINALER

• Referensvärdena har en 50-faldig marginal till de nivåer där biologiska 
effekter kunnat observeras

• Referensvärdena gäller kontinuerlig sändning under sex minuter.

• Referensvärdena gäller för allmänhetens exponering

• Arbetsmiljöverkets föreskrifter om elektromagnetiska fält, AFS 2016:3
www.av.se/arbetsmiljoarbete-och-
inspektioner/publikationer/foreskrifter/elektromagnetiska-falt-afs-20163-
foreskrifter/

https://www.av.se/arbetsmiljoarbete-och-inspektioner/publikationer/foreskrifter/elektromagnetiska-falt-afs-20163-foreskrifter/


FÄLTMÄTNING AV AMATÖRRADIO-
ANLÄGGNINGAR

• Balkongantenner och inomhusantenner kan ge höga fältstyrkor där människor 
vistas

• Riktantenner för höga frekvenser har ofta hög förstärkning, vilket genererar höga 
fältstyrkor i huvudriktningen

• Osymmetriska antenner kan stråla oönskat från matarledningen

• Slutsteg och antennavstämningsenheter utan skärmande hölje kan ge höga 
fältstyrkor

• Fältstyrkan avtar linjärt med avståndet från antennen. Om man fördubblar 
avståndet till antennen, halveras fältstyrkan. 

• Fältstyrkan ökar med kvadratroten ur effekten. Om man fyrdubblar 
sändareffekten, ökar fältstyrkan till det dubbla.



• Antennen

• Effekten

• Avståndet

• Dämpning i kablar

• Vad som sänds

• Hur det sänds
• Toppeffekten
• Modulationsfaktorn
• Intermittensfaktorn

VAD PÅVERKAR FÄLTSTYRKAN?



• Det använda trafiksättet påverkar medeleffekten. FM ger en 
högre medeleffekt än SSB

• Vi använder riktvärden för modulationsfaktorn som anges av FCC

MODULATIONSFAKTORN - M

(       )                  PSK31 ~0,7



• Intermittensfaktorn anger hur stor del av en 6 minutersperiod som sändaren är aktiv.

INTERMITTENSSFAKTORN - I



• E = Det elektromagnetiska fältets styrka i V/m i fjärrfältet

• d = Avståndet där man genererar en viss fältstyrka

BERÄKNING AV FÄLTSTYRKA



• Det är den effekt som når antennen som omvandlas till ett 
elektromagnetiskt fält

• Effekten dämpas med kabeldämpningen uttryckt i linjära termer

• Notera att k alltid är mindre än 1

KABELDÄMPNING - k



• Antennen omvandlar sändarsignalen till ett elektromagnetiskt fält

• Vi behöver veta antennvinsten i den riktning som vi är intresserade av

• Vi använder oss av antennvinst i jämförelse med en isotrop antenn, dBi

• Det är antennvinsten i linjära termer (gånger) som används

• 4 dBi betyder att vi ska ange antennvinsten till 2,5 gånger

ANTENNENS RIKTVERKAN - G



EXEMPEL



IcnirpCalc


