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Dioden

Bild 2.13: Halvledardiodens karaktäristik

Bild 2.14: Schemasymboler för dioder

2.5.3.2 Dioder som variabla kondensatorer
(kapacitansdiod, VariCap)

När en diod är polariserad i spärriktningen bildas ett
spärrskikt. Olika polariseringsspänning alstrar olika
tjocka spärrskikt och en spärrad diod har på så sätt
egenskaper som liknar dem i en variabel kondensator.
Det finns dioder där reglerbarheten av kapacitansen
är speciellt utvecklad.

2.5.3.3 Lysdioder (LED)

Lysdiod (eng. Light Emitting Diode (LED)) är en
diod anpassad för att leverera ljus, ofta synligt sådant.
Lysdioder finns tillgängliga med infrarött, rött, orange,
gult, grönt, blått och vitt ljus. En variant av lysdiod är
laserdioden, som bland annat används för överföring
över optisk fiber.

När en diod är polariserad i passriktningen frigörs
energi i spärrzonen. Det sker genom rekombination
av par av laddningsbärare, varvid det normalt avgår
energi i form av värme. Vid en viss inblandning av
främmande atomer avgår istället ljus.

Spänningfallet över en lysdiod är ungefär dubbelt
så stort som över en kiseldiod, det vill säga unge-
fär 1,5 volt. Det normala spänningsfallet bör alltid
kontrolleras för korrekt dimensionering av kretsen.
Ljusstyrkan är proportionell mot strömmen, som nor-
malt har värden mellan 10 och 50 mA. En lysdiod
bör ha ett strömbegränsande motstånd i serie för att
strömmen inte ska bli för stor och lysdioden åldras i
förtid eller rent av gå sönder.

Moderna höge�ektslysdioder kräver en konstant-
strömsmatning och kan ha betydligt högre spänning.
Dessa har blivit tillgängliga till lågt pris och populära
för experiment.

2.5.4 Vakuumdioden i jämförelse
med halvledardioden

Bild 2.15: Dioders polarisering i kretsen
Bild 2.15 visar principen för hur de båda diodty-

perna ingår i en strömkrets. Den stora skillnaden är
att arbetsspänningen för en vakuumdiod är mångfalt
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Bild 2.10: Högspänningstransformator

Bild 2.11: Klenspänningstransformator

Bild 2.12: Spärrskiktet i en halvledardiod

Men över en viss spänning ökar strömmen snabbt –
den så kallade zenere�ekten uppstår. Dioden kan då
lätt förstöras av en alltför hög ström.

2.5.2.3 Diod i strömkrets

När en diod kopplas in i en strömkrets är det nödvän-
digt att dioden vänds så att ström kan flyta igenom
den i önskad riktning.

Anslutningen till en diods P-skikt kallas för anod
och kopplas normalt mot strömkretsens positiva pol.

Motsvarande anslutning från N-skiktet på en diod
kallas katod och kopplas normalt mot strömkretsens
negativa pol.

För att komma ihåg hur en diod ska vändas så
används anod och katod i en minnesregel som lyder
Positiv Anod Negativ Katod vilket förkortas PANK.

En diods katod märks ut med ett streck på eller en
markering i höljet som ska motsvara strecket framför
pilen i diodens schemasymbol.

2.5.2.4 Diodens ström-spänningsförhållande

Bild 2.13 visar en diods ström-spänningsförhållande.
Strömmen ID börjar att flyta när spänningen

UD har nått ett tröskelvärde (vid kiseldioder 0,6 V).
När spänningen ökar ytterligare däröver, ökar även
strömmen.

Produkten av spänningsfallet över dioden och
strömmen genom den kallas förluste�ekt. Denna
värmer upp dioden. Vid för hög temperatur förstörs
kristallstrukturen. En kiselkristall kan klara upp till
200 °C medan en germaniumkristall bara klarar 75 °C.

2.5.3 Diodtillämpningar
HAREC a.2.5.1.1

Bild 2.14 illustrerar flera olika schemasymboler
för dioder.
Likriktning är den vanligaste tillämpningen för dioder
(se kapitel 3.3). Halvledardioder utförs även för en
rad andra ändamål och finns i en mängd varianter.

2.5.3.1 Dioder för spänningsstabilisering
(zenerdiod).

Inom ett visst område är spänningsfallet över en zener-
diod i en strömkrets i det närmaste konstant medan
strömmen varierar. Denna egenskap kallas zenere�ekt
och används för konstanthållning av spänning.

Det finns zenerdioder för många olika spänningar
och e�ekter.
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Likriktning av växelström

Bild 3.36: Glättning av likspänning

Switchade kraftaggregat och spänningsstabilisato-
rer är nu vanliga eftersom e�ektförlusterna kan hållas
mycket lägre än i gamla linjära aggregat. Switchning-
en innebär dock att störningar kan läcka ut både på
ingång och utgång såväl som genom direktutstrålning
från själva aggregatet. På en del switchade nätaggre-
gat kan switchfrekvensen justeras manuellt med en
ratt. På så sätt kan man flytta störningarna till en
frekvens där deras inverkan minskar. Störningar kan
uppträda både i di�erentiell och gemensam mode,
vilket man måste ta hänsyn till vid avstörning.

3.4 Förstärkare
HAREC a.3.4

3.4.1 Allmänt
Elektronrör och transistorer, se bild 3.39, är de aktiva
komponenter (eng. active components) som används
i oräkneliga elektroniska kopplingar för alstring av
signaler, för förstärkning (eng. amplification) och
blandning (eng. mixing) av signaler, för multiplicering
av signalfrekvenser etc.

Transistorn presenteras i avsnitt 2.6 och elektron-
röret i avsnitt 2.7.

Först förekom endast elektronrör. Dessa har emel-
lertid nästan helt ersatts av transistorer. Elektronrör
används dock fortfarande i viss mån, då främst i
e�ektförstärkare för sändare. Det finns därför skäl
att här behandla såväl elektronrör som transistorer.

3.4.2 Huvudegenskaper hos
förstärkare

3.4.2.1 LF- och HF-förstärkare

HAREC a.3.4.1 HAREC a.3.4.2 HAREC a.3.4.3

Bild 3.40 visar principen för förstärkare med både
elektronrör och transistor.

Med LF-förstärkare menas förstärkare som arbe-
tar med signaler i det lägre frekvensområdet, typiskt
upp till cirka 100 kHz. LF-förstärkare är mycket van-
liga såväl i mottagare som sändare. Utöver de aktiva
komponenterna (transistorer, elektronrör) är konden-
satorer och resistorer de viktigaste passiva.

Med HF-förstärkare menas förstärkare som arbe-
tar med signaler med högre frekvenser än dem i LF-
området. Även HF-förstärkare är mycket vanliga såväl
i mottagare som sändare. De används till exempel i
mottagarnas ingångs- och mellanfrekvenssteg, liksom
i sändarnas oscillatorer, drivsteg och slutsteg. Utöver
de komponenter, som även finns i LF-förstärkare,
används kombinationer av frekvensberoende kompo-
nenter såsom induktorer och kondensatorer.

Förstärkning Med förstärkning (eng. gain) avses
här kvoten mellan amplituden i utgående och inkom-
mande signal, varvid frekvensgången har inverkan.

Frekvensgång Frekvensgången anger hur förstärk-
ningen varierar för olika frekvenser inom förstärkarens
bandbredd.

Bandbredd Det frekvensområde där förstärkaren
arbetar med fulla data kallas bandbredd (eng. band-
width). Bandgränserna uttrycks som en nedre och
övre gränsfrekvens, där signalnivån avviker från ett
givet värde, vanligen med högst 3 dB.

För LF-förstärkare för amatörradiobruk är kravet
på bandbredd litet; inom ett band av 300 Hz till
3 kHz uppnås godtagbar återgivningskvalitet för tal.
Bandbredden bestäms främst av kondensatorer i
kretsen avsedda för överföring och avkoppling.

HF-förstärkare används för signaler med hög fre-
kvens, typiskt 100 kHz och däröver. Det finns så kal-
lade bredbandiga förstärkare för ett stort frekvens-
område, men även avstämda förstärkare för smala
frekvensband.
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Bild 3.37: Likriktarkoppling med spänningsdubbling

Bild 3.38: Spänningsstabilisering

Bild 3.39: Från elektronrör till transistor

3.4.3 Grundkopplingar för
förstärkarsteg

HAREC a.2.6.4.1 HAREC a.2.6.4.2 HAREC a.2.6.4.3 HAREC

a.2.6.4.4

I det föregående har redan visats att en av polerna
i ingången respektive utgången i en förstärkare är
gemensam. I övre delen av bild 3.41 är rörförstärka-
rens katod den gemensamma polen – därav namnet
katodkoppling. På liknande sätt är NPN-transistorns
emitter gemensam – därav namnet emitterkoppling.

På ett liknande sätt kan någon annan pol vara
gemensam. Man får då i stället en baskoppling eller
kollektorkoppling.

Beroende av kopplingssätt fås olika egenskaper.
I bild 3.41 visas tre olika grundkopplingar för ett
elektronrör (triod) respektive en NPN-transistor.

I praktiken känns en grundkoppling igen på vilken
elektrod som är avkopplad till nollpotential över en
kondensator.

Emitterkoppling används för LF och HF när hög
förstärkning eftersträvas. Eftersom e�ektförstärkning-
en är produkten av spännings- och strömförstärkning-
en, fås en e�ektförstärkning mellan 200 och 50000
gånger. Nackdelen med denna koppling är den ibland
låga ingångsimpedansen och den relativt låga gräns-
frekvensen.

Baskoppling används för HF-förstärkare på grund
av sin höga gränsfrekvens och goda isolation mellan
in- och utgång.

Kollektorkoppling används när hög ingångsimpe-
dans och utgångsimpedans önskas. Denna koppling
har emellertid ingen spänningsförstärkning, men kan
användas för impedansomvandling.

3.4.4 Stabilisering av arbetspunkten
För att en förstärkare ska kunna arbeta på avsett sätt
måste arbetspunkten, det vill säga arbetsströmmens
vilovärde, ställas rätt.

Det gör man genom att placera en förspänning
över den styrande elektroden i elektronröret eller
transistorn i fråga.

I en katodkopplad rörförstärkare innebär det att
styrgallret ska ges en viss negativ spänning i förhål-
lande till katoden. Det kan man göra till exempel
med en separat spänningskälla eller vanligare med
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Bild 3.35: Halv- och helvågslikriktning
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Transistorn

IC = hfeIB

(För rör finns t.ex. motsvarande trioden)

IE = IC + IB ≃ IC
Bild 2.19: Emitterkopplad transistor

Bild 2.20: Karaktäristika för transistor BC 107
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högre än den för en halvledardiod samt att vaku-
umdiodens ena elektrod (katoden) behöver hettas
upp för att avge elektroner.

2.6 Transistorn
HAREC a.2.6

Bild 2.16: Schemasymboler

2.6.1 Allmänt
En transistor består av skikt av dopade halvledare-
lement som sammanfogats. Vanligt är två N-skikt
och ett mellanliggande P-skikt (NPN-transistor) eller
två P-skikt och ett mellanliggande N-skikt (PNP-
transistor). Skikten är försedda med anslutningar.

Bild 2.16 visar schemasymboler för de vanliga tran-
sistortyperna NPN-transistorer (bipolära), PNP-tran-
sistorer (bipolära) och FET-transistorer (fälte�ekt-).

2.6.2 NPN-transistorer
HAREC a.2.6.1b

Halvledarskikten kallas emitter (E), bas (B) och
kollektor (C).

Bild 2.17: Transistor
Bild 2.17 visar en klassisk hålmonterad småsignal-
transistor.

2.6.2.1 Spärrzonerna

Bild 2.18 överst visar hur mellan skikten B och E
respektive mellan B och C bildas zoner vars lednings-
förmåga kan styras elektriskt över anslutningarna.

2.6.2.2 Spänningskällan UBE

Bild 2.18 mitten visar att mellan bas och emitter
finns en diodsträcka. När en positiv spänning läggs på
basen och en negativ spänning på emittern polariseras
diodsträckans spärrzon i passriktningen. Spärrzonen
upplöses då och det flyter en så kallad basström IB .

Bild 2.18: Skikten i en bipolär transistor
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Bild 2.31: Symboler för triod och pentod

Bild 2.32: Elektronstömmen i en triod

Bild 2.33: Karaktäristika för elektronrör

72



5

Förstärkarkopplingar

Bild 3.41: Grundkopplingar för elektronrör och NPN-transistor
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Bild 3.40: Principen för förstärkare med elektronrör respektive transistor

Tabell 3.1: Grundkopplingarnas typiska egenskaper vid NPN-transistor

Egenskap Emitterkoppling Baskoppling Kollektorkoppling
Zin medel 1 k� liten 50 � stor 100 k�
Zut medel 10 k� stor 100 k� liten 50 k�
Förstärkning

Ström- stor 100 ggr <1 0,9 ggr stor 100 ggr
Spänning- stor 100 ggr stor 100 ggr <1 0,99 ggr
E�ekt- mycket stor 10000 ggr stor 100 ggr stor 100 ggr

Fasläge motfas 180° medfas 0° medfas 0°

en avkopplad resistor mellan katod och minuspolen
(jord).

I en emitterkopplad transistorförstärkare innebär
det att basen ska ges en viss positiv spänning i för-
hållande till emittern. Det kan man göra till exempel
med en separat spänningskälla eller vanligare med en
avkopplad resistor mellan emittern och minuspolen
samt en resistiv spänningsdelare mellan plus- och
minuspolen.

3.4.5 Klass A-, B- och C-förstärkare
HAREC a.3.4.4

3.4.5.1 Arbetspunkt

Arbetspunkten för förstärkare väljs olika beroende
på önskat arbetssätt. En olämpligt vald arbetspunkt
resulterar i förvrängning av utsignalens form i för-
hållande till insignalens form, så kallad distorsion.
Distorsion uppstår även vid överstyrning, det vill säga
när insignalens amplitud är för stor för att kunna
återges med oförändrad form, även om arbetspunkten
är rätt vald.

Med avseende på arbetspunktens läge klassas
därför förstärkare på sätt som framgår av följande
diagram för transistorer eller elektronrör. En emit-
terjordad NPN-transistor får anses mest motsvara
elektronrörskopplingen här nedan. Anodströmmen Ia

motsvaras då närmast av kollektorströmmen IC och
styrgallerspänningen Ugi av spänningen UBE . Den
stora skillnaden är att styrgallerspänningen i dessa
fall alltid är negativ medan bas/emitterspänningen
är positiv. Styrspänningens relativa läge (arbetspunk-
ten) mellan olika arbetsklasser är emellertid lika.

3.4.5.2 Klass A

Bild 3.42 illustrerar klass A, vilket är ett arbetssätt
i linjära LF- och HF-förstärkarsteg, till exempel i
mottagare samt AM- och SSB-modulerade sändare.
Vilovärdet på strömmen i huvudkretsen, den så kal-
lade arbetspunkten, placeras i mitten på den rakaste
delen av styrkaraktäristikan (I = 0,5 · Imax). Därmed
fås låg distorsion. Verkningsgraden är upp till 50 %.

3.4.5.3 Klass AB

Klass AB är ett godtagbart linjärt arbetssätt för
AM- respektive SSB-modulering, men med en lägre
viloström. Arbetspunkten ligger mellan den för klass
A och B. Ett linjärt arbetssätt enligt klass A är
visserligen önskvärt vid SSB, men verkningsgraden
är lägre. Klass AB är en kompromiss med bättre
verkningsgrad utan en alltför stor distorsion.

3.4.5.4 Klass B
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Transistorförstärkare: exempel

Förstärkningen i en transistor är 300 ggr och 
basströmmen är 0,1 mA. Vad är potentialen 
på kollektorn?


 mA


 V

IC = 300IB = 30

UC = 12 − 100 * 0.03 = 9

Bild 3.41: Grundkopplingar för elektronrör och NPN-transistor
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(Operations-)förstärkare: återkoppling

För en OP är A stor, ger Uin(+) ~ Uin(-).

För vänster fall får vi:



Uin =
R1

R1 + R2
Uut

G =
Uut

Uin
= 1 +

R2

R1

Bild 2.44: Exklusiv INTE ELLER-grind
(EXNOR-gate)

A

B

C

Bild 2.45: DTL-logik

Om förhållandet i spänningsdelaren är 1:10 kom-
mer spänningen på den negativa ingången att vara
en tiondel av spänningen på utgången. För att behål-
la jämvikten mellan den positiva och den negativa
ingången, kommer operationsförstärkaren att driva
utgången till tio gånger nivån på den positiva ingång-
en. Genom att variera förhållandet i spänningsdelaren
kan man kontrollera förstärkningen hos kretsen. För-
stärkningen blir:

G = 1 + R2

R1

Genom att koppla en kondensator parallellt över
återkopplingsmotståndet (R2 i bild 2.47) kan man
skapa en bandbreddsbegränsning för förstärkaren.
För de högre frekvenserna kommer merparten av
strömmen att gå genom kondensatorn och återkopp-
lingen blir därför frekvensberoende. Förstärkningen
för höga frekvenser sänks mot samma nivå som för
en bu�erförstärkare.

Detta är också ett sätt att undvika att kretsen
självsvänger vid höga frekvenser.

Bild 2.46: TTL-logik

≠

+

R2

R1

Bild 2.47: Icke inverterande förstärkare

2.10.2.3 Negativ (inverterande)
förstärkning med op-amp

Kopplingen i bild 2.48 ger en negativ förstärkning.

≠

+

R1

R2

Bild 2.48: Inverterande förstärkare
Operationsförstärkaren kommer att balansera den

negativa ingången så att den är på samma potential
som jord. Detta kallas för virtuell jord. Strömmen
kommer att gå från ingången till utgången, men in-
gången kommer se lasten från ingångsmotståndet R1

och utgången kommer att mata R2 mot jord. Förstärk-
ningen kommer att vara negativ och proportionell
mot kvoten mellan motståndsvärdena:

G = ≠R2

R1
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A stor, ger  => .

För höger fall får vi:





i− ≃ 0 i(R1) + i(R2) = 0

Uin

R1
= −

Uut

R2

G =
Uut

Uin
= −

R2

R1

A

A
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Oscillatorer
Bild 3.61: Svängningar

Bild 3.62: Oscillator enligt Meissner

Bild 3.63: Emitterkopplad förstärkare

med den kapacitiva spänningsdelaren C3/C4. För-
stärkarens ingång är kopplad till den övre anslut-
ningen av C3. Utgången från oscillatorns förstärkare
återkopplas över dämpresistorn Rct till mitten av
spänningsdelaren C3/C4 (återkopplingskretsen).

Bild 3.70 visar förstärkaren i en Clappkoppling.
Förstärkarens arbetspunkt bestäms av spännings-
delaren R1/R2. Ingen kopplingskondensator behövs
eftersom det enbart finns kondensatorer mellan för-
stärkaringång och jord. Kondensatorn C6 avkopplar
kollektorn på transistor T1 HF-mässigt till jord. För-
stärkaren är alltså kollektorkopplad.

Kondensatorn C7 kopplar oscillatorns utsignal till
bu�ertsteget. För frekvensstabilitetens skull stabilise-
ras spänningen 8 V med en LC-krets som avkopplas
HF-mässigt med en kondensator.

Bild 3.64: Komplett Meissneroscillator

Bild 3.65: Svängningsvillkoret

3.6.4 Frekvensinställning och
bandspridning

Bild 3.71 illustrerar stegvis hur man åstadkommer
bandspridning. Att ställa in frekvensen i en LC-
oscillator gjordes förr oftast med en vridkondensator.
I moderna mottagare och sändare används i stället
en kapacitansdiod (eng. varicap), som styrs med en
likspänning.

Med en resonanskrets med endast en induktor och
en vridkondensator, skulle alla amatörradiobanden
endast vara smala områden utspridda på en meka-
nisk skala, det vill säga över vridkondensatorns hela
kapacitansområde, varvid kapacitansen kan varieras
med förhållandet 1:5 eller 1:10, till exempel 10–50 pF
eller 10–100 pF.

För att i stället få vart och ett av amatörradioban-
den utspridda över större delen av skalan kan man
ordna med bandomkoppling och så kallad bandsprid-
ning. Man parallellkopplar då en relativt stor fast
kapacitans med vridkondensatorns relativt lilla kapa-
citans. Den totala kapacitansvariationen i LC-kretsen
blir då liten, trots att kondensatorns hela kapacitans-
område utnyttjas. Resultatet blir en frekvensskala
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Bild 3.59: Räknardiskriminatorn

Bild 3.60: PLL-demodulatorn

På förstärkarens utgång fås en signalspänning Ûut

med sambandet

Ûut = ≠A · Ûin

En del av utsignalen återförs (återkopplas) till in-
gången. I en Meissneroscillator sker återkopplingen
med en induktor, som är induktivt kopplad till reso-
nanskretsens induktor.

Kvoten k mellan den återkopplade signalspänning-
en Ûut och signalspänningen out på förstärkarens
utgång kallas återkopplingsfaktor. Den återkopplade
spänningen Ûk fasvrids så att den kommer i fas med
med insignalen. För den återkopplade signalen fås då
sambandet

Ûk = ≠k · Ûut

Tillräcklig signalspänning från utgången måste återfö-
ras till ingången för att det ska uppstå självsvängning.
Det sker när den återkopplade signalspänningen Ûk

är minst lika stor som ingångsspänningen Ûin och är
i rätt fasläge, det vill säga i detta exempel

Ûk Ø Ûin eller ≠ k · Ûut

A
eller k Ø 1

A

Självsvängningsvillkoret blir

k Ø 1
A

eller k · A Ø 1

Ett k ·A ¥ 3 är önskvärt för att oscillatorn ska svänga
igång snabbt.

3.6.3.1 Hartleykoppling

Bild 3.66 visar en Harleykoppling.
Återkopplingen sker galvaniskt över ett uttag på

induktorn i oscillatorns LC-krets.
Bild 3.67 visar en Huth-Kühn- eller TGTP-koppling

(tuned grid – tuned plate)
Kopplingen är en förstärkare med LC-kretsar

både på in- och utgång. Båda kretsarna är avstämda
till samma frekvens. Återkopplingen sker över de
inre kapacitanserna mellan elektronrörets elektroder
respektive mellan transistorns materialskikt. Denna
koppling är av flera skäl inte särskilt vanlig.

3.6.3.2 Colpittskoppling

Bild 3.68 visar en Colpittskoppling.
Återkopplingen sker över en kapacitiv spännings-

delare, som ingår som en del av oscillatorns LC-krets.

3.6.3.3 Clappkoppling

Denna koppling är en variant av Colpittskoppling-
en. Vridkondensatorn för frekvensinställningen är
seriekopplad med spänningsdelarens kondensatorer.
Clapposcillatorns frekvensstabilitet är god.

Vi utvecklar denna beskrivning vidare med bild
3.69. Vridkondensatorn samt en fast och en trimnings-
bar kondensator är kopplade parallellt med varandra.
Alla tre kondensatorerna är i sin tur seriekopplade
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Bild 3.71: Bandspridning

Bild 3.72: Colpittsoscillator med kristall i pa-
rallellresonansfallet
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Övertonskristallernas dimensioner är lika grund-
tonskristallernas, men snittas ut annorlunda och sli-
pas för att svänga på önskad udda överton. En över-
tonskristall har övertonens frekvens instämplad i
höljet och kristallen förutsätts arbeta i oscillator-
kopplingar som seriekrets. Genom att låta kristaller
svänga på sin överton undviker man en svår till-
verkningsprocedur, nämligen att slipa mycket tunna
kristallskivor.

En övertonsoscillator måste alltid innehålla en
resonanskrets som är avstämd till den överton som
anges på kristallen.

Modellförsök En instrumentsträng sätts i sväng-
ning på sin grundton genom en knäppning mitt på
strängen. En knäppning på en punkt bort från mitten
får strängen att svänga på en överton i stället.

3.7.3 Superheterodyn-VFO
Bild 3.74 visar en superheterodyn-VFO. En enkel
LC-VFO är inte tillräckligt frekvensstabil i ett högt
frekvensläge, till exempel 144–146 MHz. Man kan då
använda en speciell koppling, som är en kombination
av LC-VFO och XO, kallad super-VFO.

I en super-VFO blandas en låg variabel frekvens
från en VFO med en hög frekvens från en XO. Ordet
super kommer från superheterodyn = överlagring,
blandning. En VFO arbetar stabilare på låg frekvens
medan en XO fortfarande arbetar stabilt även på
högre frekvenser, dock inte så högt som vi behöver
här. I vårt exempel arbetar därför VFO i området
8–10 MHz och XO på 17 MHz. VFO-signalen blan-
das med en fast signalfrekvens, som är XO-signalen
17 MHz multiplicerat med 8, det vill säga 136 MHz.

Ett bandpassfilter filtrerar fram den önskade bland-
ningsprodukten, som ligger i frekvensområdet 144–
146 MHz. Resultatet blir en hög frekvens, som är både
variabel och stabil.

Fördelar Frekvensstabiliteten hos en super-VFO
är mycket bättre än hos en enkel VFO, som arbetar
direkt i VHF-området. En super-VFO är dessutom
mycket brusfattigare än en PLL-VFO, vilken beskrivs
här nedan.

Nackdelar Vid frekvensblandning uppstår oönska-
de blandningsprodukter, vilka visserligen dämpas av
bandpassfilter, men som det är omöjligt att under-
tryckta helt. Bland annat alstras en svag spegelfre-
kvens, som vandrar från 128 till 126 MHz, samtidigt
som den önskade blandningsprodukten vandrar från
144 till 146 MHz. Risken för att spegelfrekvensen för-
stärks och sänds ut måste elimineras, vilket kan göras
med e�ektiva bandpassfilter. Se vidare i avsnitt 3.8
om frekvensblandning.
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Mer avancerade och varierbara oscillatorer

Bild 3.74: Superheterodyn-VFO

3.7.4 Oscillatorer med faslåsning
(PLL)

HAREC a.3.7

En kristalloscillator (XO) arbetar med god fre-
kvensstabilitet. Dess frekvens är fast och bestäms av
styrkristallen.

En LC-oscillator arbetar däremot inom ett fre-
kvensområde (VFO), som bestäms av en LC-krets.
Dennas frekvens är emellertid mindre stabil än den
med styrkristall.

I en faslåst loop (eng. Phase Locked Loop (PLL))
kan god frekvenstabilitet och stort frekvensområde
förenas. En PLL är en sluten krets för elektrisk styr-
ning av en oscillator, så att dess frekvens är både
stabil och variabel.

3.7.4.1 Spänningsstyrd oscillator (VCO)

HAREC a.3.6.5

I bild 3.75 jämförs en VFO och en VCO. En
VFO, vars frekvens kan styras med en likspänning,
kallas spänningstyrd oscillator (eng. Voltage Control-
led Oscillator (VCO)). I resonanskretsen i en VCO
fyller en kapacitansdiod (eng. varicap, variable capa-
citor) samma uppgift som den mekaniskt variabla
kondensatorn i en VFO.

Bild 3.75: VFO och VCO jämförs

Bild 3.76 visar en kapacitansdiod. När en motrik-
tad spänning läggs på dioden bildas ett spärrskikt
i dioden, så att zonerna med fria laddningsbärare

Bild 3.76: Kapacitansdiod – Varicap

Bild 3.77: Analogi Människa-PLL

isoleras från varandra likt kondensatorplattor. Spärr-
skiktets tjocklek (ca 1/1000 mm) beror av spänningen
över dioden. Vid hög spänning är spärrskiktet tjockt,
vilket motsvarar ”stort plattavstånd” och liten ka-
pacitans. Vid låg spänning är skiktet tunt, vilket
motsvarar ”litet plattavstånd” och stor kapacitans.

Med en kapacitansdiod i resonanskretsen i stäl-
let för en mekaniskt variabel kondensator, behövs
ytterligare två komponenter. Drosseln Dr hindrar
högfrekvenssignalen att överlagras på styrkretsens
likspänning, vilket annars skulle skulle försämra reso-
nanskretsens godhetstal (förlorad HF-energi innebär
dämpning). Omvänt hindrar kondensatorn C att dio-
den och spärrspänningen kortsluts genom induktorn.
Oscillatorfrekvensen ställs in med den variabla lik-
spänningen U . Av en VFO har det blivit en VCO.
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Bild 3.78: Oscillator med PLL-styrning

128

Bild 3.78: Oscillator med PLL-styrning
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Bild 3.79: PLL-oscillator kombinerad med frekvensblandning

blev det möjligt med frekvenstäckning över ett helt
band med bibehållet krav på små dimensioner. Som
jämförelse skulle en inbyggnad av säg 80 till 800
stycken kanalkristaller i en traditionell kristallstyrd
apparat vara en mycket platskrävande, dyrbar och
opraktisk lösning.

Men PLL-oscillatorn brusar förhållandevis starkt
jämfört med en VCO och speciellt jämfört med en
XO. VCO-resonanskretsen har nämligen ett relativt
lågt godhetstal eftersom en kapacitansdiod belastar
kretsen mer än en mekaniskt variabel kondensator.

Med det lägre godhetstalet blir resonanskretsen
ett mindre bra filter för dämpning av oscillatorbruset.
Kapacitansdioden tillför dessutom ett elektronbrus.
Därtill kommer det så kallade fasbruset från frekvens-
delaren och PLL.

Med resonanskretsens låga godhetstal är frekvens-
stabiliteten i en VCO inte så bra som den i en kri-
stalloscillator. Trots det är långtidsstabiliteten god i
en VCO, när den ingår i en PLL, eftersom frekvensen
hålls ständigt efterjusterad. PLL kan däremot inte
åstadkomma en lika bra korttidsstabilitet. Ett fasjäm-
förelseförlopp omfattar ju redan tiden för en period
av referensfrekvensen, och det kommer att förflyta en
multipel av denna kortaste tid innan styrspänningen
kan återställa VCO-frekvensen igen. Detta beror på
att kondensatorn i regleringsslingans lågpassfilter
först måste laddas upp under ett antal perioder innan
reglering sker.

Dessa kortvariga frekvensavvikelser är en typ av
frekvensmodulation som leder till fasbrus från PLL-
oscillatorn. Det är dock endast i extrema fall som
fasbruset verkar störande eftersom det i moderna
apparater reduceras till en acceptabel nivå genom
noggrann skärmning och filtrering.

3.7.5 Faktorer som påverkar
frekvensstabilitet

Sändarens frekvens ska hållas så stabil som möjligt.
En ostabil sändare är inte godtagbar och skapar svå-
righeter inte bara för de radiostationer som deltar i
förbindelsen utan även för radiotrafiken på närliggan-
de frekvenser.

En frekvensstabil oscillator ska ha följande egen-
skaper:

3.7.5.1 Stabil mekanisk uppbyggnad

Skakningar från underlaget till exempel vid mobilt
bruk, vibrationer från en transformatorkärna etc. kan
försämra oscillatorns frekvensstabilitet.

Frekvensbestämmande komponenter såsom fas-
ta och variabla kondensatorer, spolar och liknande
ska vara stabilt monterade, trimkärnorna i spolarna
fixerade och så vidare.

Förbindningarna får inte tillåtas att böja sig el-
ler vibrera. Apparatstommen måste vara tillräckligt
styv för att inte ändra form och därigenom medföra
frekvensändringar vid hantering och så vidare.

3.7.5.2 God elektrisk uppbyggnad och högt
Q-värde i resonanskretsarna

Alla elektriska förbindningar måste vara så korta
som möjligt och löd- och kopplingsställen fullgoda.
Induktorer och kondensatorer i resonanskretsarna
måste vara förlustfattiga och högvärdiga i övrigt så
att signalen blir så ren som möjligt från oönskade
sidofrekvenser.

Återkopplingen i oscillatorn ska vara så fast (kraf-
tig) att självsvängningen är stabil. Men för att få
renast möjliga signal får kopplingen inte vara så fast,

129

Bild 3.79: PLL-oscillator kombinerad med frekvensblandning

blev det möjligt med frekvenstäckning över ett helt
band med bibehållet krav på små dimensioner. Som
jämförelse skulle en inbyggnad av säg 80 till 800
stycken kanalkristaller i en traditionell kristallstyrd
apparat vara en mycket platskrävande, dyrbar och
opraktisk lösning.

Men PLL-oscillatorn brusar förhållandevis starkt
jämfört med en VCO och speciellt jämfört med en
XO. VCO-resonanskretsen har nämligen ett relativt
lågt godhetstal eftersom en kapacitansdiod belastar
kretsen mer än en mekaniskt variabel kondensator.

Med det lägre godhetstalet blir resonanskretsen
ett mindre bra filter för dämpning av oscillatorbruset.
Kapacitansdioden tillför dessutom ett elektronbrus.
Därtill kommer det så kallade fasbruset från frekvens-
delaren och PLL.

Med resonanskretsens låga godhetstal är frekvens-
stabiliteten i en VCO inte så bra som den i en kri-
stalloscillator. Trots det är långtidsstabiliteten god i
en VCO, när den ingår i en PLL, eftersom frekvensen
hålls ständigt efterjusterad. PLL kan däremot inte
åstadkomma en lika bra korttidsstabilitet. Ett fasjäm-
förelseförlopp omfattar ju redan tiden för en period
av referensfrekvensen, och det kommer att förflyta en
multipel av denna kortaste tid innan styrspänningen
kan återställa VCO-frekvensen igen. Detta beror på
att kondensatorn i regleringsslingans lågpassfilter
först måste laddas upp under ett antal perioder innan
reglering sker.

Dessa kortvariga frekvensavvikelser är en typ av
frekvensmodulation som leder till fasbrus från PLL-
oscillatorn. Det är dock endast i extrema fall som
fasbruset verkar störande eftersom det i moderna
apparater reduceras till en acceptabel nivå genom
noggrann skärmning och filtrering.

3.7.5 Faktorer som påverkar
frekvensstabilitet

Sändarens frekvens ska hållas så stabil som möjligt.
En ostabil sändare är inte godtagbar och skapar svå-
righeter inte bara för de radiostationer som deltar i
förbindelsen utan även för radiotrafiken på närliggan-
de frekvenser.

En frekvensstabil oscillator ska ha följande egen-
skaper:

3.7.5.1 Stabil mekanisk uppbyggnad

Skakningar från underlaget till exempel vid mobilt
bruk, vibrationer från en transformatorkärna etc. kan
försämra oscillatorns frekvensstabilitet.

Frekvensbestämmande komponenter såsom fas-
ta och variabla kondensatorer, spolar och liknande
ska vara stabilt monterade, trimkärnorna i spolarna
fixerade och så vidare.

Förbindningarna får inte tillåtas att böja sig el-
ler vibrera. Apparatstommen måste vara tillräckligt
styv för att inte ändra form och därigenom medföra
frekvensändringar vid hantering och så vidare.

3.7.5.2 God elektrisk uppbyggnad och högt
Q-värde i resonanskretsarna

Alla elektriska förbindningar måste vara så korta
som möjligt och löd- och kopplingsställen fullgoda.
Induktorer och kondensatorer i resonanskretsarna
måste vara förlustfattiga och högvärdiga i övrigt så
att signalen blir så ren som möjligt från oönskade
sidofrekvenser.

Återkopplingen i oscillatorn ska vara så fast (kraf-
tig) att självsvängningen är stabil. Men för att få
renast möjliga signal får kopplingen inte vara så fast,

129


