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Radiovågor omfattas inom radiofrekvent strålning (icke-joniserande). 

Radiovågor är till större delen skapad på konstgjord väg. 

De används inom trådlös kommunikation (RF-signaler). 

En RF-signal genereras av en sändare som en elektrisk växelströmssignal. 

Denna AC-signal utstrålar ur en antenn i form av en elektromagnetisk våg. 

EM-vågor består av våglängd, frekvens, amplitud och fas. 

EM-vågor kan resa genom medium av olika materia, inklusive i vakuum. 

RF-signaler rör sig vid ljusets hastighet, 299 792 458 meter per sekund.

Radiovågor

3



Gonzalo Rivera ©

En RF-signal i form av en växelström ändrar kontinuerligt mellan positiv 
och negativ spänning. 

En våglängd är avståndet mellan de två successiva toppar eller två på 
varandra följande dalar. 

En våglängd är avståndet en RF-signal faktiskt färdas under en och samma 
tidsperiod.

Det är väldigt viktigt att förstå att det finns ett omvänt förhållande mellan 
våglängd och frekvens. 

En förenklad förklaring är att ju högre frekvens, desto kortare våglängd 
eller lägre frekvens desto längre våglängd.

Radiovågor - Våglängd
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Radiovågornas beståndsdelar förhåller sig till varandra.

Förhållandet uttrycks (fysik och matematik): λ = c / f och f = c / λ.

Frekvens (f) i Hertz eller Hz. Våglängd (λ) i meter. C ljusets hastighet 

Vid beräkningar av våglängder används ljusets hastighet avrundat till 
300 000 km per sekund och frekvenser i kHz.

Radiovågor - Våglängd
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Vilken våglängd motsvarar 2310 kHz och 2,4 GHz?

En AM radiostationen i Atlanta (USA) sänder RF-signaler 
vid 750 KHz. Vilken våglängd har de RF-signalerna?
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Frekvens är det antal gånger en specifik händelse inträffar inom ett 
bestämt tidsintervall. 

En standardmätning av frekvens är hertz (Hz), som namnges efter den 
tyska fysikern Heinrich Rudolf Hertz. 

En händelse som inträffar en gång per sekund har en frekvens på 1 Hz. 

En händelse som inträffar 325 gånger per sekund mäts som 325 Hz.

För att underlätta arbetet med mycket stora frekvenser kan appliceras 
lämpliga prefix:

1 hertz (Hz) = 1 period per sekund

1 kilohertz (KHz) = 1 000 perioder per sekund

1 megahertz (MHz) = 1 00 000 perioder per sekund

1 gigahertz (GHz) = 1 000 000 000 perioder per sekund

2.4 GHz radiovågor oscillerar under 2.4 miljarder gånger per sekund.

Radiovågor - Frekvens
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Frekvensintervallet mellan 3 kHz och 300 GHz är känd som radiofrekvens, 
eller bara RF. 

Som radiofrekvenser inkluderas flera olika typer av radiokommunikation 
såsom lågfrekvens radio, AM radio, kortvåg radio, television, FM radio, 
mikrovåg, och radar.

Radiovågor - Frekvenser
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Frekvenser som används med samma syfte brukar definieras som en band 
av frekvenser eller frekvensband. 

AM band, frekvensintervallet från 530 kHz till 1710 kHz 

2,4 GHz band, frekvensintervall från 2 400 till 2 483 GHz

5-GHz band, frekvensintervall från 5 150 till 5 825 GHz. I det intervallet 
finns egentligen fyra:

5 150 till 5 250 GHz

5 250 till 5 350 GHz

5 350 till 5470 GHz Det kan regleras senare, används inte annars

5 470 till 5 725 GHz

5 725 till 5 825 GHz

Radiovågor - Frekvensband
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En frekvensband delas upp i flera 
kanaler. 

Varje kanal identifieras med ett 
nummer och tilldelas ett 
frekvensintervall inom samma 
band. 

Signalerna är som starkast just i 
mitten av mellanrummet.

Ideellt ska signalens bandbredd 
bredda sig mindre än själva 
kanalen.

Radiovågor - kanaler
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En RF-signalens amplituden är dess styrka eller kraft. 

När man tittar på en RF-signal med ett oscilloskop representeras 
amplituden av sinus vågens positiva toppar och negativa dalar.

I ett WLAN kallas radiovågornas amplitud vanligtvis sändningsamplitud eller 
mottagningsamplitud. 

Sändningsamplituden är den styrka i Watt som lämnar radiosändaren. 

Kablar och kontakter dämpar sändningsamplituden medan de flesta 
antenner ”förstärker” sändningsamplituden. 

När en radiomottagare mottar en RF-signal kallas 
den mottagna signalstyrkan mottagningsamplitud.

AM-radiostationer kan överföra signaler på 
50 000 watt. 

AP inomhus har ett sändningsområde mellan 
1 mW och 100 mW.

Radiovågor - Amplitud
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Fas är ett förhållande mellan två eller flera signaler 
som delar samma frekvens. 

Fas kan mätas i avstånd, tid eller grader. 

Om topparna hos två signaler med samma frekvens 
är samtidigt i exakt samma inriktning sägs de vara i 
fas. 

Omvänt, om toppar av två signaler med samma 
frekvens inte är i exakt samma inriktning samtidigt 
sägs de vara ur fas.

Signaler som är i fas kombinerar deras amplitud 
vilket resulterar i mycket större signalstyrka.

Om två RF-signaler är 180 grader ur fas avbryter de 
varandra och den effektiva signalstyrkan är noll. 

Det innebär att signalernas fas har en kumulativ 
effekt.

Fasskillnaden mellan två signaler är mycket viktig 
för att förstå effekterna av ett RF-fenomen som 
kallas multipath.

Radiovågor - Fas
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Med RF komponenter menas här främst sändare och mottagare, men även 
ledningar och kontakter samt annan utrustning exempelvis jordning, 
åskledare, amplifierande, dämpare, och så vidare. 

I diagrammet representeras sändaren som en enhet till vilken kommer in 
data som ska överföras. 

Sändaren genererar en växelström signal som oscillerar cirka 2,4 eller 5 
miljarder gånger per sekund. 

Därefter modifierar sändaren AC-signalen så att den kan bära data. 

Den modifierade signalen transporteras till antennen.

RF komponenter
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Effektgenerator (Intentional radiator, IR) genererar radiofrekvensenergi, det 
vill säga RF-signaler. 

Standardiseringsorganisationer begränsar mängden effekt som tillåts att 
genereras av en effektgenerator (IR). 

Uteffekten från en effektgenerator är summan av alla komponenter från 
sändaren till antennen, men inte antennen själv. 

Kraften i IR mäts i milliWatt.

RF komponenter – RF-generator
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En antenn ger två funktioner i ett kommunikationssystem:

förbereder AC-signaler för överföring som RF-vågor och därefter dirigerar/strålar de 
bort från antennen.

tar emot RF-vågor och omvandlar till växelström som representerar ettor och nollor.

Det är känd att AC-signaler anländer till mottagaren med mindre amplitud.

Det finns två sätt att öka uteffekten från en antenn:

generera mer effekt vid sändaren.

rikta eller fokusera RF-signalen mot specifik mottagarantenn.

RF komponenter - Antenn
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En Watt (W) är den grundläggande enheten för Effekt (power).

Effekt betecknas ofta med bokstaven P

SI-enheten för effekt är Watt (W), där en Watt motsvarar en 
energiomvandling på en joule per sekund (W = J/s)

Effekt kan tolkas som arbete per sekund eller Nm/s (arbete/tid)

1 Nm = 1 J

En milliWatt (mW) är också en enhet för effekt. 

För att uttrycka det enkelt, är en milliWatt 1/1000 av en watt. 

Inomhus 802.11 utrustning sänder på effektnivåer mellan 1 och 100 mW.

RF komponenter - Effekt
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Decibel (dB) – är en mätenhet för att uttrycka hur starkare eller svagare 
har en RF signal blivit. 

dB skrivs ibland dBd, dBm eller dBi och några andra till.

Enheten dB används som ett uttryck för att visa hur mycket effekten ökas 
vid sändning eller mottagning hos en viss antenn. 

Ju högre dB-tal, desto kraftigare förstärkning.

Decibel isotrop (dBi) är i förhållande till en isotrop strålningskälla och 
berättar hur mycket en antenn kan förstärka den inmatade signalen.

Decibel milliwat (dBm) refererar till sändarens effekt omvandlat till decibel. 

dBm är normalt förknippad med uteffekten från en radiosändare.

dBm är det absoluta värde av en RF-signal.

RF komponenter – Matematiska termer
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När ett trådlöst nätverk ska installeras, två nyckelkomponenter är 
avgörande: täckning och prestanda, dvs. RF-effekt (Power)

En god förståelse för RF effekt, jämförelse mellan antenners effekt, och 
goda kunskaper om RF matematik kan vara till stor hjälp.

Två typer av mätenheter blir aktuella:

relativa mätenheter

absoluta mätenheter

Relativa mätenheter används vid jämförelse mellan den absoluta för 
konkreta värde.

Den första mannen är 185 cm lång

medan den andra är 
fem sjättedelar lång som den första.

RF komponenter - Mätenheter
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Vilka mätenheter är relevanta 
för en nätverkstekniker?

Absoluta mätenheter

Watt (W)

milliWatt (mW)

decibel relativ till 1 miliwat (dBm)

Relativa mätenheter (jämförelse)

decibel (dB)

decibel relativ till en isotrop radiator (dBi)

decibel relativ till en halv-våg dipol antenn (dBd)

Termerna dB, dBm och dBi liknar varandra och används ofta i samma typer 
av sammanhang så det är viktigt att vara helt säker på vad de olika 
termerna innebär och hur de är relaterade till varandra.

RF komponenter - Mätenheter
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Eftersom data kodas som ettor och nollor behöver sändaren ett sätt att 
skicka dessa ettor och nollor till mottagaren.

Genom att ändra eller modifiera radiovågornas egenskaper (amplitud, 
frekvens, fas) kan ettor och nollor vara en del av RF-signaler.

Metoden för att justera/modifiera signaler kallas modulering.

Analoga signaler moduleras med AM, FM och PM

Digitala signaler moduleras med ASK, FSK och PSK

Moduleringsteknik
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Vid analog modulering anses något värde mellan max och minimum vara 
giltigt, men värdena är oftast för många därmed också mer brus. 

Vid digital modulering används endast två värden, ettor och nollor.

Eftersom de flesta signaler som vi sänder är analoga i naturen, som en 
röst, är det mycket enklare att göra analog modulering än digital. 

Men vi digitaliseras överallt.

Om du vill överföra en röst med digital modulering, måste du skicka 
röstsignalen via en analog-digital omvandlare före överföring och en 
digital-analog-omvandlare på 
mottagaren för att återställa 
originalsignalen. 

Moduleringsteknik
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Det finns tre typer av digital modulering (”Keying method”):

Amplituds modulering eller Amplitude-shift keying (ASK)

Frekvensmodulering eller frequency-shift Keying (FSK)

Fasmodulering eller Phase-shift Keying (PSK)

Digital moduleringsteknik använder två tillstånd hos signaler:

Nuläge eller Current State

Ändringsläge eller State Transition

Moduleringsteknik
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Amplitude-shift keying (ASK) 
varierar höjden av amplituden hos 
en signal för att representera binär 
data. 

ASK är en nuvarande 
tillståndsteknik, där en nivå av 
amplitud kan representera en 0 bit 
och en annan amplitudnivå kan 
representera en 1 bit.

Moduleringsteknik
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Frequens Shift Keying (FSK) är en nuläge tillståndsteknik där en viss 
frekvens kan representera en nolla och en annan en etta.

När mottagningsstationen samplar signaler under symbolperioden 
bestämmer bärvågens frekvens och beroende på frekvensens värde kan 
stationen bestämma det binära värdet.

Den snabbare frekvensvågen tolkas som en binär 1, och den långsammare 
frekvensvågen tolkas som en binär 0. 

FSK används i några av de äldre implementeringarna av 802.11 trådlösa 
nätverk.

Moduleringsteknik
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PSK varierar signalens fas för att representera binärdata. 

PSK kan vara en övergångs teknik där ändring i signalens fasen kan 
representera en 0 bit och ingen ändring kan representera en 1 bit eller vice 
versa. 

PSK kan också vara en nuläge tillståndsteknik.

Mer avancerade versioner av PSK kan koda 
flera bitar per symbolperiod. 

Istället två faser kan användas fyra faser 
för att representera ettor och nollor.

Var och en av de fyra faserna kan 
representera två binära värden 
(00, 01, 10 eller 11). 

När mer än två faser används, kallas detta 
för multipla fasmodulering (MPSK).

Moduleringsteknik
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En våg är en störning som utbreder sig.

En våg överför energi från en plats till en 
annan.

Det sker ingen masstransport.

Transversella - när vågornas partiklar rör 
sig vinkelrätt mot vågens riktning.

Endast energi rör sig i sidled.

Longitudinella – när störningen är 
parallell med utbredningsriktningen.

Vågornas partiklar rör sig i samma 
riktning som utbredningsriktningen.

Vågor
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Radio är en elektromagnetisk energi som fortplantar sig i rymden.

Radiovågor ligger mellan 30 kHz och 300 GHz frekvenser.

Våglängd (λ) - Sträckan som en våg hinner färdas innan den har gått en 
hel cykel.

Förhållandet mellan våglängden (λ), signalens hastighet (v) och dess 
frekvens (f) anges som λ = (v/f). 

Frekvens: Antalet svängningar som vågen gör per sekund (hertz). 

Med 1 hertz svänger, eller oscillerar, vågen en cykel per sekund. 

Med 1 kilohertz oscillerar vågen tusen gånger på en sekund, och så vidare.

Radiovågor
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Amplitud - Med en signals amplitud anges hur stark signalen är. 

Topp-amplitud beskriver storleken på signalen från ett nolläge. 

Topp-till-topp-amplituden beskriver avståndet från den positiva toppen av 
signalen till den nedersta negativa signalen.

Amplituden varierar med tiden.

Fas - När man anger fas delar man upp en våglängd i 360 grader. 

Jämför man två signaler kan den ena ligga en stund efter den andra.

Skillnaden mellan dessa två signaler kallas fasskillnad. 

Radiovågor
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Radiovågor är också kända som RF-signaler. 

Dess namn kommer från deras vanligaste användning som bärare av 
ljudinformation (dvs. radio). 

Det finns många användningsområden för radiovågor, och därför är 
kategorin indelad i många underkategorier, inklusive mikrovågor.

Radiovågornas utbredning
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När radiovågor utbreder sig träffar de olika förhinder som ändrar deras 
utbredning till exempel när de studsar mot ytor eller när de går genom 
olika material och tappar styrka.

Förlusten i signalstyrka står i proportion till frekvensen. 

Ju högre frekvensen är, desto större blir förlusten. 

Vad som även bör tas med i beräkningen är att signalen i många fall måste 
gå igenom väggar eller fönster.

Olika materialslag försvagar signalen i olika grad.

RF-signals utbredningsbeteende
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En del av RF-signalens styrka absorberas och konverteras till någon annan 
form av energi när den tränger sig in i olika materia.

Tegel- och betongväggar kommer att absorbera signaler signifikant medan 
gips mur i mindre utsträckning.

RF-signaler kommer att förlora hälften av den ursprungliga effekten efter 
att ha passerat genom gipsmuren, dess amplitud blir mindre.

Metallväggar absorberar RF signaler mest

Absorption är en ledande orsak till dämpning (förlust).

Dämpning mäts i decibel, dB

Gips mur 3-4 dB på 2,4 GHz och 4-9 dB på 5 GHz

Absorption
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Böjningen av en RF-signal när den passerar genom ett medium med en 
annan densitet.

I en utomhusmiljö böjer RF-signalerna sig tillbaka ner mot jordens yta. 

Ändringar i atmosfären kan dock leda till att signalen böjs bort från jorden. 

I långdistans utomhus kan refraktionen vara ett problem.

Scattering liknarrefraktion men den 
ändrar inte hela vågens utbredning utan 
delar av vågen.

Refraktion
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Scattering är namn till hur signaler sprider sig i flera olika riktningar när de 
studsar mot ojämna ytor,

Detta beror på att de små ojämna ytorna på mediet som gör att RF-signaler 
kan reflektera olika håll.

Spridning kan också uppstå när en trådlös signal passerar genom en 
dammig eller sandig miljö.

Solstrålar stötar på partiklar och då sker diffraktion och spridning till olika 
håll.

Scattering
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När EM-vågor träffar något yta kan de reflekteras i en annan riktning.

Mikrovågssignaler mellan 1 GHz och 300 GHz studsar på små föremål och 
de tenderar att bli svaga på väg till mottagare i Wi-Fi-miljöer.

Inomhusmiljö reflekterar mikrovågor på platta ytor som dörrar, väggar, mm

I en utomhusmiljö kan mikrovågor reflektera på stora föremål och släta 
ytor som byggnader, vägar, vatten och till och med jordens yta. 

Allt som tillverkas av metall kommer absolut att orsaka reflektion. 

Andra material som glas och betong kan också orsaka reflektion.

Reflektion
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Diffraktion är böjningen av en RF-signal runt ett objekt.

Böjningen av en RF-signal sker när den möter en obstruktion. 

Det beror helt och hållet på formen, storleken och materialet hos det 
obstruktiva objektet, liksom de exakta egenskaperna hos RF-signalen, 
såsom polarisering, fas och amplitud.

Vågorna som stöter på obstruktionen tar en annan och längre väg. 

Vågorna som inte stöter på objektet bibehåller den kortare och 
ursprungliga vägen.

Diffraktion

37



Gonzalo Rivera ©


