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Lite att tänka på kring installation av kommunikationsradio.
Först bör vi fundera lite kring användningsområdet och vad vi vill ha ut av våra
radioapparater.
Huvudbehovet för oss är att kunna kommunicera med varandra på så långa avstånd som
möjligt utan att för den delen behöva investera i massa dyr och effektkrävande utrustning
såsom förstärkare, stora antenner etc. Vi behöver även kunna byta frekvens enkelt om vi
upptäcker att förvald frekvens används av någon annan eller beroende på vilket land vi för
stunden befinner oss i.
Vi använder VHF och UHF frekvenser. VHF i öppen terräng, t ex öken och UHF i mer
kuperad terräng typ stad. (Fristående 27 Mhz system har vi kvar som backup och för att
nyttjas i länder där vårt huvudsystem inte går att använda t ex ryssland.)
Anledningen till det är enkel,
VHF är frekvensspannet 30-300Mhz och UHF är frekvensspannet 300Mhz-3Ghz
Vi nyttjar frekvenser runt 150Mhz och 430Mhz. Högre frekvens ger kortare radiovågor som
studsar bättre men räcker kortare sträckor. Därav: låg frekvens – räcker långt men studsar
dåligt i kuperad terräng. Hög frekvens – räcker kort men studsar bra i kuperad terräng.
Våra apparater (Yaesu FTM-10) kan sända på både VHF och UHF banden så vi behöver hitta
antenner som klarar att vi byter frekvens mitt under pågående resa.
Radioenheten är bara en del av systemet. Lika mycket effekt som radion skickar ut, lika
mycket kan man förlora i att ha fel antenn, kablar, kontakter osv. här är några viktiga punkter
vi diskuterade.
Antenn:
Detta är den viktigaste punkten. Den bästa platsen för montering är mitt på taket, högt, fritt
och bra jordplan. Detta går generellt inte pgr takräcken, tält etc. så då återstår lite olika
alternativ.
Generellt om antenner; om man väljer en bredbandig antenn klarar den ett större
frekvensomfång men ger mindre förstärkning, således kan man byta mellan olika närliggande
frekvenser utan att behöva byta antenn men man kommer inte att ha lika bra räckvidd.
Vi har i huvudsak funderat kring tre olika alternativ:
1. Dualbandsantenn
Detta är en antenn med en spole på mitten, den klarar både en uhf och en vhf frekvens.
Så man kan ha bara ett antennfäste och en antenn och fritt byta mellan en uhf och en
vhf frekvens. Nackdelen är att det blir problem om vi väljer att byta uhf men inte vhf
frekvens under resans gång.
2. Dubbla antennfästen
Med denna modell så har du dubbla antennfästen på bilen och ett delningsfilter mellan
antennerna och radion som skickar signalen till rätt antenn beroende på om du sänder
via uhf eller vhf. Här kan du byta uhf eller vhf antenn individuellt beroende på vilka
frekvenser vi använder under resan. Man kan ha extra antennspröt med liggande i
bilen som man klipper till i rätt längd efter vald frekvens eftersom själva antennsprötet
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är väldigt billigt, detta är också en antennmodell som är väldigt smalbandig och
således ger ganska bra förstärkning. Man kan räkna med nästan en fördubbling av
radions efekt bara i att ha rätt antenn här.
Nakdelen är dels att du måste ha två antennfästen och dels att man måste skruva på en
ny antenn om man byter frekvens inom uhf eller vhf eftersom de är så smalbandiga.
3. Basantenn.
Detta är den modell som kommer ge överlägset bäst räckvidd. Det är en antenn som
ursprungligen är till för fast montering i radiomaster, på hus eller liknande. Den
kväver en kraftig bas, till exempel arb frontbåge då det är en styv antenn, som alltså
inte kan böjas som de andra modellerna. Man behöver dock inte välja en flera meter
lång antenn utan den behöver bara vara kanske 70 cm.
Nakdelarna är att man måste ha två antenner alternativt två olika fästen för att kunna
alternera mellan uhf och vhf och eftersom antennen är styv kommer den att knäckas
om man kör emot grenar eller liknande, därav att man måste ha en kraftig fot för att
inte fästet också ska riskera att förstöras.
Detta är den modell som oftast används av FN och militärstyrkor. Antennen kan ge
upp emot 12-14 db förstärkning. Lite förenklat kan man säga att 3db innebär en
fördubbling av radions effekt.
Jordplan:
Jordplanet är viktigt för att få bra täckning. Monterar man antennen i plåttaket så blir det
ett väldigt bra jordplan, men om man monterar i aluminiumtakräcke eller liknande så
försvinner jordplanet. Då är det väldigt viktigt att ersätta det. Enklast är att köpa en
jordfläta alternativt en grov kabel (minst 2.5kvadrat mm) och dra från antennfästet till
karossen eller ramen på bilen.
Stående våg:
Stående våg är den överblivna effekten som uppstår om man har en felaktigt avstämd
antenn. Om antennen är fel längd i förhållande till frekvensen så går effekten tillbaka ner i
radion. Våra apparater har ett skydd mot detta men 50W uteffekt är ganska mycket och i
längden riskerar apparaterna att ta skada
Kabel:
Man bör montera huvudenheten på ett sätt så man kan använda så kort antennkabel som
möjligt då detta kan vara en källa till effektförlust. Vidare så är det viktigt att använda en
50Ohm kabel av god kvallitet och absolut inte skarva den. En skarv kan lätt halvera
effekten. Man skall också använda kontakter som krimpas på och inte lödas eller skruvas,
detta är en stor orsak till effektförlust. En bra och ändå relativt tunn kabel är U-229 som är
en dubbelskärmad 50Ohms antennkabel. Om man köper en kabel som redan är
kontakterad så är detta vanligen skruvade kontakter, dessa bör klippas av och ersättas med
krimpkontakter.

3

Swedeish Expedition Society, SWES 2010
Frekvenser:
En Vhf frekvens som vi kan använda i Sverige är 156.000. detta är en test frekvens, max
uteffekt bör vara 1W
Inom uhf spannet finns 444.600, detta är också en testfrekvens och max uteffekt bör vara
1W.
Man får komma överens om t ex en huvud och två backup frekvenser inom vhf och
motsvarande inom uhf inför varje resa beroende på vilka länder man ska resa i.
Effekter:
Våra enheter har ställbar uteffekt, detta kan man med fördel välja in på en knapp på
monofonen eller fronten så man alltid använder så låg uteffekt som möjligt och sedan
höjer effekt efterhand som behovet uppstår. På så sätt påfrestar du radion mindre och så
sänder vi inte över onödigt stort område.
Reläande av signal:
Våra apparater kan reläa vidare en inkommande signal om det inte ligger inom samma
frekvensområde. Till exempel om jag har en Uhf handapparat så kan jag med den sända
till min bilenhet och denna sänder automatiskt vidare på vår Vhf frekvens. Således kan jag
t ex parkera bilen, ta min handapparat, gå en promenad, och ändå kunna kommunicera
med bilens stora räckvidd till övriga expeditionsmedlemmar som kanske inte är i samma
stad via min handapparat med låg uteffekt och liten antenn.
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