
Vi ska försöka ta ett förvirrande men populärt ämne och förhoppningsvis avmystifiera det något. 
Vi talar om antennvinst / antennförstärkning, vi jämför antennsystem och tillämpar värden för hur 
imponerande de är i sina vinst siffror. Men vad är antennvinst / antennförstärkning? 
Vad betyder dessa siffror?

Vi tar en icke matematisk titt på antennförstärkning och hur det relaterar till prestanda.
Vi kommer också försöka svara på några viktiga frågor som tex. är hög gain bättre än låg gain? 

Först några definitioner: 

Antennförstärkning (Gain): är den relativa mätningen av en antenns förmåga att styra eller 
koncentrera utstrålande signaler som avges från den. Förstärkningen mäts i dBi (decibel relativt en 
isotrop radiator) eller dBd (decibel relativt en dipol radiator). 

Isotrop radiator: är en teoretisk enda punkt i rymden som utstrålar energi lika i alla riktningar och 
kan liknas vid hur solen strålar sitt ljus. Den isotropiska radiatorn uppvisar samma storleksordning  
eller egenskaper i alla riktningar när den mäts. Den har ingen föredragen riktning av strålning och
utstrålar energi jämnt i alla riktningar över en sfär centrerad på källan. 

Dipol radiator: är en halvvågs dipolantenn (1/4 våg på varje sida). Förstärknings värdena vid 
mätningarna jämfört med en dipol blir lägre än den isotropiska antennen, eftersom en förlustfri 
dipolantenn har en förstärkning på 2,15 dBi. Relationen mellan dessa enheter är 0dBd = 2.15 dBi.
Dvs en antenn som är uppmätt till 3 dBd (decibel relativt en dipol radiator) ger samma eller liknade 
vinst som en antenn med förstärkningen 5.15 dBi.  

Decibel: en enhet som används för att mäta intensiteten av ett ljud eller effektnivån av en elektrisk 
signal genom att jämföra den med en viss nivå på en logaritmisk skala. En ändring i effekt med en 
faktor 10 är en 10 dB ändring i nivå. för var 3e dB ökning på skalan kommer effekten fördubblats. 

Hur Antennförstärkning (Gain) fungerar? 

Antennen koncentrerar energin, så vi får starkare signal och längre räckvidd. 
Säg att du tar en antenn och anslut den till sändaren. För enkelhetens skull ska vi använda en FM-
sändare. När du sänder, finns det en konstant mängd energi som utstrålas från antennen.
Antennen kan inte skapa mer energi eller göra energi ur tomma intet, men den kan fokusera överförd 
energi, vilket gör energin mer koncentrerad. Den koncentrerade och fokuserade energin antennen 
strålar beskrivs som förstärkning eller gain och anges i dBi eller dBd. 

Den enklaste typen av antenn är en isotrop antenn. En isotropisk antenn är en teoretisk antenn som 
strålar lika och jämnt i alla riktningar. Tänk på det som solen, ett strålningsmönster som en perfekt 
sfär, och energin är jämt fördelad. Om du lägger till antennelement, förlänger antennen, eller ändra 
dess egenskaper så blir den utstrålade signalen mer fokuserad, ungefär som en lins kan fokusera 
solljuset och bränna saker. Linsen kan inte göra solen mer kraftfull, men den kan koncentrera energin 
på ett och samma ställe. 

Isotropiska antenner existerar inte i verkligheten, men tillverkare använder dem som referenspunkter. 
Eftersom antennförstärkningen är ett relativt mått, behövs en utgångspunkt för jämförelse. Tillverkare 
använder oftast termen dBi (decibel jämfört med isotrop) för att ange antennförstärkning (Gain). 

Vår enkla förklaring av antennförstärkning (Gain) 
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Låt oss titta på några av de vanligaste vertikala antennerna. En fjärdedels våglängd vertikalantenn 
kommer att ha en nära sfärisk strålningsmönster och en förstärkning på 0dBd eller 2.15 dBi. Om vi 
förlänger elementet så att antennen är fem åttondels våglängd så kommer antennen att börja koncentrera 
signalen och strålningsmönstret förändras. Den mer koncentrerade / fokuserade energin gör att vi kan 
uppvisa och mätta en förstärkning på ca 3dBd (5.15 dBi). Att lägga till eller förlänga antennelementen 
förändrar strålnings vinkeln vilket begränsar, koncentrerar signalen till en mindre punkt. 

Antennförstärkning (Gain) med rikt och Yagi antenner fungerar på samma sätt. Det drivande elementet är 
typiskt en fjärdedels våglängd dipol med en förstärkning på 0dBd (2.15dBi). Om vi lägger till ett 
reflekterande element och ett rikt element som är placerade och dimensionerade för att harmonisera med 
det drivande elementet, kommer vi fokusera energin och öka vinsten till mellan 5-6 dBd eller ca 7-8dBi.     
Lägger vi till fler rikt element kommer förstärkningen öka och signalen börjar förvandlas till en kraftfull liten 
Pinpoint.

Så efter att ha läst denna beskrivning, är det lätt att tro att ju högre förstärkning antennen har, 
desto bättre? 

Nja, inte exakt. Antennförstärkning (Gain) är bara en del av hela överföringssystemet. Vi måste också ta 
hänsyn till din antenns läge, höjd och genomsnittlig terräng. I själva verket kan terrängen vara en stor 
avgörande faktor för vilken typ av antenn du vill välja. Antenner med hög gain fungerar bäst om du 
befinner dig långt över genomsnittet av omslutande terräng eller i platt terräng. Men om du är i ett 
stadsområde, dalgång eller en lågt belägen plats, kan en antenn med låg förstärkning vara mer lämplig. 
När förstärkningen ökar, komprimeras strålningsmönstret och mer energi koncentreras mot horisonten. 
En antenn med hög förstärkning i en dal eller dalgång kommer med stor säkerlighet att rikta signalen i 
marken eller omgivande berg. En antenn med låg förstärkning på toppen av ett berg kommer stråla mer 
energi till himlen än mot horisonten eller lägre. Välj en antenn och förstärkningskarakteristik efter den 
plats och terräng där antennen kommer att användas.

Exempel:

Cellulära fordonsantenner: Antennen på ditt fordon kommunicerar med en mobilnätsmast. Beroende på 
om fordonet lutar kraftigt åt någon sidan eller kör i uppförs eller nedförsbacke så kommer antennen att 
stråla energin uppåt, neråt eller tom ändra polarisation och kan därmed vara i vilken position som helst i 
förhållande till mobilmasten. En antenn med hög vinst (Gain) kan i själva verket försämra täckningen av 
din mobila enhet eftersom energin fokuseras och medför ett smalare strålningsmönster. Beroende på 
omgivande terräng som tex dalgångar eller skog kan kan en antenn med låg gain vara ett betydligt bättre 
val.

Antenner till repeaters eller punkt till punkt förbindelse: Om du monterar en antenn på ditt tak och 
vet att den du skall kommunicera med finns söderut (till exempel på en kulle söder om staden), är det 
oftast föredraget att ha en riktantenn med hög förstärkning. Riktantenner med en gain av 12-20 dBi 
föredras ofta.

GPS antenner för mobila enheter: GPS antennens jobb är att triangulera din position genom att        
mäta den mottagna signalen från flera GPS-satelliter, som alla har olika riktningar i förhållande till 
mottagningsantennen. I detta fall skulle enriktantenn med hög gain inte vara att föredra.

En tumregel skulle kunna vara. Om du vet exakt var den önskade signalen kommer ifrån, så vill du 
förmodligen ha maximal möjlig gain mot önskad riktning. Men om du inte vet var den önskade signalen 
kommer ifrån, kan det ofta vara bättre att ha en antenn med lägre gain.

Antennvinst är ett relativt mått, så få värden kan vara så vilseledande om referenspunkten inte avslöjas.   
Antenntillverkare basera oftast sina vinst siffror på dBi eller dBd som hänvisar till en isotrop eller dipol 
radiator, men en del utelämna dBi eller dBd märkningen. Om du är osäker på en antennens förstärknings 
egenskaper eller stålnings mönster rådfråga någon om den kan passa till er installation. 
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