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Abstract

AM-receiver - simulation and construction

Olof Löfving, Daniel Nääs

Målet med projektet var att konstruera två 
modeller av AM-mottagare: en kompakt och en 
enkel. Den kompakta modellens syfte var att 
bistå som prototyp till studentgruppen för att ge 
förståelse och tekniska referenser för AM-
mottagare. Den enkla modellens syfte var att 
bistå som pedagogisk modell i kursen Elektronik I 
för att beskriva och visa elektriska komponenters 
funktion. En signalgenerator har använts för att 
sända kontrollerade AM-signaler. Kretsar för AM-
mottagare har simulerats i LTSpice och 
konstruerats på kretskort. AM-mottagarkretsen 
är uppbyggd av en resonanskrets med integrerad 
antenn, operationsförstärkarbaserat 
signalförstärkarsteg, envelopp-detektor, 
operationsförstärkarbaserat ljudförstärkarsteg, 
högtalare samt en spänningskälla. Den kompakta 
AM-mottagaren har monterats på en 
skumplastskiva. Den enkla AM-mottagarens 
delsteg har monterats på illustrativa 
plexiglasmoduler. De båda AM-mottagarna är 
fullt fungerande.
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Populärvetenskaplig sammanfattning 

Radiosändning har varit en betydelsefull kommunikationsmetod i över hundra år. 

Radiovågor kan skickas med flera olika tekniker. En av dessa metoder kallas för 

amplitudmodulering eller AM. Metoden innebär att låta ljud i form av musik eller 

tal färdas från en radiosändare till radioapparater med hjälp en högfrekvent bärvåg. 

Syftet med detta projekt var att konstruera två olika AM-radiomottagare. Den ena 

mottagaren ska vara en kompakt modell med syfte att bistå som prototyp till 

studentgruppen för att ge förståelse och tekniska referenser för AM-mottagare. 

Den andra mottagaren ska vara en enkel konstruktion med syfte att bistå som 

pedagogisk modell i en högskolekurs i elektronik. Modellen ska beskriva och visa 

elektriska komponenters funktioner för teknologstudenter. 

 

Projektets resultat blev två fungerande AM-radiomottagare. Den kompakta 

modellen blev en bärbar, batteridriven radio monterad på en skiva av skumplast. 

Den enkla modellen blev en samling pedagogiska moduler av plexiglas med 

illustrativa symboler på. Plexiglasmodulerna kopplas ihop med elkablar och drivs 

med en spänningsgenerator.  
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1 Introduktion 

1.1 Bakgrund 

En signal (röster, musik eller andra hörbara ljud) som är menad att skickas via 

radiokommunikation kallas basbandssignal. Basbandssignaler är oftast olämpliga 

att skicka direkt i sin ursprungliga form. För att dessa signaler möjligt ska kunna 

överföras används modulering. Modulering är en konverteringsprocess där 

basbandssignalen används för att modifiera en högfrekvent bärsignal. Bärsignalen 

är en sinusformad våg med hög frekvens vars olika egenskaper så som amplitud, fas 

och frekvens kan modifieras.[1] I detta projekt har fokus legat på modulering genom 

basbandssignalens amplitud. 

 

Tekniken bakom amplitudmodulering (AM) utvecklades i början av 1900-talet och 

gjorde det möjligt att för första gången sända ljud via radiovågor. Tidigare hade 

man skickat information via trådlösa telegrafer som skickade korta pulser av 

radiovågor som via morsekod översattes till text. Vanligtvis skickas AM-signaler på 

en del av mellanvågsbandet med frekvenser mellan 526.5k Hz och 1606.5k Hz. 

Tekniken var revolutionerande och började användas under första världskriget, då 

militären nu mycket lättare kunde ha kontakt med sina styrkor.[2] Efter lanseringen 

av ljud- och bildkommunikation via television, lanseringen av frekvensmodulering 

och nu på senare år introduceringen av internet har användandet av AM delvis 

avstannat. Sverige och SR lade ner alla sändningar via AM 2010[3] men det används 

fortfarande i stor utsträckning av vissa länder, såsom USA, Australien och Japan.  

 

För att kunna återskapa basbandssignalen från den modulerade bärsignalen krävs 

att man demodulerar den. En demodulerare är ett av stegen i en AM-mottagare. 

Dessförinnan krävs att signalen plockats upp av någon sorts antenn och att man via 

en resonanskrets ställt in rätt frekvens. En AM-mottagare består även av ett eller 

flera olika förstärkarsteg. 

 

1.2 Mål 

Projektet går ut på att undersöka några möjliga sätt att bygga en enkel AM-

mottagare och kommer ingripa simulering, dimensionering och konstruering. Målet 

med projektet är att konstruera två AM-mottagare. En kompakt AM-mottagare med 

syfte att öka förståelse för konstruktion och funktion av AM-mottagare. Den ska 

även bistå som prototyp för den andra modellen. En enkel AM-mottagare som ska 

användas i undervisningssyfte för kursen Elektronik I. Modellen ska bestå av enkla 

komponenter som pedagogiskt ska användas för att förklara elektriska processer. 

De båda AM-mottagarna ska kunna ta emot lokalt genererade signaler och 

eventuellt verkliga utländska radiosignaler.  
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2 Teori 

2.1 Amplitudmodulering 

Amplitudmodulering används för att öka utbredningsförmågan hos en lågfrekvent 

basbandssignal. Enligt principen att högfrekventa vågor utbreds längre genom luft 

används en högfrekvent bärvåg för att bära den lågfrekventa basbandssignalen. 

Genom AM moduleras bärsignalen via basbandssignalens amplitud till en 

modulerad signal som kan beskrivas enligt 

 

𝑠(𝑡) = (𝐴 + 𝑘𝑠𝑏𝑎𝑠𝑏𝑎𝑛𝑑(𝑡)) ⋅ 𝑐𝑜𝑠(𝑓𝑐𝑡)    ⇔    𝑠(𝑡) = 𝐴(1 + 𝑚𝑠𝑏𝑎𝑠𝑏𝑎𝑛𝑑(𝑡)) ⋅ 𝑐𝑜𝑠(𝑓𝑐𝑡) 

 

där s(t) är den skickade, modulerade signalen, A en konstant amplitud, k är 

basbandssignalens amplitud, m modulationsindex, sbasband(t) den ursprungliga 

basbandssignalen samt fc som bärsignalens frekvens.[4] A bestäms sådan att AM-

signalen ej fasvrids 180° om basbandssignalen ändrar tecken. A adderas som 

likspänning till basbandssignalen så att  

 

𝐴

𝑘
> 1   ⇒    0 < 𝑚 < 1 

 

 Figur 1 visar en illustrativ modell över amplitudmodulering. 

 

 

 

 
Figur 1: Illustrativ modell av modulering mellan basbandssignal och bärsignal till 

resulterande amplitudmodulerad signal. 

 

 



6 
 

2.2 Resonanskrets 

För att en radiomottagare ska kunna ta emot en enskild signal krävs att den kan 

välja ut en bärvåg med en speciell frekvens. Detta görs med en resonanskrets 

bestående av en parallellkoppling av en spole och kondensator. Idén är att om 

bärvågens frekvens är lika med resonansfrekvensen för kretsen kommer LC-

kretsens totala impedans gå mot oändligheten. Detta ger maximal spänning över 

kretsen och högre respektive lägre frekvenser kommer innebära lägre spänning. Det 

betyder alltså att vid resonansfrekvensen kommer signalen vara starkast och vi har 

således valt ut en speciell frekvens.  

 

Resonansfrekvensen uppstår då reaktansen för de bägge komponenterna är 

samma.[5] Reaktansen för en spole beskrivs som 𝑋𝐿 =  ωL  medan reaktansen för en 

kondensator beskrivs som 𝑋𝐶 =  
1

𝜔𝐶
. Om vi nu sätter reaktanserna lika med varandra 

kan ett uttryck för resonansfrekvensen härledas 

 

     𝑋𝐿 = 𝑋𝐶  

ωL =
1

𝜔𝐶
 

𝜔2 =
1

𝐿𝐶
 

𝜔 =
1

√𝐿𝐶
 

 

Då 𝜔 = 2𝜋𝑓 blir det slutgiltiga uttrycket för resonansfrekvensen 

 

       𝑓 =
1

2𝜋√𝐿𝐶
                                                      (1) 

 

Om man nu låter kondensatorn vara en variabel kondensator, där kapacitansen kan 

ändras, kan man således ändra resonansfrekvensen. Detta gör det möjligt att kunna 

ta emot olika frekvenser.  

2.3 Antennmodeller 

För att kunna skicka och ta emot de amplitudmodulerade signalerna behövs 

antenner. En antenn är en elektrisk apparat som får elektromagnetiska vågor att 

inducera en växelström eller tvärtom, beroende på om det är en sändarantenn eller 

mottagarantenn. Antenner delas vanligtvis in i två olika grupper, antingen är de 

rundstrålande eller riktade. [6] Rundstrålande antenner skickar ut och tar emot lika 

mycket i alla riktningar medan en riktad antenn skickar ut och tar emot mot en 

speciell riktning. Det finns många olika antennmodeller och i projektet har både 

rundstrålande samt riktade testats. De som testats har varit liten loopantenn, 
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ferritstavantenn och random wire antenna vilka beskrivs närmare i kommande 

avsnitt. 

2.3.1 Liten loopantenn 

Loopantenner är antenner som består av en ledning som är böjd, vanligtvis i form 

av en cirkel eller fyrkant där ledningens ändar är placerade nära varandra.[7] 

Antennen kan bestå av ett eller flera varv och materialet på ledningen kan variera 

men är oftast någon typ av kopparledning. Loopantenner är riktande antenner och 

delas in i två typer, de som har en omkrets på minst en våglängd och de som har en 

omkrets mycket mindre än en våglängd. Antenner vars omkrets är mycket mindre 

än en våglängd kallas liten loop antenn och har som krav att det ska högst ha en 

omkrets på en tiodel av en våglängd.[7] I projektet har det valts att fokusera på små 

loopantenner då en loopantenn för AM-sändning vid 1 MHz skulle behöva en 

omkrets på ungefär 300 meter. 

 

Det elektromagnetiska fältet för en liten loopantenn fungerar på samma sätt som 

för en magnetisk dipol och antennen har ungefär samma egenskaper som en stor 

spole.[6] Det betyder alltså att strömmen kan approximeras vara lika stor överallt 

och ha samma fas.  

 

En liten loopantenn parallellkopplas vanligen med en variabel kondensator och 

bildar således en resonanskrets. Kretsen fungerar nu både som antenn och gör det 

även möjligt att välja ut en speciell frekvens som ska tas emot. Kondensatorn ökar 

också spänningen över antennterminalerna vilket således leder till större 

signalstyrka.[8]  

2.3.2 Ferritstavantenn 

Ferritstavantenner är en typ av liten loopantenn men har en stav av ferrit som 

kärna. Ferrit är en modifikation av järn och små mängder kol. Ferrit är ett material 

med hög permeabilitet vilket ger en hög magnetisk flödestäthet vilket således ger 

upphov till en större inducerad spänning.[9]  I figur 2 illustreras skillnaden mellan 

att ha en kärna av luft och ha en kärna av ferrit. Den höga magnetiska 

flödestätheten kommer från att det magnetiska fältet koncentreras inuti kärnan. 
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Figur 2: Magnetiska flödeslinjer från liten loopantenn utan ferritkärna (ovan) samt med 

ferritkärna (nedan). 

 

Eftersom ferriten ökar den magnetiska flödestätheten och således induktansen kan 

antennerna göras små och kompakta. Det är på grund av det här som man hittar 

denna sorts antenn i de flesta moderna AM-mottagarna.  

2.3.3 Random wire antenna 

Random wire antennas eller long wire antennas är antennner som består av långa 

ledningar där längden inte har något samband med våglängden. Dessa typer av 

antenner är simpla, billiga och lätta att montera.[10]  Antennen är rundstrålande och 

det enda som krävs är så lång ledning som möjligt. Vilken typ av ledning som 

används är inte speciellt viktigt utan det som spelar roll är antennens längd.  

2.4 Demodulering 

För att kunna extrahera basbandssignalen från bärsignalen krävs att den 

amplitudmodulerade signalen demoduleras. Demodulering kan ske på ett flertal 

olika sätt. Ett av sätten är att använda en envelopp-detektor. 

 

2.4.1 Envelopp-detektor 

Envelopp-detektorn används för att utvinna enveloppen (silhuetten, konturen) av 

AM-signalen. Komponenterna som användes för detektorn var en diod, en 

kondensator samt en resistor som visas i figur 3. 
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Figur 3: Kretsschema för envelopp-detektor med diod, kondensator samt resistor. 

 

Vid insignalens positiva cykel leder dioden varpå kondensatorn laddas upp till 

insignalens toppvärde. När insignalen snabbt sjunker från toppvärdet stryps flödet 

från dioden, ty kondensatorspänningen som ligger nära toppvärdet är högre än 

insignalen. Spänningen leds nu genom resistorn enligt tidskonstanten 𝞽 = RC. Vid 

nästa positiva cykel hos insignalen upprepas processen.  

 

Tiden mellan successiva toppar för bärvågen beskrivs enligt 𝑇 =
1

𝑓𝑐
 där fc är 

bärfrekvensen. Kondensatorladdningen från topparna, Vpeak, som är proportionell 

till amplituden hos AM-vågen beskrivs enligt 

 

𝑉′𝑝𝑒𝑎𝑘 = 𝑉𝑝𝑒𝑎𝑘𝑒−𝑇/𝜏  

 

vilket givet 𝑇 ≪ 𝜏 kan approximeras till 

 

𝑉′𝑝𝑒𝑎𝑘 ≈ 𝑉𝑝𝑒𝑎𝑘(1 − 𝑇/𝜏) 

 

Ett för lågt värde på 𝞽 ger en snabb urladdning från kondensatorn. Detta leder till 

ett rippel som beskrivs enligt 

 

𝛥𝑉 ≈
𝑉𝑝𝑒𝑎𝑘𝑇

𝜏
=

𝑉𝑝𝑒𝑎𝑘

𝑓𝑐𝜏
 

 

För att undvika rippel bestäms tidskonstanten 𝜏 enligt 

 

1

𝑓𝑐𝑎𝑟𝑟𝑖𝑒𝑟
≪ 𝜏 

 

När insignalens spänning faller mycket fulladdas inte kondensatorn. 

Kondensatorspänningen faller då till spänningen 

 

 𝑉𝑑𝑟𝑜𝑝 = 𝑉𝑝𝑒𝑎𝑘𝑒−𝑡/𝜏 
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Detta kan framkalla “peak clipping” där snabba minskningar hos AM-signalen 

rundas av och förvränger resulterande envelopp. Basbandssignalens frekvens har 

inverkan på AM-signalens maximala fallhastighet. För att undvika peak clipping 

bestäms tidskonstanten 𝜏 enligt 

 

𝜏 ≪
1

𝑓𝑏𝑎𝑠𝑒

 

 

För att få en god demodulering bör tidskonstanten bestämmas inom vissa ramar. 

Ett för lågt värde ger rippel, ett för högt värde ger peak clipping. Tumregeln för 

passande värde ges enligt[11] 

 
1

𝑓𝑐𝑎𝑟𝑟𝑖𝑒𝑟
≪ 𝜏 ≪

1

𝑓𝑏𝑎𝑠𝑒
                   (2) 

 

2.5 Förstärkarsteg med volymkontroll 

En variabel resistor, potentiometer, används innan förstärkaren så att användaren 

kan justera spänningen till förstärkaren och därmed ljudvolymen. Förstärkarsteget 

är en integrerad krets som ger en spänningsförstärkning på ca 20 gånger samt en 

strömförstärkning via Darlington-par. Strömmen förstärks i syfte att driva en 

högtalare med låg impedans. Förstärkarstegets kretskort visas enligt figur 4. 

 

 
Figur 4: Givet förstärkarsteg med spänning- samt strömförstärkning i form av integrerad 

krets. In- och utsignal samt matningsspänning och ground är markerade på kretsen. VEE 

symboliserar V- och VCC symboliserar V+. 
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2.6 Gain-bandwidth product 

Gain-bandwidth product (GBW) definieras som produkten av en 

operationsförstärkares förstärkning och bandbredd. Detta mått avgör hur hög 

produkten av signalens frekvens och dess förstärkning genom 

operationsförstärkaren kan vara för att komponenten ska kunna prestera som 

önskat. En signal på 1 MHz och en operationsförstärkare med GBW 50 MHz bör 

förstärka denna signal maximalt 50 gånger. 

 

3. Utförande 

3.1 Simuleringar i LTSpice 

Under projektets gång har simuleringar av alla kretsar gjorts i LTSpice. LTSpice är 

ett datorprogram utvecklat av Linear technology som gör det möjligt att på ett 

enkelt och användarvänligt sätt simulera elektriska kretsar. En transistorradio 

respektive en operationsförstärkarradio har simulerats och sedan utvärderats. 

Varpå det sedan bestämts vilka kretsar som skulle konstrueras och testas i 

verkligheten.  

 

Vid simuleringarna har insignalen skickats direkt in i kretsen då LTSpice inte har 

haft någon funktion för att simulera ett radioförlopp. När insignalen skickas direkt 

in i kretsen har resonanskretsen, kretsen för att välja in rätt frekvens, inte fungerat 

som den ska. Resonanskretsen har för de båda simuleringarna inte lyckats välja ut 

rätt frekvens enligt ekvation 1, utan den har släppt igenom alla frekvenser 

oberoende av värdena på kondensatorn och spolen. Detta har dock inte varit något 

problem då vi endast skickat in en signal. Resonanskretsarna har dock ändå valts 

att ta med i simuleringarna för att visa hela kretsen. 

3.1.1 Simulering av amplitudmodulerad signal 

För att kunna simulera radiomottagare i LTSpice krävs en amplitudmodulerad 

signal. Den amplitudmodulerade signalen kan skapas på flera olika sätt men för 

projektet valdes att använda den inbyggda funktion modulate. Modulate är en 

“komponent” och gör det möjligt att modulera både  AM- och FM-signaler. 

Bärsignalen ställs in genom att ändra inställningen mark för modulate-

komponenten. Basbandssignalen väljs sedan genom att ansluta en spänningskälla 

till AM-porten. I figur 5 kan man se modulate-komponenten med en sinusvåg som 

insignal med frekvensen 1 kHz, amplituden 0,15 V och offset 0,3 V. En offset för 

simuleringen används för att få modulationsindex mindre än 1.  
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Figur 5: Modulate-komponenten  i LTSpice med tillkopplad spänningskälla bestående av en 

sinusvåg med frekvensen 1 kHz, 0.15V amplitud och 0.3V offset.  

 

Den utsignal som erhålls illustreras sedan i figur 6. Här är mark satt till 1 MHz. 

Den blå signalen motsvarar insignalen vilket är en sinusvåg med frekvens 1 kHz, 

amplitud 0,15 V och offset 0,3 V och den röda signalen motsvarar utsignalen där 

insignalen är modulerad med 1MHz. 

 

 
Figur 6: Den erhållna amplitudmodulerade signalen. Basbandssignalen (blå) är en sinusvåg 

med frekvens 1k Hz, amplitud 0,15 V och offset 0,3 V. Bärsignalen (röd) har en frekvens på 

1 MHz. 

3.1.2 Simulering av Transistorradio 

Kretsschemat för transistorradion presenteras i figur 7. Kondensator C1 respektive 

spolen L1 fungerar som resonanskrets och antenn. Transistorerna Q1 och Q2 är 

kopplade som ett Dairlington-par och förstärker således strömmen. Kondensatorn 

C7 är kopplad på collectorn för Q2 och fungerar som demodulator. Q3 agerar 

förstärkarsteg tillsammans med resistanserna R5 och R4. Kondensatorerna C2, C5 

och C6 är menade för att skapa stabilitet kring kretsen.  

 



13 
 

 
Figur 7: Kretsschema för transistorradio med angivna komponentvärden. 

 

Utsignalen för transistorradion presenteras i figur 8. En sinusvåg som 

basbandssignal med en frekvens på 1 kHz, amplitud på 0,15 V och en offset på 0,3 V 

har använts.  

 

 
Figur 8:  Den erhållna demodulerade signalen för transistorradio.  

 

3.1.3 Simulering av operationsförstärkarradio 

Kretsschemat för operationsförstärkarradion presenteras i figur 9. Denna krets 

bygger på ett enklare koncept där mottagaren delas in i olika delar. Första delen 

består av antenn och resonanskrets. Den amplitudmodulerade signalen förstärks 

sedan via en operationsförstärkare varpå signalen demoduleras via en envelopp-

detektor. Sista steget består av en ljudförstärkare som förstärker den utvunna 

basbandssignalen.  
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Figur 9: Kretsschema för operationsförstärkarradio med angivna komponentvärden. 

 

Utsignalen för operationsförstärkarradion presenteras i figur 10. En basbandssignal 

med en frekvens på 1 kHz, amplitud 0,15 V och offset 0,3 V har använts.  

 
Figur 10: Erhållen demodulerad signal för operationsförstärkarradio. 

 

3.1.4 Utvärdering och motivering till val av kretsar 

Utifrån simuleringarna togs det sedan beslut om vilken av kretsarna som skulle 

konstrueras. Syftet för den enkla AM-mottagaren var att den skulle användas som 

undervisningsobjekt och valet föll då för operationsförstärkarradion. Detta då den 

kretsen är enklare att förstå och kan delas in i flera olika delar vilket gör den till ett 

lämpligare undervisningsobjekt.  

 

Fokus för den kompakta AM-mottagaren låg i att den skulle återskapa samt 

förstärka basbandssignalen. Valet gjordes då utifrån de demodulerade signalerna. 

Om man jämför den demodulerade signalen för de båda radiokandidaterna kan man 



15 
 

se att båda erhållit en sinusliknande signal. Den demodulerade signalen enligt figur 

8 från transistorradion har märkbart snäva toppar och breda dalar vilket avviker 

från en ideal sinusvåg. Man kan dock urskilja att signalen enligt figur 10 från 

operationsförstärkarradion demodulerats likt en ideal sinusvåg och således valdes 

den för den kompakta AM-mottagaren. Ingen hänsyn har tagits till amplituden på 

den demodulerade signalen då detta kan korrigeras genom att dimensionera 

förstärkarstegen för radiokretsarna. 

3.2 AM-sändare 

För att kunna ta emot kontrollerade AM-sändningar användes en signalgenerator 

med inbyggd amplitudmodulering. Signalgeneratorn ger ett reglerbart 

bärvågsfrekvensspann på 0,1-140 MHz, ett reglerbart modulationsindexspann på 0-

80 % samt en reglerbar signalstyrka på 0-126 dBμ. Enheten dBμ är ett logaritmiskt 

mått på effekt.[12] Basbandssignal skickades till signalgeneratorn från 

funktionsgenerator eller från mobil/dator. Den amplitudmodulerade signalen 

skickades från signalgeneratorn via antenn. Figur 11 visar signalgeneratorns 

utseende. 

 

 
Figur 11: Leader Standard Signal Generator 3216. Vänster sladdkontakt är inskickad 

basbandssignal. Höger sladdkontakt är antenn med utskickad AM-signal. 

 

 

Under projektet användes signalgeneratorns egenskapsvärden till modulationsindex 

på 80 %, bärvågsfrekvens på 1 MHz samt signalstyrka på 126 dBμ = 0,1 W. 

Sändarantennen valdes till en 4 m lång random wire antenna som lades längs 

golvet. 

3.3 Prototyp av AM-mottagare 

En prototyp av AM-mottagare togs fram för att experimentellt testa funktion, 

egenskaper och komponentvärden. Enkla komponenter monterades på en 

kopplingsplatta enligt figur 12. Till en början skickades AM-sändarens signal direkt 

via koppling till mottagaren, detta för att testa mottagarkretsens funktionalitet. 
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Figur 12: Prototyp av AM-mottagare monterad på kopplingsplatta. 

 

3.4 Prototyper av antennmodeller 

För att få trådlös radiosändning användes en random wire antenna som 

sändarantenn för AM-sändaren enligt figur 13. Antennen gjordes av godtyckliga 

kablar med längd 4 m och lades längsmed golvet. 

 

 
 

Figur 13: Signalgenerator med random wire antenna som sändarantenn. 
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För att få trådlös radiomottagning testades en ferritstavantenn samt en liten 

loopantenn, dessa visas i figur 14.  

 

Figur 14: Ferritstavantenn till vänster. Liten loopantenn till höger. 

 

Ferritstavantennen gjordes genom att linda 0,5 mm koppartråd kring en ferrit-

kärna. Den lilla loopantennen gjordes genom att linda 0,5 mm kabel kring en 

skumplastram med dimensioner 30 cm x 30 cm x 4 cm. För att få en resonanskrets 

med en given variabel kondensator (20-500 pF) fordrades båda antenners induktans 

till omkring 200 μH. Detta gav ett mottagningsspann mellan ungefär 503 kHz och 

2,5 MHz beräknat via ekvation 1, vilket ligger inom ramen för amplitudmodulerade 

signaler via radionätet. En godtycklig jämförelse av signalstyrkan utfördes mellan 

antennerna där respektive ljudstyrka och mottagningskänslighet jämfördes. 

3.5 Kompakt AM-mottagare 

Operationsförstärkarradiokretsen realiserades till ett experimentkretskort genom 

lödning och en 10 kΩ potentiometer som volymkontroll adderades innan 

ljudförstärkarsteget. Två 9 V-batterier anslöts som spänning till 

operationsförstärkarna. En virtuell jord till kretsen skapades genom att ansluta 

pluspolen av ett batteri med minuspolen av det andra. En ferritstavantenn med 

induktans omkring 200 μH samt en variabel kondensator omkring 20-500 pF 

anslöts som resonanskrets. För att höra signalerna inkopplades en högtalare med 8 

Ω impedans. På högtalaren monterades en pappmugg för att rikta ljudet. 

 

Mottagarens signalförstärkande operationsförstärkare var AD817AN DIP-8 från 

Analog Devices med GBW 50 MHz. En negativ feedback skapades med resistorerna 
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5,6 kΩ och 220 kΩ och en signalförstärkning erhölls på omkring 40 gånger. Den 

ljudförstärkande operationsförstärkaren var LF356N från National Semiconductors 

med GBW 5 MHz. Via en positiv feedback med resistorvärdena 5,6 kΩ och 56 kΩ 

blev signalförstärkningen omkring 10 gånger. Envelopp-detektorn konstruerades av 

en germaniumdiod med 0,25 V framspänning seriekopplat med en jordad 

parallellkoppling av en 33 nF kondensator och en 5,6 kΩ resistor. Envelopp-

detektorns komponentvärden uppfyller ekvation 2 enligt 

 

1

1000000
≪ 5,6 ∙ 103 ∙ 33 ∙ 10−9 ≪

1

1000
 

 

1

1000000
≪  0,0001848 ≪

1

1000
 

 

Den kompakta AM-mottagaren monterades på en platta av skumplast.  

 

Den kompakta mottagaren sattes vid ett avstånd på 1,5 m från AM-sändarens 

antenn. Spänning uppmättes med oscilloskop vid mottagarsteg, 

signalförstärkarsteg, envelopp-detektor samt ljudförstärkarsteg. 

 

3.6 Enkel AM-mottagare 

Operationsförstärkarradiokretsen uppdelades i särskilda steg. Fyra av delstegen 

monterades i plexiglasmoduler varpå illustrativa symboler tillsattes. 

Plexiglasmodulerna tillverkades för hand med bladkniv och värmepistol. Den enkla 

AM-mottagaren bestod av följande steg: 

 

1. Tuner-steg av 200 μH ferritstavantenn parallellkopplat med 20-500 pF 

variabel kondensator. 

2. Plexiglasmonterat signalförstärkarsteg med AD817AN DIP-8 från Analog 

Devices med GBW 50 MHz. Negativ feeback med resistorerna 5,6 kΩ och 270 

kΩ gav en förstärkning på ungefär 48 gånger. 

3. Plexiglasmonterad germaniumdiod med 0,25 V framspänning. 

4. Plexiglasmonterad parallellkoppling med 33 nF kondensator och 5,6 kΩ 

resistor. Ger en envelopp-detektor vid hopkoppling med modul på punkt 3. 

5. Plexiglasmonterat ljudförstärkarsteg med en operationsförstärkare av typen 

LM741 med en negativ återkoppling. Resistorerna 5,6 kΩ och 27 kΩ gav en 

förstärkning på ungefär 5. En 10 kΩ potentiometer tillsattes som 

volymkontroll samt en given integrerad ljudförstärkarkrets med förstärkning 

20 gånger. Total förstärkning blev således ungefär 100 gånger. 

6. En högtalare med 4 Ω impedans. 
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Den enkla AM-mottagaren drevs av en spänningsgenerator med ±12 V. Den enkla 

mottagaren sattes vid ett avstånd på 2,5 m från AM-sändarens antenn.  

Spänning uppmättes med oscilloskop vid mottagarsteg, signalförstärkarsteg, 

envelopp-detektor samt ljudförstärkarsteg. 

 

4 Resultat 

4.1 Antennmodell 

Jämförelse av signalmottagning med ferritstavantenn och liten loopantenn 

resulterade i användning av ferritstavantenn. Detta då ferritstavantennen 

presterade avsevärt bättre i form av både starkare signalmottagningsförmåga och 

mindre känslighet för störningar.  

4.2 AM-sändare 

Tabell 1 beskriver AM-sändaruppsättningen som användes vid test av mottagning 

för den kompakta samt enkla AM-mottagaren. 

 

Tabell 1: AM-sändaruppsättning av basbandssignal, bärvåg samt antenn. 

Basbandssignal Modulationsindex Bärvågsfrekvens Antennkonfiguration 

1 kHz sinusvåg 80 % 1 MHz sinusvåg 4 m 

 

AM-sändaren ger en tydlig amplitudmodulerad signal som visas i figur 15. 

Amplituden för bärsignalen var 3,25 V och amplituden för enveloppen 0,55 V.   

 

 
Figur 15: AM-sändarens amplitudmodulerade sinusvåg. Basbandsfrekvensen är 1 kHz, 

bärvågsfrekvensen är 1 MHz. 
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4.3 Kompakt AM-mottagare 

4.3.1 Konstruktion 

Kretsschemat för experimentkretskortet till den kompakta AM-mottagaren med 

givna komponentvärden redovisas i figur 16. Det realiserade och lödda 

experimentkretskortet redovisas i figur 17. Till detta adderas en resonanskrets med 

konstruerad ferritstavantenn, två 9 V-batterier samt högtalare med 8 Ω impedans. 

Den slutgiltiga konstruktionen för den kompakta AM-mottagaren visas i figur 18.  

 

 
Figur 16: Kretsschema för den kompakta AM-mottagarens experimentkretskort. 

 

 
Figur 17: Närbild på den kompakta AM-mottagarens experimentkretskort. 
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Figur 18: Den färdigkonstruerade kompakta AM-mottagaren. 

 

4.3.2 Signalmottagning 

AM-sändaruppsättningen som användes vid test av signalmottagning specificerades 

enligt tabell 1. I följande figurer redovisas signalens utseende och egenskaper i de 

olika mottagningsstegen. I figur 19 avläses en tydlig amplitudmodulerad sinusvåg 

med amplitud omkring 1,6 mV. Från enveloppen avläses en basbandsfrekvens på 1 

kHz med omkring 0,4 mV amplitud. På den mottagna signalen kan en del brus 

urskiljas.  
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Figur 19: Den kompakta AM-mottagarens mottagning av 1 kHz amplitudmodulerad 

sinussignal på 1 MHz frekvensband. 

 

I figur 20 visas den mottagna AM-signalen efter den kompakta AM-mottagarens 

signalförstärkarsteg. Det avläses en tydlig amplitudmodulerad sinussignal med en 

amplitud på 65 mV och reducerad mängd brus jämfört med den mottagna signalen i 

figur 19. Enveloppens frekvens är 1 kHz med amplitud omkring 15 mV. Signalen är 

således förstärkt ungefär 40 gånger. 

 

 
Figur 20: Den kompakta AM-mottagarens signalförstärkning av 1 kHz amplitudmodulerad 

sinussignal på 1 MHz frekvensband. 
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I figur 21 visas den demodulerade signalen. Det avläses en tydlig återskapad 

sinussignal med frekvens 1 kHz och amplitud omkring 3,7 mV. 

 

 
Figur 21: Den kompakta AM-mottagarens demodulering av 1 kHz amplitudmodulerad 

sinussignal på 1 MHz frekvensband. 

 

I figur 22 visas den förstärkta demodulerade signalen. Sinussignalen har en 

frekvens på 1 kHz och en amplitud på omkring 34 mV. Signalen har således 

förstärkt ungefär 9 gånger.  

 

 
Figur 22: Den kompakta AM-mottagarens ljudförstärkning av 1 kHz amplitudmodulerad 

sinussignal på 1 MHz frekvensband. 
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4.4 Enkel AM-mottagare 

4.4.1 Konstruktion 

Kretsschemat för den enkla AM-mottagaren med givna komponentvärden visas i 

figur 23. Ett separat kretsschema för ljudförstärkarsteg med 

operationsförstärkarsteg samt integrerat givet förstärkarsteg visas i figur 24 med 

inkluderade komponentvärden. Färdigmonterade plexiglasmoduler redovisas 

tillsammans med variabel kondensator, ferritstavantenn, högtalare och 

spänningsgenerator i figur 25.  

  
Figur 23: Kretsschema för enkel AM-mottagare med angivna komponentvärden. 

 

 
Figur 24: Kretsschema för enkel AM-mottagares ljudförstärkarmodul med angivna 

komponentvärden. IC Amplifier är det integrerade givna förstärkarsteget. 
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Figur 25: Den enkla AM-mottagaren med ferritstavantenn, plexiglasmoduler, högtalare och 

spänningsgenerator. 

4.4.2 Signalmottagning 

AM-sändaruppsättningen som användes vid test av signalmottagning specificerades 

enligt tabell 1. I följande figurer redovisas signalens utseende och egenskaper i de 

olika mottagningsstegen. I figur 26 avläses en tydlig amplitudmodulerad sinusvåg 

med amplitud omkring 4 mV. Från enveloppen avläses en basbandsfrekvens på 1 

kHz med omkring 0,8 mV amplitud. På den mottagna signalen kan en del brus 

urskiljas.  

 

 
Figur 26: Den enkla AM-mottagarens mottagning av 1 kHz amplitudmodulerad sinussignal 

på 1 MHz frekvensband. 
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I figur 27 visas den mottagna AM-signalen efter den enkla AM-mottagarens 

signalförstärkarsteg. Det avläses en tydlig amplitudmodulerad sinussignal med en 

amplitud på 255 mV och reducerad mängd brus jämfört med den mottagna signalen 

i figur 26. Enveloppens frekvens är 1 k Hz med amplitud omkring 80 mV. Signalen 

är således förstärkt ungefär 60 gånger.  

 

 
Figur 27: Den enkla AM-mottagarens signalförstärkning av 1 kHz amplitudmodulerad 

sinussignal på 1 MHz frekvensband. 

 

I figur 28 visas den enkla AM-mottagarens demodulerade signal. Det avläses en 

tydlig återskapad sinussignal med frekvens 1 kHz och amplitud omkring 30,75 mV. 

 

 
Figur 28: Den enkla AM-mottagarens demodulering av 1 kHz amplitudmodulerad 

sinussignal på 1 MHz frekvensband. 



27 
 

 

Figur 29 visar den enkla AM-mottagarens förstärkta demodulerade signal. 

Sinussignalen har en frekvens på 1 kHz och en amplitud på omkring 2,8 V. Signalen 

har således förstärkt ungefär 90 gånger.   

 

 
Figur 29: Den enkla AM-mottagarens ljudförstärkning av 1 kHz amplitudmodulerad 

sinussignal på 1 MHz frekvensband. 

 

5 Diskussion 

5.1 Utvärdering av resultat 

5.1.1 AM-sändare 

AM-sändaren presterade väl under mestadelen av projektet i avseende på 

signalmottagningsförmåga samt ljuduppspelningsförmåga. Signalgeneratorn var 

enkel att lära sig och visade sällan komplikationer. Dock framkom stora osäkerheter 

kring sändarantennens egenskaper i form av påverkan av kringliggande miljö, 

placering och form.  

5.1.2 Kompakt AM-mottagare 

Den kompakta AM-mottagaren fungerar i avseende på signalmottagningsförmåga 

samt ljuduppspelningsförmåga. Det går att höra signaler vid ett nära avstånd från 

sändarantennen. Mottagningsförmågan och ljudvolymen är relativt svag under 

vissa förhållanden som till exempel för långt avstånd från sändarantennen, fel 

riktning av mottagarantenn eller störningspåverkan av beröring.  
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Kretsen monterad på experimentkretskortet blev strukturerad och lätt att använda. 

Brusreducering, förstärkning samt envelopp-detektering presterar med små 

teoretiska avvikelser. Signalförstärkningen var teoretiskt beräknad till 40 gånger 

och uppmätt var 40 gånger. Ljudförstärkningen var teoretiskt beräknad till 10 

gånger och uppmätt var 9 gånger. Signalförstärkarstegets och ljudförstärkarstegets 

förstärkningsfaktorer avviker ytterst lite från respektive teoretiskt beräknade 

värden.  

5.1.3 Enkel AM-mottagare 

Den enkla AM-mottagaren fungerar i avseende på signalmottagningsförmåga samt 

ljuduppspelningsförmåga. Den har stark signalmottagning samt stark 

signalförstärkning. Ljudförstärkningen kan ge hög ljudvolym. Plexiglasmodulerna 

blev välutformade och pedagogiska för att förstå kretsens uppbyggnad samt 

komponenters egenskaper.  

 

Brusreducering, förstärkning samt envelopp-detektering presterar med små 

teoretiska avvikelser. Signalförstärkarstegets och ljudförstärkarstegets 

förstärkningsfaktorer avviker någorlunda från respektive teoretiskt beräknade 

värden. Signalförstärkningen var teoretiskt beräknad till 50 gånger och uppmätt 

var 60 gånger. Ljudförstärkningen var teoretiskt beräknad till 100 gånger och 

uppmätt var 90 gånger. Avvikelserna har inte haft något märkbar påverkan på 

produkten. 

 

Den höga ljudvolymen som erhålls beror till stor del av den givna integrerade 

förstärkarkretsen. Kretsen ger en strömförstärkning via Darlington-par som kan 

driva högtalaren med låg impedans. 

5.1.4 Jämförelse av AM-mottagarna 

Det som framgår ur resultaten är att den enkla AM-mottagaren ger en mer pålitlig 

och tydlig signal i form av betydligt starkare ljudvolym vid ett mer avlägset 

sändaravstånd. Den starka ljudvolymen beror på dess mer invecklade 

ljudförstärkarsteg som kräver en spänningsgenerator med hög strömförmåga. 

Den enkla AM-mottagarens övertag i signalmottagning kan möjligen bero på dess 

mängd långa kablar som krävs för att koppla ihop modulerna. Dessa kablar kan ha 

antennliknande egenskaper.  

 

Anledningen till att den kompakta AM-mottagaren inte har samma förmåga att 

förstärka ljud beror på dess specifikation att vara kompakt. Den givna integrerade 

förstärkarkretsen tar stor plats samt kräver en stor spänningsgenerator med hög 

strömförmåga. Den kompakta AM-mottagarens ljudförstärkarsteg kan inte heller 

dimensioneras till högre förstärkning på grund av dess högtalare med låg impedans. 
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Begränsningen för starkare ljudvolym beror på att högtalaren kräver en högre 

ström. Högre spänning har då ingen möjlighet att ge starkare ljudvolym. 

5.2 Felkällor 

5.2.1 Störningar 

Det märktes tydliga former av störningar då antenner och komponenter berördes. 

Vid beröring av antenner skedde en förlängning med en sorts “mänsklig antenn” 

varpå signalmottagningen förstärktes. Det var därmed viktigt att AM-mottagarna 

stod fria från beröring under mätning.  

 

Vid beröring av den kompakta AM-mottagarens 9 V-batterier skedde en tydlig 

utsläckning eller förstärkning av ljudvolymen. Detta kan möjligen bero på den 

laddning som beröraren för tillfället har. Vid motsatt laddning släcktes ljudvolymen 

ut pga otillräcklig spänning till operationsförstärkare. Vid samma laddning 

förstärktes ljudvolymen på grund av ökad spänning till operationsförstärkare. 

5.2.2 Brus 

Det gick att urskilja en del brus i AM-mottagarnas signalmottagning. Förmodligen 

uppkommer bruset från mottagning av oönskade signaler som framkommer i luften. 

Dock påverkar bruset inte slutprodukterna allt för negativt då signaler i form av tal 

eller musik inte överröstas av bruset. 

 

Vid AM-mottagarnas signalförstärkarsteg kan en del brusreducering urskiljas 

mellan figur 19 och 20 för den kompakta AM-mottagaren samt figur 26 och 27 för 

den enkla AM-mottagaren. Även vid mottagarnas ljudförstärkarsteg kan en del 

brusreducering urskiljas. Detta vid figur 21 och 22 för den kompakta AM-

mottagaren samt figur 28 och 29 för den enkla AM-mottagaren. 

5.2.3 Oönskad kapacitans 

Hos de båda AM-mottagarna uppstod en del störningar i form av oönskad yttre 

kapacitans. Små varianser av kapacitans uppkommer i ledningar. Den variabla 

kondensatorn i respektive resonanskrets är märkbart känslig för yttre kapacitans 

från mänsklig närhet. Vid beröring eller vid ett väldigt nära avstånd kan en 

människa tydligt ändra AM-mottagarnas mottagningsförmåga. 

 

Den oönskade kapacitansen gör också att minsta värdet för kapacitansen i 

resonanskretsen blir större än 20 pF, vilket är minsta värdet för den variabla 

kondensatorn. Detta bidrar dock inte till något problem eftersom det minsta värdet 

på variabla kondensatorn är menad för att ta emot högsta frekvens. Vi får således 

ett mindre frekvensspann. AM-radio skickas vanligtvis mellan 526,5 kHz och 1606,5 
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kHz och teoretiskt högsta mottagningsfrekvensen för resonanskretsen är 2,5 MHz. 

Detta gör att man fortfarande kommer kunna ta emot hela AM-spannet förutsatt att 

den oönskade kapacitansen inte är för stor. Man kan anta att den oönskade 

kapacitansen från ledningarna maximalt är av storleksordningen tiotal pF. Detta 

resulterar då i att hela AM-spannet fortfarande kan mottas.  

5.2.4 Problem vid mätningar 

Vid mätningar med oscilloskop på AM-mottagarnas olika delsteg så uppstod en del 

störningar som gick att höra från högtalaren. Detta beror möjligen på 

oscilloskopprobens kapacitanspåverkan samt hur proben kan oönskat agera som 

utökad antenn i kretsen. Detta problem hade dock ingen större påverkan på 

slutprodukten. 

 

Vid mätningar med vissa oscilloskop kunde inte AM-signaler fastställas. Det beror 

möjligen på oscilloskopens otillräckliga dataminne för höga frekvenser. Dock 

användes till sist ett oscilloskop med tillräckligt dataminne.  

5.3 Förbättringar och vidareutveckling 

De största förbättringsmöjligheterna finns inom störningsminskning. Att byta 

sladdar för den enkla AM-mottagaren för att få en optimerad och mindre känslig 

koppling bör ge mindre störningar. Dessutom hade utseendet gynnat det 

pedagogiska syftet med mindre kabeltrassel. 

 

För att reducera mer brus krävs vidare undersökning och optimering av 

komponentvärden samt operationsförstärkare. Dock är detta i nuläget inget 

betydelsefullt problem. 

 

Tyvärr har inga mätningar kunnat göras mot verkliga AM-radiostationer. För att 

uppnå detta mål krävs ytterligare undersökningar av antennmodeller.  
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6. Slutsatser 
Två AM-mottagare har konstruerats; en enkel respektive en kompakt. AM-

mottagarna har baserats på en krets som simulerats i LTSpice och konstruerats 

experimentellt på kopplingsplatta. De båda modellerna har konstruerats av en 

resonanskrets med integrerad antenn, operationsförstärkarbaserat 

signalförstärkarsteg, envelopp-detektor, operationsförstärkarbaserat 

ljudförstärkarsteg samt högtalare. Den kompakta AM-mottagaren har fungerat väl 

som prototyp för att öka förståelse för studentgruppen samt gett tekniska referenser 

under projektets gång. Dess mottagningsförmåga samt ljuduppspelningsförmåga 

har fungerat. Den enkla AM-mottagaren har resulterat till en pedagogisk samt 

fungerande modell med varje delsteg monterat i plexiglasmoduler. 

Plexiglasmodulerna har blivit tydliga och välstrukturerade för att medla förståelse 

för elektriska komponenter i kursen Elektronik I.  
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