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A kondenzátor

Azokat az elektronikai eszközöket, amelyek többlettöltést képesek tárolni kondenzátornak
nevezzük. A legegyszerűbb kondenzátor a śık kondenzátor, amely két párhuzamos vezető lemezből
áll.

1. ábra A kondenzátor

Egyenfeszültség alá helyezve az egyik lemezen Q töltés, mı́g az elektromos megosztás hatására
a másik lemezen −Q töltés jelenik meg. A lemezeken megjelenő töltés és a rá kapcsolt feszültség
hányadosa állandó, mely a kondenzátorok legfőbb paraméterét, a kapacitást határozzák meg:

C =
Q

U
(1)

Mértékegysége: [F ] Farad, amely Michael Faraday (1791-1867) angol természettudós nevét
hordozza magában.

A kondenzátor kapacitása további paraméterektől is függ: a lemezek felületével (A) egyenesen
arányosan, mı́g a lemezek távolságával (d) pedig ford́ıtottan arányos:

C = ε0 · εr ·
A

d
(2)

Ahol ε0 és εr az abszolút illetve relat́ıv dielektromos állandók.

A kondenzátor egy energiatároló. A feltöltődéskor megváltozik a kondenzátor állapota, mely
az elektromos mező energiájaként tárolódik. Ez a már ismert paraméterekkel a következő módon
fejezhető ki:

Wcap

(
=

1

2
·Q · U

)
=

1

2
· C · U2 (3)

2. oldal
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A tekercs

A tekercs csavarmenet-szerűen feltekert elektromos vezető, melyben az érintkező szomszédos
meneteket egymástól el vannak szigetelve. Áramot kapcsolva a tekercs két kimenete közé, annak
belsejében homogén mágneses tér keletkezik.

2. ábra A tekercs

Egy mágneses mező erősségét egy adott pontban a mágneses indukció (B) adja meg. Ha
megváltozik a mágneses tér, úgy létrejön egy úgynevezett indukált feszültség, mely függ a tekercs
menetszámától, felületétől és az indukció időbeli megváltozásától:

U = N ·A · ∆B

∆t
(4)

Önindukciónak nevezzük azt a jelenséget, amikor az indukált feszültség a vezetőben kialakult
áramerősség-változás miatt jön létre. Az önindukciós feszültség nagysága tehát egyenesen arányos
az áramerősség időbeli megváltozásával. Az arányossági tényező az induktivitás, amelyet L-el
jelöljük, mértékegysége [H] (henry), amely Joseph Henry (1797-1878) amerikai tudós nevéből
eredeztethető:

U = L · ∆I

∆t
(5)

A tekercs is egy energiatároló, a mágneses mező ”tehetetlensége” jelenik meg, a mágneses
mező energiája tárolódik. Ez pedig a következő összefüggéssel határozható meg:

Wind =
1

2
· L · I2 (6)
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A rezgőkör

Egy kondenzátorból és egy tekercsből álló áramkört rezgőkörnek nevezzük. Ez az egyszerű
áramkör a rádió egyik fő elvi éṕıtőeleme.

3. ábra A rezgőkör

Alapállapotnak vegyük a kondenzátort feltöltöttnek, a kapcsolót pedig nyitottnak. Amikor
zárjuk az áramkört, a kondenzátor a tekercsen keresztül kisül. Eközben a tekercsen átfolyó
változó áram feszültséget indukál. A tekercsben kialakult mágneses mező tehetetlensége folytán
feszültség fog esni a kondenzátoron, amely ellentétes előjelűre töltődik fel. Ezután újra kisül a
kondenzátor és kezdődik elölről a folyamat. Az energiaviszonyok a következő:

Wcap = Wind −→ 1

2
· C · U2 =

1

2
· L · I2 (7)

Ahhoz, hogy létrejöjjön a rezonancia, megfelelően választott tekercsre és kondenzátorra van
szükségünk. Ehhez van seǵıtségünkre a Thomson formula amely megadja a rezgőkör sajátfrekven-
ciáját:

f =
1

2π ·
√
L · C

(8)

A frekvencia megadja a másodpercenkénti rezgésszámot, mértékegysége [Hz] (hertz), amely
Heinrich Rudolf Hertz (1857-1894) német fizikus nevét viseli. Így ha ismerjük a kondenzátor
kapacitását és tekercs induktivitását, meg tudjuk határozni a rezgés frekvenciáját.

4. ábra A rezgés
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Az eddigiekben léırtak az ideális világot tükrözik, a valóságban ugyanis ha összeraknánk
egy ilyen áramkört, egy idő után állandósul a feszültség és áramerősség is, azaz megszűnik a
rezgés. Ennek oka , hogy az áramkör Ohmos ellenállása nem nulla, azaz minden alkalommal lesz
energiaveszteség.

5. ábra Lecsengő rezgés

Ezt a problémát úgy tudjuk megoldani, hogy ḱıvülről energiát közlünk a rendszerrel. Azonban
ezt nem mindegy, hogyan tesszük. A rezgőkör sajátfrekvenciájának ismeretében, annak megfelelő
ütemben gerjesztve a rendszert állandó rezgést tudunk létrehozni.
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Az elektromágneses sugárzás

A rádióantenna egy úgynevezett nyitott rezgőkör. Meglévő tudásunk alapján úgy késźıthetjük
el, ha a rezgőkör kondenzátorlemezeit fokozatosan eltávoĺıtjuk egymástól a képen látható módon.

6. ábra Nyitott rezgőkör

Ekkor a kondenzátor lemezei közötti elektromos erőtér körbeveszi az antennát. Ez a változó
elektromos mező az erővonalaira merőleges irányban létrehoz egy mágneses mezőt, mely az
előbbiekhez hasonlóan szintén létrehoz egy elektromos mezőt, és ı́gy tovább. Ez a jelenség
hullámként jellemezhető, ugyanúgy viselkedik mint a hanghullámok, ezért ezeket a hullámokat
elektromágneses hullámnak, a terjedés irányát pedig elektromágneses sugaraknak nevezzük.

Az elektromágneses hullámok terjedési sebessége a következő összefüggéssel határozható meg:

c =
λ

f
(9)

Ahol λ (lambda) a hullámhossz, azaz egy rezgés két csúcspont közötti távolsága, f a hullám
frekvenciája és c a terjedési sebesség, mely megegyezik a fény terjedési sebességével (ugyanis a
fény is egy elektromágneses hullám, ezt a következő fejezetben tárgyaljuk), amely vákuumban:

c0 ≈ 3 · 108
[m
s

]
(10)
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Az elektromágneses spektrum

Az elektromágneses hullámokat frekvenciájuk (vagy hullámhosszuk) szerint csoportośıtani
tudjuk. A rádiózásban ennek az úgynevezett sźınképnek vagy spektrumnak az 1 Hz - 300 GHz
tartományát használjuk. Efelett található például a látható, de az infra és ultraibonya tartomány
is.

7. ábra Az elektromágneses spektrum

A rádiófrekvenciákat (későbbiekben: RF) is további alcsoportokra bontották, melyek a követ-
kezők:

Frekvencia Magyar elnevezés Angol elnevezés

30 kHz− 300 kHz HH - hosszú hullám LW - long wave

300 kHz− 3 MHz KH - középhullám MW - middle wave

3 MHz− 30 MHz RH - rövidhullám SW - short wave

30 MHz− 300 MHz URH - ultrarövid hullám VHF - very high frequency

300 MHz− 3 GHz DMH - deciméter hullám UHF - ultra high frequency

3 GHz− 30 GHz CMH - centiméter hullám SHF - super high frequency

30 GHz− 300 GHz MMH - milliméter hullám EHF - extra high frequency

7. oldal
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Antennák

Egy jó rádió alapja egy jó antenna, ugyanis bármilyen modern készüléket is használunk, egy
rossz antennával semmit sem ér. Egy nagyon h́ıres rádióamatőr mondás szerint:

A jó antenna a legjobb erőśıtő!

A legegyszerűbb antenna a félhullámú dipólus. Ez két darab λ/4 hosszúságú egyenes vezetőből
épül fel az ábra alapján. Ezen az ábrán továbbá megfigyelhető a feszültség illetve áramerősség
adott pillanatbeli eloszlása is.

8. ábra Félhullámú dipólus antenna

Az antennákat több módon is csoportośıthatjuk. A sugárzás módja szerint beszélhetünk
körsugárzókról és iránysugárzókról. A körsugárzók az egész teret besugározzák, mı́g az iránysugár-
zók annak csak egy kisebb részét. Azonban az iránysugárzóknak jóval nagyobb a nyeresége, azaz
jobb a hatásfoka az adott térrészben.

Körsugárzóra a félhullámú dipól egy jó példa. Iránysugárzóra pedig a legelterjedtebb a
Yagi antenna. Ennek az alapja egy félhullámú dipólus, amivel párhuzamosan több parazi-
taelemet helyeznek el. A parazitaelemek a dipólussal megegyező keresztmetszetű és közel azonos
hosszúságú vezetők. A sugárzási irányból visszatekintve a dipólus előtt helyezkednek el a di-
rektorok, mögötte pedig a reflektorok. Ezeket az antennákat a gyakorlatban igen széles körben
alkalmazzák könnyű elkésźıtése és hangolása végett.
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9. ábra Yagi antenna

A másik csoportośıtás a sávok szerint történik, miszerint van egy- illetve többsávos antenna,
amely utóbbinak több sávban is nagy a nyeresége, ı́gy több tartományban is alkalmazható.
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Moduláció

A hallható hang frekvenciája 20− 20000 Hz közé esik. Alkalmazzuk a korábbi összefüggést:

λ =
c

f
=

3 · 108

20000
≈ 15000 m (11)

Ez azt jelenti, hogy a félhullámú dipólus antennánknak legalább ennek a fele, azaz 7500 m
hosszúnak kellene lennie, hogy használható legyen. De a fizikai kivitelezés nehézségei mellett az is
közrejátszik, hogy ebben a frekvenciatartományban rossz hatásfokkal terjednek a rádióhullámok
a légkörben.

Ezért találták ki, hogy nagyobb frekvenciát sugároznak, ezzel drasztikusan lecsökkentve az
antenna méreteit és elkésźıtésének költségeit. Például egy 145 MHz-es félhullámú dipólus antenna
hossza:

λ =

c

f

2
=

3 · 108

145 · 106
2

≈ 1 m (12)

Jól látható, hogy ez már egy jóval kisebb antenna, amelyet könnyedén el tudunk késźıteni.
Azonban ez a frekvencia bőven, több ezerszeresen nagyobb frekvenciájú, mint a hang, amelyet
emberi fül érzékelni képes.

Ennek a megoldására született az úgynevezett moduláció. Ennek az alapja, hogy van a
moduláló jel: a hang, illetve a modulálandó jel: a vivő rádiófrekvencia. A moduláló jel torźıtja
a modulálandó jelet, amely ezután az adóból a vevőbe érve demodulálódik, azaz leválasztják a
rádiófrekvenciás jelet, ezáltal visszanyerve az eredeti hangot. Többféle moduláció is van, ezek
közül a két legelterjedtebbet mutatjuk most be:

Amplitúdó moduláció (AM): A vivő jelnek az amplitúdóját a hang frekvenciájának megfelelően
változtatjuk meg. Ezáltal a vivő jel burkológörbéje az eredeti hangnak megfelelő. Előnye, hogy
könnyen előálĺıtható és demodulálható, azonban rossz a jel-zaj viszony (SNR). A jel-zaj viszony
megadja a hasznos és zavaró jel decibelben vett arányát. A decibel skálát a következő fejezetben
tárgyaljuk.

10. ábra Amplitúdó moduláció
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Frekvencia moduláció (FM): A vivő jelnek a frekvenciáját a hang frekvenciájának megfelelően
változtatjuk meg. Az AM modulációval ellentétben a vivő jel amplitúdója ezáltal állandó marad.
Előnye, hogy ennek köszönhetően kevésbé érzékeny a zajra, viszont bonyolultabb berendezésre
van szükség az előálĺıtásához és demodulálásához.

11. ábra Frekvencia moduláció

Létezik digitális moduláció is, mely során analóg csatornán tovább́ıtunk digitális jeleket.
Ebben az esetben úgy módośıtjuk a szinuszos vivőjel valamely paraméterét, hogy egyértelműen
elkülöńıthetőek legyenek az adatok magas, azaz 1 és alacsony, azaz 0 értékei.

A digitális modulációtól függően létezik frekvenciatoló (FSK), fázistoló (BPSK), de akár négy
értéket felvehető amplitúdó moduláló (QAM) módszer is. Ezek mindegyike hasonĺıt az analóg
megfelelőjükre, azzal a különbséggel, hogy ez esetben diszkrét értékeket (például 0-kat és 1-eket)
dekódolunk.
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A rádió készülék

Egy rádiónak sok fontos paramétere van. Az egyik ilyen a sávszélesség. Amikor megadják
egy adó frekvenciáját (pl. a Retro rádió Budapesten 103 MHz) az a középfrekvenciája az adott
sávnak. Minél szélesebb egy sáv, annál több adat átvitelére alkalmas. A példánknál maradva,
ha csökkentjük a sávszélességet, úgy egyre rosszabb minőségben hallhatjuk a zenét.

12. ábra Rádió paraméterek

A teljeśıtményviszonyokat az úgynevezett dB-skálán (decibel) szokták megadni. Megadja a
kimenő és bejövő teljeśıtmény viszonyát, azonban az emberi halláshoz igazodva ezt is logarit-
mikusan szokták értelmezni:

ap = 10 · log
(

P

Pref

)
(13)

Például egy 1 mW-os és 100 mW-os teljeśıtményértékek esetén a teljeśıtményerőśıtés:

ap = 10 · log
(
100

1

)
= 20dB (14)

A rádiótechnikában értelmeznek abszolút teljeśıtményerőśıtést is, mely esetben az ismert
összefüggésben a bemenő teljeśıtményt fix 1 mW-nak veszik. Mértékegysége: [dBm]

A rádiókat két részre bonthatjuk: Egy adó és egy vevő részre. Egy egyszerű vevő a következő
részekre bontható: Az antennára, melyet egy nagyfrekvenciás erőśıtő követ. Ezt követően
történik a demodulálás, majd egy hangfrekvenciás erőśıtő, amely egy hangszóróhoz, vagy hangrög-
źıtő eszközhöz csatlakozik. Egy valóságos rádióban az erőśıtések jellemzően több lépésben
történnek, illetve a jobb vételért számos szűrőt is a rendszerbe iktatnak.
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13. ábra Egyszerű vevő

Az adó egy hangrögźıtővel vagy mikrofonnal kezdődik. Ezt követően erőśıtik, modulálják,
majd egy nagyfrekvenciás erőśıtő után az antennával végződik. Egy rádió adó feléṕıtésében igen
hasonĺıt egy rádió vevőre, leegyszerűśıtett esetben ugyanazt csinálják, csak ellentétes sorrendben.

14. ábra Egyszerű adó

A valóságban a rádiók feléṕıtése ennél sokkal bonyolultabb, számtalan szűrőt és hangolandó
áramköri elemet foglal magába. Ezeket azonban sem megtervezni, sem utólag behangolni nem
egyszerű. Erre jelent megoldást a szuperheterodin elv.

A szuperheterodin elv lényege, hogy a nagyfrekvenciás jelet nem egy, hanem két lépésben
alaḱıtjuk át kisfrekvenciás jellé, közé iktatva egy középfrekvenciás (KF) fokozatot. Ezáltal ele-
gendő csak a KF frekvenciás jelet szűrnünk és hangolnunk, ezzel jelentősen leegyszerűśıtve és
lerövid́ıtve egy rádió éṕıtési folyamatát.
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Egyetemi Kozmosz Szakkollégium

Rádióhullámok terjedése

Azt a közeget, ahol a rádióhullámok terjednek, éternek nevezzük. A legegyszerűbb hullámterje-
dés a közvetlen hullámterjedés. Ekkor az adó és a vevő ”látják egymást”, azaz közvetlen eljut a
jel a vevőbe.

Emellett létezik talajreflexió, amikor a földről visszaverődnek a hullámok és ı́gy jut el a
rádióhullám a vevőhöz. Ehhez kis mértékben hasonĺıt a felületi hullámterjedés, amikor a talaj
vezetőképességének köszönhetően zárt vezetési hurkok alakulnak ki, amely ezáltal távolabbi vevő
számára is vehető lesz.

A rádiózásban a légkör nagyon fontos szerepet játszik. Egyrészt a légkör jellege hatással van
a vett jel minőségére, akár el is tudja azt nyelni, másrészt a légkörnek különböző rétegei vannak,
amelyek közül az ionoszférát ki is használjuk.

A légkör 40 − 500 (km)-es sávját h́ıvjuk ionoszférának, ugyanis a Napból és az űrből érkező
nagy energiájú részecskék az itt levő molekulákat gerjesztik, ezáltal létrehozva egy a rádióhullámok
számára reflex́ıv réteget. Ennek köszönhetően nagyobb távolságokra is el tudjuk juttatni az adónk
jelét, ugyanis erről visszaverődve a ”nem látható” helyekre is ”beláthatunk”.

15. ábra Hullámterjedés legjellemzőbb formái

Az ionoszféra több rétegből áll. Ezek napszaktól függően tudnak változni. Van az úgynevezett
D-réteg, amely csak nappal van jelen. Nagy hátránya, hogy elnyeli a rádióhullámokat. Éppen
ezért számos távolabbi helyről érkező jeleket csak éjszaka lehet venni.

A rádiózás szempontjából két antenna között az éterben csillaṕıtó hatás van, ezt nevezzük
szakaszcsillaṕıtásnak. Ez függ az antenna paramétereitől, a teljeśıtmény viszonyoktól és a két
antenna távolság négyzetétől. Ezt a mennyiséget is decibelben szokás megadni.
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Összefoglalás

A rádiózás kezdetét nehéz meghatározni, ugyanis közel egyidejűleg többen is feltalálták
az úgynevezett szikra-táv́ırót. Az első feljegyzett rádiós adattovább́ıtást 1895-ben végezte el
Guglielmo Marconi, mely egy nagyon kezdetleges berendezés volt. Olyannyira, hogy a jel vételét
az adótól több kilométerre levő hegyen egy pisztoly elsütésével jelezték.

16. ábra Marconi rádiója

Bár a rádió manapság elavult technikának hangozhat, mégis elképzelhetetlen lenne nélküle a
mai világ. A telefonos kommunikációtól a vezeték nélküli internettovább́ıtáson (WiFi) keresztül
számos helyen a mai napig kiemelkedő szerepe van. A több mint 120 éves találmány nélkül nem
létezne a ma megszokott modern társadalom.
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