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Moduł 1  

Wprowadzenie do teorii fal radiowych  

i łączności radiowej 

 

Ładunek elektryczny 

Ładunek elektryczny ciała (lub układu ciał) – własność materii przejawiająca 
się w oddziaływaniu elektromagnetycznym ciał obdarzonych tym ładunkiem. Ciała 
obdarzone ładunkiem mają zdolność wytwarzania pola elektromagnetycznego oraz 
oddziaływania z tym polem. Ładunek elektryczny ciała może być dodatni lub ujemny.  

Pojemność C jest to zdolność do gromadzenia ładunków elektrycznych. 
  

C=Q/E 
 
Q − ładunek elektryczny, którego jednostką jest kulomb [C] 
C − pojemność, której jednostką jest farad [F] 
E − potencjał, którego jednostką jest wolt [V] 
 

Ładunki elektryczne są skwantowane, elektronowi przypisano elementarny 
ładunek ujemny, protonowi dodatni. 

Przewodnictwo elektryczne − zjawisko przepływu ładunków elektrycznych pod 
wpływem doprowadzonego napięcia. 

Dwa ładunki jednego znaku odpychają się, a pomiędzy ładunkiem dodatnim  
i ujemnym działa siła przyciągająca. 

 

 

Oddziaływanie z innymi ładunkami 
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Wartość F oddziaływania dwóch punktowych lub posiadających symetrię sferyczną 
ładunków q1 i q2 jest wprost proporcjonalna do wielkości każdego z ładunków  
i odwrotnie proporcjonalna do kwadratu odległości między nimi r. Można to 
przedstawić za pomocą wzoru: 

, 

w którym: 

k – to współczynnik proporcjonalności. Jeżeli ładunki są jednoimienne, oddziaływanie 

jest odpychaniem. W przypadku ładunków różnoimiennych ładunki przyciągają się. 

Uporządkowany ruch ładunków elektrycznych nazywany jest prądem 
elektrycznym. W obwodach elektrycznych przyjmujemy że kierunek przepływu 
prądu odbywa się od wyższego potencjału „+” do niższego potencjału „-”.  

Pod względem przewodności elektrycznej ciała możemy podzielić na: 
 
−  przewodniki (złoto, srebro, miedź, aluminium – dobre przewodniki, żelazo, 
cyna – gorsze przewodniki); 
− półprzewodniki (german, krzem; w wyniku złączenia półprzewodników typu n  
    i typu p uzyskuje się przyrządy półprzewodnikowe, takie jak diody, tranzystory, 
    tyrystory, układy scalone);  
− dielektryki, czyli izolatory, to materiały nieprzewodzące prądu elektrycznego 
    (powietrze, mika, porcelana, szkło, bakelit).  
 
W przewodzie metalowym prąd elektryczny płynie dzięki obecności w nim 
wolnych elektronów. 
Podstawowymi parametrami obwodu elektrycznego są: napięcie elektryczne i natężenie 
prądu powiązane wzajemnie prawem Ohma:  
 

I= U/R       ( U=I·R,    R=U/I ), 
 
gdzie: I − natężenie prądu, którego jednostką jest amper [A], 
           U − napięcie, którego jednostką jest wolt [V],  
           R − rezystancja, której jednostką jest [om ]. 
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Opór elektryczny zależy od materiału z którego jest wykonany.  

Złoto, miedź, aluminium jest lepszym przewodnikiem od żelaza i cyny.  

Opór przewodu miedzianego rośnie wraz ze wzrostem temperatury. 

Oddziaływanie z polem elektrycznym 

 

Pole elektryczne to pole wytworzone przez ładunki elektryczne znajdujące się  
w spoczynku, lub inaczej przestrzeń, w której działają siły elektrostatyczne. 

 

ładunki różnoimienne  |  ładunki jednoimienne  |  pole jednorodne 

Pole elektryczne nazywamy jednorodnym, jeżeli linie sił są równoległe. 

Ładunki (przewodnik będący pod napięciem) wytwarzają pole elektryczne. 
Wartość natężenia pola elektrycznego w otoczeniu ładunku punktowego Q wyraża się 
przez 

,        jednostką jest [V/m] 

w którym: 

r – odległość od ładunku Q. 

Jeżeli w polu elektrycznym znajdzie się ładunek q, zadziała na niego siła o wartości 

 

Pole elektryczne można ekranować za pomocą ekranów z blach 

metalowych. 
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Pole magnetyczne 
 

Pole magnetyczne to przestrzeń dookoła magnesu trwałego lub przewodnika  
z prądem. Podstawowe zależności pola magnetycznego: 
 

B=μ·H 
 

B − indukcja magnetyczna, której jednostką jest tesla [T] 
H − natężenie pola magnetycznego, którego jednostką jest [A/m] 

μ – przenikalność magnetyczna 

 

 

Oddziaływanie pola magnetycznego na poruszające się ładunki. 

Na ładunki poruszające się w polu magnetycznym działa siła proporcjonalna do ich 
wartości, prędkości i wartości indukcji pola magnetycznego. 

 Kierunek siły oddziaływania jest prostopadły do kierunku ruchu ładunku i do 
kierunku pola magnetycznego. 

Poruszające się ładunki wytwarzają pole magnetyczne. Pole magnetyczne 
wytworzone w danym miejscu przestrzeni przez poruszający się ruchem jednostajnym 
ładunek określa Prawo Biota-Savarta: 

 

gdzie: 

– wektor łączący ładunek z punktem pola, 
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– prędkość ładunku, 

– przenikalność magnetyczna próżni, 

q – ładunek elektryczny. 

 

 

gdzie: 

 – siła, 

 – indukcja magnetyczna, 
 q – ładunek elektryczny, 
 – prędkość ładunku. 

 

 

Przepływ prądu w zwojach cewki wytwarza pole magnetyczne. 

 

 

Ziemskie pole magnetyczne. 
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Ziemia jako magnes – magnetyzm ziemski wiąże się prawdopodobnie z poruszającymi 
się ładunkami elektrycznymi w gorącym jądrze Ziemi. Znajdują się tam metale w stanie 
zjonizowanym. Na skutek obrotu Ziemi wokół własnej osi swobodne elektrony  
i dodatnie jony metali stanowią swoiste prądy wirowe.  

Ekranowanie pól magnetycznych wykonujemy z materiałów o wysokiej 
przenikalności magnetycznej. 

Przenikalność magnetyczna – wielkość określająca zdolność danego materiału 
(ośrodka) do zmiany indukcji magnetycznej pod wpływem natężenia pola 
magnetycznego. 

Przenikalność magnetyczna próżni jest skalarem, który oznacza się symbolem μ0 i 
którego wartość wynosi: 

 

Dla próżni doskonałej spełnione jest więc równanie: 

 
 

W próżni doskonałej brak jest jakichkolwiek atomów lub cząsteczek, które mogłyby 
wpłynąć na zależność B = f(H). Wobec tego w każdym ośrodku materialnym powyższe 
równanie będzie zmodyfikowane w związku z pojawieniem się przenikalności 
magnetycznej tego ośrodka. Jeśli ośrodkiem jest paramagnetyk lub diamagnetyk 
przenikalność magnetyczna jest również skalarem i można zapisać: 

 

gdzie: μr – względna przenikalność magnetyczna ośrodka (liczba bezwymiarowa) 
określana jako stosunek przenikalności magnetycznej (bezwzględnej μ)danego ośrodka 
do przenikalności magnetycznej próżni. 

Dla próżni przenikalność względna jest równa dokładnie 1. Dla paramagnetyków 
przenikalność względna jest niewiele większa od 1, dla diamagnetyków jest niewiele 
mniejsza od jedności - dla obydwu tych typów ośrodków różnica jest na tyle niewielka, 
że w zastosowaniach technicznych często się ją zaniedbuje przyjmując wartość równą 1. 

W przypadku ferromagnetyków przenikalność względna nie może zostać opisana jedną liczbą 

(skalarem). Dla jednoosiowego przemagnesowania przenikalność względna ferromagnetyków 

określana jest nieliniową funkcją: 
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W celu zaprojektowania danego obwodu magnetycznego stosuje się uproszczenie 

przenikalności do jednej wartości w danym punkcie pracy urządzenia. W takim przypadku 

konkretną wartość przenikalności oblicza się jako: 

 

gdzie: Bm – szczytowa wartość przebiegu indukcji magnetycznej, Hm - szczytowa wartość 

przebiegu natężenia pola magnetycznego. 

Funkcja ta ma pewną początkową wartość, zazwyczaj dużo większą od 1, zwaną 

przenikalnością początkową, następnie osiąga maksimum, po czym dla bardzo wysokich 

wartości pola magnetycznego, w miarę zbliżania się do nasycenia magnetycznego, wartość ta 

zbliża się do jedności (przenikalność względna materiału zbliża się do wartości przenikalności 

próżni). 

Materiały magnetyczne. 

 

Potocznego pojęcia materiał 
magnetyczny używa się najczęściej 
w odniesieniu do materiałów 
ferromagnetycznych lub 
ferrimagnetycznych (jak np. 
ferrytów). Rdzenie toroidalne 
wykorzystuje się do budowy 
symetryzatorów antenowych. 

 

Ferromagnetyki są grupą najbardziej znaczących i najszerzej stosowanych materiałów 
magnetycznych. W zależności od aplikacji dzieli się je na trzy podgrupy. Są to materiały 
magnetycznie: miękkie, twarde i półtwarde. W zależności od sposobu wytwarzania, 
składu chemicznego, obróbki oraz zastosowania, te trzy podgrupy dzielą się z kolei na 
szereg mniejszych kategorii. 

Magnesy stałe należą do tzw. materiałów magnetycznie twardych. 

Materiały z blach magnetycznych wykorzystuje się do budowy transformatorów 
zasilających. Stosuje się w nich tzw. blachy 
transformatorowe.  

W jednolitym kawałku stali indukują się tzw. prądy 
wirowe które są niekorzystne min. dlatego że nagrzewają 
rdzeń i powodują straty czyli obniżają sprawność 
transformatora. Prądy te powstają na skutek zmian 
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strumienia magnetycznego obejmującego rdzeń, a strumień jest wynikiem przepływu 
prądu roboczego przez uzwojenia nawinięte na rdzeń. Pakiety blach są pokryte lakierem 
izolacyjnym czyli każda z "blaszek" jest odizolowana od innych. Taka izolacja 
ogranicza wartość prądów wirowych poprzez zwiększenie oporu. 

 

Antena ferrytowa do odbioru fal długich i średnich w odbiornikach radiowych. 

 

 
 

 

 

 

 

 

Do wykonania rezonansowych obwodów wejściowych w odbiornikach radiowych 
stosuje się cewki nawijane na rdzeniach ferromagnetycznych i ekranuje się je od 
pól elektrycznych. 
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Fale elektromagnetyczne 

Światło i fale radiowe są przykładem fal elektromagnetycznych. Natura 
powstawania fali elektromagnetycznej związana jest ze zmianą pola magnetycznego lub 
zmianą pola elektrycznego. Powstawanie fali elektromagnetycznej ujmują prawa 
Maxwella:   
I prawo Maxwella 

Każdej zmianie pola elektrycznego towarzyszy tworzenie się wirowego pola 
magnetycznego  
  
II prawo Maxwella 

 Każdej zmianie pola magnetycznego towarzyszy tworzenie się wirowego pola 
elektrycznego  
  
Zmienne pole magnetyczne najłatwiej jest wywołać poruszając magnesem sztabkowym. 
Jeżeli w sąsiedztwie magnesu ustawi się pierścień to powstanie w nim wirowe pole 
elektryczne. Ruch ładunku elektrycznego pierścieniu określa reguła Lentza. 

 
  

 
  
 

Z godnie z ruchem ładunku dodatniego w pierścieniu wiruje wytworzone pole 
elektryczne - drugie prawo Maxwella. Wirowe pole magnetyczne można wzbudzić 
ładując i rozładowując kondensator. Proces ładowani i rozładowania odpowiada 
zmianom pola elektrycznego. Zmiany te są odpowiedzialne za powstanie wirowego pola 
magnetycznego - pierwsze prawo Maxwella. 
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Definicja fali elektromagnetycznej - to rozchodzące się w przestrzeni zaburzenie pola 
elektromagnetycznego. Pole elektryczne i magnetyczne wzajemnie się indukują.  

Fala elektromagnetyczna ma dwie składowe: elektryczna i magnetyczna. 

Wektor natężenia pola elektrycznego i wektor indukcji pola magnetycznego są 
względem siebie prostopadłe i względem kierunku prędkości ich rozchodzenia 
się.  
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Prędkość fali elektromagnetycznej w próżni jest określona wzorem: 

   
  

Co odpowiada prędkości światła w próżni = 3 x 108 m/s 

  

  

 

Wytwarzanie fali elektromagnetycznej 

W obwodzie złożonym z cewki o indukcyjności L [H] (jednostką jest Henr) oraz 
kondensatora o pojemności C [F] (jednostką jest Farad) można wytwarzać fale 
elektromagnetyczne. Odpowiednio ładując i rozładowując kondensator zmieniamy pole 
elektryczne. Ładowanie kondensatora odbywa się ze źródła wysokiego napięcia U, 
rozładowanie odbywa się przez zwarcie klucza K po odłączeniu źródła. Prąd 
rozładowania kondensatora przepływa przez cewkę L. 

 

  

         
 

 
W wyniku zjawiska samoindukcji w cewce powstaje siła elektromotoryczna 
samoindukcji. Prąd indukcyjny ładuje ponownie kondensator, ale znaki ładunków na 
okładkach kondensatora będą przeciwne. Kondensator staje się znów źródłem prądu  
i ponownie się rozładowuje - cykl się powtarza. Gdyby w obwodzie nie było strat energii 
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proces ten trwałby w nieskończoność. Drgania obwodu LC przypominają drgania 
wahadła. Podczas zmian pola elektrycznego i magnetycznego wytwarza się fala 
elektromagnetyczna. 

Prędkość fali elektromagnetycznej zależy od ośrodka w którym się rozchodzi.   
Przejście fali przez granicę ośrodków - przy przejściu fali z jednego ośrodka do 
innego częstotliwość nie ulega zmianie, zmienia się szybkość rozchodzenia się fali  
i długość fali. 

W praktyce w obwodach LC wykorzystuje się mniejsze jednostki pojemności – 
            [mF], [μF], [nF],  [pF] – mili, mikro, nano, piko Farad. 

1 mF = 1000 μF     1 μF = 1000 nF      1 nF= 1000 pF 

W praktyce wykorzystuje się mniejsze jednostki indukcyjności – [mH], [μH], [nH] 
            – mili, mikro, nano, Henr. 

1 mH = 1000 μH     1 μH = 1000 nH  

Kondensatory i cewki wykorzystuje się zarówno w technice małej częstotliwości 
jak i wysokiej częstotliwości.   

W rzeczywistości w obwodzie LC występuje również niewielki opór czynny R, który 
powoduje zamianę części energii elektrycznej na ciepło. Wskutek tego w takim 
obwodzie drgania elektromagnetyczne mają charakter drgań gasnących (zanikających). 
Oznacza to, że maksymalne natężenie prądu I płynącego w obwodzie maleje wraz  
z upływem czasu.  

 

 

 
 
Aby pokryć straty energii oraz otrzymać drgania niezanikające w czasie, obwód należy 
dodatkowo zasilić. Układy podtrzymujące drgania (przepływ prądu zmiennego  
w obwodach LC) nazywamy generatorami drgań sinusoidalnych lub oscylatorami.  

Drgania sinusoidalne możemy wytworzyć na dwa sposoby: 
- tworzymy taki wzmacniacz (wraz z pętlą sprzężenia zwrotnego), który przy określonej 
częstotliwości osiąga nieskończone wzmocnienie (generator sprzężeniowy); 
- obwód rezonansowy LC uzupełniamy o układ o ujemnej rezystancji kompensujący 
straty energii (generator dwójnikowy). 
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Podstawowe układy generatorów (oscylatorów) wysokiej częstotliwości. 
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Generator Clapp’a jest modyfikacją generatora Colpits’a polegająca na 
zastosowaniu dodatkowego kondensatora C3 połączonego szeregowo z cewką  
L obwodu rezonansowego. Takie rozwiązanie pozwala na zwiększenie 
pojemności kondensatorów C1 i C2 co znacznie poprawia stabilność generatora. 

 

 

 

Przy zastosowaniu rezonatora kwarcowego w miejsce obwodów LC otrzymujemy 
wysoką stabilność generatora sinusoidalnego. Kwarce owertonowe, to rezonatory 
pracujące na częstotliwościach harmonicznych. 
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Fale radiowe 

Fale radiowe to fale elektromagnetyczne. Teorię, która w pełni poprawny 
sposób opisywała zjawiska elektromagnetyczne był James Clark Maxwell. Poprawność 
jego teorii sprawdził Hertz w latach 80 XIX wieku, przeprowadzając wiele 
eksperymentów z wykorzystaniem fal radiowych. 

W 1887 roku Hertz po raz pierwszy zademonstrował publicznie nadawanie i odbieranie 
fal radiowych. Jego zestaw demonstracyjny składał się z nadajnika, który to wytwarzał 
zmienny prąd elektryczny. Kierunek przepływu tego prądu zmieniał się w sposób 
gwałtowny wraz z przeskokiem iskry pomiędzy elektrodami. W wyniku szybkich zmian 
prądu elektrycznego, płyty metalowe emitowały fale radiowe, które z kolei rejestrowane 
były przez oddalony na 3 metry odbiornik.  

 

 

Odbiornik stanowiła pętla z drutu, która posiadała przerwę pomiędzy końcami.   
W czasie kiedy następował przeskok iskry nadajnika obserwowano przeskok iskry  
w pętli odbiorczej. 
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Podstawy teoretyczne. 

   Fala elektromagnetyczna jest nośnikiem energii i może być wykorzystywana do 
bezprzewodowego przesyłania energii na duże odległości. Energia pola 

elektromagnetycznego znajduje się w stanie 
cyklicznej wymiany energii pola 
magnetycznego i elektrycznego. 

Promieniowanie to można przedstawić jako 
wysyłanie koncentrycznych kul o ciągle 
narastającym promieniu, oddalających się od 
anteny ze stałą szybkością. Przy rozchodzeniu 
się fali następuje ciągła zamiana energii 
elektrycznej w magnetyczną i na odwrót. 

 

 

Zależność między długością a częstotliwością fali 

   W fali elektromagnetycznej występują jednakowe, okresowe zmiany natężenia pola  
w punktach przestrzeni, oddalonych od siebie o odległość, jaką pokona ta fala  
w określonym czasie, zwanym okresem. Odległość między dwoma sąsiednimi punktami 
przestrzeni, w których natężenie pola elektrycznego lub magnetycznego jest jednakowe 
nazywamy długością fali elektromagnetycznej. Długość fali L jest ściśle związana  
z częstotliwością f, która określa liczbę drgań w ciągu sekundy wykonanych przez pole 
elektryczne lub magnetyczne. Fale radiowe możemy określać poprzez ich długość 
lub częstotliwość. 

Zależność między długością a częstotliwością fali jest określona następująco: 

λ = c/f   [m]   
gdzie: c - prędkość światła 3x108 [m/s] f – częstotliwość fali [Hz]  

wzór można uprościć:    λ = 300/f   [m] 
f – częstotliwość fali [MHz] 

Przykładowo średniej częstotliwości radiofonii UKF FM równej 98*106 Hz (98 MHz) 

odpowiada długość fali λ =3*108/98*106=3,06 m.  

Długość fali rozgłośni Warszawa I wynosi 1333,333m, a jej częstotliwość 225 kHz. 
Częstotliwości nadajnika amatorskiego 3,5714 MHz  odpowiada długości fali 84m. 
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Podział fal radiowych 

 
Dekadowy podział fal radiowych na podzakresy wg CCIR  
 

Numer pasma Nazwa fal Oznaczenie Długość fal Częstotliwość 

4 myriametrowe VLF 100-10 km 3-30 kHz 

5 kilometrowe LF 10-1 km 30-300 kHz  

6 hektometrowe MF 1000-100 m  300-3000 kHz  

7 dekametrowe HF 100-10 m  3-30 MHz 

8 metrowe VHF 10-1 m 30-300 MHz  

9 decymetrowe UHF 100-10 cm 300-3000 MHz  

10 centymetrowe SHF 10-1 cm  3-30 GHz  

11 milimetrowe EHF 10-1 mm 30-300 GHz  

12 decymilimetrowe   1-0,1 mm 300-3000GHz  

 
 
Tradycyjny podział fal radiowych na zakresy 
  

Nazwa fal Długość fal Częstotliwość 

bardzo długie ≥20km ≤ 15 kHz 

długie 20 - 3 km 15-100 kHz 

średnie 3000-200 m 100-1500  kHz   

pośrednie 200-100 m 1,5-3 MHz 

krótkie 100-10m 3-30MHz 

ultrakrótkie 10-1m 30-300 MHz 

mikrofale ≤1 m ≥ 300 MHz 

 
 

 

Polaryzacja fal elektromagnetycznych 

    Fale elektromagnetyczne są polaryzowane w tym sensie, że w danym ośrodku drgania 
pola elektrycznego i magnetycznego odbywają się w ściśle określonych płaszczyznach. 
Polaryzacją fali nazywamy płaszczyznę, w której zmienia się pole elektryczne. 
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Promieniowane fale elektromagnetyczne mogą mieć polaryzację poziomą 
(horyzontalną), pionową (wertykalną), a także kołową i eliptyczną. W tych dwóch 
ostatnich przypadkach zmiana pola elektrycznego następuje w płaszczyźnie poziomej,  
a następnie pionowej.  

 

Jeżeli składowa elektryczna fali jest prostopadła do ziemi to fala ma polaryzację 
pionową. 

Dipol ustawiony poziomo do płaszczyzny Ziemi promieniuje falę spolaryzowaną 
poziomo, natomiast ustawiony pionowo promieniuje falę spolaryzowaną 
pionowo.  

 

W przypadku polaryzacji kołowej rozróżniamy cyrkulację lewo i prawo skrętną.  

Propagacja fal elektromagnetycznych 

    Fale radiowe wypromieniowane przez antenę nadawczą nim dotrą do anteny 
odbiorczej muszą pokonać dzielącą je odległość w jednej z postaci: 

 - fal przyziemnych lub powierzchniowych - są to fale propagowane wzdłuż ziemi, 
których nie ograniczają przeszkody, mogą rozchodzić się na tysiące kilometrów, 
charakteryzują się bardzo niskimi częstotliwościami, 
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- fal bezpośrednich lub przestrzennych - które propagują się wzdłuż linii prostych  
i są wykorzystywane w warunkach widoczności optycznej między anteną nadawczą  
a odbiorczą; sposób ten jest wykorzystywany przy bardzo wysokich częstotliwościach, 

- transmisji przez odbicia jonosferyczne - jest to możliwe do przeprowadzenia, gdy 
warstwy jonosferyczne zawarte w atmosferze odbijają fale wysokiej częstotliwości, 

- transmisji przez dyfrakcję troposferyczną - jest to możliwe do przeprowadzenia za 
pomocą różnych warstw atmosfery, troposfery, nagłych zmian wskaźników refrakcji, 
mas powietrza i pary wodnej, a więc wszystkiego tego, co wywołuje załamania i odbicia 
fal, co ułatwia nawiązywanie łączności na duże odległości. 

Warunki propagacji fal radiowych są zależne od wielu czynników i okoliczności, 
pozostających poza wpływem działania ludzkiego. Optymalne warunki określa się na 
podstawie badań statystycznych, uwzględniając: miejsce, czas i zakres częstotliwości, na 
którym pracuje badany system radiokomunikacyjny. 

Propagacja przyziemna 

Zasięg fali przyziemnej zależy od parametrów elektrycznych powierzchniowych warstw 
Ziemi oraz pokrycia terenowego, częstotliwości i mocy nadajnika. Własności elektryczne 
ziemi zależą od struktury poszczególnych składników gleby, podłoża i znajdujących się 
na niej obiektów, temperatury i wilgotności. Zwykle struktura jest niejednorodna, do 
obliczeń posługujemy się jednak wartościami zastępczymi parametrów elektrycznych 
gleby, które są reprezentatywne dla ziemi rzeczywistej. Należy dodać, że im mniejsza 
jest częstotliwość rozchodzącej się fali, tym głębiej wnika ona w ziemię. Do parametrów 
elektrycznych gleby zaliczamy przewodność (konduktywność) i przenikalność 
elektryczną. 
Pod czas rozchodzenia się fala ulega tłumieniu, część energii fali powierzchniowej jest 
absorbowana przez ziemię indukując w niej prąd. O stopniu tłumienia świadczy 
głębokość wnikania fali, im głębiej ona wnika, tym mniejsze jest tłumienie. Absorpcja 
energii jest o wiele większa dla fal spolaryzowanych poziomo, stąd też tego typu emisje 
realizuje się w polaryzacji pionowej. Praktyczny zasięg fali przyziemnej zależy od 
częstotliwości i wynosi on: 

- do kilku tysięcy kilometrów dla fal bardzo niskiej częstotliwości (VLF), 

- do kilkuset kilometrów dla częstotliwości średnich (MF), 

- do kilkudziesięciu kilometrów dla częstotliwości wysokich (HF). 

 
Przy przechodzeniu fal radiowych przez linię brzegową, z morza na ląd lub odwrotnie,  
w pewnych warunkach obserwuje się zmianę kierunku propagacji fal. Zjawisko to jest 
nazywane refrakcją brzegową, jest ono przyczyną powstawania błędów w pracy 
urządzeń radionawigacyjnych rozmieszczonych w pobliżu brzegu morza, a związane jest 
to ze zmianą konduktywności ośrodków. 
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Propagacja jonosferyczna 

Jonosferą nazywamy zjonizowaną część atmosfery zalegającą na wysokości powyżej  
60 km. Podstawowym źródłem jonizacji atmosfery jest Słońce, a także promieniowanie 
kosmiczne, promieniowanie gwiazd, pył kosmiczny i oddziaływanie strumieni 
meteorytów. Oddziaływanie Słońca jest największe w godzinach rannych  
i przedpołudniowych, dlatego w tych godzinach przeważa proces jonizacji. W godzinach 
popołudniowych zaczyna dominować rekombinacja, która nasila się jeszcze bardziej 
nocą, nie niszczy ona jednak całkowicie jonizacji. Górne warstwy atmosfery stale 
utrzymują pewien stan jonizacji. Okazuje się, że rozkład gęstości elektronów jonosfery 
jest nierównomierny, zależy on od różnej intensywności czynników jonizujących, nie-
jednorodności składu atmosfery oraz różnicy ciśnień na różnych wysokościach. 
Wyniki pomiarów gęstości elektronowej przeprowadzonych za pomocą rakiet  
i sztucznych satelitów Ziemi wykazały, że obserwuje się tylko dwa wyraźnie zarysowane 
maksima jonizacji. Pierwsze na wysokości od 90 do 170 km (tworzące tak zwany obszar 
E) oraz następne - obszar F, który zaczyna się na wysokości 200 km i rozciąga się do 500 
km. Obszar F został podzielony na dwa obszary: F1(od 200 do 300 km) i F2 (od 300 do 
500 km). Najniższy, występujący tylko w ciągu dnia obszar jonosfery, nazywany D, 
występuje na wysokości od 40 do 60 km. Podobnie obszar F, występuje w ciągu dnia,  
a w nocy znika. Natomiast obszar F2 latem występuje na wysokości 300-450 km, 
natomiast zimą na wysokości 250-350 km. 

Największą częstotliwość, przy której fale radiowe skierowane pionowo odbiją się  
od danego obszaru nazywamy częstotliwością krytyczną. Jest ona mniejsza  
od częstotliwości maksymalnej (dla której kierunek promieniowania fali jest styczny  
do powierzchni Ziemi) i wynosi ona dla: 

- obszaru D - około 100 kHz, 

- obszaru E - do około 4,5 MHz, z nastaniem ciemności zmniejsza się do 0,8-0,9 MHz, 

- obszaru F1 (istniejąca latem w ciągu dnia) - do około 5,5 MHz, 

- obszaru F2 - około 13 MHz. 

Stan jonosfery podlega stałym nieregularnym zmianom, występują również zmiany 
okresowe - dobowe, roczne, a także zmiany związane z okresowością aktywności 
słonecznej (około 11 lat). W jonosferze występują również ruchy związane  
z przypływami i odpływami, wywoływanymi oddziaływaniem Księżyca i Słońca, przy 
czym są to nie tylko siły grawitacyjne, ale również wpływy cieplne. Związane z tym są 
wiatry jonosferyczne, które wraz z wirami powodują lokalne nie jednorodności 
jonosfery, rozpraszające fale elektromagnetyczne rozchodzące się w jonosferze. 
Fala radiowa przechodząc przez jonosferę ulega tłumieniu na skutek absorpcji 
jonosferyczne j wywoływanej przez zderzenia elektronów z jonami i neutralnymi 
cząsteczkami gazu. Stała dielektryczna i współczynnik załamania zjonizowanego gazu 
zależą od długości fali.  
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Stan jonosfery ma zasadniczy wpływ na rozchodzenie się fal krótkich. 

Bardzo dobre warunki propagacyjne pojawiają się regularnie co 11 lat i są 
związane z maksymalną aktywnością słoneczną (pojawianiem się plam na 
słońcu). Aktualnie jesteśmy w okresie teoretycznej maksymalnej aktywności 
słonecznej, jednakże jest ona bardzo słaba i nie odczuwamy dużego wpływu na 
propagację fal radiowych. 

Propagacja troposferyczna. 

Troposferą nazywamy dolną warstwę atmosfery zalegającą bezpośrednio nad 
powierzchnią Ziemi i rozciągającą się na wysokości 10—12 km. Wzdłuż całej swej 
wysokości troposfera ma jednakowy skład procentowy wchodzących w jej skład gazów, 
taki sam jak na powierzchni Ziemi. Wraz ze wzrostem wysokości następuje również 
spadek temperatury, średnio około 6° na kilometr. Parametrami charakteryzującymi 
troposferę są: ciśnienie, temperatura bezwzględna oraz wilgotność bezwzględna. 
Bardzo istotnym z punktu widzenia propagacji fal jest współczynnik załamania 
troposfery, który jest funkcją przestrzennych zmian przenikalności elektrycznej 
troposfery. Zmiany te są niewielkie, ale wystarczające, aby fale radiowe ulegały refrakcji. 
Aby nie posługiwać się współczynnikiem załamania troposfery (n), którego wartość jest 
niewiele większa od jedności, wprowadzono pojęcie wskaźnika refrakcji N, który wyraża 
się jako:    N = (n - 1)106 

Zależy on od temperatury, ciśnienia i wilgotności powietrza. Częste i czasami znaczne 
zmiany warunków meteorologicznych nie pozwalają na matematyczne modelowanie 
troposfery, stąd też pomysł założenia pewnych przeciętnych warunków, które tworzą 
tzw. troposferę standardową. Zgodnie z zaleceniami CCIR wskaźnik refrakcji dla 
troposfery standardowej wynosi: N (H) = 289 e-0,136H 

gdzie: H - wysokość n.p.m. [km]. 

Refrakcję zachodzącą w troposferze standardowej nazywa się normalną. Fale radiowe  
w troposferze załamują się silniej od fal optycznych. Refrakcja troposferyczna może 
występować z różną intensywnością, stąd mowa o: refrakcji ujemnej (trajektorie fal 
radiowych skierowane są wypukłościami w dół, czyli oddalają się od Ziemi), refrakcji 
dodatniej (trajektorie fal radiowych skierowane są wypukłościami w górę, czyli wracają 
na Ziemię) oraz braku refrakcji (fale radiowe rozchodzą się w troposferze wzdłuż linii 
prostych). Refrakcję dodatnią dzieli się na: słabą, normalną, silną, krytyczną  
i superrefrakcję. W warunkach superrefrakcji, promień wypukłości jest mniejszy od 
promienia Ziemi, w wyniku czego fale wchodzące do troposfery ulegają całkowitemu 
wewnętrznemu odbiciu i powracają na powierzchnię Ziemi w pewnej odległości  
od nadajnika. Ze zjawiskiem tym związane jest pojęcie duktów lub falowodów 
troposferycznych, wykorzystywanych do rozchodzenia się fal ultrakrótkich na 
duże odległości, duktów powstałych z warstw ciepłego i zimnego powietrza. 
Występowanie tego zjawiska ma duże znaczenie w radiolokacji. W troposferze 
obserwuje się turbulencyjne ruchy mas powietrza, które wpływają na wartość 
współczynnika załamania. Zmiany te są powodem rozpraszania fal radiowych  
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w troposferze, co umożliwia realizowanie dalekosiężnej łączności radiowej na falach 
ultrakrótkich. Rozpraszaniu fal ultrakrótkich w troposferze towarzyszą wahania 
poziomu sygnałów (fluktuacje), które są wynikiem regularnych lub przypadkowych 
zmian warunków meteorologicznych. 

 

1 – fala przyziemna, 2 – propagacja troposferyczna, 3 – propagacja jonosferyczna 

Warunki odbioru fal elektromagnetycznych w dużym stopniu zależą również  
od usytuowania anteny odbiorczej w terenie. Umieszczenie anteny na szczycie wieżowca 
jest o wiele korzystniejsze niż usytuowanie jej wewnątrz budynku, w zagłębieniu 
terenowym, czy też w otoczeniu drzew i budynków. Warunki lokalne, a szczególnie 
usytuowanie anteny odbiorczej w głębokiej dolinie lub na zacienionym stoku wysokiego 
wzgórza powodują, że antena może znaleźć się w strefie cienia elektromagnetycznego  
w tzw. strefie martwej. Strefa martwa na falach krótkich jest to strefa bez odbioru 
leżąca pomiędzy końcem fali przyziemnej a powrotem fali z odbicia od troposfery 
lub jonosfery. Występujące w tych strefach pole ma niewielkie wartości natężenia.  
Gdy odbiorcza antena ultrakrótkofalowa położona jest w pobliżu fałdy terenowej,  
to zjawisko cienia elektromagnetycznego jest dla niej o wiele bardziej groźne aniżeli dla 
fal z zakresu metrowego. Zasięg horyzontalny na UKF wyznaczony jest linią 
horyzontu przy prostoliniowym rozchodzeniu się fal radiowych. 

Budynki, drzewa i inne obiekty naziemne są powodem odbić fal elektromagnetycznych. 
Gdy powierzchnia odbijająca jest nieregularna i ma ostre krawędzie, zjawisku odbicia 
towarzyszy także zjawisko dyfrakcji. Fala elektromagnetyczna występująca w miejscu 
odbioru jest sumą fali padającej bezpośredniej i fali odbitej. Powoduje to występowanie 
dużych przestrzennych zmian natężenia pola, a także związanych z tym bezpośrednio 
zakłóceń odbioru. 
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Wpływ zakłóceń na propagację fal radiowych 
 
Fale radiowe, rozchodzące się w przestrzeni, ulegają wpływowi różnego rodzaju 
zakłóceń radioelektrycznych, czyli takich, które powodują obniżenie jakości sygnału 
użytecznego w łączności radiowej. Ze względu na lokalizację źródła zakłóceń wyróżnia 
się:  
a) zakłócenia własne, związane ze strukturą urządzeń nadawczo-odbiorczych,  
b) zakłócenia obce, pochodzące z otoczenia:  

- zakłócenia interferencyjne, wywołane wzajemnym zakłócaniem się nadajników 
    radiowych,  

- zakłócenia przemysłowe, spowodowane przez pola elektromagnetyczne  
     i elektrostatyczne w zakładach produkcyjnych,  

- zakłócenia atmosferyczne, wywołane wyładowaniami atmosferycznymi: zakłócenia 
   lokalne w postaci silnych trzasków, powtarzających się w nieregularnych odstępach 
    czasu, zakłócenia dalekie w postaci ciągłego szumu o niskim poziomie 

- zakłócenia kosmiczne, będące skutkiem promieniowania galaktycznego i słonecznego.  

Obecnie najbardziej uciążliwymi zakłóceniami radiowymi są zakłócenia  
powodowane przez inne urządzenia elektryczne. 

Propagacja fal długich i bardzo długich 

Fale długie i bardzo długie, w wyniku bardzo małego tłumienia ziemi oraz dużej 
dyfrakcji, rozchodzą się w postaci fal powierzchniowych na duże odległości, jednakże już 
w odległości 1000-2000 km od nadajnika natężenie pola fali jonosferyczne j przewyższa 
natężenie pola fali powierzchniowej. Fale tego typu są odbijane od dolnych warstw 
jonosfery o bardzo niskim poziomie gęstości elektronowej, praktycznie nie wnikając  
w nią. W ciągu dnia odbiją się od dolnych pokładów obszaru D, gdy nie występuje obszar 
D, od obszaru E. Fala rozchodzi się jak gdyby w falowodzie kulistym, którego ścianki 
stanowi z jednej strony powierzchnia Ziemi, z drugiej zaś dolna granica jonosfery. 
Zasięgi słyszalności fal długich są duże i wynoszą zarówno w porze dziennej, jak i nocnej 
w granicach kilku tysięcy kilometrów. 

Propagacja fal średnich 

Fale średnie (o długości od 1000 do 100 m) mają szerokie zastosowanie w radiofonii.  
O ile fale długie odbijały się od dolnych warstw jonosfery i nie przenikały w jej głąb,  
o tyle fale średnie potrzebują o wiele większej koncentracji elektronów. Rozchodzące się 
w jonosferze fale średnie ulegają absorpcji, która w ciągu dnia jest tak duża, że 
praktycznie fala jonosferyczna nie występuje. W tym przypadku o zasięgu decyduje fala 
powierzchniowa. Z nastaniem zmroku tłumienie fali jonosferycznej maleje i ona  
w zasadzie decyduje o zasięgu fal średnich. Zasięg słyszalności fali średniej wynosi 
kilkaset kilometrów, powiększa się znacznie w porze nocnej. 



26 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach  

Europejskiego Funduszu Społecznego 

Propagacja fal krótkich 

W falach krótkich (o długości od 100m do 10 m) zasięg fali powierzchniowej jest 
znikomy ze względu na znaczne tłumienie wnoszone przez powierzchniowe 
warstwy gruntu. Wynosi on od kilku do kilkudziesięciu kilometrów (zależnie od 
długości fali). Fale krótkie rozchodzą się dobrze w postaci fal jonosferycznych 
jednokrotnie lub wielokrotnie odbitych od jonosfery, osiągając dowolnie duże 
odległości, ponieważ fale te przy odbiciu od jonosfery ulegają nieznacznej tylko 
absorpcji, która w dodatku maleje ze wzrostem częstotliwości. W normalnych 
warunkach, fale krótkie ulegają absorpcji w obszarze D i f, a są odbijane głównie od 
obszaru F2, chociaż w pewnych okresach również od E i F1. 

Wszelkie częstotliwości krytyczne i maksymalne dla jonosfery leżą w zakresie tych fal, 
dlatego też dla zapewnienia łączności między dwoma punktami w określonym 
przedziale czasowym należy częstotliwości prognozować. Stosuje się następujące 
określenia: 
- MUF (Maximum Usable Frequency) robocza - jest to największa częstotliwość, 
przy której możliwa jest łączność między danymi punktami (na danej trasie),  
o danej godzinie i w określonych warunkach pracy, 

- MUF klasyczna - jest to największa częstotliwość, jaka może rozchodzić się między 
określonymi punktami, tylko dzięki załamaniu fal w jonosferze, 

- MUF standardowa lub oszacowana częstotliwość połączenia EJF (Estimated Junction 
Frequency) - jest to częstotliwość otrzymana przy zastosowaniu standardowej krzywej 
transmisyjnej. 

 
Jeżeli częstotliwość jest większa od MUF, to fala przenika przez obszar F2i stosowanie 
nawet dużych mocy nie doprowadzi do nawiązania łączności. Od dołu wartość graniczną 
częstotliwości LUF (Lowest Usable Frequency) wyznacza tłumienie dolnych warstw 
jonosfery. O warunkach propagacyjnych w zakresie fal krótkich decyduje stan jonosfery, 
który zależy od pory doby, pory roku i fazy jedenastoletniego cyklu aktywności 
słonecznej. Warunki te z kolei decydują o wartości MUF i LUF w następujący sposób: 
 
- wartości MUF są większe w porze dziennej niż w porze nocnej, 

- wartości MUF w porze nocnej są większe w lecie niż w zimie, 

- wartości MUF w porze dziennej dla warstwy F2 są większe w zimie niż w lecie, dla 
innych warstw wartości dzienne MUF są większe w lecie niż w zimie, 

- wartości MUF są większe w okresach silnej aktywności słonecznej niż w okresach 
słabej aktywności. 
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Biorąc powyższe pod uwagę dokonano podziału fal krótkich na trzy podzakresy: 
 
- fale dzienne (od 10 do 25 m), wykorzystywane do łączności w ciągu dnia, 

- fale nocne (od 35 do 100 m), wykorzystywane do łączności w ciągu nocy, 

- fale przejściowe (od 25 do 35 m), wykorzystywane podczas zmierzchu i świtu. 

 
Zaniki przy odbiorze fal krótkich są bardzo kłopotliwe i wynikają z małej stabilności 
obszaru F2 i wielodrogowości rozchodzenia się fali. Występują w różnych postaciach: 
 
- zanik interferencyjny - jest powodowany interferencją promieni, które dotarły  
do miejsca odbioru różnymi drogami, 

- zanik absorpcyjny - występuje głównie około południa, gdy tłumienie obszaru E jest 
największe, zmiany natężenia pola są powolne, 

- zanik graniczny - występuje wówczas, gdy częstotliwość transmisji jest zbliżona  
do MUF, wartość MUF ulega zmianom i w pewnych okresach może być mniejsza  
od częstotliwości sygnału, 

- zanik polaryzacyjny - występuje, gdy fala padająca na jonosferę pod wpływem 
ziemskiego pola magnetycznego rozszczepi się na dwa promienie, każdy o polaryzacji 
kołowej, ale o innej skrętności. Zanik ten powstaje w chwili interferencji  
tak spolaryzowanych promieni w miejscu odbioru. 

W amatorskiej łączności radiowej (głownie w wyższych zakresach częstotliwości) 
wykorzystuje się także odbicia od meteorytów, polegające na wykorzystaniu 
odbić fal radiowych od zjonizowanych cząstek górnych warstw atmosfery 
powstałych w wyniku upadku meteorytu.  

Inne zjawisko obserwowane przy rozchodzeniu się fal krótkich to dookołaziemskie echo 
radiowe, które powstaje w warunkach wielokrotnego rozprzestrzeniania się fal wokół 
kuli ziemskiej. 

Odbicie od zorzy polarnej (AURORA) 

Zorza polarna staje na wysokości około 100 – 200 km nad Ziemią i jest wywołana 
poprzez „wiatr słoneczny”, przechwytywany przez pole magnetyczne Ziemi. Powoduje 
to powstanie dużych pasm radiacji. Cząstki elementarne „wiatru słonecznego” niosą ze 
sobą własne pole magnetyczne, które wraz z polem magnetycznym Ziemi powoduje 
powstawanie „burz magnetycznych”. W czasie „burz magnetycznych” cząstki 
elementarne docierają do niższych warstw atmosfery powodującą ich jonizację. 
Obserwujemy to w postaci zorzy polarnej. Powstające zjonizowane obłoki zorzy 
polarnej mogą powodować refrakcję fal radiowych, których kąt padania musi tworzyć  
z liniami sił pola magnetycznego kąt prosty.  
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Odbicie od Księżyca (EME) 

Jedną najnowszych technik łączności jest metoda odbicia od Księżyca.  Księżyc ma 
średnicę o ok. 3500 km, i jest oddalony od Ziemi o 380 tyś. km.  Fala radiowa wysłana na 
Księżyc powróci na Ziemie po ok. 2,5 sekundy.  Do łączności EME stosuje się 
zaawansowane systemy antenowe i dość duże moce nadajnika (rzędu kilkuset watów). 
W związku z tym na tę specjalizację w krótkofalarstwie mogą pozwolić sobie tylko 
nieliczni krótkofalowcy z dużą wiedzą i najwyższymi kwalifikacjami konstruktorskimi. 
Anteny muszą być skierowane dokładnie w kierunku Księżyca, w związku z tym stosuje 
się skomplikowane systemy obracania zarówno w płaszczyźnie poziomej, jak i pionowej. 
Łączność przeprowadza się kierując wiązkę fal z anteny na powierzchnię Księżyca. Po 
przejściu przez jonosferę wiązka odbija się od jego powierzchni i wracając w kierunku 
Ziemi trafia do anteny odbiorcy znajdującego się często na innym kontynencie. Zasięgi 
takich łączności to nierzadko kilkanaście tysięcy kilometrów. 

Ponieważ powierzchnia Księżyca ma niski współczynnik odbicia fal radiowych (około 
10%), a osłabienie sygnału na dystansie średnio 770 000 km jest ekstremalnie wysokie 
(około 250 dB zależnie od używanego pasma VHF-UHF), do przeprowadzenia łączności 
wymagana jest wysoka moc nadajnika (powyżej 100 watów) oraz duży zysk anteny 
(powyżej 35 dB). W praktyce oznacza to użycie tej techniki w paśmie VHF i powyżej. 

 

Łączność przez satelity amatorskie na niskiej orbicie (LEO). 

LEO (Low Earth Orbit) satelity na niskich orbitach kołowych 

znajdujących się na wysokości od 500 do 2000 km nad 

powierzchnią Ziemi. Umiejscowienie satelity właśnie na takiej 

wysokości wynika z faktu że do 500 km atmosfera zbyt gęsta  

i występowałoby zbyt duże tarcie, natomiast powyżej 2000 km 

znajduje się pierwsza strefa Van Allena, w której występują liczne 

protony i elektrony mogące uszkodzić elektroniczne elementy 

satelity. W ramach funkcjonujących satelitów nisko orbitowych 

np. AO-27, SO-50 prowadzi się łączności modulacją FM, z częstotliwością odbiorczą 

435.070 MHZ i nadawczą 145.975 MHz plus minus 5-10 kHz efekt Dopplera. Ze względu 

na szybki przelot satelity łączności trwają kilka minut, a przelot satelity śledzi się 

programami komputerowymi.  

ARISS – łączność amatorska z kosmonautami na stacji kosmicznej ISS  

Na pewno każdy z nas słyszał o Międzynarodowej Stacji Kosmicznej (International 
Space Station, ISS). Przebywający tam kosmonauci prowadzą raz lub dwa w miesiącu 
rozmowę z uczniami ze szkół z całego świata. Pierwszym etapem przygotowań do takiej 
rozmowy jest zgłoszenie chęci udziału przez szkołę w tym przedsięwzięciu. Czas 
oczekiwania na rozmowę z kosmonautami może wynosić aż do dwóch lat. Rozmowa 
prowadzona jest za pośrednictwem sprzętu radioamatorskiego na częstotliwości 
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145.800 MHz. Podczas rozmowy 
uczniowie zadają przygotowane 
wcześniej pytania. Podobnie jak dla 
satelitów NOAA, czas rozmowy jest 
ograniczony do około 8 minut.  
Od strony technicznej łączność 
zapewniają licencjonowani 
radioamatorzy wolontariusze lub 
kluby krótkofalarskie. Łączność 
amatorska z kosmonautami jest 
możliwa dzięki działalności 
międzynarodowej organizacji ARISS 
(Amateur Radio on the ISS). 

Przy okazji kontaktu radiowego z kosmonautami organizowane są wykłady 
popularyzujące naukę, zapraszane są lokalne (a w niektórych krajach nawet 
ogólnokrajowe) stacje telewizyjne. Wydarzenie takie służy połączeniu zabawy i nauki,  
a także promocji szkoły czy organizacji. Jeśli kontakt radiowy pomiędzy kosmonautami  
a szkołą odbywa się za pośrednictwem stacji w Europie, mamy dużą szansę usłyszeć 
kosmonautów. Wystarczy użyć odbiornika UKF FM dostrojonego do częstotliwości 
145.800 MHz. Jeśli zapewnimy sobie bezpośrednią widoczność nieba, to nawet używając 
anteny teleskopowej odbierany sygnał będzie silny. O aktualnych i planowanych 
rozmowach z ISS możemy dowiedzieć się z Internetu www.ariss.org.pl, ariss.pzk.org.pl. 

 

  

http://www.ariss.org.pl/
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BAND PLAN KF 1 REGIONU IARU – PRZYDZIAŁ PASM RADIOWYCH 
RADIOKOMUNIKACJI AMATORSKIEJ W ZAKRESIE FAL KRÓTKICH 

 

ZAKRES 

CZĘSTO-

TLIWOŚCI (kHz) 

SZEROKOŚĆ 

PASMA 

TYP EMISJI 

Pasmo 1,8 MHz: 

1810 - 1838 200 cw 

1838 - 1840 500 emisje cyfrowe z wyjątkiem packet, cw 

1840 - 1842 2700 emisje cyfrowe z wyjątkiem packet, fonia, cw 

1842 - 2000 2700 fonia, cw 

Pasmo 3,5 MHz: 

3500 - 3510 200 łączności międzykontynentalne cw dx 

3500 - 3560 200 cw, segment cw zalecany dla zawodów 

3560 - 3580 500 cw 

3580 - 3590 500 emisje cyfrowe, cw 

3590 - 3600 500 emisje cyfrowe (zalecany packet), cw 

3600 - 3620 2700 fonia, emisje cyfrowe, cw 

3600 - 3650 2700 fonia, segment foniczny zalecany dla zawodów, cw 

3650 - 3775 2700 fonia, cw 

3700 - 3800 2700 fonia, segment foniczny zalecany dla zawodów, cw 

3730 - 3740 2700 SSTV & FAX, fonia, cw 

3775 - 3800 2700 łączności międzykontynentalne fonia dx 

Pasmo 7 MHz: 

7000 - 7035 200 cw 

7035 - 7040 500 emisje cyfrowe z wyjątkiem packet (*), SSTV & FAX, cw 

7040 - 7045 2700 emisje cyfrowe z wyjątkiem packet (*), SSTV & FAX, fonia, 

cw 

7045 - 7200 2700 fonia, cw 
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Pasmo 10 MHz: 

10100 - 10140 200 cw (*) 

10140 - 10150 500 emisje cyfrowe z wyjątkiem packet, cw 

Pasmo 14 MHz: 

14000 - 14070 200 cw 

14000 - 14060 200 cw, segment cw zalecany dla zawodów 

14070 - 14089 200 emisje cyfrowe, cw 

14089 - 14099 500 emisje cyfrowe (zalecany packet nie automatyczny), cw 

14099 - 14101 200 beacony (IBP) 

14101 - 14112 2700 emisje cyfrowe (zalecany „store-and-forward”), fonia, cw 

14112 - 14125 2700 fonia, cw 

14125 - 14300 2700 fonia, segment foniczny zalecany dla zawodów, cw 

14230 2700 częstotliwość wywoławcza SSTV & FAX 

14300 - 14350 2700 fonia, cw 

Pasmo 18 MHz: 

18068 - 18100 200 cw 

18100 - 18109 500 emisje cyfrowe, cw 

18109 - 18111 200 beacony (IBP) 

18111 - 18168 2700 fonia, cw 

Pasmo 21 MHz: 

21000 - 21080 200 cw 

21080 - 21100 500 emisje cyfrowe, cw 

21100 - 21120 500 emisje cyfrowe (zalecany packet), cw 

21120 - 21149 200 cw 

21149 - 21151 200 beacony (IBP) 

21151 - 21450 2700 fonia, cw 

21340 2700 częstotliwość wywoławcza SSTV & FAX 

Pasmo 24 MHz: 

24890 - 24920 200 cw 
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24920 - 24929 500 emisje cyfrowe, cw 

24929 - 24931  200 beacony (IBP) 

24931 - 24990 2700 fonia, cw 

Pasmo 28 MHz: 

28000 - 28050 200 cw 

28050 - 28120 500 emisje cyfrowe, cw 

28120 - 28150 500 emisje cyfrowe (zalecany packet), cw 

28150 - 28190 200 cw 

28190 - 28199 200 beacony z regionalnym podziałem czasowym (IBP) 

28199 - 28201 200 beacony z ogólnoświatowym podziałem czasowym (IBP 

28201 - 28225 200 beacony z pracą ciągłą (IBP) 

28225 - 29200 2700 fonia, cw 

28680 2700 częstotliwość wywoławcza SSTV & FAX 

29200 - 29300 6000 emisje cyfrowe (packet NBFM), fonia, cw 

29300 - 29510 6000 pasmo satelitarne kosmos-Ziemia 

29510 - 29700 6000 fonia, cw 

 

Na wszystkich pasmach w segmentach fonicznych dozwolona jest praca emisją A3A 

(AM) 
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Band plan na podstawowe pasma ultrakrótkofalowe. 

 

 

 

Pasmo 50 MHz 
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Pasmo 144 MHz 
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Pasmo 430 MHz 
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Urządzenia radiokomunikacyjne. 

 

Jednymi z pierwszych amatorskich konstrukcji elektronicznych były 
radioodbiorniki. Stąd też pochodzi dziś już rzadko spotykane określenie radioamator.  
Przekazywanie informacji na odległość za pomocą fal elektromagnetycznych nazywa się 

łącznością radiową.  Taką falę 
elektromagnetyczną najpierw trzeba wytworzyć. 
Później należy zakodować informację, którą 
chcemy przesłać. Kolejny etap to odbiór fal i to nie 
wszystkich, lecz tylko tych, które są dla nas 
przeznaczone. Następnie trzeba odczytać zawarte 
w niej informacje, przekształcić na dźwięk lub 
obraz. Charakterystyczną cechą komunikacji 
radiowej jest to, iż do zrozumiałego 
nadawania mowy wystarczy wąski zakres 

dźwięków od 300 Hz do 3,2 kHz, dzięki czemu możemy ograniczać szerokości 
zajmowanych kanałów radiowych przez urządzenia nadawcze. 

Do nawiązania łączności radiowej konieczne są co najmniej dwa urządzenia. 
Jedno z nich to nadajnik, który wypromieniowuje w przestrzeń fale 
elektromagnetyczne, za pomocą anteny nadawczej, a drugi to odbiornik z anteną 
odbiorczą. Antena nadawcza zamienia napięcie wielkiej częstotliwości wytworzone  
w nadajniku w fale elektromagnetyczne, które przemieszczają się w wolnej przestrzeni  
i doprowadzane następnie do odbiornika. Fala elektromagnetyczna wytwarzana  
w sposób ciągły bez żadnych zmian amplitudy, częstotliwości czy fazy nie niesie ze sobą 
informacji. Falę elektromagnetyczną możemy wytworzyć w oscylatorach 
przedstawionych wcześniej. 

 

Modulacja amplitudy - AM 

Wprowadzenie zmian jednego lub kilku z parametrów emitowanej fali 
elektromagnetycznej może być użyteczne do przenoszenia informacji drogą radiową. 
Pierwszym zastosowanym sposobem nakładania informacji na falę radiową, zwaną też 
falą nośną, było zmienianie jej amplitudy w takt zmian sygnału akustycznego. Proces 
nakładania informacji na falę nośną nazywa się modulacją. Stąd też pochodzi nazwa 
AM - modulacja amplitudy. 
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a) Fala elektromagnetyczna wysokiej częstotliwości (w.cz.) niezmodulowana  
(tzw. fala nośna) o ściśle określonej częstotliwości. 

b) Fala małej częstotliwości (m.cz.) niosąca informację (np. sygnał z mikrofonu). 

c) Fala wielkiej częstotliwości zmodulowany amplitudowo sygnałem małej 
częstotliwości (np. sygnałem z mikrofonu). 

Na rysunkach powyżej przedstawiono: falę nośną wielkiej częstotliwości w.cz. 
bez nałożonego sygnału, niżej przedstawiony jest sygnał o częstotliwości akustycznej 
m.cz., a w wyniku zmodulowania fali nośnej sygnałem akustycznym otrzymuje się 
przebieg w.cz., którego amplituda zmienia się w takt sygnału m.cz. 

Jednym z parametrów określających przebieg zmodulowany amplitudowo jest 
głębokość modulacji określana jako stosunek przyrostu amplitudy fali nośnej do 
amplitudy fali nośnej przy braku modulacji. Stosunek ten najczęściej wyrażany jest  
w procentach i oznaczany literą "m". 

 
 
W praktyce głębokość modulacji zmienia się w granicach 30 - 80%. Od głębokości 
modulacji będzie zależeć głośność przekazywanego sygnału m.cz. Im większa głębokość 
modulacji tym większa głośność i na odwrót. 
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Przy modulacji AM szerokość kanału 
radiowego zależy od najwyższych 
częstotliwości modulujących. 

Widmo sygnału AM zmodulowanego m.cz. 

 

Zmodulowany w ten sposób sygnał promieniowany jest (wysyłany w przestrzeń) przez 
antenę nadajnika radiowego. Aktualnie modulację 
amplitudy wykorzystują komercyjne stacje 
radiofoniczne nadające na falach długich, średnich  
i krótkich oraz lotnictwo zarówno cywilne jak  
i wojskowe. Jak wiadomo stacji radiowych  
i nadajników radiowych są tysiące i każda z nich 
promieniuje zmodulowaną falę o nieco innej 
częstotliwości nośnej, zgodnie z przydziałem 
częstotliwości dla poszczególnych służb radiowych. 
Wszystkie te fale odbierane są przez anteny 
odbiorcze równocześnie, a zadaniem odbiornika 
jest wyselekcjonować właściwą i ją zdemodulować.  

Układ modulatora amplitudy.  

Powstaje problem jak wyłowić jedną pożądaną przez nas falę. Do tego celu służy obwód 
rezonansowy umieszczony bezpośrednio za anteną. Obwód rezonansowy składa się  
z równolegle połączonej cewki L i kondensatora C ściśle określonych wartościach 
mających razem rezonans na częstotliwości odbieranej odbiornika.. 

 

 

Przykład obwodów wejściowych odbiornika 
radiowego ze sprzężeniem pojemnościowym 
oraz ze sprzężeniem indukcyjnym z anteną. 

 
Cechą charakterystyczną obwodu LC jest 
występowanie zjawiska rezonansu na 
częstotliwości f0.  

Dla częstotliwości spełniającej warunek 
rezonansu impedancja obwodu widziana 
pomiędzy jego zaciskami rośnie. 
Tak więc obwód rezonansowy będzie silnie 
tłumił częstotliwości wyższe i niższe od  
częstotliwości rezonansowej f0.  
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Częstotliwość rezonansową obwodu można obliczyć na podstawie wzoru:    

gdzie: f0 - częstotliwość rezonansowa [Hz], 

L - indukcyjność cewki [H], 

C - pojemność kondensatora [F]. 

 
Obwód rezonansowy podłączony do anteny umożliwia wyłowienie z dużej liczby  
odbieranych fal radiowych przez antenę jednej pożądanej. Zmieniając jeden  
z parametrów obwodu rezonansowego, indukcyjność cewki (rzadziej), lub pojemność 
kondensatora (częściej) możemy bez trudu wybrać dowolną falę radiową, którą chcemy 
odbierać.  

Po wydzieleniu jednej fali 
radiowej konieczne jest 
"wydobycie" z niej 
informacji użytecznej, czyli 
sygnału który modulował tą 
falę w nadajniku. Proces ten 
nazywa się detekcją,  
a układ realizujący tą 
funkcję detektorem. Dioda 
spełnia tu funkcję 
prostownika. Warunkiem 
detekcji liniowej (bez 

zniekształceń) jest doprowadzenie do diody sygnału w.cz. o dostatecznie dużej 
amplitudzie. Diody krzemowe z uwagi na spadek napięcia rzędu 0,7 V nie są stosowane 
w detektorach, w których używa się praktycznie tylko diod germanowych. 

Zasada pracy detektora polega na wyprostowaniu (obcięciu jednej połowy) przebiegu 
zmodulowanego. Efektem tego jest przebieg zmienny, którego obwiednia (linia 
prowadzona pomiędzy wierzchołkami kolejnych szczytów przebiegu w.cz.) dokładnie 
odzwierciedla zmiany sygnału modulującego. Wyprostowany sygnał poddany zostaje 
filtracji na kondensatorze filtru dolnoprzepustowego. Wynikiem filtracji jest 
wygładzenie przebiegu. Napięcie stałe na kondensatorze C filtru dolnoprzepustowego 
zaznaczone na rysunku jest niższe od amplitudy przebiegu w.cz. o wartość napięcia 
przewodzenia diody. Kondensator C filtru dolnoprzepustowego w detektorze ładuje się 
do wartości szczytowej napięcia w.cz. pomniejszonej o napięcie przewodzenia diody D,  
a następnie rozładowuje się przez rezystor R, aż nie pojawi się kolejna dodatnia 
połówka sinusoidy. W wyniku tego napięcie m.cz. nie jest idealnie wygładzone, lecz 
odpowiada sygnałowi zmodulowanemu. 
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Najprostszy odbiornik radiowy AM (detektor diodowy). 
Obwód LC odpowiada za wybraną częstotliwość obioru 
stacji radiowej, dioda D wykonuje detekcję modulacji 
amplitudy, kondensator C1 filtruje prądy w.cz., 
zamieniając je w sygnał akustyczny. 

 

 

Modulacja częstotliwości - FM 

Przy modulacji częstotliwościowej amplituda fali nośnej jest stała, natomiast jej 
częstotliwość zmienia się w zależności od amplitudy sygnału modulującego.  

Wartość o jaką częstotliwość fali nośnej zmienia się od częstotliwości początkowej 
(częstotliwość przy braku modulacji) nazywa się dewiacją - odchyleniem częstotliwości. 

Dewiacja to różnica między najniższą i najwyższą 
częstotliwością fali nośnej w trakcie modulacji. 
W radiotelefonach FM częstotliwość wysyłana 
przez nadajnik zmienia się w granicach +/- 1,5 - 
+/- 5 kHz. Wartość 5 kHz to przyjmowana 
najwyższa wartość dewiacji, ponieważ przy 
większej dewiacji mogłyby wystąpić zakłócenia 
sąsiednich sygnałów, dla których przyjmuje się 
odstęp między kanałowy 12,5 kHz. 

Drugą wielkością charakterystyczna dla 
modulacji częstotliwości jest tak zwany wskaźnik 

modulacji: mf, który wyraża się stosunkiem dewiacji częstotliwości do częstotliwości 
modulującej. Zaletą modulacji częstotliwości jest znacznie mniejsza niż dla AM 
wrażliwość transmisji na zakłócenia zewnętrzne, zmieniające chwilową amplitudę 
sygnału zmodulowanego. Ponadto jakość sygnału jest lepsza. Moc sygnału FM nie 

zmienia się w procesie modulacji i jest równa 
mocy niemodulowanej fali nośnej. Cała moc 
jest więc wykorzystywana do przekazywania 
informacji. Nadajniki FM mają bardzo wysoka 
sprawność energetyczną. W celu 
podwyższenia stosunku sygnału do szumu 
stosuje się zabieg uwypuklania tonów 
wysokich (preemfaza) przy nadawaniu  
i odpowiedniego symetrycznego tłumienia 
tych tonów (deemfaza) w odbiorniku.  
W wyniku takich procesów wypadkowa 
charakterystyka częstotliwościowa sygnału 
nie ulega zmianie, a powoduje zmniejszenie 
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poziomu szumów. 

Znane są dwie metody modulacji częstotliwości : bezpośrednia oraz pośrednia. 

W metodzie bezpośredniej, najczęściej stosowanej w radiotelefonach CB i prostych 
nadajnikach, zmianę częstotliwości fali nośnej uzyskuje się przez przyłączenie do 
obwodu generatora diody pojemnościowej, której pojemność zmienia się w takt zmian 
napięcia modulującego. 

    Metoda pośredniej modulacji częstotliwości polega na uzyskiwaniu wymaganej 
dewiacji częstotliwości pośrednio przez modulację fazy fali nośnej. Uzyskuje się to przez 
zmianę rezystancji lub reaktancji obwodu w następnym stopniu po generatorze, w takt 
zmian napięcia modulującego. W celu ograniczenia maksymalnej dewiacji do wartości 
ustalonej stosuje się ograniczniki modulacji, co chroni przed powstawaniem 
zniekształceń transmisji i zakłóceń dla sąsiednich kanałów.  

Przy modulacji częstotliwości szerokość kanału radiowego dla nadajników 
amatorskich UKF wynosi 12,5 kHz. 

Do odbioru modulacji FM służą dyskryminatory sygnału FM, które nie mogą 
reagować na modulację amplitudy sygnału. 

Modulacja jednowstęgowa - SSB 

   Modulacja jednowstęgowa jest szczególnym przypadkiem modulacji amplitudy. 
Jest podstawową emisją foniczną używaną przez radioamatorów na falach krótkich. 
Istota SSB polega na usunięciu jednej bocznej wstęgi sygnału z modulacja amplitudy  
i znacznym wytłumieniu fali nośnej w tym sygnale. Przy głębokości modulacji AM 
równej 100% moc promieniowania rozdziela się następująco : 

- 50% - fala nośna, 
- 2x po 25% - wstęgi boczne. 
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W modulacji AM informacja jest przenoszona tylko przez wstęgi boczne, a pozostałe 
50% mocy (fala nośna) jest wypromieniowywane bezużytecznie. Przy wytłumieniu fali 
nośnej uzyskujemy sygnał dwuwstęgowy, tzw. DSB, który pozwala na ograniczenie  
do połowy mocy nadajnika. Sygnał SSB osiąga sie po zlikwidowaniu (wytłumieniu) 
jednej ze wstęg bocznych. Przy tego typu emisji nie ulega zmianie wierność 
przekazywanej informacji, a osiąga się w stosunku do klasycznej emisji AM wiele 
korzyści: 

- cała moc nadajnika jest zużyta na wypromieniowanie jednej wstęgi bocznej, 
- węższe pasmo częstotliwości emitowanej – kanał radiowy 3,5 kHz, 
- zawężenie o 50% pasma w odbiorniku, co daje na wyjściu poziom szumów mniejszy 
   niż 3 dB, 
- brak fali nośnej zmniejsza zjawisko interferencji fal przy odbiorze, 
- ekonomiczne zasilanie (moc promieniowana jest tylko w czasie trwania modulacji), 
- mniejsza zawartość sygnałów niepożądanych i harmonicznych wypromieniowanych 
  przez nadajnik, 
- emisja SSB jest 16 razy skuteczniejsza od AM! 

 

Te korzystne właściwości 
SSB są okupione znaczną 
komplikacją układu. 
W nadajniku sygnał nie 
jest formowany 
bezpośrednio na 
częstotliwości wyjściowej 
lecz na częstotliwości 
pośredniej. W przypadku 
metody filtrowej 
uzyskiwania sygnału SSB, 
w pierwszej kolejności 

uzyskuje się po modulatorze sygnał DSB (dwie wstęgi boczne  
z wytłumiona falą nośną), a następnie filtruje się sygnał przez wąski filtr kwarcowy by 
„wyciąć” niepotrzebną wstęgę boczną. W zależności od częstotliwości pracy nadajnika  
w komunikacji amatorskiej przyjęło się zasadę pracy na dolej [LSB] poniżej 10 MHz lub 
górnej wstędze bocznej [USB] powyżej 10 MHz. Wyjściowy sygnał SSB jest uzyskiwany 
w drodze przemiany częstotliwości. Istnieje jeszcze jedna metoda formowania sygnału 
SSB bez użycia drogiego filtru kwarcowego. Jest to metoda fazowa. Wymaga ona 
zastosowania dwóch modulatorów, do których doprowadza się przesunięte w fazie o 90 
stopni sygnały: akustyczny i fali nośnej. Po zsumowaniu sygnałów z modulatorów  
w układzie wyjściowym, uzyskuje się dodawanie składowych wstęgi niepożądanej.  

Modulacja SSB jest wykorzystywana jako podstawowy rodzaj modulacji fonicznej 
nie tylko w komunikacji amatorskiej, a także w komunikacji wojskowej, służb 
państwowych o dalekim zasięgu na falach krótkich, itp. Nie stosuje się modulacji SSB  
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w nadajnikach radiowych powszechnego użytku, gdzie nadal w użyciu jest modulacja 
AM.  

Z odbiorem sygnałów SSB wiąże się problem z demodulacją sygnału, gdyż należy 

odtworzyć wytłumioną falę nośną i dopiero poddać sygnał demodulacji. Główną różnicą 

w stosunku do radiofonicznego odbiornika AM w odbiorniku SSB jest w związku z tym 

dodatkowy detektor iloczynowy z generatorem pomocniczym [BFO]. Częstotliwość BFO 

musi być ustawiona na zboczu charakterystyki pasma pośredniej częstotliwości. Chodzi 

jak już wcześniej wspomniano o odtworzenie fali nośnej, oraz drugiej brakującej wstęgi 

bocznej i dopiero potem poddaniu sygnału demodulacji amplitudy. Wyjściowy sygnał 

małej częstotliwości, jako różnica częstotliwości pośredniej i częstotliwości BFO lub 

odwrotnie, jest już normalnym czytelnym sygnałem, takim jaki został doprowadzony do 

wzmacniacza mikrofonowego nadajnika SSB. Układ demodulacji może być identycznym 

układem jak modulacji DSB. 

 

Modulacja telegraficzna – CW 

Wydawać by się mogło, iż zapomnieliśmy o najprostszym ze sposobów 

przekazywania informacji jakim jest użycie alfabetu Morse’a i nadajnika radiowego. 

Emisja telegraficzna nadal należy do podstawowych emisji wykorzystywanych przez 

krótkofalowców, pomimo iż aktualnie nie wymaga się znajomości nadawania  

i odbierania alfabetu Morse’a na egzaminie na uprawnienia radiowe w służbie 

radiokomunikacji amatorskiej. Telegrafię pozostawiono jakby do indywidualnej decyzji 

krótkofalowcom czy i w jakim zakresie będą z niej korzystać. Przy aktualnym poziomie 

rozwoju techniki i sposobów przekazywania informacji służby profesjonalne zaniechały 

stosowanie tej emisji.  

Nadawanie  

telegrafią 

polega na 

przerywaniu 

emisji fali 

nośnej  

w takt znaków 

alfabetu 

Morese’a (tzw. 

kluczowanie). 
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By usłyszeć nadawane sygnały w odbiorniku radiowym musimy zamienić sygnał 

wielkiej częstotliwości na charakterystyczne sygnały akustyczne „ti”, „ta” w takt 

nadawanie kropek i kresek. Służy do tego demodulator (tzw. produkt detektor) 

podobnie jaki jest stosowany do emisji SSB oraz pomocniczy generator BFO by 

wytworzyć dudnienia z niemodulowanego sygnału CW.  

 

Do nadawania telegrafią służą klucze ręczne lub tzw. automatyczne z manipulatorem 

jedno lub dwu dźwigniowy, 

Dzięki temu, iż fala nośna nadajnika telegraficznego nie podlega modulacji – kanał 

radiowy nadajnika CW jest bardzo wąski (do kilkuset Hz), może na małym 

odcinku pasma zmieścić dużo stacji nadających jednocześnie. 

 

 

Służby radiokomunikacyjne oraz 

radioamatorzy używają także innych 

rodzajów modulacji tak zwanych emisji 

cyfrowych (telegrafii maszynowej) oraz 

emisje do przesyłania obrazu. 

 

Popularną emisją do przesyłania 

obrazu jest telewizja z powolnym 

analizowaniem obrazu SSTV. SSTV 

może być stosowana do łączności na 

duże odległości na falach krótkich.    

Do prowadzenia łączności SSTV wykorzystuje się programy komputerowe jako kodery  

i dekodery obrazu sprzęgnięte z nadajnikiem i odbiornikiem radiowym. 
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Program komputerowy do nadawania i odbioru  emisji cyfrowych MixW. 

Program zwiera dziennik stacji, opcje wyboru emisji, zaprogramowane na stałe krótkie 

komunikaty tekstowe, okno dialogowe do obioru i nadawania. 

 

 

 

 

Do przesyłania znaków pisarskich z wykorzystaniem programów komputerowych 

stosuje się bardzo popularne emisje cyfrowe np. RTTY czy PSK. 

Modulacja cyfrowa FSK oznacza przesyłanie sygnału telegrafii maszynowej RTTY 

za pomocą modulacji z przesuwem częstotliwości. 
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Zestawienie emisji cyfrowych. 
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Urządzenia nadawczo – odbiorcze stosowane w radiokomunikacji 

amatorskiej. 

 

Podstawowe urządzenia nadawczo-odbiorcze w radiokomunikacji zwane są 

transceiverami. Są one wykorzystywane zarówno przez profesjonalistów jak  

i amatorów - krótkofalowców. W Polsce tego typu urządzenia na rynek radioamatorów 

nie są produkowane, jednak w sprzedaży krajowej obserwujemy stale rosnący 

asortyment importowanych transceiverów zarówno KF jak i UKF wielu firm takich jak 

Kenwood, Yaesu, Icom, Alinco. Urządzenia takie z roku na rok są coraz doskonalsze, ale 

zarazem bardziej złożone i wyposażone w najnowocześniejsze półprzewodniki, w tym 

mikroprocesory i wyświetlacze, obsługują wszystkie podstawowe emisje: SSB, CW, AM, 

FM, RTTY na falach krótkich i ultrakrótkich jak przykładowo FT-897D firmy YAESU. 

Niestety ceny takich wielopasmowych transceiverów przekraczają często 1000 USD. 

Nadal obserwuje się brak tanich urządzeń jednopasmowych mogących być 

wykorzystanych zarówno dla stawiających pierwsze kroki na paśmie czy dla tych  

o mniej zamożnej kieszeni.  

Licencjonowani krótkofalowcy mogą pracować na  sprzęcie wykonanym własnoręcznie 

co do których nie wymaga się żadnych homologacji. W związku z tym nadal wymagana 

jest podstawowa wiedza radiotechniczna od krótkofalowców przy egzaminie na 

pozwolenie radiowe w radiokomunikacji amatorskiej. Z drugiej zaś strony jest wielką 

satysfakcją osobistą wykonać własnoręcznie odbiornik czy nadajnik radiowy  

i przeprowadzić na nim łączności.   

Transceiver stanowi połączenie odbiornika i nadajnika radiowego w jedno urządzenie, 

w którym wspólnie wykorzystuje się minimum bloki strojenia (współbieżne strojenie 

nadajnika i odbiornika), filtrów emisji SSB do nadawania i odbioru.  

Podstawowy podział transceiverów. 

Ze względu na pasma radiowe które obejmują: 

- jednopasmowe KF lub UKF 

- wielopasmowe KF lub UKF 

- wielopasmowe KF i UKF 

Ze względu na sposób wykorzystania: 

- stacjonarne 

- doręczne 
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- przewoźne 

Ze względu na moc nadajnika: 

- małej mocy ( do 5 – 10 W) 

- średniej mocy (do 100 W) 

- dużej mocy (100 - 200 W) 

W celu uzyskania większych mocy nadajnika stosuje się wzmacniacze mocy. 

 

Przykłady aktualnie dostępnych transceiverów KF i UKF 

 

Urządzenie wielopasmowe KF i UKF średniej mocy. 

FT-897D firmy YAESU 
 
 FT-897D jest wytrzymałym, nowoczesnym, wielozakresowym i wieloemisyjnym 
transceiverem. Pokrywa zakresy 160-10 metrów plus 6m, 2m i 70 cm, umożliwiając 
pracę emisjami SSB, CW, AM, FM i trybami cyfrowymi, dostarczając bardzo bogatego 

pakietu możliwości w pracy terenowej. 
Posiada olbrzymie możliwości opcjonalnej 
rozbudowy: można dopiąć miniaturową 
skrzynkę antenową, załadować do obudowy 
dwa duże pakiety akumulatorów, wyposażyć 
w filtry, zastosować automatyczną antenę  
i wiele innych. 
Urządzenie może być zasilane na trzy 

sposoby: z zewnętrznego źródła prądu stałego DC, z wewnętrznych akumulatorów 
(wymagany pakiet akumulatorów) oraz ze źródła prądu zmiennego AC (wymagany 
zasilacz FP-30). Wielofunkcyjny krystaliczny wyświetlacz LCD posiada atrakcyjne 
oświetlenie, które można wyłączyć, aby chronić akumulatory (jeśli zostały opcjonalnie 
dołączone). Wyświetlacz wyświetla moc wyjściową, napięcie ALC, SWR, poziom 
modulacji. Posiada on też dużą liczbę ikon statusu pracy, jak również wyświetlanie 
trzech przycisków funkcjonalnych [A], [B], [C].   
 
 
Najważniejsze cechy: 
 

 zakres częstotliwości odbioru 
o 0,1 - 56 MHz 
o 76 - 108 MHz 
o 118 - 164 MHz 
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o 420 – 470 MHz 
 zakres częstotliwości nadawania 

o 160 - 6 m 
o 2 m 
o 70 cm (tylko częstotliwości amatorskie) 

 rodzaje emisji - A1(CW), A3(AM), A3J(LSB/USB), F3(FM), F1 (9600 bps packet), 
F2 (1200 bps packet) 

o moc wyjściowa (przy zasilaniu 13,8V DC) 
o 160 – 6 m: 100W (FM, SSB, CW); 25W (AM Carrier) 
o 2 m: 50W (FM, SSB, CW); 12,5W (AM Carrier) 
o 70 cm: 20W (FM, SSB, CW); 5W (AM Carrier) 

 podwójne VFO, możliwość ich sprzęgania, przesuwanie IF (PBT) oraz precyzer 
(RIT) 

 praca Splitu 
 cyfrowa obróbka sygnału (filtrowanie przepuszczania, ograniczanie zakłóceń, 

automatyczne wycinanie i wyrównywanie mikrofonu) 
 automatyczny Shift przemiennika (ARS) 
 funkcja Smart Search 
 wbudowany klucz elektroniczny z trzema pamięciami komunikatów 
 wbudowany ogranicznik trzasków (NB) 
 odbiór stacji radiofonicznych AM i FM 
 odbiór sygnałów lotniczych AM 
 wybór szerokiego/wąskiego FM 
 wbudowany CTCSS i DCS 
 wbudowany VOX 
 gniazdo do podłączenia transwertora 
 wbudowany klucz elektroniczny CW i funkcja Semi-Break-In 
 funkcja kontroli zasięgu ARTS- 200 pamięci normalnych, plus 4 kanały domowe, 

5 pamięci granic pasm 
 regulowana wysokość CW 
 funkcja automatycznego wyłączania zasilania (APO) - pomaga oszczędzać baterię 

wyłączając urządzenie o określonym czasie 
 funkcja wyłącznika czasowego (TOT) 
 możliwość podłączenia komputera i możliwość klonowania 
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Urządzenie wielopasmowe KF średniej mocy. 

DX-77 firmy ALINCO 
 

Łatwy w obsłudze transceiver DX-77 zdobył uznanie krótkofalowców dzięki 
zastosowaniu bezpośredniej syntezy cyfrowej DDS zapewniającej doskonałe parametry 
odbiorcze. Bardzo dobra jakość i barwa audio sprawiają, że praca z DX-77 jest 
niezwykle przyjemna. 

DX-77 to niewątpliwie jedno z najlepszych urządzeń KF klasy podstawowej. 

Podstawowe cechy:  

 Szeroki odbiór: 500 kHz - 30 MHz 
 Maksymalna moc: 100W 

 Modulacje: SSB, CW, AM, FM 
 Funkcja RIT 
 Przesuwnik IF Shift 
 Funkcja redukcji szumów - Noise 

blanker 
 Automatyczna kontrola 

wzmocnienia AGC 
 100 kanałów pamięci 
 Możliwość podłączenia klucza 

telegraficznego 
 Duży, podświetlany wyświetlacz 

LCD 
 Możliwość podłączenia słuchawek oraz głośnika zewnętrznego 
 Możliwość współpracy z komputerem 
 Wskaźnik siły sygnału 
 Kompresor mowy 

Wyposażenie standardowe:  

 mikrofon 
 przewód zasilający 
 zapasowe bezpieczniki 
 instrukcja obsługi w języku polskim 
 instrukcja obsługi w języku angielskim 

Wyposażenie dodatkowe:  

 ręczna skrzynka antenowa 
 automatyczna skrzynka antenowa 
 przedłużacz przewodu mikrofonowego 
 moduł klucza elektronicznego 
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 filtr CW 500Hz 
 moduł CTCSS 
 mikrofon stołowy 
 interfejs do komputera PC 
 zasilacz stabilizowany z regulacją 

Zakres częstotliwości odbioru:  500 kHz - 30 MHz 

 Zakres częstotliwości nadawania: 

1.800 - 1.9999 MHz 
3.500 - 3.9999 MHz 
7.000 - 7.2999 MHz 
10.100 - 10.1499 MHz 
14.000 - 14.3499 MHz 
18.068 - 18.1679 MHz 
21.000 - 21.4499 MHz 
24.890 - 24.9899 MHz 
28.000 - 29.6999 MHz 

 Rodzaje emisji: J3E(USB/ LSB), A1A(CW), A3E(AM), F3E(FM) 

 

 

Urządzenie wielopasmowe UKF 

BAOFENG UV-5R 

odstawowe cechy BAOFENG UV-5R: 

 Zakres częstotliwości: 136-174 / 400-480MHz 

 Moc nadajnika: 4 / 1 Wat 

 128 pamięci częstotliwości 

 Skaner kanałów 

 podwójny wyświetlacz częstotliwości 

 Wysyłanie DTMF (z klawiatury, lub zaprogramowanego po naciśnięciu PTT lub 

zwolnieniu PTT, jak równierz w obu przypadkach) 

 wbudowany 

 Szerokość kanału 25KHz/12.5KHz 

 50 CTCSS i 104 CDCSS 

 Ton 1750Hz 

 Krok strojenia: 2.5/5/6.25/10/12.5/25KHz 

 Duży wyświetlacz LCD z wyświetlaniem równocześnie 

dwóch częstotliwości 

 Podświetlenie ekarnu LCD 

 Dźwięki klawiszy (można wyłączyć) 

 Funkcja blokady klawiatury LOCK 

 CTCSS i DCS 

 Programowanie z PC 

 Ładowanie z ładowarki stołowej 230VAC (w zestawie) 
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 Akumulatorek li-ion 7.4V 

 Wskaźnik zużycia baterii 

 Funkcja Time-out Timer 

 Blokada klawiatury 

 Niewielkie wymiary 

 Wbudowane radio FM (65.0MHz-108.0MHz) 

 Funkcja oszczędzania baterii 

Dane techniczne BAOFENG UV-5R: 

Zakresy częstotliwości: 65-108MHz(tylko odbiór FM) 

136-174MHz 

400-480MHz 

Ilość kanałów: 128 

Stabilność częstotliwości: 2.5ppm 

Kroki strojenia: 2.5kHz /5kHz /6.25kHz /10kHz /12.5kHz /25kHz 

Impedancja anteny: 50Ω 

Zakres temperatur pracy: -20\'C - +60\'C 

Napięcie zasilania: 7.4V 

Akumulator: LI-ION 1800mAh 

Pobór prądu: 280mA (odbiór) 

<1.4a nadawanie="" td="">  

Tryb pracy: simplex lub semi-duplex 

Cykl pracy: 03/03/54min. (RX /TX /STANDBY) 

Wymiary obudowy: 58mm /110mm /32mm 

Masa: 130g 

 

 

Schematy blokowe podstawowych urządzeń radiokomunikacyjnych. 

 

Odbiorniki 
Odbiornik radiokomunikacyjny jest urządzeniem służącym do odbierania fal 

elektromagnetycznych czyli radiowych wysyłanych przez korespondenta, 

przetwarzanie ich na sygnały elektryczne, a następnie na głos lub inne sygnały 

przeznaczone do dalszego dekodowania. 

Urządzenia odbiorcze ogólnie można podzielić na trzy grupy: 

a) odbiorniki o bezpośrednim wzmocnieniu - reakcyjne, 
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b) odbiorniki o bezpośredniej przemianie częstotliwości - homodynowe, 

c) odbiorniki z przemianą częstotliwości (pojedynczą lub podwójną) 

superhetordynowe. 

  

Odbiorniki o wzmocnieniu bezpośrednim z uwagi na słabe parametry i szkodliwe 

promieniowanie nie są obecnie stosowane. Ich działanie polegało na wzmocnieniu 

odbieranego sygnału na częstotliwości, na której został nadany, a następnie poddaniu 

go detekcji amplitudy i wzmocnieniu we wzmacniaczu małej częstotliwości. W stopniu 

detektora stosowano dodatnie sprzężenie zwrotne (reakcję) do poprawy czułości oraz 

selektywności. Pomimo prostoty umożliwiały one odbiór sygnałów CW  

i SSB. 
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Odbiorniki o bezpośredniej przemianie częstotliwości działają na zasadzie 

przemiany częstotliwości odbieranego sygnału bezpośrednio na częstotliwość 

akustyczną. Na wyjściu detektora występuje sygnał akustyczny jako różnica 

częstotliwości sygnału wejściowego i sygnału generatora (bądź odwrotnie). Całą 

czułość odbiornika i selektywność uzyskuje się we wzmacniaczu małej częstotliwości; 

z tego względu musi on charakteryzować się dużym wzmocnieniem oraz 

ukształtowaną charakterystyką w zakresie pasma akustycznego. Po detektorze 

stosuje się filtr o szerokości pasma przepustowego około 300Hz dla sygnałów CW 

oraz 3kHz dla odbioru sygnałów SSB. Odbiorniki takie są stosowane w prostych 

transceiverach amatorskich, zwłaszcza telegraficznych, gdzie generator przestrajany 

jest wykorzystywany podczas nadawania (po wzmocnieniu i kluczowaniu fali nośnej). 

Odbiorniki z przemianą częstotliwości są powszechnie stosowane w każdym 

zakresie odbieranych fal radiowych. Ich działanie polega na przemianie odbieranego 

sygnału wielkiej częstotliwości na mniejszą częstotliwość pośrednią (na przykład 

9MHz). Główne wzmocnienie odbiornika oraz selektywność osiąga się we 

wzmacniaczu pośredniej częstotliwości. Selekcji częstotliwości dokonują filtry 

kwarcowe lub piezoceramiczne o szerokości pasma dostosowanego do rodzaju emisji 

radiowej. Po detekcji sygnał podlega wzmocnieniu we wzmacniaczu małej 

częstotliwości. W przypadku odbioru CW i SSB koniecznym jest stosowanie 

detektorów iloczynowych oraz generatorów fali nośnej (BFO) do odtworzenia fali 

nośnej. 

 Odbiorniki do odbioru sygnałów z modulacją częstotliwości - FM posiadają po 

ostatnim stopniu wzmacniacza p.cz. ogranicznik amplitudy, obcinający wszelkie 

szumy i zakłócenia mające charakter modulacji amplitudy, a następnie detektor 

częstotliwościowy. Dodatkowy stopień blokady szumów blokuje stopień 

wzmacniacza małej częstotliwości, wyciszając odbiornik przy braku sygnału 

odbieranego. 

Większość odbiorników wyposażana jest w układ automatycznej regulacji 

wzmocnienia (ARW), której zadaniem jest takie oddziaływanie na wzmacniacz p.cz., 

aby uzyskać stały poziom sygnału wyjściowego - niezależnie od wielkości sygnału 

wejściowego. Często napięcie ARW jest wykorzystywane jednocześnie do sterowania 

wskaźnika odbieranego sygnału, tzw. S-metra. Wskazania S-metra ułatwiają 

określanie raportu (składnika S), który wymienia się podczas łączności. 

 

 Odbiornik z  podwójną przemianą częstotliwości do odbioru emisji AM, CW, SSB. 

W przypadku rozbudowanych urządzeń zarówno amatorskich jak i fabrycznych stosuje 

się układy z podwójną przemianą częstotliwości. Odbiór sygnałów polega na przejściu 

odbieranego sygnału przez dwie pośrednie częstotliwości które zawierają wąskie filtry 

poprawiające selektywność odbiornika w stosunku do odbiorników z pojedynczą 

przemianą częstotliwości. 
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Schemat blokowy odbiornika z podwójną przemianą częstotliwości AM, CW, 

SSB. 

 

1. Obwody wejściowe ze wzmacniaczem w.cz. 

2. Pierwszy mieszacz (I mieszacz). 

3. Wzmacniacz I pośredniej częstotliwości. 

4. Drugi mieszacz (II mieszacz). 

5. Drugi generator przemiany (II heterodyna stała). 

6. Filtr przełączany II pośredniej częstotliwości. 

7. Wzmacniacz II pośredniej częstotliwości. 

8. Detektor AM, CW, SSB. 

9. Wzmacniacz częstotliwości akustycznej (m.cz.). 

10.  Generator lokalny BFO. 

11.  Pierwsza heterodyna strojenia. 

Dla poprawy jakości odbieranego sygnału AM, SSB, CW (brak zakłóceń od innych 

stacji, zmniejszenie szumów odbiornika) stosuje się we wzmacniaczach  

pośredniej częstotliwości filtry pasmowe o szerokościach: dla AM – 9 kHz,  

SSB 3 kHz lub 2,7 kHz, dla CW od 250-500 Hz, dla emisji cyfrowych jak dla CW. 
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Schemat blokowy odbiornika z podwójną przemianą częstotliwości FM 

(stabilizowany kwarcami na pasmo UKF). 

 

1. Wzmacniacz wysokiej częstotliwości (w.cz.). 

2. Pierwszy mieszacz częstotliwości pośredniej. 

3. Wzmacniacz I pośredniej częstotliwości 10,7 MHz. 

4. Drugi mieszacz pośredniej częstotliwości. 

5. Wzmacniacza II pośredniej częstotliwości 455 kHz. 

6. Detektor FM. 

7. Wzmacniacz akustyczny. 

8. Blokada szumów. 

9. Druga heterodyna stała. 

10.  Pierwsza heterodyna stała (kwarcowa) – kwarce kanałowe. 

 

Podstawowe parametry odbiornika radiokomunikacyjnego: 

Czułość: 

Jest to zdolność odbiornika do odbioru słabych sygnałów elektrycznych. Definiuje się 

jako napięcie sygnału wielkiej częstotliwości na wejściu odbiornika (o określonym 

paśmie przenoszenia), które na wyjściu słuchawkowym (głośnikowym) daje 

odpowiednią moc wyjściową małej częstotliwości przy określonym stosunku sygnału do 

szumu. Dobrej klasy odbiornik powinien mieć czułość lepszą niż 1 μV dla 10dB 

odstępu sygnał/szum (S/S+N). Aby zapewnić odpowiednią czułość, stosuje się 

wzmacniacze w.cz. i p.cz. o dużym wzmocnieniu i małych szumach własnych. 

Selektywność: 

Jest to zdolność odbiornika do wydzielenia sygnału o żądanej częstotliwości spośród 

innych sygnałów. Miarą selektywności jest wartość tłumienia sygnałów niepożądanych, 
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oddalonych np. o 10 kHz w stosunku do sygnału użytecznego. Aby uzyskać dobrą 

selektywność, stosuje się filtry kwarcowe lub piezoceramiczne o szerokości 

odpowiedniej do odbieranej emisji i ostrych zboczach (dużym tłumieniu poza 

pasmowym).  Wymaganą selektywność odbiornika mierzy się na poziomie -6dB od 

poziomu maksymalnego. 

Odporność na modulację skrośną i zakłócenia intermodulacyjne: 

Najogólniej mówiąc, jest to zdolność odbiornika do odbioru słabych sygnałów w bliskim 

sąsiedztwie silnych sygnałów. W odbiornikach o małej odporności na modulację 

skrośną, w obecności silnych sygnałów na częstotliwościach bliskich częstotliwości 

odbieranej, następuje zablokowanie odbiornika lub silne zniekształcenia odbioru. 

Głębokość modulacji skrośnej zależy od kwadratu amplitudy napięcia zakłócającego. 

Parametr ten, często zaniedbywany przez producentów sprzętu łączności, dzisiaj - 

wobec dużego zagęszczenia stacjami nadawczymi (amatorskimi i profesjonalnymi) - 

nabiera coraz większego znaczenia. Z tego też powodu dąży się do stosowania  

w stopniach wejściowych odbiorników elementów niewchodzących w zakres nasycenia 

(tranzystory mocy, FET, MOSFET, mieszacze diodowe) oraz często rezygnuje ze 

wzmacniaczy wielkiej częstotliwości. 

Stabilność: 

Jest to zdolność odbiornika do odbioru przez długi czas zadanej wcześniej częstotliwości 

odbioru. Największy wpływ na stabilność ma stałość częstotliwości generatora 

przestrajanego (którym zmienia się częstotliwość pracy odbiornika i nadajnika). Z tego 

też względu stosuje się syntezery częstotliwości w oparciu o pętlę PLL lub generatory 

kwarcowe (w prostych radiotelefonach UKF). 

 

Syntezery częstotliwości. 

Stabilność heterodyny w odbiorniku komunikacyjnym – częstotliwość heterodyny 

na najwyższym zakresie po włączeniu odbiornika powinna zmieniać się nie więcej 

niż o 200 Hz, co bywa trudne do zrealizowania. Stabilność generatorów VCO 

(heterodyny) przestrajanych w szerokim zakresie można zdecydowanie poprawić, jeśli 

będą one zsynchronizowane z wysoko stabilnym generatorem kwarcowym XO, 

generatorem kwarcowym przestrajanym VXO, lub generatorem przestrajanym LC VFO. 

Rozróżnia się generatory o synchronizacji bezpośredniej i o synchronizacji pośredniej za 

pomocą pętli fazowej. 
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Do zalet generatorów z pętlą fazową oznaczanych symbolem PLL zalicza się: 

- stosowanie VCO pracującego od razu na żądanej częstotliwości fg , a więc 

  nie obarczonego sygnałami ubocznymi powstałymi w procesie mieszania  

  lub powielania, 

- stosowanie jednego wzorca XO dla pokrycia wielu pasm, 

- możliwość cyfrowego nastawiania częstotliwości, przestrajania i jej odczytu  

    na wyświetlaczu, 

- małe szumy fazowe generatora, 

Są też i wady; 

- komplikacja układu, duża liczba elementów aktywnych półprzewodnikowych, 

- mogące wystąpić komplikacja z zsynchronizowaniem układu przy dużych 

   zakłóceniach, 

- przenikanie do innych obwodów sygnałów wytwarzanych w układach pomocniczych 

   PLL drogą promieniowania i przez zasilanie. 

Podstawowym członem generatora PLL jest oscylator VCO, którego sygnał  

o częstotliwości fg wykorzystywany jest zgodnie z przeznaczeniem w torach nadawczych 

i odbiorczych, często jako heterodyna. Część tego sygnału jest przetwarzana na 

częstotliwość fs (najczęściej mniejszą poprzez dzielenie w układach cyfrowych 

dzielników nastawnych), która jest następnie poddawana analizie przez porównanie z 

sygnałem wzorcowym  fw. Porównywanie tych sygnałów dokonywane jest w detektorze 

częstotliwości zwanym komparatorem. W wyniku porównania na wyjściu komparatora 

powstaje tzw. sygnał błędu, zawierający informacje o różnicy częstotliwości. Sygnał 

błędu po przejściu przez wzmacniacz błędu połączony z filtrem dolnoprzepustowym 

zawiera już tylko składową użyteczną napięcia stałego i służy do korygowania 

częstotliwości VCO (np. za pomocą diody pojemnościowej umieszczonej w obwodzie LC 

heterodyny). W komparatorze następuje porównanie częstotliwości z generatora 

wzorca po przejściu przez dzielnik wzorca. W komparatorze porównujemy te same 

częstotliwości odniesienia np. 12,5 kHz (co jest wielokrotnością odstępu 

międzykanałowego tzw. krok przestrajania).  
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Przykład syntezera PLL na pasmo 144 MHz 

 

1. Generator stabilizowany (VCO). 

2. Dzielnik nastawny. 

3. Komparator. 

4. Generator wzorca (XO); 

5. Dzielnik wzorca. 

6. Wzmacniacz błędu. 

Aktualnie na coraz szerszą skalę stosowane są syntezery z tak zwaną bezpośrednią 

syntezą cyfrową DDS, na bazie wzorca kwarcowego. W układach DDS sygnał 

częstotliwości użytkowej wytwarzany jest metoda cyfrową, można wręcz powiedzieć że 

jest obliczany. Przykładem takiej syntezy może być wykorzystanie układów DDS  

o wysokiej skali integracji firmy Analog Davices. Do sterowania mokro układem DDS 

wykorzystywane są mikroprocesory, które służą do pełnej obsługi generatora, wraz  

z wyświetlaniem częstotliwości układu.   
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Przykład zastosowania układu DDS  AD9850 z karty katalogowej. 

W amatorskich konstrukcjach wykorzystuje się najczęściej syntezy DDS jak  

w przykładzie 3a – jako heterodynę. 

 

Nadajniki radiowe 

Nadajnik radiokomunikacyjny jest urządzeniem służącym do przetworzenia głosu lub 

innych sygnałów na sygnały elektryczne i wysłanie ich w postaci fali 

elektromagnetycznej czyli radiowej. Oczywiście zamiast sygnałów mowy mogą to być 

sygnały telegraficzne, elektryczne, np. cyfrowe, i wtedy będziemy mieli do czynienia  

z nadajnikami emisji cyfrowych (analogicznie z odbiornikami). Każdy nadajnik składa 

się z dwóch zasadniczych bloków: układu formowania sygnału i wzmacniacza mocy. 

W zależności od rodzaju emisji można dokonać następującego podziału nadajników: 

a) nadajnik telegraficzny (CW) 

b) nadajnik z modulacją amplitudy (AM) 
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c) nadajnik jednowstęgowy (SSB) 

d) nadajnik z modulacją częstotliwości (FM) 

Stosowane tak zwane emisje cyfrowe związane są z emitowaniem sygnału w postaci 

przetworzonej przez komputer, są nadawane poprzez użycie modulacji SSB lub FM  

w standardowym urządzeniu nadawczym lub nadawczo-odbiorczym.  

 Najprostszy nadajnik telegraficzny CW składa się z generatora typu LC lub 

kwarcowego, którego fala nośna jest przerywana - kluczowana w takt znaków Morse'a 

oraz wzmacniacza mocy doprowadzającego wzmocnione napięcie w.cz. do anteny.  

W celu użytkowania jednego nadajnika na różnych pasmach można stosować powielanie 

częstotliwości generatora. 

Nadajnik z modulacją amplitudy AM posiada, oprócz generatora fali nośnej oraz 

wzmacniacza mocy, modulator oraz wzmacniacz mikrofonowy. Zadaniem modulatora 

jest naniesienie sygnału mowy (m.cz.) na sygnał nośny w.cz. Amplituda fali nośnej 

zmienia się wprost proporcjonalnie do sygnału modulującego. Nadajniki z typową 

modulacją amplitudy poza CB nie są już stosowane przez krótkofalowców. Podobnie jak 

przy CW w celu użytkowania jednego nadajnika na różnych pasmach można stosować 

powielanie częstotliwości generatora, gdyż modulacja odbywa się najczęściej  

w stopniach końcowych nadajnika. 

Jednowstęgowy nadajnik SSB to również nadajnik z modulacją amplitudy, z tym, że  

z usuniętą jedną wstęgą boczną (dolną lub górną) oraz ze zredukowaną (stłumioną) falą 

nośną. Do przeniesienia informacji wystarczy tylko jedna wstęga boczna, zaś fala nośna 

nieprzenosząca informacji może być całkowicie usunięta. 

Jak już wcześniej wspominano w stosunku do sygnału dwuwstęgowego z falą nośną 
sygnał jednowstęgowy SSB ma wiele korzystnych cech: 

- skupienie całej mocy nadajnika w jednej wstędze bocznej, 

- zmniejszenie szerokości zajmowanego pasma częstotliwości, 

- mniejsze zakłócenia od pobliskich radiostacji, 

- mniejsza moc szumów odbiornika, 

- mniejszy pobór prądu przez nadajnik przy tej samej skuteczności. 
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Sygnał SSB może być formowany metodą filtrową, gdzie niepożądana wstęga boczna 

wycinana jest za pośrednictwem filtru kwarcowego lub rzadziej - ze względu na gorsze 

efekty - metodą fazową, w której zbędna wstęga boczna jest usunięta przez zniesienie 

się składowych przesuniętych w fazie. W skład nadajnika filtrowego SSB wchodzi 

generator fali nośnej, modulator zrównoważony, wzmacniacz mikrofonowy, filtr 

jednowstęgowy i wzmacniacz SSB. 

Uformowany sygnał SSB o częstotliwości uzależnionej od zastosowanego filtru 

kwarcowego (najczęściej 9MHz) jest następnie mieszany z częstotliwością generatora 

przestrajanego i dopiero wzmacniany i doprowadzony do anteny. W zależności od tego 
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która jest emitowana wstęga boczna pracuje się na LSB (poniżej 10 MHz) lub USB 

(powyżej 10 MHz).  

Nadajniki z modulacją częstotliwości FM są najczęściej stosowane w zakresie UKF.  

W ich skład wchodzi generator kwarcowy, modulator częstotliwości lub fazy, 

wzmacniacz mikrofonowy, kilka stopni powielaczy, wzmacniacz wyjściowy.  

W nadajniku FM amplituda wyjściowa sygnału jest stała, a zmienia się częstotliwość 

sygnału w takt sygnału mowy. 

Wzmacniacze mocy i sterujące w nadajnikach telegraficznych oraz fonicznych  

z modulacją częstotliwości najczęściej pracują w klasie C (charakteryzują się dużą 

sprawnością). W nadajnikach z modulacją amplitudy (SSB) stosuje się wzmacniacze 

liniowe (klasa A, AB, B, najczęściej klasa AB) charakteryzujące się proporcjonalnym 

przyrostem sygnału na wyjściu w stosunku do sygnału wejściowego. 

Każdy nadajnik można scharakteryzować poprzez podanie jego parametrów: 
- częstotliwość pracy (kHz, MHz, GHz), 

- niestałość częstotliwości pracy (Hz/h), 

- rodzaj emisji wraz z jej parametrami, 

- szerokość zajmowanego pasma (Hz, kHz), - moc wyjściowa w.cz. (W). 

Niestałość częstotliwości pracy nadajnika (względna lub bezwzględna) jest to zmiana 
wartości częstotliwości w czasie pod wpływem niedoskonałości generatora (VFO), 
temperatury, wilgotności, napięcia zasilania. 

 
  
Każdy rodzaj modulacji można scharakteryzować poprzez podanie podstawowych 
parametrów (omówionych już w poprzednich odcinkach): 

- AM: współczynnik głębokości modulacji, moc szczytowa, 

- FM: dewiacja częstotliwości, 

- SSB: tłumienie niepożądanej wstęgi bocznej i fali nośnej. 

Z połączenia nadajnika, odbiornika oraz zasilacza w jedną obudowę powstały 
transceivery, wykorzystujące wiele wspólnych bloków (generatory, filtry kwarcowe). 
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Schematy blokowe nadajników do celów radioamatorskich. 

 

Nadajnik telegraficzny na jedno pasmo. 

 

1. Oscylator VFO. 

2. Separator (wraz z układem kluczowania). 

3. Wzmacniacz mocy. 

4. Filtr wyjściowy. 

 

Nadajnik telegraficzny na kilka pasm. 

 

 

1. Oscylator VFO. 

2. Separator z układem kluczowania. 

3. Pierwszy powielacz x 2. 

4. Drugi powielacz x 2. 

5. Wzmacniacz sterujący. 
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6. Wzmacniacz mocy (PA). 

7. Filtr wyjściowy. 

 

Nadajnik SSB na dwa pasma krótkofalarskie 80 i 20m z pośrednią 9 MHz. 

 

1. Wzbudnica SSB. 

2. Mieszacz. 

3. Filtr pasmowy 3,5 MHz / 14 MHz. 

4. Wzmacniacz sterujący. 

5. Wzmacniacz mocy (PA). 

6. Filtr wyjściowy. 

7. Oscylator VFO 5,0 – 5,5 MHz. 
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Nadajnik UKF na pasmo 144 MHz z powielaniem częstotliwości. 

 

 

1. Wzmacniacz mikrofonowy z modulatorem. 

2. Generator kwarcowy modulowany. 

3. Pierwszy powielacz x 3. 

4. Drugi powielacz x 3. 

5. Trzeci powielacz x 2. 

6. Wzmacniacz mocy (PA). 

7. Filtr wyjściowy. 

Nadajnik UKF na pasmo 144 MHZ z generatorem PLL. 

 

1. Wzmacniacz mikrofonowy z modulatorem. 

2. Generator PLL. 
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3.  Wzmacniacz sterujący. 

4. Wzmacniacz mocy (PA). 

5. Filtr wyjściowy. 
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Anteny odbiorczo-nadawcze 
 

Antena jest elementem urządzenia radiowego, przeznaczonym do 
przekształcania energii wielkiej częstotliwości na falę elektromagnetyczną (antena 
nadawcza) lub przekształcania fali elektromagnetycznej na energię drgań w.cz. (antena 
odbiorcza).  W związku z tym, uważa się iż antena jest najważniejszym składnikiem 
urządzenia radiowego, gdyż nie można ją zastąpić żadnym innym elementem czy 
układem elektronicznym. W łączności radiowej wolna przestrzeń pomiędzy antenami 
stanowi łącze, w której energia w.cz. podlega podwójnej transformacji pomiędzy 
antenami nadawczą i odbiorczą. Najprostszą antenę może stanowić długi odcinek 
przewodu, który był i może być używany w prostych odbiornikach detektorowych. Jak 
już wiemy, dowolny obwód rezonansowy składający się z cewki i kondensatora może 
wytwarzać pole elektromagnetyczne, jednak promieniuje on z małą skutecznością, gdyż 
pole elektryczne zamknięte jest pomiędzy okładkami kondensatora, a magnetyczne  
skupia się wokół cewki. Aby pole elektryczne obejmowało większą przestrzeń co jest 
warunkiem skutecznego wypromieniowania fali elektromagnetycznej należy rozsunąć 
okładki kondensatora. Taki kondensator z rozsuniętymi okładkami możemy wykonać  
w postaci dwóch przewodników zawieszonych w wolnej przestrzeni, tworząc 
najprostszą antenę nadawczo-odbiorczą. 

 

Anteny nadawcze stanowią swoisty tzw. otwarty „obwód drgający”. Obwód staje się 
„otwarty”, to jest przekształca się w antenę, gdy jego długość stanowi istotną część 
długości fali. Jakość anteny jest tym wyższa, im długość jej jest bardziej zbliżona do ¼ 
lub ½ długości fali obwodu, a zaczyna już wydajnie promieniować, gdy jej długość 
przekracza 1/10 długości fali. Antena równie dobrze wypromieniowuje energię jak 
również indukuje w sobie energię, więc może być wykorzystana zarówno do odbioru jak 
i nadawania. Niestety nie istnieje skuteczna antena która mogła by dobrze 
promieniować na wszystkich pasmach (np. krótkofalarskich KF 160-10m). Najczęściej 
wykonuje się anteny na konkretne pasmo radiowe, lub wykorzystuje się bardziej 
złożone anteny, które jako kompromisowe względnie dobrze pracują na kilku pasmach 
radiowych. 



72 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach  

Europejskiego Funduszu Społecznego 

Każda antena ma charakterystyczne parametry: 

- częstotliwość rezonansową (frez) i szerokość pasma, 

- zysk energetyczny (G), 

- impedancję wejściową i rezystancję promieniowania (Rpr), 

- współczynnik fali stojącej (WFS), ang. (SWR), 

oraz dla anten kierunkowych: stosunek promieniowania ku przodowi do 
promieniowania wstecznego F/B i szerokości wiązki głównej w płaszczyźnie pionowej  
i poziomej. 

Częstotliwość rezonansowa anteny jest związana z jej długością i odpowiada 
odpowiednio ¼, ½ długości fali i ich wielokrotnościami, pomniejszona o tzw. 
współczynnik skrócenia. 

Szerokość pasma anteny. 

Szerokość pasma anteny określa się wyznaczając częstotliwości f1 i f2, w których 
poziom promieniowania elektromagnetycznego wynosi 0,707 (1/√2) w stosunku do 
maksymalnego (Erez), czyli odpowiada spadkowi promieniowania o -3dB. Szerokość 
pasma anteny zależy od konstrukcji anteny i jest odwrotnie proporcjonalna do jej 
długości. Przykładowo antena pionowa o długości ¼ długości fali będzie pracować 
bardziej szerokopasmowo niż antena pionowa o długości ½ fali. Używanie w konstrukcji 
anteny tzw. elementów o stałych skupionych (cewki w obwodach anten) zmniejszające 
fizycznie rozmiary anten  powodują radykalne zmniejszenie szerokopasmowości anten. 
W paśmie 80m przy antenach o fizycznej długości 1,5-2m skróconych cewką zawężenie 
pasma może osiągnąć nawet wartość do ok. 4-6 kHz! 

Zysk energetyczny. 

Podstawowym parametrem określającym skuteczność anteny jest zysk energetyczny G. 
Jest to wartość względna, tzn. zależy od punktu odniesienia. W przypadku anteny zysk 
energetyczny jest stosunkiem logarytmicznym natężenia pola zaindukowanego (Eb) lub 
mocy (Pb) w antenie do anteny wzorcowej (Ew, Pw). 

G[dB] = 20 log Eb/Ew = 10 log Pb/Pw 

Zysk można zatem również określić wskaźnikiem, ile razy należy zwiększyć moc  
w antenie wzorcowej w stosunku do anteny badanej, aby natężenie pola z obu anten 
było jednakowe. 

Za anteny wzorcowe przyjęto dwa rodzaje anten: izotropowa – hipotetyczna 
antena ćwierćfalowa, promieniująca jednakowo we wszystkich kierunkach (dBi) 
oraz dipol półfalowy (dBd). Ze względu na to, że zysk energetyczny anteny 
wyrażony w dBi jest o 2,16 dB większy niż zysk anteny wyrażony w dBd  
to ERP = EIRP - 2,16.  
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Analizując opisy techniczne anten należy zatem zwracać uwagę w stosunku do której 
anteny podawany jest zysk – czy w stosunku do (dBd) czy (dBi). 

Przykładowo: zysk energetyczny anteny 5/8 wynosi: G=3,5 dBd=5,64 dBi. 

Pojęcie EIRP i ERP 

EIRP (ang. Effective Isotropical Radiated Power) to równoważna (efektywna, ekwiwalentna) 

moc promieniowana izotropowo. EIRP oznacza moc, jaką musiałaby wypromieniować antena 

(teoretyczna antena o zerowych wymiarach, która emituje fale elektromagnetyczne bez strat, 

jednakowo w każdym kierunku przestrzeni), aby otrzymać taki poziom sygnału w odbiorniku, 

jaki wystąpił przy użyciu do nadawania badanej anteny kierunkowej na kierunku jej 

maksymalnego promieniowania. 

Podstawową jednostką mocy EIRP jest Wat [W]. Często (dla wygody w obliczeniach) 
EIRP wyrażana jest w jednostkach logarytmicznych dBW lub dBm. 

Przykładowo dla mocy 100 mW EIRP wyrażone w dBm wynosi: 10 * log (100mW/1mW) 
= 10 * log(100) = 10 * 2 = 20 dBm 

Dla instalacji nadawczej złożonej z nadajnika, linii zasilającej i anteny, EIRP można 
obliczyć ze wzoru:    EIRP = P - Tk + Gi 

gdzie EIRP i P (moc nadajnika) podane są w dBm, Tk (tłumienie kabla) w dB a Gi (zysk 
anteny w stosunku do anteny izotropowej) w dBi, 

ERP (ang. Effective Radiated Power) to efektywna moc wypromieniowana stosowana 
przy obliczeniach mocy wyjściowej nadajnika względem anteny dipolowej. 

ERP obliczane jest ze wzoru: ERP = 10 * log(P/1mW) 

gdzie P - moc wypromieniowana. 

ERP wyrażana jest w jednostkach dBd. Przykładowo dla mocy100 mW ERP wynosi: 

10 * log(100mW/1mW) = 10 * log(100) = 10 * 2 = 20 dBd 

Dla rzeczywistych układów nadawczych aby obliczyć ERP układu nadawczego należy 

jeszcze uwzględnić  straty wnoszone przez tor nadawczy i zysk anteny. Przykładowo dla 

nadajnika o mocy 50 mW podłączonego do anteny o zysku 12 dBd przewodem o 

tłumienności 0,55 dB/m i o długości 18 m wynosi: 

ERP = 10 * log(50mW/1mW) - 18 * 0,55 + 12 = 10 * 1,70 - 9,9 + 12 = 19,1 dBm 
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Wpływ zysku anteny na energie promieniowania: nadajnik o mocy 5W z anteną o zysku 
ok. 8 dBd wytworzy natężenie pola elektromagnetycznego jak dipol półfalowy i nadajnik 
o mocy ok. 30W. 

Dla zrozumienia powyższych zależności niezbędne jest przedstawienie zasad 
rachunku decybelowego. 

Jak pokazano w przykładzie powyżej, w obliczeniach zysków anten i bilansowaniu mocy 
w układach nadawczych nie bierze się pod uwagę wartości bezwzględnych, lecz ich 
wartości względne (ich stosunki), a dodatkowo wygodniej jest wyrażać wartości 
względne w skali logarytmicznej niż liniowej. 

Wykorzystanie skali logarytmicznej dla porównywania wielkości fizycznych jest 
związane z percepcją ludzkich zmysłów np. ocena głośności dźwięku jest 
proporcjonalna do logarytmu ciśnienia akustycznego na membranie bębenka,  
w związku z tym potencjometry siły głosu mają charakterystykę logarytmiczną. 

Jednostką stosunku dwóch wielkości, wyrażonego w skali logarytmicznej (logarytm 
dziesiętny)  jest decybel [dB].    Jednostką podstawową jest bel [B], przyjęto natomiast 
stosowanie jednostki 10 razy mniejszej (przedrostek decy).  1 [dB] = 0,1 [B] 

 

Decybel 
10 log(x) 

Wartość 
x 

30 1000 
20 100 
10 10 
0 1 

-10 -10 
-20 -100 
-30 -1000 

 

W przypadku ogólnym stosunek dwóch mocy i odpowiadających im napięć można 
wyrazić równaniem: 

Kp = P2/P1 = U22 /R2 x R1/ U22 

P1, P2 – moce w tych samych jednostkach 

U1, U2 – napięcia na rezystancjach obciążenia R1 i R2 

Umownie zakłada się że R1 = R2, dzięki czemu powyższe równania można uprościć. 

Logarytmując uproszczone powyższe równania otrzymujemy: 
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Kp [dB] = 10 log P2/P1 = 20 log U2/U1 

Stosowane równania dotyczące liczenia wzmocnienia napięć i mocy w decybelach: 

G[dB] = 20 log Ub/Uw     (U badane do U wzorca) 

G[dB] = 10 log Pb/Pw       (P badane do P wzorca) 

Przykładowo: wzmacniacz posiada wzmocnienie napięciowe 10 razy.  
Obliczamy ile wynosi to w dB.   
                            Ub/Uw  = 10      log(10) = 1         G = 20 x 1 = 20 [dB] 
Wzmocnienie napięciowe 10 razy = wzmocnieniu napięciowemu  20 [dB]. 

W przypadku napięć i mocy stosuje się przyjęte też umownie poziomy odniesienia 
(wzorce).  
 
W rachunku decybelowy (na oporności 50Ω) przyjęto: dla napięcia 0 [dBμ] = 1 
[μV],                                                     dla mocy 0 [dBm] =1 [mW]. 

i tak przykładowo: 6 [dBμ ] = 2 [μV]; 20 [dBμ] = 10 [μV]; 40 [dBμ] = 100 [μV] 
                             10 [dBm] = 10 [mW]; 20 [dBm] = 100 [mW]; 30 [dBm] = 1[W]         

Przyrost o 6 dB w odniesieniu do napięcia oznacza podwojenie napięcia. 
Przyrost o 3 dB w odniesieniu do mocy oznacza podwojenie mocy. 

W rachunku decybelowym mocy używana jest także jednostka [dBW] i oznacza ona 
odniesienie do mocy odniesienia o wartości 1W i tak:  0 [dBW] = 1 [W].  

Pomiędzy dBm, a dBW zachodzi zależność: P [dBm] = P [dBW] + 30 

Przykładowo: 10 [dBW] = 10W;  13 [dBW] = 20W; 20 [dBW] = 100 [W] 

W rachunku decybelowym możemy określać zarówno zyski jak i tłumienność (straty). 
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Impedancja wejściowa anteny i rezystancja promieniowania. 

Antena połączona z nadajnikiem 
przedstawia dla niego pewne 
obciążenie (odbiornik energii). 
Całkowite obciążenie będzie zawierać 
również składową pojemnościową  
i indukcyjną (składowe bierne). 
Rezystancja wejścia anteny dzieli się 
na rezystancję promieniowania Rpr 

oraz rezystancję strat Rs (nagrzewanie 
się przewodów). Impedancja 
wejściowa (składowa rzeczywista  
i bierna) zależy od częstotliwości, od 
wysokości zawieszenia nad ziemią (od 
wysokości w antenach wieszanych 
poziomo do powierzchni ziemi) oraz 
sposobu zasilania anteny.  

Impedancja anteny ma duże znaczenie przy dopasowaniu anteny do linii zasilającej.  
W radiokomunikacji najczęściej używane są kable koncentryczne o oporności 
falowej 50Ω (jest ona zbliżona do oporności dipola półfalowego). 

Gdy wyjście nadajnika , linia zasilająca antenę (np. kabel koncentryczny) i antena mają 
taką samą oporność to cała moc z nadajnika zostanie wypromieniowana przez antenę 
(zakładając brak strat).   

Jak widać z wykresu największe zmiany rezystancji promieniowania dipola zasilanego  
w połowie długości zachodzą w przedziale 0 - λ/2. Przy realnych do przyjęcia 
wysokościach zawieszenia poziomego dipola półfalowego jego oporność 
promieniowania zmienia się w przedziale 50-75 [Ω] – wartość zbliżona do wartości 
impedancji falowych antenowych kabli koncentrycznych. Jest ona zasilana „prądowo”. 
Przy niskich zawieszeniach poziomych anteny, a co za tym idzie niskiej rezystancji 
promieniowania zaczyna nabierać znaczenia rezystancja strat i spada efektywność 
anteny. Dipol półfalowy zasilany w środku wiszący na wysokości powyżej 4 λ ma 
oporność 75Ω. 

 

Rozkład prądu i napięć w dipolu 
półfalowym zasilanym w połowie 
długości. 
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Współczynnik fali stojącej WFS 

Kiedy oporność obciążenia (anteny) nie jest zgodna z opornością falową kabla 
(np. 50 Ω) powstaje w linii przesyłowej (w kablu antenowym) tzw. fala stojąca. 
Współczynnik fali stojącej (WFS lub ang. SWR) jest określeniem stopnia dopasowania 
anteny do linii zasilającej i nadajnika. Może od przyjmować wartości od 1 do 
nieskończoności ∞. Gdy WFS = 1 cała moc jest wypromieniowana, gdy przyjmuje 
wartość ∞ może to oznaczać zwarcie lub przerwę w kablu zasilającym antenę,  
w tym przypadku nic nie jest wypromieniowywane. 

Gdy WFS > 1 powstaje tzw. fala odbita od anteny, która powraca do nadajnika. Może ona 
przy dużych wartościach powodować zakłócenia z nadajnika lub uszkodzenie nadajnika. 
Przyjmuje się jako graniczną wartość WFS = 3, przy której powinno się eksploatować 
nadajnik. 

WFS można przedstawić wzorem WFS = Za/Zl lub Zl/Za 

Za – impedancja anteny, Zl – impedancja linii (kabla) 

W związku z właściwości transformujące kabli antenowych mogą one mieć wpływ na 
wskazania współczynnika WFS. WFS mierzy się reflektometrem, włączonym najczęściej 
pomiędzy nadajnikiem a linią zasilającą, który mierzy moc padającą (do anteny) i moc 
odbitą (od anteny).  Porównanie tych dwóch wartości daje nam wynik WFS.  

 



78 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach  

Europejskiego Funduszu Społecznego 

 

 

Współczynnik WFS nie określa jednak 
sprawności promieniowania anteny! 

Dlaczego mierzymy współczynnik fali 
stojącej? Współczesne tranzystorowe 
transceivery są tak konstruowane, że 

przystosowane są do „anten” o impedancji 50 Ω. Co to oznacza?... Muszą one widzieć 
taką impedancję od strony linii antenowej, by przekazać maksymalną moc. Niestety taki 
warunek jest rzadko spełniony. By dokładnie przyjrzeć się tematowi, musimy sobie 
wyobrazić, z czego skalda się nasz tor od nadajnika do anteny. Po pierwsze mamy 
właśnie nasz nadajnik (kończący się na gniazdku antenowym transceivera), linie 
antenową (czyli tzw. kabel zasilający – najczęściej koncentryczny 50 Ω) oraz na końcu 
antenę, „widzianą” bezpośrednio przez linię zasilającą. Nadajnik ma impedancję 50Ω jak 
i linia zasilająca ma impedancję 50 Ω. Pozostaje kwestia impedancji anteny.  
Na impedancję anteny jak wyżej już wspomniano składa się składowa czynna  
R (związana z wydzielaną mocą w antenie) i składowa bierna j X (pojemnościowa bądź 
indukcyjna). W prawidłowych warunkach dopasowania składowa czynna powinna być 
równa R=50 Ω, a składowa bierna j X=0Ω. W przypadku niedopasowania nastąpi wzrost 
strat w stopniu końcowym nadajnika, co może w skrajnym przypadku doprowadzić  
do jego uszkodzenia (współczesne transcivery są przed tym zabezpieczone 
automatycznymi układami obniżającymi moc nadajnika). Gdzie zatem jest problem 
skoro nadajnik i kabel ma impedancję 50Ω? Problem najczęściej pojawia nam się na 
styku linia antenowa (kabel zasilający) - antena. Najprostszym przypadkiem jest dipol 
półfalowy. 

Możemy przyjąć, że przy zawieszeniu λ/2 nad ziemią impedancja promieniowania dipola 

półfalowego Zpr = Rpr + j Xpr wynosi Zpr = 73,13+j42,54. Oznacza to, że dipol o długości 

elektrycznej równej połówce fali nie jest w rezonansie na danej częstotliwości.  

Aby go doprowadzić do rezonansu należy go skrócić by skompensować składową bierną  

X = j 42,54. Odcinek, o który należy skrócić dipol zależy od średnicy przewodów z jakich został 

wykonany, a ściślej mówiąc od smukłości tj. stosunku długości fali do średnicy przewodu.  

Po skróceniu otrzymujemy tzw. rezonansową długość anteny. Skracany dipol zmniejsza też 

jednocześnie rezystancję promieniowania Rpr, możemy zatem doprowadzić do sytuacji gdy 

zbliżymy się do impedancji równej nawet 50 Ω, czyli uzyskamy WFS nawet 1,0. Oczywiście na 

impedancję promieniowania anteny wpływają też inne parametry, np. wysokość zawieszenia, 

przewodność gruntu, bliskość innych przedmiotów itp. Wszystko to razem wzięte powoduje,  

że nie wieszamy anten w warunkach laboratoryjnych i u każdego teoretycznie ta sama antena 

będzie się zachowywać inaczej. Wiemy już, że impedancja anteny zależy od jej długości (oraz 

smukłości). Oznacza to, że zmiana częstotliwości nadawania będzie wpływać na dopasowanie 

anteny do linii antenowej, bo sami przecież zmieniamy wtedy parametr długości fali, a antenę 

dopasowaliśmy wcześniej do jednej konkretnej częstotliwości – tzw. rezonansowej! Nie jest więc 
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możliwe by uzyskać WFS = 1,0 w całym paśmie np. 80m pracując na dipolu o małej średnicy 

przewodu. Musielibyśmy cały czas wydłużać, lub skracać naszą antenę, by doprowadzać ją  

do rezonansu przy zmianie częstotliwości nadawania (WFS zmienia się wraz z częstotliwością). 

Dla innych częstotliwości niż rezonansowa antena będzie przedstawiać sobą obok składowej 

rzeczywistej Rpr również składową bierną j X, co jest jej głównym powodem niedopasowania. 

Najważniejsze jest jednak to, że zmiany długości wpływają przede wszystkim na składową bierną 

j X, a w mniejszy stopniu na składową rzeczywistą Rpr! Będziemy mieć jednak cały czas 

niedopasowanie linia zasilająca - antena. Spowoduje to pojawienie się fali odbitej, która wraz  

z falą padającą wywołuje falę stojącą. Do anteny przechodzi zatem „moc” zmieszona o „moc” 

odbitą (jednakże moc odbitą nie należy w żadnym przypadku mylić z mocą strat!), straty to 

jeszcze coś zupełnie innego – to tylko moc odbita. Nasz nadajnik „zobaczy” po prostu to 

występujące niedopasowanie impedancji linia zasilająca – antena (duży WFS) i zachowa się tak 

jakby widział niedopasowanie nadajnik – linia zasilająca, czyli „obetnie” moc. Co zatem zdobić 

by nadajnik nie „obcinał” mocy?... Należy doprowadzić do tego, by nadajnik wdział linię 

zasilającą ze swojej strony jako impedancję 50 Ω i to niezależnie od wielkości WFS w linii 

antenowej, a moc zostanie przekazana do anteny. 

  

W całej tej sytuacji chodzi o skompensowanie pojawiającej się dużej składowej biernej, która jest 

powodem naszego zmartwienia, bo zmiany składowej czynnej są w tym przypadku bardzo małe  

i w związku z tym bez większego znaczenia. Kiedyś, w nadajnikach lampowych kompensację 

składowej biernej zapewniał nam Pi-filtr (nawet w granicach od – 300 do + 300 Ω). Obecnie tę 

rolę przejmuje na siebie tzw. „skrzynka antenowa”.  

 

 

W przypadku używania 
skrzynki antenowej i reflektometru – reflektometr jest wpięty w linie pomiędzy 
nadajnikiem a skrzynką antenową. 

 

Polaryzacja anten 

Polaryzacja anteny wiąże się z polaryzacją fal elektromagnetycznych, co było 
wcześniej opisane. Linie sił pola elektrycznego układają się równolegle do 
promiennika anteny.  

Anteny z elementami poziomymi mają polaryzację poziomą, a z pionowymi 
pionową. 
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Polaryzacja anten ma znaczenie podczas pracy radiostacji na fali przyziemnej 
zwłaszcza w pasmach UKF. Na UKF do łączności FM wykorzystuje się polaryzację 
pionową (promieniowanie anteny dookólne) a na CW i SSB polaryzację poziomą 
(promieniowanie anteny kierunkowe). Przy niezgodności polaryzacji słyszalność 
stacji będzie bardzo słaba lub wręcz niemożliwa. Polaryzacja nie odgrywa już 
takiego znaczenia przy pracy na duże odległości z wykorzystaniem zjawiska 
odbić fali elektromagnetycznej, gdyż ulega wtedy wielokrotnej zmianie 
polaryzacja fal i do odbiorcy dociera fala mieszana z polaryzacją poziomo-
pionową. Na falach krótkich stosuje się zarówno anteny z polaryzacja pionową 
jak i poziomą (łączności CW, SSB i emisje cyfrowe). 

Kąty promieniowania anten.  

Każda antena charakteryzuje się kątem promieniowania wiązki głównej. 
Praktycznie analizuje się kąty w dwóch płaszczyznach: pionowej i poziomej. 

W antenach pionowych charakteryzuje się promieniowanie w płaszczyźnie 
pionowej, gdyż w poziomej (horyzontalnej) mają charakterystykę zbliżoną 
do dookólnej. 

W antenach poziomych charakteryzuje się promieniowanie w obu płaszczyznach.  

Kąty promieniowana anten zależy od ich konstrukcji. W przypadku anten 
pionowych: 

 

Kąt promieniowania anten pionowych ma wpływ na zasięg łączności. W terenie 
otwartym im niższy kąt promieniowania tym dalszy zasięg. W terenie górzystym 
używa się anten o wysokim kącie promieniowania. 
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W przypadku anten poziomych 
wieloelementowych istotnym parametrem jest 
kąt promieniowania w płaszczyźnie poziomej 
(skupienie wiązki). Im wiązka węższa, tym lepszy 
zasięg w danym kierunku (zysk energetyczny G). 

Kąt promieniowania poziomego wyznacza się  
w punkcie przecięcia spadku natężenia pola na 
poziomie – 3 dB w stosunku do maksymalnego 
sygnału.  

  W przypadku dipola półfalowego zawieszonego poziomo charakterystyka 
promieniowania poziomego (horyzontalnego) jest ósemkowa. 
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Anteny stosowane w radiokomunikacji amatorskiej. 

 

Anteny typu "Dipol"  

Najprostszą anteną jest drutowa antena półfalowa, zwana też dipolem półfalowym.  

 

Antena dipolowa składa się z dwóch odcinków drutu dołączonych do końca kabla 
zasilającego antenę (np. antenowego kabla koncentrycznego 50Ω). 

Prosty dipol półfalowy  

Antena dipolowa powinna być zawieszona możliwie z dala od budynków i metalowych 
konstrukcji, wysokość anteny od ziemi powinna być jak najwyższa (pamiętamy  
o wpływie wysokości zawieszenia na impedancję anteny). Można na przykład zawiesić 
antenę pomiędzy dwoma wysokimi budynkami lub pomiędzy budynkiem a wysokim 
drzewem. Fizyczna długość anteny jest nieco mniejsza od połówki fali w wolnej 
przestrzeni. Wpływa na to średnica użytego na antenę przewodu i pojemność własna 
anteny. Z wystarczającą w praktyce dokładnością długość anteny dipolowej można 
obliczyć z przybliżonego wzoru:  

L = 143 / f 

gdzie: 

L - długość anteny w m. 

143 – stała 

f – częstotliwość w MHz 

Do obliczenia należy przyjmować środkową częstotliwość interesującego nas pasma.  
Na przykład dipole półfalowe obliczone na środek pasm 80 i 40 metrów będą miały 
długości:  

3650 kHz (3,710 MHz) = 39 m (2 x 19,5m) 

7100 kHz (7,120 MHz) = 20 m (2x 10m) 
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Po zawieszeniu dokonuje się korekty długości (w związku z tym najczęściej wiesza się 
nieco dłuższe odcinki). Do wykonania anteny należy użyć dostatecznie grubego  
i wytrzymałego drutu (linka w izolacji igielitowej), aby uniknąć kłopotu z ponownym 
zawieszaniem anteny po większym wietrze lub burzy.  

 

Dipol półfalowy - mocowanie połówek dipola i podłączenie do kabla koncentrycznego. 

Antena dipolowa ma maksimum promieniowania w kierunkach prostopadłych do 
anteny, a minimum w kierunku równoległym. 

 

 

Symetryzacja zasilania anten dipolowych 

W przypadku zasilania kablem koncentrycznym anten symetrycznych (jakim jest dipol 
zasilany w środku) powstaje problem asymetrii zasilania, który wywołuje prądy 
asymetrii biegnące po zewnętrznej stronie oplotu kabla koncentrycznego. Prądy 
asymetrii SA przyczyną występowania zakłóceń RTV, a dostając się do nadajnika mogą 
powodować podwzbudzania nadajnika. 

By przeciwdziałać temu zjawisku wykorzystuje się symetryzatory w.cz. – 
transformatory wysokiej częstotliwości wykonane z rdzeni ferrytowych toroidalnych  
z materiałów typu F81 o średnicach 40-60mm. 
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Powyższy symetryzatory 1:1 powinien być stosowany we wszystkich antenach 
dipolowych zasilanych w środku o opornościach zbliżonych do 50 Ω, zasilanych kablem 
koncentrycznym 50Ω przedstawionych poniżej.  

Anteny typu dipol pętlowy - zwinięty  

Na zakresie KF (podobnie jak na UKF) można stosować dipol pętlowy , który ma większą 
szerokość pasma niż dipol prosty przy oporności zasilania 300Ω.  

Stosuje się go przede wszystkim ze względu na dogodną impedancję wejściową  
(R = 240-300 Ω), która pozwala na zasilanie ich wprost „starym” przewodem taśmowym 
TV lub wykonaną we własnym zakresie linią „drabinkową”. Pozostałe parametry są 
podobne do dipola prostego. Dipol pętlowy może pracować tylko w jednym paśmie. Przy 
obliczaniu długości anteny musimy zastosować tzw. współczynnik skrócenia, który  
wynosi K = 0,95. Odległość "e" równoległych przewodów dipolowych przyjmuje się: od 
20= 30 cm na 3,5 MHz, do 5=10 cm na 28 MHz.  
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Antena wielopasmowa "G5RV"  

Antena G5RV jest odmianą anteny dipolowej, zasilaną linią symetryczną 300Ω  
o określonej długości, która stanowi układ transformujący impedancję stwarzając 
względne dopasowanie anteny do różnych pasm krótkofalarskich. Antena dobrze 
pracuje, zwłaszcza na pasmach 80, 40, 20 i 10m. WFS dla pasm 80 do 10 nie przekracza 
1:3. Przedłużeniem odcinka kabla symetrycznego jest kabel koncentryczny 50Ω. 
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Antena typu inverted V (odwrócone "V")  

Jeżeli nie ma możliwości wysokiego zawieszenia poziomej anteny w dwóch punktach 
zawieszenia można postawić maszt, a na nim zawiesić antenę w kształcie odwróconej 
litery "V". Wysokość masztu nie jest krytyczna, ale z praktyki wynika, że nie powinna 

być mniejsza niż 9-10 metrów. 
Kąt rozwarcia ramion dipola 
również nie jest krytyczny. 
Powinien mieścić się  
w granicach 90-120 stopni, ale 
kąty mniejsze również można  
z powodzeniem stosować.  

Dolne końce dipola muszą 
znajdować się na takiej 
wysokości, żeby nie stanowiły 
zagrożenia dla osób tam 
znajdujących się w trakcie 
nadawania. Przyjmuje się (ze 

względów zarówno bezpieczeństwa, jak i warunków pracy anteny), że wysokość 
względem ziemi dolnych końców dipola zawiera się w granicach minimum 3,5 - 5 m. 
Antena jest zasilana kablem koncentrycznym 50Ω przez symetryzator 1:1. 
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Antena typu dipol skośny - "slooper"  

W sprzyjających warunkach można powiesić dipol 
ukośnie. Przy dobrych warunkach propagacji na takiej 
antenie możliwe jest wykonanie bardzo ciekawych 
nasłuchów i łączności o dalekim zasięgu (tzw. DX).  

Dolny koniec dipola musi znajdować się na takiej 
wysokości, żeby nie stanowił zagrożenia dla osób tam 
znajdujących się w trakcie nadawania. Przyjmuje się (ze 
względów zarówno bezpieczeństwa, jak i warunków 
pracy anteny), że wysokość względem ziemi dolnego 
końca dipola zawiera się w granicach minimum 3,5 - 5 
m. Antena jest zasilana kablem koncentrycznym 50Ω 
przez symetryzator 1:1. 

Antena wielopasmowa "W3DZZ"  

Gdy brak jest miejsca na zainstalowanie kilku osobnych anten na różne pasma, 
rozsądnym rozwiązaniem jest zainstalowanie anteny wielopasmowej. Popularnym 
typem takiej anteny oprócz wcześniej już omówionej G5RV jest konstrukcja 
przedstawiona na rysunku poniżej, opracowana przez krótkofalowca amerykańskiego 
W3DZZ. Podane na rysunku wymiary dotyczą pracy anteny w dwóch pasmach 
amatorskich: 80 i 40 m, jednak antena W3DZZ pracuje również zadowalająco  
w pasmach 20, 15 i 10 m. W paśmie 40 m pracuje jedynie środkowa część anteny, gdyż 
odcinki skrajne są odcięte przez równoległe obwody rezonansowe, tak zwane trapy 
(ang. trap - pułapka). Są one zestrojone na środkową częstotliwość pasma 40 m tj. 7100 
kHz. Pojemność każdego obwodu wynosi około 60 pF, a indukcyjność 8,48 μH.  

 

Obwody rezonansowe (trapy) anteny W3DZZ należy wykonać i zestroić bardzo 
starannie. Opisy wykonania takich obwodów zamieszczone są w Internecie, można 
również nabyć takie obwody  w handlu. Antena jest zasilana kablem koncentrycznym 
50Ω przez symetryzator 1:1. 



88 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach  

Europejskiego Funduszu Społecznego 

Antena typu FD-4 – dipol asymetryczny. 

Przesunięcie punktu zasilania anteny o długości 41m w kierunku jednego z jej końców 
tak by była zasilana w 1/3 długości powoduje zmianę właściwości anteny. Zmienia się 
jej oporność wejścia i właściwości pracy na pszczelnych pasmach. Antena ma wtedy 
oporność zbliżoną do 300 Ω dla pasm: 80m, 40m, 20m, 10m. Wymagane jest wtedy 
jednak zastosowanie baluna (transformator magnetyczny w.cz.), który będzie 
transformował oporność falową kabla koncentrycznego 50Ω na oporność anteny 300Ω. 

 

Balun nawinięty na rdzeniu toroidalnym F81 o średnicy 40-60mm. 

 

Anteny typu Long Wire (długi drut). 

Antena „Long Wire” (LW) jest rzeczywiście najprostszą anteną wielopasmową  
o niekrytycznych wymiarach. Aby używać jej z powodzeniem trzeba jednak zadbać  
o uziemienie i dopasowanie. 

Budowa anteny LW. „Long Wire” (LW) to antena utworzona przez pojedynczy przewód 
zawieszony w wolnej przestrzeni, dołączony jednym końcem wprost do uziemionego 
nadajnika lub skrzynki antenowej (ATU). Najczęściej jest on poziomy ale równie dobrze 
może być ukośny, załamany – zależnie od warunków terenowych. Drugim „ramieniem” 
anteny jest przeciwwaga lub uziemienie, w którym płynie prąd porównywalny z prądem 
w antenie. Właściwości uziemienia i przeciwwag w sposób istotny wpływają na 
efektywność anteny. 
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Długość anteny. 

Długość anteny powinna być dostosowana do częstotliwości pracy, a raczej długości fali 
λ. Najkorzystniejsza jest długość odpowiadająca dokładnie wielokrotności λ/2, czyli 
połówki fali, aby antena była w rezonansie. Dla podstawowych 5 pasm amatorskich (80-
10 m) można dobrać długość kompromisową spełniającą ten warunek. Dla pełnego 
kompletu pasm nie da się uzyskać rezonansu na wszystkich częstotliwościach ale proste 
układy dopasowujące pozwalają na zestrojenie anteny o każdej niemal długości. 
Stosujemy więc takie długości, jakie możemy zrealizować w dostępnej przestrzeni 
korygując je ewentualnie pod kątem łatwiejszego dopasowania lub uzyskania pożądanej 
charakterystyki na określonych częstotliwościach. Wpływ długości na parametry anten 
LW jest omówiony dalej. 

Przy obliczaniu długości anteny wychodzimy od długości fali na danej częstotliwości  
i uwzględniamy współczynnik skrócenia. W przybliżonych rachunkach stosujemy 
współczynnik skrócenia K=0.95. Dla anten harmonicznych o długości λ/2 i dłuższych 
można stosować wzór praktyczny: 

L[m]=150 x (n-0,05) / f [MHz] ( n - liczba połówek fali) 

 

W tabeli podano przykładowe długości anten na różnych częstotliwościach dla 
współczynnika skrócenia K=0.95. Tłustym drukiem wyróżniono długości dla 
najpopularniejszego wykonania anteny harmonicznej 41m dla 5 pasm. Warto zwrócić 
uwagę na fakt, że antena zwymiarowana dokładnie na λ/2 dla 3,65MHz na wyższych 
pasmach nie będzie w rezonansie. Antena planowana jako harmoniczna na 5 pasm, 
będzie musiała mieć długość kompromisową np. 41m. Inne przydatne w praktyce 
długości wynoszą odpowiednio: 10,05, 20,5 i 82m. Wszystkie takie anteny na 
najniższym paśmie mają długość λ/4, co wcale nie przeszkadza w ich efektywnym 
wykorzystaniu. 
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Instalowanie anteny Long Wire. 

 

 

Anteny kierunkowe typy YAGI. 

 

Antena Yagi (właściwie antena Yagi-Uda) – antena kierunkowa opracowana przez 
Hidetsugu Yagi i Shintarō Uda z Uniwersytetu Tohoku w Sendai w Japonii. 

Antena tego typu składa się 
z elementu czynnego 
(zasilanego linią od strony 
nadajnika) nazwanego 
radiatorem oraz elementów 
dodatkowych – reflektora 
umieszczonego za 
radiatorem i direktorów (do 
kilkunastu sztuk) 
umieszczonych przed 
radiatorem. 

Anteny typu Yagi mogą być 
wykonane na pasma KF, ale 
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posiadają wtedy duże rozmiary (praktycznie na dolne pasma KF 160, 80 i 40 wykonuje 
się bardzo rzadko przez doświadczonych krótkofalowców).  Najbardziej 
rozpowszechnione są anteny Yagi na pasma UKF. 

 

Anteny te charakteryzują się dużym 
zyskiem rzędu kilku do kilkunastu dB. Jak 
już wcześniej wspomniano antenom Yagi 
przypisuje się charakterystyki 
promieniowania zarówno w poziomie jak i 
w pionie, określając kąt promieniowania 
wiązki głównej. 

Anteny typu Yagi mogą być wykonane na 
pasma KF, ale posiadają wtedy duże 
rozmiary (praktycznie na dolne pasma KF 

160, 80 i 40 wykonuje się bardzo rzadko przez doświadczonych krótkofalowców).   

 

 

 

 
 
 
 
 
Najbardziej rozpowszechnione są anteny 
Yagi na pasma UKF  6m-70cm. 

 

 

Anteny pionowe GP. 

Antena Ground Plane ¼ λ  (w skrócie antena GP) – rodzaj anteny 

dipolowej, w której zastosowano płaszczyznę uziemiającą w celu 

uniknięcia wpływu rezystancji ziemi na jej sprawność. Są to anteny 

pionowe (z polaryzacją pionową). 

Płaszczyznę uziemiającą tworzą zwykle trzy lub cztery pręty 

(przeciwwagi) o długości λ/4, połączone razem i odchodzące od 

podstawy anteny. Promiennik stanowi jeden pręt pionowy również o 

długości λ/4. Liczba i kąt nachylania przeciwwag wypływa na 

rezystancję wejściową anteny. Przy trzech przeciwwagach i kącie 
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nachylenia równym 90° rezystancja wynosi 35 Ω, przy 135° rośnie do 50 Ω, a przy 180° 

antena zamienia się w pionowy dipol prosty osiągając wartość rezystancji 75 Ω. 

Końce przeciwwag powinny być dobrze izolowane od promiennika. Przy dłuższych falach, 

gdy promiennik (maszt) jest wysoki zastosowanie izolatora jest kłopotliwe. Ponieważ dolny 

punkt anteny ma niewielki potencjał względem ziemi, może zostać on uziemiony, a zasilanie 

odbywa się wówczas poprzez układy dopasowania (np. transformator gamma). 
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