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1. Vonalvezetési és domborzati áttekintés 
 
 
Az alábbi tervrajz részleteken elemezhetı a pályatest alatt elhelyezkedı eredeti domborzat, a földmunkák során kialakított magassági 
nyomvonal, valamint a fontosabb mőtárgyak helyzete. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A százhalombattai átjátszó 
telepítési helye 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A dunaújvárosi átjátszó 
telepítési helye 

Az iváncsai átjátszó 
telepítési helye 

A százhalombattai, valamint a dunaújvárosi átjátszó telepítési helye ésszerő kompromisszum a domborzati viszonyok, a kiszélesedı, elágazó útpályák, 
valamint a lehetséges energiaellátás figyelembe vételével. A dunaújvárosi tetıtıl délre fekvı, a dunaújvárosi átjátszó szempontjából takart lejtı az M8 
átjátszóval elérhetı. 
A három (az M8 átjátszóval együtt négy) átjátszó-bázispont mellett sem valósul meg a rádióárnyék-mentes lefedettség. Az optikai átlátás nem feltétlen 
szükséges a rádiókapcsolat meglétéhez, azonban lényegesen magasabb antennatornyokkal a rádiókapcsolat minısége javítható lenne.  



Az M6 autópálya Érd-Dunaújváros szakaszán telepített URH átjátszók besugárzott területének 
vizsgálatakor, a domborzati viszonyok elemzése során az autópálya majdnem egyenes vonalvezetése 
miatt a pályatest hosszanti keresztmetszeti szelvénye jó közelítéssel mutatja a rádióhullámok terjedését 
akadályozó domborzatot. Ez alól kivételt jelent a dunaújvárosi átjátszó viszonylatában a kb. 56-64 km 
szelvények közti szakasz, ugyanis a pályametszet szerint itt rálátás mutatkozik a dunaújvárosi 
átjátszóra, a valóságban viszont a pálya egy kanyarral akkora dombot kerül meg, mint az átjátszó 
telepítési helyéül szolgáló alakzat. Ez a megkerült domb jelentıs takarást, csillapítást jelent a vizsgált 
szakaszon. 
 
A rádióhálózatok méretezése, az összeköttetések tervezése többféle fizikai/matematikai minta alapján 
történik a világban. Elsısorban a domborzati adatokra, fedettségi értékekre és a berendezések mőszaki 
jellemzıire van szükség. A matematikai modellek általános fizikai összefüggéseken nyugszanak, 
amelyek tapasztalati úton szerzett korrekciókkal egészülnek ki. A rendelkezésre álló néhány modell 
közül a hazai gyakorlatban feltehetıen ugyanazt használják a tervezık, ki hagyományos, „kézi” 
számításokkal, ki tervezı szoftverrel. 
A tervezés végeredménye a besugárzási térkép, amely az adott rádió(átjátszó) állomás által lefedett 
területet jeleníti meg. Egy ilyen térkép egy részletét mutatjuk itt meg: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A számítási módszer általánosan elfogadott és használt a nyilvánvaló hibái ellenére is. Legfeltőnıbb 
probléma az, hogy az állomás 3 km sugarú környezetének domborzati viszonyait a valóságos súlyánál, 
befolyásolási tényezıjénél sokkal kisebb mértékben veszi figyelembe. Ez jelentıs mértékben 
torzíthatja a távoli területek számított végeredményét, olyan helyeket is ellátottnak feltüntetve, 
amelyek a valóságban kimaradnak. 
A besugárzási térkép egyébként egy statisztikai függvény, amely a feltüntetett helyek és az idı 
százalékos arányában adja meg a kapcsolat esélyét. A reláció a hazai és nemzetközi elıírások szerint 
50% illetve 10%.  Ez pedig –végletesen leegyszerősítve– azt is jelentheti, hogy a feltüntetett helyeken 
vagy mőködik a rádió, vagy nem. 
 
A vizsgált rendszer tervezésekor két átjátszóval számolva feltehetıen olyan térképek keletkeztek, 
amelyek lefedik a teljes pályaszakaszt. 
Telepítéskor a kivitelezı – feltehetıen a saját tervezıi bázisuk, tapasztalatuk hiányában – mérés és 
ellenırzés nélkül 2 db átjátszóra építette a több, mint 50 km hosszú, dimbes-dombos területen át 
vezetı pálya berádiózását. 
Az iváncsai bázispontnak a diszpécserállomáson kívül az volt a tervezett szerepe, hogy összekösse a 
két átjátszót, vagyis biztosítsa azt, hogy bárhonnan bárhova lehessen rádiózni.  
Ennek érthetıvé tétele érdekében újabb rádiótechnikai fogalmakat kell tisztázni. 



2. Frekvencia csoportok 
 

Egy adóvevı adáskor és vételkor egy-egy, MHz-ben kifejezett, 5 tizedesjegy pontossággal 
megadott frekvencián üzemel. Ezt nevezhetjük csatornának is. 
A szimplex rádió adáskor és vételkor ugyanazt a frekvenciát használja. Egy adott pillanatban vagy 
ad, vagy vesz a rádió, áramkörei felváltva üzemelnek. Jellemzı példa erre a walkie-talkie rádió. 
A félduplex rádió adáskor és vételkor más-más a frekvenciát használ. Egy adott pillanatban vagy 
ad, vagy vesz a rádió, melyet az adásindító gombbal vezérlünk, a rádió áramkörei felváltva 
üzemelnek. Jellemzı példa az átjátszót használó adóvevı.  
A duplex rádió adáskor és vételkor más-más frekvenciát használ. Képes egyszerre adni és venni. 
Jellemzı példája a mobiltelefon, míg a hagyományos rádiótechnikában az átjátszóállomáson kívül 
más alkalmazásban nemigen szükséges és használatos ez a megoldás. Az adás és vétel között 
jellemzıen 10 MHz a frekvenciakülönbség. 
A szimplex és a félduplex rádió egy antennacsatlakozással rendelkezik, a duplex rádió külön 
vevıbemenettel és adókimenettel bír. 
A duplex szőrı passzív alkatrészekbıl álló finommechanikai szerkezet, amely megakadályozza a 
duplex rádió adófokozata által elıállított nagyteljesítményő jel bejutását a vevıfokozatba, ezáltal a 
tönkremenetelt, illetve a vevı túlvezérlését, lesüketülését védi ki. Egyben megoldja a duplex rádió 
két antennacsatlakozásának közösítését egyetlen antennára, illetve antenna rendszerre. 

 
Egy kifogástalan kiépítéső átjátszó duplex rádióból, duplex szőrıbıl (duplexer), antennából vagy 
antennacsoportból, tápellátásból, illetve a környezetállóságot biztosító tokozásból, földelésbıl, stb. áll. 
Ilyen átjátszó a százhalombattai és a dunaújvárosi. Több átjátszót és rádiótechnikai eszközt tartalmazó 
bázisállomásokon a duplexereken kívül más szőrıegységek is alkalmazásra kerülnek, nemegyszer 
nagyobb beruházási értéket képviselve, mint az adóvevı berendezések. 
 
A könnyebb átláthatóság kedvéért a rendszer frekvenciaadatait leegyszerősítettük: 
 

Százhalombattai duplex átjátszóállomás (1.) 
vevıfrekvenciája: 452,100 MHz 
adófrekvenciája: 462,100 MHz 

Az állomás körzetében tartózkodó jármő rádiója félduplex, fordított frekvenciaállású: 
vevıfrekvencia: 462,100 MHz 
adófrekvencia: 452,100 MHz 

 
Dunaújvárosi duplex átjátszóállomás (2.) 
vevıfrekvenciája: 452,200 MHz 
Adófrekvenciája: 462,200 MHz 

Az állomás körzetében tartózkodó jármő rádiója félduplex, fordított frekvenciaállású: 
vevıfrekvencia: 462,200 MHz 
adófrekvencia: 452,200 MHz 
 
Az iváncsai félduplex diszpécserállomás frekvenciaállása az autókéval azonos: 
vevıfrekvencia: 462,200 MHz 
adófrekvencia: 452,200 MHz 
 

Amikor az 1. állomás körzetében forgalmazás történik, akkor a 462,100 frekvenciát kell Iváncsán 
venni, és 452,200 frekvencián a 2. átjátszó felé sugározni.  
Amikor a 2. állomás forgalmát kell 1-re tenni, akkor Iváncsán 462,200 MHz-et veszünk, és a tartalmát 
egy 452,100 MHz-es adóval az 1-nek sugározzuk. 
 

Látható, hogy az iváncsai berendezések mindegyike a 452 mezıben ad, és 462-nél vesz. A 
berendezések zavarmentes üzemét e jeleket szétválasztó duplex szőrıvel lehetett volna biztosítani. 
Ennek alapvetı feltétele a duplex felépítéső rádió alkalmazása, amelynek elkülönül az adó és vevı 
antennabemenete. Sem a megfelelı rádiók, sem a szőrı nem található meg Iváncsán. 
E szőrı hiányában a két átjátszó összekapcsolása során egy állandó sistergı zaj jut be a hálózatba. 



 
 
3. A zőrzavar fokozása: a harmadik átjátszó megjelenése 
 
Láthatóan az iváncsai rádiós szekrényben fellelhetı átjátszó eredetileg nem tervezett, új jövevény. 
Üzembe helyezése a felhasználói elégedetlenség hatására történhetett. Mőszaki kialakítására az 
alacsony költség megcélzása a jellemzı. Erre bizonyíték a talán legolcsóbb adóvevıkbıl összeállított 
„átjátszó”, amely – mivel nem duplex rádió, hanem egy adó és egy másik, vevı funkciójú rádió 
összekapcsolása – nem felel meg a jelenlegi elıírásoknak, nem engedélyeztethetı. Az egységben 
duplex szőrı nem található, bár az üzembe helyezéskor biztosan volt benne. 
 
Bekerült a rendszerbe egy – az elızı számpéldát folytatva – 3. átjátszó. 
 
Iváncsai átjátszóállomás (3.) 
vevıfrekvenciája: 452,300 MHz 
adófrekvenciája: 462,300 MHz 

Az állomás körzetében tartózkodó jármő fordított frekvenciaállású (és ugyanilyen lett a 
diszpécser is): 
vevıfrekvencia: 462,300 MHz 
adófrekvencia: 452,300 MHz 

3. Átjátszó adó 
TX: „462,300” 

3. Átjátszó vevı 
RX: „452,300” 

„Észak” bekötı 
TX: „452,100” 
RX: „462,100” 

„Dél” bekötı 
TX: „452,200” 
RX: „462,200” 

Diszpécser rádió 
TX: „452,300” 
RX: „462,300” 

Az iváncsai rádióállomás 
vezérlırendszerének állapota  

2009. 10. hóban 



Látható, hogy ezek után már az elvi esély sincs meg a zavarmentes, jó érzékenységő berendezések 
üzemeltetésére, hiszen, miközben pl. a dunaújvárosi forgalmat vesszük a bekötırádióval 462,200-n, 
Batta felé adunk 452,100-n, és helyben adunk 462,300 MHz-n. 
Vagy, ha Iváncsa körzetét vesszük 452,300 frekvencián, adni kell 452,100-n é 452,200-n is!  
Tehát megjelentek a vétellel megegyezı frekvenciaállású adások is a bázisponton úgy, hogy az 
antennák között mindössze1-2 méter távolság van. 
Az iváncsai átjátszót fizikailag el kellett volna távolítani az ingatlan legtávolabbi pontjára. Mivel az 
átjátszó a bekötı rádiókkal is szervesen kapcsolódik, vezetékes, vagy vezeték nélküli eszközökkel 
lehetett volna a vezérlést átjuttatni. 
Felismerve és tapasztalva a problémákat, a kivitelezı próbált változtatni a helyzeten. Elképzelhetı, 
hogy az általunk végzett bemérés során alacsonynak ítélt átjátszó-adóteljesítmény nem meghibásodás, 
hanem a kivitelezı zavarcsökkentési kísérletének eredménye. A továbbiakban az antennák közti 
távolság növelésével próbálta orvosolni a helyzetet. Ekkor következhetett be az oszlop megtoldása 
néhány méterrel. Az antennák közti csatolás csökkentése érdekében a korábban megfelelıen használt 
iránysugárzó helyett körsugárzó került az árboc tetejére, ami kifogásolható a kisebb nyeresége, 
valamint az érdektelen irányokba való felesleges sugárzás miatt. 
Az átjátszóhoz tartozó, valamint a bekötırádiók antennáinak eltávolítása a mőködıképesség látszatát 
eredményezte. Ezen felbátorodva – mivel már két antenna állt rendelkezésre – kármentési célzattal a 
duplex szőrı (ha volt egyáltalán) kikerült a rendszerbıl, az átjátszó vevıje az új körsugárzóról, az 
adója a „régi” iránysugárzóról üzemel a mai napig. 
 
A jelenlegi mőszaki megoldás mellett az átjátszó a környezetében lévı, közeli frekvenciákon sugárzó 
adók miatt túlvezérlıdik, elveszti érzékenységét, a vételkészsége lecsökken, vagyis csak a közeli 
állomásokat veszi.  
Még zavarhatás nélkül is, az adó és vevıantennák nyereség-különbsége miatt az adás-hatótávolság és 
vétel-hatótávolság között különbség keletkezik. Ezeknek, összességében az a hatásuk, hogy a 
szkennelıs Motorola rádiók megtalálják, kiválasztják az iváncsai bázist, de a kezelıi bejelentkezés 
eredménytelen lesz, mert az átjátszó vevıje „gyengébb”, mint az adója. 
 
 
 
4. Az iváncsai átjátszó mérése 
 
Az elızı pontban leírtakat, mint feltételezéseket ellenıriztük az alábbi módon: 
 
Egy elegendıen kis jelet is létrehozó, változtatható teljesítményő szignálgenerátort, mint távoli adót 
helyeztünk üzembe az iváncsai átjátszó mérésre. Antennaként egy rögzített helyő, negyedhullámú 
antennát használtunk. 
Megkerestük az a jelszintet, amely mellett az átjátszó-bekötırádió komplexum stabilan mőködött, a 
kontrollvevın hallottuk az átjátszó adását. Ezek után lekapcsoltuk a bekötırádiókat, és ismét 
megkerestük a stabil átjátszás határát. 
Harmadik lépésben lekapcsoltuk az átjátszó adórádióját is, és csak a vevırádiót hallgattuk, a saját 
hangszóróján. Megkerestük a zajzár nyitásához szükséges jelszintet, amely egyben az adó 
elindulásának küszöbe lenne, ha lenne duplex szőrı a rendszerben. 
Az eredmény a következı: 
 
Lekapcsolt bekötırádió esetén 12 dB, lekapcsolt adó esetén 26 dB érzékenység javulás volt mérhetı. 
A többszöri ellenırzı mérések 1 dB-n belüli, hasonló eredményeket adtak. 
Tehát közel 500-szor kisebb jelet is képes lenne venni az átjátszó, amennyiben megfelelı 
kiépítettséggel rendelkezne. Ez pedig 10 km-es nagyságrendben változtatná meg a vételkészségét. 
Tehát igazolódott a feltételezett elsüketülés. 
 



5. Frekvencia anomáliák, hatósági ügyek 
 
A jelenlegi, valós frekvenciaadatok, mérés alapján: 
 
Százhalombattai átjátszó: 
RX: 452,400  TX: 462,400 
 
Dunaújvárosi átjátszó: 
RX: 452,375  TX: 462,375 
 
Iváncsai átjátszó: 
RX: 452,1625  TX: 462,1625 
 
M8 átjátszó 
RX: 452,025  TX:462,025 
 
4. a. A rendelkezésünkre bocsátott Rádióengedély másolat az iváncsai állomást nem tartalmazta, 
azonban nem zárható ki, hogy létezik aktuálisabb engedély is. 
 4.b. A160 MHz-es, valamint a 450 MHz-es frekvenciatartomány 2008-2009. évek során átrendezésre 
kerül, minden rádióengedélyt meg kell újítani. Az eljárást az engedély tulajdonosnak kell 
kezdeményezni, de a lejáró engedélyekre a hatóság is figyelmeztetést küld ki. Várhatóan, és legalább a 
három tizedesjegy végzıdéső frekvenciák helyett más frekvenciát ad ki a hatóság. 
A frekvenciaváltás eredményezhet olyan szerencsétlen állapotot, hogy a jelenleg a mőködés határán 
imbolygó rendszer az új frekvenciák alkalmazásával összeomlik. 
4.c. Az iváncsai, valamint az M8  telephelyő átjátszó berendezése nem engedélyeztethetı, a hatósági 
típuslistán a Motorola CM140 mobilrádióként, és nem átjátszó-építıelemként szerepel. 
 
 
6. Átgondolatlan CTCSS alkalmazás 
 
A CTCSS (Continous Tone Code Squelch System: állandó-hang kódos zajzár rendszer) általánosan 
alkalmazott, a rádióberendezésekben gyárilag meglévı, a rendszergazda által aktiválható és 
paraméterezhetı megoldás az elektromos berendezések, illetve idegen rádiórendszerek zavarhatásának 
csökkentésére. A mőködı rádióadó (akár a felhasználói rádió, akár az átjátszó) az adásperiódusa alatt a 
beszéd- és jelzéshangokon kívül folyamatosan sugároz egy nem-, vagy alig hallható 
alacsonyfrekvenciás jelet is, ami azonosítja a rendszert, valamiféle „barát-nem barát” választási 
lehetıséget adva a vevırádióban a vett állomás megszólaltatására, vagy kizárására. Amennyiben a 
ténylegesen vett jel azonos a programozás során elvártként beállítottal, akkor a készülék megszólal. 
A rendelkezésre álló hangtartomány 70 és 250 Hz közötti, szabványos értékekkel, vagy egyéni 
beállítási lehetıséggel. 
A rádióberendezések vevıfokozatai ezt a hangot megmérik, és egyezés esetén a beszédhang 
megjelenik a kimeneten, illetve az átjátszók aktivizálódnak. 
Mőszaki okok miatt a hang felismerése kb. 30 periódus alatt következik be, tehát 70 Hz 
felismeréséhez 0,3 másodperc, 250 Hz felismeréséhez kevesebb mint 1/3 idı szükséges. 
Egy olyan láncolatban, mint pl. mobil a pályán - M8 átjátszó – Dunaújváros – Iváncsa – 
Százhalombatta - mobil a pályán ez a folyamat ötször zajlik le, és az egyéb kapcsolási idıket is 
beszámolva kínosan hosszú várakozási idı alakul ki. (A készülékazonosító trilla késleltetése jelzi azt 
az idıt, amikor már várhatóan feléledt a rendszer.) 
A rendszerben alkalmazott 186,2 Hz azonosító frekvencia nem a leghatékonyabb választás. 
Magasabb frekvenciát választva gyorsabbá válna a hívások felépülése. 
Átjátszó-láncolatok esetében további gyorsítási trükköket is szokás alkalmazni, ezeknek itt nem 
találtuk nyomát. 



7. Szkennelés, de csak részben 
A Motorola berendezések automatikusan megkeresik az aktív átjátszót, mivel az átjátszók 
periódikusan adásra kapcsolódnak, és a Motorola rádiókban ez a szkennelı funkció aktiválva lett az 
üzembe helyezéskor. Ez így jó, leszámítva az iváncsai állomásra történı feljelentkezés nehézségeit. 
Az Icom rádióknál a vélhetıen aktuális átjátszót kézi beavatkozással kell kiválasztani, amit vagy 
elfelejtenek, vagy nem. 
Az Icom IC-F210 berendezések is tudják ezt a fajta keresést, apró hardver kiépítést igényel: a 
mikrofontartót földelni kell: vagy az autókarosszériához, vagy a negatív áramvezetékhez, vagy a rádió 
házához kell vezetékezni, és természetesen a rádióban a funkciót el kell indítani.  
Hatására a tartóra visszahelyezett mikrofon a keresést automatikusan elindítja. 
 
8. Motorola vagy Icom? 
Bár tagadhatatlan, hogy a Motorolának behozhatatlan elınye van minden más rádiógyártóval 
szemben, ebben az adott esetben a Motorola készülékek favorizálására elıadott érvek nem állják meg 
a helyüket: szkennelni az Icom is tud, és hiába jobb a Motorola vételi érzékenysége, ha az átjátszó 
viszont süket – legalább is az iváncsai mindenképpen. 
 
 
9. Konklúziók és teendık 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pécs, 2009. október 16. 
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