
LA RÀDIO PER DINS

INSTRUCCIONS



COM FUNCIONA 
UNA RÀDIO?

Característiques de les ones: amplitud, freqüència, longitud d’ona.

Camps elèctrics i magnètics.

Funcionament d’una emisora de ràdio. 

Ràdio en FM i AM.



CARACTERÍSTIQUES DE LES ONES

                           

Les ones son perturbacions que es propaguen, amb una sèrie
valors que les descriuen i les caracteritzen.



CARACTERÍSTIQUES DE LES ONES

LONGITUD D’ONA (λ): És la distancia entre dos punts del 
medi que es troben en el matéix estat de vibració. (unitat: 
metres m) 

AMPLITUD (A): És la distància que, com a màxim, es 
desplaça cada partícula de la seva posició d’equilibri.
(unitat: metres m) 



CARACTERÍSTIQUES DE LES ONES

PERÍODE (T): És el temps que tarda a produïr-se una 
oscil.lació completa.(unitat: segons s)  

FREQÜÈNCIA (f): És la inversa de període. És el nombre 
d’oscil.lacions completes que es produeixen en un segon. 
(unitat: Hertz 1Hz =1 s-1). 

Les emisores s’identifiquen amb la sera freqüència.



CARACTERÍSTIQUES DE LES ONES

Les ones de radio són ones electromagnètiques, 
juntament amb el llum, les microones, les raids X i les 
ones de televisió. 

Consisteixen en dues ones (una eléctrica i una 
magnètica), que oscilen perpendicularment l’una 
respecte a l’altre. 



CAMPS ELÈCTRICS I MAGNÈTICS

1820, Oersted, descobreix que els corrents elèctrics poden 
generar un camp magnètic (corrent modificava la direcció 
d’una agulla, com si vos una bruíxola) 

 



CAMPS ELÈCTRICS I MAGNÈTICS

Per una altre banda, Faraday va descobrir que el moviment 
d’un imant aprop d’un conductor, generava un corrent elèctric.

Això és la base de la transformació del so en electricitat.



COM ES TRANSFORMA EL SO EN 
CORRENT ELÈCTRICA?

ONES 
SONORES MEMBRANA

presionen mou BOBINA

genera
IMPULS ELÈCTRIC



FUNCIONAMENT D’UNA 
ESTACIÓ DE RADIO

A l’emisora    micros, taules de mescles, reproductors           
són equips de baixa freqüència.

Perquè les ones puguin viatjar prou lluny    s’han de 
modular i amplificar utilitzant equips d’alta freqüència



RÀDIO EN FM/AM

MODULAR? “empaquetar” una ona de baixa freqüència (ona 
moduladora) dins una ona d’alta freqüencia (ona portadora). 
L’ona portadora és el vehícle mitjançant el que es transporta 
toda la información de baixa freqüència.

La freqüència central de l’ona portadora identifica la emisora.



RÀDIO EN FM I AM

MODULACIÓ EN FREQÜÈNCIA (FM)



 RÀDIO EN FM I AM

MODULACIÓ EN AMPLITUD (AM)


