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1 Abstrakt

V tomto projektu se budu snaºit sestrojit jednoduchý model radiového vysíla£e, který bude schopen p°ijímat

zvuk z integrovaného mikrofonu nebo p°es audio jack. Chci dokázat, ºe takové za°ízení je jednoduché na sestrojení

a m·ºe slouºit jako efektivní odposlouchávací za°ízení nebo jednosm¥rná bezdrátová komunikace. Cílem projektu

je sestrojit vysíla£, který bude schopen pokrýt celou budovu B°ehová radiovým signálem v libovolném kmito£tu ve

standartních FM vlnách. V²echny komponenty budou napájeny na plo²ný spoj a cílem je velikost okolo za°ízení

5x5x3 cm, které bude p°ipevn¥né k baterce 9V. Zkou²ka za°ízení bude probíhat p°es Smartphone vybavený FM

p°ijíma£em.

2 Historie

V roce 1864 James Clerk Maxwell matematicky ukázal, ºe elektromagnetické vlny by se m¥li ²í°it volným pro-

storem. Heinrich Hertz studoval Maxwellovu teorii a cht¥l ji prakticky potvrdit. P°i vybíjení Leydenské láhve do

cívky si pov²imnul, vytvo°ení jiskry na druhé vzdálené cívce. Sestavil dal²í prototip vysíla£e a p°ijíma£e elektomag-

netických vln a potvrdil Maxwellovu teorii. // Guglielmo Marconi je povaºován za prvního £lov¥ka, který sestrojil

rádio a dokázal vyslat a p°íjmout signál, který p°ená²el informaci.

3 Amplitudová modulace a frekven£ní modulace

Amplitudová modulace byla pouºita na prvnních za°ízeních a stále se pouºívá na p°enos informací na v¥t²í

vzdálenosti. AM pouºívá frekvence 535 KHz aº 1705 KHz má v¥t²í dosah, je levn¥j²í na pouºití av²ak má hor²í

kvalitu zvuku a neprojde p°ekáºkami. Frekven£ní modulace je sloºit¥j²í na výrobu av²ak má mnohem lep²í kvalitu

p°enosu a projde p°ekáºkami a proto je vhodná na pouºití ve m¥st¥ch. FM pouºívá frekvence 88 MHz aº 108 MHz.

4 Výroba

Sou£ástky jsem pomocí mikro pájky napájel na plo²ný spoj. Nejv¥t²í problém spo£íval ve správném namotání

cívky a pouºití správného materiálu. Namotáním dráty na ²roub jsem dosáhl nejlep²ích výsledk·. Problém je také

s uzem¥ním z toho d·vodu je lep²í drºet mini rádio za negativní £erný drát, který vede do baterky a tím rádio

uzemnit.

5 Testovní a m¥°ení dosahu

P°i testování se p°ehrával do mikrofonu zvuk a postupn¥ se zv¥t²ovala vzdálenost mezi vysíla£em a p°ijíma£em.

Pokud zvuk nebyl srozumitelný a p°ípadná komunikace by nebyla moºná byla zm¥°ena velikost vzdálenosti mezi

p°ijíma£em a vysíla£em.
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6 Záv¥r

Mini Rádio se poda°ilo sestrojit a dokáºe pokrýt poºadovaný prostor. Toto za°ízení nebylo tak jednoduché sestro-

jit, jak jsem si p·vodn¥ mysel a je d·leºité d·kladn¥ spojit v²echny sou£ástky. Smartphone vybavený FM p°ijíma£em

není dosta£ující na zachycení signálnu, z d·vodu ²patného systému lad¥ní. K testu jsme pouºil star²í p°enosné rá-

dio, které zachytilo signál do vzdálenosti l1 = (70/pm5)m bez p°ekáºek a l2 = (50/pm5)m s p°ekáºkami. Cílem

dal²ího projektu je navrhnout vlastní FM vysíla£ a vybavit ho 3.5 audio konektorem, pro vysílání zvukového ma-

teriálu z libovolného za°ízení.
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