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Varianta UP konvertoru
v provedení SMT
Schéma zapojení tøetí varianty
s SMD souèástkami je na obr. 26. Des-

ka s plonými spoji je na obr. 26 a 27,
rozmístìní souèástek na obr. 28. Na
obr. 29 je fotografie osazené desky. Pøi
pájení ji nelze pouívat klasické metody, ale doporuèuji pøed zahájením prací

Obr. 25.
Schéma
zapojení
konvertoru
v provedení
SMT

se SMD obvody nahlédnout na jeden
nebo více videonávodù na YouTube
(napø. [19]) nebo nìjaký návod v èetinì. Získané poznatky si mùete procvièit napøíklad na nìkteré z vyøazených
desek z poèítaèe. Pouívejte pájecí
vodu pro SMT nebo pájecí ele, které
po ohøevu odstraní zoxidované vrstvy na
povrchu pájecích ploek souèástek
a pájka pak snadno pøilne. Pájení by
mìlo být rychlé. Ne vechny souèástky
SMD snáejí dlouhodobý ohøev, napøíklad v zapojení konvertoru pouité SMD
cívky. Také se stává, e pájecí ploka
na SMD souèástce je pokryta jen velmi
slabou vrstvou kovu a pøi ohøevu a pøílivu pájky se v ní kov èásteènì nebo úplnì rozpustí a vznikne v lepím pøípadì
studený spoj. Na závìr osazenou desku
dùkladnì omyjeme od zplodin pájení
etanolem nebo isopropylem. V zapojení
nejsou nastavovací prvky, pouze se
pøesvìdèíme o pøítomnosti napájecího
napìtí na oscilátoru (vývod 4). Pokud
vlastníme osciloskop, ovìøíme si tvar
a amplitudu signálu (vývod 3). Napájení
5 V pøi testu oscilátoru nemusíme odebírat z USB portu poèítaèe, pøivedeme
si externí pøes pájecí body JP3.
Jak ji jsem zmínil, zakoupený pøijímaè DVB-T doporuèuji nejprve vyzkouet s pùvodním software od výrobce.
Pokud je pøijímaè funkèní, mùeme pøistoupit k úpravám. Z plastového pouzdra opatrnì vyjmeme desku a z ní odpájíme vstupní konektor i výstupní USB
konektor. Takto upravenou desku pøijímaèe vloíme do urèeného prostoru UP
konvertoru (obr. 18 a 20) a vzájemnì
v pájecích plokách J8 (J9) a J6 tyto
dva moduly propojíme. Výstup z UP
konvertoru do otvoru po anténním konektoru pøijímaèe je orientován do dvou
pozic J8 nebo J9, to abychom mohli pouít rùzná velikostní provedení DVB-T
pøijímaèe. Pokud DVB-T pøijímaè plánujeme pouít i pøi jiných experimentech,
mùeme té zvolit rozebíratelné propojení s konvertorem, za podpory vhodných kvalitních MCX konektorù.

Mechanická konstrukce
UP konvertor mùeme provozovat
bez krytu, ovem s rizikem znièení statickým výbojem, který si na svou pøíleitost èasem poèká. Lépe, kdy UP konvertoru uijeme sluivý kabát. Zvolíme
nìkterou z kovových skøínìk nebo krabièky, zhotovené z pøíøezù oboustranné-

Obr. 28. Rozmístìní souèástek konvertoru SMT

Obr. 26. Deska s plonými spoji konvertoru - horní strana
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Obr. 27. Deska s plonými spoji konvertoru - spodní strana
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ho kuprextitu FR4, tlouky 1,5 mm.
Sám jsem pouil skøíòku BOPLA ALUBOS 600 (viz titulní obrázek), kam se
vechny komponenty bez potíí vely
a jetì se nabízejí vodicí lity pro dalí
patro s experimentální DPS. Doporuèuji
hliníkovou skøíòku ALUBOS, která bude
lépe odvádìt teplo z pøijímaèe DVB-T
sáláním, nebo vedením. Druhá metoda
chlazení je podstatnì úèinnìjí, ovem
vyaduje nìkolik komponentù navíc: vodivé termolepidlo a dvojici bronzových
páskù vytvarovaných do oblouku. Pásky
jsou na jedné stranì pøilepené na povrch vstupního obvodu R820T a pøevodníku RTL2832U a na stranì druhé mají
mechanický kontakt s horní èásti hliníkové skøíòky.

Obr. 29. Fotografie osazeného UP konvertoru SMT

Volba programového vybavení
pro provoz SDR
Pokud jsme v první fází seznamování
s DVB-T pøijímaèem instalovali program,
poskytovaný výrobcem, doporuèuji ho
z poèítaèe odstranit. Pro softwarové rádio existuje celá dlouhá øada volnì iøitelných programù. Aktuální pøehled naleznete na http://sdr.ipip.cz/software
[20] nebo http://www.rtl-sdr.com/big-listrtl-sdr-supported-software/ [21]. Vyzkouel jsem jich øadu (SpectraVue/SDradio/Winrad/WRplus/HDSDR...). Kadý
z programù nabízí jinou plejádu speciálních funkcí, rùznou podporu SDR pøijímaèù. Mnohé programy jsou urèeny jen
pro konkrétní jeden typ SDR pøijímaèe,
jiné nabízejí pøedvolbu na øadu pøijímaèù amatérské i profesionální konstrukce.

Instalace sw SDR#,
struèný popis

Obr. 30. Sloka SDRSHARP po dokonèení instalace
zici zdarma, ale pokud se vám to nelíbí,
zvate poskytnutí daru jejich autorùm,
i autorùm mnohých pluginù, zaslouí si
to.
Instalace programu SDR# je relativnì snadná, potøebujeme k ní vak internet a chu uèit se nové postupy. Upozoròuji, e RTL-SDR není plug and play
zaøízení. Musíme mít dostateèné schop-

nosti uskoteèòovat základní poèítaèové
operace, jako rozbalování ZIP souborù,
instalace softwaru, pøesouvání a kopírování souborù a mít motivaci se uèit pouívat nový software. Vá poèítaè by mìl
mít pro práci s programem SDR# nejménì dvoujádrový procesor. To zaruèí,
e i vìtina dalích SDR programù bude
pracovat hladce.

Nakonec jsem byl nejvíce spokojen
s programem SDR# (SDR Sharp), jeho autorem je Youssef Touil a je k dispozici na adrese http://www.sdrsharp
.com [22]. Instrukce pro instalaci jsou
obsaeny v souboru [23]. Je chvályhodné, e programy jsou pøevánì k dispo-

Obr. 31. Zatrhnout List All Device

Obr. 32. Zadig a volba RTL SDR

Obr. 34. Nastavení SDR na pásmu 20 metrù
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vyzkouí napøíklad anténu Long Wire, nebo
dalí z plejády antén, které jsou urèeny
pro krátkovlnné pásmo. Na internetu
naleznete dostatek anténaøské inspirace.

Závìr

Obr. 33. SDRSharp_okno1
Po staení instalaèního balíèku sdrinstall.zip z adresy [24] a jeho rozbalení
spustíme dávkový soubor install.bat,
který vygeneruje adresáø SDRSHARP
s aktuální verzí SDR# a aplikaci Zadig
(obr. 30) . V pracovním adresáøi programu sdrsharp spustíme program Zadig
a v oknì (obr. 31) nejprve zatrhneme
poloku List All Devices, pak vybereme SDR zaøízení (obr. 32) a doinstalujeme jeho ovládaè, v mém pøípadì to je
REALTEK 2832U Device.
Pøed prvním pouitím programu SDR#
je nezbytné nainstalovat ovladaèe pomocí programu Zadig, který nalezneme
ve sloce SDRSHARP. Pøi instalaci mùeme nahlédnout na adresu [25] a [26],
kde zvlátì zaèáteèníci najdou uiteèné
rady a upozornìní. Podrobný popis naleznete také na mých stránkách http://
www.emgo.cz/sdr/.

Zprovoznìní SW ve spolupráci
s UP konvertorem a DVB-T
Po dokonèení instalace ovladaèù propojíme kabelem výstup UP konvertoru
s USB vstupem poèítaèe. Z pracovního
adresáøe SDRSHARP spustíme aplikaci SDRSharp.exe, která po naètení do
operaèní pamìti zobrazí pracovní okno
(viz obr. 33).

V programu SDR# (SDRSharp) nejprve zvolíme v záloce SOURCE aktuální zaøízení SDR. V naem pøípadì to
bude RTL -SDR/USB, které nalezneme
v menu SOURCE, viz obr. 33. Podle
zvoleného kmitoètu hybridního oscilátoru v UP konvertoru nastavíme SHIFT
v jednotkách Hz. To je formální posuv
zobrazovaného kmitoètu tak, abychom
na displeji SDR èetli skuteèný pøijímaný
kmitoèet.
Pøíklad: Signál na anténním konektoru konvertoru bude v rozsahu 0 a
30 MHz, SHIFT nastavíme na kmitoèet
- 50.000.000 Hz, oscilátor = 50 MHz,
signál na výstupu konvertoru = 50 a
80 MHz, zobrazovaný kmitoèet bude
0 a 30 MHz. Nastavení dalích parametrù je díky autorovi programu velmi
intuitivní (obr. 34, 35). Zde se v plné
síle ukáe, jakým pøínosem je princip
SDR rádia i v tak zjednodueném provedení.

Anténa
Ke vstupnímu konektoru konvertoru
nyní pøipojíme anténu. V elementární
fázi postaèí kus drátu rozvìeného
v HAM shacku. Doporuèuji vak postavit nìkterou z rámových antén, které
lze provozovat i na pracovním stole
nebo v exteriéru. Kdo má prostor - nech

Obr. 35. SDRSharp nastavení RF Gain v pásmu 40m
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Lze bez nadsázky tvrdit, e SDR je
budoucností rádiové komunikace. Pro
nás radioamatéry pøináí monosti, kterých pøi klasické konstrukci rádiových
pøijímaèù jen tak snadno a levnì nedosáhneme.
SDR pøijímaèe mají pøed sebou nespornì otevøenou cestu, jejich vývoj
bude podporován pokrokem v souèástkové základnì (rychlé pøevodníky A/D,
digitální signálové procesory). Lze oèekávat dalí integraci a miniaturizaci jednotlivých èástí. Doufejme vak, e nám
zùstane prostor k bastlení, e se objeví nové nápady, jak tomu bylo neèekanì
v pøípadì televizního modulu DVB-T.
Bastlíø je jedinec, který, zahloubán
a ukryt v nejrùznìjím elektronickém
harampádí, listuje katalogy souèástek
(dnes spíe googluje na internetu) a vymýlí nové èi inovuje starí konstrukce
svých kolegù. To jsem si pøeèetl v úvodních slovech na webu studentského klubu SiliconHill sídlícího na strahovských
kolejích v Praze. Klub zastøeuje fungování zájmové místnosti zvané bastlírna, co je elektromechanická dílna
dostupná vem èlenùm klubu. Projekt
MacGyver - bastlíøi SH vznikl v akademickém roce 2006/2007... Více naleznete na http://macgyver.sh.cvut.cz/ [30].
Skvìlý nápad, který studenti v prùbìhu
let dovedli a rozvinuli k dokonalosti.
Oceòuji monost obrátit se na správce
klubu pøes hlavní komunikaèní kanál
[31] a poradit se o øeení vaich informaèních potøeb. Klub poøádá pravidelnì
i semináøe, zaujalo mne téma vìnované
napájecím subsystémùm elektronických obvodù. Øeè byla o tom jak navrhnout napájení vaeho zaøízení. Na co si
dát pozor a co v ádném pøípadì nedìlat.
Nae hobby - elektronika a radiotechnika má krásnou vlastnost, e se
nemusíme brát pøíli vánì. Nejsme výrobci spotøebního zboí, kteøí se spotøebiteli hrají hru, které se nemusíme zúèastnit, snad jen v situaci, kdy zcela
funkèní výrobek, napøíklad jen s promáèknutým displejem, je vyøazen
z akce. Takový mrtvý kus je pro nás
zdrojem souèástek a inspirací k pøemýlení, co z tìch nabytých souèástek
sestavit. Nedávno jsem v internetovém
tisku zachytil zprávu, kdy v Jihlavì ji
potøetí uvízl v kontejneru na elektronický
odpad estnáctiletý chlapec z jihlavského dìtského domova. Je to zábavná
zpráva, kdyby v sobì nemìla závaný
podtext. Asi by bylo vhodné, kdybychom
poskytli technickým kroukùm informace, kde lze souèástky získat dùstojnìjím zpùsobem, ne za pomocí hasièù,
kteøí chlapce z Jihlavy s hrstí elektroodpadu v ruce vyproovali z kontejneru.
Sám, pokud je to jen trochu moné, takové dùstojnìjí pøedávání souèástek

Obr. 36. Pøehledový snímek
publikovaných konvertorù
L2
470 nH, 1210
L3
820 nH, 1210
L4
56 nH, 1210
L5
33 nH, 1210
L6
47 nH, 1210
L11, L12
10 µH, 1206, tlumivka
MIX1
ADE-1 Mini-Circuits
D1
LED, 3 mm, SMD
D2
BAS40-04
J1 a J10
jumpers
USB1
konektor USB1X90B
OSC oscilátor, 50 MHz/TTL, SMD/5 V
K1 SMA konektor female, SMA-KON/90
Deska s plonými spoji oboustranná
45 x 94 mm, materiál FR4, tl 1,5 mm
Skøíòka BOPLA ALUBOS ABP 600-0100

Odkazy na internetu

zprostøedkovávám. Zúèastnil jsem se
jako divák konkursu na pracovní místo
servisního technika v oboru prùmyslové
elektroniky. Po zdárné teoretické èásti
konkursu se skupina uchazeèù o zamìstnání vìnovala praktické èásti. Valná vìtina z nich uchopila pájeèku poprvé do ruky a jiní nebyli v termínu
patnácti minut schopni vyjmout z DPS
souèástku. Na dotaz jednoho uchazeèe,
absolventa vysoké koly, jsem dostal
odpovìï, e v servisu oèekával práci
s programy EXCEL a WORD za klávesnici poèítaèe a nikoliv s pájeèkou v ruce.
Moná, e moje publikace nìkoho
z vás inspiruje a pøijme pestré zdroje informací, pájeèku, schéma, souèástky
a pùjde do toho. Hrát si s mnoha variantami problematiky SDR se pøímo nabízí.

Seznam souèástek
UP konvertor I
R1, R3
100 Ω
R2, R6
68 Ω
R4
1,2 kΩ
R5
4,7 kΩ
R7
2,2 Ω
C1, C10,
C12, C14
100 nF
C2, C4,
C6, C8
100 pF
C3, C9
10 pF, neosazovat
C5, C7
56 pF
C11, C16
10 µF/10 V
C13
100 µF/10 V
C15
1 nF
L1, L2, L3
150 nH, (viz text)
TL1, TL2, TL3 10 µH
MIX1
QN75601, smìovaè TESLA
T1
BFR93, SOT-23
D1
LED, 3 mm
J1 a J7
jumpers
USB1
konektor USB1X90B
OSC oscilátor, 50 MHz/TTL (viz text)
K1 F konektor female F-KON/90
Deska s plonými spoji oboustranná
45 x 94 mm, materiál FR4, tl 1,5 mm
Skøíòka BOPLA ALUBOS ABP 600-0100

UP konvertor
se samonosnými cívkami
R1, R3
100 Ω
R2
68 Ω
R4
1,2 kΩ
C1, C10,
C12
100 nF
C2, C8
56 pF
C3, C5,
C7, C9
0 pF, neosazovat
C4, C6
180 pF
C11
10 µF/10 V
C13
100 µF/10 V
L1 330 nH, drát CuL o prùmìru 0,5 mm,
11 závitù, trn 5 mm)
L2, L3 390 nH, drát CuL o prùmìru 0,5
mm, 13 závitù, trn 5 mm)
TL1, TL2
10 µH
MIX1
QN75601, smìovaè TESLA
D1
LED, 3 mm
D2
BAS40-04
J1 a J7
jumpers
USB1
konektor USB1X90B
OSC oscilátor, 50 MHz/TTL (viz text)
K1 SMA konektor female, SMA-KON/90
Deska s plonými spoji oboustranná
45 x 94 mm, materiál FR4, tl 1,5 mm
Skøíòka BOPLA ALUBOS ABP 600-0100

UP konvertor v provedení SMT
R1, R3
R2
R4
R5
C1, C24, C26
C2, C8
C3, C5, C7
C9, C19, C20
C4, C6
C10, C11, C13
C14, C16
C15
C17, C18
C21
C22
C23,
C25, C27
L1, L9, L10

100 Ω, 1206
68 Ω, 1206
2,2 Ω, 1206
2,2 kΩ, 1206
100 nF, 1206
56 pF, 1206
0 pF, neosazovat
150 pF, 1206
22 pF, 1206
47 pF, 1206
82 pF, 1206
1 nF, 1206
18 pF, 1206
10 nF, 1206
33 µF/10 V, 1206
330 nH, 1210
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