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Circuit Design je japonský
výrobce kvalitních rádiových
modulů. Specializuje se na ná-
vrh a výrobu vysílačů, při-
jímačů, transceiverů, rádio-
vých modemů a audio modulů
v bezlicenčních krátkovlnných
pásmech. Díky nízkému vy-
sílacím výkonu, vysoké
citlivosti, úzkém pásmu
a použití diskrétních
součástek v kompakt-
ním kovovém pouzdře
mají moduly vynikají-
cí vlastnosti, dlouhý
dosah a nízkou spotře-
bou proudu. Jsou vhod-
né pro průmyslové aplika-
ce, bezdrátové říze-
ní, telemetrii, alarmy,
zabezpečovací tech-
niku. Uplatnění na-
jdou všude tam, kde
je požadován bezdrá-
tový přenos dat s vy-
sokou spolehlivostí.

Vysílače, přijímače
a transceivery
Moduly obsahují pou-
ze optimalizovanou
vysokofrekvenční část. Uživa-
tel je může připojit k libo-
volnému zařízení a použít li-
bovolný protokol i své vlastní
digitální kódování a ovládání.

Použita je modulace FSK
s možností volby 11, 32 nebo
128 kanálů s krokem 12,5 nebo

25 kHz a odstupem 25 kHz.
Frekvenční syntezátor PLL/VCO
řízený mikrokontrolérem umož-
ňuje dosažení lepších para-

metrů než
nabízejí

obdob-

né RF moduly s rezonátorem
SAW.

Výstupní RF výkon je volitel-
ně 1, 5 nebo 10 mW, dosah sig-
nálu až 600 m a přenosová rych-
lost volitelně až 9600, 4800 nebo
2400 b/s. Přepnutí Tx/Rx u trans-
ceiverů trvá typicky 15 ms.

Existuje i miniaturní levné
jednokanálové provedení s roz-
měry vysílače 22×12×6 mm
a velmi nízkou spotřebou
proudu.

RF modemy
Rádiové modemy pro obou-
směrný přenos sériových dat
se ovládají pomocí příka-
zů. O protokol a řízení RF ko-
munikace se uživatel starat
nemusí.

Pro předávání dat i příka-
zů mají modemy jednoduché
rozhraní UART s rychlostí
max. 57,6 kBd. Příkazy jsou
navrženy speciálně pro bez-
drátové aplikace (řízení, komu-
nikace, datové přenosy atd.).
Umožňují jednoduše měnit

RF kanál (64 nebo
127 kanálů po kro-
cích 25 kHz ne-
bo 12,5 kHz), pa-
rametry rozhraní
UART apod.

Modemy plní
i další funkce, jako
jsou korekce chyb,
opakovač a auto-

matické zpětné potvrzení. Tak
lze snadno realizovat jednodu-
ché úlohy i rozsáhlé síťové
systémy.

Modemy mají výstupní vý-
kon 1 a 10 mW, dosah až 600 m
a přenosovou rychlost 4800 ne-
bo 9600 b/s.

K modemům jsou k dispozi-
ci desky realizující různá roz-
hraní (RS232, USB, Ethernet).

RF audio moduly
Moduly jsou určeny k vysoce
kvalitnímu bezdrátovém přeno-
su analogového zvukového sig-
nálu z mikrofonního vstupu
vysílače na audio výstup přijí-
mače. Jsou vybaveny systémem
pro snížení šumu, včetně kom-
pandéru a expandéru. Jednoka-
nálové provedení je k dispozici
ve čtyřech frekvenčních varian-
tách, což umožňuje současný
provoz více systémů v jed-
nom místě. Multikanálová ver-
ze nabízí 15 kanálů s krokem
125 kHz. Při výkonu 2 mW je
dosah až 50 m na přímou vidi-
telnost. Přenášené pásmo je
50 Hz až 15 kHz nebo 13 kHz.

Příslušenství
Pro vývoj se dodávají demon-
strační a testovací desky, ně-
které s jednoduchou obsluhou
a signalizací, bez nutnosti pro-
gramování, jiné s mikrokontro-
lérem plně programovatelným
metodou ISP a s programovým
vybavením. K dispozici jsou
i antény, a to ohebné, rovné
i kloubové, koaxiální kabely,
redukce a konektory.
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Obr. 2  Blokové schéma modemu
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Obr. 1  Vysílač a přijímač s anténou


