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Wakacje zdecydowanie nie

sprzyjaj¹ angaøowaniu siÍ

w†opracowywanie

i†wykonywanie zbyt

z³oøonych uk³adÛw, czego

efektem jest ogromne

powodzenie, jakim ciesz¹ siÍ

nasze sierpniowe

ìMiniprojektyî. Wakacyjne

lenistwo sprzyja úledzeniu

alternatywnych, w†stosunku

do samodzielnych realizacji,

metod rozwi¹zywania

codziennych problemÛw. Trzy

takie moøliwoúci

przedstawiamy w†artykule.

Dla leniuchów...

Zbyt krÛtkie zdalne sterowanie
Systemy zdalnego sterowania s¹ obecne

praktycznie w†kaødym domu. OprÛcz telewi-
zorÛw, radioodbiornikÛw, rÛønorodnych sys-
temÛw audio, zdalnie sterowane s¹ takøe co-
raz powszechniejsze klimatyzatory, a†nawet
wentylatory. MnogoúÊ zdalnie sterowanych
urz¹dzeÒ spowodowa³a powstanie szeregu no-
wych problemÛw, wúrÛd ktÛrych dwa s¹ nie-
zwykle istotne:
- brak jednolitego dla wszystkich urz¹dzeÒ
standardu bezprzewodowego przesy³ania
poleceÒ,

- ograniczony zasiÍg sterowania oraz wymÛg
optycznej wzajemnej widocznoúci wspÛ³pra-
cuj¹cych ze sob¹ nadajnika i†odbiornika.
Pierwszy z†wymienionych problemÛw roz-

wi¹zali producenci ucz¹cych siÍ uniwersal-
nych nadajnikÛw, ktÛre moøna dostosowaÊ
do praktycznie kaødego urz¹dzenia odbiorcze-
go. MetodÍ ominiÍcia drugiego problemu za-
proponowa³ Conrad, oferuj¹c urz¹dzenie
AWX701 (fot. 1). Zestaw sk³ada siÍ z†dwÛch
podobnie wygl¹daj¹cych urz¹dzeÒ, z†ktÛrych
jedno jest nadajnikiem podczerwieni zinteg-
rowanym z†odbiornikiem radiowym pracuj¹-
cym w†pasmie 433,92MHz (ten modu³ funk-
cjonalnie zastÍpuje pilota), drugie natomiast
jest odbiornikiem podczerwieni zintegrowa-
nym z†nadajnikiem radiowym. Tak wiÍc, ode-
brany z†oryginalnego pilota sygna³ podczer-
wieni przetwarzany jest do postaci zmodulo-
wanej fali elektromagnetycznej, ktÛra po ode-
braniu i†demodulacji przetwarzana jest do
postaci kodowanej podczerwieni. Generowany
ci¹g impulsÛw jest niemal identyczny z†syg-
na³em pierwotnym.
Standardowym elementem wyposaøenia

ìprzed³uøaczaî podczerwieni s¹ dwa zasila-
cze sieciowe.

Jak d³ugi jest ten kabel?
Kolejnym interesuj¹cym urz¹dzeniem, ktÛre

mieliúmy moøliwoúÊ sprawdziÊ w†naszym la-
boratorium jest mikroprocesorowy miernik
d³ugoúci kabli (fot. 2). Za pomoc¹ tego przy-
rz¹du moøna okreúliÊ z†doúÊ duø¹ dok³adnoú-
ci¹ d³ugoúÊ dwuøy³owych kabli, przy czym
minimalna dopuszczalna d³ugoúÊ mierzonego
odcinka wynosi 2m. Dla kabli o†d³ugoúci
2..199 metrÛw rozdzielczoúÊ pomiaru wynosi
10cm, a†dla d³ugoúci powyøej 200 metrÛw
rozdzielczoúÊ spada do 1†metra, co jednak

moøna uznaÊ za wartoúÊ w†zupe³noúci wy-
starczaj¹c¹.
Przyrz¹d wymaga prostej kalibracji, dziÍki

czemu ³atwo moøna go przystosowaÊ do po-
miaru kabli o†rÛønych parametrach falowych.
PamiÍÊ kalibracji pozwala na wpis 9†rÛønych,
najczÍúciej uøywanych wzorcÛw. Wyniki po-
miaru s¹ prezentowane na wyúwietlaczu LCD,
a†wszystkie operacje zwi¹zane z†konfiguracj¹
miernika i†obs³ug¹ pamiÍci s¹ moøliwe dziÍ-
ki wbudowanej w†przyrz¹d prostej, 4-przycis-
kowej klawiaturze. Standardowym wyposaøe-
niem przyrz¹du jest specjalna koÒcÛwka po-
miarowa ze z³¹czem BNC. Przeprowadzone
w†naszym laboratorium testy dowiod³y, øe
przyrz¹d jest rzeczywiúcie doúÊ dok³adny, ale
jego walory uøytkowe obniøa stosunkowo ma-
³a trwa³oúÊ ogniwa zasilaj¹cego. Wada ta wy-
nika z†bardzo duøego poboru pr¹du podczas
pracy, ktÛry osi¹ga wartoúÊ nawet 200mA.

KtÛry to kabel?
Kaødy elektronik natkn¹³ siÍ kiedyú

w†swojej praktyce na koniecznoúÊ ømudnego
identyfikowania przewodÛw prowadzonych
w†wi¹zce. Bardzo czÍsto tego typu sytuacje
maj¹ takøe miejsce podczas montowania in-
stalacji elektrycznych lub alarmowych.
Standardowe metody odszukiwania w³aúci-

wych przewodÛw lub kabli (np. za pomoc¹
standardowych multimetrÛw z†wbudowanymi
brzÍczykami) daj¹ najczÍúciej ogÛln¹ odpo-
wiedü, øe jest to poszukiwana øy³a przewo-
du lub nie, nie pozwalaj¹ jednak szybko
okreúliÊ, ktÛry z†przewodÛw poddaliúmy tes-
towi.
Opracowany przez firmÍ Voltcraft tester kab-

li (fot. 3) pozwala precyzyjnie zidentyfikowaÊ
przewody prowadzone w†wi¹zce, a†to dziÍki
zastosowaniu nadajnika cyfrowego kodu z†16
wyjúciami i†jedn¹ lini¹ referencyjn¹ oraz od-
biornika z†dwucyfrowym wyúwietlaczem LCD,
na ktÛrym wyúwietlany jest numer kodu prze-
sy³any przewodem, do ktÛrego odbiornik jest
w†danej chwili do³¹czony. Pos³ugiwanie siÍ
tym przyrz¹dem jest bardzo proste i†po wyko-
naniu drobnych prac przygotowawczych, pole-
gaj¹cych na do³¹czeniu nadajnika do koÒcÛ-
wek kabla z†jednej jego strony, pozwala na
b³yskawiczn¹, niemal jednoczesn¹ identyfikacjÍ
16 przewodÛw. Maksymalna rezystancja testo-
wanych linii nie powinna byÊ wiÍksza niø
25Ω (wbrew stwierdzeniu w†instrukcji, øe do-

Ciekawostki dla elektroników
z oferty firmy Conrad Electronic
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puszczalna wartoúÊ re-
zystancji wynosi 25kΩ).

Podsumowanie
W†artykule skrÛto-

wo przedstawiliúmy
moøliwoúci trzech
prostych, lecz bardzo

przydatnych przyrz¹dÛw
pomiarowych z†oferty nie-

mieckiej firmy Conrad Electro-
nic. Wybraliúmy te w³aúnie przyrz¹-

dy ze wzglÍdu na ich przydatnoúÊ
w†codziennym øyciu elektronikÛw, ktÛrzy

bardzo czÍsto nie maj¹ czasu na samodzielne
ich wykonanie (zgodnie z†powiedzeniem, øe
ìszewc bez butÛw chodziî).
Przeprowadzone testy wykaza³y duø¹ przy-

datnoúÊ tych przyrz¹dÛw w†praktycznych za-
stosowaniach. Jedyn¹ istotn¹ wad¹ wszystkich
urz¹dzeÒ jest brak polskich instrukcji, co -
mamy nadziejÍ - ulegnie wkrÛtce zmianie.
Andrzej Gawryluk, AVT

Urz¹dzenia prezentowane w†artykule udo-
stÍpni³a redakcji firma Conrad Electronic,
www.conrad.pl, tel. (0-46) 8-348-348, fax:
(0-46) 834-90-01.

Fot. 3.


