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ÚVOD 

V súčasnej unáhlenej dobe bývajú ľudia často pod stresom, kedy vo viacerých 

situáciách môže dôjsť k ohrozeniu vlastného života, alebo života osôb okolo nás. 

Bezpečnosť a ochrana zdravia je to najdôležitejšie čo by nás malo v prvom rade 

zaujímať.  

Ochrana a bezpečnosť zdravia sa dá zabezpečiť viacerými spôsobmi, jedným 

z nich je aj rýchlostný radar, ktorý sa bežne využíva v každodennom živote. Radar je 

neoceniteľným pomocníkom polície, ktorý dokáže nielen zmerať okamžitú rýchlosť 

idúceho vozidla, ale súčasne zaistí aj dokumentáciu o meraniach. Meranie rýchlosti 

prebieha s využitím Dopplerovho javu, kde sa porovnáva frekvencia vysielaného 

a odrazeného (ECHO) signálu. Čím rýchlejšiu má auto rýchlosť, tým väčší je rozdiel 

týchto frekvencií. Týmto spôsobom môžeme vodiča včas zastaviť, čím dokážeme 

predísť možnej nehode.  

Prvé pokusy princípu odrazu elektromagnetických vĺn od kovových objektov 

boli objavené približne pred viac ako jedným storočím. To bol jeden z hlavných pilierov 

na ktorých je postavená veľká časť rýchlostných radarov dnešnej doby.  

Rýchlostné radary prešli vývojmi, pokrokmi a miniaturizáciou, ktoré priniesli 

možnosti využívania aktívneho vyžarovania v mikrovlnovom pásme, tzv. „constant 

ON“, kde sa vysiela elektromagnetické žiarenie pomocou vysielacej antény, ktoré sa 

odráža od objektu naspäť smerom k radaru a je prijímané prijímacou anténou. Takýto 

princíp využíva aj univerzálny modul radarového senzoru RSM3650, ktorý aktívne 

vyžaruje v mikrovlnovom pásme. 

Cieľom práce je skonštruovať funkčný prototyp laboratórnej pomôcky na 

meranie rýchlosti objektu rádiolokačnou metódou s využitím modulu RSM3650. Práca 

je rozdelená na teoretickú a praktickú časť. V teoretickej časti sa nachádza popis 

detekcie pohyblivých rádiolokačných objektov, vlastnosti a technický popis 

rádiolokačného modulu RSM3650. Praktická časť obsahuje návrh a samotné zhotovenie 

prototypu rýchlostného radaru s využitím užívateľského softvéru.   
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1 Teória merania rýchlosti RL metódou 

Rádiolokátor je definovaný ako rádioelektronické zariadenie, ktorého úlohou je 

zisťovanie (detekcia), zistenie polohy (lokalizácia), parametrov pohybu a charakteristík 

RL objektov. Princíp rádiolokačnej metódy merania rýchlosti RL objektov pomocou 

radarového modulu RSM3650, spočíva vo využití fyzikálnej podstaty Dopplerovho 

javu. Tento jav prvýkrát pozoroval profesor z pražskej univerzity Christian Doppler, 

podľa ktorého je tento jav pomenovaný. Uvedený jav hovorí o šírení vĺn zo zdroja 

v pohybe a iných relatívnych pohyboch objektov na ich frekvenciu. Z bežného života 

možno Dopplerov jav pozorovať na idúcom automobile, ktoré mení frekvenciu 

vydávajúceho zvuku v rôznych vzdialenostiach od pozorovateľa (Obrázok 1).  

 

 

Obrázok 1 Analýza Dopplerovho javu [6] 

 

Najbežnejšie sa Dopplerov jav využíva v policajných radaroch, ktoré merajú 

rýchlosť vozidiel na cestnej komunikácií, ďalej v meteorológií, astronómií a pod. 

V rádiolokačnej technike sa najčastejšie využíva signál so stálou vlnou, tzv. CW vlna 

(Continuous Wave) a frekvenčne modulovaná vlna, tzv. FMCW (Frequency Modulated 

Continuous Wave).  

Dopplerov jav využíva zmenu fázy a nosnej frekvencie odrazeného signálu 

v závislosti od smeru pohybu sledovaného objektu. Pokiaľ sa medzi rádiolokátorom 

a rádiolokačným objektom mení diaľka R (vzájomne sa pohybujú), dochádza ku zmene 

medzi vysielanou frekvenciou fvys a prijímanou frekvenciou fprij. Rozdiel týchto 

frekvencií sa nazýva Dopplerova frekvencia, pre ktorú platí  

 
  	�� 	 = 	 ���� − 	�����     [Hz].                                                 (1) 
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V prípade ak bude hodnota fd ˃ 0, rádiolokačný objekt a rádiolokátor sa 

vzájomne približujú. V opačnom prípade, teda ak fd ˂ 0, rádiolokačný objekt 

a rádiolokátor sa vzájomne vzďaľujú.  

Určenie hodnoty Dopplerovej frekvencie sa dá aj pomocou vysielanej frekvencie 

fvys a vzájomnej rýchlosti vr (radiálna zložka).  

	�� =
���

�
         [Hz],                                              (2) 

kde  fd   je frekvencia Dopplera [Hz] 

        vr  je vzájomná radiálna rýchlosť [ω] 

         λ  je vlnová dĺžka [m]   

 

Vlnovú dĺžku vysielanej elektromagnetickej vlny určíme z nasledujúceho vzťahu 

   � =
�

�
     [m],      (3) 

kde je predovšetkým známa rýchlosť šírenia elektromagnetickej energie, ktorá je 

rovnaká, ako rýchlosť šírenia svetla c = 3.108 m/s. 

Radiálnu zložku vzájomnej rýchlosti určíme podľa vzťahu 

���� = � ����                                               (4)                

kde α je uhol medzi smerníkom z rádiolokačného objektu na rádiolokátor 

a smerom pohybu. Ak bude rádiolokátor stacionárny, môžeme vyjadriť skutočnú 

hodnotu rýchlosti rádiolokačného objektu  

� =
�	��

� ����
                                                           (5) 
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Vznik Dopplerovho javu pri odraze od pohybujúceho sa RL objektu je uvedený 

na Obrázku 2. 

 

Obrázok 2 Vznik Dopplerovho javu [4] 

 
Na výstupe zmiešavača radarového modulu RSM3650 v prijímači je signál 

s frekvenciou 44Hz úmerný rýchlosti 1km/hod. Ak nám je známa hodnota frekvencie na 

výstupe zmiešavača, môžeme vypočítať rýchlosť RL objektu pomocou vzťahu  

� = 44
��

��
cos �                                                    (6) 

 

Presnosť výslednej rýchlosti objektu si môžeme preveriť pomocou strednej 

kvadratickej chyby merania Dopplerovskej frekvencie 

 

��� =
���

� �
�

�

=
�

��� �
�

�

                                              (7) 
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2 Návrh laboratórnej pomôcky 

Pred samotným návrhom konštrukcie laboratórnej pomôcky si musíme vedieť 

predstaviť ako by mal vyzerať výsledný prototyp a z čoho sa má skladať. Pri privádzaní 

napájacieho napätia na zvolený radarový modul, sa vybudia v generátore 

vysokofrekvenčné kmity. Tie budú pomocou vysielacej antény vyžarované vo forme 

EM vlny do priestoru. Odrazený echo signál od RL objektov sa musí prijímať osobitnou 

anténou pre príjem, keďže chceme využívať CW vlnu. Ak radar pre vysielanie a príjem 

využíva osobitnú anténu, hovoríme mu tzv. bistatický radar. Prijatá frekvencia so 

zmenou fázy a nosnou frekvenciou bude priamo porovnávaná v zmiešavači s vysielanou 

frekvenciou, výsledkom čoho bude signál so zložkou Dopplera.  

 

 

Obrázok 3 Návrh schémy pre konštrukciu laboratórnej pomôcky 

 

Výstupný signál z radarového modulu bude nadobúdať veľmi nízke hodnoty, 

ktoré budeme musieť zosilniť pomocou NFZ. Nízkofrekvenčný zosilňovač nám 

zabezpečí zväčšenie hodnoty prijímaného signálu na užitočnú úroveň. Výstupný signál 

z NFZ vhodným spôsobom prenesieme na zvukovú kartu, ktorá nám bude slúžiť ako  

signálový procesor. Signálový procesor budeme využívať na A/D prevod signálu. Zo 

signálového procesora nám budú prijímané dáta postupovať na dátový procesor. Ako 

dátový procesor budeme využívať programové prostredie MATLAB s GUI, ktoré nám 

poslúži ako užívateľské rozhranie v ktorom sa bude nachádzať indikátor pre 

zobrazovanie rýchlosti RL objektov.  
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2.1 Radarový modul 

Pri meraní rýchlosti je najideálnejšie vysielať CW vlny s využitím bistatického 

radaru. Ako VF generátor budeme využívať radarový prototyp, ktorý obsahuje osobitne 

vysielaciu a prijímaciu anténu spolu so zmiešavačom. Vysokofrekvenčný generátor je 

určený na generovanie VF kmitov s určitou hodnotou frekvencie, ktoré sa prenášajú na 

anténový systém radaru. Generovanie VF kmitov začína v momente privedenia 

spúšťacieho impulzu na generátor. V obchodných sieťach je na výber z viacerých 

radarových prototypov, ktoré by vyhovovali našim požiadavkám. Ako príklad uvediem 

univerzálny modul radarového senzoru RSM-1650, RSM-1700, alebo RSM-3650. 

Spomenuté radarové senzory pracujú na rovnakom princípe, ale s rozličnými 

vlastnosťami a parametrami. Rozlišujú sa napríklad v možnosti privedenia vyššieho 

napájacieho napätia, alebo iných parametrov vyžarovacej charakteristiky. Pri porovnaní 

parametrov radarových senzorov som sa rozhodol pre univerzálny radarový modul 

RSM-3650, ktorý vlastnosťami vyhovuje zhotoveniu laboratórnej pomôcky pre meranie 

rýchlosti rádiolokačnou metódou. 

   

Univerzálny radarový modul RSM3650 

Miniatúrny rádiolokačný modul RSM3650 je univerzálny vysokofrekvenčný 

modul, ktorý využíva mikropásikovú anténovú sústavu k vysielaniu CW (signál 

s postupnou vlnou) signálu vo frekvenčnom pásme K, presnejšie od 24 do 24,250 GHz.  

Mikropásikové plošné antény sú veľmi progresívne a moderné typy antén, ktoré 

v poslednej dobe nachádzajú uplatnenie a venujeme im stále viac pozornosti. Patria 

medzi plošné antény spolu so štrbinovými, lievikovými, reflektorovými a šošovkovými 

anténami. Už z názvu môžeme poznamenať, že ide o plošné typy antén, ktoré sú 

vytvorené na plošnej doske. Počiatky použitia mikropásikových vedení sa vzťahuje 

k roku 1950, kde sa zistilo, že obvody zložené z mikropásikov môžu vyžarovať 

a prijímať EM vlny.  

Mikropásikové antény sú zhotovené ako vodivé plochy, medzi ktorými sa 

nachádza dielektrická substrátová doštička. Radaroví modul RSM3650 patrí medzi 

mikropásikové „patch“ antény (s vyžarujúcou plôškou). Jedná sa o anténu, u ktorej je 

jedna strana dielektrickej doštičky pokrytá kovovou (vodivou) podložkou. Vodivá 

vyžarovacia plôška (rezonátor) je umiestnená na druhej strane dielektrickej doštičky, 

pomocou ktorej vyžarujeme EM energiu v smere kolmom na dielektrickú doštičku.   
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Dielektrikum môže byť rôzneho materiálu. Používajú sa substráty s malými 

stratami tg δ= 1.10-4 až 1.10-3, s relatívnou permitivitou εr = 2 až 10, pričom hrúbka 

dielektrika musí vyhovovať podmienke h ≤ λd /100 s toleranciou (0,1 ÷ 0,05) mm. 

Väčšinou bývajú navrhnuté pre prácu vo frekvenčnom pásme od 1GHz až po 50 GHz. 

Radarový modul sa skladá z vysoko integrovaného radarového snímača 

s vysielacou a prijímacou časťou. Jeho úlohou je detegovať pohyb v smere vyžarovania 

anténovej sústavy. Keďže modul využíva signál s CW vlnou, jeho vysielacie 

a prijímacie antény sú oddelené a využívajú maximálnu citlivosť. 

 

Využitie: -    Meranie výšky hladiny, hygienické aplikácie 

- Vzdialenosť a rýchlosť merania 

- Výstražné a bezpečnostné aplikácie 

  

  Rádiolokačný modul pracuje aj cez materiál ako je napr. plast, čiže sa dá 

zrealizovať skrytá inštalácia čím sa zníži šanca k deštrukcii, poškodeniu a ukradnutiu.  

 

 

Obrázok 4 Rozmery rádiolokačného modulu RSM3650 [9] 

 

Rozmery RL modulu sú vyhovujúce pre zapojenia a inštalácie, ktoré svoju  

mieru potrebujú čo najviac minimalizovať z dôvodu bezpečného ukrytia, šetrenia 

pracovného priestoru, alebo využitia momentu prekvapenia.  

 
Tabuľka 1 Funkcie pinov rádiolokačného modulu RSM3650 

Pin Funkcia 

1 Pracovné napätie 2,85 ÷ 3,3V 

2 Výstupný signál 

3 Zem 
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Tabuľka 2 Technické parametre rádiolokačného modulu RSM3650 

Napájacie napätie 2,85 ÷ 3,3 V 

Odber prúdu 30 ÷ 40 mA 

Pracovný rozsah teplôt -20 ÷ 60 °C 

Šírka pásma 24 ÷ 24,25 GHz 

Výstupný výkon 13 dBm 

Teplotný drift -1 MHz/ °C 

Uhol otvorenia Horizontálne 80 [0] / Vertikálne 32[0] 

Bočné potlačenie lalokov Horizontálne 13 [dB] / Vertikálne 13 [dB] 

Výstupné napätie -300 ÷ 300 mV 

Rozmery 25 x 25 x 12,7 mm 

Typ modulu RSM3650 

 

 

Obrázok 5 Vyžarovacia charakteristika RL modulu RSM3650 [9] 

 

Anténa tvorí časť vysielacieho a prijímacieho systému, ktorá má za úlohu 

sprostredkovať požadovanú väzbu medzi vysielačom alebo prijímačom a prostredím, 

ktorým sa šíria EM vlny. Je to recipročné zariadenie, ktoré v tom istom smere vysiela a 

prijíma EM vlny. Ak je SCH  určená pre vysielaciu anténu, tak v prípade, že sa tá istá 

anténa používa ako prijímacia, môžeme použiť rovnaké vlastnosti. Maximálny 

vyžiarený výkon je v smere záujmového priestoru, kde takisto najefektívnejšie prijíma 

EM energiu. SCH, elektrické charakteristiky a fyzikálne rozmery sú typické pre 
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konkrétny typ antény. Je meraná v konštantnej vzdialenosti pre vzdialené pole antény. 

Zvyčajne sa zobrazuje z hľadiska relatívneho výkonu. Maximálny výkon v smere 

vyžarovania antény, býva zväčša označovaný ako 0 dB, takže výkon v ostatných 

oblastiach je záporná hodnota. V ostatných miestach je vyžiarený výkon vztiahnutý k 

smeru maximálneho vyžarovania výkonu.  

Využitie decibelov miesto lineárneho výkonu je z dôvodu, že výkon obsiahnutý 

v nule býva väčšinou až 10000 krát väčší ako výkon v smere šírenia, takže by zobrazená 

mierka obsahovala veľmi veľké hodnoty.  

Vyžarovacia charakteristika sa meria v dvoch vzájomne kolmých rovinách v 

elevačnej (vertikálnej) a azimutovej (horizontálnej) rovine. Výkon vyžiarený anténou je 

zobrazovaný v závislosti k uhlu, ktorý zviera meraný smer so smerom maximálneho 

vyžarovania (vyžarovací uhol). Ak máme anténu, ktorá okolo základných rovín nie je 

fyzikálne symetrická, tak možno predvídať, že vyžarovacia charakteristika v týchto 

rovinách bude nesymetrická.  

Vyžarovaciu charakteristiku možno zobraziť pomocou pravouhlých 

(karteziánskych) alebo polárnych súradníc. Pravouhlé (karteziánske) súradnice vieme 

odčítavať presnejšie (vieme rozšíriť uhlovú mierku). Ukážku môžeme vidieť na 

Obrázku 5. Väčšinou sa využívajú pri anténach s úzkou vyžarovacou charakteristikou.  

Polárne charakteristiky dávajú možnosť lepšie zobrazenie tvarov lalokov. Toto 

zobrazenie sa používa hlavne pri anténach so širším (zložitejším) vyžarovacím lalokom, 

napríklad antény TV vysielačov. Pravouhlé (karteziánske) súradnice sú štandardné 

súradnice x-y, ktoré medzi sebou zvierajú pravé uhly. Vertikálna (y-ová) os sa využíva 

pre závislú premennú a horizontálna (x-ová) os pre nezávislú premennú.  

Uhol (nezávislá premenná) je vo vyžarovacej charakteristike premenlivý a 

hodnota vyžarovaného výkonu (závislá premenná) býva meraná hodnota. 
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Princíp činnosti radarového modulu RSM3650  

Princíp činnosti RL modulu je založený na Dopplerovom jave, ktorý využíva 

zmenu fázy a kmitočtu odrazeného signálu v závislosti od smeru pohybu sledovaného 

objektu.  

Pri privedení napájacieho napätia na RL modul sa v oscilátore začnú generovať 

VF kmity s hodnotou 24 GHz, ktoré sa pri vysielaní zmenia na elektromagnetickú vlnu 

a tá je následne vyslaná do prostredia.  

 

Obrázok 6 Schéma rádiolokačného modulu RSM3650 

 

Počas šírenia EM vlny v prostredí dochádza k rôznym druhom 

rušeniu (odrazom, lomom, ohybom a útlmu) EM vlny. Časť elektromagnetickej vlny sa 

odrazí od RL objektu a pri príjme sa elektromagnetická vlna zmení naspäť na VF signál, 

ktorý je vedený do symetrického zmiešavača.  

Na výstupe zmiešavača je signál s frekvenciou 44Hz úmerný rýchlosti 1 km/hod. 

Amplitúda signálu závisí od veľkosti ožarovaného objektu a od jeho vzdialenosti 

k modulu. Napätie na výstupe je veľmi nízke a nadobúda hodnoty cca 300 mV.  

Ak však chceme dostať signál na užitočnú úroveň je potrebné zrealizovať 

nízkofrekvenčný zosilňovač. Nízkofrekvenčný zosilňovač zosilní prijatý signál na 

požadovanú úroveň s definovanou šírkou pásma 6 – 600 Hz a na celkový zisk 60 dB.  

So zosilneným signálom, tak môžeme ďalej vykonávať potrebné spracovanie 

prijatého signálu.   
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2.2 Nízkofrekvenčný zosilňovač 

Z predchádzajúcich kapitol sme sa dozvedeli základné parametre a činnosť RL 

modulu RSM3650, ktoré teraz prakticky využijeme. Vieme, že RL modul je bez 

prídavného zosilňovača z dôvodu lepšieho prispôsobenia pre používateľa na konkrétnu 

činnosť. V našom prípade, kedy potrebujeme pracovať so signálom s vyššou 

amplitúdou a celkovým ziskom, musíme navrhnúť nízkofrekvenčný zosilňovač, ktorý 

nám zabezpečí zlepšenie týchto parametrov. Na detekciu ľudských bytostí nám stačí 

nastaviť frekvenčné pásmo na 6 – 900 Hz. 

Nízkofrekvenčný zosilňovač dnes už nájdeme skoro v každom elektronickom 

zariadení. Zosilňovač je elektronické zariadenie, ktoré nám zosilňuje elektrický signál.  

Výstupný výkon signálu je teda väčší ako výkon vstupného signálu. Musí obsahovať 

vstup a výstup a býva navrhnutý tak, aby zosilňoval v určitom frekvenčnom pásme. Je 

to aktívna nelineárna dvoj brána. Pozostáva zo zosilňovacieho prvku (napr. tranzistor, 

elektrónka, integrovaný obvod a pomocných obvodov na nastavenie pracovného bodu).  

Na vstupe privádzame zosilňovaný signál a na výstup pripájame záťaž. Zosilňovač sám 

o sebe nie je zdroj energie.  

Pre jeho činnosť potrebujeme elektrickú energiu, ktorú bude čerpať z napájacích 

obvodov, ktoré budú tvoriť jeho súčasť. Určitá časť energie, ktorá sa používa na 

napájanie sa pridáva k výstupnému signálu. O túto energiu sa vstupný signál zosilní. 

Druhá časť napájacej energie sa mení na stratové teplo.   

 

Obrázok 7 Návrh obvodu nízkofrekvenčného zosilňovača 
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V zapojení sme použili operačný zosilňovač (OZ), čo je v podstate jednoduchý 

analógový integrovaný obvod. OZ má invertujúci (-) a neinvertujúci (+) vstup. 

Komparátor porovnáva napätie privedené na vstupy (+, -). Ak je vyššie napätie na 

vstupe +, na výstupe bude kladné saturačné napätie. Operačný zosilňovač má v spätno-

väzobnej vetve kapacitu C, ktorá sa používa na tvarovanie signálov. Výstupné napätie 

bude úmerné integrálu časového priebehu vstupného napätia. Meraná frekvencia sa 

prenáša na impulzy po konštantnej amplitúde a šírke. V tomto prípade bude výstupné 

napätie priamoúmerné frekvencii vstupného signálu. Kondenzátor slúži ako spätná 

väzba predovšetkým pre signály s VF pri ktorých znižuje zosilnenie. Signály s NF 

prechádzajú neovplyvnené na výstup. Zrealizované zapojenie pracuje ako DPP. 

Duálny, vysoko rýchlostný nízkošumový operačný zosilňovač použitý v obvode 

je zobrazený na Obrázku 8. 

 

 

Obrázok 8 Zobrazenie nízkošumového zosilňovača MC33078 a jeho pinov [8] 

 

Tabuľka 3 Technické parametre nízkošumového zosilňovača MC33078 

Napájacie napätie ±5 V to ±18 V 

Nízko šumové napätie 4.5 nV/√�� 

Nízky vstup vyrovnávacieho napätia 0.15 mV 

Vysoký zisk šírky pásma 16 MHz 

Vysoký zisk otvorenej slučky 800 ÷ 20 kHz 

Vysoko výstupné pohybujúce sa napätie -14.6 V ÷ 14.1 V 
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2.3 Odporový delič 

Odporový delič na vstupe RSM3650 

Duálny nízkošumový zosilňovač MC33078 podľa Datasheetu, musí byť 

napájaný hodnotou napätia od ±5V do ±18V. Keďže náš RL modul má napájacie 

napätie od 2,85V do 3,3V je za potreby oba prvky napájať dvomi rozličnými napájacími 

zdrojmi, alebo navrhnúť a zrealizovať odporový delič, ktorý nám zabezpečí rozličné 

napätie na oboch prvkoch. Pre praktické využitie je výhodnejšie zrealizovať odporový 

delič, ktorý bude zabezpečovať potrebné napätie na prvkoch z dôvodu menšieho počtu 

použitých pomôcok, menšej veľkosti pri realizácii zapojenia na plošný spoj a pod.  

Odpor  je lineárny elektronický prvok, jeho vlastnosť je elektrický odpor. 

Môžeme ho využiť ako súčasť integrovaného obvodu, alebo ako samostatnú 

elektronickú súčiastku. Všeobecne odpor slúži na obmedzenie pretekajúceho prúdu 

v obvode a taktiež na zníženie napätia pri záťaži. Energiu nemôže vyrobiť, ale iba 

premeniť, preto sa v odpore mení prebytočná elektrická energia na tepelnú energiu. 

Podľa konštrukcie môžeme odpory rozdeliť na dve základné skupiny: 

 pevné 

 nastaviteľné - potenciometre a trimre 

 

 

Obrázok 9 Realizácia odporového deliča na vstupe RSM3650 

 

Po realizácií odporového deliča a nízkofrekvenčného zosilňovača sme dosiahli 

požadovaný signál na výstupe.  
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Pri zobrazení výstupného signálu na osciloskope, uvidíme priebeh signálu 

s frekvenciou pohybujúcou sa od 6 do 900 Hz v závislosti od rýchlosti pohybujúceho sa 

objektu ožarovaného RL modulom (Dopplerov jav) a s veľkosťou amplitúdy, ktorá 

závisí od vzdialenosti RL objektu smerom k modulu (čím sa RL objekt nachádza bližšie 

k anténovej sústave RL modulu, tým väčšia je amplitúda prijatého signálu) a veľkosťou 

objektu.  

 Keďže rádiolokačný modul prispôsobujeme na detekciu objektov, ktorých 

rýchlosť zodpovedá približne ľudským bytostiam, náš výstupný signál bude zodpovedať 

rýchlostiam minimálne od 0,14 km/hod po 20,45 km/hod. Možné merané rýchlosti teda 

zodpovedajú približne priemernému ľudskému kroku, ktorý je 4,8 km/hod. 

 

Odporový delič na výstupe NFZ 

Pri privádzaní výstupného signálu z NFZ na signálový procesor musíme zvýšiť 

pozornosť na amplitúdu vstupného signálu, ktorá nesmie prekročiť hodnotu približne 

2,5 ÷ 3V. Ak by sme priviedli na zvukovú kartu signál s väčšou hodnotou amplitúdy, 

mohlo by dôjsť k jej deštrukcii. Preto sme na ošetrenie výstupného signálu z NFZ 

využili ďalší odporový delič. 

 

Obrázok 10 Odporový delič na výstupe NFZ 

 

Odporový delič nám zabezpečí maximálnu hodnotu amplitúdy 2,2V vstupného 

signálu do zvukovej karty. 
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2.4 Signálový procesor  

Dátový signálový procesor je mikroprocesor, ktorého architektúra a inštrukčný 

súbor sa navrhujú so zreteľom na realizáciu metód číslicového spracovania signálov, 

ako spektrálna analýza, číslicová filtrácia a kompresia signálu v reálnom čase. Ak 

chceme dosiahnuť veľký výkon, DSP pracujú s veľkými frekvenciami vnútorného 

hodinového signálu (100 MHz). 

DSP sú prispôsobované k spracovávaniu väčšieho množstva dát. 

Charakteristický znak je paralelné spracovanie inštrukcií riadené užívateľom, násobiaca 

jednotka, viacero oddelených zberníc umožňujúcich preniesť niekoľko hodnôt medzi 

procesorom a pamäťou pomocou špeciálnych generátorov adries (DAG).  

Medzi hlavné charakteristiky architektúry DSP patria: 

 podpora multiprocesorových systémov  

 paralelné spracovanie 

 špeciálne prvky v aritmeticko-logickej jednotke  

 koncepcia zberníc a organizácia pamäti (oddelenie pamäti dát 

a programu) 

Pri pracovaní so signálom pri ktorom budeme vyhodnocovať rýchlosť 

v závislosti od frekvencie, budeme privádzať výstupný signál NFZ na zvukovú kartu 

počítača. Zo zvukovej karty je potrebné načítavať tieto aktuálne (continuous) dáta do 

softvérového prostredia, kde ich podrobíme spracovávaniu a vyhodnocovaniu vo forme 

rýchlosti.  

2.5 Dátový procesor a užívateľský softvér  

V tejto časti sa budeme venovať softvérovému spracovaniu prijatého signálu, 

ktorý je po zosilnení. Našou úlohou je vyhodnotiť frekvenciu zosilneného, prijatého 

signálu a zobraziť ju v digitálnej podobe ako výslednú rýchlosť RL cieľa.  

Softvér označuje programové vybavenie počítača, alebo takisto súhrn všetkých 

programov, ktoré sa dajú použiť na výpočtovom zariadení. Sú to programy pre 

používateľské rozhranie (zobrazenie informácie) a vyjadruje nám os reálneho času. 

Softvérový program slúži napríklad v rádiolokácií na zber dát z rádiolokátora, pre 

sekundárne a terciálne spracovanie RL informácie. 
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Z dôvodu lepšej vizualizácie a praktického využitia som sa rozhodol pre 

softvérové spracovanie signálu v prostredí, ktorý bude nasledujúcim ročníkom bližší 

a program môžu využiť na osobný rozvoj, vzdelávanie a pochopenie. Realizáciu 

softvérového spracovania budem vykonávať v prostredí MATLAB.  

 

Obrázok 11 Blok načítavania dát pomocou zvukovej karty 

 

Vypracovávanie skriptu bude tvoriť hlavný pilier softvérového spracovania. V 

skripte musíme zrealizovať „continuous“ načítavanie zo zvukovej karty v podobe grafu, 

ktorý nám bude zobrazovať priebeh signálu v čase s určitou amplitúdou. Tento graf 

bude závislí od zvukov vydávaných v okolí mikrofónu počítača v ktorom realizujeme 

program.  

Ako ďalší krok je potrebné zrealizovanie FFT (Fast Fourier Transform), ktorá 

nám slúži na transformáciu signálu z časovej oblasti do frekvenčnej. Na dosiahnutie 

frekvenčnej distribúcie je potrebné urobiť priemer viacerých častí signálu 

transformovaného do frekvenčnej oblasti. Dáta sa rozdelia na časové segmenty so 

zvolenou dĺžkou a na každom sa vykoná Fourierova transformácia. Spriemerovaním 

amplitúd (často jej druhej mocniny) frekvenčného spektra osobitných segmentov 

získame výslednú amplitúdu.  

Pri určovaní vzorkovacej frekvencie fv  musí zvolená hodnota vyhovovať 

podmienke  

 �� > 2	���� .                    (8) 
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Taktiež treba brať do úvahy minimálnu a maximálnu hodnotu používanej 

vzorkovacej frekvencie pre zvukovú kartu, ktorá sa pohybuje od 8000 Hz do 44 100 Hz. 

Po správnom zrealizovaní a vykreslení FFT s aktuálnymi hodnotami načítavanými zo 

zvukovej karty budeme vidieť hodnotu frekvencie vo frekvenčnom spektre, ktorá 

momentálne zodpovedá zvuku prijatého mikrofónom počítača.  

Posledný krok, ktorý budeme realizovať v programovom prostredí MATLAB, 

bude samotné vyhodnotenie rýchlosti v závislosti od zvoleného počtu filtrov. Zvuková 

karta zachytáva viacero rôznych hodnôt frekvencií v ten istý časoví okamih. Preto je 

potrebné si uvedomiť, že pre nás je najdôležitejšia frekvencia s maximálnou hodnotou 

amplitúdy, ktorá bude zodpovedať pohybu objektu, ktorý je primárne ožarovaný RL 

modulom.  Pracovať budeme teda iba s frekvenciou s aktuálnou maximálnou hodnotou 

amplitúdy, ktorú budeme vyhodnocovať ako výslednú približnú rýchlosť cieľa. Použitý 

počet filtrov nám súvisí s presnosťou určovania rýchlosti RL objektu.  

2.6 Prepojenie softvéru s RL modulom 

Ako o samostatnej kapitole, by som mohol rozprávať iba o samotnom prepojení 

softvéru s rádiolokačným modulom RSM3650, ktoré tiež zastáva svoju hodnotu 

dôležitosti a taktiež zložitosti. Pri pomyslení na to, že máme zrealizovaný NFZ spolu 

s odporovým deličom a osobitne vytvorený softvér, ktorý nám už samostatne bez 

časového obmedzenia vyhodnocuje frekvenciu zvuku z internej zvukovej karty na 

rýchlosť v digitálnej podobe, tak prepojenie týchto dvoch prvkov by už určite nemalo 

robiť problém. Opak je však pravdou.  

Ako prvé si musíme uvedomiť, že ak chceme vyhodnocovať iba signál 

s frekvenciou z NFZ, ktorý pochádza od RL cieľa, ktorý je privádzaný na vstup 

zvukovej karty, musíme zamedziť načítavaniu a vyhodnocovaniu signálu, ktorý je 

prijímaný cez internú zvukovú kartu.   

Internú zvukovú kartu vypneme jednoduchým spôsobom. V zložke „ovládací 

panel“ si otvoríme súbor „Zvuk“, kde si v priečinku „Nahrávanie“ vypneme mikrofón, 

ktorý zodpovedá internej zvukovej karte (obsahuje iba vnútorný konektor).  

V momente ako máme vypnutú internú zvukovú kartu a vonkajší konektor na 

mikrofón máme nepripojený, skript, ktorý sme vypracovali v programovom 

prostredí MATLAB, nám na naše uvedené požiadavky nebude reagovať z dôvodu 

nenájdenia žiadneho vstupného zvukového zariadenia v našom systéme.  
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Po odpojení internej zvukovej karty a zamedzeniu načítavania vonkajších 

zvukových signálov, môžeme začať s prepájaním RL modulu a softvéru. Ako sme už 

spomínali, stále máme nezapojený vonkajší konektor s mikrofónom. Na to, aby sa nám 

automaticky zapojil, potrebujeme 3,5mm štvorpinový stereo jack (TRRS).  

 

Mobilný konektor 

Telefónny konektor známy ako jack, je elektrický konektor, ktorý sa zvyčajne 

používa pre analógové signály, predovšetkým zvuku. Sú valcovitého tvaru, zvyčajne 

s dvoma, troma, štyrmi a v poslednej dobe aj s päť kontaktmi. Tri bezkontaktné verzie 

sú známe ako TRS, kde T je skratka „špičky“, R znamená „kruh“ a S „rukáv“. Podobne, 

dvoj-, štvor-, a päť-, kontaktné verzie sa nazývajú TS, TRRS a TRRRS konektory. 

 

 

Obrázok 12 Zobrazenie označení kontaktov jacku [2] 

 

Konektor bol vynájdený pre použitie v telefónnych ústredniach v 19. storočí a je 

stále široko používaný. V súčasnosti sa najčastejšie používajú „mini“ konektory 

s priemerom 3,5mm a „sub-mini“ konektor s priemerom 2,5mm. Štvorvodičová verzia 

je často používaná pre prenosné prehrávače, mobilné telefóny, slúchadlách, 

reproduktory, mikrofóny, ktoré poskytujú zdieľanie reči. Zvukové karty osobných 

počítačov zvyčajne využívajú 3,5mm jack TRRS so stereo výstupom.  
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Používané veľkosti: 

 6,3 mm 

 3,5mm 

 2,5mm 

 

 

Obrázok 13 Možné veľkosti jackov [10] 

 

Prevedenie býva monofónne a stereofónne. Monofónne prevedenie je 

dvojkontaktné, kde prvý kontakt od krytu je zem. Druhý kontakt, špička konektoru so 

zúžením na zacviknutie, je živí. Stereofónne prevedenie je trojkontaktné, kde zem je 

tiež prvý kontakt od krytu. Druhý, stredný kontakt je pravý kanál a posledný kontakt, 

špička konektoru je určený pre ľavý kanál stereofónneho signálu. Štvorkontaktné 

prevedenie má navyše jeden kontakt medzi zemou a pravým kanálom, ktorý slúži na 

ovládanie niektorej funkcie prístroja spínačom na slúchadlách (prechod na ďalšiu 

skladbu, prijímanie hovoru a pod.). 

  

 

Obrázok 14 Funkcie kontaktov jacku [1] 
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Pri pripojení 3,5mm jacku TRRS do vonkajšieho konektoru sa nám automaticky 

pripojí externý mikrofón. Ak by sme manuálne neodpojili internú zvukovú kartu, 

spravil by to za nás automaticky jack TRRS (záleží od konkrétnych vlastností jacku).  

Keď už máme pripojený korektný jack vo vonkajšom konektore zvukovej karty, 

môžeme postupovať v zapájaní podľa Obrázku 14.  

Ak sme ako konektor použili jack so slúchadlami a mikrofónom, pri spustení 

vypracovaného skriptu v Matlabe môžeme stále vidieť, že pri vykonaní ľubovoľného 

vonkajšieho zvuku nám stále spracováva a vyhodnocuje aj tieto externé signály. Preto je 

potrebné zbaviť sa integrovaného mikrofónového prvku, ktorý je väčšinou pri nasadení 

slúchadiel vo výške úst v podobe menšej „krabičky“ s rôznymi funkciami.  

 

 

Obrázok 15 Integrovaný mikrofónoví prvok [7] 

 

Po odstránení mikrofónového prvku a správnom zapojení kontaktov jacku, 

získavame funkčné zhotovenie RL pomôcky s nepretržitým snímaním 

a vyhodnocovaním prijatého signálu, ktorého výsledkom je informácia o pohybe 

a rýchlosti RL cieľa, ktorý je primárne ožarovaný RL modulom v záujmovom priestore.  
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3 Konštrukcia radarového prototypu 

Po správne zadefinovaných teoretických parametroch a výpočtoch, môžeme 

prikročiť k praktickému zhotovovaniu laboratórnej pomôcky. Prvotné praktické testy 

budeme vykonávať na nepájivom kontaktnom poli, kde si vyskúšame činnosť RL 

modulu v samotnej činnosti.  

Podľa katalógu si vyberieme typy súčiastok, ktoré budeme používať, čím zistíme 

aj ich rozmery, pre ďalšie použitie v návrhu na plošný spoj. Odpory použijeme 

metalizované 5%, alebo 1%, ktoré sú presnejšie so zaťažiteľnosťou minimálne 0,6W. 

Kondenzátory zvolíme keramické a elektrolytické s orientáciou vývodov na stojato a na 

napätie minimálne 16V.    

Po zakúpení potrebných súčiastok, môžeme zrealizovať zapojenie na nepájivom 

kontaktnom poli.  

 

 

Obrázok 16 Zapojenie RL pomôcky na nepájivom poli 

 

Tento spôsob realizácie je jednoduchý, no náročný na prehľadnosť. Z toho 

dôvodu som pre lepšiu úhľadnosť označil jednotlivé časti zapojenia. Ako zdroj 

napájania pre testovanie RL pomôcky som využil stabilizovaný zdroj s nastavením na 

9V. 
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Prvky zapojenia: 

1. Odporový delič na vstupe RSM3650 

2. Radarový modul RSM 3650 

3. NFZ  

4. Odporový delič na výstupe NFZ 

5. Mobilný konektor (3,5 mm jack)  

 

Po prepojení mobilného konektora so zvukovou kartou a spustení 

zrealizovaného programu v prostredí MATLAB uvidíme, že RL pomôcka pracuje podľa 

našich predstáv. Vytvorením zobrazenej RL pomôcky sme splnili požadované zadanie. 

Praktické využitie skonštruovanej pomôcky je však veľmi obmedzené z dôvodu 

nekrytých súčiastok čím môže dôjsť k ich skoršej deštrukcii a z dôvodu nepraktického 

manipulovania s kontaktným polom v teréne.  

Z týchto dôvodov navrhneme podľa zrealizovaného a otestovaného zapojenia 

RL pomôcky schému a dosku plošného spoja DPS. Doska plošného spoja nám má 

pomôcť k miniaturizácií RL pomôcky čím dosiahneme vyššiu úroveň praktického 

využitia.  

Vytvorenie schémy zapojenia a návrh dosky plošného spoja DPS som realizoval 

v editore EAGLE (Easily Applicable Graphical Layout Editor). Záverom je schéma 

zapojenia laboratórnej pomôcky. 

 

Obrázok 17 Schéma zapojenia laboratórnej pomôcky 
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Túto schému sme využili pre návrh plošného spoja, ktorú sme následne upravili 

podľa vlastnej potreby ako vŕtací plán a ďalej sme si vytvorili tzv. osadzovací plán 

s umiestnením použitých súčiastok. 

 

 

Obrázok 18 Súčiastky na DPS (osadzovací plán) 

  

Pomocou navrhnutého vŕtacieho plánu sme cestou frézovania vytvorili DPS.  

 

Obrázok 19 Vyfrézovaná DPS 

 

Jamkovačom som vyznačili miesta s budúcimi dierami na plošnom spoji, ktoré 

som následne pomocou vrtáka Ø 1mm a statickej vŕtačky, ktorá mi zabezpečila 

presnejšie vrty v navrhnutých bodoch, vyvŕtal miesta pre následné osadenie zakúpených 
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súčiastok. Takto upravenú DPS som vyčistil a odmastil pomocou domácich čistiacich 

prostriedkov. Teraz je DPS pripravená na následné osadenie a naletovanie vybraných 

súčiastok. 

 

Obrázok 20 DPS s osadenými súčiastkami 

 

K hotovej DPS pridáme kolískový spínač s napájacím konektorom a baterkou. 

Montážna schéma napájacieho konektora, batérie a spínača je na Obrázku 21. 

 

 

Obrázok 21 Montážna schéma napájania so spínačom 
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Hotová DPS s vybranými súčiastkami je na Obrázku 22. Jej činnosť sme 

vyskúšali v praxi. Pri pripojení napájacieho konektora sa nám činnosť 9V alkalickej 

batérie prerušila a DPS bola napájaná externým zdrojom.  

Výstupný mobilný 3,5mm konektor typu TRRS (štvorpinový stereo jack) sme 

pripojili do zvukovej karty počítača. Po zapnutí spínača a spustení skriptu 

v programovom prostredí MATLAB, nám radarový modul RSM3650 začal pracovať 

s požadovanými vlastnosťami. Pohybom ruky popred anténu modulu sa nám začala 

zobrazovať rýchlosť v digitálnej podobe v prostredí MATLAB.  

 

 

Obrázok 22 DPS s osadenými súčiastkami a napájaním 

 

Z výsledných rozmerov zostavy detektora som vybral vhodnú krabičku. 

Zrealizoval som bezpečné upevnenie zostavy v krabičke, rozmiestnenie napájania 

a výstupu.  
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4 Technický popis a návod na použitie 

4.1 Technický popis   

Zhotovený prototyp nášho rýchlostného radaru pozostáva z dvoch základných 

častí, a to z DPS s osadenými súčiastkami a z modulu RSM3650, ktoré sú navzájom 

prepojené mechanicky a elektronicky. Obe základné časti sú uložené spolu s batériou 

v krabičke.  

Univerzálny modul radarového senzoru RSM3650 dostať v obchodnej sieti ako 

hotový modul pripojiteľný k ďalším obvodom trojvývodovým konektorom „Male“, 

ktorý je súčasťou modulu. Konektory nám slúžia na prívod napájacieho napätia na 

modul RSM3650 a prepojenie výstupného signálu k ďalším obvodom.  

Prototyp rýchlostného radaru využíva ako zdroj napätia vnútornú (internú) 

doštičkovú 9V alkalickú batériu s kapacitou 500mAh, alebo vonkajší (externý) zdroj, 

ktorého napätie je upravené pomocou nabíjacieho adaptéra na hodnotu 9V.  

Zakomponovaný interný zdroj napájania má slúžiť pre praktické merania 

v teréne, kde nie je v blízkosti napájacia elektrická sieť a nedá sa zabezpečiť externé 

napájanie. Prototyp teda zabezpečuje nezávislé napájanie. Externý zdroj nám má slúžiť 

pre časovo neobmedzené merania, testovania, ktoré sa vykonávajú na učebniach, 

poprípade na miestach, kde máme možnosť pripojenia prototypu na verejnú sieť.  

 

Obrázok 23 Popis ovládacích prvkov prototypu 

 

Impulzný stabilizovaný sieťový adaptér nám upravuje hodnotu striedavého 

napätia 230 V zo siete na využiteľnú hodnotu 9 V jednosmerného napätia cez napájací 

konektor „Male“, ktorý je umiestnený na ľavom boku spodnej časti.  
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Označenie typov konektorov „samec“ (Male) a „samička“ (Female) je 

štandardné označenie rodiny konektorov používaných pre prenos elektrických signálov 

medzi zariadeniami. Konektor typu samec má piny (kolíky) a jeho správny názov je 

vidlica. Konektor samička má zdierky, po správnosti nazývaná zásuvka.   

Prototyp privedieme do prevádzky kolískovým spínačom, ktorý je umiestnený 

na ľavom boku  hornej časti.  

Spínač, alebo vypínač je elektronická súčiastka, ktorá nám slúži na spojenie 

a rozpojenie (prepojenie) obvodu. Úlohou spínača je zopnúť (prerušiť, prepnúť) tok 

vstupnej vetvy do výstupnej vetvy.  

 

Obrázok 24 Pohľad na celkovú zloženú zostavu radarového prototypu 

 

Výstupný signál prototypu je vedený cez kábel na konci ktorého je 3,5mm jack 

so štvorpinovým konektorom, ktorý nám slúži na prenos informácie z prototypu do 

softvérového prostredia. Kábel je umiestnený na pravom boku spodnej časti. Veľkosť 

kábla je zvolená tak, aby sme neboli obmedzený pri práci v sťažených podmienkach 

počas softvérového spracovávania.  

Uchytenie prototypu rýchlostného radaru zabezpečuje kovový držiak, ktorý sa 

dá nastavovať v horizontálnej rovine, podľa požiadaviek merajúceho. Stabilita 

prototypu je zabezpečená kovovým diskom, ktorý sa pokladá na povrch z ktorého bude 

vykonávané meranie. Na kovový disk je pripevnený stojan s dĺžkou 0,5m. 
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Tabuľka 4 Technické parametre prototypu RL rýchlostného radaru 

Napájacie napätie 9 [V] 

Dosah do 50 [m] 

Vysielacia frekvencia 24÷24,25 [GHz] 

Šírka pokrytého sektoru 60°  

Rozmery 50 x 95 x 170 [mm] 

 

 Technický popis softvérovej časti 

Softvérovú časť laboratórnej pomôcky predstavuje programové prostredie 

MATLAB s GUI (grafické užívateľské rozhranie), obsahujúce viacero funkcií, ktoré má 

na výber osoba, vykonávajúca meranie s radarovým prototypom. Užívateľské rozhranie 

s indikátorom môžeme vidieť na Obrázku 25.  

 

Obrázok 25 Užívateľské rozhranie s indikátorom 

 

Na ľavej strane užívateľského rozhrania pomocou tlačidiel „Start“ a „Stop“ 

spúšťame a vypíname načítavanie výstupného signálu z radarového modulu do 

zvukovej karty. Ďalej máme na výber, ktorú z funkcií necháme zobrazovať. Po 

zaškrtnutí „Signal processing“ sa nám bude zobrazovať priebeh signálu v čase s určitou 

amplitúdou, ktorý zodpovedá výstupnému signálu z radarového modulu. „Signal 

processing FFT“ nám predstavuje jeho frekvenčné spektrum. V spodnej časti GUI je 

zobrazovaná rýchlosť RL objektu v závislosti od frekvencie s maximálnou hodnotou 

amplitúdy.  
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4.2 Návod na použitie 

Pred použitím prototypu RL rýchlostného radaru je potrebné prototyp umiestniť 

na pevný povrch, aby nedošlo k jeho poškodeniu. V blízkom okolí (cca 1 – 2 m) sa 

nesmú nachádzať predmety, ktoré odrážajú vysokú hodnotu EM vlny (kútový odrážač, 

dipólový pásik a iné špeciálne odrážače), aby nedošlo k poškodeniu RL modulu 

RSM3650. 

Výstupný kábel z prototypu, ktorý obsahuje 3,5 mm štvorpinový jack zapojíme 

na vstup zvukovej karty počítača. Vstup zvukovej karty na počítači môže byť označený 

grafickým obrázkom mikrofónu, alebo skombinovaným obrázkom mikrofónu 

a slúchadlami, záleží od typu zvukovej karty počítača.  

Po prepojení prototypu RL rýchlostného radaru so zvukovou kartou počítača, 

otvoríme a spustíme skript v prostredí MATLAB, ktorý nám slúži na vyhodnocovanie 

prijatej frekvencie a zároveň zobrazovanie digitálnej rýchlosti ožarovaného RL objektu.   

Po nastavení požadovaného azimutu merania, môžeme prototyp RL 

rýchlostného radaru uviesť do prevádzky pomocou spínača na ľavom boku hornej časti 

prototypu. Po spustení spínača sa nám zopne obvod a DPS (doska plošného spoja) 

začne byť napájaná hodnotou 9 V. Pri napájaní prototypu externým zdrojom sa pri 

prepojení konektorov „samček“ a „samička“ automaticky odpojí interná alkalická 

batéria.  

V zapnutom stave nám začne vysielač RL modulu RSM3650 vysielať CW vlny 

do záujmového priestoru, ktoré sa odrážajú od RL cieľov a sú prijímané 

mikropásikovou anténou prijímača. Tento „continuous“ signál môžeme vidieť 

vykreslený v prostredí MATLAB spolu so zobrazením jeho frekvenčného spektra. 

V závislosti od frekvencie s maximálnou hodnotou amplitúdy vo frekvenčnom spektre 

sa nám digitálne vyhodnocuje rýchlosť ožarovaného RL cieľa v spodnej časti GUI.  

Po ukončení praktických meraní vypneme program v softvérovom prostredí 

pomocou tlačidla „STOP“ a prototyp vypneme spínačom na ľavom boku hornej časti, 

čím sa nám odpojí tok napájania.       
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5 Praktické merania a analýza 

5.1 Meranie odoberaného prúdu z batérie 

Cieľom merania je zistiť dobu výdrže internej 9V batérie pre nezávislé napájanie 

radarového prototypu. Na zrealizovanie tohto merania som využil multimeter Metex  

M-3650D, ktorý som zapojil podľa schémy na Obrázku 26. 

 

Obrázok 26 Schéma pre meranie odoberaného prúdu 

 

Teoretickú výdrž batérie Tvb vieme určiť podielom kapacity použitej batérie Cb 

a zmeraným odoberaným prúdom I podľa vzťahu 

��� =
��

�
                                                       (9) 

Výsledné vypočítané hodnoty Tvb pre alkalickú a líthiovú 9V batériu sú uvedené 

v Tabuľke 5. 

  
Tabuľka 5 Vypočítaná teoretická výdrž batérií 

Výdrž batérie Alkalická batéria  
Cb [500mAh]  

Líthiová batéria 
Cb [1200mAh] 

I [mA] 40 40 

Tvb [h] 12,5 30 
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5.2 Meranie dosahu pri zmene napätia 

Týmto meraním zistíme ako sa mení maximálny dosah nášho radarového 

modulu RSM3650 pri rôznych hodnotách napájacieho napätia. Rozsah napájacieho 

napätia pre radarový modul je 2,85 ÷ 3,3V. Musíme si dávať pozor, aby sme 

neprekročili maximálnu hodnotu napájacieho napätia, ktoré je privedené na radarový 

modul. Meranie vykonáme pomocou stabilizovaného napájacieho zdroja typu BS 554. 

 
Tabuľka 6 Výsledky maximálneho dosahu pri zmene napätia 

Napájacie napätie 

pre radarový modul [V] 
2,1 2,5 2,8 2,9 3 3,1 3,2 3,3 

Dosah [m] 35 41,2 45,5 47 49 50 50,5 51 

 

Z nameraných hodnôt môžeme vidieť, že dosah radarového prototypu je závislí 

od napätia, ktoré je naň privádzané. Pri privádzanom napätí 3,3V na radarový modul 

RSM3650 sme dosiahli maximálny možný dosah nášho prototypu. Radarový prototyp 

fungoval aj pri privádzaní menšej hodnoty napätia až po hodnotu 0,88V, kedy radarový 

modul prestal fungovať. 

 

Obrázok 27 Figurant imitujúci RL objekt s kútovým odrážačom 
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5.3 Meranie dosahu pri zmene uhla 

Nasledujúcim meraním zistíme, ako vplýva uhol odklonu osi antény na 

maximálny dosah radarového prototypu. Pre toto meranie je potrebné si vytvoriť 

testovaciu plochu, kde nebudeme rušený žiadnymi cudzími odrazmi. Meranie 

vykonáme v horizontálnej rovine s radarovým prototypom vo výške 0,5m. Testovaciu 

plochu si rozdelíme do ľubovoľného počtu meraných uhlov. Jednotlivé merané uhly si 

označíme špagátom po vzdialenosť 55m od radarového prototypu. Túto vzdialenosť si 

rozdelíme s určitým krokom a označíme. Zvolený krok bude závisieť s presnosťou 

odčítavania vzdialenosti. Ukážka testovacej plochy je na Obrázku 28.  

 

 

Obrázok 28 Testovacia plocha pre meranie dosahu pri zmene uhla 

 

Ako meraný RL objekt nám poslúžil figurant, ktorý sa za pomoci kútového 

odrážača  v oblasti hrudníka, pohyboval po vopred stanovenej trase. Figurant sa začal 

pohybovať od maximálnej vytýčenej vzdialenosti (55m) v každom zvolenom uhle 

smerom k radarovému prototypu. Vzdialenosť pri ktorej nám indikátor začal 

vyhodnocovať rýchlosť figuranta sme zapísali do tabuľky. Meranie sme zopakovali pre 

radarový prototyp bez plexiskla.  
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                   Tabuľka 7 Namerané dosahy pri zmene uhla 

  

 

 

Z nameraných hodnôt zostrojíme graf závislosti dosahu prototypu od zmeny 

uhlov (vyžarovací diagram), ktorý môžeme vidieť na Obrázku 29. Vyžarovacia 

charakteristika znázornená červenou farbou patrí radarovému modulu s plexisklom 

a modrou farbou bez plexiskla.  

 

Meranie bez plexiskla s plexisklom 
Uhol odklonu [0] Dosah [m] Dosah [m] 

-110 - - 
-90 - - 
-80 27,6 25,1 
-70 30,1 27,4 
-60 34,3 32,7 
-50 37 35 
-40 40,2 37,2 
-30 44 40,8 
-20 46,5 44,1 
-10 50,4 46,2 
-5 52,1 48,9 
0 53 50 
5 52,1 48,9 
10 50,4 46,2 
20 46,5 44,1 
30 44 40,8 
40 40,2 37,2 
50 37 35 
60 34,3 32,7 
70 30,1 27,4 
80 27,6 25,1 
90 - - 
110 - - 
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Obrázok 29 Vyžarovacie charakteristiky 

 

Pri pohľade na tabuľku s nameranými hodnotami a vyžarovací diagram môžeme 

vidieť, že náš zvolený kryt tvorený plexisklom znižuje dosah radarového prototypu 

približne o 6%.  

Pre výpočet útlmu plexiskla využijeme namerané hodnoty a matematickú úpravu 

rádiolokačnej rovnice    

���� = �
��	�

����

(4�)������
,

�

																																															(10) 

kde   Rmax  je maximálny dosah rádiolokátora [m], 

Pv      je výkon signálu vysielača rádiolokátora [W], 

G       je zisk antény pre vysielanie a príjem [-], 

λ        je vlnová dĺžka [m], 

�								je	efektívna	odrazová	plocha	RL	objektu	[m2],	

Ppmin	 je	 minimálna	 hodnota	 výkonu	 s	ktorou	 je	 prijímač	 schopný	

pracovať	(citlivosť	prijímača)	[W]. 

Zo vzťahu (10) si vyjadrím minimálny výkon Ppmin 

����� =
��� ����

(4�)���
,																																																	(11) 
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vyjadrím si konštantu C 

� =
��	�

����

(4�)�
.																																																						(12) 

 

V upravenom vzťahu (13) je výpočet minimálneho výkonu  

����� = �
1

��
.																																																						(13) 

 

Vyjadrím pomer výkonov pre dosahy R1 a R2  

���

���
=

1
��

�

1
��

�

=
��

�

��
� .																																																	(14) 

 

Matematickou úpravou som dostal výsledný vzťah pre výpočet útlmu v dB 

��	(��) = 10 log

1
��

�

1
��

�

= 10 log

1
53�

1
50�

= −1,01	[��].																													(15) 

 

Po výpočtoch môžeme vidieť, že pri použití ochrannej krabičky, ktorá obsahuje 

z prednej strany plexisklo sme zapríčinili zodpovedajúci útlm. Pre zabezpečenie 

menšieho útlmu by sa dalo využiť zrealizovanie krytu s použitím iného materiálu. 

Ochranný kryt s plexisklom som zvolil z dôvodu lepšieho prehľadu o zapojení 

a aktuálnom stave zostavy uloženej v krabičke.   
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6 Zadania na laboratórne cvičenia  

6.1  Laboratórne cvičenie č. 1  

Pomocou skonštruovaného radarového prototypu a zrealizovaného príkazu 

v programovom prostredí MATLAB vykonajte praktické meranie so zameraním na 

skúmanie maximálneho dosahu radarového prototypu v závislosti od uhla odklonu osi 

antény. Meranie zrealizujte s radarovým modulom RSM3650 spolu s DPS uloženou 

v nerezovej krabičke za plexisklom a následne s povytiahnutou DPS mimo krytu. 

Zvolený rozsah uhlov a výsledné hodnoty maximálnych dosahov zapíšte do tabuľky pre 

obe merania. V programovom prostredí MATLAB vytvorte z nameraných hodnôt 

vyžarovacie charakteristiky. Vypočítajte útlm plexiskla.  

Postup:   

 Radarový prototyp umiestnite na testovaciu plochu, kde nebudete 

ovplyvňovaný rušivými odrazmi 

 Navrhnite si kroky meraných uhlov a vyznačte si ich (napr. špagátom) na 

vzdialenosť 55m od radarového prototypu v každom meranom uhle 

 Výstupný kábel z radarového prototypu, ktorý obsahuje 3,5mm jack typu 

TRRS, pripojte do zvukovej karty počítača 

 Radarový prototyp spustite kolískovým spínačom na ľavom hornom boku 

krabičky 

 Spustite priložený zrealizovaný príkaz v programovom prostredí MATLAB 

a stlačením „START“ spustíte meranie 

 Figurant s využitím kútového odrážača, ktorý bude držať v oblasti hrudníka, sa 

bude pohybovať po jednotlivých vyznačených uhloch smerom od maximálnej 

vytýčenej vzdialenosti k prototypu radaru  

 V momente ako zbadáte na displeji v grafickom užívateľskom rozhraní (GUI) 

vyhodnocovanú rýchlosť, zastavte figuranta a zmerajte jeho vzdialenosť od 

radarového prototypu v určitom uhle 

 Tento postup opakujte pre každý zvolený uhol, výsledky zapíšte do tabuľky 

 Po povytiahnutí DPS s radarovým modulom RSM3650 z nerezovej krabičky, 

celý postup zopakujte 

  Z výsledných nameraných hodnôt zapísaných v tabuľke zostrojte vyžarovacie 

charakteristiky pre oba merania  

 Vypočítajte útlm plexiskla     
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Schéma zapojenia pracoviska: 

 

Obrázok 30 Schéma zapojenia pracoviska, LC1 

Riešenie:  

Namerané hodnoty maximálneho dosahu pri zmene uhla pohybu figuranta 

                       
                           
                         Tabuľka 8 Namerané dosahy pri zmene uhlov, LC1 

 

 

 

 

 

 Typické vyžarovacie charakteristiky pre namerané hodnoty v prostredí MATLAB 

 

Obrázok 31 Vyžarovacie charakteristiky, LC1 

Meranie  bez plexiskla s plexisklom 
Uhol odklonu [0] Dosah [m] Dosah [m] 

-110 - - 
...   
0   
...   

110 - - 
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Pre výpočet útlmu plexiskla využijeme namerané hodnoty a matematickú úpravu 

rádiolokačnej rovnice    

���� = �
��	�

����

(4�)������
,

�

																																															(16) 

kde   Rmax  je maximálny dosah rádiolokátora [m], 

Pv      je výkon signálu vysielača rádiolokátora [W], 

G       je zisk antény pre vysielanie a príjem [-], 

λ        je vlnová dĺžka [m], 

�        je efektívna odrazová plocha RL objektu [m2], 

Ppmin je minimálna hodnota výkonu s ktorou je prijímač schopný pracovať 

(citlivosť prijímača) [W]. 

Zo vzťahu (16) si vyjadríme minimálny výkon Ppmin 

����� =
��� ����

(4�)���
,																																																	(17) 

vyjadríme si konštantu C 

� =
��	�

����

(4�)�
.																																																						(18) 

 

V upravenom vzťahu (19) je výpočet minimálneho výkonu  

����� = �
1

��
.																																																						(19) 

 

Vyjadríme pomer výkonov pre dosahy R1 a R2  

���

���
=

1
��

�

1
��

�

=
��

�

��
� .																																																	(20) 

 

kde   R1  je dosah pre meranie bez plexiskla,  

         R2  je dosah pre meranie s plexisklom v rovnakom uhle ako R1. 
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Matematickou úpravou sme dostali výsledný vzťah pre výpočet útlmu v dB 

��	(��) = 10 log

1
��

�

1
��

�

= 10 log

1

1
= [��].																													(21) 

 

6.2  Laboratórne cvičenie č. 2 

Pomocou skonštruovaného radarového prototypu a zrealizovaného príkazu 

v programovom prostredí MATLAB vykonajte praktické meranie so zameraním na 

skúmanie rýchlosti pohybujúceho sa figuranta v troch rozličných situáciách. Prvá 

situácia bude predstavovať prirodzenú chôdzu, druhá zrýchlenú chôdzu a tretia mierny 

poklus. Na každú zo situácií vykonajte väčší počet meraní a výsledky zapíšte do 

tabuľky. Vypočítajte priemernú rýchlosť pre každú situáciu. Zostrojte graf dráhy 

v závislosti od času pre t =  3,5 h.  

Postup:   

 Radarový prototyp umiestnite na testovaciu plochu, kde nebudete 

ovplyvňovaný rušivými odrazmi 

 Výstupný kábel z radarového prototypu, ktorý obsahuje 3,5mm jack typu 

TRRS, pripojte do zvukovej karty počítača 

 Radarový prototyp spustite kolískovým spínačom na ľavom hornom boku 

krabičky 

 Spustite priložený zrealizovaný príkaz v programovom prostredí MATLAB 

a stlačením „START“ spustíte meranie 

 Figurant s využitím kútového odrážača, ktorý bude držať v oblasti hrudníka, sa 

bude pohybovať v určitých situáciách rozličnou rýchlosťou smerom od 

maximálnej vytýčenej vzdialenosti (55m) k prototypu radaru  

 V momente ako zbadáte na displeji v grafickom užívateľskom rozhraní (GUI) 

vyhodnocovanú rýchlosť, poznamenajte si všetky zobrazované rýchlosti pre 

celú dráhu pohybu figuranta smerom k prototypu  

 Tento postup opakujte pre každú situáciu viackrát, výsledky zapíšte do tabuľky 

 Z výsledných nameraných hodnôt zapísaných v tabuľke vypočítajte priemernú 

rýchlosť pre každú situáciu, zostrojte graf dráhy v závislosti od času pre  

t = 3,5hod. 
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Schéma zapojenia pracoviska: 

 

Obrázok 32 Schéma zapojenia pracoviska, LC2 

Riešenie:  

Namerané hodnoty rýchlostí pre jednotlivé situácie 

        
         
        Tabuľka 9 Namerané rýchlosti pre jednotlivé situácie, LC2 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Situácia Namerané rýchlosti Priemerná rýchlosť 

1 
  

... 

 

2 

  

... 

 

3 
  

... 
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Graf dráhy v závislosti od času pre t =  3,5 h.  

 

 

Obrázok 33 Graf dráhy v závislosti od času, LC2 
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ZÁVER  

Hlavným cieľom práce bolo navrhnúť a skonštruovať funkčný prototyp 

laboratórnej pomôcky na meranie rýchlosti objektu rádiolokačnou metódou. Využíval 

som priemyselne vyrábaný radarový modul RSM3650 firmy B+B THERMO-

TECHNIK, voľne predávaného v obchodných sieťach a získané vedomosti z oblasti 

teórie navrhovania a realizácie elektronických obvodov.  

Počas návrhu, konštrukcie a overovaní vlastností laboratórnej pomôcky boli 

využívané poznatky z teórie rádiolokácie, použité softvérové aplikácie ako editor 

EAGLE na vytvorenie schém a návrh DPS a programové prostredie MATLAB na 

zobrazenie priebehov prijatých signálov a digitálne zobrazenie rýchlosti rádiolokačného 

objektu meraného radarovým modulom RSM3650.    

Prototyp na meranie rýchlosti spoľahlivo reaguje na pohybujúce sa rádiolokačné 

objekty v interiéri aj exteriéri, poskytuje vyhodnotenie ich rýchlosti v programovom 

prostredí MATLAB. Z vyhodnotených vlastností a uskutočnených praktických meraní 

vyplýva, že skonštruovaný a overený prototyp na meranie rýchlosti splnil požiadavky, 

ktoré naň boli kladené v praktických podmienkach a môže byť použiteľný ako kľúčový 

prvok bezpečnostného systému na cestných komunikáciách pri meraní rýchlosti 

dopravných prostriedkov. Pre zvýšenie komfortu obsluhy, presnosti merania 

a spoľahlivosti v poľných podmienkach je možné prototyp podľa požiadavky doplniť 

vybranými úpravami. Funkčný prototyp môže slúžiť ako učebná pomôcka pre študentov 

na lepšiu vizualizáciu a pochopenie pojmu „rádiolokácia“, alebo ako demonštračný 

model v rámci laboratórnych cvičeniach.  
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Prílohy 

Príloha 1 Zoznam použitých súčiastok 

Rezistory: 

R1 – 68 Ω    5% 68 R (PO595-05T68R) 

R2 – 10 kΩ  RM 1% 10 K (MF0207FTE52-10K) 

R3 – 10 kΩ   RM 1% 10 K (MF0207FTE52-10K) 

R4 – 47 Ω     RM 1% 47 R (MF0207FTE52-47R) 

R5 – 4k7 Ω   RM 1% 4,7 K (MF0207FTE52-4K7) 

R6 – 150 kΩ RM 1% 150 K (MF0207FTE52-150K) 

R7 – 1 kΩ    RM 1% 1 K (MF0207FTE52-1K) 

R8 – 4k7 Ω   RM 1% 4,7 K (MF0207FTE52-4K7) 

R9 – 150 kΩ RM 1% 150 K (MF0207FTE52-150K) 

R10 – 100 Ω RM 1% 100 R (MF0207FTE52-100R) 

Kondenzátory: 

C1 – 10µF/16V, elektrolytický Yageo 10 µF, 16 V, 20 % 

C2 – 1nF, keramický  

C3 – 1nF, keramický 

C4 – 10µF/16V, elektrolytický Yageo 10 µF, 16 V, 20 % 

C5 – 10µF/16V, elektrolytický Yageo 10 µF, 16 V, 20 % 

C6 – 10µF/16V, elektrolytický Yageo 10 µF, 16 V, 20 % 

 

Modul RSM3650 – Univerzálny modul radarového senzoru RSM-3650 3,3 V 

Operačný zosilňovač – MC33078p 

Konektor „Female“ – KONPC-SPK-3 

Spínač kolískoví 0-1 SPST 6,5(13)A 250V  

Napájací súosoví konektor K36721B 

Napájací konektor 006-PI na 9V alkalickú batériu 

Mobilný konektor 3,5mm typ TRRS 

Batéria alkalická 6LR61 9V/500 Ma (lítiová 6F22/1200m Ah) 

Sieťoví adaptér MT6267 3-12V 

Krabička z nerezovej ocele 50 x 95 x 170 mm 

Stojan s diskom z nerezovej ocele 
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Príloha 2 Meranie v teréne 

 

 

Obr. P1 Šablóna pre prenos uhlov na testovaciu plochu  

 

 

Obr. P2 Testovacia plocha pre meranie dosahu pri zmene uhla 
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