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  مقدمه 
ه كاربرد امنزه دامرو مدارات كنترل از راه دور در بين عالقمندان الكترونيك طرفداران بسياري دارد. زيرا 

رل از راه ستم كنتست سيآنها بسيار وسيع گشته و در همه جا قابل استفاده مي باشند. براي موارد حساس الزم ا

استفاده شده باشد تا  Encoder-Decoderدور مورد استفاده داراي كد بندي بوده و در مدار آن از 

د خاصي كتنده ي كنترل از راه دور فرساحتمال خطا در كاركرد به صفر برسد. در اين نوع از سيستم ها

 نابراينبست و اارسال ميكند كه تنها توسط گيرنده اي كه همان كد به آن داده شده است، قابل دريافت 

يرنده به به بر گي مشااحتمال خطاي ناشي از تأثير نويز و پارازيت هاي اطراف و سيگنال هاي ساير دستگاه ها

  حداقل مي رسد.

الت)، ده ح نس هاي مختلف كار دستگاه ها و حالت هاي مختلف كد بندي (دو به توانبا توجه به فركا

م هايي ين سيستته چناحتمال تأثير گذاري دستگاه هاي افراد مختلف بر روي يكديگر بسيار كم مي باشد . الب

قفل  ودگير امروزه در حد زيادي توليد مي شوند و در موارد مختلف (بخصوص بعنوان كنترل كننده دز

اراي داربرد، كنوع  مركزي اتومبيلها) مورد استفاده قرار مي گيرند . هر يك از سيستم هاي مزبور بسته به

فشار  ني باعملكرد متفاوت در خروجي گيرنده مي باشند. مثال بعضي بصورت لحظه اي كار مي كنند يع

ر رخي ديگبچنين خواهد شد هم دادن كليد فرستنده و با رها كردن كليد فرستنده خروجي گيرنده غير فعال

ناوب و ور متطگيرنده به بصورت فليپ فالپ عمل كرده و با هر بار ارسال سيگنال توسط فرستنده خروجي 

جي و خرو حالت روشن و خاموش مي رود. بعضي ديگر نيز بصورت تايم دار عمل كردهيكي در ميان به 

  آيد. در مي شده و پس از آن به حالت خاموشگيرنده پس از دريافت سيگنال فرستنده براي مدتي فعال 

مع جر آن دمزيت سيستم معرفي شده در اين مقاله آن است كه كليه حالت هاي توضيح داده شده همگي 

 ر آن يكبالوه عبوده و دستگاه مي تواند در هر يك از حالت هاي گفته شده مورد استفاده قرار گيرد و 

  دارد كه در مورد آن توضيح داده خواهد شد.  حالت ديگر نيز براي كاركرد مدار وجود

  

  

  مشخصات فني مدار 
ي مكنترل  ستندهمدار داراي دو كانال مستقل بوده و هر يك از كانال ها توسط يك كليد جداگانه روي فر

  شود. هر يك از كانال ها مي توانند در يكي از حاالت زير عمل كنند:

  ضربدري  - ٤ايم دار          ت -٣               فليپ فالپ -٢حظه اي          ل -١

ستگاه دانال كدر مورد سه حالت اول در مقدمه توضيح داده شد. در حالت چهارم يعني حالت ضربدري دو 

بور در انال مزكتنده بطور مستقل عمل نكرده و بهم وابسته مي باشند و با فشار دادن كليد هر كانال در فرس

جامپر  ب چندر به حالت قطع مي رود. انتخاب حالت هاي مختلف توسط نصگيرنده فعال شده و كانال ديگ

  نده آمده است.مشخصات فني مدار فرستنده و گير ١(سيم رابط كوتاه) در مدار انجام مي شود. در جدول 
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  ولت 12  ولتاژ كار فرستنده

 UHF  باند امواج ارسالي فرستنده

  ميلي آمپر 15-5  جريان مصرفي فرستنده

  ولت 12  كار گيرنده ولتاژ 

  ميلي آمپر 100-20  جريان مصرفي گيرنده

  شخصات فني مدار فرستنده و گيرنده كنترل از راه دورم - ١جدول 

  
  طرز كار مدار 

ال و رمز بعنوان مولد سيگن PT2262نقشه شماتيك مدار فرستنده ديده مي شود . آي سي  ١در شكل  

هر مي گردد كه ، فركانس متفاوتي در خروجي ظا S2شود يا  وصل S1كننده عمل مي نمايد. بسته به آنكه 

ي مزبور دارد . سآي  ١١و  ١٠و  ٨تا  ١داراي كد خاصي نير مي باشد. اين كد بستگي به وضعيت پايه هاي 

ه منفي) و يا ب(اتصال  0مي توانند در حالت  ١١و ١٠و ٨و ٧و ٦و ٥و  ٤و  ٣و ٢و  ١هر يك از پايه هاي 

ك يبصورت  د حاصلكو يا به حالت آزاد باشند . بسته به ترتيب اتصال پايه هاي مزبور، (اتصال به مثبت) 

ز مدار خارج اسبب شده است كه در حالت عادي باتري  D2و  D1كد ده رقمي ظاهر مي گردد. استفاده از 

ارسال  ان دادنبراي نش LEDبوده و فقط با فشردن يكي از كليدها جريان در مدار برقرار گردد. يك عدد 

آي سي  ١٦ و ١٥ي سيگنال در مدار تعبيه شده كه بصورت سري با آن قرار گرفته است. مقاومت بين پايه ها

ر شده و توسط آن ظاه ١٧مربوط به اسيالتور داخلي آن مي باشد. سيگنال ارسالي توسط آي سي در پايه 

 UHFمواج اانبي آن ) روي قسمت مدوالتور (شامل يك اسيالتور متشكل از ترانزيستور و چند قطعه ج

 دوالتورسمت ممدوله شده و توسط آنتن در فضا انتشار مي يابد . توسط خازن تريمر موجود موجود در ق

وند در واقع در شكه در شكل ديده مي  JS2و  JS1ميتوان فركانس امواج ارسالي را تغيير داد. جامپرهاي 

م ايه ها دو بدو بهرند. زيرا در داخل اين دو كليد پقرار دا S2و  S1مدار وجود نداشته و در واقع داخل 

  متصلند و از اتصال دروني كليدها در مدار چاپي بعنوان جامپر استفاده شده است.
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 ٢نقشه شماتيك مدار گيرنده بعلت گستردگي نسبتا زياد در قسمت هاي جداگانه چاپ شده است. در شكل 

  اهده مي شود.الي توسط فرستنده مشقسمت دريافت امواج ارس

مي  و ترانزيستور تقويت و آشكار سازيامواج ارسالي فرستنده پس از دريافت توسط آنتن گيرنده توسط د

امواج دريافتي پس از رهاي فرستنده و گيرنده مي توان آنها را با هم هماهنگ كرد. شوند؛ كه با تنظيم تريم

ن آي سي يك تقويت كننده عملياتي منتقل مي شود. اي LM358ه ورودي هاي آي سي آشكار سازي ب

(OP-AMP)  دوبل بوده و سيگنال آشكار شده را پس از تقويت بصورت عالئم ديجيتالي كه قابل استفاده

ورد در نهايت در خروجي اين قسمت سيگنالي مشابه سيگنال قسمت هاي بعدي مي باشند، در مي آ براي

  ايجاد شده در فرستنده خواهيم داشت.

  ريافت امواج ارساليقسمت د - ٢شكل 

  

  

قسمت ديجيتال مدار مشاهده مي شود كه عملكرد آن نياز به توضيح بيشتري دارد. شيگنال ظاهر  ٣در شكل 

اتصال مي يابد. آي سي مزبور نقش  PT2272) آي سي ١٤شده در خروجي طبقه قبلي به ورودي (پايه 

) وقتي كه فرستنده ١٣و   ١٢اي را بر عهده داشته و خروجي هاي آن (پايه ه (DECODER)ديكودر 

سيگنال ارسال مي كند، تغيير وضعيت مي دهند . به اين ترتيب كه با اتصال هر يك از كليدهاي فرستنده 

خروجيمربوط به همان كانال در گيرنده از حالت صفر به حالت يك مي رود. البته به شرط آنكه كد بندي 

آي سي  ١١و  ١٠و  ٨تا  ١همانند فرستنده پايه هاي  آي سي مزبور مشابه آي سي فرستنده انجام شود.

PT2272  مربوط به كد بندي بوده و پايه هاي مزبور بايد دقيقا در همان وضعيتي قرار گيرند كه پايه هاي

به  ٤و ٣و ٢و ١(در قسمت فرستنده) قرار داشت. مثال اگر در فرستنده پايه هاي  PT2262مشابه در آي سي 

نيز آزاد باشند در گيرنده  نيز پايه  ١١و ١٠به منفي متصل باشند و پايه هاي  ٨و ٧و ٦و ٥ وصل بوده و پايه هاي
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به + وصل بوده و پايه  PT2272اي سي  ٤و ٣و ٢و  ١آن آزاد باشند در گيرنده نيز پايه هاي  ١١و  ١ ٠هاي

لف در خروجي ها كه آن آزاد باشند ايجاد حالت هاي مخت ١١و  ١٠آن به منفي و پايه هاي  ٨و ٧و ٦و ٥هاي 

متصل مي شوند. آي  4093قبال در مورد آنها توضيح داده شد توسط باز يا بسته بودن كليدهاي آي سي 

تريگر مي باشد. چون اين گيت ها دو بدو بصورت سري بسته شده شامل چهار گيت ناند اشميت  4093سي 

ر يك از گيت ها بصورت معكوس باز هستند ه B4تا  B1و  A4تا  A1اند در حالتي كه همه كليدهاي 

   كننده عمل كرده و بنابراين همان وضعيت ورودي را در خروجي خواهيم داشت.

كه در داخل يك آي سي  Dدو فليپ فالپ نوع  CLOCKخروجي هاي اين آي سي به ورودي هاي 

تيجه آن ت. نرا خواهيم داش 0يا  1قرار دارند، اتصال يافته و در خروجي فليپ فالپ ها حالت  4013

سال بعدي به شده و با ار 1خواهد شد كه با هر بار ارسال سيگنال توسط فرستنده، خروجي فليپ فالپ 

ذشت مدت ) بسته باشد خروجي فليپ فالپ پس از گ B2يا (  A2مي رود. در صورتي كه كليد  0حالت 

خود  RESETپايه  ) تعيين مي گردد، C23( يا  C16) و خازن  R17( يا  R22زماني كه توسط مقاومت 

 ل اطالعاتميشود. بنابراين خروجي بصورت تايم دار عمل كرده و با ارسا RESETرا تحريك كرده و  

  د. ي گردمتوسط فرستنده، براي مدت گفته شده، خروجي فعال شده و دوباره به حالت غير فعال باز 

 4093ي س) آي  ١٠( يا  ٤) وصل باشند، پايه  B2و  B1و ( يا  A2و  A1در حالتي كه هر دو كليد 

ظه صورت لحها ب مستقيما و بدون ارتباط به فليپ فالپ به خروجي متصل شده و بنابراين هر يك از خروجي

ل در وصل باشند، با اتصال كليد هر كانا B4,A4,B3,A3 اي عمل مي كنند. در حالت چهارم كه 

اين حالت  مي شود. و در RESETگر شده و فليپ دي SETفرستنده، فليپ فالپ متناظر آن در گيرنده، 

  مدار بصورت ضربدري عمل خواهد كرد. 

  يورهاي رله ها و تغذيه مدار ديده مي شود.اقسمت در ٤در شكل 

 تصال مييور اخروجي فليپ فالپ توسط دو عدد مقاومت محدود كننده جريان بيس، به ترانزيستورهاي درا

تفاده شده عكوس اسملقايي ااز ديود حفاظت كننده در برابر ولتاژ يابند. در كلكتور ترانزيستورها عالوه بر رله 

ورد له ها مرضعيت وو دو عدد ديود نوراني نيز همراه با مقاومت هاي محدود كننده جريان براي نشان دادن 

ه ولت پس ازاتصال دوازد DCاستفاده قرار گرفته است. تغذيه مدار نيز در شكل مزبور ديده مي شود. ولتاژ 

ژ ور ولتاي مزبيود محافظ و خازن هاي فيلتر در ورودي آي سي رگوالتور ظاهر شده ودر خروجي آي سبه د

كار حتمالي بولت را خواهيم داشت. خازن بكار رفته در خروجي نيز جهت حذف ريپل هاي ا ٨رگوله شده 

  برده شده است. 
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    ساخت مدار 

اه ردي و توجه : بدليل وجود نكات ظريف و پيچيدگي نسبي مدار، توصيه مي شود مراحل ساخت، كدبن

  اندازي مدار را دقيقا مطابق مراحل گفته شده انجام دهيد.

اپي هاي چمي شود ساخت مدار بعلت فشردگي و ظرافت فيبرهاي مدار چاپي گيرنده و فرستنده، توصيه

آماده  ياالمينيت يا چاپ سيلك) انجام شود و يا آنكه بصورت ٢٠توسط روشهاي عكاسي (پوزيتيو 

خاب الس انتايبرگفخريداري شود. بهتر است فيبرهاي مورد استفاده بخصوص فيبر مربوط به فرستنده از نوع 

ود، نتخاب شتر) انوع نازك (كمتر از يك ميلي م مورد استفاده براي فرستنده از شود. چنانچه فايبرگالس

  راحت تر انجام شود. نصب آن در جعبه مخصوص

   فيبر مدار چاپي گيرنده ديده مي شوند. ٦فيبر مدار چاپي فرستنده و در شكل  ٥در شكل 

  نيز فهرست قطعات بكار رفته در فرستنده و گيرنده چاپ شده است.  ٣و  ٢در جدول هاي 

  رستنده به نكات زير توجه كنيد: هنگام مونتاژ ف

يبر ب مي شود كه فنبايد از سوكت استفاده كنيد. زيرا استفاده از سوكت سب PT2262براي آي سي  -١

  مدار چاپي داخل جعبه قرار نگيرد. 

حل بعدي در هنگام را فعال  آزاد بگذاريد. در مرا PT2262 آي سي  ١١و  ١٠و  ٨تا  ١پايه هاي  -٢

دد عشيد يك ته باين پايه ها مورد استفاده قرار مي گيرند. پيش از نصب آي سي توجه داشكدبندي مدار، ا

   م دهيد.انجا جامپر (سيم كوتاه) درزير آي سي نصب مي شود. اين اتصال را در قسمت مسي كف فيبر نيز

  
  فيبر مدار چاپي فرستنده كنترل از راه دور - ٥شكل 
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٣- RFC وابيده كوچك انتخاب شود. مورد استفاده بايد از نوع خ  

ه فلزي مخصوص استفاده ولتي مينياتوري انتخاب شده، از فنر و صفح ١٢براي اتصال باتري كه از نوع  -٤

ه فيبر باشيد ك ر محل + به فيبر مدار چاپي اتصال دهيد، توجه داشتهو صفحه را د -نموده و فنر را در محل

ده باشيد تخاب كرزك انه شود. (اگر فيبر فرستنده را از نوع نامدار چاپي در محل قرارگيري باتري بايد بريد

  مي توانيد براحتي آنرا توسط قيچي برش دهيد. )

آن را  ماييد واتصالنآنتن مورد استفاده را از نوع كشويي مخصوص دستگاههاي ريموت كنترل انتخاب  -٥

وربه اين نتن مزبخاب آانجام دهيد. انت به فيبر مدار چاپي توسط يك تكه سيم كوتاه (پايه مقاومت چيده شده)

  يد.نماي جهت انجام گرفته است كه بتوانيد فرستنده را داخل جعبه هاي ريموت استاندارد جاسازي

 ي كه خودتان فيبرروي قسمت مسي فيبر مدار چاپي چاپ شده اند و در صورت L2و  L1سيم پيچ هاي  -٦

  د. ده باشاندازه آن دقيقا مطابق نمونه ارائه شمدار چاپي را مي سازيد، بايد دقت كنيد شكل و 

صب نيد. هنگام نهنگام نصب قطعات به جهت آي سي، ديودها، ديود نوراني و ترانزيستور توجه ك -٧

  يرد.ترانزيستور توجه داشته باشيد كه پايه وسط آن كمي جلوتر از دو پايه ديگر قرار مي گ

  

  اه دورفيبر مدار چاپي گيرنده كنترل از ر - ٦شكل 
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  هنگام مونتاژ گيرنده به نكات زير توجه داشته باشيد: 
  ز سي رگوالتور) از سوكت استفاده كنيد. براي همه آي سي ها(بج-

عال آزاد بگذاريد (پايه هاي گفته شده در سوكت را را ف PT2272آي سي  ١١و  ١٠و  ٨تا  ١پايه هاي  -

  ند.مي گير قرار بندي مدار اين پايه ها مورد استفاده لحيم كاري نكنيد ). در مراحل بعدي درهنگام كد

ورت عدم ي سي رگوالتور مورد استفاده از نوع كوچك (شنبه ترانزيستور هاي مدار ) مي باشد. در صآ -

توجه  ها بايدد. تني سي رگوالتور مي توانيد از نوع معمولي (بزرگ) آن استفاده كنيدسترسي به اين نوع آ

  داشته باشيد كه جهت نصب آن بر عكس مي شود.

  يگرند به روش زير عمل كنيد.در گيرنده كه مشابه يكد L3و  L2براي ساخت سيم پيچ هاي  -

ريده و الك دو سر هر سانتيمتر ) ب ٨/٢متر (ميلي  ٢٨از سم الكي به قطر تقريبي يك ميلي متر دو تكه بطول 

ي به توانه اپس اسسيك از سيم ها  را در حدود يك ميلي متر بتراشيد تا آماده اتصال و لحيم كاري شوند. 

يليمتر كه در م ٥/٣ته ميلي متر انتخاب كرده (اگر چنين استوانه اي پيدا نكرديد ميتوانيد از يك م ٥/٣قطر 

 Uكل شتا به  پيچيدبوش مي رسند استفاده كنيد) و سيم ها را يك دور به دوراستوانه ابزار فروشي ها به فر

ه اييدو توجه داشتنصب كرده و پايه هاي آنها را لحيم كاري نم L3و  L2درآند. سپس آنها را در محل هاي 

م نصب و هنگا شوند باشيد كه سيم پيچ هاي مزبور دقيقا مطابق اندازه هاي داده شده و كامال مشابه ساخته

  آنها روي فيبر فاصله آنها از كف فيبر مساوي بوده و بصورت موازي با هم قرار گيرند.

 باشند و فعال مورد مربوز به انتخاب حالت و برنامه ريزي دستگاه مي B4تا  B1و  A4تا  A1نقاط  -

  استفاده قرار نمي گيرند.

اخ هاي ي از سوردر نظر گرفته شده و بنابراين يك ختلف روي فيبر مدار چاپيبراي تريمر گينده دو سايز م -

  بدون استفاده باقي مي ماند. (VC)محل نصب آن  

كه بين از ترمينال مخصوص روي برد و با يك ت BATد در محل براي اتصال باتري به مدار مي تواني -

  هدرسه تايي (كه پايه وسط آن خارج شده است) استفاده كنيد.

متر ) و بطول ميلي ٢تا  ١ي ضخيم (به قطر يك تكه سيم الكي و يا روكش پالستيك آنتن گيرنده ميتواند  -

ه بيم الكي سنيك از يك سانتي متر باشد. در نمونه ساخته شده در آزمايشگاه ماهنامه الكترو ٣٥تا  ٣٠تقريبي 

  سانتيمتر استفاده شد.  ٣٣ميليمتر و طول  ١قطر 

- OUT1  وOUT2 در  د و فعالتوضيح داده خواهد شه بعدا در مورد آنها خروجي هاي دستگاه هستند ك

  مرحله آزمايش بدون استفاده باقي مي مانند. 

 لكتروليتانگام نصب قطعات به جهت آي سي ها، ديودها، ترانزيستورها، ديودهاي نوراني و خازن هاي ه -

  توجه كنيد.

ن يم بعنواسي به آنها از يك تكه سهاي صفر اهم استفاده شده در صورت عدم دستر در مدار از مقاومت -

  جامپر استفاده كنيد.



 ١١

  

  كد بندي فرستنده و گيرنده:
) و هم در آي سي PT2262فرستنده ( ENCODERهم در آي سي  ١١و  ١٠و  ٨تا  ١پايه هاي 

DECODER ) گيرندهPT2272يد سي با ) مربوط به كدبندي دستگاه هستند و اين پايه ها در هر دو آي

يه وانيد پاايش مي تيا + و يا آزاد بودن در يك وضعيت باشند مثال در مرحله آزم –بودن به از لحاظ متصل 

را آزاد  ١١و  ١٠اي متصل كرده و پايه ه –را به  ٨و  ٧و  ٦و  ٥را به + و پايه هاي   ٤و  ٣و  ٢و  ١هاي 

شود و اگر  ر انجامكديگينند بگذاريد. اين ترتيب اتصال پايه ها هم در فرستنده و هم در گيرنده بايد دقيقا ما

 حتي عملاي راحتي يكي از پايه  ها داراي وضعيت ديگري باشد مدار بطور كلي از كار خواهد افتار بر

وازات ما و به ه تغذيه در امتداد پايه هاي آي سي  –كدبندي هم در گيرنده و هم در فرستنده خطوط + و 

وكت در سدر فرستنده و پايه هاي  PT2262ي سي آنها كشيده شده است و با خم كردن  پايه ههاي آ

. ام دهيدا انجگيرنده به سمت چپ و يا راست و لحيم كردن آنها به اين خطوط مي توانيد عمل كدبندي ر

در آي سي  ٩به پايه  –نوار و  ١٨بودن نوارهاي برايتان مشكل بود كه نوار + به پايه  –چنانچه تشخيص + و 

  ببريد. آنها پي بودن –ل دارد و با تعقيب نوارهاي مسي مي توانيد به + ويا اتصا PT2272و  PT2262هاي 

 –ه + و يه ها بين پاادر مراحل بعدي كه استفاده عملي از دستگاه مي شود مي توان هر نوع تركيبي از اتصال 

 PTي سي هاي آا در را بكار برد. تنها به نكته اصلي گفته شده توجه نمود و آن مشابه بودن وضعيت پايه ه

  در فرستنده و گيرنده مي باشد.

ض كنيد. ي را عو: توصيه مي شود در مراحل بعدي هنگام استفاده عملي از دستگاه حتما نوع كدبند١نكته 

اله اين مق انندهزيرا در صورت باقي گذاشتن كد بندي در همين وضعيت احتمال دارد صدها و يا هزاران خو

هزاران  ها و يارت صداراي دستگاهي با كد مشابه كد شما باشند و در اينصوكه اقدام به ساخت مدار نمايند د

  فرستنده وجود خواهد داشت كه گيرنده شما را راه اندازي كند!!!

  

  :  ٢نكته 

 PT2262در آي سي  –يه  ١١به + و پايه  ١٠بدليل فشردگي زياد مدار فرستنده امكان اتصال مستقيم پايه 

ل خاصي اشكا امكان انتخاب هزاران حالت مختلف براي كد بندي محدوديت و وجود ندارد كه با توجه به

 –به  ١١به + و يا پايه  ١٠بوجود نخواهد آمد و چنانچه بدليلي حتما بايد كدبندي را چنان انجام دهيد كه پايه 

  اتصال يابد توسط تكه هاي سيم كوتاه روكشدار براحتي اين كار انجام مي شود.
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  :راه اندازي مدار
ولتي  ١٢ع ه از نونده كپس از اطمينان از كامل بودن فرستنده (اتصال همه قطعات و آنتن به مدار) باتري فرست

ك از هر ي كوچك (مخصوص دستگاه هاي ريموت كنترل) مي باشد را به مدار متصل كنيد. با فشار دادن

  ي باشد.ميگنال سنده و ارسال بايد ديود نوراني فرستنده روشن شود كه نشاندهنده كاركرد فرستكليدها، 

كه توسط يك تكه سيم روكشدار بايد بهم متصل شوند .  وجود دارند A1روي فيبر گيرنده دو نقطه به نام  -

هم به  B2قطه نيز به هم و دو ن B1نيز بهم متصل مي گردند و مشابه آن دو نقطه  A2همچنين دو نقطه 

  انند.مشت نقطه ) فعال بدون استفاده باقي مي (ه A3 ،A4 ،B4,B3يكديگر متصل ميگردند. نقاط 

ه اي ورت لحظال بصبا اتصال نقاط گفته شده به يكديگر و خالي گذاشتن مابقي نقاط ، برنامه ريزي دو كان

  انجام شده و تنظيم مدار در اين حالت راحت تر و دقيقتر انجام مي پذيرد.

ار تنظيم ينصورت ك(بدنه پالستيكي ) داريد. در غير ا يچ گوشتي از نوع عايقپبراي تنظيم مدار نياز به يك  -

تر و دقيق ريعترسبا اشكال مواجه خواهد شد. همچنين چنانچه عمل تنظيم توسط دو نفر انجام گيرد بسيار 

  خواهد بود .

 به همان ور دهيد ا فشاربراي شروع تنظيم فرستنده را در فاصله نيم متري گيرنده قرار داده و يكي از كليدها 

 ورنده صورت نگه داريد اگر يكي از كانالهاي گيرنده عمل كرد مشخص مي شود كه فركانس هاي گي

تريمر  ازن هايايد خبفرستنده تقريبا همخواني دارند اگر از اين فاصله فرستنده روي گيرنده تاثيري ندارد 

(VC) وت كرده ريافدنده را روي گيرنده و فرستنده را طوري تنظيم كنيد كه گيرنده بتواند امواج فرست 

  عكس العمل نشان دهد.

چرخانيد تا مامتر بتر چه در مرحله بعدي تنظيم را در فاصله دورتر انجام دهيد و تريمر فرستنده را به آرامي ه

وسيعتري  محدوده مر دردر فاصله دورتر نيز تنظيم انجام شود. هر چه فاصله گيرنده و فرستنده كمتر باشد تري

نجام قيقتر ادتر و را تنظيم مي كند. هر چه فاصله دورتر مي شود بايد تنظيم تريمر آرام از حركت دستگاه

ريمر بسيار دقيق تنظيم شود. در شرايط معممولي (بدون تمتر بايد  ٢٠-٣٠شود و در فاصله هاي دورتر از 

ايده آل ممكن است  يطمتري گيرنده  را روشن و خاموش كنيد در شرا ٦٠الي  ٤٠مانع) بايد بتوانيد از فاصله 

  متري قابل دريافت بوسيله گيرنده باشد. ١٠٠حدود امواج فرستنده حتي از فواصل 

صلند ها به كنتاكت هاي رله متمي باشند كه داراي ولتاژ نبوده و تن OUT2و  OUT1خروجي هاي مدار -

براي  اشند كهبمي  رله و نقطه وسط آنها به پايه مشترك رله وصل است و نقاط ديگر كنتاكت هاي باز و بسته

  راه اندازي مدارات مختلف مورد استفاده قرار مي گيرند.



 ١٣

  برنامه ريزي دستگاه :
 مل كند.عختلف مهمانطور كه قبال گفته شد مي توان دستگاه را طوري برنامه ريزي كرد كه در حالت هاي 

ا بوجود رتلف حالت هاي مخ نقطه روي فيبر وجود دارد كه توسط اتصال هاي مختلف بين آنها مي توان ١٦

ي وان برامي ت آورد. نكته جالب اين است كه الزم نيست هر دو كانال دستگاه در يك وضعيت كار كنند و

  مود.نرا در وضعيت فليپ، فالپ برنامه ريزي  Bرا در وضعيت لحظه اي و كانال  Aمثال كانال 

گيرنده  نقطه) روي فيبر ١٦(جمعا دو عدد  B4,B3,B2,B1,A4,A3,A2,A1نكته : از هر يك از نقاط 

اين  ) بهA1بودن  ON(يا  A1وجود دارد و در توضيحات و جدول اين قسمت براي مثال وصل بودن 

) به A1ودن ب OFF(يا  A1را برقرار كند و قطع بودن  A1معناست كه يك تكه سيم ارتباط بين دو نقطه 

بوط به كانال مر A4,A3,A2,A1باقي مي مانند. بدون استفاده و جدا از هم  A1اين معناست كه دو نقطه 

A  وB4,B3,B2,B1  مربوط به كانالB .دستگاه مي باشند  

  

  حالت هاي مختلف دستگاه بصورت زير برنامه ريزي مي شوند:

يرنده نال در گالت فليپ فالپ : در اين حالت با هر بار فشار دادن كليد فرستنده، رله مربوط به آن كاح -

يد باره كلادن دوكليد فرستنده رها شود پس از فشار دهمان حالت باقي مي ماند حتي اگر  فعال شده و به

 A1قاط كليه ن بايد فرستنده و ارسال مجدد سيگنال، رله تغيير حالت و به حالت قطع مي رود . در اين حالت

  ) قطع باشند. B4تا  B1(و يا نقاط  A4تا 

ت زماني براي مد مربوط به آن در گيرنده دادن كليد فرستنده ، رله: در اين حالن با فشار  حالت تايم دار  -

ه عدا گفتكه ب محدود فعال شده و پس از مدتي خود بخود به حالت قطع مي رود. مدت زمان مزبور بصورتي

نقاط قطع مي  ) وصل بوده و سايرB2(و يا  A2خواهد شد قابل انتخاب و تغيير است. در اين حالت فقط 

  باشند .

ين فت در ااده قرار گر: اين همان حالتي است كه د رمرحله راه اندازي مدار مورد استفلت لحظه اي  حا -

ده وصل د فرستنه كليحالت، با فشار دادن كليد فرستنده، رله مربوط به آن در گيرنده وصل شده و تا زمانيك

 A2 و A1لت ن حاشود. در اي است ، رله وصل باقي مي ماند. به محض قطع كليد فرستنده ، رله نيز قطع مي

  ) قطع مي باشند.B4و  B3(و يا  A4و  A3) وصل بوده و B2و  B1(ويا 

أثير دارند. بصورت مستقل عمل نمي كنند و روي يكديگر ت B,Aحالت ضربدري : در اين حالت دو كانال 

اموش مي كندو خرا  Bدر گيرنده فعال شده و رله  Aدر فرستنده رله  Aبه اين صورت كه با اتصال كليد 

  ي شود.مخاموش  Aدر گيرنده فعال شده و رله  Bدر فرستنده فشار داده شود، رله  Bچنانچه كليد 

را غير  له ديگررله ، ردر اين حالت هيچگاه هر دو رله به هم وصل و يا با هم قطع نمي باشند و فعال شدن هر 

قطع بوده و  B2,B1,A2,A1فعال مي سازد. براي برنامه ريزي دستگاه در اين حالت بايد 

B4,B3,A4,A3 . وصل باشند  



 ١٤

  

  آمده است. ٤خالصه مطالب گفته شده در اين قسمت در جدول 
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  چند نكته : 
يا  و C16يير ر حالتي  كه دستگاه بصورت تايم دار برنامه ريزي مي شود مي توان تايم مزبور را با تغد -

C23  ود.خازن تايم افزايش يافته و يا كاهش ظرفيت كم مي ش تغيير داد. با افزايش ظرفيت  

نتخاب اعبه مخصوص فرستنده را مي توانيد از نوع مخصوص كه در بازار به فراواني يافت مي شود، ج -

  .ماييدكنيد. فقط بايد به محل قرار گيري كليدها،ديود نوراني و آنتن و باتري در آن توجه ن

را دبندي آنما كد بندي نشده) خريداري نموده و كامل و ساخته شده (افرستنده را مي توانيد بصورت ك -

شيد كه ته بامطابق ميل خود انجام دهيد . در صورت خريد فرستنده از فروشگاه هاي متفرقه توجه داش

  شما همخواني داشته باشد.فركانس كار آنها با گيرنده 

بزنيد. اگر  سنباده بر راد گوشه ها و يا لبه هاي فيهنگام قرار دادن مدار فرستنده در جعبه ممكن است الزم شو

ام نصب ين هنگود مي توانيد اضافات آنرا توسط قيچي ببريد همچنشفيبر فرستنده از نوع نازك انتخاب 

مي  PT2262ي در جعبه توجه داشته باشيد كه آنتن در طول مدار چاپي قرار گرفته و به اي سفرستنده 

  گردد. رج ميه و از محلي كه براي نصب آن در جعبه سوراخ شده است، خاچسبد و از كنار آن عبور كرد

آنتن  يرنده نيز بهتر است در داخل جعبه مناسب پالستيكي جاسازي شود در صورت كمبود فضا برايگ -

شويي كك آنتن خاب يگيرنده مي توانيد آنرا دور جعبه (در فضاي داخلي آن ) دوران دهيد و يا آنكه با انت

جعبه  يز روينآنرا در بيرون جعبه نصب كنيد. ورودي برق و خروجي رله ها و ديودهاي نوراني مناسب، 

  نصب مي گردند.

مخصوص  نانچه احتمال دارد از دستگاه در حالت هاي مختلف برنامه ريزي استفاده كنيد و يك حالتچ -

صل معمولي اتصال ليد قطع و ورا به چهار ك B4تا  B1و  A4تا  A1مورد نظرتان نمي باشد مي توانيد نقاط 

را  كليدها سنگاهدهيد و كليدها را روي جعبه نصب كرده و مطابق مطالب گفته شده در بخش برنامه ريزي د

  مورد استفاده قرار دهيد.

  

  

  

  

  

  ديگر مطالب كاربردي سياره الكترونيك را هم ببينيد:

www.elcplanet.com 
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  ست قطعات مدار:لي
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  ديگر مطالب كاربردي سياره الكترونيك را هم ببينيد:

www.elcplanet.com  


