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:مقدمه

امروزه با توجه به پیشرفته روز افزونه علم الکترونیک و نیاز سیري ناپذیر جامعه براي داشتن زندگی هر چه 
آسوده تر مارا وا داشته تا علم خود را افزون نموده و به دنبال شرایطی ایدال تر براي آسودگی بشر باشیم

نبوده و همچون قطاري سریع السیر از دیگر علوم پیشی در همین راستا علم مخابرات نیز از این امر مستثناء 
گرفته و ما در زندگی روزمره خود شاهد این پیش رفت هستیم

, چندي پیش به صورت دربهاي کنترلی روز به سادگی از کنار آن میگذریمهر نمونه هاي بارز وقابل ذکر که 
نون نمونه هاي مدرنتري را شاهد هستیمو اکظاهر شد... دزدگیرهاي اتومبیل و, دوربینهاي مدار بسته

با توجه به طراحی این مدار که سالهاست توسط چند شرکت بزرگ تولید کننده کنترل رادیویی بخصوص 
دزد گیر اتومبیل در ایران مورد بهره برداري قرار گرفته است و تمامی قطعات و عناصر آن به ویژه آي سی 

ه میتوان آن را به راحتی تهیه و به انوع سیستمهاي مورد نظر متصل ک,هاي دکودر آن فراوان و ارزان هستند
.و بهره هاي فراوانی از آن بردکرد

خرداد 91

عبداله اسالمی زرگر



4 ھ | ح ف ص

:مدار فرستنده

کاربرد فراوانی در PT2262 &PT2272آي سی هاي کدبندي این مدار به شماره هاي 
الکترونیک دارد

:استاین مدار از قسمتهاي زیر تشکیل یافته

قسمت فرستنده-1

قسمت گیرنده رادیویی-2

قسمت برنامه ریزي و دیجیتال-3

قسمت تقویت رله-4

فرستنده در یک فیبرکه

.سانتی متري طراحی شده است9*10در یک فیبر یکپارچه گیرندههر سه قسمتو

:مشخصات فنی مدار

باشد و میتواند دو رله را کنترل کنکانال مستقل می2مدار داراي 

مزیت این مدار در قابلیت کد بندي آن میباشد و استفاده همزمان از دو فرستنده همزمان براي گیرنده دو به 
ریعنی تقریبا صفتوان ده میباشد

مفهوم این مطلب یعنی اینکه میتوان از صدها عدد از این گیرنده فرستنده را میتوان با اطمینان مورد 
استفاده قرار داد و هرگیرنده با فرستنده مخصوص با خودش فعال میشود

:مشخصات فنی

12-9:ولتاز کار فرستنده 

12: ولتاز کار گیرنده

میلی آمپر15-5: جریان مصرفی فرستنده

میلی200-20: جریان مصرفی گیرنده 

FMقابل پیگیري در موج UHF: باند ارسال فرستنده 



5 ھ | ح ف ص

:کار مدار فرستنده

آي سی به عنوان مولد سیگنال فرستنده و رمز دهنده عمل میکنند و بسته به اینکه 11تا 1پایه هاي 
کدامیک از کلیدها وصل باشد فرکانس متفاوتی ایجاد میکند

باید OCS2و OCS1پایه ي 2اي سی هاي فرستنده و گیرنده داراي اسیالتور داخلی هستند و بین 
طبق نمودار داده شده در دیتا شیت ان ها مقاومت مناسب قرار داد

.

.نمونه از مقاومت ها اورده شده است3در این جا 

کیلو اهم 820مگا اهم قرار دادید باید مقاومت اسیالتور گیرنده را 4٫7ده را مثال اگر مقاومت اسیالتور فرستن
.قرار بدهید

مشخص DATA OUTکه با نام 17ن از پایه آاطالعات ادرس و دیتاي PT2262اي سی فرستنده 
.شده خارج می شود
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:مدار فرستندهطرز کار

باطري کشیده نمیشود و باطري مدت عمر مادامی که کلیدي از فرستنده فشرده نشده است جریانی از
.زیادي خواهد داشت

.استبراي اطمینان از عملکرد مدار روي فیبر فرستنده قرار گرفتهLEDیک 

و با آنتن مناسب بیشتر هم امکان دارد100برد این فرستنده در شرایط ایدال 

ظاهر 17خلی میباشد که در پایه مربوط به اسیالتور دا16&15مقاومت قرار گرفته شده در پایه هاي 
مدوله میشودUHFوچند قطه جانبی روي موج BF199و توسط ترانزیستور میشود

توسط تریمر میتوان این فرکانس را تاحدودي تغیر داد

DATA INمی باشد که با نام 14اي سی گیرنده پایه اي که اطالعات را دریافت می کند پایه در
VCC (1مشخص شده است VTکه با نام 17مشخص شده است و زمانی که اطالعات دریافت شد پایه 

.به این پایه می توان از دریافت اطالعات با خبر شدLEDمی شود که با وصل کردن یک ) منطقی 

R1=3.3M  R2=27K  C1=3P  C2=7P  C3=100P  D1,2=1N4148
T=BF199

RFC=1U
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:مدار گیرنده معرفی قسمتهاي 

ولت بعد از گذشت دیود و خازنهاي صافی در ورودي رگوالتور ظاهر میشود 12تغذیه مدار ولتاز مستقیم 
دو فیلیپ clokخروجی آن به ورودي . ولت میباشد و به غیر از رله بقیه مدار را تغذیه میکند8که 

یعنی با هر ارسال سیگنال 1است یا 0قرار دارد میرسد خروجی فیلیپ فالپها یا 4013فالپ که داخل 
)6(.میشود0و با ارسال بعدي 1خروجی 

منفی تقویت شده و در نبوده پس توسط دو ترانزیستور نوعبراي تغذیه رله ها کافی 4013خروجی 
دیود محافظت کننده در برابر جریان القایی برگشتی از بوبین رله که کلکتور عالوه بر رله ها از دو عدد

)4.(معکوس عمل میکند استفاده شده است

امواج رسیده به آنتن توسط دو ترانزیستور تقویت و آشکار سازي میشوند که با تنظیم دو تریمر میتوان 
)3(.فرستنده و گیرنده را دقیقا هماهنگ کرد تا برد مطلوب بدست آید

امواج به آپ امپ رسیده و پس از تقویت به صورت عالیم دیجیتالی تبدیل میشود و به قسمت دکودر سپس 
)5(سیگنالی مشابه سیگنال فرستنده داریم)1پایه (میتوان گفت در خروجی آپ امپ .ارسال میشود

Pt2272ي در این قسمت آشکار سازي را انجام میدهد و سیگنالهارا بصورت مجزا در پایه ها
)2(آشکار میکند) 13و12(

)1(.نانداشمیت تریگر میباشد میرسدگیت4که شامل 4093سپس این سیگنال به ورودي 
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یپاچرادموهدنریگتمسقکیتامشرادم

:راهنما

که من حالت ضرب دري را انتخاب کردم و سیم کشی کردم یعنی با اتصال هر کلید فیلیپ فالپ متقابل در 
.میشودresetگیرنده 
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یپاچرادموهدنریگتمسقکیتامشرادم

:راهنما

که من حالت ضرب دري را انتخاب کردم و سیم کشی کردم یعنی با اتصال هر کلید فیلیپ فالپ متقابل در 
.میشودresetگیرنده 
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یپاچرادموهدنریگتمسقکیتامشرادم

:راهنما

که من حالت ضرب دري را انتخاب کردم و سیم کشی کردم یعنی با اتصال هر کلید فیلیپ فالپ متقابل در 
.میشودresetگیرنده 
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)زمرياهیسياتیشاتید(
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تسانتی متري طراحی شده اس9*10چه در یک فیبر یکپارگیرندههر سه قسمت

91خرداد 

عبداله اسالمی زرگر
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تسانتی متري طراحی شده اس9*10چه در یک فیبر یکپارگیرندههر سه قسمت

91خرداد 

عبداله اسالمی زرگر
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تسانتی متري طراحی شده اس9*10چه در یک فیبر یکپارگیرندههر سه قسمت

91خرداد 

عبداله اسالمی زرگر




