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  كنترل از راه دور

  

  

  كد بندي شده                  

  

  

  قابل برنامه ريزي

  

  

  

  

  

  مقدمه 

مدارات كنترل از راه دور در بين عالقمندان الكترونيك طرفداران بسياري دارد. زيرا امـروزه   

دامنه كاربرد آنها بسيار وسيع گشته و در همه جـا قابـل اسـتفاده مـي باشـند. بـراي مـوارد        

است سيستم كنترل از راه دور مورد استفاده داراي كد بنـدي بـوده و در مـدار     حساس الزم

استفاده شده باشد تا احتمال خطا در كاركرد به صـفر برسـد.    Encoder-Decoderآن از 

در اين نوع از سيستم هاي كنترل از راه دور فرستنده كـد خاصـي ارسـال ميكنـد كـه تنهـا       

اده شده است، قابل دريافت است و بنابراين احتمـال  توسط گيرنده اي كه همان كد به آن د
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خطاي ناشي از تأثير نويز و پارازيت هاي اطراف و سيگنال هاي ساير دستگاه هاي مشابه بـر  

  گيرنده به حداقل مي رسد.

با توجه به فركانس هاي مختلف كار دستگاه ها و حالت هاي مختلف كد بندي (دو بـه تـوان   

ذاري دستگاه هاي افراد مختلف بر روي يكـديگر بسـيار كـم مـي     ده حالت)، احتمال تأثير گ

باشد . البته چنين سيستم هايي امروزه در حد زيادي توليد مي شـوند و در مـوارد مختلـف    

(بخصوص بعنوان كنترل كننده دزدگير و قفل مركزي اتومبيلهـا) مـورد اسـتفاده قـرار مـي      

اربرد، داراي عملكرد متفاوت در خروجي گيرند . هر يك از سيستم هاي مزبور بسته به نوع ك

گيرنده مي باشند. مثال بعضي بصورت لحظه اي كار مـي كننـد يعنـي بـا فشـار دادن كليـد       

فرستنده و با رها كردن كليد فرستنده خروجي گيرنده غير فعال خواهد شد همچنين برخي 

ه خروجـي  ديگر بصورت فليپ فالپ عمل كرده و با هر بار ارسـال سـيگنال توسـط فرسـتند    

حالت روشن و خاموش مي رود. بعضي ديگـر نيـز   گيرنده به طور متناوب و يكي در ميان به 

بصورت تايم دار عمل كرده و خروجي گيرنده پس از دريافت سيگنال فرستنده بـراي مـدتي   

  فعال شده و پس از آن به حالت خاموش در مي آيد.

حالـت هـاي توضـيح داده شـده      مزيت سيستم معرفي شده در اين مقاله آن است كه كليـه 

همگي در آن جمع بوده و دستگاه مي تواند در هـر يـك از حالـت هـاي گفتـه شـده مـورد        
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استفاده قرار گيرد و عالوه بر آن يك حالت ديگر نيز براي كـاركرد مـدار وجـود دارد كـه در     

  مورد آن توضيح داده خواهد شد. 

  

  مشخصات فني مدار 

ده و هر يـك از كانـال هـا توسـط يـك كليـد جداگانـه روي        مدار داراي دو كانال مستقل بو

فرستنده كنترل مي شود. هر يك از كانال ها مي توانند در يكي از حاالت زيـر عمـل كننـد:    

  ضربدري   -4تايم دار           -3فليپ فالپ                -2لحظه اي           -1

لت چهارم يعني حالت ضـربدري دو  در مورد سه حالت اول در مقدمه توضيح داده شد. در حا

كانال دستگاه بطور مستقل عمل نكرده و بهم وابسته مي باشند و بـا فشـار دادن كليـد هـر     

كانال در فرستنده كانال مزبور در گيرنده فعال شده و كانال ديگر بـه حالـت قطـع مـي رود.     

نجـام مـي   انتخاب حالت هاي مختلف توسط نصب چند جامپر (سيم رابط كوتـاه) در مـدار ا  

  مشخصات فني مدار فرستنده و گيرنده آمده است. 1شود. در جدول 

  

  

  ولت 12  ولتاژ كار فرستنده

 UHF  باند امواج ارسالي فرستنده
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  ميلي آمپر 15-5  جريان مصرفي فرستنده

  ولت 12  ولتاژ كار گيرنده 

  ميلي آمپر 100-20  جريان مصرفي گيرنده

  و گيرنده كنترل از راه دورمشخصات فني مدار فرستنده  - 1جدول 

  

  

  

  

  طرز كار مدار 

بعنـوان مولـد    PT2262نقشه شماتيك مدار فرستنده ديده مي شود . آي سي  1در شكل  

، فركانس متفاوتي  S2وصل شود يا  S1سيگنال و رمز كننده عمل مي نمايد. بسته به آنكه 

بسـتگي بـه وضـعيت     در خروجي ظاهر مي گردد كه داراي كد خاصي نير مي باشد. اين كد

و 6و 5و  4و  3و 2و  1آي سي مزبور دارد . هر يك از پايه هاي  11و  10و  8تا  1پايه هاي 

و يا به حالـت  (اتصال به منفي) و يا (اتصال به مثبت)  0مي توانند در حالت  11و 10و 8و 7

قمـي  آزاد باشند . بسته به ترتيب اتصال پايه هاي مزبور، كد حاصـل بصـورت يـك كـد ده ر    

سبب شده است كه در حالـت عـادي بـاتري از مـدار      D2و  D1ظاهر مي گردد. استفاده از 
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 LEDخارج بوده و فقط با فشردن يكي از كليدها جريان در مدار برقـرار گـردد. يـك عـدد     

براي نشان دادن ارسال سيگنال در مدار تعبيه شده كه بصورت سري با آن قرار گرفته است. 

آي سي مربوط به اسيالتور داخلي آن مـي باشـد. سـيگنال     16و  15 مقاومت بين پايه هاي

آن ظاهر شـده و توسـط قسـمت مـدوالتور (شـامل يـك        17ارسالي توسط آي سي در پايه 

مدولـه شـده و    UHFاسيالتور متشكل از ترانزيستور و چند قطعه جـانبي آن ) روي امـواج   

موجود موجود در قسـمت مـدوالتور   توسط آنتن در فضا انتشار مي يابد . توسط خازن تريمر 

كه در شـكل ديـده مـي     JS2و  JS1ميتوان فركانس امواج ارسالي را تغيير داد. جامپرهاي 

قرار دارند. زيرا در داخل اين  S2و  S1شوند در واقع در مدار وجود نداشته و در واقع داخل 

ر چـاپي بعنـوان جـامپر    دو كليد پايه ها دو بدو بهم متصلند و از اتصال دروني كليدها در مدا

  استفاده شده است.
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نقشه شماتيك مدار گيرنده بعلت گستردگي نسبتا زياد در قسمت هاي جداگانه چـاپ شـده   

قسمت دريافت امواج ارسالي توسط فرسـتنده مشـاهده مـي شـود. امـواج       2است. در شكل 

رنده توسـط دو ترانزيسـتور تقويـت و آشـكار     ارسالي فرستنده پس از دريافت توسط آنتن گي

سازي مي شوند. با تنظيم تريمترهاي فرستنده و گيرنده مي توان آنهـا را بـا هـم هماهنـگ     

منتقل مي شود.  LM358كرد. امواج دريافتي پس از آشكار سازي يه ورودي هاي آي سي 

ار شـده را  دوبل بوده و سيگنال آشك (OP-AMP)اين آي سي يك تقويت كننده عملياتي 

پس از تقويت بصورت عالئم ديجيتالي كه قابل استفاده براي قسمت هاي بعدي مي باشـند،  

در مي اورد در نهايت در خروجـي ايـن قسـمت سـيگنالي مشـابه سـيگنال ايجـاد شـده در         

  فرستنده خواهيم داشت.
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  قسمت دريافت امواج ارسالي -2شكل 

شود كه عملكرد آن نياز به توضـيح بيشـتري    قسمت ديجيتال مدار مشاهده مي 3در شكل 

 PT2272) آي سـي  14دارد. شيگنال ظاهر شده در خروجي طبقه قبلي بـه ورودي (پايـه   

را بر عهده داشته و خروجـي   (DECODER)اتصال مي يابد. آي سي مزبور نقش ديكودر 

ضـعيت  ) وقتي كه فرستنده سيگنال ارسال مـي كنـد، تغييـر و   13و   12هاي آن (پايه هاي 

مي دهند . به اين ترتيب كه با اتصال هر يك از كليدهاي فرستنده خروجيمربوط بـه همـان   

كانال در گيرنده از حالت صفر به حالت يك مي رود. البته به شرط آنكه كد بنـدي آي سـي   

آي  11و  10و  8تـا   1مزبور مشابه آي سي فرستنده انجام شود. همانند فرستنده پايه هاي 

بوط به كد بندي بوده و پايه هاي مزبور بايد دقيقا در همان وضعيتي قرار مر PT2272سي 

(در قسمت فرستنده) قرار داشت. مثال اگر  PT2262گيرند كه پايه هاي مشابه در آي سي 



www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

 ٩

بـه منفـي متصـل     8و 7و 6و 5به وصل بوده و پايه هـاي   4و 3و 2و 1در فرستنده پايه هاي 

آن آزاد باشـند   11و  1 0باشند در گيرنده  نيز پايه هـاي  نيز آزاد 11و 10باشند و پايه هاي 

و 6و 5به + وصل بوده و پايه هـاي   PT2272اي سي  4و 3و 2و  1در گيرنده نيز پايه هاي 

آن آزاد باشند ايجاد حالت هاي مختلف در خروجـي   11و  10آن به منفي و پايه هاي  8و 7

 4093ز يا بسته بودن كليـدهاي آي سـي   ها كه قبال در مورد آنها توضيح داده شد توسط با

تريگر مي باشـد. چـون ايـن    شامل چهار گيت ناند اشميت  4093متصل مي شوند. آي سي 

 B1و  A4تـا   A1گيت ها دو بدو بصورت سري بسته شده اند در حالتي كه همه كليدهاي 

 باز هستند هر يك از گيت ها بصورت معكوس كننده عمـل كـرده و بنـابراين همـان     B4تا 

   وضعيت ورودي را در خروجي خواهيم داشت.

كـه در داخـل    Dدو فليپ فالپ نـوع   CLOCKخروجي هاي اين آي سي به ورودي هاي 

را  0يـا   1قرار دارند، اتصال يافته و در خروجي فليپ فـالپ هـا حالـت     4013يك آي سي 

خروجـي  خواهيم داشت. نتيجه آن خواهد شد كه با هر بار ارسال سيگنال توسط فرسـتنده،  

)  B2يا (  A2مي رود. در صورتي كه كليد  0شده و با ارسال بعدي به حالت  1فليپ فالپ 

( يـا   R22بسته باشد خروجي فليپ فالپ پس از گذشت مدت زماني كـه توسـط مقاومـت    

R17  و خازن (C16  يا )C23  تعيين مي گردد، پايه (RESET    خود را تحريك كـرده و

RESET وجي بصورت تايم دار عمل كرده و با ارسال اطالعـات توسـط   ميشود. بنابراين خر
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فرستنده، براي مدت گفته شده، خروجي فعال شده و دوباره بـه حالـت غيـر فعـال بـاز مـي       

  گردد. 

) آي  10( يـا   4) وصل باشند، پايـه   B2و  B1و ( يا  A2و  A1در حالتي كه هر دو كليد 

به خروجي متصـل شـده و بنـابراين هـر      مستقيما و بدون ارتباط به فليپ فالپ 4093سي 

 B4,A4,B3,A3 يك از خروجي ها بصورت لحظه اي عمل مي كنند. در حالت چهارم كه 

 SETوصل باشند، با اتصال كليد هر كانال در فرستنده، فليپ فالپ متناظر آن در گيرنـده،  

د مي شود. و در اين حالت مدار بصورت ضربدري عمـل خواهـ   RESETشده و فليپ ديگر 

  كرد. 

  يورهاي رله ها و تغذيه مدار ديده مي شود.اقسمت در 4در شكل 

خروجي فليپ فالپ توسط دو عدد مقاومت محدود كننده جريان بيس، بـه ترانزيسـتورهاي   

درايور اتصال مي يابند. در كلكتور ترانزيستورها عالوه بر رله از ديود حفاظت كننده در برابـر  

ده و دو عدد ديود نوراني نيز همراه با مقاومت هـاي محـدود   ولتاژ القايي معكوس استفاده ش

كننده جريان براي نشان دادن وضعيت رله ها مورد استفاده قرار گرفته است. تغذيه مدار نيز 

دوازده ولت پس ازاتصال به ديود محـافظ و خـازن    DCدر شكل مزبور ديده مي شود. ولتاژ 

ده ودر خروجي آي سي مزبـور ولتـاژ رگولـه    هاي فيلتر در ورودي آي سي رگوالتور ظاهر ش
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ولت را خواهيم داشت. خازن بكار رفتـه در خروجـي نيـز جهـت حـذف ريپـل هـاي         8شده 

  احتمالي بكار برده شده است. 
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www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

 ١٣

    ساخت مدار 

بدليل وجود نكات ظريف و پيچيدگي نسبي مدار، توصيه مي شـود مراحـل سـاخت،    توجه : 

  دقيقا مطابق مراحل گفته شده انجام دهيد.كدبندي و راه اندازي مدار را 

بعلت فشردگي و ظرافت فيبرهاي مدار چاپي گيرنده و فرستنده، توصـيه مـي شـود سـاخت     

ياالمينيت يا چاپ سيلك) انجام شـود و   20مدارهاي چاپي توسط روشهاي عكاسي (پوزيتيو 

صوص فيبر مربوط يا آنكه بصورت آماده خريداري شود. بهتر است فيبرهاي مورد استفاده بخ

مورد استفاده براي فرستنده  به فرستنده از نوع فايبرگالس انتخاب شود. چنانچه فايبرگالس

راحـت تـر    از نوع نازك (كمتر از يك ميلي متر) انتخاب شود، نصب آن در جعبـه مخصـوص  

  انجام شود.

شوند. (  فيبر مدار چاپي گيرنده ديده مي 6فيبر مدار چاپي فرستنده و در شكل  5در شكل 

چنانچه براي ساخت فيبر مدار چاپي به شكل هاي مزبور نياز داريد، از بريدن آنها خـودداري  

  نموده و به صفحات انتهايي ماهنامه مراجعه نماييد.)  

  نيز فهرست قطعات بكار رفته در فرستنده و گيرنده چاپ شده است.  3و  2در جدول هاي 

  ه كنيد: هنگام مونتاژ فرستنده به نكات زير توج

نبايد از سوكت استفاده كنيد. زيرا استفاده از سوكت سبب مـي   PT2262براي آي سي -1

  شود كه فيبر مدار چاپي داخل جعبه قرار نگيرد. 



www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

 ١٤

را فعال  آزاد بگذاريد. در مراحـل بعـدي    PT2262 آي سي  11و  10و  8تا  1پايه هاي -2

قرار مي گيرنـد. پـيش از نصـب آي سـي     در هنگام كدبندي مدار، اين پايه ها مورد استفاده 

توجه داشته باشيد يك عدد جامپر (سيم كوتاه) درزير آي سي نصب مي شود. اين اتصـال را  

  در قسمت مسي كف فيبر نيز انجام دهيد.  

  

  

  

  

  

  

  

  فيبر مدار چاپي فرستنده كنترل از راه دور -5شكل 

  

  

  

3-RFC شود.  مورد استفاده بايد از نوع خوابيده كوچك انتخاب  
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 ١٥

ولتي مينياتوري انتخـاب شـده، از فنـر و صـفحه فلـزي       12براي اتصال باتري كه از نوع  -4

و صفحه را در محل + به فيبر مدار چاپي اتصـال   -مخصوص استفاده نموده و فنر را در محل

دهيد، توجه داشته باشيد كه فيبر مدار چاپي در محل قرارگيري باتري بايد بريده شود. (اگر 

رستنده را از نوع نازك انتخاب كرده باشيد مي توانيد براحتي آنرا توسط قيچـي بـرش   فيبر ف

  دهيد. )

آنتن مورد استفاده را از نوع كشويي مخصوص دستگاههاي ريموت كنترل انتخاب نماييـد  -5

واتصال آن را به فيبر مدار چاپي توسط يك تكه سيم كوتاه (پايه مقاومت چيده شده) انجـام  

آنتن مزبوربه اين جهت انجام گرفته است كه بتوانيد فرستنده را داخل جعبـه   دهيد. انتخاب

  هاي ريموت استاندارد جاسازي نماييد.

روي قسمت مسي فيبر مدار چاپي چاپ شده اند و در صورتي  L2و  L1سيم پيچ هاي – 6

بق كه خودتان فيبر مدار چاپي را مي سازيد، بايد دقت كنيد شـكل و انـدازه آن دقيقـا مطـا    

  نمونه ارائه شده باشد. 

هنگام نصب قطعات به جهت آي سي، ديودها، ديـود نـوراني و ترانزيسـتور توجـه كنيـد.      -7

هنگام نصب ترانزيستور توجه داشته باشيد كه پايه وسط آن كمـي جلـوتر از دو پايـه ديگـر     

  قرار مي گيرد.
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  فيبر مدار چاپي گيرنده كنترل از راه دور -6شكل 

  

  

  

  گام مونتاژ گيرنده به نكات زير توجه داشته باشيد: هن

  براي همه آي سي ها(بجز سي رگوالتور) از سوكت استفاده كنيد. -
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 ١٧

را فعال آزاد بگذاريد (پايه هاي گفته شـده   PT2272آي سي  11و  10و  8تا  1پايه هاي  -

در سوكت را لحيم كاري نكنيد ). در مراحل بعدي درهنگام كد بندي مدار اين پايه ها مـورد  

  استفاده قرار مي گيرند.

آي سي رگوالتور مورد استفاده از نوع كوچك (شنبه ترانزيستور هاي مدار ) مي باشـد. در   -

ي سي رگوالتور مي توانيـد از نـوع معمـولي (بـزرگ) آن     صورت عدم دسترسي به اين نوع آ

  استفاده كنيد. تنها بايد توجه داشته باشيد كه جهت نصب آن بر عكس مي شود.

در گيرنده كه مشابه يكديگرند بـه روش زيـر عمـل     L3و  L2براي ساخت سيم پيچ هاي  -

  كنيد.

سـانتيمتر )   8/2متـر ( ميلـي   28از سم الكي به قطر تقريبي يك ميلي متر دو تكـه بطـول   

بريده و الك دو سر هر يك از سيم ها  را در حدود يك ميلي متر بتراشيد تا آماده اتصـال و  

ميلي متر انتخاب كرده (اگر چنين اسـتوانه   5/3لحيم كاري شوند. سپس استوانه اي به قطر 

وش مي رسـند  ميليمتر كه در ابزار فروشي ها به فر 5/3اي پيدا نكرديد ميتوانيد از يك مته 

درآند. سپس آنها را  Uاستفاده كنيد) و سيم ها را يك دور به دوراستوانه بپيچيد تا به شكل 

نصب كرده و پايه هاي آنها را لحـيم كـاري نماييـدو توجـه داشـته       L3و  L2در محل هاي 

باشيد كه سيم پيچ هاي مزبور دقيقا مطابق اندازه هـاي داده شـده و كـامال مشـابه سـاخته      
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 ١٨

و هنگام نصب آنها روي فيبر فاصله آنها از كف فيبر مساوي بوده و بصـورت مـوازي بـا    شوند 

  هم قرار گيرند.

مربوز به انتخاب حالت و برنامه ريزي دستگاه مي باشـند و   B4تا  B1و  A4تا  A1نقاط  -

  فعال مورد استفاده قرار نمي گيرند.

در نظـر گرفتـه شـده و بنـابراين      براي تريمر گينده دو سايز مختلف روي فيبر مدار چاپي -

  بدون استفاده باقي مي ماند. (VC)يكي از سوراخ هاي محل نصب آن  

از ترمينال مخصـوص روي بـرد و بـا     BATبراي اتصال باتري به مدار مي توانيد در محل  -

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

 2تـا   1يك تكه سيم الكي و يا روكش پالستيكي ضـخيم (بـه قطـر     آنتن گيرنده ميتواند  -

سانتي متر باشد. در نمونه سـاخته شـده در آزمايشـگاه     35تا  30ميليمتر ) و بطول تقريبي 

  سانتيمتر استفاده شد.  33ميليمتر و طول  1ماهنامه الكترونيك از يك سيم الكي به قطر 

- OUT1  وOUT2   توضـيح داده  ه بعـدا در مـورد آنهـا    خروجي هاي دستگاه هسـتند كـ

  خواهد شد و فعال در مرحله آزمايش بدون استفاده باقي مي مانند. 

هنگام نصب قطعات به جهت آي سي ها، ديودها، ترانزيستورها، ديودهاي نـوراني و خـازن    -

  هاي الكتروليت توجه كنيد.
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 ١٩

سـي بـه آنهـا از يـك     در مدار از مقاومت هاي صفر اهم استفاده شده در صورت عدم دستر -

  تكه سيم بعنوان جامپر استفاده كنيد.

  

  كد بندي فرستنده و گيرنده:

) و هم در PT2262فرستنده ( ENCODERهم در آي سي  11و  10و  8تا  1پايه هاي 

) مربوط به كدبندي دستگاه هستند و اين پايـه  PT2272گيرنده ( DECODERآي سي 

يـا + و يـا آزاد بـودن در يـك وضـعيت       –بودن به ها در هر دو آي سي بايد از لحاظ متصل 

 6و  5را به + و پايه هـاي    4و  3و  2و  1باشند مثال در مرحله آزمايش مي توانيد پايه هاي 

را آزاد بگذاريد. اين ترتيب اتصال پايه هـا   11و  10متصل كرده و پايه هاي  –را به  8و  7و 

نند يكديگر انجام شود و اگر حتي يكي از پايـه   هم در فرستنده و هم در گيرنده بايد دقيقا ما

ها داراي وضعيت ديگري باشد مدار بطور كلي از كار خواهد افتار براي راحتي عمل كدبندي 

تغذيه در امتداد پايه هاي آي سي  هـا و بـه    –هم در گيرنده و هم در فرستنده خطوط + و 

در فرسـتنده و   PT2262ي سي موازات آنها كشيده شده است و با خم كردن  پايه ههاي آ

پايه هاي سوكت در گيرنده به سمت چپ و يا راست و لحيم كردن آنها به اين خطـوط مـي   

بودن نوارهـاي برايتـان مشـكل     –توانيد عمل كدبندي را انجام دهيد. چنانچه تشخيص + و 
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 ٢٠

ل اتصـا  PT2272و  PT2262در آي سي هاي  9به پايه  –نوار و  18بود كه نوار + به پايه 

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

در مراحل بعدي كه استفاده عملي از دستگاه مي شود مي توان هـر نـوع تركيبـي از اتصـال     

را بكار برد. تنها به نكته اصلي گفته شده توجه نمود و آن مشابه بـودن   –اين پايه ها به + و 

  در فرستنده و گيرنده مي باشد. PTسي هاي وضعيت پايه ها در آي 

: توصيه مي شود در مراحل بعدي هنگام استفاده عملي از دستگاه حتما نوع كدبندي 1نكته 

را عوض كنيد. زيرا در صورت باقي گذاشتن كد بندي در همين وضعيت احتمال دارد صـدها  

اراي دستگاهي با كـد مشـابه   و يا هزاران خواننده اين مقاله كه اقدام به ساخت مدار نمايند د

كد شما باشند و در اينصورت صدها و يا هزاران فرستنده وجود خواهـد داشـت كـه گيرنـده     

  شما را راه اندازي كند!!!

  

  :  2نكته 

در  –يـه   11بـه + و پايـه    10بدليل فشردگي زياد مدار فرستنده امكان اتصال مستقيم پايه 

امكان انتخاب هزاران حالت مختلف براي كـد   وجود ندارد كه با توجه به PT2262آي سي 

بندي محدوديت و اشكال خاصي بوجود نخواهد آمد و چنانچه بدليلي حتما بايد كدبنـدي را  
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اتصال يابد توسط تكه هاي سيم كوتـاه   –به  11به + و يا پايه  10چنان انجام دهيد كه پايه 

  روكشدار براحتي اين كار انجام مي شود.

  

  :راه اندازي مدار

پس از اطمينان از كامل بودن فرستنده (اتصال همه قطعات و آنتن به مدار) باتري فرسـتنده  

ولتي كوچك (مخصوص دستگاه هاي ريموت كنتـرل) مـي باشـد را بـه مـدار       12كه از نوع 

بايد ديـود نـوراني فرسـتنده روشـن شـود كـه       متصل كنيد. با فشار دادن هر يك از كليدها، 

  نده و ارسال سيگنال مي باشد.نشاندهنده كاركرد فرست

وجود دارند كه توسط يك تكه سيم روكشـدار بايـد    A1روي فيبر گيرنده دو نقطه به نام  -

نيز بهم متصل مـي گردنـد و مشـابه آن دو نقطـه      A2بهم متصل شوند . همچنين دو نقطه 

B1  نيز به هم و دو نقطهB2      هم به يكـديگر متصـل ميگردنـد. نقـاطA3 ،A4 ،B4,B3 

  شت نقطه ) فعال بدون استفاده باقي مي مانند.(ه

با اتصال نقاط گفته شده به يكديگر و خالي گذاشتن مابقي نقـاط ، برنامـه ريـزي دو كانـال     

  بصورت لحظه اي انجام شده و تنظيم مدار در اين حالت راحت تر و دقيقتر انجام مي پذيرد.
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 ٢٢

(بدنـه پالسـتيكي ) داريـد. در غيـر      براي تنظيم مدار نياز به يك پيچ گوشتي از نوع عايق -

اينصورت كار تنظيم با اشكال مواجه خواهد شد. همچنين چنانچه عمـل تنظـيم توسـط دو    

  نفر انجام گيرد بسيار سريعتر و دقيقتر خواهد بود .

براي شروع تنظيم فرستنده را در فاصله نيم متري گيرنده قرار داده و يكي از كليدها را فشار 

صورت نگه داريد اگر يكي از كانالهاي گيرنده عمل كرد مشخص مـي شـود    دهيد و به همان

كه فركانس هاي گيرنده و فرستنده تقريبا همخواني دارند اگر از ايـن فاصـله فرسـتنده روي    

روي گيرنده و فرستنده را طوري تنظـيم   (VC)گيرنده تاثيري ندارد بايد خازن هاي تريمر 

  نده را دريافت كرده و عكس العمل نشان دهد.كنيد كه گيرنده بتواند امواج فرست

در مرحله بعدي تنظيم را در فاصله دورتر انجام دهيد و تريمر فرستنده را به آرامي هـر چـه   

تمامتر بچرخانيد تا در فاصله دورتر نيز تنظيم انجام شود. هر چه فاصله گيرنـده و فرسـتنده   

را تنظيم مي كند. هر چـه فاصـله    كمتر باشد تريمر در محدوده وسيعتري از حركت دستگاه

-30دورتر مي شود بايد تنظيم تريمر آرامتر و دقيقتر انجام شود و در فاصله هـاي دورتـر از   

متر بايد تريمر بسيار دقيق تنظيم شود. در شرايط معممولي (بدون مانع) بايد بتوانيـد از   20

ايـده آل ممكـن اسـت     متري گيرنده  را روشن و خاموش كنيد در شرايط 60الي  40فاصله 

  متري قابل دريافت بوسيله گيرنده باشد. 100حدود امواج فرستنده حتي از فواصل 
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مي باشند كه داراي ولتاژ نبوده و تنها بـه كنتاكـت    OUT2و  OUT1خروجي هاي مدار -

هاي رله متصلند و نقطه وسط آنها به پايه مشترك رله وصل اسـت و نقـاط ديگـر كنتاكـت     

رله مي باشند كه براي راه اندازي مدارات مختلف مـورد اسـتفاده قـرار مـي      هاي باز و بسته

  گيرند.

  

  برنامه ريزي دستگاه :

همانطور كه قبال گفته شد مي توان دستگاه را طوري برنامه ريزي كـرد كـه در حالـت هـاي     

نقطه روي فيبر وجود دارد كه توسط اتصال هاي مختلف بين آنها مي  16مختلف عمل كند. 

حالت هاي مختلف را بوجود آورد. نكته جالب اين است كـه الزم نيسـت هـر دو كانـال      توان

را در وضـعيت لحظـه اي و    Aدستگاه در يك وضعيت كار كنند و مي توان براي مثال كانال 

  را در وضعيت فليپ، فالپ برنامه ريزي نمود. Bكانال 

نقطـه)   16(جمعـا  دو عـدد   B4,B3,B2,B1,A4,A3,A2,A1نكته : از هر يك از نقاط 

 A1روي فيبر گيرنده وجود دارد و در توضيحات و جدول اين قسمت براي مثال وصل بودن 

را برقـرار   A1) به اين معناست كه يك تكه سيم ارتبـاط بـين دو نقطـه    A1بودن  ON(يا 

بدون استفاده  A1) به اين معناست كه دو نقطه A1بودن  OFF(يا  A1كند و قطع بودن 
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 B4,B3,B2,B1و  Aمربـوط بـه كانـال     A4,A3,A2,A1باقي مي ماننـد.  و جدا از هم 

  دستگاه مي باشند. Bمربوط به كانال 

  حالت هاي مختلف دستگاه بصورت زير برنامه ريزي مي شوند:

حالت فليپ فالپ : در اين حالت با هر بار فشار دادن كليد فرسـتنده، رلـه مربـوط بـه آن      -

كليد فرستنده رها شود همان حالت باقي مي ماند حتي اگر كانال در گيرنده فعال شده و به 

پس از فشار دادن دوباره كليد فرستنده و ارسال مجدد سيگنال، رله تغيير حالت و به حالـت  

  ) قطع باشند. B4تا  B1(و يا نقاط  A4تا  A1قطع مي رود . در اين حالت بايد كليه نقاط 

ادن كليد فرستنده ، رله مربوط بـه آن در گيرنـده   : در اين حالن با فشار د حالت تايم دار  -

براي مدت زماني محدود فعال شده و پس از مدتي خود بخود به حالت قطع مـي رود. مـدت   

زمان مزبور بصورتي كه بعدا گفته خواهد شد قابل انتخاب و تغيير است. در اين حالت فقـط  

A2  و يا)B2. وصل بوده و ساير نقاط قطع مي باشند (  

: اين همان حالتي است كه د رمرحله راه اندازي مدار مورد استفاده قـرار  ت لحظه اي  حال -

گرفت در اين حالت، با فشار دادن كليد فرستنده، رله مربوط به آن در گيرنده وصـل شـده و   

تا زمانيكه كليد فرستنده وصل است ، رله وصل باقي مي ماند. به محض قطع كليد فرستنده 

 A4و  A3) وصـل بـوده و   B2و  B1(ويا  A2و  A1شود. در اين حالت ، رله نيز قطع مي 

  ) قطع مي باشند.B4و  B3(و يا 
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بصـورت مسـتقل عمـل نمـي كننـد و روي       B,Aحالت ضربدري : در اين حالـت دو كانـال   

در گيرنـده فعـال    Aدر فرستنده رله  Aيكديگر تأثير دارند. به اين صورت كه با اتصال كليد 

در  Bدر فرستنده فشار داده شـود، رلـه    Bاموش مي كندو چنانچه كليد را خ Bشده و رله 

  خاموش مي شود. Aگيرنده فعال شده و رله 

در اين حالت هيچگاه هر دو رله به هم وصل و يا با هم قطع نمي باشند و فعال شدن هر رله 

، رلــه ديگــر را غيــر فعــال مــي ســازد. بــراي برنامــه ريــزي دســتگاه در ايــن حالــت بايــد   

B2,B1,A2,A1  قطع بوده وB4,B3,A4,A3 . وصل باشند  

  

  

  

  

  

  

  

  

  آمده است. 4خالصه مطالب گفته شده در اين قسمت در جدول 
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  چند نكته : 
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در حالتي  كه دستگاه بصورت تايم دار برنامه ريزي مي شود مـي تـوان تـايم مزبـور را بـا       -

ظرفيت خازن تايم افـزايش يافتـه و يـا كـاهش     تغيير داد. با افزايش   C23و يا  C16تغيير 

  ظرفيت كم مي شود.

جعبه مخصوص فرستنده را مي توانيد از نوع مخصوص كه در بازار بـه فراوانـي يافـت مـي      -

شود، انتخاب كنيد. فقط بايد به محل قرار گيري كليدها،ديود نوراني و آنتن و بـاتري در آن  

  توجه نماييد.

ورت كامل و ساخته شده (اما كد بندي نشده) خريداري نموده و فرستنده را مي توانيد بص -

كدبندي آنرا مطابق ميل خود انجام دهيـد . در صـورت خريـد فرسـتنده از فروشـگاه هـاي       

  شما همخواني داشته باشد.متفرقه توجه داشته باشيد كه فركانس كار آنها با گيرنده 

زم شود گوشه ها و يا لبه هـاي فيبـر   هنگام قرار دادن مدار فرستنده در جعبه ممكن است ال

ود مي توانيد اضـافات آنـرا توسـط    شرا سنباده بزنيد. اگر فيبر فرستنده از نوع نازك انتخاب 

در جعبه توجه داشته باشيد كه آنـتن در طـول   قيچي ببريد همچنين هنگام نصب فرستنده 

ر كرده و از محلي مي چسبد و از كنار آن عبو PT2262مدار چاپي قرار گرفته و به اي سي 

  كه براي نصب آن در جعبه سوراخ شده است، خارج مي گردد.

گيرنده نيز بهتر است در داخل جعبه مناسب پالستيكي جاسازي شود در صـورت كمبـود    -

فضا براي آنتن گيرنده مي توانيد آنرا دور جعبـه (در فضـاي داخلـي آن ) دوران دهيـد و يـا      
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اسب، آنرا در بيـرون جعبـه نصـب كنيـد. ورودي بـرق و      آنكه با انتخاب يك آنتن كشويي من

  خروجي رله ها و ديودهاي نوراني نيز روي جعبه نصب مي گردند.

چنانچه احتمال دارد از دستگاه در حالت هاي مختلف برنامه ريزي اسـتفاده كنيـد و يـك     -

را بـه   B4تـا   B1و  A4تـا   A1حالت مخصوص مورد نظرتان نمي باشد مي توانيـد نقـاط   

هار كليد قطع و وصل معمولي اتصال دهيد و كليدها را روي جعبه نصـب كـرده و مطـابق    چ

  مطالب گفته شده در بخش برنامه ريزي دسنگاه كليدها را مورد استفاده قرار دهيد.
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