
طراحی
گیرنده و آنتن

مهران احدی: ارائه کننده



شناسایی هدف

 سیگنال هاهدف، ساخت ابزارهایی برای دریافت
مدار گیرنده و آنتن: دو بخش اصلی
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شرایط کاری

 فرکانسیامواج دریافتی در حدودELF تاVLF
VLF = Very Low Frequency
ELF = Extremely Low Frequency
3Hz – 30KHz
Frequency = 30KHz  Wavelength = 10Km
نیازی به طراحی آنتن خاصی ندارد
 در مدار گیرنده جبران سازینیازی به انجام عملیات

ندارد



آنتن

 موجود هستندآنتن هاانواع مختلفی از
 ه بمی توانموجود آنتن هایساده ترینو کارآمدتریناز

.اشاره کردLoopیا حلقویآنتن های



؟Loopچرا 

کمهزینه ی
طراحی آسان
ابعاد کوچک
توان دریافتی قابل قبول
مناسب از نظر سازگاری با گیرنده



فرم مناسب آنتن

می شوندبه اشکال مختلفی طراحی لوپآنتن های
 ،ستاچهارضلعیمناسبترین فرم از نظر فنی و طراحی



طراحی آنتن

 مختلفی استمشخصه هایآنتن دارای.



طراحی آنتن



طراحی آنتن

 60دور سیم به ضلع ۵۰ازایبهcm 0.4و ضخامتmm
:داریم

Rrad=12.5pΩ at 10KHz
Lloop=5.77mH
Lwire=318µH
Rdc=15.6Ω
Rac=2.43Ω at 10KHz
Cloop=129pF



طراحی آنتن



ساخت آنتن

 د و بسازیمربعیبرای ساخت آنتن کافیست یک قاب
.بتابانیدسیم مسی را به دور آن 

از چهار تکه چوب یا چهار تکه می توانیدDuct استفاده
.کنید

از سیم الکی استفاده کنید.
هر چه ابعاد بزرگتر، بهتر
 بیشتر، بهتردورهاتعداد هر چه
،برای اتصال آنتن به مدار گیرنده

.استفاده کنید( Coaxial)از کابل هم محور 
Cable Duct



مدار گیرنده

د مدار گیرنده در واقع یک تقویت کننده به همراه چن
.فیلتر فرکانسی است



مدار گیرنده



اتصال به رایانه

 از کارت صوتی خارجی می شودپیشنهادUSB استفاده
.شود

ارزان قیمت و ایمنراهکاری
 برای اتصال به کارت صوتی از درگاهMIC Input استفاده

.می شود
 هستندهدستدارای درگاه مرکب لپ تاپ هابعضی از

.تو ورودی میکروفون اسهدفونکه ترکیبی از خروجی 



اتصال به رایانه

در صورتی که سیستم شما دارای ورودی میکروفون
:جداگانه است



اتصال به رایانه

 تهدسدر صورتی که سیستم شما دارای ورودی مرکب
:است



اتصال به رایانه

 از می توانیدخروجی ماکسیممجهت تعیین سطح
.استفاده کنیدپتانسیومتر

 مدار طوری طراحی شده تا از افزایش ولتاژ خروجی تا
.حد غیر مجاز جلوگیری نماید

وتی فراموش نکنید، بهترین گزینه استفاده از کارت ص
USBاست.



فایل هادریافت 

 طراحی، اطالعات تکمیلی و فایل هایبرای دریافت
:مورد نیاز به آدرس زیر مراجعه کنیدنرم افزارهای

http://mehran.ahadi.me/

قابل « فعالیت ها»و جزئیات دوره در منوی فایل ها
.دریافت خواهند بود



!با تشکر از همراهی شما

مهران احدی، کارشناسی مخابرات
 Mehran.Ahadi.me


