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 سازی پروژه . پیاده3

پس از اتصال آنتن مناسب به همراه کابلی که در بخش قبل ذکر شد، نیاز است که یک زمین واقعی برای    

باشد که در اعماق زمین در چااه  ها می مدار تدارک شود. این زمین در بهترین حالت اتصال زمین ساختمان

ی یک قطعه آهن )که سیام  توان این سیم را به وسیله ارت مدفون است. در صورت عدم وجود این سیم، می

 زمین به دور آن پیچیده شده است( در داخل زمین نمناک مدفون کرد.

های زمین و آنتن، سیگنال با موفایایات دریاافات  پس از اتصال سیم   

یاک بابایاه  1خواهد شد. نیاز است که مطابق بلوک دیاگرام قسمت 

سوساز در مدار اضافه شود. با توجه به بازه فرکانسی نسبتاً زیااد ایان  یک

سوسااز  پروژه، نیاز است از دیودهای ژرمانیومی استفاده شود. ساختار یک

های نزدیک آنتن به ماناراور حا ف  مطابق شکل زیر خواهد بود. خازن

های الکترولیتی پایینی نیز باه  از آنتن بکار رفته است. خازن DCمیادیر 

اند. با اضافه کردن یک ببیه دیگر  سازی انرژی استفاده شده منرور ذخیره

توان عالوه بر ذخیره کردن میدار انرژی بایاراتار،  سوساز، می از این یک

 ها را نیز افزایش داد. سرعت شارژ شدن خازن

های مثبت  شود که سر با اتصال آنتن و زمین واقعی به مدار مراهده می   

و منفی مدار )انتهای سمت راست و چپ( شاهد افزایش ولتاژ خواهند بود. 

هاست. حداکثر اندازه ولاتااژ قاابال  این ولتاژ، ولتاژ ذخیره شده در خازن

ولت خواهد باود.  52سوساز برابر  ذخیره در یک مدار دارای دو ببیه یک

ساز استفاده شاده در  های ذخیره البته این میدار بستگی به میادیر خازن

پروژه خواهد داشت. برای استفاده از این ولتااژ، 

های کاهنده یا تثبیت کناناده  توان از ماژول می

اساتفاده کاارد. باه عاناوان  DCسطح ولتاژ 

یک ماژول مانااساب  LM2596نمونه، ماژول 

 برای استفاده در این پروژه است. 

یاودا، -با قرارگیری در بهترین وضعیت، استفاده از آنتان یااگای   

دهی به سمت فرستنده صداوسیما، بول کابل کوتاه )حادود  جهت

متر(، کابل مرغوب و فاصله اندک تا فرساتاناده قادرتاماناد،  15

ولت بر ثاانایاه  151120مراهده شد که سرعت شارژ مدار حدود 

ولات  2ها به مایازان  خواهد بود. با این سرعت شارژ شدن خازن

 حدود پنج دقییه و بیست ثانیه بول خواهد کرید.
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توان نتیجه گرفت که با بهبود ابعاد و انتخاب  سازی یک نسخه ساده از این پروژه می با مراهده نتایج پیاده   

توان این ماژول را به عنوان یک ماژول  های فرکانسی مناسب )که در ابعاد آنتن تاثیر خواهند داشت(، می بازه

توان در ساناساورهاای کاوچاک و  مصرف و کوچک استفاده کرد. در گام بعدی می تغ یه برای مدارات کم

سیم باشد، هم انتیال ابالعات و هم انتیال توان ماورد  ها به شکل بی مصرفی که شیوه ارسال ابالعات آن کم

( تامین کرد. در این صورت نیازی باه Bluetoothیا  WiFiسیم )عمدتاً استاندارد  نیاز سنسور را به شکل بی

ها نخواهد بود. مورد دیگر استفاده از آن،  ها یا تعویض مداوم باتری کری برای تامین انرژی الکتریکی آن سیم

همراه یا تبلت( که مجهر به سایاساتام  های قابل حمل )مانند گوشی تلفن های گجت ها و محافظ تولید کیف

 ها را به شدت افزایش خواهند داد. ها بازدهی باتری برداشت انرژی رادیویی باشند خواهد بود. این کیف

های بسیار اندک از یک منبع خارجی برای  سازی انرژی برداشت انرژی به شکل کلی به عملیات ذخیره     

شود. هدف برداشت انرژی معموالً تامین انرژی از  توان ابالق می ی کم تامین انرژی مورد نیاز یک وسیله

های  شود. یکی از انواع انرژی منابع محیطی که به شکل غالباً رایگان در ابراف وجود دارند، بیان می

های رادیویی و الکترومغنابیسی است. این  های شهری(، نرژی موجود در محیط ابراف )مخصوصاً محیط

های پخش تلویزیونی و رادیویی و ...  های مخابراتی، سیستم ها معموالً از منابعی همچون دکل انرژی

تواند بخری از  همیره در محیط ابراف با چگالی قابل قبولی وجود دارند. استفاده از انرژی این امواج می

توان را تامین یا حتی آن را از وجود هر منبع انرژی دیگری  انرژی الزم برای استفاده از یک المان کم

 نیاز کند.  بی

سوسازی و  هایی با فرکانس در باند رادیویی و یک دریافت موجدر مورد برداشت انرژی رادیویی منرور      

ج تیریباً در تمام نیاط زمین یافت میها سازی آن سپس ذخیره د؛ البته چگالی  ست. این اموا شون

ها متفاوت است. با این تفسیرها مرخص است که انرژی بسیار زیادی در ابراف ما وجود دارد که در  آن

های  های رادیویی در آنتن رود. این انرژی توسط فرستنده بسیاری از مواقع بدون استفاده شدن از بین می

ی سوار بر این امواج )فارغ  توانیم بدون توجه به داده فرستنده صرف شده است و در سمت گیرنده، ما می

 ساز مناسبی ذخیره کنیم.  ها را استخراج کرده و در ذخیره از بحث مدوالسیون این امواج(، انرژی اندک آن
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قبل از هرچیز این نکته الزم به ذکر است که در این پروژه سعی شده است تمام تحیییات و    

های عادی موجود در بازار انجام شود. به  های انجام شده بر مبنای استفاده از ادوات و المان سازی پیاده

های پروژه انجام شده است که بتوان بهترین گزینه با بهترین  همین منرور تحیییاتی در تمام بخش

 کارکرد را برای پروژه مرخص کرد. 

رای انجام این پروژه انتخاب شده است. این  مگاهرتز 3333الی  33فرکانسی بازه  فرکانس:    ب

شود و در اکثر نیاط دارای چگالی مطلوبی برای دریافت هستند.  می  UHFو  VHFباندهای بازه شامل 

 شوند. های تلویزیونی استفاده می های تصویری از آنتن عالوه بر این، این دو باند برای ارسال سیگنال

هایی با حداقل تضعیف است.  یکی از نکات بسیار مهم در این پروژه استفاده از المان کیفیت قطعات:   

در مدار این پروژه به علت وجود نداشتن منبع تغ یه خارجی، باید حداکثر انرژی موجود در سیگنال 

رادیویی دریافت و ذخیره شود. به همین علت، باید در انتخاب سیم، نوع آنتن، محل قرارگیری آنتن، 

ر روی سیف به  یودا-آنتن یاگیو   RG-6کابل فاصله تا آنتن و ... بسیار دقت کرد. به همین منرور از  ب

 سمت آنتن فرستنده صداوسیما استفاده شده است.

ای برای فیلتر کردن فرکانس خاصی وجود ندارد، دلیل این مسئله  در این پروژه نیازی به ببیه فیلتر:   

های رایدیویی نیست و فیط )حتی بدون توجه به  این است که قصد ما استخراج ابالعات از سیگنال

 مدوالسیون( قصد استفاده از انرژی سیگنال دریافتی را داریم.

برای افزایش راندمان نیاز است که مرجعی برای سطح ولتاژ انتخاب و به مدار اعمال  زمین واقعی:   

سازی این پروژه از اتصال  شود که به سطح ولتاژ مرجع فرستنده نزدیک باشد. به این منرور در پیاده

 استفاده شده است.( Earthزمین واقعی )
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