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 بخص ايل: آسمایطگاٌ مایکزييیً
  

زض ایي آظهبیكگبُ زاًكجَیبى ثب ثطذی اظ قطؼبت ٍ تجْیعات هبیکطٍٍیَی آقٌب قسُ ٍ ثب اؾتفبزُ اظ 

جْت اًجبم ًوبیس.  زٌّس کِ ثِ زضک ثْتط هطبلت تئَضی کوک هی ایي قطؼبت، آظهبیكبتی ضا اًجبم هی

 LUCAS-NULLEهبیکطٍٍیَ ؾبذت قطکت  آهَظقی (set)، ؾِ هجوَػِ ایي ظهیٌِض ز آظهبیف چٌس

ّبی هرتلف ایي  قطؼبت ٍ ثرفلیؿت ّب، الظم اؾت  زض آظهبیكگبُ ٍجَز زاضز. قجل اظ قطٍع آظهبیف

ذَز ضا زض ض قوب قطاض گیطز تب زض صَضت لعٍم ثب هطبلؼِ ثیكتط، اطالػبت هَظقی زض اذتیبّبی آ هجوَػِ

 قَز. هكبّسُ هی 1قطؼبت زض جسٍللیؿت ایي  هَضز ایي قطؼبت افعایف زّیس.

ای  ّب، اظ هٌجغ تغصیِ ٍیػُ ثیٌی قسُ ثب اؾتفبزُ اظ ایي هجوَػِ ّبی پیف ثطای اًجبم توبهی آظهبیف

زقت ًوبییس کِ  اؾتفبزُ ذَاّس قس. PINٍ هسٍالتَض زیَز  (Gunn) گبىزیَز  ؾبظ ًَؾبىجْت تغصیِ 

ٍ هسٍالتَض  گبىزیَز  ؾبظ ًَؾبىثِ طَض صحیح ثِ ّبی ضاثط،  ّبی هٌجغ تغصیِ ضا ثَؾیلِ کبثل ذطٍجی

زقت قَز. اػوبل ٍلتبغ ثِ  پالضیتِ ٍلتبغّبّوچٌیي ثِ (. جبثجب هتصل ًكَزهتصل ًوبییس ) PINزیَز 

 طَض هؼکَؼ هوکي اؾت ثبػث ذطاثی ٍ ؾَذتي زیَزّب قَز.

ٍلت تغییط  10تَاى آى ضا اظ صفط تب  ًوبیس کِ هی هی ایجبز DCهٌجغ، ٍلتبغی ایي  : Gunnتغذیٍ دیًد 

 ثبقس. ٍلت هٌبؾت هی 8تٌظین ٍلتبغ تغصیِ ضٍی  ّب، زاز. ثطای اغلت آظهبیف

تَاى زاهٌِ آى ضا  ضا تَلیس کٌس کِ هی تَاًس زٍ هَج ؾیٌَؾی ٍ هطثؼی هٌجغ هی : PINتغذیٍ مذيالتًر 

 تَاى آفؿت ٌیي هیتٌظین ًوَز. ّوچKHz 11-1 اظ صفط تب یک ٍلت ٍ فطکبًؽ آى ضا زض هحسٍزُ 

DC  ّب اًتربة هَج هطثؼی ثب زاهٌِ  ّب اضبفِ ًوَز. ثطای اغلت آظهبیف ٍلت ضا ثِ قکل هَج 5/1تب

 ثبقس. هٌبؾت هی 1KHzیک ٍلت ٍ فطکبًؽ 

 خطًط ي قطعات مًجبزی بٍ کار رفتٍ

 هؿتطیلی ًَع هَججطهَججطّب ٍ قطؼبت هَججطی ثِ کبض ضفتِ زض ایي هجوَػِ آهَظقی اظ 

 ثبقس. گیگبّطتع( هٌبؾت هی 12تب  8)هحسٍزُ  xثَزُ کِ ثطای کبض زض ثبًس  R100/WR90اؾتبًساضز 



2 

 

تَاى ثب پیچ تٌظین پیف  کٌس ٍ هی ثِ کبض ضفتِ زض ایي ؾیؿتن ًیع زض ّویي هحسٍزُ کبض هی ؾبظ ًَؾبى

صبل قطؼبت هَججطی زض ایي ثیٌی قسُ، فطکبًؽ ًَؾبى آى ضا زض هحسٍزُ هكرصی تغییط زاز. ات

قَز. ثطای ایي هٌظَض  اًجبم هی  EASYFIXضاحت  یّب هجوَػِ آهَظقی ثِ ؾبزگی ثَؾیلِ ثؿت

ّبی  ضٍثطٍی ؾَضاخ Aّبی  ای زٍ هَججط ضا ضٍثطٍی ّن قطاض زّیس کِ پیي ، ثِ گًَِ(1-1) هطبثق قکل

B  قطاض گیطز. ؾپؽ پیچ ّبیC .ضا ّوعهبى چطذبًسُ ٍ هحکن ًوبییس 

هكرص قسُ ضٍی آى زقت ًوبییس ٍ آى ضا ثِ  "جْت"ثِ ٌّگبم ثؿتي ایعٍالتَض فطیتی، ثِ  تًجٍ:

 طَض زضؾت ًصت ًوبییس. 

 
 وحًٌ بسته اتصاالت مًجبزی در ایه مجمًعٍ آمًسضی. ( 1-1)ضکل

 

  وکات ایمىی:

ای ًیؿت کِ ذطط  ؾبظ ثِ کبض ضفتِ زض ایي هجوَػِ ثِ اًساظُ هحسٍزُ تَاى هبیکطٍٍیَی ًَؾبى

ٍ یب زض حبلت کلی ثِ ٌّگبم کبض ثب ّب  زض اًجبم آظهبیفجسی ثط ؾالهتی زاقتِ ثبقس ٍلی ثْتط اؾت 

 ثِ ًکبت ظیط تَجِ زاقتِ ثبقیس:ازٍات هبیکطٍٍیَی 

  کن اًتربة ًوبییس.ثب اًتربة تضؼیف هٌبؾت، ؾطح تَاى ضا 

 .اظ ًگبُ کطزى )ًعزیک ًوَزى چكن( ثِ اًتْبی هساض ثبظ هَججط ذَززاضی قَز 

 .ثسى ضا ًعزیک ثِ اًتْبی هساض ثبظ هَججط ٍ یب آًتي قطاض ًسّیس 

 .ٌّگبم ثبظ یب ثؿتِ ًوَزى هجوَػِ ثطای آظهبیف، هٌجغ تَاى هبیکطٍٍیَ ضا ذبهَـ ًوبییس 
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 جُیشاتوگُذاری ياستفادٌ صحیح اس ت

ّبی  ّبی هبیکطٍٍیَ ٍ آًتي ثؿیبض گطاى ثَزُ ٍ هجوَػِ ثِ طَض کلی تجْیعات ٍ قطؼبت آظهبیكگبُ

اٍلیي ٍ هْوتطیي اصل ّب ٍ ظحوبت ظیبزی ذطیساضی قسُ اؾت. ثٌبثطایي  هَجَز زض آظهبیكگبُ، ثب پیگیطی

. ثبقس ّب هی اًجبم آظهبیفزض ایي آظهبیكگبُ، ًگْساضی ٍ اؾتفبزُ صحیح اظ قطؼبت ٍ تجْیعات ثِ ٌّگبم 

لصا زض صَضت ػسم ضػبیت ًکبت فٌی ٍ ایوٌی، ٍ ؾْل اًگبضی زض ثِ کبضگیطی ٍ ًگْساضی اظ قطؼبت ٍ 

هؿَلیت ذطاثی ٍ آؾیت زیسى قطؼبت ثِ ػْسُ فطزی اؾت کِ کن تَجْی ٍ قصَض زاقتِ تجْیعات، 

 .اؾت

 

 آسمایصکار گشارش 

قَز آقٌب  ّب اؾتفبزُ هی کِ زض ایي آظهبیكگبُ اظ آىهوکي اؾت ثب ثطذی اظ قطؼبت ٍ تجْیعاتی 

هططح ًكسُ ثبقس. ثٌبثطایي قجل اظ اًجبم ّط آظهبیف، ثب هطبلؼِ زؾتَض  ًیع ًجبقیس ٍ زض زضؼ هبیکطٍٍیَ

کبض هطثَطِ، هطبلت تئَضی الظم ضا جؿتجَ ٍ هطبلؼِ ًوَزُ ٍ ثِ طَض هرتصط زض پیف گعاضـ ًیع شکط 

 :زّیسبیف ًیع گعاضـ ًْبیی آظهبیف قبهل هَاضز ظیط تسٍیي ٍ تحَیل ًوبییس. پؽ اظ اًجبم آظه

 ... ٍ هقسهِ: ثیبى ّسف آظهبیف ٍ تئَضی ٍ ًکبت الظم، ضٍاثط الظم 

 قطح آظهبیف ٍ هطاحل اًجبم آى 

 ُّبی اًساظُ گیطی قسُ، هحبؾجبت الظم،  ضؾن ًوَزاضّب ٍ ... ًتبیج: زاز 

 ثحث ٍ ًتیجِ گیطی 
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 َای آسمایطگاَی مایکزييیً ي تجُیشات مجمًعٍلیست قطعات  -1جذيل 

 

 Equipment List ضمارٌ قطعٍ لیست قطعات / تحُیشات

 SO4100-4A گبى ثب قبثلیت تٌظین فطکبًؽ ؾبظ ًَؾبى
Gunn oscillator with frequency 

adjustment 

 SO4100-4B Ferrite isolator ایعٍالتَض فطیتی

 SO4100-4C PIN-modulator هسٍالتَض پیي 

 SO4100-4D Adjustable attenuator تضؼیف کٌٌسُ قبثل تٌظین

 SO4100-4E Frequency meter فطکبًؽ هتط

 SO4100-4F Slotted line ذط قکبف زاض

 SO4100-4G 3-screw impedance adapter هجسل اهپساًؽ ثب ؾِ پیچ تٌظین

 SO4100-4H ذط ّن هحَضهجسل هَججط ثِ 
Waveguide-to-coax transition 

element 

 SO4100-4J Coaxial detector (کَاکؿیبلّن هحَض )آقکبض ؾبظ 

 SO4100-4K Waveguide termination ثبض هَججطی

 SO4100-4L Waveguide short-circuit plate صفحِ اتصبل کَتبُ هَججطی

 SO4100-4M Waveguide support پبیِ ًگْساضًسُ هَججط

 SO4100-4N Bench support rail ًگْساضًسُ ضٍهیعی ضیل

 dB SO4100-4P Horn antenna 15 dB 15آًتي ثَقی 

 SO4100-4Q Set of coupling iris plates هجوَػِ صفحبت تعٍیج )کَپلیٌگ(

 dB SO4100-4R Cross coupler 20dB 20کَپلط 

 SO4100-4S ؾٌؿَض آقکبضؾبظ جبثجبیی ثطای ذط قکبفی
Displacement sensor for slotted 

line 

 R100/UBR100 SO4100-4Tهجسل )آزاپتَض( هَججطی 
Waveguide adapter 

R100/UBR100 

 SO4100-4W Gunn power supply unit هٌجغ تغصیِ زیَزّبی گبى ٍ پیي

 SO4100-4X Set of dielectrics ّب الکتطیک هجوَػِ زی

 BNC/BNC LM9034 Test lead BNC/BNCّبی اتصبل  کبثل
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 آسمایص ايل

 ي آضکارساس دیًدی Gunnساس  مطالعٍ وًسان
 : گانساس  وًسانقسمت ايل: 

ثطضؾی  ٍ گبىاثط ٍلتبغ( زیَز  -ّسف اظ ایي آظهبیف، اًساظُ گیطی هكرصِ ّسایت الکتطیکی )جطیبى

 ثبقس. ؾبظ هی چگًَگی ػولکطز ایي ًَؾبى

ّبی ظیط  هطبلؼِ ًوَزُ ٍ ثِ  هٌبثؼی کِ زض زؾتطؼ قوبؾت، زض ظهیٌِاظ هطبلؼِ قجل اظ آظهبیف:  -الف

 ؾَاالت ظیط پبؾد زّیس.

 قطح زّیس. ضا گبىزیَز ؾبذتبض، ًحَُ کبض ٍ کبضثطزّبی  -

 قَز؟ ین هیتٌظ چگًَِ گبىزیَز ؾبظ  فطکبًؽ ًَؾبى -

 قطؼبت ٍ تجْیعات هَضز ًیبظ: -ب

 

Qty Order No. Equipment List 

1 SO4100-4A 
Gunn oscillator with frequency 

adjustment 

1 SO4100-4B Ferrite isolator 

1 SO4100-4C PIN-modulator 

1 SO4100-4D Adjustable attenuator 

1 SO4100-4E Frequency meter 

2 SO4100-4H Waveguide-to-coax transition element 

1 SO4100-4J Coaxial detector 

3 SO4100-4M Waveguide support 

1 SO4100-4N Bench support rail 

1 SO4100-4W Gunn power supply unit 

3 LM9034 Test lead BNC/BNC 

 

( ٍ ثب اؾتفبزُ اظ قطؼبت ٍ تجْیعات هَجَز، هجوَػِ هَضز ًیبظ ثطای ایي 2-1ثب تَجِ ثِ قکل ) -ج

 آظهبیف ضا آهبزُ کٌیس.

 هطاحل اًجبم آظهبیف: -د

 ضا ضٍقي ًوَزُ ٍ آى ضا ضٍی حساقل قطاض زّیس. (SO4100-4W) گبى زیَز هٌجغ تغصیِ  -1
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 9GHzؾبظ تقطیجب  قطاض زّیس. زض ایي حبلت، فطکبًؽ ًَؾبى 10ؾبظ ضا ضٍی ػسز  هیکطٍهتط ًَؾبى  -2

 ذَاّس ثَز.

 ٍصل کٌیس. گبىؾبظ  ضا تَؾط کبثل ّن هحَض ثِ ًَؾبى گبىذطٍجی هٌجغ تغصیِ  -3

ٍلت افعایف  5/0ٍلت ثب فَاصل  10، ٍلتبغ ضا اظ صفط تب گبىثَؾیلِ کلیس هَجَز ضٍی هٌجغ تغصیِ  -4

 تغصیِ هكبّسُ ٍ یبززاقت ًوبییس.  غزّیس ٍ جطیبى زیَز ضا زض ّط حبلت اظ ضٍی صفحِ ًوبیف هٌج

تَاًس  ای کِ زیَز هی ضا ضؾن کٌیس ٍ ثط ضٍی ایي هكرصِ، هحسٍزُ گبىٍلتبغ زیَز  -هكرصِ جطیبى -5

 ؾبظ ػول کٌس ضا هكرص ًوبییس. ثِ ػٌَاى ًَؾبى

 

 ( وحًٌ اتصال قطعات ي تجُیشات جُت اوجام آسمایص.2-1ضکل )

 

 یًدی ي مطخصٍ آندقسمت ديم: آضکارساس 

 آظهبیف،تؼییي هكرصِ غیط ذطی یک آقکبض ؾبظ زیَزی اؾت. ّسف اظ ایي

ّبی ظیط  هطبلؼِ ًوَزُ ٍ ثِ  هطبلؼِ قجل اظ آظهبیف: اظ هٌبثؼی کِ زض زؾتطؼ قوبؾت، زض ظهیٌِ -الف

 ؾَاالت ظیط پبؾد زّیس.

 ّب ضا ثیبى ًوبییس. ثیبى ًوَزُ ٍ کبضثطزّبی آىضا  PINؾبذتبض زیَزّبی  -

 ّبی هبیکطٍٍیَی ثِ کبض ثطز؟ ایي تَاى ثطای آقکبضؾبظی ؾیگٌبل چِ ًَع زیَزّبیی ضا هی -

 زیَزّب چِ هكرصبتی زاضًس؟
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آظهبیف، اظ هجوَػِ آهبزُ قسُ زض قؿوت قجل  ثطای اًجبم ایيقطؼبت ٍ تجْیعات هَضز ًیبظ:  -ب

 قَز. اؾتفبزُ هی

 

 هطاحل اًجبم آظهبیف: -ج

ضا هطثؼی ثب  (SO4100-4W)ثطای هسٍلِ ًوَزى هَج هبیکطٍٍیَی، ؾیگٌبل هسٍلِ کٌٌسُ هٌجغ   -1

 هتصل ًوبییس. (SO4100-4C)هسٍالتَض پیي اًتربة ًوَزُ ٍ ثِ  1KHzزاهٌِ یک ٍلت ٍ فطکبًؽ 

قطاض زّیس ٍ ؾطح ٍلتبغ ذطٍجی آقکبضؾبظ  L=0dBضا زض هَقؼیت  (SO4100-4D)تضؼیف کٌٌسُ  -2

 .(VD)ضا ضٍی اؾکَح هكبّسُ ٍ یبززاقت کٌیس 

 ضا قطائت ٍ یبززاقت ًوبییس. آقکبضؾبظ افعایف زّیس ٍ ٍلتبغ جسیس 3dBهقساض تضؼیف ضا ثِ اًساظُ  -3

 هطحلِ قجل ضا تب جبیی کِ اهکبى زاضز، تکطاض کٌیس. -4

 ضؾن ًوبییس. LdBهیعاى تضؼیف  ضا ثط حؿت (VD)ًوَزاض ؾطح ٍلتبغ آقکبض قسُ  -5



8 
 

 
 ومدآزمايش 

 فركانس گيري  اندازه
 

با استفاده فركانس امواج مايكروويوي با استفاده از يك فركانس متر ( گيري هدف از اين آزمايش، اندازه

دهد. همانگونه كه در اين شكل  چگونگي اين روش را نشان مي) 1-2شكل (  .باشد ميحفره تشديد) از 

به موجبر   (aperture)بوسيله يك روزنه  طول متغيراي با  مشخص است، يك حفره تشديد استوانه

وقتي كه فركانس تشديد  .كند تزويج شده و همانند يك بار موازي با خط انتقال عمل ميمستطيلي 

به درون حفره  (Pin)حفره با فركانس امواج منتشر شونده در موجبر برابر باشد، قسمتي از توان ورودي

در صورتي كه طول  يابد. وان رسيده به خروجي موجبركاهش ميشود و در نتيجه ت تشديد تزويج مي

 توان فركانس موج ورودي به موجبر را تعيين نمود. د، ميحفره تشديد بر حسب فركانس مدرج شده باش

 

 
 گيري فركانس. استفاده از حفره تشديد براي اندازه) 1-5شكل (

 

 آزمايش:

ها و نحوه  هاي موجبري، كاربردهاي آن در زمينه تشديد كنندهمطالعه مطالعه قبل از آزمايش:  -الف

 ها. اين تشديدكننده تحريك 
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 قطعات و تجهيزات مورد نياز: -ب

 

Qty Order No. Equipment List 

1 SO4100-4A Gunn oscillator  

1 SO4100-4B Ferrite isolator 

1 SO4100-4C PIN-modulator 

1 SO4100-4D Adjustable attenuator 

1 SO4100-4E Frequency meter 

1 SO4100-4H Waveguide-to-coax transition element 

1 SO4100-4J Coaxial detector 

3 SO4100-4M Waveguide support 

1 SO4100-4N Bench support rail 

1 SO4100-4W Gunn power supply unit 

3 LM9034 Test lead BNC/BNC 

 
) و با استفاده از قطعات و تجهيزات موجود، مجموعه مورد نياز براي اين 2-5با توجه به شكل ( -ج

 آزمايش را آماده كنيد.

 
 ) نحوه اتصال قطعات و تجهيزات جهت انجام آزمايش.2-5شكل (

 مراحل انجام آزمايش: -د

را مربعي با  (SO4100-4W)براي مدوله نمودن موج مايكروويوي، سيگنال مدوله كننده منبع  -1

متصل  (SO4100-4C)انتخاب نموده و به مدوالتور پين  1KHzدامنه يك ولت و فركانس 

 ولت انتخاب نماييد. 8توانيد حدود  ولتاژ تغذيه ديود گان را نيز مي نماييد.
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ساز در كمترين  ميكرومتر نوسان ساز را روي حداقل تنظيم نماييد. در اين صورت نوسان -2

كند. اكنون ضمن مشاهده پالس آشكارسازي شده روي اسكوپ،  خود نوسان ميفركانس 

كاهش ناگهاني ، تر را به آرامي تغيير دهيد تا در دامنه پالس خروجيم فركانسميكرومتر 

متر را يادداشت نموده و با توجه  . در اين حالت عدد مربوط به ميكرومتر فركانسمشاهده كنيد

 فركانس متر، فركانس را مشخص و يادداشت نماييد.به منحني موجود بر روي 

قسمت تقسيم نماييد و مرحله قبل را براي هر  10ساز را به  محدوده تغييرات ميكرومتر نوسان -3

قسمت تكرار كنيد. اعداد مربوط به هر دو ميكرومتر و فركانس اندازه گيري شده را يادداشت 

ساز را رسم نموده و با منحني موجود  وسان. منحني فركانس بر حسب اعداد ميكرومتر ننماييد

 ساز مقايسه كنيد. بر روي نوسان
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 ومسآزمايش 

  (SWR)نسبت موج ايستا گيري  اندازه
 

باشد. براي مطالعه  پارامتر نسبت موج ايستا در يك خط انتقال مي گيري هدف از اين آزمايش، اندازه

 شود. هاي بوجود آمده در خط انتقال معموال از پارامتر نسبت موج ايستا استفاده مي انعكاس

 آزمايش:

مطالعه جهت يادآوري مطالبي مانند: انتشار موج در يك خط انتقال، مطالعه قبل از آزمايش:  -الف

گيري  و اندازه با استفاده از نمودار اسميت SWRو محاسبه آن، تعيين  SWRضريب انعكاس بار، تعريف 

  .(slotted line) داربوسيله خط شكاف در آزمايشگاه SWRعملي 

 نياز:قطعات و تجهيزات مورد  -ب

Qty Order No. Equipment List 

1 SO4100-4A Gunn oscillator  

1 SO4100-4B Ferrite isolator 

1 SO4100-4C PIN-modulator 

1 SO4100-4D Adjustable attenuator 

1 SO4100-4E Frequency meter 

1 SO4100-4F Slotted line 

1 SO4100-4G 3-screw impedance adapter 

1 SO4100-4K Waveguide termination 

1 SO4100-4L Waveguide short-circuit plate 

3 SO4100-4M Waveguide support 

1 SO4100-4T Waveguide adapter R100/UBR100 

1 SO4100-4N Bench support rail 

1 SO4100-4W Gunn power supply unit 

3 LM9034 Test lead BNC/BNC 

 
) و با استفاده از قطعات و تجهيزات موجود، مجموعه مورد نياز براي اين 1-3با توجه به شكل ( -ج

 آزمايش را آماده كنيد.
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 ) نحوه اتصال قطعات و تجهيزات جهت انجام آزمايش.1-3شكل (

 

 با استفاده از خط شكافدار (روش مستقيم) SWRگيري  بخش اول آزمايش: اندازه

مجموعه پروب و آشكارساز ديودي خط شكافدار را با دقت در محل مربوطه قرار داده و به  توجه:!! 

نازك و حساس  ،هنگام انجام آزمايش نيز مواظب باشيد تا از محل مربوطه خارج نشده و نيفتد. پروب

 د. نبوده و ديود آشكار ساز نيز به الكتريسيته ساكن حساس بوده و ممكن است آسيب ببين

 :نجام آزمايشمراحل ا

را مربعي با  (SO4100-4W)براي مدوله نمودن موج مايكروويوي، سيگنال مدوله كننده منبع  -1

متصل  (SO4100-4C)انتخاب نموده و به مدوالتور پين  1KHzدامنه يك ولت و فركانس 

 ولت انتخاب نماييد. 8-9توانيد حدود  ولتاژ تغذيه ديود گان را نيز مي نماييد.

تغيير ، قبل از بار موجبري و (SO4100-4G)با سه پيچ تنظيم مبدل امپدانس دادن قرار با  -2

 ، عدم تطبيق امپدانس دلخواه را در انتهاي خط انتقال (موجبر) بوجود آوريد.آنهاي  پيچ

اي تنظيم كنيد كه ولتاژ خروجي روي اسكوپ به  را به گونه (SO4100-4D)تضعيف كننده  -3

 راحتي قابل خواندن باشد.

پروب قرار گرفته روي خط شكافدار را حركت داده و مقادير بيشينه و كمينه ولتاژ خط را روي  -4

 ). Vmaxو  Vminاسكوپ مشاهده و يادداشت كنيد ( 

در صورتي اين روش داراي را محاسبه كنيد.  SWRبا استفاده از مقادير اندازه گيري شده،  -5

ها، شرايطي فراهم  براين با تغيير پيچباشد. بنا 3خط كمتر از SWR باشد كه  دقت كافي مي

 باشد. 3كمتر از  SWRنماييد تا 
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-3در محدوده  SWR ، دو مقدار ديگر5و  4 هاي مبدل امپدانس، و تكرار مراحل با تغيير پيچ  -6

 گيري نماييد. را اندازه 1

  SWRگيري مقادير بزرگ  بخش دوم آزمايش: اندازه

باشد، استفاده از روش  3بزرگتر از  SWRاي باشد كه  در مواردي كه عدم تطبيق بار به اندازه

در  دقت قابل قبول نخواهد داشت. اين بدان دليل است كه منحني آشكارساز SWRگيري  مستقيم براي اندازه

مورد  SWRد گيري مقادير زيا در اينجا دو روش براي اندازه باشد. بازه ديناميكي محدودي خطي مي

 گيرد. بررسي قرار مي

  (Calibrated attenuator method)روش تضعيف كننده كاليبره شده -الف

هاي ساعت بچرخانيد. به اين ترتيب با  را تقريبا تا انتها در جهت عقربه هاي مبدل امپدانس پيچ -1

 يابد. افزايش مي SWRافزايش عدم تطبيق، مقدار 

پروب خط شكافدار را حركت داده و روي موقعيت كمينه قرار دهيد. سپس تضعيف كننده  -2

قابل خواندن باشد. به راحتي را طوري تنظيم كنيد كه مقدار كمينه ولتاژ روي اسكوپ  متغيير 

 .(A1)مقدار تضعيف در اين حالت را يادداشت كنيد 

تضعيف كننده را اكنون  .رار دهيدق بيشينهپروب خط شكافدار را حركت داده و روي موقعيت  -3

تغيير داده و طوري آن را تنظيم كنيد كه سطح ولتاژ روي اسكوپ كاهش يافته و به همان 

 .(A2)مقدار مرحله قبل برسد. مقدار تضعيف در اين حالت را نيز يادداشت كنيد 

ييد. (در ، نسبت موج ساكن را محاسبه نما A2و  A1با استفاده از مقادير اندازه گيري شده  -4

دهد.) توضيح  نشان مي dBرا بر حسب  SWR، مقدار dBواقع اختالف اين دو عدد بر حسب 

 دهيد چگونه مشكل روش قبل در اين روش برطرف شده است؟

 (Measuring line method)گيري خط  روش اندازه -ب

گيري  را اندازه SWRتوان با حذف اثرات غير خطي آشكارساز، مقادير بزرگ  با اين روش نيز مي

 نمود. با استفاده از همان مجموعه قبلي، مراحل زير را انجام دهيد:

را تقريبا تا انتها در جهت  هاي مبدل امپدانس پيچزياد در خط،  SWRبه منظور ايجاد  -1

 هاي ساعت بچرخانيد.  عقربه
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در اين  با تغيير محل پروب خط شكافدار، محل كمينه ولتاژ روي خط را مشخص نماييد.  -2

حالت مقدار ولتاژ را يادداشت نماييد. (تضعيف كننده در وضعيتي باشد كه مقدار كمينه ولتاژ 

 به راحتي قابل قرائت باشد.)

افزايش دهيد. پروب خط شكافدار را در طرفين  3dBاكنون تضعيف كننده متغيير را به اندازه  -3

ولتاژ روي اسكوپ، با مقدار ولتاژ هايي قرار دهيد كه ميزان  محل كمينه حركت داده و در محل

 ).d2و  d1مرحله قبل مساوي شود. در هر دو حالت، محل پروب را يادداشت كنيد (

 . از رابطه زير قابل محاسبه است SWR) نشان دهيد كه 2-3با توجه به شكل ( -4

2

11             , 2 1
sin ( / )g

SWR d d d
dπ λ

= + = −  

طول موج داخل موجبر را محاسبه گيري فاصله بين دو كمينه ولتاژ متوالي روي خط،  با اندازه -5

 را با استفاده از رابطه قبل محاسبه نماييد. SWRو مقدار  نموده

 

 
 .منحني تغيير دامنه ولتاژ روي خط) 2-3شكل (
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 چهارمآزمايش 
 طول موجگيري  اندازه

 

) تعيين طول موج امواج هدايت شدههدف از اين آزمايش،  )gλباشد. در يك موجبر مستطيلي مي 

 ، محاسبه نمود.و ابعاد موجبر توان با داشتن طول موج همچنين فركانس موج را نيز مي

 آزمايش:

در موجبر مستطيلي. مشخصاتي مانند  TE10ها و مشخصات مد  ميدانمطالعه  مطالعه قبل از آزمايش: -الف

  طول موج قطع. و در فركانس كار فركانس قطع، سرعت فاز، طول موج

 قطعات و تجهيزات مورد نياز: -ب
 

Qty Order No. Equipment List 

1 SO4100-4A Gunn oscillator  

1 SO4100-4B Ferrite isolator 

1 SO4100-4C PIN-modulator 

1 SO4100-4D Adjustable attenuator 

1 SO4100-4E Frequency meter 

1 SO4100-4F Slotted line 

1 SO4100-4G 3-screw impedance adapter 

1 SO4100-4K Waveguide termination 

1 SO4100-4L Waveguide short-circuit plate 

3 SO4100-4M Waveguide support 

1 SO4100-4T Waveguide adapter R100/UBR100 

1 SO4100-4N Bench support rail 

1 SO4100-4W Gunn power supply unit 

3 LM9034 Test lead BNC/BNC 

 
) و با استفاده از قطعات و تجهيزات موجود، مجموعه مورد نياز براي اين آزمايش 1-4با توجه به شكل ( -ج

 كنيد.را آماده 
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 ) نحوه اتصال قطعات و تجهيزات جهت انجام آزمايش.1-4شكل (

 

 مراحل انجام آزمايش: -د

 هاي قبلي تنظيم نماييد. ولتاژ تغذيه ديودهاي گان و پين را مانند آزمايش -1

 تنظيم نماييد. fساز گان را در فركانس دلخواه  نوسان -2

و سپس تنظيم كنيد  بيشينه تضعيفروي موقعيت را  (SO4100-4D)متغيير تضعيف كننده  -3

 روي اسكوپ به راحتي قابل خواندن باشد. شكل موجكه اي كم كنيد  تضعيف را به اندازه

از ابتدا تا انتها تغيير دهيد و چگونگي تغييرات دامنه پروب قرار گرفته روي خط شكافدار را محل  -4

 امواج ايستا در طول خط را روي اسكوپ مشاهده نماييد.

كش خط شكافدار، محل نقاط بيشينه را براي حداقل سه نقطه به ترتيب و با  ده از خطبا استفا -5

 دقت يادداشت نماييد.

فاصله بين نقاط اول و سوم بيشينه يا كمينه ولتاژ روي خط، برابر با طول موج امواج هدايت شده   -6

ش دقت در محاسبه باشد. ( اين موضوع را در گزارش كار اثبات نماييد.) براي افزاي در موجبر مي

 تعداد بيشتري نقاط بيشينه يا كمينه استفاده كرد. فاصله بين توان از طول موج، مي

 TE10بوده و حامل مد غالب  xبا توجه به اينكه موجبر مستطيلي از نوع موجبر استاندارد باند  -7

و  a=2.286cm(ابعاد موجبر:  باشد، فركانس امواج هدايت شده درون موجبر را محاسبه كنيد. مي

b=1.016cm (.فركانس را بوسيله فركانس متر نيز قرائت نموده و با مقدار قبلي مقايسه كنيد . 

8- SWR  گيري مستقيم  به صورت تئوري چه مقداري دارد؟ با اندازهدر اين آزمايش روي خط

 دارد؟ را بدست آوريد. چرا با مقدار مورد انتظار اختالف  SWRولتاژهاي كمينه و بيشينه مقدار 
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 پنجمآزمايش 
 امپدانسگيري  اندازه

 

محاسبه يك امپدانس مجهول است كه به عنوان بار به انتهاي يك خط انتقال با هدف از اين آزمايش، 

هاي  وصل شده است. الزم به ذكر است كه براي محاسبه امپدانس، عالوه بر داده z0امپدانس مشخصه 

 شود. نيز استفاده مي (Smith Chart)گيري شده، از نمودار اسميت  اندازه

 آزمايش:

جهت يادآوري نمودار اسميت و كاربردهاي مختلف آن، بويژه مطالعه  مطالعه قبل از آزمايش: -الف

 . محل اولين بيشينه يا كمينه ولتاژ روي خط و SWRگيري  گيري امپدانس مجهول با اندازه اندازه

  جزئيات روش و روابط مربوطه در پيش گزارش ذكر شود.

 قطعات و تجهيزات مورد نياز: -ب
 

Qty Order No. Equipment List 

1 SO4100-4A Gunn oscillator  

1 SO4100-4B Ferrite isolator 

1 SO4100-4C PIN-modulator 

1 SO4100-4D Adjustable attenuator 

1 SO4100-4E Frequency meter 

1 SO4100-4F Slotted line 

1 SO4100-4G 3-screw impedance adapter 

1 SO4100-4K Waveguide termination 

1 SO4100-4L Waveguide short-circuit plate 

3 SO4100-4M Waveguide support 

1 SO4100-4T Waveguide adapter R100/UBR100 

1 SO4100-4N Bench support rail 

1 SO4100-4W Gunn power supply unit 

3 LM9034 Test lead BNC/BNC 

 
) و با استفاده از قطعات و تجهيزات موجود، مجموعه مورد نياز براي الف -1-5با توجه به شكل ( -ج

 اين آزمايش را آماده كنيد.
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 (الف)

 
 (ب)

 ) نحوه اتصال قطعات و تجهيزات جهت انجام آزمايش.1-5شكل (

 

 مراحل انجام آزمايش: -د

 هاي قبلي تنظيم نماييد. ولتاژ تغذيه ديودهاي گان و پين را مانند آزمايش -1

امپدانس ديده  را در يك حالت دلخواه قرار دهيد.(SO4100-4G) امپدانس مبدل هاي  پيچ -2

باشد كه بايد مقدار آن  شده در ورودي اين مبدل امپدانس در واقع همان امپدانس مجهولي مي

بايد  گيري امپدانس نسبت به مرجع مكاني مشخصي توجه نماييد كه اندازه را بدست آوريد.

 انجام شود.

 SWR. چنانچه وده و يادداشت نماييدگيري نم نسبت موج ساكن را به روش مستقيم اندازه -3

با تنظيم كم است، با اين روش گيري آن  چون دقت اندازهد، اشب 3بزرگتر از بدست آمده 

هاي تنظيم مبدل امپدانس يعني تغيير امپدانس بار، شرايطي را فراهم نماييد كه  مجدد پيچ

SWR  بدست آيد. 3كمتر از 

 را يادداشت نماييد. (Lmin1)اولين كمينه ولتاژ نسبت به بار را مشخص و مقدار آن  محل -4

) به جاي آنها صفحه اتصال ب -1-5اكنون بار و مبدل امپدانس را باز نموده و مطابق شكل ( -5

 .(Lmin2)كوتاه را قرار دهيد. در اين حالت نيز محل كمينه ولتاژ را مشخص و يادداشت نماييد
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) گيري فاصله بين سه كمينه متوالي، طول موج در موجبر با اندازه -6 )gλ.را بدست آوريد 

min1با استفاده از مقادير  -7 min 2 L=L L− وgλ نرماليزه امپدانس  ،و با استفاده از نمودار اسميت

نيز استفاده  هاي قبلي در آزمايش كه يو روابط gλبا معلوم بودن  مجهول را بدست آوريد.

محاسبه نموده و  TE01، فركانس موج را تعيين نموده و امپدانس موج را براي مد ايد نموده

توضيح  )2-5توجه به شكل ( با. (Zl=z0zl)سپس مقدار واقعي امپدانس بار را محاسبه نماييد

 وجود داشت؟كوتاه دهيد در اين آزمايش چه نيازي به استفاده از بار اتصال 

 

 

 
 . Lو  gλو SWR گيري ) اندازه2-5(شكل 
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 ها مشخصات آنتن گيري  اندازه: دومبخش 
  

پارامترهاي مختلف آنتن و بويژه نماد تشعشعي آن، سه مجموعه   گيري جهت آشنايي با اندازه

)set( 8.5 آزمايشگاهي در آزمايشگاه وجود دارد كه براي كار در فركانسGHz   طراحي شده است. شكل

هاي مختلفي به شرح زير  ها از بخش دهد. هر يك از اين مجموعه نماي كلي مجموعه را نشان مي 1

 اند. تشكيل شده

 كارت واسط  -1

هاي مختلف ديگر شامل  و بخش افزار مربوطه روي كامپيوتر وظيفه ارتباط بين نرمواسط كارت 

به كامپيوتر متصل  USBفرستنده، گيرنده و ميز چرخان را به عهده دارد. اين كارت بوسيله پورت 

 دهد.  اين كارت را نشان مي 2شوند. شكل  شده و كانكتورهاي فرستنده و گيرنده نيز به آن متصل مي

 :مشخصات فني

 60dBج) ديناميكي: محدوده (رن - 15V-و  5V  ،+15V+ولتاژ تغذيه: -

  70dBm-حساسيت:  - 500MHzپهناي باند گيرنده:  -

 

 نماي كلي مجموعه آزمايشگاهي آنتن. 1كل ش
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 كارت واسط -2شكل 

 قطعات مكانيكي -2

0Fميز چرخان آنتن -

1Fاي كه داراي موتور پله 1

هاي  بوده و آنتن فرستنده بوسيله پايه 2

2Fاي بوده و تفكيك زاويه 5V+تغذيه اين ميز  گيرد. مربوطه روي آن قرار مي

درجه  09/0 آن 3

 باشد. مي به ازاي هر گام

ميز چرخان را به همراه اين  3و آنتن آن. شكل جهت نصب فرستنده پايه و سه پايه  -

 دهد. ها نشان مي پايه

 جهت نصب گيرنده و آنتن آن. پايه  -

 

                                                 
1  Antenna turntable 
2  Stepping motor 
3  Angular resolution 
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 ميز چرخان و پايه جهت نصب فرستنده. -3شكل 

 فرستنده -3

DRO3Fواقع يك اسيالتور ساخته شده بوسيله تشديد كننده عايقي يا  فرستنده در

با  1

ها به طور خودكار  باشد. تغذيه فرستنده به هنگام انجام آزمايش گيگاهرتز مي 5/8فركانس 

 شود. روشن مي

 مشخصات فني:

 15V+ولتاژ تغذيه:  -

 8.5GHzفركانس:  -

 0dBm ±3dBm ( 0.5- 2mW at 50Ω)توان خروجي:   -

 گيرنده -4

LNCگيرنده اين مجموعه يك مبدل كم نويز يا  4F

باشد كه سيگنال دريافتي از  مي xباند  2

نمايد (در واقع شامل  تبديل مي IFرا پس از تقويت، به سيگنال باند  xآنتن گيرنده در باند 

باشد). كابل اتصال دهنده گيرنده به كارت واسط، عالوه بر  اسيالتور محلي و ميكسر مي

 نمايد. به كارت، ولتاژ تغذيه را نيز از كارت واسط به گيرنده منتقل مي IFانتقال سيگنال 

                                                 
1 - Dielectric Resonator Oscillator 
2 - Low Noise Converter 
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 :مشخصات فني

  15V+ولتاژ تغذيه:  -

 90dBm-حساسيت:  -

 10GHz-8محدوده فركانس ورودي:  -

 12dBبهره: حدود  -

 2GHz -0.1خروجي:  IFفركانس  -

 80dBمحدوده (رنج) ديناميكي: حدود  -

 ها آنتن -5

هاي مختلف  توان آزمايش هايي به شرح ذيل وجود دارد كه مي آنتن، ها ر يك از مجموعهدر ه

 ها انجام داد. را با آن

 

 Microstrip antenna (for the test receiver in the exercise)  

 

Monopole 

 

 Half-wave dipole  

 

 Full-wave dipole  
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 Folded dipole  

 

 3 element Yagi array  

 

 6 element Yagi array  

 

 Helix antenna, circular polarised, clockwise  

 

 Helix antenna, circular polarised, counter-clockwise  

 

 Patch antenna, linear polarised  

 

 Patch antenna, circular polarised, counter-clockwise  

 

 Patch antenna, circular polarised, clockwise  
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 SMA - N adapter for connecting the antenna to the 
transmitter  

 

 Line for selecting the direction of polarisation  

 

 نرم افزار  -6

ها، داراي دستورالعمل انجام  ضمن بيان مختصر مباني فناوري آنتن L@Bsoft نرم افزار

باشد. پس از اجراي اين برنامه، با استفاده از  هاي مختلف با استفاده از اين مجموعه مي آزمايش

هاي بيان  هاي زير را طبق دستورالعمل ضمن مطالعه مطالب الزم، آزمايشفهرست قسمت چپ، 

 ، به ترتيب در جلسات مختلف انجام دهيد.ايشگاهزمآو با راهنمايي مدرس  شده

1- Assembly of a simple radio transmission path 

2- Examining the Far-field Region of an Antenna 

3- Examining the Reciprocity (correlation) 

4- Examining the Linear Polarization and the Polarization Decoupling 

5- Examining Circular Polarization with Helix Antenna 

6- Polar Diagram of Monopole, Folded Dipoles, Yagi, Helix and Linear Patch 
Antenna 

7- Examining the Matching for an Antenna 
 

ها  باشند. به هنگام انجام آزمايش هاي فرستنده و گيرنده، پالستيكي و شكننده مي آنتن  پايهتوجه:  •

 كافي داشته باشيد. توجه و دقت
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 پيوست

تنظيم ميكرومترهاي مربوط به تضعيف كننده متغيير و فركانس متر با توجه به  از آنجا كه

هاي داده  هاي زير با عكس برداري از منحني ها راحت نيست، جدول هاي داده شده روي آن منحني

 شده روي ميكرومترها تهيه شده تا كار تنظيم ميكرومترها به طور ساده تر انجام شود.

 

 .به فركانس متر ميكرومتر مربوط 1جدول 

 (mm)وضعيت ميكرومتر  (GHz)فركانس 

9.5 6.5 

9.4 7 

9.3 7.3 

9.23 7.5 

9.2 7.54 

9.1 8 

9 8.5 

8.87 9 

8.8 9.5 

8.74 10 

8.7 10.3 

8.66 10.5 

8.6 11 

8.55 11.5 

8.5 12 
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 .تضعيف كننده متغييرميكرومتر مربوط به  2جدول 

 (dB)تضعيف  (mm)وضعيت ميكرومتر  (dB)تضعيف  (mm)وضعيت ميكرومتر 

3.75 2 2.7 10 

3.7 2.4 2.65 10.6 

3.65 2.8 2.6 11 

3.6 3 2.55 11.6 

3.55 3.4 2.5 12.3 

3.5 3.6 2.45 13 

3.45 4 2.4 13.6 

3.4 4.3 2.35 14 

3.35 4.6 2.3 14.5 

3.3 5 2.25 15 

3.25 5.3 2.2 15.5 

3.2 5.7 2.15 16 

3.15 6 2.1 16.3 

3.1 6.4 2.05 16.8 

3.05 6.8 2 17.5 

3 7.1 1.95 18.3 

2.95 7.5 1.9 19.1 

2.9 8 1.85 20 

2.85 8.6 1.8 20.7 

2.8 9 1.75 22 

2.75 9.5   
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