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 بسمه تعالی

 آموزش ساخت یک ریپیتر تلفن همراه :

 اصول کار و تعریف ریپیتر .1

ا بریپیتر یا بوستر موبایل یک مدار تشکیل شده از دو آمپلی فایر با هم ادغام شده می باشد ، این دو آمپلی فایر به صورت معکوس 

اصوال ریپیتر های موبایل یک تکرار کننده مخابراتی است که  . یکدیگر کوپل شده و فرکانس تلفن همراه موبایل را تقویت میکند

تکرار کننده های موبایل تنها وظیفه تقویت  . به منظور برطرف کردن مشکل پوشش موبایل در یک منطقه بکار گرفته میشوند

ین گنال نباید ایجاد کنند بر همی، در واقع بوسترها یا ریپیترها هیچگونه تغییری درماهیت یک سد نکردن سیگنال را بر عهده دار

را ازطریق آنتن گیرنده دریافت میکند و پس از تقویت امواج موبایل سیگنال را  BTSاساس ریپیترهای موبایل سیگنال ارسالی از 

 . از مسیر خروجی توسط آنتن فرستنده ارسال میکند

 

 ورد نیاز قطعات م .2

A. دوپلکسر 

B.  رگوالتورLM7805 

C. Transistor SXA83 

D. Filter 935-960Mhz 

E. Filter 890-915Mhz 

F.  1000خازنuf 

G.  100خازنnf 

H.  100خازنpf 

I.  68خازنpf 

J.  33سلفnh 

K.  12مقاومتohm 

L. RF BOX 

M. کانکتور 
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 توضیحات مربوط به هر بلوک از تقویت کننده موبایل بلوک دیاگرام و .3

A. قسمت تغذیه 

B.  مداراتDownlink  

C.  مداراتUplink 

D. Duplexer 

 

A برای اینکه بتوان یک مدار دارای پایداری الکترونیکی باالیی داشته باشیم حتما باید بتوانیم ولتاژ رگوله شده و پایدار به :

ورهای رگوالت . . در این مدار برای ساده شدن کار جهت رگوالسیون از یک رگوالتور خطی استفاده میکنیم مدار ارائه دهیم

ابتدا  برای تغذیه دستگاه . نظر از بازده کم و تلفات حرارتی باال به دلیل سادگی کار برای ما بسیار مفید هستند خطی صرف

 ولت را  به وردی مدار اعمال میکنیم همانند مدار زیر. 9یک ولتاژ 

 

 

 

 

 

 

 

B: بلوک دیاگرام قسمتDownlink  15، مدار تشکیل شده است از سه طبقه ترانزیستور با گین حدودیdbi  برای هر

. توجه داشسته باشید که این مدار صرفا جهت آموزش بوده و در عمل قطعات دیگری 10dbmترانزیستور و توان خروجی 

 . جهت تطبیق امپدانس و فیلتر های مختلف در مدارات بکار گرفته میشود
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Cاتیک قسمت : مدار شمUplink  مدار که تقریبا شبیه بهDownlink .می باشد 

 

 

Eمدارار کامل یک ریپیتر موبایل خانگی : 

 

 

 

اپراتور مثال اپراتور همراه اول از طریق آنتن گیرنده  BTSهمانطور که در شماتیک تقویت کننده موبایل باال مشخص است سیگنال دریافتی از 

جدا میشود و توسط ترانزیستورها در سه   Uplinkاز فرکانس   Downlinkدریافت میشود سپس به داخل دوپلکسر رفته و فرکانسهای 

سیگنال تقویت شده توسط  . آمیزددر هم  Uplinkتقویت شده و در انتها وارد دوپلکسر خروجی میشود تا با فرکانس   45dbiطبقه نهایت 

ارسال  BTSبرای گوشی تلفن همراه مشترک ارسال میشود.حال سیگنالی که در پاسخ این سیگنال از سمت مشترک برای   Omniآنتن 

جدا میشود و توسط سه طبقه  Downlink، این فرکانس از فرکانس  دریافت شده و وارد دوپلکسر میشود  Omniمیشود توسط آنتن 

 . ارسال گردد BTSادغام شودو توسط آنتن لوگاریتمی به سمت   Downlinkنزیستور تقویت میشود تا در دوپلکسر مجدداً با فرکانس ترا

 


