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 مقدمه :

لکبه ی فقریانه ی خود چزیی را دارم که تو در عرش کرباینه ی خود نداریدر   

ویی دارم و تو چون خود نداریمن چون ت                                                    

برای پایان نامه ی دوره ی کارشناسی خود مطالبی ارزنده را در قالب عمل اجرا 

کردم و چکیده ای از مطالب را به لطف و یاری خداوند در این پایان نامه گرد می 

،همه ی دوستانی که پروژه های عملی کار کرده اند تفاوت عمل و تئوری را آورم 

چ سودی ندارد و عمل بدون تئوری هیچ تئوری بدون عمل هیبه خوبی میدانند ، 

ندارد . چشم گیری پیشرفت  
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 I.  اجزای اسپیکر :    

برای  هم عددبرای بیس و دو  عدد یکر ایده ال از سه امپلی فایر یکیک اسپ       

بلند  بلندگوهای میدرنج ساخته شده است یا اینکه یک امپلی فایر برای دو تا

گوی میدرنج که در اینصورت امپلی فایر حتما به هیت سینک مجهز است ، 

پایین گذز و باالگذر که همگی اکتیو  فیلتر چند عدد فیلتر مختلف از جمله

قسمت دیجیتالی گیرنده ی کنترل  برای بیس ، عدد هستند ،سه عدد بلند گو یک

 و پشتیبانی از بلوتوث .usb قسمت دیجیتالی خواندن پورت  ،

 II.      ه ی کار بلندگو :نحو   

ابتدا یک صدای ظبط شده به صورت صفر و یک که نمونه گیری شده از یک 

نالوگ به بخش تقویت میرود و آصدای پیوسته است از یک مبدل دیجیتال به 

،خروجی یک سیگنال صدای تقویت شده است  

 وقتی این سیگنال به سیم پیچ بلندگو فرستاده می شود، میدان مغناطیسی متغیری در

آن بوجود می آورد. این میدان تأثیر متقابلی بر میدان آهن ربا میگذارد و آن را به 

حركت وامی دارد. سیم پیچ مخروط بلندگو را به حركت در می آورد به دنبال آن 

باعث نوسان هوا شده و در نتیجه امواج صوتی مشابه ای تولید می گردد. میكروفون 

.ر اساس اصل مشابه ای كار می كندو بلندگو با آهن ربای متحرك نیز ب  
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 بلندگوها را به چهار دسته تقسیم میکنند :

پانزده کیلو تا بیست  ،ستا ا فرکانس باالپخش سیگنال بمخصوص  تیونر یا تیوتر :

 کیلو هرتز .

مید رنج : همانطور که از نامش پیداست فرکانس های میانی یعنی حدود یک کیلو تا 

میکند .لو را پخش یپانزده ک  

هرتز را پخش میکند .پانصد ووفر : صدا با بیس حدود صد هرتز تا   

ساب ووفر : صدا با فرکانس بسیار پایین از حدود ده هرتز تا صد هرتز را پوشش 

 میدهد.

*نکته ی مهم این است که این بلندگوها در ای بازه ی فرکانسی مشخص شده بهتر 

بدون فیلتر به طور کامل بعد از تقویت به جواب میدهند و اگر شما سیگنال صدا را 

هر کدام از بلندگو های باال بدهید میتوانید تمام فرکانس ها را به صورت مجزا با 
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در بلندگوی بیس اگر این کار را بکنید و تمام  قدرت متفاوت بشنوید اما فرضا  

ی  فرکانس ها را باهم پخش کنید قطعا صدای بیس بر بقیه غالب خواهد بود و بقیه

خواهید شنید. و نامفهومفرکانس هارا به صورت آزار دهنده   

در سیم پیچی و نوع و ابعاد دیافراگم و مقدار قدرت تفاوت فیزیکی این بلندگوها 

هنربا میباشد.آ  

فرضا اگر دیافراگ بزرگ و محکم و اهنربا نیز بزرگ باشد و میزان جابجایی سیم 

بلندگوی بیس است.، دگو پیچ در آهنربا حدود پنج سانت باشد قطعا این بلن  

در کشور صنعتی و جهان اول امریکا در رابطه با  ، در ساخته های جدید شرکتی

برای افزایش بیس در یک بلندگو به جای یک دور سیم پیچی بلندگوها متوجه شدم که 

زیاد  میپیچند به اینصورت تعداد دور هادو دور یا حتی سه دور سیم را روی خودش 

یک  ، شده است و میزان جابجایی سیم پیچ در درون اهنربا به همان اندازه ی قبلی

ند دیافراگم حفظ شده است لذا با جریان قبلی شار بیشتری تولید میشود و میتوا ،دور

هنربا آرا با قدرت خیلی بیشتری نسبت به قبل درایو کند،اما نمیتوان از کم شدن شار 

ها صرفنظر کرد چرا که وقتی قرار است دو یا سه الیه از سیم پیچ درون  پدر گ

را بزرگتر کنند که این خود شار را کم  پالزم است گهنربا قرار گیرد آ پگ

به تولید بیس بیشتر می انجامد. یند این کارآمیکند،اما بر  

 

 نحوه ی کار میکروفون :

های الکتریکی تبدیل  میکروفون دستگاه یا حسگری است که صدا را به سیگنال

  شودکند. میکروفون به شکل محاوره ای مایک نامیده می می
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صدا در   امیل برالینر نخستین میکروفون را اختراع کرد که به عنوان فرستنده

ها کاربردهای زیادی در تلفن، ضبط صوت،  کار برده شد. میکروفون ها به تلفن

های  های کارائوکه، سمعک، ساخت فیلم و انیمیشن، مهندسی صوت، تلفن سیستم

های بیشتر(، بلند گوهای  رادیویی خصوصی )همانند واکی تاکی اما در مسافت

های  ها، سیستم های رادیویی و تلویزیونی، ضبط صدا در رایانه دستی، ساخت برنامه

تشخیص گفتار، و نیز کاربردهای غیر صوتی )خارج از محدوده شنوایی انسان از 

های عیب یابی دارند هرتز( مانند بررسی فراصوت و سیستم ۰۲۲۲۲تا  ۰۲ . 

های  های القای الکترو مغناطیسی )میکروفون ها از سیستم امروزه بیشتر میکروفون

های خازنی و یا کندانسر(،  خازنی )میکروفون پویا و یا دینامیک(، تغییر گنجایش

تنش پیزوالکتریسیته و سوار سازی )مدوالسیون( نوری برای تولید سیگنال 

.برند الکتریکی از امواج مکانیکی بهره می  

Condenser Microphone 

بکار رفته  Capacitor به معنای ذخیره کننده یا همان Condenser در اینجا

الکترونیکی که انرژی الکتریکی را به صورت میدان الکتریکی در است. یک المان 

خود ذخیره می کند. در این نوع میکروفن از تکنولوژی خازن برای تبدیل انرژی 

 .صدا به انرژی الکتریکی استفاده می شود از ارتعاشی ناشی
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 :نحوه عملکرد

بسیار سبک خازنی که در این نوع میکروفن به کار رفته است دارای یک صفحه 

می باشد و از آن به عنوان دیافراگم استفاده می شود. زمانی که صدا به دیافراگم می 

رسد این قطعه به لرزش در آمده و فاصله بین دو صفحه خازن تغییر کرده و در 

نتیجه ظرفیت خازن تغییر می کند، بدین صورت که با نزدیک شدن صفحات عمل 

 .رِژ رخ می دهدشارژ و با دور شدن صفحات عمل دشا
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   :دانشجویان محترم

 آزمایشگاه پروژه گروه برقو یا  کتابخانه دانشکده مهندسیبه  ها ایان نامهپمتن کامل جهت دسترسی به 
  .مراجعه فرمایید
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در شکل زیر یک عدد بلوتوث با خروجی آنالوگ با برد بیش از ده متر و یک عدد 

مشاهده میشود که در کنار این مجموعه   USBآداپتور تغذیه ی بلوتوث با خروجی 

ی امپلی فایر با قدرت می درخشد و یک راه ساده برای ارتباط با اسپیکر طراحی 

 شده است .

 

.VI  : منابع 

 بسیاری از مطالب این دو کتاب مطالعه شدبا دقت فراوان 

 ...و به دست عمل سپرده شد                                                          

 Audio Power Amplifier Design Handbook Fifth Edition Douglas Self 

 Modern Electronic Circuits Reference Manual By J. Markus 

 یای اینترنتی داخلی و مخصوصا خارجسایت هبسیاری از 




