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 مقدمه-1-1

ك و نياابااا توجاا  باا  رشااد سااری  شاارا  هااای م،ااابراتی باای ساايكي ارترااات بساايار ن دیااای بااي  الاترو

ج باا  م،ااابرام مياادان  دیااد سمااده اساار. در م،ااابرام مااا بااا سيسااتك هااایی کااار ماای کناايك کاا  ا تيااا

ار ه ینا  هاا مای شاوند جلاوگيری کنايكي باا ایا  کا isiی ک  منجر با  یفرکانس دقيق دارند تا از خطاها

سااان ندبساايار  ااایي  ماای سیااد و نياااز باا  تااارار کننااده هااای دیجيتااال کمتاار ماای شااود. بنااابرای  مه

ه و الاترونيااك بااا يرا اای کااردن نوسااان سااازهای بااا دقاار فرکانساای بااااي خطاای در گسااتر  اساات اد

ر دارای نااوی کك باا  کمااك مهندسااان م،ااابرام ماای سینااد. ایاا  فرکااانس دقيااق از فرکااانس کاا   د

اج باا  ميارو روسسااورها تااا تل اا  هااای ساالولی اساات اده دارنااد و هاار کااداا از ایاا  کاربردهااا ا تياا

رکااانس فخااود را دارد. در یااای ا تياااج باا  تااوان بساايار  ااایي  نياااز نيساار ولاای در  ااو  تو ولااو ی 

 د. دقيق مورد نياز اسر و در دیگری بر اس. بنابرای  یك مرادل  در هر کاربرد وجود دار

دي نوسااان سااازی کاا  بتوانااد در گسااتر  بيشااتر فرکااانس هااای م،ااابراتی خا ااير خطاای داشاات  باشاا

ای ایا  بناابرای  خطای باودن یاك خا اير مهاك بارای نوساان ساازها اسار. بارامروزه مورد نياز اسار. 

د روزه بایاکار باید ب  خصو يام ورکتوری کا  در نوساان سااز اسات اده مای شاود توجا  کاافی بشاود. اما

ل در وساای ب  فار گستره های فرکانسای باااتری باودي زیارا باا  يشارفر  اننر فرکاانس ماورد اسات اده

 ی بيشتر می شود. الاترونيای و م،ابرات

 بیان مساله-2-1

 مای شاوند اسي تور ها برای سااخت  ماوج  امال انار ی رادیاووی و اوتی در مادارام رادیاووی اسات اده

ندانا  و دارای خروجی موج سينوسای هساتند. گر ا  شاال ماوج هاا ميتوانناد مانناد ماوج مربنای یاا د

ماوارد زیاار را   گار هار مااداری .باشااند ac ویااا dc  اره ای مت ااوم باشند.شاال مااوج هاامما  اسار

 .داشت  باشد سن مدار خواه یا ناخواه نوسان خواهد کرد

 تقویر کنندگی 

 وسيل  مولد فرکانس 



  

 )فيدبك مثرر )ا ياء 

بيشاتر  3 و 1درون يرا ای مادار لظااي مای شوند.ب،شاهای  در یك اوسي تور فااکتور هاای بااا  مادتا

 .سمپلی فایر ها ات اق می افتد

شااوند و در نوسااان سااازها اتلاا  توساا  فرکااانس ساايگنال خروجاای خااود تو ااي  میتوجاا  شااود کاا  

 .یای از دست  بندی های زیر جای ميگيرند

هرتاا  تااا 20کناادي تقریرااا  ازهااایی را در مظاادوده  ااوتی توليااد مینوسااان ساااز  ااوتیي فرکانس (1

 کيلو هرت 20

گيگااا 100کيلااو هرتاا  تااا  100ز رکااانس رادیااویی اهایی را در مظاادوده في ساايگنالRF نوسااان ساااز (2

 کندهرت  توليد می

هرتاا  20هااای زیاار نوسااان ساااز فرکااانس  ااایي ي یااك نوسااان ساااز الاترونيااای اساار کاا  فرکانس (3

 .کندتوليد می

اند يرا ای شااده DC تاوان بااا از یااك منرا  AC نوساان ساازهایی کا  بارای تولياد یااك خروجای

 لی از نوسااان سااازها وجااود دارد: نوسااان ساااز خطاای یاااا اا شااوند. دو نااو ناميااده می منمااوا  مراادل

  .هارمونيك و نوسان ساز تيرخطی

 کاربرد اسیالتورها-3-1

ردهااای اسااي تور یااا نوسااان ساااز یااا مولاادهای مااوج در سيسااتك هااای م،تلاا  الاترونيااای دارای کارب

های باشاااند. در مااادارهای م،اااابراتی ي دیجيتاااالی و بساااياری دیگااار از ماااداروساااي  و  ساسااای می

شااود. سن اا  کاا  در يرا اای الاترونيااای نوسااان سااازها باا   نااوان یااای از ب،اای هااای ا االی تلقاای می

باشاد و هار گيارد شاال ماوج دل،اواه باا فرکاانس ماورد ن ار مینوسان سازها بيشتر مورد توج  قرار می

و  ر  مالخواست  يرا ی متوج  فرکانسهای بااا باا شاال ماوج  ایادارتری باشادي با  هماان ميا ان دقا

 .گردد بهره گيری از ف  سوری های  يشرفت  بيشتر ا ساس می



  

 است اده برای  مل مدواسيون 

 است اده برای نوسان سازی رادیویی 

  است اده برای مدارام اینورتر ولتا 

 است اده برای راه اندازی مياروکنترلرها و  ردازنده ها 

 تنيي  فرکانس کاری و سر ر  ردازنده ها 

 نامه نایاهداف پا -4-1

 ورد نيازمروزه نوسان سازی ک  بتواند در گستر  بيشتر فرکانس های م،ابراتی خا ير خطی داشت  باشدي ام

م صو يااسر. بنابرای  خطی بودن یك خا ير مهك برای نوسان سازها اسر. برای ای  کار باید ب  خ

رکانسی فهای  ب  فار گستره ورکتوری ک  در نوسان ساز است اده می شودي توج  کافی بشود. امروزه باید

يشتر می اتی ببااتری بودي زیرا با  يشرفر  ننر فرکانس مورد است اده در وسایل الاترونيای و م،ابر

  .شود

را نو با  رديگیم قرار ليو تظل  یمورد تج دو يرح  يشنهادی برای اسي تور در  ایان نام   يی روي 

با  سي تورهااا بررسی  ارامترهای تاثيرگذار بر خروجی های هدف ا لی م. گرددیم یساز  يشر ADSاف ار

د را  يشنها هااسي توريرح بهين   ربازده از ای   دواسر و در نهایر  CMOSنانومتر  180تانولو ی ساخر 

 مورد بررسی قرار خواهيك داد. ADSخواهيك نمود و در نرا اف ار شري  ساز 

 حوزه کار -5-1

های مرتر  با باشد و با کلي  سازمانمی اسي تورهای فرکانس بااربوت ب   وزه کاری ای  رسال  م

ق انجاا يك قدرم کار و تظقيروی تجهي ام الاترونک   ییها و ارگانهاسازمان یتمام های رادیوییيسيستك

ند از توانهي ام الاترونيك قدرم و... میيرا ی تجمرتر  با  یقاتيمراک  تظقدهندي در ارترات اسر. و می

 نتایج ای  تظقيقام بهره برداری نمایند.



  

 نامه انیساختار پا -6-1

  یو سخر ردييگیم،تل  سن  ورم م یتوان وک سها یکننده ها ریتقو یرو یدر ابتدا مطالن  جامن

سن مانند  یخروج ی ارامترها یساز ن يدر جهر به Fکننده درک س  ریتقو  یا یانجاا شده رو قاميتظق

 . رديگیقرار م قيو تظق یباندي مورد بررس یو  هنا  يگ

شود و  ملاارد ي شري  سازی میFدر فصل  هاراي ساختار يشنهاد شده برای تقویر کننده ک س 

 گيرد. ارامترهای خروجی سن در دماهای م،تل  مورد ارزیابی قرار می

در رابط  با ادام  تظقيقام در فصل  نجكي از کل تظقيق ب  یك جم  بندی کلی خواهيك رسيد و يشنهاداتی 

.كیينمایموجود را  نوان م یهاو مشا م و  الیکنيك توس  دیگر مظققي    قمند اراو  می



  

  

  

   :دانشجویان محترم

 آزمایشگاه پروژه گروه برقو یا  کتابخانه دانشکده مهندسیبه  ها ایان نامهپمتن کامل جهت دسترسی به 
  .مراجعه فرمایید



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 مقدمه -1-5

قيكي ستساز مداری اسر ک   س از يی مدم زمان کوتاهی  س از اتصال تغذی  ماسي تور یا نوسان

امن  نوسان ها در ابتدا با است اده از بازخورد مثرر نا ایدار شده و درسد. اسي تورب  نوسان  ایدار می

ساز در سن دامن  ای مني  ای  اف ایی دامن  متوق  شده و نوساندهد. اما در دامن رو ب  اف ایی می

سانام رر برای اف ایی دامن  نوایستی دارای بازخورد مثکند. یك اسي تور بشرو  ب  نوسان می

د وگيری کنبایسر  س از رسيدن ب  دامن  نهایی از نا ایدار شدن نوسانام جلباشد. یك اسي تور می

ای     ما درکر اس از يریق م،تل ی قابل دستيابی و با سن دامن  ب  نوسانام خود ادام  دهد. ای  امر

و  د بررسیا موررسي تور با فرکانس خروجی متغيير  ایاننام  دو ساختار  يشنهادی بهين  را برای ا

 .شري  سازی قرار دادیك

 جمعبندی -2-5



 

 

 

 

 

 ا تغييرفصل قرل فابلير تن يك فرکانس خروجی را بسي تور در اساختار  يشنهادی اول برای 

ومر مقاومر گير تران یستورها داشر و از ای  يریق و باار بردن یك رووستا ب  جای مقا

ر متغي رکانس خروجی نوسانساز را تنطيك نمایيك. در مدار اسي تور با خروجیميتوانستيك ف

مدار  دن دو يشنهادی دوا توانستيك ب  تغييرام رنج فرکانسی بيشتری دسر یابيك و با موازی کر

با  ن يك ک تا  تتوانستيك دوباند م،تل  فرکانسی درسر نمایيك ک  در هر باند فرکانسی با تغيير ول

Vout دادیك ب  فرکانس خروجی مورد انت ار دسر یابيك. نشان 

 پیشنهادات -3-5

و يرح در د برای ادام  تظقيقام توس  سایر مظققي   يشنهاد ميشودي مسال  هارمونيك ها و نوی 

  در مناس  يشنهادی اسي تور متغيير مورد بررسی و تظليل قرار گيرد و باباارگيری فيلترهای

 بدون هارمونيك ایجاد نمایيك. خروجی بتوانيك موج سينوسی
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