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ا   هشیرست آزماهف  

 
  )هجلس C.C  )2و  C.E ،C.B يهاکنندهتیتقو یسه پاسخ فرکانسیمقا: ش اولیآزما

)هجلس 1( یتفاضل ياههت کنندیتقو یپاسخ فرکانس: ش دومیآزما  

)هجلس 1( کسکد يهاکنندهتیباند با تقو يش پهنایافزا: ش سومیآزما  

  )جلسه 2( داردبکیف يهاکنندهتیتقو يداریو پا یپاسخ فرکانس یبررس: آزمایش چهارم

  )هجلس 1( نیو پل و RCسازنوسان :پنجمش یآزما

  )هجلس 2( ستالیو کر LCتوسط تانک  RFالتور یاس: ش ششمیآزما

  )جلسه1(ه یک منبع تغذیامپ با امپ و مدار آپآپ یپاسخ فرکانس: ش هفتمیآزما

  

 

  هنکات مورد توج

و مطالب  دستور کار هر جلسهش از شروع ی، پهشگایتر از وقت آزماهب هاستفاد يبرا -

  .باشند همحاسبات الزم انجام شدا و هیطراح؛ دنشو هبا دقت مطالع مرتبط

  .باشدیم هش مربوطیبعد از اتمام آزما هفته ،اهکارل گزارشیلت تحوهن میآخر -

ان انجام یکار و سوال از دانشجو، گزارشیکالس ياهتیفعال ياز رو یانیسنجش پا -

     .د شدهخوا
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  و دوم اول هجلس

1 هآزمایش شمار  

    C.Cو  C.E ،C.B يهاکنندهتیتقو یسه پاسخ فرکانسیمقا
و  C.E ،C.Bبا ساختار  يهاکنندهتیتقو یسه پاسخ فرکانسیمحاسبه و مقاش ین آزمایدف از اه

C.C کننده تیتقو. باشدیمC.E کننده تیتقو. ندارد یمناسب یپاسخ فرکانس یبهره باال است ول يدارا

C.C کننده تیتقو. دارد یمناسب یپاسخ فرکانس ین است ولییبهره پا يداراC.B بهره نسبتا باال و  يدارا

فرکانس  يهاکنندهتیمناسب در تقو یداشتن پاسخ فرکانس ين برایبنابرا. است یمناسب یپاسخ فرکانس

ستم یسا ی یک قطبی يهاستمینکه در سیالبته با توجه به ا .شودیاستفاده م C.Bباال عموما از ساختار 

ن اصل یمختلف ا يهاکنندهتیثابت است؛ در تقو يد مقداربان يبا قطب غالب، حاصلضرب بهره در پهنا

  .دم کریخواهق یرا تحق

 

  :ازیل مورد نیوسا

  زریپکتروم آناالاس - 1

  متر یلتوم - 2

  برد برد- 3

  گنال ژنراتوریس - 4

  DC هیمنبع تغذ - 5

  سرامیکی و الکترولیتیخازن هاي ، مقاومت - 7

  )BC107یا  2N2222 مثال ( NPNستوریترانز - 8
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گنال ژنراتور یباشد؛ اگر با سیاز میکم مورد ن یلیبا دامنه خ acشها منبع یشتر آزمایدر ب: توجه

  .دیاستفاده کن) کنندهفیتضع( ید از مدار مقسم مقاومتید کنیگنال مورد نظر را تولید سینتوانست

  .دندهیمرا نشان  C.Bو  C.Eب ساختار یبه ترت هان شکلیا. دیریرا در نظر بگ 2-1و  1-1شکل 

ن هر دو یید که مقدار فرکانس قطع پایمحاسبه کن يرا طور Ceو  Ccپس يکوپالژ و با يخازنها )الف

، 4.7kΩبه ترتیب حدود  Reو  R1 ،R2 ،RCمقادیر { .باشد (fL-3dB=100Hz)هرتز  100مدار برابر 

390Ω  ،5.6kΩ  330وΩ انتخاب شوند .RS  100نیز حدودΩ 10و منبع تغذیه   در نظر گرفته شودv{  

  fL-3dB ،fH-3dBر بهره ولتاژ، یو محاسبه نقطه کار، مقاد 2N2222ستور یبا مراجعه به کاتالوگ ترانز )ب

ر یز NPN يستورهاید از ترانزیتوانیم 2N2222ستور یترانز يبه جا( .دیباند را محاسبه کن يو پهنا

  ... )و  BC107 ،BC546 ،BC238: دیاستفاده کن

تحلیل  ..)و  protelیا  Hspice ،Quartus ،proteusمثل (مناسب  هر دو مدار را توسط نرم افزار )ج

  . را بدست آورید )ب(در بند  کنید و مقادیر خواسته شده

              داشتن ياس مناسب برایرا با با C.Cکننده تیک تقویساختار  2-1و  1-1مشابه شکل  )د

fL-3dB=100Hz دیکن یطراح. 

 
  براي محاسبه پاسخ فرکانسی C.Eساختار ) 1-1شکل 
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  براي مقایسه پاسخ فرکانسی C.Bساختار ) 2-1شکل 

  

در . مدار را روي برد برد ببندید، ابتدا بایاس تک تک ترانزیستورها را چک کنید تا روشن شده باشند )ه

اعمال کنید و خروجی را در به ورودي مدار ) 10kHzمثال (در فرکانس میانی  acمرحله بعد سیگنال 

در صورت عدم وجود سیگنال در خروجی، مسیر سیگنال از ورودي تا خروجی را . ( اسیلوسکوپ ببینید

  ،fL-3dB، یخروج ر بهره ولتاژ، حداکثر سوئینگیمقاد). بیدبه ترتیب دنبال کنید تا المان معیوب را بیا

fH-3dB دیبدست آور یرا به لحاظ عمل باند يو پهنا.  

کننده در حالت تیم شود که تقویچنان تنظ يد موج ورودیها باکنندهتیمحاسبه بهره تقو يبرا: 1نکته

  .اشباع و قطع نباشد

 یک بافر در خروجیاز  ،(fH-3dB) باال یبدست آوردن پاسخ فرکانس يد توجه داشت که برایبا: 2نکته

کبار بدون استفاده از بافر و بار یفرکانس قطع باال را . دیح دهین امر را توضیل ایدل. شودیماستفاده 

  .دیسه کنیگر با وجود بافر بدست آورده و با هم مقاید
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ش یسه آرا يبرابدست آمده  يسازهیج شبیو نتا عملی ،مقادیر تئوريد و در آن جدولی تهیه کنی )و

C.E ،C.C  وC.B ش را با یهر سه آرا یپاسخ فرکانس .دیح دهیرا توض ینوشته و علت اختالف احتمال را

  .دیسه کنیهم مقا

ق یتحقش یهر سه آرا يبرا) و(در جدول بند را  یاصل ثابت بودن حاصلضرب بهره در پاسخ فرکانس )ز

را به دست آورده و اصل باال را ثابت  FH-3dB، مقدار )Rcتوسط مقاومت ( مثال با تغییر بهره مدار( دیکن

  ).کنید
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 جلسه سوم 

2آزمایش شماره   

یهاي تفاضلتقویت کننده یپاسخ فرکانس  
ت یرا تقو يورود يگنالهاین سیاست که اختالف ب يکننده با دو ورودتیک تقوی تقویت کننده تفاضلی

. براي حذف سیگنالهاي مد مشترك و تقویت سیگنالهاي تفاضلی بکار می رودکننده تین تقویا .کندیم

 Acو کاهش  Adهدف افزایش . شوددر آن تعریف می (Ad)و بهره تفاضلی  (Ac)دو بهره مد مشترك 

  . باشدمی

  )و المانهاي عمومی الکترونیکی DCمنبع  سیگنال ژنراتوـ( باشد می 1همانند آزمایش  وسایل مورد نیاز

 2ا ی CA3046ستوریا جفت ترانزی( BCY87-88ستور یترانز از شین آزمایدر ا. مدار زیر را ببندید )2-1

ابتدا پتانسیومتر را نبندید در صورت . استفاده کنید) نزدیک هم βبا  2N2222مثال ، مشابهترانزیستور 

ش ین آزمایدر ا(  .شاخه استفاده کنید 2عدم تعادل مدار، پتانسیومتر کوچک براي یکسان کردن جریان 

 2اس یومتر، بایو پتانس یاهم يرا حذف کرد به شرط آنکه توسط مقاومتها 10v-توان منبع یم

  )را فراهم کرد Q2و  Q1 ستوریترانز
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  تقویت کننده تفاضلی )1-2شکل 

دو  VCE، مقدار )زمین کنید DCورودي را از نظر  2. (مدار را بدست آورید DCولتاژ و جریان  )الف

  ) ولت باشد 5ک هم و حدود ینزد یلید خیبا VCEمقدار ( دیستور را بدست آوریترانز

براي این کار یک سیگنال کوچک در فرکانس میانی به دو . بهره مد مشترك را محاسبه کنید )ب

  )10KHzبا فرکانس  100mvمثال سیگنال سینوسی ( ورودي به طور مشترك اعمال کنید 

براي این کار یک سیگنال کوچک در فرکانس میانی به یکی . بهره مد تفاضلی را محاسبه کنید  )ج

و ورودي دیگر را زمین ) 10KHzبا فرکانس  10mvمثال سیگنال سینوسی ( ل کنید از ورودیها اعما

  .دیرا بدست آور vo2/vinو  vo1/vinبهره  .کنید

  . انجام شود 1uf یتیتوسط خازن الکترول يبه ورود acگنال یا اعمال سی ين کردن ورودیزم: نکته

  

را نیز  CMRRمقادیر تئوري بهره تفاضلی، مد مشترك و  . را بدست آورید CMRRمقدار  )د

  .محاسبه و با مقدار عملی مقایسه کنید

) مد تفاضلی یانیبهره فرکانس م(د و حاصلضرب بهره یباند را محاسبه کن يو پهنا fH-3dBمقدار  )ه

 یک بافر در خروجیش قبل از یمشابه آزما fH-3dB يریگاندازه يبرا. دیباند را بدست آور يدر پهنا

  .دیاستفاده کن
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ک خازن یرا توسط  10pfبا خازن  1kΩبار . دیوصل کن یک بار خازنی ،مدار vo1 یبه خروج) و

وصل  vi2گنال ژنراتور را به ین کرده و سیرا زم vi1(د یوصل کن یبه خروج 1ufپس يبا یتیالکترول

را  یبهره مدار  و پاسخ فرکانس) 100pfو  10pf( رات خازن ییو تغ 100kΩتا  1kΩر بار از ییبا تغ). دیکن

  .دیبه دست آور

  

 100ا ی 50مثال (توان از دو مقاومت کوچک یم 1-2دار کردن مدار شکل یمتعادل و پا يبرا )ز

ن یبه زم) 2.2kΩ( Reتر از سر یز در امین 220pfک خازن ی. استفاده کرد یتفاضلتر ساختار یدر ام) اهم

سه یمقا (2πRC)/1مدار را به دست آورده و با رابطه  3dB یدر حالت مد مشترك فرکانس. دیوصل کن

  .دیکن

 180بهره مد تفاضلی را با اعمال دو سیگنال کوچک در فرکانس میانی که با هم اختالف فاز   )ح

نال ورودي سیگ vinمی توان از مدارهاي زیر براي این کار استفاده کردکه (درجه دارند؛ بدست آورید 

  ) کوچک فرکانس میانی است

  
  180ایجاد اختالف فاز  يبرا phase splitter مدار) 2-2شکل 
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 1-2در شکل  Reتوان از یک آینه جریان به جاي مقاومت می CMRRبراي افزایش  )2-2

  .شود 4mAآینه جریان زیر را طوري طراحی کنید که جریان آینه برابر . استفاده کرد

I

3R 4R

10EEV V 

3eR

3Q

  
 آینه جریان ساده) 3-2شکل 

  

را محاسبه  باند يو پهنا DC ،Ac ،Ad، CMRRبا جایگذاري منبع جریان فوق در مدار مقادیر  )الف

جدولی تشکیل دهید که مقادیر تئوري، مقادیر عملی بدون آینه جریان و با آینه جریان را در آن . کنید

   .وارد کنید و با هم مقایسه کنید

  .)با تأکید بر پاسخ فرکانسی( دیان کنیل بیرا به تفص یکننده تفاضلتیاستفاده از تقو يایمزا )ب
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  چهارم  جلسه

3شماره آزمایش   

  کسکد يهاکنندهتیباند با تقو يش پهنایافزا
ن روشها کسکد یاز ا یکیوجود دارد،  یمختلف يها روشهاکنندهتیباند در تقو يش پهنایافزا يبرا

(cascade) تر یکننده امتیت کننده کسکد در واقع از تقویک تقوی. باشدیکننده متیکردن طبقات تقو

استفاده  یزه اصلیانگ. (C.E+C.B)ل شده است یس مشترك تشکیکننده بتیک تقویمشترك به همراه 

تر یام يس مشترك بر رویستور بین هدف با گذاشتن ترانزیباند است و ا يش پهنایاز ساختار کسکد افزا

  . گرددیفا میدهد، ایرا کاهش م Cµخازن  يلریمشترك که اثر م

ع استفاده از ساختار کلکتور یباند وس يهاکنندهتیباند و داشتن تقو يش پهنایافزا يگر برایک روش دی

  .(C.C+C.E)باشد یتر مشترك میمشترك به همراه ام

باند و  يپهنا يبر رو C.Bاثر طبقه  ینگ چند طبقه و بررسیاسیروش با یش بررسین آزمایهدف از ا

  .باشدیم C.E يبر رو يدر ورود C.Cاثر طبقه  ین بررسیهمچن ؛C.Eت کننده یبهره تقو

  

در  Cµخازن  يلرینکه اثر میبا توجه به ا. دیریرا در نظر بگ 1-1در شکل  C.Eکننده تیتقو )3-1

باند در  يش پهنایافزا يک روش برای. شودیم fHن اثر باعث کاهش یا ،است یمقدار بزرگ يورود

باعث کاهش باشد؛ بافر اضافه شده ین طبقات می، استفاده از بافر در بC.Eدو طبقه  يهاکنندهتیتقو

  .بهره اثر بگذارد ينکه بر رویشود بدون ایم fHش یجه افزایمقاومت معادل و در نت
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  .دیق کنین اصل را تحقین طبقات ایدو طبقه، با استفاده از بافر در ب C.E کنندهتیک تقویدر  )الف

تر یاز ساختار  امع استفاده یباند وس يهاکنندهتیباند و داشتن تقو يش پهنایافزا يگر برایروش د )ب

ن مدار یدر ا د؛یریرا در نظر بگ 1-3شکل . باشدیس مشترك میکننده بتیک تقویمشترك به همراه 

  .شود ICQ=2mAان نقطه کار ید که جریکن یطراح يمدار را طور يالمانها

  
  س مشتركیتر مشترك به همراه بیت کننده کسکد امیتقو) 1-3شکل 

  .دیبدون اعوجاج را بدست آور یداشتن حداکثر خروج يبراستور ینقطه کار هر دو ترانز )ج

 50 یانیو بهره م fL-3dB=100Hz ،fH-3dB=10MHz یبیر تقریداشتن مقاد يمدار را برا يالمانها )د

  .دیکن یطراح

  .دیکن يریگباند مدار را اندازه يبهره ولتاژ و پهنا )ه

ش چه ین آزمایاز ا. دیکن يریگباند را اندازه يبهره و پهنا ير داده و اثر آن بر روییرا تغ Rcمقدار  )و

  .دیریگیم ياجهینت
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باند را کاهش  يتواند پهنایش بهره ولتاژ نمی، ضمن افزایتر مشترك اولیهمانند مدار ام Rcش یچرا افزا

  .دهد یقابل توجه

مدار کسکد  يبدست آمده را برا يسازهیج شبیجدولی تهیه کنید و در آن مقادیر تئوري، عملی و نتا )ز

  . دیح دهیرا توض ینوشته و علت اختالف احتمال

تر مشترك یباند استفاده از ساختار کلکتور مشترك به همراه ام يش پهنایافزا يگر برایروش د )3-2

ان نقطه ید که جریکن یطراح يمدار را طور ين مدار المانهایدر ا. دیریرا در نظر بگ 2-3شکل . باشدیم

  .شود ICQ=2mAار ک

  
  تر مشتركیت کننده کسکد  کلکتور مشترك به همراه امیتقو) 2-3شکل 

  .دیبدون اعوجاج را بدست آور یداشتن حداکثر خروج يستور براینقطه کار هر دو ترانز )ج

 50 یانیو بهره م fL-3dB=100Hz ،fH-3dB=10MHz یبیر تقریداشتن مقاد يمدار را برا يالمانها )د

  .دیکن یطراح

  .دیکن يریگباند مدار را اندازه يبهره ولتاژ و پهنا )ه

کرده بدست آمده را در آن وارد  يسازهیج شبیجدولی تهیه کنید و در آن مقادیر تئوري، عملی و نتا )و

  .و نتایج را تحلیل کنید
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  ششمپنجم و  جلسه

4آزمایش شماره   

  داردبکیف يهاکنندهتیتقو يداریو پا یپاسخ فرکانس یبررس
  

اثر فیدبک  .باشدها میکنندهتقویت زمایش بررسی خواص فیدبک منفی و مطالعه پایداريآهدف از این 

منفی بر روي بهره ولتاژ، مقاومت ورودي، مقاومت خروجی و پاسخ فرکانسی در این آزمایش بررسی 

بر  يثر جبرانسازشده و ا یکننده بررستیتقو يداریو پا یبر پاسخ فرکانس یدبک منفیاثر ف. شودمی

 يمواز -انیجراز انواع چهارگانه فیدبک منفی، تنها فیدبک . شوندیم یبررس يداریقطب غالب و پا يرو

(AI) کنیمرا بررسی می.  

- این تقویت. باشدکننده دو طبقه با پهناي باند باال میدار فوق، یک تقویتکننده فیدبکتقویت -4-1

کننده اهم متصل شود، بنابراین امپدانس ورودي و خروجی تقویت 300کننده قرار است به خط انتقال 

مدار باید . در طراحی استفاده کنید BC107یا  2N2222از ترانزیستورهاي . باشد 300Ωباید برابر 

-ولتاژ پیک(ایجاد کند  300Ωطوري طراحی گردد که حداکثر ولتاژ خروجی بدون اعوجاج را در بار 

  ).باشد 6vپیک باید بیش از 

گیري کرده و مقاومتی به ورودي متصل کنید که مقاومت مقاومت سیگنال ژنراتور را اندازه :نکته

  .شود 300Ωمجموع ورودي برابر 
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R1=33kΩ, R2=10kΩ, RE1=1k, Rc1=6.8k, R3=12k, R4=6.8k, R5=10k, 

Rc2=270Ω, RL=300Ω, Rf=0-1k(typical 220Ω), cf=82uf, c1,2,3,4=10uf 
يمواز - انیجرفیدبک کننده با تقویت) 1-4شکل   

 

، مقاومت ورودي و مقاومت ولتاژ بهره ،در تقویت کننده شکل باال، ابتدا نقاط کار ترانزیستورها )الف

براي هر ( .تقویت کننده بدون فیدبک را حساب کنید باالفرکانس قطع و  خروجی و فرکانس قطع پائین

را به دست آورده و با آن محاسبات باال را انجام  یستور انتخابیترانز fehر یمقاددو ترانزیستور 

  ).دیده

حداکثر و  300Ωدر بار  ید که ولتاژ خروجیم کنیتنظ يبسته و نقطه کار را طور طبقه اول مدار را )ب

مدار را ن ییباال و پا 3dB يو فرکانسها یو خروج يسپس بهره، امپدانس ورود. بدون اعوجاج شود

  .دیادداشت کنیکرده و  يریگاندازه

VCEQ1=……….                   ICQ1=………              vop-p=………..       

Av1=……….                      fH-3dB=………              fL-3dB=………..     
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Ro1=……….                      Ri1=………….                                         

  .دیز تکرار کنیطبقه دوم ن يمرحله باال را برا) ج

VCEQ2=……….                   ICQ2=………              vop-p=………..       

Av2=……….                      fH-3dB=………              fL-3dB=………..     

Ro2=……….                      Ri2=………….                                         

 

مم ولتاژ یبدست آوردن ماکز يدو طبقه را به هم متصل کرده و در صورت لزوم نقطه کار را برا )د

  .دیباال را به دست آور يهامجددا  خواسته. دیم کنیتنظ یخروج

Av1=……….                      fH-3dB=………              fL-3dB=………..     

Ro=……….                       Ri=………….              vop-p=………..     

                           

  .دیکن يریگرا برداشته و بهره ولتاژ مدار را اندازه RLبار   )ه

مدار را ابتدا بدون برقراري فیدبک مونتاژ کنید و با قرار دادن اثر بار فیدبک در ورودي و خروجی  )و

، پس از کنترل نقاط کار ترانزیستورها، گین ولتاژي، مقاومت خروجی، )vA کنندهتشکیل تقویت(

گیري کرده و با مقادیر تئوري را اندازه vAمقاومت ورودي و فرکانس قطع باال و پائین تقویت کننده

  .مقایسه کنید

مم ولتاژ بدون اعوجاج، بهره، امپدانس یسپس ماکز. دیرا به مدار اضافه کن يمواز –ان یدبک جریف )ز

 با مقادیر تئوري مقایسهکرده و  يریگن مدار را اندازهییباال و پا 3dB يو فرکانسها یو خروج يورود

  .گیري شده با مقادیر تئوري در دو حالت اخیر توجه کنیدبه اختالف مقادیر اندازه. کنید

با داشتن پاسخ فرکانسی مدار بدون فیدبک و با فیدبک، ثابت بودن تقریبی حاصلضرب بهره در  )ح

  . نیدبراي مدار بدون فیدبک و با فیدبک را بررسی ک) براي مدارهاي با یک فرکانس غالب( پهناي باند 
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  داردبکیمدار ف يداریپا یبررس - 4-2

را  یشکل خروج ی، موج مربعيبه ورود ی، با اعمال موج مربع)Rf(دبک کوچک یف يابتدا به ازا )الف

  .مدار است يداریپا ياست؟ نبود جهش به معنا overshoot)(جهش  يا موج دارایآ. دیمشاهده کن

د که نوسان آغاز شده و یرا آنقدر کم کن Rfمقدار . دیآیامکان جهش در مدار بوجود م Rfبا کاهش  )ب

  .صفر چقدر است (PM=0)ه فاز یدن به حاشیرس يحداقل بهره برا. دار شودیمدار ناپا

 يدارا یالبته هنوز خروج(خارج شود  يدارید تا مدار از حالت ناپایبزرگ کن یرا کم Rfمقدار  )ج

  :دیامتحان کنر را یز يجبرانساز ي، حال روشها)جهش باشد

دامنه  يدارید تا پایاضافه کن) اهم 100مثال (مقاومت کوچک  ،کننده اولتیتر تقویام يبر رو) 1- 4-2

  افته است؟یافته؟ بهره حلقه باز چند درصد کاهش یمقدار جهش چند درصد کاهش . انجام شود

است؟ بهره حلقه باز  ن امر بر مقدار جهش چگونهید، اثر ایپس طبقه اول را برداريخازن با) 2- 4-2

  ر کرده است؟ییچقدر تغ

ک یمثال  (د ید، جبرانساز قطب غالب را انجام دهیپس بند باال را به مدار متصل کنيخازن با) 3- 4-2

جهش  يد و اثر آن بر روین وصل کنیستور اول به زمیس ترانزیبه ب 10ufحدود  یکیسرام خازن بزرگ

  )دیکن یرا بررس

س و کلکتور ین بیب يادکوفاریک خازن چند ده پید، یبند باال را بردارخازن قطب غالب ) 4- 4-2

را در عمل به دست  یو پاسخ فرکانس يداریپا يبر رو يد، اثر جبرانسازیستور طبقه اول وصل کنیترانز

  . دیآور

  .دیباال را با اتصال خازن جبرانساز قطب غالب، به دست آور 3dBفرکانس  يبه لحاظ تئور

و با  (Lead-zero)ش فاز یپ يد، حال به روش جبرانسازیرا بردار 4-2-4خازن جبرانساز بند ) 5- 4-2

  . دی، مقدار جهش  را به دست آورRfاضافه کردن خازن مناسب دو سر 
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  هفتم جلسه

5آزمایش شماره   

   RC يهاسازنوسان
توسط  يگریو د نیتوسط پل و یکیشوند، یم یبه دو صورت طراح RC ینوسیس يسازهانوسان 

  . فت فازیش

  نینوسان ساز پل و) 5-1

 ینوسیگنال سید سیتول يتوان برایم یدبک مثبت خارجیدر صورت اعمال ف یاتیکننده عملتیاز تقو

- یم (Wien Bridge)ن یامپ، نوسان ساز پل وتوسط آپ یمعمول يسازهااز نوسان یکی. استفاده کرد

و  يسر Z2 )RCو  Z1ق یدبک مثبت که از طریف یکیدبک وجود دارد یر فین مدار  دو مسیدر ا. باشد

ساز در سانون نیمدار ا. شودیانجام م R2و  R1که توسط  یدبک منفیف يگریشود و دیفراهم م) يمواز

ر یز( کوچک  يفرکانسها ين نوسانگر برایآور شد که اادید یالبته با .نشان داده شده است 1-5شکل 

MHz (کاربرد دارد.  

-

+

R1

R2

Vo

R

R

C

C
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  نینوسان ساز پل و) 1-5شکل 

  .آمده است 2-5 در شکل 741ساختار و نماد مداري آپ امپ 

  
  هاي آپ امپپایه) 2-5شکل 

  

  .دیشرط نوسان و فرکانس نوسان مدار باال را بدست آور )الف

روابط بند الف  یکرده و درست يسازهین را شبیامپ، نوسان ساز پل وآپ يبرا 10v±ه یبا فرض تغذ )ب

  .دیق کنیرا تحق

  .دیکن یطراح 100kHzو  100Hz ،1KHz ،10kHzنوسان  يفرکانسها يمدار را برا )ج

   .دیبند ج به دست آور يتئوري را براو   يسازهی، شبیر عملیه کرده و در آن مقادیته یجدول )د

100KHZ  10KHZ  1KHZ  100Hz R 
 =R 
=C 

R2= 

 =R 
=C 

R2= 

 =R 
=C 

R2= 

 =R 
=C 

R2= 

  مقادیر تئوري

 =R 
=C 

R2= 

 =R 
=C 

R2= 

 =R 
=C 

R2= 

 =R 
=C 

R2= 

  مقادیر عملی

 =R 
=C 

R2= 

 =R 
=C 

R2= 

 =R 
=C 

R2= 

 =R 
=C 

R2= 

-هیر شبیمقاد
  يساز
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. دیاستفاده کن R2 يومتر به جاینان از نوسان مدار از پتانسیاطم ياد آور شد که در عمل براید یالبته با

 .دینوسان را در جدول باال اعمال کن يبرا R2ر یمقاد R1=10kHz يعنوان مثال به ازابه 

  

  .دیح دهیرا توض امرن یل اید و دلینیرا بب ید و شکل موج خروجیاد کنیرا ز R2مقاومت  )ه

 يبرا ياسفاده کرد، مدار یدبک منفیر فیدر مس JFETتوان از مدار یک دامنه میکنترل اتومات يبرا )و

  .دیح دهیکرده و روابط حاکم را بدست آورده و عملکرد مدار را توض یکار طراحن یا

به صورت محدود کننده، ) 1N4148مثل ( یود معمولیتوان از دو دیکنترل دامنه نوسان م يبرا )ز

  .کننده را بررسی کنیددبک استفاده کرد، مدار این کنترلیر فیدر مس R2با مقاومت  يمواز

  

  فت فازینوسان ساز ش) 5-2

ک و یآکوست يستمهایالتور در سین اسیا .باشدیمناسب م 1Mhzحدود  يهافرکانس برايالتور ین اسیا
   .ردیگیسونار مورد استفاده قرار م

 
  .دیدا کنیالتور را رسم کرده و فرکانس نوسان و شرط نوسان را پین اسیک ایشمات) الف

 ،امپآپ يبه ورود )یینها Rاز مقاومت ( یخروجدبک ولتاژ یو ف C-Rبا استفاده از سه شاخه  )ب

و  C=0.1uf ،R=2.2kΩ ،R1=10kΩاز ( د یم کنیتنظ f0=1/(2π√6*RC)فرکانس نوسان را حول 

R2=330kΩ دیاستفاده کن.(  
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  و نهم هشتم جلسه

6آزمایش شماره   

  ستالیو کر LCبا تانک  RF يسازهانوسان

ش هدف ین آزمایدر ا. باشدیمحدود م RCفت یش  يسازهانوسان يهمانگونه که ذکر شد فرکانس کار

تس و یکولپ یدو نوع کل LC يالتورهایاس .کار کند یوئیاست که در فرکانس راد يالتوریاس یطراح

س مشترك یستور بیتس با ترانزیالتور کولپی، استفاده از اسLC يسازهانوسان ن یاز ب .دارند یهارتل

چون هدف ما  یول ؛ستور کار کنندیتوانند تا فرکانس قطع ترانزیسازها من نوسانیا. تر استمتداول

  .میرا محدود کن يم فرکانس کاریکنیم ین سعیبنابرا ،باشدیبرد برد م يالتور بر رویساخت اس

  

 LCتس تانک یکولپنوسان ساز ) 6-1

ستور یترانز م بایکنیم یسع. نشان داده شده است 1- 6 شکلدر  C.Bتس یساز کولپمدار نوسان

BC107 2ا یN2222 یم که ولتاژ خروجیکن یطراح يالتوریاس vo=10sin(2π *106 t)  ولت را در بار

2.2kΩ يخازنها. د کندیتول c1  وc2 کنند وین مییدبک را تعیمقدار ف  C فرکانس رزونانس مدار را.  

 يمقاومت ورود. دیآیبدست م ∗ +C’=C  برد، خازن مدار تانک از رابطهبرد يبا صرفنظر از خازنها

د               یانتقال حداکثر توان به بار با يبرا. =N) ( گذاردیبر مدار تانک اثر م  N2با نسبت 

N2Ri RTank=RP ||  م یکن یم یسع(شودN2Ri يبر رو Q تانک اثر نگذارد.(  
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  تسینوسان ساز کولپ) 1-6شکل 

  

  .دیرا انجام ده یطراح VCB=10vو  N=10-20و  Ri=40-50Ωبا فرض  )الف

  .دیبه دست آور  Vcc=VCBQ+ICQ(Re+RE)اس الزم را از رابطه یمقدار با )ب

  )استفاده کنید 22mHاز سلف بزرگ مثل  RFC، به جاي است Cb=1ufو  Re=39Ω: تذکر(

  .خواهد داشت ياثر )داردبزرگ  REکه (ن مدار یدر ا RFCا برداشتن یآ )ج

شود ولتاژ  2.2kΩ، 10KΩبه جاي  RL ن اگر باریهمچن. دیق کنیمدار را بسته و بند ج را تحق )د

  .چقدر است یخروج

  .دامنه نوسانات و فرکانس آن چه خواهد شد ،ردیقرار گ یکوچک در خروج یلیاگر بار خ )ه
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  .حذف خواهد شد ینوسانات خروج ،چه مقدار از بار کوچک يبه ازا )و

 يمقدار مقاومت بار. میبندیم C1به دو سر  توسط خازن کوپالژ اتصال بار کوچک به مدار آن را يبرا )ز

  .دیدا کنیرا پ باشد 2.2kمدار مشابه بار  Qبسته شود تا  C1که به دو سر 

  

  یستالیساز کرنوسان) 6-2

 .سلف استفاده کرد يبه جا 1MHzستال یک کریتوان از یتس میساز کولپدر نوسانتحقق نوسان  يبرا

  .دیرا بدست آور یستال استفاده کرده و شکل موج خروجیاز کر 1-6در مدار شکل 

  .انجام داد یستالیساز کرر را در مورد نوسانیش زیتوان آزمایم یسادگ يبرا
 4ا ی 2نوع از تواندیم کریستال آن در که دهدمی نشان را کریستالی ساز نوسان یک مدار 2-6شکل 

 . مگاهرتزي باشد
 .دیآیدبک مثبت از کجا بوجود میر فیمس )الف
  .دیرا بدست آور یشکل موج خروج )ب

 را نوسان فرکانس توانیم کریستال با کوچک خازن یک کردن سري با کریستالی سازهاي نوسان در) ج 

  .دیق کنین امر را تحقیا 100pf خازن یکبا  ،داد تغییر کمی
  

  
  تسیکولپنوسان ساز ) 2-6شکل 
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  کریستالی گذر میان فیلتر)  6-3
 
 Notchناچ  فیلتر به موسوم( تیز بسیار فرکانسی پاسخ با فیلترهایی توانمی کریستال از استفاده با

Filter( را مدار این .دهدیم لتر را نشانین فیاز ا يانمونه 3-6شکل  .کرد سازيپیاده و طراحی را 
 شکل همزمان و دهید تغییر کریستال فرکانس حوالی در را ورودي سیگنال فرکانس و کرده سازيپیاده
د توجه داشت که یبا(افتد؟ می اتفاقی چه. کنید مشاهده اسیلوسکوپ روي بر را خروجی سیگنال موج

  )کوچک در نظر گرفت یلیرا خ يگنال ورودیس یفرکانس يگامها
  

  
 ستالیلتر ناچ توسط کریف یطراح) 3-6شکل 
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  دهم جلسه

7آزمایش شماره   

امپ با یک منبع تغذیهامپ و مدار آپپاسخ فرکانسی آپ  
امپ در کاربرد خطی، آپ. داراي ضریب تقویت باالیی هستند LM741هاي عملیاتی مثل تقویت کننده

- کننده، مبدل دیجیتال به آنالوگ، مشتقکننده، جمعبه عنوان معکوس به همراه فیدبک منفی عموماً

در شکل  5در بخش  741ساختار و نماد مداري آپ امپ . شوداستفاده می... انتگرالگیر، فیلتر  و گیر، 

  .باشدیم OP-Amp یش هدف به دست آوردن پاسخ فرکانسین آزمایدر ا. نشان داده شده بود 5-2

  

  کننده عملیاتیپاسخ فرکانسی تقویت) 7-1

. و در جدول ثبت کنید کرده گیريبهره را اندازه ،مدار زیر را بسته و با تغییر فرکانس ورودي )الف

  .سپس نمودار بهره بر حسب فرکانس را رسم نمائید

  

  

f DC  10 Hz
  

100 Hz
 

1kHz
 

10 kHz
 

100 kHz
 

500 kHz
 

1MHz
 

2 MHz
 

iv          
ov          

v o iA v v
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اهم در سر مثبت آپ امپ را با فرمولهاي مربوطه توضیح دهید  100علت استفاده از مقاومت  )ب

  )حذف افست ناشی از جریان بایاس ورودي(

استفاده  100kΩگر از مقاومت یو بار د 1kΩکبار از مقاومت یدر مدار باال  10kΩمقاومت  يبه جا )ج

گنال یر مناسب فرکانس سیبا انتخاب مقاد( دیم کنیهر حالت ترس يمشابه باال برا یکرده و جدول

  .دیکن یدر هر حالت را بررس یر بهره و پاسخ فرکانسیمقاد). ژنراتور

- آپ یامپ و با توجه به استفاده از خازن جبرانساز در مدار داخلآوردن بهره حلقه باز آپبا به دست) د

  .دیامپ را به دست آورآپحلقه باز باند  ي، مقدار پهنا)30pfخازن قطب غالب حدود (امپ 

  . دیق کنیرا تحق یثابت بودن حاصلضرب بهره در پاسخ فرکانساصل 

  

  با یک منبع تغذیه یاتیکننده عملتیتقو) ۷-۲

خواهـد شـد کـه     ن سـوال مطـرح  یـ ام، یه استفاده کنـ یک منبع تغذیبا  يامپ در مدارآپ کی هر گاه از

صفر، صفر باشد، پـس از   يورود يامپ به ازاآپ یاگر خروج. ر خواهد کردییتغ يحول چه ولتاژ یخروج

متقارن نخواهد شد و برش در شکل مـوج   یگنال خروجیمسلماً شکل موج س يگنال ورودیوارد کردن س

 dcد مقـدار ولتـاژ   یـ م، باینداشـته باشـ   یگنال خروجـ ینکه برش و اعوجـاج در سـ  یا يبرا. م داشتیخواه

-یجـاد مـ  یک ولتاژ افسـت ا یامپ آپ يبرا یم؛ به عبارتیش دهیصفر، افزا acگنال یس يرا به ازا یخروج

  . میکن

  .م کردیتنظ vcc/2د مقدار افست را برابر یبدون اعوجاج با یداشتن حداکثر خروج يبرا

  



٢٧ 
 

  
  امپ با یک منبع تغذیهآپ)2-7شکل

بـر مقـادیر فـوق را     Vاثر تغییـر ولتـاژ   . گیري کنیداندازه را Voو  A ،B ،Cنقاط acو  dcولتاژهاي  )الف

  .یادداشت کنید

بند الـف را یادداشـت    dc+acبه مدار اعمال کنید و مقادیر ) 1kHzمثال ( فرکانس میانی  acسیگنال  )ب

  .گیري کنیدبهره مدار را اندازه. کنید

بـدون اعوجـاج خروجـی را بررسـی     پیـک  -پیـک ل بر سیگنا Vبا تنظیم افست خروجی اثر ولتاژ نقطه )ج

  .کنید

  .چیست R2و  C1 ،C2 ،R1وظایف المانهاي  )د

  

  

  



٢٨ 
 

  1وست یپ
   ییهسته هوا باو ساخت سلف  یطراح

  
  

  
ر ظم و شعاع آن را در نیکنیمانند لوله خودکار انتخاب م یر آهنیک هسته غی ،ساخت سلف يبرا   
م و طول آنرا  یچیپیدار دور هسته مم روکشیس) N( دور چندسپس  .)بر حسب متر R( میریگیم

  .)بر حسب متر(م یکنیمحاسبه م
مقدار    (uH)بر حسب  )L( حال بر حسب مقدار سلف خواسته شده  يدن بر رویچیپ يالزم برا  

  .یدآیهسته بر حسب متر بدست م
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L =میکرو هانري  

D = باشدوجود نداشته  دورهاي متوالیاي بین همان قطر سیم است اگر فاصله(فاصله بین دورها(  

R =شعاع سیم پیچ بر حسب اینچ  

N =تعداد دورها  

  

 

 


