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 بسم اهلل الرحمن الرحیم

 مقدمه 

در دهه های اخیر تولید و ارتقای   امروزه سیستم های بی سیم جزء جدا ناپذیر زندگی ما محسوب می شوند.

این  سیستم ها رشد چشمگیری داشته است. تولید سیستم جدید با تعریف کاربری جدید انجام می پذیرد.  

برای مثال نسل های مختلف شبکه های سلولی  با تولید سیستم های سخت افزاری جدید همراه بوده است.  

آنچه در این  زمینه را برای ارتقای آنها فراهم کرده است.    از طرف دیگر توجه همیشگی به کاهش ابعاد سیستم 

 د آشنایی با اصول تحلیل و طراحی یک فرستنده و گیرنده ی بی سیم خواهد بود. ارتباط اهمیت فراوانی دار

درس مدارهای مخابراتی به عنوان یک درس مقطع کارشناسی  برای دانشجویان گرایش های الکترونیک و   

مخابرات برای آشنایی هرچه بیشتر دانشجویان با این اصول ترتیب داده شده است. در کنار آن درس آزمایشگاه  

ستنده گیرنده ی مخابراتی آشنا  مدار های مخابراتی می تواند دانشجویان را با جنبه های عملی طراحی یک فر

یدگی هایی که در ارتباط با پیاده سازی یک سیستم مخابرات رادیویی وجود دارد در این  چبا توجه به پیکند. 

بخش های  درس سعی شده است آزمایش هایی مطرح شوند که در عین حالیکه دانشجویان را با اصول طراحی  

ساعت قابل انجام باشند و    2/ 5ی در یک بازه ی زمانی حدود  آشنا می کنند از لحاظ عمل  RFختلف سیستم  م

و    AMبر این اساس طراحی و ساخت فرستنده و گیرنده های    داشته باشند.نتایج ملموسی برای دانشجویان  

FM   لی آشنایی با اصول  ین سیستم ها بسیار قدیمی هستند ودر اینجا مورد بررسی قرار می گیرند. هرچند ا

 واند به دانشجویان درک صحیحی از نکات عملی ساخت مدار های فرکانس باال بدهد. طراحی آنها می ت

روی یک بورد طراحی و    FMبه همراه یک گیرنده ی    AMیک گیرنده ی     پنجمدر آزمایش های  اول تا  

پیاده سازی می شوند و بخش های مختلف این  دو گیرنده اعم از مدار تیون ورودی ، اسیالتور ، فیلتر های  

IF    به  ششم  آشکارساز ها در قسمت های مختلف طراحی ، تست و پیاده سازی می شوند.  در آزمایش    و

اسیالتور کنترل شده با ولتاژ و مدوالتور    شتمو هو در آزمایش هفتم    AMطراحی و پیاده سازی مدوالتور  

FM     .مورد توجه قرار گرفته است 
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 پیش از شروع کار توصیه می شود به نکات زیر توجه کافی داشته باشید.

قبل از شروع   های مربوط به آن را قبل از آزمایش تحویل دهید.رکارها را به دقت مطالعه کرده و پیش گزارشدستو

ریز نمره درس آزمایشگاه به صورت زیر تعیین گردیده  .و پیش گزارش سوال پرسیده می شود  آزمایش از دستور کار

 است:

عالیت کالسی،تاخیر  نمره کالسی )ف  –نمره    5/3گرفتن نتیجه و جواب    -   نمره   3گزارش کار    - نمره    75/1پیش گزارش  

 نمره 7آزمون کتبی –(شوددرصد نمره کم می 6تاخیر درصد و هر  15هر غیبت  )  نمره 5و حضور و غیاب

دستور کار هر آزمایش  قطعات متناسب با    روی آنها  شود  کهبه شما داده می  مدار چاپی    برد  3در این آزمایشگاه   -1

الزم است عکس بردهای مدار چاپی پس از مونتاژ کامل قطعات و گرفتن جواب در گزارش کار قرار   .ند شومی مونتاژ 

 داده شود. 

  موقع  .رود  می   بکار ...  و  هم   به  ها  سیم   مناسب  اتصال  مدار،   به  یا  هم  به  الکترونیکی  قطعات   اتصال  برای  کاری  لحیم -2

 .گردند متصل به هم  محکم صورت به شده  لحیم قطعات شود که فراوان دقت  کاری لحیم

 کاری  لحیم  در  سریع  دادن  گرما   کلی  طور  به.  باشند  می  زمان  و  دما   ،کاری  لحیم  کیفیت  کننده  تعیین  اصلی  فاکتور  دو -3

  حرارت   که  صورتی  در.  باشد  می  حرارت  نبودن  کافی   موفق،  نا  های  کاری  لحیم  اکثر  دلیل  چند  هر  است  تر  مناسب

 از   و   شدن  هاکسید  قطعه،  شدن  خراب  باعث   تواند  می  گردد،   اعمال   قطعات   اتصال  محل   به  طوالنی   زمان   مدت  برای

 .گردد مدار رفتن بین

 ننماید  وارد آسیبی آن قطعات  و مدار به و  نماید ذوب  را قلع تنها  که باشد قدری  به باید هویه  دمای -4

زاویه بین سیم لحیم ،  درجه    90زاویه بین سیم لحیم و هویه    ،  درجه  45موقع لحیم کاری باید زاویه بین هویه و برد   -5

 و در نهایت پین لحیم شده باید به صورت قله باشد.  درجه 45و  برد 

قبل از خاموش کردن هویه سر هویه    نوک هویه برای هویه کاری باید تمیز  باشد تا بتواند به درستی قلع را ذوب کند.  -6

 را تمیز کنید.

 هستند و موقع لحیم کاری جهت خاصی ندارند .  واتیک چهارم مقاومت ها در این آزمایشگاه مقاومت های  -7

خازن های عدسی بدون جهت ولی خازن های الکترولیتی معموال دارای پالریته هستند و مثبت آنها در پین  مربع   -8

 گذاشته شود.

 دقت شود چون در صورت عدم دقت آی سی وقطعات میسوزند.   vccدر وصل کردن زمین و  -9

 نکنید(  لحیم مونتاژ کرده و آی سی را در آن قرار دهید.) آی سی ها را به برد سوکت آی سی را به برد  -10

 در مونتاژ برد دقت شود برای راحتی کار قطعات باید با ترتیب ارتفاع لحیم شوند.  -11

 برای انجام آزمایش ها ابتدا از درستی پروب ها و سیگنال ژنراتور و فرکانس متر اطمینان حاصل کنید.  -12

آقای مهندس شفیعی که زحمت تهیه و    ت های آقای دکتر صادقی ریاست محترم دانشکده برق  و همچنینحمای  در پایان از 

 . میتشکر می کنتست قطعات آزمایشگاه را برعهده داشته اند 

سپیده شمس - محمد ذوفقاری  

               97بهمن 
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 ( AM/FMطراحی وتست مدار تنظیم ورودی   )آزمایش اول

 مقدمه:-1-1

  - Hz540  بازه ی در    RFیافت می کنند فرکانس  را در  MWتجاری که سیگنال های باند     AMدر گیرنده های  

kHz  1610  و فرکانسIF    برابر kHz455  ه پهنای باند سیگنال صوتی ارسالی  انتخاب می شود. در حالیک 

kHz5/4  است پهنای باند فیلترIF  را  kHz10.در نظر می گیرند 

در این آزمایش بکار    AM/FMمدار گیرنده ی سوپرهتروداین  به عنوان    TA2003مدار مجتمع یکپارچه ی  

است که با    (18V-7V) خارجی و ولتاژ تغذیه ی پایین  IFعدم نیاز به بخش    ICمی رود. از ویژگی های این  

 مانهای خارجی پیاده سازی می شود. حداقل ال

 نشان داده شده است. 1در شکل    ICبلوک دیاگرام داخلی این  

 

 AM/FMیرنده ی  گ: بلوک دیاگرام کلی  1  شکل

متصل است. این تقویت کننده حداکثر    RFتقویت کننده با نویز پایین در فرکانس     ICداخل    16ی     به پایه

متصل می شود می تواند یک سیم پیچ    16ی    می تواند عمل کند. فیلتری که به پایه  30MHzدر فرکانس  

باشد که در فرکانس مورد نظر  (  واریابل    خازن   ) و خازن موازی  )بوبین کادر آنتن( بلند    همراه با هسته ی فریتی 

.  تشدید کند  و عمل جذب انرژی را از محیط انجام دهد. در این حالت به آنتن خارجی دیگر احتیاجی نیست

کاربردها از    در برخی  .ایفا می کند درواقع بوبین کادر آنتن هم وظیفه سلف را برعهده دارد و هم نقش آنتن را 

 بلند خارجی هم می توان به عنوان آنتن استفاده کرد.  سیمیک 
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  باالنس شده وارد میکسر می شود. در اینجا میکسر که از نوع     RFدریافتی پس از عبور از فیلتر    AMسیگنال  

عالوه    AGC ولتاژ    و به همین خاطر  ( عمل تقویت سیگنال را هم انجام می دهد Balanced Mixerاست )

میکسر  ( آن را تنظیم می کند.  Conversion Gainبه این بخش وارد شده و بهره ی تبدیلی)  IFبر بخش  

  RF-LOوجود ایزوالسیون    زیاد شود.  RF-LOو    RF-IFباالنس شده از دو پورت باعث می شود ایزوالسیون  

 ند ضرورت دارد.  در آنتن گیرنده جلوگیری می ک  LOزیاد ازاین جهت که از تشعشع ناخواسته ی  

  متصل می شود.   FMمدار تانک اسیالتور    13و به پایه ی     AMمدارتانک اسیالتور    IC  مدار  12به پایه ی  

داخل  وصل می شود.    13به پایه ی    DC blockبه عنوان    15pFهمراه با یک خازن    FMمدار تانک اسیالتور  

IC   .یک تقویت کننده تک ترمینال وجود دارد که از خروجی به ورودی آن مسیر فیدبکی ایجاد شده است

  AMدر مدار تشدید اسیالتور    فرکانس نوسان اسیالتور از روی فرکانس تشدید مدار تانک مشخص می شود. 

ند سیم پیچ های سه  با رنگ قرمز بکار رفته است . ترانس هایی که در بازار وجود دار  AMبوبین اسیالتور  

از این  سری هستند که در قوطی فلزی قرار دارند و باتوجه به رنگ هسته ی فریتی شان شناخته می شوند.  

استفاده کرد. عیب عمده این سلف ها حجیم    IFترانس ها می توان برای کاربرد های مختلف از جمله فیلتر  

با جابجا کردن هسته ی فریتی می توان سلف این  بودن آنهاست و اینکه ضریب کیفیت خیلی باالیی ندارند.  

 ترانس ها را تغییر داد. 

قرار می گیرد. امروزه بجای    IFهم فیلتر سرامیکی در فرکانس    4و   3در خروجی میکسر در پایه ی های   

  از فیلتر های سرامیکی استفاده می شود. فیلتر های سرامیکی به  IFو یا کویل های  LCاستفاده از فیلتر های 

خاطر گزینندگی باال و ابعاد کوچکی که دارند برای استفاده در این طبقه  ترجیح دارند.  غیر قابل تغییر بودن  

 در یک گیرنده همواره ثابت است.    IFفرکانس مرکزی آنها نیز در اینجا مشکل ساز نیست چراکه فرکانس 

 متصل می شود.   AMبخش آشکار ساز قرار دارد که خروجی آن به  IFبعد از فیلتر سرامیکی تقویت کننده  

ترانزیستوری است. آشکارساز های ترانزیستوری در   از نوع آشکارساز پوش AM DET ) )بلوک    AM  سازآشکار

شکارسازی کنند چراکه ولتاژ   مقایسه با آشکارسازهای دیودی سیگنال های با دامنه ی کمتر را می توانند آ

  فیلتر   یک مدار  IC   11برای حذف مولفه های فرکانس باال در خروجی به پایه ی    آستانه ی پایین تری دارند.  

RC    متصل می شود. بلوکAM/FMSW    سوئیچ انتخابگرFM , AM   به خط    14می باشد. چنانچه پایه ی

متصل خواهد شد و اگر این پایه رها شود خروجی    11به سر     FMمثبت تغذیه وصل شود خروجی آشکار ساز  

 وصل می شود.  11به پایه ی   AMآشکارساز 

با  عمل کند.  متعامد متصل می شود که می تواند به عنوان آشکار ساز فاز   LCهم یک مدار  IC 10به پایه ی 

مدار    Qرگتر باشد . هرچه این مقاومت بزکردمی توان شیب تغییرات فاز را مشخص   LCمقاومت موازی مدار 

𝑄 )تشدید بزرگتر شده   =
𝑅

𝜔𝐿
باند باریک بایستی مقاومت    FMو شیب تغییرات فاز افزایش می یابد. برای    (

R  .بزرگ انتخاب شود و با افزایش پهنای باند کاهش یابد 
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یک    توسط است که    VHFدر باند    RFدر واقع یک تقویت کننده ی    FM front endیا    FM F/Eبلوک  

که مقاومت  می باشد    λ/4فیلتر میانگذر به آنتن سیمی متصل می شود. آنتن سیمی آنتن مونوپل به طول  

برای تعیین فرکانس مرکزی تقویت کننده و همچنین حذف فرکانس   اهم از خود بروز می دهد.    50ورودی  

 استفاده می شود.    FMRFدر خروجی   LCتصویر از یک فیلتر میانگذر 

FMIF      ،  تقویت کننده یIF    در مسیر سیگنالFM     است که از چند طبقه ی متوالی تقویت کننده دیفرانسیل

تشکیل شده است. این طبقه ها عالوه بر تقویت کنندگی عمل محدود کردن دامنه را نیز انجام می دهند. با  

آَشکار ساز    AMحذف  ی سیگنال های قوی و ضعیف یکسان می شود و به این ترتیب میزان    این کار دامنه

 افزایش می یابد.

  

 AM/FMمدار گیرنده ی     :2  شکل
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 TA2003آی سی:  3  شکل
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 "کنید  لحیم  رادیویی  سیم  یا  هدر  پین  ها  آن  جای  به  هستند  گیری  اندازه  نقاط  توپر  مشکی  های  مربع:  توجه"

 

 پنجم   تا  اول  یها   شی آزما  مدار   PCB  :4شکل
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 پیش گزارش  -1-2

 سواالت زیر پاسخ دهید. به 

 چیست؟  AFبه جای  RF  فرکانس های علل انتشار سیگنال ها در محدوده  -1

 وجود دارد چیست؟  RFمهمترین مشخصاتی که برای تقویت کننده ی   -2

 بوبین کادر آنتن به چه منظور استفاده می شود؟  -3

 یست؟ چویا مدار تنظیم ورودی  RFنقش فیلتر ورودی    IFبا وجود فیلتر   -4

 چیست؟ در گیرنده های سوپر هتروداین  IFهدف از استفاده از طبقه ی  -5

باشد خازن واریابل در چه رنجی باید تغییر کند تا رنج    1uHاگر در مدار تنظیم ورودی مقدار سلف   -6

 پوشش داده شود؟  540kHz-1610kHzفرکانسی 

 ؟استفاده می شوند  AMو با ظرفیت بیشتر برای   FM چرا خازن های واریابل با ظرفیت کمتر برای  -7

سری و موازی در فرکانس    RLCبه صورت تحلیلی ثابت کنید اثر تغییر سلف و خازن در یک مدار   -8

 های باال بیشتر از فرکانس های پایین است.

  FMتقویت کننده بعد از مدار تنظیم ورودی است اما در حالت    AMچرا در حالت    2با توجه به شکل   -9

 این بلوک قبل از مدار تنظیم ورودی است؟ 

تحقیقی در مورد انواع خازن های واریابل و تریمر و همچنین انواع بوبین های با قوطی فلزی   -10

 انجام دهید و گزارش مختصری در ارتباط با آن ارائه کنید.  

 AM  ظیم ورودیطراحی وتست مدار تن -1-3

هم    ( 12Pf-2)یک خازن تریمر  و  مدار تنظیم ورودی شامل یک خازن واریابل هم محور با سه خازن دیگر  

خازن های واریابل      می باشد.  به صورت موازی چنین یک سیم پیچ به همراه هسته ی فریتی )بوبین کادر آنتن(  

 نشان داده شده است. 3استفاده شده که به خارن دو موج هم معرف هستند در شکل 

 

 

 

 

 

 خازن واریابل دوموج    :5شکل
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دیده  شده بین چهار پایه ی گوشه و دو پایه ی وسط)که به هم متصل اند(  خازن    ،با تغییر پیچ روی این المان

 همزمان تغییر می کند.  

خازن تریمر تغییر  ،  برای قرار گرفتن در یک ایستگاه خاص خازن واریابل و برای تیون شدن و تنظیم دقیق تر  

نشان داده شده اند. خازن های تریمر در رنج های مختلفی در    4دو نمونه خازن تریمر در شکل    داده می شود. 

 آورده شده است.  این شکلود هستند که در جبازار مو

 

 

 

 

 

 

انواع خازن های  تریمر   :6شکل   

   

ار تشدید ورودی هم عمل  د بوبین کادر آنتن که در مدار مورد نظر ما عالوه بر نقش آنتن به عنوان سلف م

سیم پیچ ها دارای پوشش    .یا سه سیم پیچ روی یک هسته ی فریتی تشکیل شده استمیکند معموال از دو  

به خازن و سلف های    AMبه علت اینکه در حالت  .  یستی در محل اتصال تراشیده شودکی هستندکه باال

)در این حالت یک سلف اندازه    بزرگتری برای طراحی فیلترها نیاز داریم از سلف سه سر استفاده می کنیم 

رسد و در نهایت به سلف بزرگتری   از دید معادل این نسبت به توان دو می  نسبت به دیگری دارد وبزرگتری  

متر می تواند سیم پیچ ها با    LRCیا اندازه گیری سلف بین سر های مختلف با استفاده از  دست می یابیم(  

 یک نمونه بوبین کادر آنتن را نشان  میدهد.  5تعداد دور کمتر و بیشتر را تعیین کنید. شکل 

بر  MWی  در گیرنده  لذا  از محیط اطراف به یک آنتن  طول موج چند صدمتر است و  ای دریافت سیگنال 

سیمی حداقل چند متری نیاز داریم. بوبین کادر آنتن بجای آنتن سیمی بلند می تواند عمل جذب سیگنال از 

باتوجه به کوچک بودن مقاومت ورودی تقویت کننده، این عمل مانع افت شدید   محیط را به خوبی انجام دهد 

Q  .برای رفع این مشکل سر بوبین کادر آنتن با دور کمتر را به پایه ی    مدار تشدید ورودی میشودIC    متصل

می کنند . این کار باعث می شود مقاومت موازی دیده شده از دوسر مدار تشدید افزایش یابد و از افت ضریب  

 کیفیت جلوگیری شود. 

Range 

Pf 

1.0-10 

2.0-12 

4.0-34 

5.0-45 

5.0-55 

2-8 

5-25 
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 ن کادر آنتن ی: بوب7شکل

 دستور کار 

متر اندوکتانس هر دوسر بوبین کادر آنتن و همچنین حداقل و حداکثر خازن های     LRCا استفاده ازب -1

آنهایی که    ی واریابلهانرا بدست آورید. از خاز  و نیز محدوده ی تغییرات خازن های تریمر  محور   هم

استفاده می    FMو آنها که ظرفیت کمتری دارند برای تیونر    AMظرفیت بیشتری دارند برای تیونر  

)بوبین کادر  شوند. دقت کنید که اندوکتانس بوبین به محل قرار گرفتن هسته ی فریتی بستگی دارد.  

و دوسر   (𝐿1سر دارد که دو به دو به هم متصل است یکی از این دوسر دارای سلف بیشتر ) 4آنتن  

 آنها را نیز به هم متصل کنید.( سر وسط . ( 𝐿2دیگر سلف کمتر) 

های بوبین کادر آنتن الزم است پس از برداشتن الک سر سیم های  به علت نازک بودن سر سیم  □ 

 نازک، آن ها را به سیم های رادیویی وصل کنید. 

اندازه  راحتی  برای  نیز سیمهمچنین  واریابل  به سرهای خازن  تا  گیری  رادیویی وصل کنید  های 

 .دقیق تر باشد محاسبه  
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را محاسبه کنید. آیا کل رنج   AMاکثر خازن ها ، رنج پوشش فرکانسی تیونر با توجه به حداقل و حد  -2

540kHz-1610kHz   اینکار را می توانید با دانستن سلف بیشتر بوبین کادر    . در برگرفته می شود(

 ید( موازی انجام ده RLCبا توجه به فرمول فرکانس رزونانس مدار    (L1)آنتن 

 را بدست می آورید.   AMدر این قسمت با یک تست عملی رنج پوشش فرکانسی تیونر  -3

با تغییر فرکانس     یکبار خازن واریابل را تا آخر بپیچید و   ببندید   6و خازن واریابل را مطابق شکل  بوبین  

جایی که خروجی روی  )فرکانس رزونانس را    kHz 2000تا   100kHzسیگنال ژنراتور در محدوده ی  

بل را در جهت عکس تا بدست آورید. در مرحله ی بعد خازن واریا(  اسیلوسکوپ ماکزیمم می شود  

  540kHz-1610kHzو اینبار هم فرکانس رزونانس را بدست آورید. آیا رنج فرکانسی آخر بپیچید  

هسته ی بوبین    کردن    اگر رنج فوق پوشش داده نمی شد سعی کنید با جابجا  پوشش داده می شود؟

 به این رنج دست پیدا کنید. 

 

 

 

 

 

  AMمدار تست رنج پوشش فرکانسی تیونر  :  8  شکل       

 

در مرحله ی بعد برای تنظیم دقیقتر رنج فرکانسی می توانید خازن تریمر را با خازن واریابل موازی   -4

کانس های پایین بیشتر است یا  اثر تغییر خازن تریمر بر روی تغییر فرکانس رزونانس در فر کنید.  

 باال؟

 FMی طراحی مدار تنظیم ورود -1-4

ه قرار دارد نیز شامل یک خازن واریابل هم محور با سه خازن  که بعد از تقویت کنند    FM مدار تنظیم ورودی

( و هم چنین یک سیم پیچ  به صورت موازی می باشد.  برای قرار گرفتن در  12Pf-2دیگر ، یک خازن تریمر)

یک ایستگاه خاص خازن واریابل ، و برای تیون شدن و تنظیم دقیق تر خازن تریمر تغییر داده می شود. دراین  

 بخش سیم پیچ های  مورد نظر به صورت دستی ساخته می شوند.  
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   دستور کار

گیری های آزمایش قبل برای خازن واریابل  ثر خازن ها )با استفاده از اندازهبا توجه به حداقل و حداک .1

سیم پیچ سلف را  تعداد دور های استفاده می شود(  FMآنهایی که ظرفیت کمتری دارند برای تیونر 

L ) با استفاده از رابطه ی   در حالت بدون هسته  =
N2μA

l
   88MHz-107MHzپوشش رنج    برای   (    

𝑓به دست آورید. )  =
1

2𝜋√𝐿𝐶
) 

به صورت زیر بدست    Lبرای مثال با فرض اینکه  رنج خازن اندازه گیری شده را داشته باشیم سلف  

 می آید: 

5𝑝𝑓 < 𝑐 < 30𝑝𝑓, 88𝑀𝐻𝑧 < 𝑓 < 107𝑀𝐻𝑧 

𝑐 = 5𝑝𝑓 , 𝑓 = 107𝑀𝐻𝑧  → 𝐿 =
1

4𝜋2𝑓2𝐶
= 0.4 𝑢𝐻 

 

متر موجود در آزمایشگاه تست کنید.  با استفاده     LRCسلف طراحی شده را بپیچید و با استفاده از  

سلف ساخته شده را همراه با خازن واریابل تست کنید. آیا رنج مورد نظر شما پوشش    7از مدار شکل  

 داده می شود؟  

 

 

 

 

 

 تغییر فاصله ی بین حلقه های سلف چه تاثیری روی فرکانس خروجی دارد؟ 

 نظر توسط مدار تیون طراحی شده مطمئن شدید آن را روی بورد مونتاژ کنید.  زمانیکه از پوشش رنج مورد 

 

 

  

  FMمدار تست رنج پوشش فرکانسی تیونر  :  9  شکل
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 طراحی و تست مدار اسیالتور محلی( ایش دوم )آزم

 پیش گزارش -2-1

انتخاب می   10.7MHzو برابر   AMمقدار بزرگتر از گیرنده ی  IFفرکانس  FMچرا در گیرنده ی  -1

 شود.

𝜇هسته ی فریتی  برای طراحی یک سلف  با  -2 = 2𝜇0    1به شعاع𝑐𝑚  10و طولcm   دور  ، تعداد

 را بدست آورید.  𝜇𝐻 0.2الزم برای رسیدن به سلف   

 ی فریتی در آزمایشگاه ارائه کنید. یک هسته  𝜇روشی برای محاسبه ی   -3

 
به ترتیب را    بوبین کادر آنتن و خازن واریابل  ، بوبین قرمز،به مثبت منفی بورد(توجه  تغذیه مدار)  سی،های سوکت آیقسمت ❖

 به بورد لحیم کنید. ارتفاع  

 را نیز لحیم کنید.گیری )که روی نقشه مدار با مربع نمایش داده شده(  و تمام نقاط اندازه  FM/AMهدر سوییچ  پین ❖

 فاده شود.است  vccهای آبی یا مشکی برای زمین و قرمز یا سفید برای  ها سعی شود رنگدر انتخاب سیم ❖

 FM  طراحی مدار اسیالتور محلی -2-2

  98.7MHz-117.7MHz را با فرض فرکانس اسیالتور محلی  FMمراحل قسمت مدار تنظیم ورودی  

 تکرار کنید. سلف طراحی شده را بپیچید و روی بورد نصب کنید. 

 به صورت فوق است؟ FMچرا رنج تغییرات اسیالتور محلی  سوال:

 دستور کار

قرار دهید و  با    FMگیرنده را در وضعیت     FM/AMبا در نظر گرفتن سوئیچ  تغذیه مدار را وصل کنید.  

را بدست آورید. برای جلوگیری از تاثیر    13استفاده از فرکانس متر فرکانس نوسان خروجی از پایه شماره  

، یک خازن   برفرکانس نوسان  ری  وصل کنید و  به صورت س   1KΩبه همراه مقاومت    22pFفرکانس متر 

با تغییر خازن    کنید.(توجه داشته باشید از کدام خروجی فرکانس متر استفاده می  )فرکانس را اندازه بگیرید.

 واریابل فرکانس خروجی اسیالتور در چه رنجی تغییر میکند؟

 آیا رنج مورد نظر شما پوشش داده شده است؟   

 

 AM  طراحی و تست مدار اسیالتور محلی -2-3

د.  پیچ اولیه بوبین قرمز وصل می شو   ( به سیم AM)اسیالتور    IC  12به دلیلی که قبال گفته شد پایه ی   

بین پایه های بوبین مقاومت کمی وجود دارد. سه سر مربوط به سیم پیچ اولیه از یکدیگر قابل تشخیص  
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رای جابجا کردن  هستند چراکه تعداد دور بین یک سر و سر وسط بیشتر ازسر دیگر و سر وسط است. ب

می توان هسته ی فریتی بوبین را جابجا کرد. بدنه ی فلزی بوبین ها به زمین    LOمحدوده ی تغییرات  

نمونه های مختلف بوبین های رنگی را مالحظه می کنید که بوبین قرمز    8در شکل    مدار لحیم می شوند.  

 استفاده می شود.   AMرنگ معموال برای اسیالتور 

 

 بوبین های رنگی با قوطی فلزی انواع  :  10  شکل

 

 

 دستور کار 

های کناری بدست  رتوسط اهم متر پایه های بوبین قرمز رنگ شناسایی شود. همچنین اندوکتانس بین س  -1

 آمده با تغییر هسته ی فریتی تغییرات آن گزارش شود. 

و خط تغذیه     ICقرار دهید ، بوبین را به    AMگیرنده را در وضعیت     FM/AMبا در نظر گرفتن سوئیچ   -2

گیری  ن خروجی را بدست آورید. برای جلورا وصل کنید. با استفاده از فرکانس متر فرکانس نوسا  ICی  

به صورت سری  به    1KΩبه همراه مقاومت    22pFاز تاثیر فرکانس متر برفرکانس نوسان ، یک خازن  

 فرکانس را اندازه بگیرید.    خازن واریابل مینمم و ماکزیمم  با تغییر    کنید و وصل    IC   (AM OSC )  12پایه  
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 ( AM )ادامه تیونرسوم آزمایش

گیرنده   به  مربوط  های  بخش  مونتاژ  آزمایش ضمن  این  پاسخ   AM در  گیری  اندازه  به  برد  روی 

 و همچنین تست آشکارساز  می پردازیم.  IFفرکانسی فیلتر 

 پیش گزارش  -3-1

 چقدر است؟  AMدر گیرنده   IFفرکانس مرکزی فیلتر   -1

 چیست؟  LCمزیت استفاده از فیلتر های سرامیکی نسبت به فیلتر های  -2

 بخش گیرنده مشخص می شود؟  گزینندگی  و پهنای باند یک گیرنده سوپرهتروداین توسط کدام -3

 یک فیلتر میانگذر چگونه بدست می آید؟ 3dBپهنای باند  -4

در آشکار ساز پوش ولتاژ روش شدن ترانزیستور یا دیود نسبت به دامنه ی سیگنال دریافتی کوچکتر   -5

 است یا بزرگتر؟چرا؟ 

 چیست؟ DSB-SCمعمولی با  AMتفاوت مدوالسیون  -6

 مفید باشد؟چرا؟ DSB-SCآیا آشکارساز پوش می تواند برای مدوالسیون  -7

 ؟ چگونه تعیین می شود AMضریب مدوالسیون در یک مدوالسیون  -8

 را بیان کنید.   under modulationو    overmodulationتفاوت  -9

 AMبرای مدوالسیون   IF اندازه گیری پاسخ فرکانسی فیلتر  -3-2

سرامیکی   -1 فیلتر  از  و  ببندید  را  زیر  شکل  کنید    455kHzمدار  سرامیکی    استفاده  فیلتر  نمونه  یک 

455KHz  نشان داده شده است. 11در شکل 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 455KHz: فیلتر سرامیکی  11شکل
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را بدست آورید و    Voو     Viدامنه ی سیکنال های    455kHzبا تغییر فرکانس سیگنال ژنراتور در حوالی  

Vo/Vi    400را با خواندن فرکانس متر در فرکانس های مختلف بدست آورید. اندازه گیری در محدوده یkHz-

500kHz    10با گام هایkHz    455در فرکانس های دور ازkHz    1و با گام های کوچکترkHz    در حوالی

455kHz (450-460.انجام شود ) )در جدول زیر یادداشت کنید( 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

H=Vo/Vi(dB) Vo(v) Vi(v) فرکانس(kHz) 

     400 

   410 

   420 

   430 

   440 

   450 

   451 

   452 

   453 

   454 

   455 

   456 

   457 

   458 

   459 

   460 

   470 

   480 

   490 

   500 
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رسم کنید. از روی  dBبه    MATLABبا استفاده از جدول بدست آمده منحنی پاسخ فرکانسی را در   -2

 فیلتر را بدست آورید. 3dBنی پاسخ فرکانسی پهنای باند منح

 

 

 

 

 

 

 اهم به چه منظوری بکار رفته اند؟   680و  600مقاومت های   12در مدار تست شکل  سوال:

 FMبرای مدوالسیون   IFاندازه گیری پاسخ فرکانسی فیلتر سرامیکی    -3-3

 متصل می شود.   IC  3( به پایه  10.7MHz)با فرکانس مرکزی  FMبرای گیرنده ی  IFفیلتر سرامیکی  

 نشان داده شده است.  13این فیلتر در شکل 

 

 

 FM: فیلتر سرامیکی  13 شکل

 استفاده کنید.    12ازمدار شکل  10MHz-11.5MHzبرای اندازه گیری پاسخ فرکانسی فیلتر در محدوده ی 

را بدست   Voو     Viدامنه ی سیکنال های   10.7MHzبا تغییر فرکانس سیگنال ژنراتور در حوالی   -1

را با خواندن فرکانس متر در فرکانس های مختلف بدست آورید. اندازه گیری در    Vo/Viآورید و  

و با گام های    10.7MHzدر فرکانس های دور از    100kHzبا گام های    11MHz-10محدوده ی  

یادداشت    10.7MHz  10.5-10.8 MHzدر حوالی    50kHzکوچکتر   زیر  انجام شود.)در جدول 

 کنید( 

 

 

 

 

680 Ω 330 Ω 

Vo Vi

 
600 Ω 

 فرکانس متر

 سیگنال ژنراتور

اندازه گیری پاسخ فرکانسی قیلتر سرامیکی : مدار تست برای  12شکل    
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H=Vo/Vi(dB) Vo(v) Vi(v) فرکانس(MHz) 

   10 

   10.1 

   10.2 

   10.3 

   10.4 

   10.5 

   10.55 

   10.6 

   10.65 

   10.7 

   10.75 

   10.8 

   10.9 

   11 

 

رسم کنید. از روی منحنی  dBبه    MATLABبا استفاده از جدول بدست آمده منحنی پاسخ فرکانسی را در   -2

 فیلتر را بدست آورید.  3dBپاسخ فرکانسی پهنای باند 

 

 تست صحت عملکرد بلوک آشکارساز - 3-4

.  انتخاب کنید تنظیم کنید و دامنه ی آن را مقدار کمی   455kHzسیگنال ژنراتور را در فرکانس حدود  -1

ژنراتور   وضعیت  را  سیگنال  ژنراتور  ..  دهید قرار  AMدر  سیگنال  یک  از  ورودی دیگر    )خروجی    به 

ام محسوب  غاین سیگنال ورودی به عنوان سیگنال پی  .  می شود  سیگنال ژنراتور وصل این    مدوالسیون  

انتخاب    1kHz  ود  ام در حد غسیگنال پیفرکانس  د و  نباید به داخل باش   EXTو    ON،دکمه    می شود

  .(شود

بدست     14صد مدوالسیون با توجه به شکلژنراتور را رسم کنید. رابطه ی درشکل خروجی سیگنال 

 می آید. 
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 مختلف   های  برای ضرایب مدوالسیون  AM: رابطه ی ضریب  مدوالسیون و شکل مدوالسیون  14  شکل

نمایش داده    14مواردی که در شکل  م در صد مدوالسیون تغییر می کند.؟  اغآیا با تغییر دامنه ی سیگنل پی 

  Ecدر این شکل    .)و شکل های بدست آمده در گزارش کار وارد شود(شده است را روی اسکوپ مالحظه کنید 

 می باشند. AMضریب مدوالسیون  maدامنه ی سیگنال پیغام و    Emدامنه ی سیگنال حامل و 

 حاصل شود.  %50که ضریب مدوالسیون  تنظیم کنید دامنه ی سیگنال پیغام را طوری تغییر طوری 

 

.  کنید ( متصل  IC 7)پایه ی    AMIFINبه ورودی    را    خروجی سیگنال ژنراتور  10nFتوسط یک خازن   -2

که در آشکارساز پوش بکار می   RCمدار     شودمی  وصل   11به پایه ی  1kاز طریق مقاومت    C6خازن 

ی  رود بایستی رابطه ی تقریب
1

𝜔𝐶
≪ 𝑅𝐶 ≪

1

𝜔𝑚
پهنای باند     𝜔𝑚را برآورده کند که در این رابطه    

 فرکانس حامل می باشند. 𝜔𝑐سیگنال پیغام و  

آیا با تغییر فرکانس سیگنال پیغام صدای خروجی تغییر می   ؟از بلندگو چه صدایی به گوش می رسد  -3

 کند؟ چگونه؟ 
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و پایه انتهایی را که به    Audio  Amp  باشد پایه اول یا دوم خروجی صداه سر میدارای س   AUXسیم   □ 

 خواهد بود. متصل بدنه متصل است زمین 

حداقل دامنه ی ورودی برای دریافت صدا چقدر است. تقویت کننده صوتی را برای رسیدن به صدای   -4

 مطلوب تنظیم کنید.  

به سیگنال   -5 را  و خروجی آن  استفاده کنید  پیغام  تولید سیگنال  برای  از یک میکروفن  این مرحله  در 

کیفیت  )بجای سیگنال سینوسی قبلی ( وصل کنید و با صحبت کردن در میکروفن    AMتور تولید  ژنرا

 مدار آشکار ساز و همچنین بلندگو ها را بررسی کنید.  

 مونتاژ قطعات -3-5

مونتاژ کنید این بخش ها شامل مدار تیون ورودی ،    PCBرا روی   AM بخش های مربوط به گیرنده  

)لیست قطعات آزمایش اول را با قطعات لحیم  .  می باشند.  IF و فیلتر سرامیکی  AMمدار اسیالتور  

در هنگام اتصال بوبین کادر آنتن و همچنین بوبین قرمز بر اساس آنچه قبال گفتیم  شده چک کنید.(  

 تصل می شود. م  ICپایه ی با تعداد دور کمتر به  

لحیم     Comو سر مشترک را در    (L.m)و سر کمتر را در    (L.M)مطابق با نقشه سربیشتر را در  □

 کنید.
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 ( AM)تست کلی گیرنده  چهارمآزمایش 

 پیش گزارش  -4-1

 Automaticیا   AGCباتوجه به بلوک دیاگرام مدار که در آزمایش اول رسم شده است نقش  -1

Gain Controller در مدار چیست؟ 

بدست می آید یا برای مقادیر   AGCفکر می کنید بیشترین گین برای گیرنده برای مقادیر باال ی  -2

 پایین؟

 کاربرد دارد؟   AMفقط در گیرنده  AGCچرا مدار  -3

 ر چیست؟فرکانس تصوی -4

چگونه انتخاب شود که سیگنال تصویر در فیلتر ورودی حذف   IFدر باند مشخص مقدار فرکانس  -5

 شود؟ 

در یک گیرنده  سوپرهتروداین میزان خذف فرکانس تصویر و گزینندگی گیرنده چگونه می توانند با   -6

 هم متضاد باشند؟

تست کلی    تست های مربوط به آن انجام می شود  AMمونتاژ تمام قطعات گیرنده ی    ضمن  در این آزمایش

 گیرنده و تست فرکانس تصویر خواهد بود. 

  AMتست کلی گیرنده - 4-2

  AMبه ورودی    1kHzو سیگنال پیام در حدود    1035KHzبا فرکانس حامل     AMسیگنال مدوله شده   -1

تابیشترین مقدار ص( داده شود  16)پایه شماره   واریابل را تغییر دهید  دای سوت در خروجی  . خازن 

  1035kHzرا روی اسکوپ مالحظه کنید. آیا در فرکانس    IFدر این حالت خروجی فیلتر  شنیده شود.  

 رزونانس می کند؟  

و یکبا ر با محاسبه بدست آورید و باهم    IC 12فرکانس اسیالتور محلی را یکبار با استفاده از پایه ی   

آیا با تغییر هسته ی بوبین     ؟ صدای سوت زیر و بم می شود،  مقایسه کنید.  آیا با تغییر فرکانس پیغام  

 کادر آنتن می توانید کیفیت صدا را بهتر کنید؟

رسازی شده از میکروفن استفاده کنید و کیفیت صدای آشکا  1kHzدر این مرحله به جای سیگنال پیغام   -2

 ی خودتان را در خروجی بررسی کنید.  

حال سیگنال ژنراتور را از ورودی قطع کنید. آیا می توانید صدای رادیو یزد را دریافت کنید؟ آیا با تغییر   -3

 خازن تریمر می توانید کیفیت صدا را بهتر کنید. 

 را رصد کنید و از صحت آن مطمئن شوید(  12)در هر مرحله از آزمایش سیگنال پایه ی 
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 تست فرکانس تصویر- 4-3

است و در واقع تصویر در آینه   IFبرابر فرکانس   LOفرکانس تصویر فرکانسی است که اختالف آن با فرکانس  

هتروداین ظاهر شدن فرکانس    می باشد. یکی از معایب گیرنده های  LOنسبت به فرکانس    RFی فرکانس  

برای حذف یا کاهش  می باشد.    15مطابق شکل    IF تصویربه عنوان یک فرکانس مزاحم در خروجی فیلتر  

 فیلتر حذف تصویر در ورودی و یا از میکسر حذف تصویر استفاده می کنند.  فرکانس تصویر از 

 

 IF: نحوه ی ظاهر شدن فرکانس تصویر در باند  15  شکل

 فرکانس تصویر را برای گیرنده بدست آورید. 1035kHzبا در نظر گرفتن فرکانس حامل  -1

اعمال کنید و با تغییر خازن      )16به ورودی )پایه ی    1035kHzیک سیگنال سینوسی در فرکانس   -2

روی اسکوپ ماکزیمم شود. حال به جای سیگنال    IFسیگنال خروجی فیلتر  واریابل کاری کنیدکه  

1035kHz    تصویر به ورودی بدهید و سیگنال خروجی فیلتر سرامیکی  سیگنالی در فرکانسIF    را

   رد نظر رزونانس می کند؟نس تصویر مو روی اسکوپ مالحظه کنید. آیا فیلتر در فرکا

و با تنظیم سیگنال ژنراتور ورودی روی فرکانس تصویر    1kHzبا در نظر گرفتن یک سیگنال پیغام   -3

آیا با  .  مشاهده و با استفاده از بلندگوبشنوید محاسبه شده سیگنال خروجی اشکارساز را روی اسکوپ 

 وت خروجی را کم کنید.  تغییر هسته ی بوبین کادر آنتن می توانید صدای س 
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 ( FMه و تست کلی گیرند  FM رآزمایش پنجم )تست آشکارسا

 پیش گزارش  -5-1

 را شرح دهید.   متعامد اصول کار آشکار ساز  -1

آن چگونه تغییر   RLCبا تغییر مقاومت موازی مدار  متعامد فرکانس آشکارساز -شیب مشخصه ولتاژ -2

 می کند.

را به صورت تحلیلی بدست آورید و نمودار تغییرات آن را بر   Viو   Voدر مدار زیر اختالف فاز بین   -3

 حسب فرکانس در متلب رسم کنید. 

  

 

 

 

 

 

 

 منظور از انحراف فرکانسی چیست؟ -4

𝛽با شاخص مدوالسیون   FMرابطه ی خروجی مدوالتور  -5 = و سیگنال پیغام تک تن با فرکانس   5

𝑓 = 1𝑀𝐻𝑧   و فرکانس سیگنال حامل𝑓𝑅𝐹 = 100𝑀𝐻𝑧   بدست آورید. دامنه و فرکانس

 سیگنال پیغام چه تاثیری روی شاخص مدوالسیون خواهد داشت؟  

 ه ای با شاخص مدوالسیون دارد.؟ چه رابط  FMپهنای باند یک سیگنا ل با مدوالسیون  -6

 کنید.  لیساژو تحقیق درباره منحنی  -7

 FMآشکارساز متعامد  -5-2

را نشان می دهد. این مدار از یک میکسر یک رزوناتور و یک فیلتر    FMمدار یک آشکارساز متعامد   16شکل  

پایین گذر تشکیل شده است. در مدار رزوناتور با تغییر فرکانس حوالی فرکانس تشدید فاز خروجی تغییر می  

داده شود خروجی با    LCبه یک رزوناتور یا مدار تانک    FMکند. به بیان دیگر اگر یک ورودی با مدوالسیون  

خواهیم داشت.  در این حالت با استفاده از یک آشکارساز فاز شامل میکسر و فیلتر پایین    PMالسیون  مدو

گذر می توان فاز سیگنال که شامل سیگنال پیغام است را آشکارسازی کرد. توجه به این نکته مهم است که  

کارساز متعامد  درجه اختالف فاز داشته باشند از این جهت به آن آش   90ورودی های آشکارساز فاز بایستی  
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ایجاد می کند  در جه اختالف فاز    90از یک خازن که    مدار تشدید گفته می شود. برای این منظور قبل از  

 استفاده می شود که در شکل مشخص است.

آشکارسازی از نوع پوش ترانزیستوری بود و داخل آی سی    AM)توجه داشته باشید که برای آزمایش گیرنده   

 تعبیه شده بود.( 

فرکانسی فیلتر را با تغییر فرکانس در رنج داده شده بدست آورید و با استفاده از نرم افزار اکسل و یا    پاسخ

 متلب رسم کنید. 

 تغییرات فرکانسی با گام های کوچک با شد.  10.7MHzدقت داشته باشید در حوالی فرکانس 

 

 متعامد  FMمدار آشکار ساز     :61  شکل

 

 متعامد FMاندازه گیری منحنی مشخصه آشکارساز  3-5

را بدست آوریم. به این معنی که با تغییر    FMدر این بخش می خواهیم مشخصه ی ولتاژ فرکانس آشکار ساز  

فرکانس ورودی ولتاژ خروجی چگونه تغییر می کند. همانطور که گفته شد برای بررسی نحوه ی عملکرد یک  

  متعامد از نوع آشکار ساز    FMاین مشخصه نقش اساسی ایفا می کند. در اینجا آشکار ساز    FMآشکار ساز  

در اینجا توسط     LCمدار   ناشی از تغییر فرکانس ورودی عمل می کند.  LCاست که براساس تغییر فاز یک مدار  

 ( فراهم می شود. FMبوبین صورتی رنگ )آشکارساز سرامیکی  خازن

  



پنجم آزمایش    
 

25 

 

 دستور کار 

در ابتدا اندازه ی سلف دو تا از پایه های بوبین صورتی رنگ را اندازه بگیرید و با توجه به سلف بدست  -1

 نوسان کنید.   10.7MHzآمده خازن مدار زیر را طوری طراحی کنید که در فرکانس 

ببندید و سیگنال های   -2 𝑉𝑖مدار زیر را  , 𝑉𝑜    .را توسط اسیلوسکوپ به صورت همزمان مشاهده کنید

دید مجموعه را حساب کنید. با تغییر محل هسته  فرکانس سیگنال ژنراتور فرکانس تشاکنون با تغییر 

 تنظیم کنید.  MHz 10.7فریتی فرکانس تشدید را در حدود 

 

 

مقدار اختالف فاز سیگنال    10.9MHzو  10.5MHzبا تغییر تدریجی فرکانس سیگنال ژنراتور بین   -3

 های ورودی و خروجی را بدست آورید.  

را با بوبین موازی کنید و با تغییر فرکانس سیگنال ژنراتور در محدوده داده شده    2.7Kاکنون مقاومت   -4

 دوباره اختالف فاز سیگنال های ورودی خروجی را بدست آورید و با حالت بدون مقاومت مقایسه کنید.  

را در    14را وصل کنید سوئیچ مربوط به پایه ی    IC  10المان های متصل به پایه ی  در این مرحله   -5

و طرف دیگر را به سیگنال    8قرار دهید)اتصال جامپر(یک طرف فیلتر سرامیکی را به پایه ی    FMحالت  

 ژنراتور وصل کنید.  

( بعد از فیلتر  11ی  ولتاژ خروجی آشکار ساز )پایه    10.7MHzسیگنال ژنراتور حوالی    با تغییر فرکانس -6

پایین گذر را با ولتمتر اندازه گیری کنید و منحنی تغییرات ولتاژ بر حسب فرکانس را در متلب یا  

   اکسل رسم کنید.

 وجود ندارد هم بدست آورید.   2.7kرا در حالتیکه مقاومت  5منحنی بند  -7

با    MHz 10.7در فرکانس.  5kHzبا انحراف فرکانسی     FMدر این مرحله یک سیگنال با مدوالسیون   -8

 به ورودی دهید وسیگنال خروجی را مالحظه کنید.  1kHzپیغام 
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 تست کلی گیرنده   -5-4

 قرار دهید.  FMرا در حالت   FM/AMو سوئیچ قطعات باقیمانده  را مونتاژ کنید  -1

 Functionبااستفاده از      75kHzو با انحراف فرکانسی        100MHzدر فرکانس    FMیک سیگنال   -2

generator     مخصوص تولیدFM    1ایجادکرده روی اسکوپ مالحظه کنید. از سیگنال پیغامkHz  

میکند. تغییری  موج خروجی چه  پیغام شکل  دامنه سیگنال  افزایش  با  استفاده کنید.  با    خارجی  

در گزارش    یغام چه شکل را مالحظه می کنید. چه نتیجه ای می گیرید؟افزایش فرکانس سیگنال پ

 کار شکل های مشاهده شده را رسم کنید.   

با تنظیم مدار تیون صدای خروجی  کنید   سیگنال تولید شده در قسمت قبل را به ورودی مدار اعمال -3

 صحت عملکرد گیرنده را تست کنید.  را روی بیشترین حالت قرار دهید و

  به عنوان آنتن وصل کنید.   75cmورودی را قطع کنید و به جای آن یک سیم به طول    FMسیگنال   -4

آیا هیچ ایستگاهی قابل آشکارسازی است. با تغییر خازن واریابل امکان دریافت ایستگاه های مختلف  

 را بررسی کنید. 
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 ( AM)مدوالتور  ششمآزمایش 

 مقدمه -6-1

 در مدوالسیون دامنه یک سیگنال با فرکانس بیشتر)حامل( به وسیله سیگنال به فرکانس کم مدوله می شود. 

𝐴𝑚اگر سیگنال پیام دارای مولفه ی   cos(2𝜋𝑓𝑚𝑡)  ی وسیگنال حامل دارای مولفه𝐴𝑐 cos(2𝜋𝑓𝑐𝑡)   باشد

 سیگنال مدوله شده را می توان به صورت زیر بیان کرد: 

𝑋𝐴𝑀(𝑡) = [𝐴𝐷𝐶 + 𝐴𝑚 cos(2𝜋𝑓𝑚𝑡)]𝐴𝑐 cos(2𝜋𝑓𝑐𝑡) 

= 𝐴𝐷𝐶[1 + 𝑚 cos(2𝜋𝑓𝑚𝑡)]𝐴𝑐 cos(2𝜋𝑓𝑐𝑡) 

= 𝐴𝐷𝐶𝐴𝑐[1 + 𝑚 cos(2𝜋𝑓𝑚𝑡)]𝐴𝑐 cos(2𝜋𝑓𝑐𝑡) 

𝐴𝐷𝐶    سطح ولتاژDC   و𝐴𝑚    و  دامنه سیگنال پیام𝑓𝑚    فرکانس سیگنال پیام و𝐴𝑐    دامنه سیگنال حامل و𝑓𝑐 

 شاخص مدوالسیون می باشد.به بیان دیگر   mفرکانس سیگنال حامل و  

𝑋𝐴𝑀(𝑡) =
1

2
𝐴𝐷𝐶{cos[2𝜋(𝑓𝑐 + 𝑓𝑚)𝑡] + cos[2𝜋(𝑓𝑐 − 𝑓𝑚)𝑡]} + 𝐴𝐷𝐶𝐴𝑐 cos(2𝜋𝑓𝑐𝑡) 

 دهنده سیگنال حامل است.و قسمت دوم نشان DSBکه قسمت اول نشان دهنده سیگنال 

𝑚 =
𝐴𝑚

𝐴𝑐
=

𝐸𝑀 − 𝐸𝑚

𝐸𝑀 + 𝐸𝑚
 

𝐸𝑀 = 𝐴𝐶 + 𝐴𝑚 

𝐸𝑚 = 𝐴𝐶 − 𝐴𝑚 

 

 پیاده سازی می کنیم. 1496را با استفاده از آی سی  AMدر این آزمایش مدوالتور 

شامل مدار گیلبرت سل بوده عمل ضرب سیگنال های ورودی را انجام می دهد و می تواند به عنوان    ICاین  

و همچنین آشکار ساز فاز استفاده شود. عمل ضرب در واقع با خاموش و روشن شدن   DSBیا    AMمدوالتور  

 یک سیگنال )سیگنال پیغام( توسط سیگنال دیگر)حامل( انجام می شود. 

قدرت حذف سیگنال حامل به میزان زیاد و همچنین بهره ی قابل تنظیم می    ICی این  از جمله ویژگی ها

 را تنظیم کرد.  AMباشد. هم چنین با استفاده از این مدار می توان ضریب مدوالسیون 
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 پیش گزارش   -6-2

طراحی کنیم. برای این منظور با فرض اینکه    1035kHzدر فرکانس    AMمی خواهیم یک مدوالتور   -1

حی کنید.همین کار را برای خازن  استفاده شود سلف مناسب را طرا  1nFر خروجی از خازن  در فیلت

100pF  .انجام دهید 

 چگونه می توانیم درصد مدوالسیون را تغییر دهیم؟  AMدر مدار نشان داده شده برای مدوالتور  -2

 دستور کارمونتاژ بورد و   -6-3

ببندید.  توجه داشته باشید که اندازه سلف با توان  سلف طراحی شده را روی هسته ی مغناطیسی   -1

 دوم تعداد دور های آن متناسب است.

 ببندید.زمین های سمت چپ و راست مدار به هم متصل شود.  PCBمدار زیر را روی  -2

  R1برای اینکه حامل در خروجی حذف شود می توان با اعمال حامل به تنهایی و تغییر پتانسیومتر   -3

 دامنه ی حامل را در خروجی صفر کرد. 

برای حذف حامل در خروجی دامنه ی حامل در ورودی بایستی از یک مقدار حداقل بیشتر باشد. در 

غیر اینصورت عمل سوئیچ شدن ترانزیستور ها به خوبی انجام نشده و سیگنال حامل در خروجی ظاهر  

ر بهینه بیشتر باشد ترانزیستور ها وارد ناحیه  می شود. از طرفی اگر دامنه ی حامل ورودی از یک مقدا

ی غیر خطی شده و هارمونیک های حامل ورودی به عنوان سیگنال مزاحم در خروجی ظاهر می  

شود. تمام کاری که باید انجام شود که مدار از حالتی که در آن سیگنال حامل به طور کامل حذف  

دیل شود این است که پتانسیومتر حذف  با درصد مدوالسیون مشخص تب    AMشده به مدوالترور  

حامل را تغییر دهیم.اگر تغییرات پتانسیومتر نتوانست درصد مدوالسیون را به میزان دلخواه تغییر  

متصل    4و  1که به پایه های    10Kدهد برای افزایش رنج تغییرات می توان به جای مقاومت های  

 استفاده کرد.  1Kهستند از مقاومت های 

یک سیگنال سینوسی    Vcو به جای ورودی    3kHzیک سیگنال سینوسی با فرکانس    VSبجای ورودی   -4

وارد کنید. در ابتدا پتانسیومتر را در حالت وسط قرار دهید) مقاومت دوسر آن    1035kHzبا فرکانس  

 با سر وسط یکسان باشد(خروجی در حضور فیلتر و در عدم حضور فیلتر مشاهده و رسم کنید.  

تر نحوه ی تغییرات خروجی را مالحظه نمایید. برای یک حالت در صد مدوالسیون  با تغییر پتانسیوم -5

 را بدست آورید. آیا می توان با تغییر پتانسیومتر سیگنال حامل را بطور کامل حذف کرد؟ 

و یا    AMوصل کنید و با استفاده از یک رادیو      anacomخروجی را به آنتن فرستنده ی بورد های   -6

وت  س گیرنده ای که قبال ساخته اید سیگنال پخش شده روی فضا را دریافت کنید.)بایستی صدای  

 شنیده شود( 
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 ( FM اسیالتورآزمایش هفتم)

در آزمایش بعد استفاده شود تحلیل ،    FMدر این آزمایش یک مدار اسیالتور که قرار است برای  مدوالتور 

 شبیه سازی و پیاده سازی می شود. مدار اسیالتور در شکل زیر آورده شده است.  

 . 

 

 FM  مدار اسیالتور18شکل

 

 مقدمه-7-1

قرار    RLدر ابتدا بخش مربوط به دیود های ورکتور و بایاس آنها را در نظر نگیرید و به جای آنتن یک مقاومت  

دهید.  مدار حاصل یک اسیالتور سینوسی است. اسیالتور سینوسی مداری است که در خروجی خود سیگنال  

ک مثبت تشکیل شده است.  سینوسی تولید میکند واز سه بخش عمده ی تقویت کننده، مدار تیون و فیدب

تقویت کننده به همراه فیدبک مثبت دامنه ی نویز ورودی را افزایش می دهند تا به دامنه ی مورد نظر برای  

در خروجی    LCسیگنال سینوسی برسد. برای اینکه مدار ما در یک فرکانس خاص نوسان کند از یک مدار تانک  

 استفاده می شود. 

نسبت   مدار باال باشد بایستی  Qمهم است. برای  اینکه    C2و    C1خازن های  در طراحی این اسیالتور نسبت  

C1    بهC2    تا جای ممکن کوچک باشد. از طرفی کوچک بودن این نسبت باعث افت گین حلقه شده وممکن

 است مدار از نوسان بیفتد. 

برای تحلیل اسیالتور می توان از روش فیدبک و یا مقاومت منفی ویا ماتریس ادمیتانس استفاده کرد که در  

 ار فوق رسم شود  اینجا روش دوم بکار می رود.اگر  مدار معادل سیگنال کوچک مد 

نقطه ی  

 ورودی 
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 امپدانس ورودی از رابطه ی زیر بدست می آید: 

𝑍𝑖 =
𝑉𝑖

𝐼𝑖
=

(1 + 𝛽)𝑋𝑐2𝑋𝑐1 + 𝑟𝜋(𝑋𝑐2 + 𝑋𝑐1)

𝑋𝑐1 + 𝑟𝜋
 

𝑋𝑐1با فرض اینکه    ≪ 𝑟𝜋  :امپدانس ورودی تقریببی برابر است با 

𝑍𝑖 ≈
1 + 𝛽

𝑟𝜋
𝑋𝑐1𝑋𝑐2 + 𝑋𝑐1 + 𝑋𝑐2 ≅ −

𝑔𝑚

𝜔2𝐶1𝐶2
+ (

𝑗𝜔𝐶1𝐶2

𝐶1 + 𝐶2
)

−1

 

 رابطه پس از جایگذاری راکتانس معادل خازن ها  بدست آمده است.که این 

با توجه به عبارت فوق امپدانس ورودی ترکیبی از یک مقاومت منفی و یک خازن معادل است. این مقاومت  

متصل است.     rبا مقاومت داخلی    L منفی برای شروع نوسان الزم است. از طرفی نقطه ی ورودی به یک سلف

 ید داریم در حالت تشد 

𝑟 <
𝑔𝑚

𝜔2𝐶1𝐶2
 , 𝜔2 = (𝐿

𝐶1𝐶2

𝐶1 + 𝐶2
)

−1

 

 که از رابطه ی فوق فرکانس نوسان بدست می آید:

ω =
1

√
𝐿𝐶1𝐶2
𝐶1+𝐶2

. 

 پیش گزارش )طراحی اسیالتور( -7-2

با استفاده از روش ماتریس ادمیتانس مدار اسیالتور فوق را تحلیل کنید و فرکانس و شرط نوسان را   -1

 مقادیر بدست آمده  از روش مقاومت منفی مقایسه کنید. بدست آورید و با 

 را طبق مراحل زیر طراحی کنید.  18با توجه به تحلیل های  انجام شده،  اسیالتور مدار شکل   -2

I.   با فرض اینکه𝐿 = 0.2 𝜇𝐻    و𝑓0 = 100 𝑀𝐻𝑧     و𝐶1 = 𝐶2     مقدار𝐶1 , 𝐶2   .را بدست آورید 
II.   2یک جریان مناسب یرای ترانزیستور در محدوده ی𝑚𝐴 < 𝐼𝑐 < 10𝑚𝐴     انتخاب کنید و از

 را محاسبه کنید.   rرا بدست آورده حداکثر مقدار مجاز برای مقاومت    𝑔𝑚روی آن  

III.  ولت باشد ، مقادیر مقاومت های  5با فرض اینکه ولتاژ بیس𝑅1, 𝑅2, 𝑅𝐸 .را محاسبه کنید 

IV.  خازن های کوپالژ𝐶𝐶1, 𝐶𝐶2    اهم    10را برای فرکانس مورد نظر طوری بدست آورید که راکتانس

 نشان دهند.

V.   با فرض اینکه برای سلف𝐿   0.5از سیم الکی به ضخامتmm  5و قطر سطح مقطعmm   استفاده

شود تعداد دور های سیم پیچ سلف را در حالت بدون هسته با استفاده از رابطه ی  ارائه شده در  

 آزمایش های قبلی بدست آورید.
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مقادیر المانها را براساس ببندید و خروجی را بدست آورید.    ADSمدار طراحی شده را در نرم افزار   -3

خروجی را بدست  سیگنال  کنید و با استفاده از نرم افزار  نزدیکترین المان موجود در آزمایشگاه انتخاب  

 آورید.  

 چیست؟  𝑅𝐹𝐶2:  دلیل استفاده از  1سوال

 : چرا کلکتور مستقیما به خط تغذیه متصل نمی شود؟ 2سوال 

 مونتاژ قسمت اسیالتور مدار  -7-3

،  ) بدون در نظر گرفتن بخش مربوط به دیود های ورکتور و مقاومت های بایاس آنها  18مدار شکل   -1

 ( ببندید.  C0همچنین خازن 

 را اندازه بگیرید.( BE)ولتاژ بایاسینگ مدار را کنترل کنید. CC1با قطع خازن  -2

و شرط    متر اندازه گیری کنید   RLCسلف طراحی شده را بپیچید و مقاومت داخلی آن را با استفاده از   -3

 نوسان مدار را چک کنید.

گیری کنید    اندازه   از کلکتور   فرکانس مترفرکانس نوسان مدار را توسط  را وصل کنید و    CC1خازن   -4

 قرار دهید. MHz 106-100و با تغییر فاصله ی حلقه های سلف آن را در محدوده ی 

داده و توسط اسیلوسکوپ دامنه ی آن را اندازه  قرار    𝐶0به جای  خروجی  اهم در    75یک مقاومت بار   -5

 . کنید گیری 

 

  



 آزمایش هفتم 

34 

 

                    

 

 

 آزمایش هفتم و هشتم  PCB 19شکل  

 



 آزمایش هشتم 

35 

 

 ( FMمدوالتور  اسیالتور کنترل شده با ولتاژ و آزمایش هشتم )

 آزمایش تئوری  -8-1

است که می تواند در محدوده   FMبه عنوان یک مدوالتور  VCOهدف از انجام این آزمایش طراحی یک 

این اسیالتور با تکمیل مدار آزمایش قبل پیاده سازی می شود.   کار کند .    107MHzتا   88ی فرکانسی  

VCO    در واقع یک اسیالتور است که طی یک  مکانیزم فرکانس خروجی آن با توجه به ولتاژ ورودی تغییر

زمانی که می خواهیم فرکانس خروجی مدار با توجه به ولتاژ بایاس ورودی تغییر کند بایستی از  .  می کند 

اعمال شده به ان می    دیود ورکتور استفاده کنیم. در دیود ورکتور ظرفیت دوسر آن تابع از ولتاژ معکوس 

باشد. دیود های ورکتور را می توان به صورت سری مطابق شکل زیر به مدار اضافه کرد. استفاده از دو  

دیود ورکتور عالوه بر اینکه رسیدن به ظرفیت های خازنی کوچکتر در ولتاژ های با التر را فراهم می کند  

وسیعتری داشت( اعوجاج و اثر خازن های نشتی را    ) که با استفاده از آن می توان رنج تغییرات فرکانس

فرکانس   می گیرند و با توجه به رابطه ی   کاهش می دهد. دو ورکتور سری به صورت موازی با سلف قرار

 نوسان خروجی را تغییر می دهند.

 پیش گزارش   -8-2

 اهم نشان دهد.  10را مقدار قراری دهید که در فرکانس صوتی مقدار   CC3خازن  -1

 در مورد دیود ورکتور تحقیق و گزارشی ارائه کنید.   -2

داشته     FMبرای انجام این آزمایش الزم است هرگروه یک هندزفری و یک موبایل مجهز به رادیو  □

 باشند. 

 دستور کار   -8-3

قبل مطمئن شدید دیود های ورکتور را به همراه    آزمایشزمانی که از صحت عملکرد مدار اسیالتور در   -1

 مدار بایاس آنها ببندید.

را بدست اوریم. برای اینکار سیگنال  VCOدر این مرحله از آزمایش می خواهیم منحنی مشخصه ی   -2

از مدار کمکی نشان داده    ’Aنقطه    آزمایش قبلاز مدار  Aنقطه ی    رصوتی را از مدار قطع کنید و د

 شده در شکل زیر را وصل کنید.

 

 

 

 

 : تعیین دامنه سیگنال ورودی 20شکل   
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ود ها را  یع یک پتانسیومتر است که می تواند ولتاژ معکوس قرار گرفته بر روی دمدار کمکی در واق 

  Aسومتر ولتاژ نقطه ی  تنظیم و برا ساس آن ظرفیت دیود ها را تغییر دهد. در هر مرحله با تغییر پتان

را با استفاده از ولتمتر اندازه گیری کنید و به ازای آن فرکانس خروجی را بدست آورید. به این ترتیب  

 را بدست اورید. VCOمی توانید مشخصه ی فرکانس ولتاژ 

قرار گیرد. اگر اینطور نبود با جابجا کردن حلقه   100MHzفرکانس خروجی بایستی در محدوده ی   -3

 های سلف به این حدود برسید.

قرار می    100MHzحول    75KHz±محدوده ی ولتاژی که در آن فرکانس خروجی با حاشیه ی   -4

و آن را به مدار اضافه    منه ی سیگنال صوتی را بدست آوردهگیرد را بدست آورید  وبر اساس آن دا

 کنید.

برای حذف    اهم را برداشته و   75)مقاومت  به خروجی مدار وصل کنید.  75cmول  سیم مسی  به ط  -5

 ( .مطابق شکل از آنتن به زمین وصل کنید  c0به جای آن خازن  نویز فرکانس باال

موجود در آزمایشگاه    FMرادیو    کامل می شود. حال با استفاده از   FMدر این حالت فرستنده ی (   -6

 یافت کرده و بشنوید) به صورت یک بوق ممتد( گوشی همراه سیگنال ارسالی را در یا

با استفاده از میکروفن و تقویت کننده ی صوتی مطابق شکل می توانید صدای خود را در باند مورد   -7

 نظر بشنوید. 

 بشنوید.  FMبا استفاده از گیرنده ای که قبال ساخته اید سیگنال را از گیرنده  -8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


