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هماهنگ بوده و به عالوه،امكانات آزمايشگاهي كه پيش رو داريد به نحوي آماده شده است تا باكاردستور
سازي عمليدر كنار پيادهراسازي مدارافزارهاي تحليل و شبيههاي فراوان نرمستفاده از قابليتامكان ا
تواند به عنوان يك آزمايشگاه مجازي به خدمت گرفتهافزاري ميهاي نرماين قابليت .دفراهم سازمدارات

  .شود

صورت موضوعي انجام شده است و ممكن است زمان مورد نياز برايهها ببندي آزمايشتقسيم
به اين اهريزي براي انجام آزمايشبنابراين الزم است در هنگام برنامه. هاي مختلف، متفاوت باشدآزمايش

  .موضوع توجه شود

 »پپيوست« و »پيوست ب«در. هادي ارائه شده استهاي نيمهنحوه نامگذاري المان »پيوست الف«در
  . ها آمده استو خازنهامقاومتاطالعات جامعي در مورد

  

  

                     علي مالكي                                                                                          

89پاييز                                                                                            
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  مقررات آزمايشگاه
به. كليه دانشجويان بايد راس ساعت اعالم شده در برنامه درسي، در آزمايشگاه حضور يابند.1

براي. ز پانزده دقيقه تاخير داشته باشند اجازه انجام آزمايش داده نخواهد شددانشجوياني كه بيش ا
  .گيرداي تعلق نميآزمايشهايي كه دانشجو انجام نداده است نمره

  .براي انجام آزمايشهاي معوقه به علل موجه، يك جلسه جبراني در پايان ترم برگزار خواهد شد.2
كه(مطالعه نموده و موارد تئوري آن راآزمايش را قبالركار مربوط به هردانشجويان موظفند دستو.3

گزارش، قبل از شروععنوان پيشههمراه تحليل كامپيوتري، بهب) باشدشامل تحليل و طراحي مي
  .آزمايش ارائه نمايند

رسيده وآزمايشگاهاستادبه تأييددر همان جلسهآمده بايدبه دستپس از انجام آزمايش، نتايج.4
  .ددتحويل گر

  .هر گروه موظف است يك گزارش تهيه و تحويل نمايد.5
كارهايي كه بااز گزارش. كار بايستي حداكثر يك هفته پس از اتمام آزمايش تحويل شودگزارش.6

بديهي است حداكثر زمان. گرددازاي هر روز تاخير يك نمره كسر ميهتأخير تحويل داده شوند، ب
  .باشدروز مي20تاخير

  :مل موارد زير خواهد بودكار شاگزارش.7
  هدف آزمايش•
  نحوه طراحي، محاسبات و توضيحات مورد نياز•
  )يا تصاوير ثبت شده در آزمايشگاهافزارها توسط نرمترسيم منحني(نتايج آزمايش•
  )همراه توضيحات و نكات مورد نيازهب(سازينتايج شبيه•
در صورت اختالف. رت يك جدولصوهسازي بارائه نتايج تئوري، عملي و شبيه(گيرينتيجه•

.)علت را بررسي كنيد
  مراجع•

  :باشدارزيابي دانشجويان در درس آزمايشگاه بر اساس موارد زير مي
  كارگزارش•
  امتحان تئوري•
  امتحان عملي•
گزارش در ابتداي جلسه ، تسلط كافي بر عملكرد مدار،ارائه پيش(كيفيت كار در آزمايشگاه•

  ).يابيل در عيبتميز بستن مدار و استقال
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  هاكنندهتيدبك در تقويف:  1آزمايش
  .بررسي خواص فيدبك منفي و مطالعه پايداري سيستم استش،ين آزمايهدف از ا

  يسر -دبك ولتاژيف
. را در نظر بگيريد 1مدار شكل
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  سري -ي دو طبقه با فيدبك ولتاژمدار تقويت كننده  1شكل

. مدار بدون فيدبك را تحليل كنيد. شودمدار بدون فيدبك تبديل ميبهمدار،Rfپوشي از مقاومتبا چشم
- تقويتدر :آزمايشبدوني ولتاژ تقويت كننده،براي اين منظور الزم است نقاط كار ترانزيستورها، بهره

كننده شكل باال، ابتدا نقاط كار ترانزيستورها وگين ولتاژي، مقاومت ورودي، مقاومت خروجي و فركانس
  ).hfe=170β=براي هر دو ترانزيستور  فرض كنيد(كننده بدون فيدبك را حساب كنيدايين تقويتقطع پ

پس از تعيين مقدار. گرددAvf=200را طوري تعيين كنيد كه گين ولتاژي مدار با فيدبك برابرRfمقاومت -
Rfكننده، با تشكيل تقويتA'vنس قطع پايينگين ولتاژي، مقاومت ورودي، مقاومت خروجي و فركا

  .فيدبك را حساب كنيدكننده باو تقويتA'vكنندهتقويت

تشكيل(مدار را ابتدا بدون برقراري فيدبك مونتاژ كنيد و با قرار دادن اثر بار فيدبك در ورودي و خروجي -
ونقاط كار ترانزيستورها، گين ولتاژي، مقاومت ورودي، مقاومت خروجي،پس از كنترل)A'vكنندهتقويت

  .گيري كرده و با مقادير تئوري مقايسه كنيدرا اندازهA'vكنندهفركانس قطع باال و پايين تقويت
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گيري كرده و با مقادير تئورييدبك را برقرار كنيد و مشخصات باال را با وجود فيدبك اندازهفاكنون-
  .ي در دو حالت اخير توجه كنيدگيري شده كرده و با مقادير تئوربه اختالف مقادير اندازه. مقايسه كنيد

كنندهكننده بدون فيدبك، با در نطر گرفتن اثر فيدبك و تقويتآزمايش فوق را در حالت تقويت: سازيشبيه
سازي را با نتايج عملي وشده، نتايج شبيهگيري پارامترهاي خواستهپس از اندازه. سازي كنيدبا فيدبك شبيه

  .تئوري مقايسه نماييد

  چرا؟كند؟گين مدار تغيير مي+ Vccآيا با تغيير ولتاژ تغذيه: سوال

- Vcc را ازV 12بهV10برده و تغييرات نسبيA'vوAvfرا بدست آوريد و مقايسه كنيد.  

سازي را با نتايج عملي و تئوري مقايسهنتايج شبيهسازي كرده واين بخش از آزمايش را شبيه: سازيشبيه
  .نماييد

حالت قطع و(به نزديك شكستA’vكنندهنال ورودي را افزايش دهيد تا خروجي تقويتدامنه سيگ-
با برقراري فيدبك، اثر آن را بر روي اعوجاج شكل). ايجاد اعوجاج در شكل موج خروجي(برسد) اشباع

  .موج خروجي بررسي كنيد

گيري وفيدبك اندازهماكزيمم سيگنال سينوسي بدون اعوجاج خروجي را در حالت بدون فيدبك و با -
شكل موج سيگنال خروجي طبقه اول را در اين حالت بررسي كرده و كاهش اعوجاج به. مقايسه كنيد

  .وسيله فيدبك را به طور فيزيكي تحليل كنيد

آنها با مقادير قبلي تفاوت زيادي داشته باشد عوضhfeترانزيستورهاي مدار را با دو ترانزيستور ديگر كه -
گيري واندازهAvfوA'vهايكنندهغيير گين ولتاژي و مقاومت ورودي را براي هر يك از تقويتكنيد و ت

  .مقايسه كنيد

بروز(مقدار فيدبك را افزايش دهيد و مالحظه كنيد كه ممكن است مدار ناپايدار شودRfبا كاهش مقدار -
  .ها را تحليل كنيدايجاد نوسان). باالهاي فركانسنوسان

سازي را با نتايج عملي و تئوري مقايسهنتايج شبيهسازي كرده واين بخش از آزمايش را شبيه: سازيشبيه
  .نماييد

پس از پايدار). هاقطع نوسان(كننده، سيستم را به حالت پايدار درآوريدبا ترميم مشخصه فركانسي تقويت -
  .نيدگيري ككردن مدار، بار ديگر فركانس قطع باالي مدار را اندازه
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با اعمال يك سيگنال مربعي با فركانس. توان پايداري مدار را بررسي كردبه كمك سيگنال مربعي نيز مي -
، پاسخ خروجي را با مقادير مختلف فيدبك)يابيديا فركانس مناسب ديگري كه خود مي(KHz50تقريبي

  .بررسي كرده و اثر جبران فركانس را بر روي آن مشاهده كنيد
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  توانيكنندهتيتقو: 2آزمايش
بدون ترانسفورماتور خروجيABكالس1پولپوشتوانيكنندهطراحي يك تقويتهدف از اين آزمايش،

فيدبك، اينيو برقراري حلقه2كنندهتقويتسپس با قرار دادن يك طبقه پيش. و مونتاژ و تنظيم آن است
  .شودكننده كامل ميتقويت

  3اندازي راهطبقهپول وپوشيطبقهيطراح 1-2
كننده با يكاين تقويت. كنيمطراحيPL=5wو توان خروجيΩRL=8براي بارايكنندهتقويتخواهيميم

ارايه شدهتوانيد يكي از دو طرحآزمايش ميبراي. كندميكارمنبع تغذيه و در نتيجه با يك خازن خروجي
  . را انتخاب نماييد 2و 1هايدر شكل
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 )NPNوPNP(ترانزيستورهاي توان از نوع مكملكه در آن،1يهح شمارطر  1شكل

  .باشندمي
                                                                                                                                                       
1  Push-Pull power amplifier 
2  Pre-amplifier 
3  driver 
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R1

RL

8ohm (5W)
V i +

Vo

0

R2

D1

D1N4001

Rc

D2

C'

Q1

Q2N3904

Re4

0.5ohm (1/2W)

Re3

0.5ohm (1/2W)
+

Q4

BC160

0

Co=1000uF

Vcc

Q3

Q2N3055

Re1

r

Ci
Q5

Q2N3055

Q2
BC140

0  
 .هستندNPNترانزيستورهاي توان هر دو از نوعكه در آن، 2يهطرح شمار  2شكل

  چيست؟و ديودهاي سري با آنrنقش مقاومت: 1سوال

  .ست؟ توضيح دهيدبا يك ديود چيrنظر شما در مورد جايگزين كردن مقاومت: 2سوال

يك مقاومت مناسبباو ديودهاي سري با آنrنظر شما در مورد جايگزين كردن مقاومت: 3سوال
  .چيست؟ توضيح دهيد

  اهم در مدار چيست؟ 5/0هاينقش مقاومت: 4سوال

 .نقاط قوت و ضعف هر كدام را ليست كنيدبا بررسي دقيق دو طرح پيشنهادي،: 5سوال

ي ولتاژ و جريان خروجيبا توجه به بيشينه توان خروجي، مقادير بيشينه. ا انتخاب نماييديكي از دو طرح ر
به توان، جريان و. انداز را طراحي نماييدي راهرا محاسبه نموده و بر اساس آن، مقدار ولتاژ تغذيه و طبقه

  .قابل تحمل هر يك از ترانزيستورها توجه داشته باشيديبيشينهولتاژهاي

توان منبعنقاط كار، حداكثر توان خروجي،. نماييدسازيرا شبيهشدهيحامدار طر: 1سازيشبيه
ي تقويت كننده، مقاومت ورودي، فركانس قطع پايين واعوجاج تقاطعي، بهرهتغذيه، راندمان،

  .سازي بررسي گرددفركانس قطع باال از جمله مواردي است كه الزم است در شبيه
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جريان مصرفي منبع تغذيه در حالت بدون، آن را تغيير دهيد تاrبراي تنظيم پتانسيومتر. نيدمدار را مونتاژ ك
داراي كمترينبيشينهدر حالت سيگنال4تقاطعياعوجاج ،رسيده و در عين حالكمترين مقدارسيگنال به
  .مقدار باشد

در اين صورت با قرار دادن. فركانس باال مشاهده گرددهايمولفهممكن است مدار ناپايدار شده و
مدار را ترميم كرده و مدار رايمشخصه فركانس ،)حدود چند صد پيكوفاراد(’Cسازخازن جبران
  .پايدار كنيد

گيري توان ماكزيمم و توان مصرفي منبع تغذيه، راندمانماكزيمم توان را دو سر بار برقرار كنيد و با اندازه
  .كنيدمدار را تعيين

  .ي ولتاژ مدار را تعيين كنيدي ولتاژهاي ورودي و خروجي، بهرهيري دامنهگبا اندازه

  .گيري كنيداندازهPL(max)= 5wرا در شرايطكنندهپهناي باند تقويتفركانس قطع باال و پايين،گيريبا اندازه

  كاهش اعوجاجيدبك برايفيو برقراركنندهتقويتپيشيطراح 2-2
توانيد از طرحبراي اين منظور مي. ي ولتاژ به ورودي مدار اضافه نماييمكنندهتقويتخواهيم يك پيشمي

  .يا هر طرح مناسب ديگر استفاده كنيد 3پيشنهادي شكل
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  كنندهتقويتطرح پيشنهادي براي مدار پيش  3شكل

                                                                                                                                                       
4  Cross-over distortion  
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  بر عهده دارند؟ 3چه نقشي در طرح مدار شكل) CوR(5مقاومت و خازن دكوپل: 6سوال

را كوچك انتخاب كنيد تاRe1مقاومتتوجه داشته باشيد كه الزم است. كننده را طراحي كنيدقويتتپيش
  .ي ولتاژ تقويت كننده كاهش نيابدبهره

 .كننده را بررسي نماييدتقويتسازي مدار طراحي شده، درستي عملكرد پيشبا شبيه: 2سازيشبيه

پول، و برقراري فيدبكانداز و پوشكننده، راهويتتقسازي مدار شامل پيشبا شبيه: 3سازيشبيه
در. ي خروجي بررسي كنيدمناسب، اثر فيدبك را بر اعوجاع تقاطعي و اعوجاع سيگنال بيشينه

، اعوجاجپس كردن مقاومت و يكي از ديودهاي سري با آنگردد با بايمورد اول، پيشنهاد ميبررسي
موجدر هر دو مورد، شكل  .تر قابل انجام باشديدبك راحتتقاطعي را افزايش دهيد تا بررسي اثر ف
  .تقويت كننده را مالحظه و تحليل نماييدولتاژ كلكتور و اميتر ترانزيستور پيش

پول باي پوشكنندهخروجي تقويتسپس مسير فيدبك را از. كننده، مدار را كامل كنيدتقويتبا مونتاژ پيش
  .كنيدحدود چند هزارم برقراریβمقدار

، كمي اعوجاج)و در صورت نياز، به همراه يكي از ديودهاي سري با آن(rپس كردن مقاومتبا باي
سپس اثر برقراري فيدبك را در كاهش اعوجاج تقاطعي خروجي مورد. تقاطعي در خروجي ايجاد نماييد

  .دو حالت يك اندازه باشدها دري سيگنالدقت كنيد كه براي مقايسه الزم است دامنه. ارزيابي قرار دهيد

  .كننده را مشاهده و ثبت كنيدتقويتموج ولتاژهاي اميتر و كلكتور ترانزيستور پيشدر اين شرايط، شكل

ي ورودي را افزايش دهيد تادامنه. پس، مدار را به وضعيت قبلي خود بازگردانيدبا برداشتن اتصال باي
بيشينه رااهش اعوجاج سيگنالايط، اثر فيدبك در كدر اين شر. بيشينه سيگنال خروجي مشاهده گردد

  .بررسي كنيد

  .كننده را مشاهده و ثبت كنيدتقويتموج ولتاژهاي اميتر و كلكتور ترانزيستور پيشدر اين شرايط نيز، شكل

كننده را در دو حالت به طورتقويتموج ولتاژ كلكتور ترانزيستور پيشاثر فيدبك روي شكل: 7سوال
  .ليل كنيدكيفي تح

                                                                                                                                                       
5  decouple 
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١٠

  دبكيبه كمك اثر فيپل در خروجيكاهش اثر ر 3-2
استفاده كرده و در حالت بدون فيدبك اثرVcc+از خروجي يكسوساز زير كه داراي ريپل است به عنوان

اكنون فيدبك را برقرار كرده و اثر ريپل. ريپل را بر روي شكل موج سيگنال خروجي ماكزيمم مشاهده كنيد
  .حالت بدون فيدبك مقايسه كنيدرا مشاهده و با

سازي را با نتايج عملي و تئوري مقايسهو نتايج شبيهسازي كردهشبيهآزمايش فوق را: سازيشبيه
  .نماييد
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١١

  dcيكنندهتيتقو–اختالفيكنندهتيتقو : 3آزمايش
dcيكنندهقويتهاي اختالف و تبديل آن به يك تكنندهتقويتيطراحي و مقايسههدف از اين آزمايش،

  .است

  تريي اختالف با مقاومت در امكنندهتيتقو 1-3
، با درBCY87يا يك ترانزيستور) تا حد امكان مشابه(2N3904با انتخاب دو ترانزيستور ،1در مدار شكل
در6ي نوسانبيشينهدست آوردنهو بIc=1mAهاي مدار را برايمقاومت،Vi1=Vi2=0نظر گرفتن
  .يين كنيدخروجي تع

Rc

V i1

+ V cc= +10

Q1 Q2N3904

V o2

Rc

Re

Q2

V o1

- V EE = -10

V i2

  
  در اميتري اختالف با مقاومتكنندهتقويت  1شكل

را )CMRR(7و ضريب حذف سيگنال مشترك) Ac(ولتاژ مشتركيبهره ،)Ad(ي ولتاژ ديفرانسيليبهره
  .كنيدمحاسبهشدهيحامدار طربراي

ي ولتاژنسيلي، بهرهي ولتاژ ديفرانقاط كار، بهرهكرده ويسازهيشبشده راطراحيمدار :1سازيشبيه
  .گيري كنيداندازهمشترك و ضريب حذف سيگنال مشترك را

گيريي ولتاژ مشترك را اندازهي ولتاژ ديفرانسيلي و بهرهبهرههاي مناسب،مدار را بسته و با اعمال سيگنال
  .كنيدگيري شده، ضريب حذف سيگنال مشترك را محاسبهبر اساس مقادير اندازه. نماييد

با قرار دادن ،)offsetوجود(VO1وVO2است، در صورت وجود اختالف بينVi1=Vi2=0لتي كهدر حا
  .را جبران كنيدآفست،Reيك پتانسيومتر با مقدار كم در محل اتصال اميترها و مقاومت

                                                                                                                                                       
6 maximum swing 
7 Common Mode Rejection Ratio (CMRR) 



                 2آزمايشگاه الكترونيك           انشگاه سمنان       د

١٢

   .براي بخش بعدي آزمايش الزم است اين پتانسيومتر از مدار خارج گردد

  تريان در اميمنبع جري اختالف باكنندهتيتقو 2-3
  .طراحي كنيدI=2mAرا براي 2مدار منبع جريان شكل

  
  .1-3ي اختالف شكلكنندهشماتيك مدار منبع جريان جهت بهبود تقويت  2شكل

يكننده، مدار تقويتطراحي شدهبع جريانبا مدار من1در مدار شكلReبا جايگزين كردن مقاومت
ي ولتاژ مشترك و ضريبي ولتاژ ديفرانسيلي، بهرهمدار بهبود يافته، بهرهبراي .اختالف را بهبود بخشيد

  .حذف سيگنال مشترك را محاسبه كنيد

نيد و پس از اطمينان از صحت عملكرد مدار منبعسازي كرا شبيهبهبود يافتهمدار: 2سازيشبيه
- را اندازهگنال مشتركو ضريب حذف سيي ولتاژ مشتركي ولتاژ ديفرانسيلي و بهرهبهرهجريان،

. كنيدگيري

ولتاژيولتاژ ديفرانسيلي و بهرهيبهره. ببنديدReمدار منبع جريان طراحي شده را به جاي مقاومت
  .را محاسبه نماييدCMRRسپس. گيري كنيدمشترك را اندازه

  8dcي سطحر دهندهييتغ 3-3
dcسطحيتوان از مدار تغيير دهندهمي ،dcيكنندهبه يك تقويت2كننده آزمايشتبديل تقويتيبرا

نيز برابر) Vo(خروجي، ولتاژVi1=Vi2=0به ازايكنيد كهيحامدار را طوري طر. دنمواستفاده 3شكل
  .صفر شود

                                                                                                                                                       
8 Level shifter 



                 2آزمايشگاه الكترونيك           انشگاه سمنان       د

١٣

Vo

-10 V

+10 V

Vo2
Q4

Q2N3906

Rc4

Re4

  
  .ي اختالفبراي تقويت كنندهdcي سطحمدار تغيير دهنده  3شكل

شود؟فته مياي گكنندهبه چه تقويتdcيتقويت كننده: 1سوال

. را محاسبه نماييدdcسطحيولتاژ مدار تكميل شده با تغيير دهندهيبهره: 2سوال

 3شكلdcي سطحكه با مدار تغيير دهنده2ي اختالف شكلمدار تقويت كننده: 3سازيشبيه
يهو بهر10خروجي9نقاط كار ترانزيستورها، ولتاژ آفست. سازي نماييدتكميل شده است را شبيه

راacوdcهايموج ولتاژ خروجي به ازاي وروديهمچنين شكل. گيري نماييدولتاژ مدار را اندازه
  .مشاهده و بررسي نماييد

گيري كرده و آنولتاژ آفست خروجي را اندازه. را در تكميل مدار قبل ببنديدdcي سطحمدار تغيير دهنده
  .گيري نماييدرا اندازهقاومت خروجي مدارو مي ولتاژبهرهسپس .سازي نماييدرا جبران

  انيي سطح با استفاده از منبع جرر دهندهييتغ 4-3
Q6بيس ترانزيستور. دنمواستفاده 4شكلdcسطحيدهندهمدار تغييرتوان ازمي 3شكلجاي مدار هب

  .انتخاب كنيدQ3را چند برابر جريانQ6متصل كنيد و جريانQ3را به بيس ترانزيستور) منبع جريان(

   .نيز برابر صفر شودVoاست خروجيVi1=Vi2=0وقتيكنيد كهيحاطرچنانمدار را

 4شكلdcي سطحكه با مدار تغيير دهنده 3-2بخشي اختالفكنندهمدار تقويت: 4سازيشبيه
ي ولتاژرهنقاط كار ترانزيستورها، ولتاژ آفست خروجي و به. سازي نماييدتكميل شده است را شبيه

را مشاهدهacوdcهايموج ولتاژ خروجي به ازاي وروديهمچنين شكل. گيري نماييدمدار را اندازه
 .و بررسي نماييد

                                                                                                                                                       
9 offset 

 .گرددولتاژ آفست خروجي به ولتاژ خروجي به ازاي ورودي صفر اطالق مي10
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١٤

  
  .با استفاده از منبع جريانdcي سطحمدار تغيير دهنده  :4شكل

  .يدقبلي ببندdcي سطحرا به جاي مدار تغيير دهنده 4شكلdcي سطحمدار تغيير دهنده

ي ولتاژ و مقاومتبهرهسپس .سازي نماييدگيري كرده و آن را جبرانولتاژ آفست خروجي را اندازه
 .گيري نماييدخروجي مدار را اندازه

وآفستاثر آن را روي مقدار ولتاژ ،Vi2ورودي و) Vo(با برقراري فيدبك منفي مقاومتي بين خروجي
  .سيگنال بررسي كنيديبيشينهاعوجاج شكل موج خروجي در حالت

  



                 2آزمايشگاه الكترونيك           انشگاه سمنان       د

١٥

  ياتيعمليهاكنندهتيتقويات اصلمشخصيريگاندازه:  4آزمايش
كننده عملياتي، نظير بهره ولتاژ مدار باز،گيري مشخصات اصلي يك تقويتاندازههدف از اين آزمايش،

  .باشدميslew rateفست، فركانس قطع و ضريبآولتاژ

اطالعاتباشد كهمي) MC741،UA741،LM741نظير(741از نوعمورد بررسيي عملياتيتقويت كننده
  .به دست آوريدي اطالعات سازندهتوانيد از برگهفني آن را مي

  .را از اينترنت برداريد و مطالعه نماييد741ي عملياتيي اطالعات تقويت كنندهبرگه

   )Voffset(و ولتاژ آفست) G0(ي ولتاژ مدار بازن بهرهييتع 1-4
گيريفست و تغييرات حرارتي آن، اندازهآبه علت بهره ولتاژ بسيار باال، وجود ولتاژدانيديهمانطور كه م

استفاده 1توان از مدار شكلمي،G0گيريبه منظور اندازه. عملي نيست )G0(مستقيم بهره ولتاژ مدار باز
-ي عملياتي ميكنندهاين تقويت. (كندا ايفا مير11ي عملياتي دوم، نقش بافركنندهدر اين مدار، تقويت. نمود

  ).ها نيستOpAmpو لزومي به يكسان بودنو يا هر نوع ديگري باشد741از نوعتواند

  
ي ولتاژ مدار باز و ولتاژ آفست تقويتگيري بهرهمدار مورد استفاده براي اندازه  1شكل
گردد ومشاهده ميدر سمت چپي عملياتي مورد بررسيتقويت كننده .ي عملياتيكننده

 .تواند از هر نوعي باشدكند ميي عملياتي سمت راست كه نقش بافر را بازي ميكنندهتقويت
سازي فركانسي، جبران'Cتوانيد با اضافه كردن خازندر صورت بروز ناپايداري در مدار، مي

  .نماييد

                                                                                                                                                       
11  buffer 
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١٦

ولي براي عملكرداندمشخص نشده 1در شكلي عملياتيهاكنندهي تقويتتغذيهخطوط: هشدار
  .صحيح مدار الزم است تغذيه برقرار گردد

  .ها را در حد امكان دقيق انتخاب كنيدمقاومت: هشدار

  .ي زير انجام گرددي ولتاژ مدار باز الزم است مراحل دوگانهبراي به دست آوردن ولتاژ آفست و بهره

كنندهبين دو تقويتمنفيبه علت حلقه فيدبك. كنيموصل مي) صفرولتاژ(زمينبهرا'vابتدا: ي اولمرحله
در نتيجه. خواهيم داشت Vo ≈ 0،سمت راستOpAmpهاي وروديپايهجرياننظر بودنقابل صرف و

،ترگيري دقيقبراي اندازه). VR ≈ Voffset(نشانگر ولتاژ آفست ورودي خواهد بودRولتاژ روي مقاومت
راVRو به كمك آن، ولتاژ )ناميمميV1كه در اين حالت آن را( هگيري نموداندازهراVولتاژمقدار

  .كنيمميمحاسبه
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بهاولتاژ مدار باز ريره، ولتاژ آفست ورودي و بهي فوقمراحل دوگانهسازيبا شبيه: 1سازيشبيه
  .ددست آوري

ي دومسپس با انجام مرحله. گيري نماييدرا اندازهV1ي اول آزمايش، ولتاژبا انجام مرحله. مدار را ببنديد
يره، ولتاژ آفست ورودي و بهگيري شدهاستفاده از مقادير اندازهبا. گيري كنيدرا اندازهV2آزمايش، ولتاژ

  .به دست آوريدولتاژ مدار باز را
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١٧

  در حالت مدار بازOpAmpن فركانس قطعييتع 2-4
در اين قسمت از آزمايش،. دهدرا نشان مي-100يبا بهرهايكنندهي غيرمعكوسكنندهتقويت2شكل

كننده، تخميني از فركانس قطع بااليي غيرمعكوسكنندهگيري فركانس قطع تقويتقصد داريم با اندازه
  .وريمي عملياتي به دست آكنندهتقويت

  
كننده به منظوري غيرمعكوسكنندهي عملياتي در آرايش تقويتكنندهتقويت  2شكل
  .ي عملياتيكنندهگيري فركانس قطع تقويتاندازه

)( 2ي شكلكنندهنشان دهيد با داشتن فركانس قطع تقويت: 1سوال ) .Ampcf (ي ولتاژ حلقهو بهره
)(ي عملياتيكنندهتوان فركانس قطع باالي تقويتمي) 0G(تيي عملياباز تقويت كننده )OpAmpcf( 

  .را به صورت زير تعيين نمود

( ) ( ) .
0

100
AmpcOpAmpc f

G
f ≈  

گيري نموده و به كمك آن،، فركانس قطع مدار را اندازه2سازي مدار شكلبا شبيه: 2سازيشبيه
  .ي عملياتي را محاسبه نماييدكنندهتفركانس قطع تقوي

با استفاده از مقادير به دست آمده. گيري نماييدفركانس قطع باالي مدار را اندازه. را ببنديد 2مدار شكل
يكنندهي عملياتي، فركانس قطع تقويتكنندهي ولتاژ حلقه باز تقويتبراي فركانس قطع باالي مدار و بهره

   .ييدعملياتي را محاسبه نما

  .مدار را باز نكنيد تا در بخش بعد نيز از آن استفاده نماييد

  سازي آنگيري ولتاژ آفست ورودي و جبراناندازه
توانيد در خروجي ولتاژمي) كنيدبه زمينراورودي(اگر ولتاژ ورودي را صفر كنيد ،2شكلدر مدار

  .گيري نماييدآفست را اندازه
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١٨

گيري شده در بخشگيري شده در اين بخش همان ولتاژ آفست اندازهزهآيا ولتاژ آفست اندا :2سوال
است؟نخست اين آزمايش

  .گيري نماييدبا ورودي صفر، ولتاژ آفست خروجي را اندازه 2سازي مدار شكلبا شبيه: 3سازيشبيه

- اندازهمقدار ولتاژ آفست خروجي را) صفر كردن ورودي(در مدار بخش قبل، با اتصال ورودي به زمين

 .نماييدگيري

، ولتاژ آفست3تكميل مدار به صورت نشان داده شده در شكلتوان بامي741ي عملياتيكنندهتقويتدر
افست خروجي راولتاژبا تنظيم پتانسيومتر،مدار را تكميل نماييد و .را جبران نمودخروجي) انحراف(

  .جبران نماييد

  
  .سازي ولتاژ آفست خروجيجبرانبه منظور 2تكميل مدار شكل  3شكل

  )يرات در خروجييحد سرعت تغ(Slew Rateضريبنييتع 3-4
-دهد كه قصد داريم از آن براي اندازهنشان مي12ي عملياتي را در آرايش بهره واحدكنندهتقويت 4شكل

   .ي عملياتي استفاده نماييمكنندهتقويتSlew Rateگيري ضريب

10ولت و فركانس 5يورودي موج مربعي با دامنهه ازايب 4سازي مدار شكلبا شبيه: 4سازيشبيه
راSlew Rateموج ورودي مشاهده كرده و ضريبموج خروجي را به همراه شكلكيلوهرتز، شكل

  .نماييدمحاسبه

                                                                                                                                                       
12  Unity Gain 
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١٩

  
گيري ضريبي عملياتي در آرايش بهره واحد به منظور اندازهكنندهتقويت  4شكل

Slew Rateي عملياتيكنندهتتقوي.  

با. كيلوهرتز به ورودي اعمال نماييد10ولت و فركانس 5يموجي مربعي با دامنه. را ببنديد 4مدار شكل
  .گيري نماييداندازهV/µSرحسبرا بSlew Rateموج خروجي، ضريبشكلبررسيمشاهده و

. جايگزين كنيدLF356ياLH0024مانندتريعملياتي سريعكنندهرا با تقويت741ي عملياتيكنندهتقويت
  .گيري نماييدرا براي آن اندازهSlew Rateبا بررسي مجدد شكل موج خروجي، ضريب

موج خروجيكيلوهرتز به بررسي شكل100ولت و فركانس 5يسپس، با اعمال ورودي سينوسي با دامنه
 .و عملكرد مدار بپردازيد
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  ياتيعمليهاكنندهتيتقويخطيكاربردها:  5آزمايش
  .هاي عملياتي استكنندهتقويتخطيياز كاربردهايبرخيمطالعههدف از اين آزمايش،

  كنندهمدار جمع 1-5
سازي شدهي عملياتي پيادهكنندهدهد كه با استفاده از تقويتاي را نشان ميكنندهمدار جمع1مدار شكل

  .است

  
  ي عملياتيكنندهتقويتكننده با استفاده ازمدار جمع  1شكل

  .به دست آوريد 1ي شكلكنندهي خروجي بر حسب ورودي را براي مدار جمعرابطه: 1سوال

  .را ببنديد 1مدار شكل

. قابل تنظيم متصل نماييدDCرا به منبع ولتاژV2را به مولد سيگنال سينوسي و وروديV1ورودي: الف
و فركانس شكل موج سينوسي ورودي، اثر آن را در خروجيورودي و دامنهDCبا تغيير مقدار ولتاژ

ولت و فركانس يك كيلوهرتز و سيگنال 2يسينوسي با دامنهV1براي شرايطي كه سيگنال. مالحظه نماييد
V2ولتاژDC3 ولت است خروجي را ثبت نماييد.  

در هر يك از. صل نماييدرا به سيگنالي سينوسي متV2را به سيگنال موج مربعي و وروديV1ورودي: ب
  تعبير شما از عملكرد مدار چيست؟. هاي زير، خروجي را مشاهده نموده و ثبت نماييدحالت

21 ff <<

21 ff >>

21 ff ≈

ردن فركانس دوبا نزديك ك. انتخاب كنيدي يكسانبا دامنهرا از نوع سينوسيV2وV1هر دو ورودي: ج
  .ي ضربان را مشاهده نماييدورودي به هم، پديده
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٢١

  اند؟چنين نامگذاري كردهي ضربان را اينچرا پديده: 2سوال

- ي خروجي بر حسب روابط ورودي در اين حالت خاص، علت بروز پديدهبا نوشتن رابطه: 3سوال

  .ي ضربان را توجيه نماييد

سازي نموده وي اين بخش از آزمايش شبيهگانهبا بندهاي سهرا مطابق 1مدار شكل: 1سازيشبيه
 .نتايج را گزارش نماييد

21هايوقتي دو ورودي سينوسي با فركانس: 4سوال ff به مدار اعمال گردد خروجي به>>
سازي اين حالت، خروجي را مشاهدهتوانيد با شبيهمي(مدوالسيون دامنه شباهت خواهد داشت

  تفاوت مدوالسيون دامنه با عملكرد اين مدار در چيست؟). نماييد
: 1بيشتر بدانيد

نامهبيادهيهم دارند پدبهكيكه فركانس نزد )13تُن(ك سادهيدو ارتعاش هارمونيب خطياز ترك
متفاوت داشتهيهاكسان و فركانسياگر دو موج با دامنه ،ترسادهانيبه ب. شوديجاد ميا14ضربان

افتديآن اتفاق مياست كه ضربان رويمجموع آنها موجاندك است،ياختالف فركانسوقتيمياشب
ك و مشابهينزديان خاطر كه دو فركانس به اندازهيزنش است؛ به ايم، صدايشنويو آنچه م

يوقت .ك ارتفاع هستندييك كرده و لذا دارايلر را تحريك نسبت پرده بازيگر هستند، هردو بهيكدي
-پيشوند كه دامنه آنين پرده سبب ميرا در اي، ارتعاشاتشونديفاز مو غيرهمفازهمپيدرپيدو تن

آن بهياست كه بلندين واحدتُهمانندم ،يشنويكه مداييص ،جهيدر نت .شودياد ميكم و زپيدر
دهين پدياستفاده از ا. كندير مييتغ )دو تن اوليهيزان اختالف فركانسيبه مبا تناوبي(متناوبوينرم
اريبسيقيموسيق كردن كوك سازهايدقيبرايقيا در موسيهم فركانس كردن دو موجيبرا
  .استيت و كاربردياهمپر

   ريگمدار انتگرال 2-5
  .دهدگير را نشان ميشماتيك يك مدار انتگرال 2شكل

  .ت آوريدي خروجي برحسب ورودي را براي اين مدار به دسرابطه: 5سوال

                                                                                                                                                       
13  tone 
14  beat 
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٢٢

  ي عملياتيكنندهگير با استفاده از تقويتشماتيك مدار انتگرال  2شكل

هاي موج مربعي و سينوسي مورد مطالعه قراررا ببنديد و عملكرد مدار را به ازاي ورودي2مدار شكل
  ).يو پله اينوسيسيدر دو حالت ورود(ديياثر فركانس را مطالعه نمازيردر مدار شكل. دهيد

سازيدر صورت نياز، اثر آفست را جبران. جود آفست ممكن است عملكرد مدار را مختل نمايدو
  .نماييد

سازي نموده و نتايجهاي سينوسي و موج مربعي شبيهرا به ازاي ورودي 2مدار شكل: 2سازيشبيه
  .را گزارش نماييد

  PIDوPIيمدارها 3-5

ز سيگنال خطا، عالوه بر تقويت معمولي، انتگرال نيز گرفتهگردد كه اب الزم ميلغاهادر كنترل سيستم
سيگنالباشد )وضعيت مطلوب سيستم واختالف بين وضعيت فعلي(سيگنال خطاEبدين ترتيب اگر .شود
  :صورت زير خواهد بودبه16و انتگرالي15هاي تناسبيشامل بخش )گركنترلخروجي مدار(كنترل

∫+= EdtKEKV ipo

 .دهدي فركانسي آن نشان ميهاي مشخصهرا به همراه مجانبPIكنترلاي از يك مدارنمونه 3شكل

                                                                                                                                                       
15 proportional 
16  integral 
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٢٣

                      
  .ي فركانسي آنهاي مشخصهو مجانبPIگرشماتيك مدار كنترل  3شكل

عناصرركانسي وي فمشخصههايي بين مقادير كليدي نمودار مجانببا تحليل مدار، رابطه: 6سوال
  .آوريدمدار را به دست

Hzfبرايرامدار 100
2

1
1 ==

π
ω

  .طراحي نماييد

هرتز چقدر100ي ولتاژ در فركانساگر مدار درست طراحي شده باشد انتظار داريد بهره: 7سوال
  باشد؟

  .كنيدسازي مدار طراحي شده، پاسخ فركانسي مدار را به دست آورده و گزارشبا شبيه: 3سازيشبيه

كيلو هرتز به صورت 3هرتز تا20به طور مثال از(هاي مختلفي ولتاژ را در فركانسمدار را ببنديد و بهره
  . گيري كنيداندازه) لگاريتمي

  .ي فركانسي مدار را رسم نماييدنمودار مشخصهگيري شده،با استفاده از مقادير اندازه

  .باشدمي17هاي تناسبي، انتگرالي و مشتقيبخشكنترل شامل، سيگنالPIDگردر مدار كنترل

dt
dEKEdtKEKV dipo ++= ∫  

 .دهدي فركانسي آن نشان ميهاي مشخصهرا به همراه مجانبPIDاي از يك مدار كنترلنمونه 4شكل

                                                                                                                                                       
17 derivative 
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  .ي فركانسي آنهاي مشخصهو مجانبPIDگرشماتيك مدار كنترل  4شكل

ي فركانسي و عناصرهاي مشخصهن مقادير كليدي نمودار مجانبي بيبا تحليل مدار، رابطه: 6سوال
  .مدار را به دست آوريد

Hzfمدار را براي 100
2

1
1 ==

π
ω

kHzfو 1
2

1
2 ==

π
ω

  .طراحي نماييد

و100،500هايي ولتاژ در فركانساگر مدار درست طراحي شده باشد انتظار داريد بهره: 7سوال
  ر باشد؟هرتز چقد1000

  .سازي مدار طراحي شده، پاسخ فركانسي مدار را به دست آورده و گزارش كنيدبا شبيه: 4سازيشبيه

كيلو هرتز به صورت 5هرتز تا20به طور مثال از(هاي مختلفي ولتاژ را در فركانسمدار را ببنديد و بهره
  . گيري كنيداندازه) لگاريتمي

  .ي فركانسي مدار را رسم نماييدگيري شده، نمودار مشخصهبا استفاده از مقادير اندازه

تُن صداك منبع در مداريباOpAmpيهيتغذ 4-5   18كنترل 
تُن صدا را نشان مي 5شكل   . دهدشماتيك يك مدار كنترل 

                                                                                                                                                       
18  Tone control 



                 2آزمايشگاه الكترونيك           انشگاه سمنان       د

٢٥

  
تُن صدا  5شكل يكنندهي تقويتدقت كنيد كه براي تغذيه. شماتيك مدار كنترل 

  . عملياتي تنها از يك منبع تغذيه استفاده گرديده است

را در شرايطي كه هر دو پتانسيومتر در موقعيت مركزي خود هستند،5شكلمدار: 5سازيشبيه
سازي مدار به ازاي شرايطسپس با شبيه .تحليل فركانسي نموده و پاسخ فركانسي آن را رسم كنيد

براي. ثر تغيير پتانسيومتر بر پاسخ فركانسي را مورد بررسي قرار دهيداي موقعيت پتانسيومترها، اكرانه
پاسخ فركانسي مدار را در حالتي كه هر دو پتانسيومتر در موقعيت مركزي: بندي نتايج بهتر استجمع

پاسخ فركانسي مدار را در حالتي كه هر دو پتانسيومتر در موقعيت حداكثر خود قرارخود قرار دارند،
پاسخ فركانسي مدار را در حالتي كه هر دو پتانسيومتر در موقعيت حداقل خود قرار دارند را بهدارند،

 .طور همزمان ترسيم نماييد

در وركانس يك كيلو هرتزولت و ف 5يهبا دامنبا ورودي موج مربعي ار 5شكلمدار: 6سازيشبيه
حليل زماني نماييد و خروجي راكه هر دو پتانسيومتر در موقعيت مركزي خود هستند تشرايطي
سازي، اثر تغييرات مقدارو تكرار شبيه) يكي يكي(سپس با تغيير مقدار پتانسيومترها .يدكنمشاهده

هاي فركانسي خروجي در شرايطلفهوديدن م .پتانسيومتر بر شكل موج خروجي را مشاهده نماييد
براي ديدن .ه درك موضوع كمك نمايدتواند بمختلف و يافتن ارتباط آن با شكل موج زماني مي

افزارنرمProbeيهدر صفح) يهدكم( FFTتوانيد از امكانهاي فركانسي شكل موج ميلفهوم
  .استفاده كنيد

عملياتييكنندهايد، تقويتبر خالف مدارهايي كه تا كنون آزمايش نموده 5در مدار شكل :8السو
  ن امكان به دليل كدام ويژگي مدار فراهم شده است؟اي .تغذيه شده است ،تنها با يك منبع

  چيست؟ R7وR6هاينقش مقاومت: 9الوس

چيست؟C4نقش خازن: 10السو
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-كننده، غير معكوسهاي معكوسپايهو همچنين،را در ورودي و خروجي مدارDCولتاژ. مدار را ببنديد

گيري شده بادر صورتي كه مقادير اندازه .نيدگيري و ثبت ككنندة عملياتي اندازهكننده و خروجي تقويت
  .يابي نماييدانتظارات شما تطابق ندارد الزم است مدار را عيب

اني و بااليهاي پايين، مهاي مختلف، عملكرد مدار را در فركانسبا اعمال ورودي سينوسي با فركانس
  .بررسي كنيد

هر دو پتانسيومتر را در وضعيت .اعمال كنيديك موج مربعي با فركانس حدود يك كيلو هرتز به ورودي
سپس با تغيير هر يك از پتانسيومترها، اثر اين تغييرات را .مياني خود قرار داده و خروجي را مشاهده نماييد
  .علت مشاهدات خود را توضيح دهيد. روي شكل موج خروجي مشاهده و بررسي نماييد

  :2يشتر بدانيدب
تُ هاي صوتيكننده عملياتي است كه در سيستمي از كاربردهاي تقويتن صدا مثالمدارهاي كنترل 

تُ. كاربرد دارند هاي فركانسي را تقويت ولفهوتوان برخي از من صدا ميبا استفاده از مدارهاي كنترل 
برخي ديگر را تضعيف نمود و با اين كار، پاسخ فركانسي را به نحوي تنظيم كرد كه نتيجه مطلوب

ينمونه6شكل. توان از آن براي دستكاري عمدي صدا استفاده نمودنين ميهمچ. حاصل گردد
تُساده   .دهدن صدا را نمايش مياي از مدارهاي كنترل 

R1 R2

R3

R4 R5

C1 C2

C3

P1

P2
U1
LM741

+
3

-
2

OUT
6

0

VoVi
X2X1

  
تُيي ساده از مدارهاك نمونهيكيشمات  6شكل   ن صداكنترل 

وت كهساده است؛ با اين تفايهكنندمعكوسيكنندهساختار مدار مشابه يك تقويتتوجه كنيد كه
در .اندتري شامل مقاومت و خازن جايگزين شدهفيدبك با مدارهاي پيچيدهيههاي شاخمقاومت
و امپدانس بينX1عملياتي بايهكنندتقويتيهكنندمعكوسيه، امپدانس بين ورودي و پاي6شكل

 = AVبه صورتبنابراين بهره ولتاژ مدار. نامگذاري شده استX2كننده بامعكوسيهخروجي و پاي

- X2/ X1باشد كهميX1 وX2  اگر هر دو پتانسيومتر در. باشندمقاديري وابسته به فركانس مي
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در اين. خواهد شدAV=1-وX2= X1موقعيت مركزي خود تنظيم گردند در تمامي فركانسها
تغيير دادننيمداخواهيم بحال مي. شرايط پاسخ فركانسي در حالت هموار خود قرار خواهد داشت

  .ثيري در پاسخ فركانسي دارداهر كدام از پتانسيومترها چه ت
اتصال كوتاه بوده وC2وC1هايهاي باال، خازندر فركانس. را در نظر بگيريدP1ابتدا پتانسيومتر

هاي فركانس بااليلفهوثيري بر مابنابراين تغيير اين پتانسيومتر ت. كنندمي19سپپتانسيومتر را باي
-ثيرگذار مياها افزايش يافته و پتانسيومتر تهاي پايين، امپدانس اين خازندر فركانس. سيگنال ندارد

هايلفهوعمل كرده و امكان تقويت يا تضعيف م20به عنوان كنترل باسP1بنابراين پتانسيومتر. شود
هاي پاييندر فركانس. درا در نظر بگيريP2حال پتانسيومتر. سازدفركانس پايين سيگنال را فراهم مي

يهكنندكنندة تقويتمعكوسيهمدار باز بوده و اتصال سر وسط پتانسيومتر را از پايC3خازن
ثر بودهوهاي فركانس باالي سيگنال ملفهوفقط بر مP2بنابراين تغيير پتانسيومتر. كندعملياتي قطع مي

تِراز اين ر. هاي فركانس پايين نداردلفهوثيري بر ماو ت عمل21بلو اين پتانسيومتر به عنوان كنترل 
 7شكل. سازدهاي فركانس باالي سيگنال را فراهم ميلفهوكرده و امكان تقويت و يا تضعيف م

تُ   .دهدرا نشان ميصدانمحدوده تغييرات پاسخ فركانسي مدار كنترل 

  
تُن سادهپاسخ فركانسي  7شكل   .6كلي شهاي قابل دستيابي براي مدار كنترل 

  ) يارياخت(يل خطيفرانسيمدار حل معادله د 5-5
كرده ويحاطرهاي عملياتيكنندهتقويترا به كمك) 2مثًال مرتبه(مدار حل يك معادله ديفرانسيل خطي

  .يدكننتيجه را گزارش
                                                                                                                                                       
19 bypass 
20 bass control 
21 treble control 
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٣١

  :1امتيازي
  :ديرير را در نظر بگينشان داده شده در شكل زيمدارها

V1
-15Vdc

V2
15Vdc

0 0

0 0

VCC VEE

VCC

VEE

V3

FREQ = 100
VAMPL = 10
VOFF = 0

R1
10k

0

00

VEE

VCC

R3 10k

R2 10k

R4
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V4

FREQ = 100
VAMPL = 10
VOFF = 0

R5
10k
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U1
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-
2
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7

V
-
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6

OS1
1

OS2 5

U2
LM741

+3

-
2

V+
7

V
-

4

OUT
6

OS1
1

OS2 5

D3 D1N4148

D2 D1N4148

Precision Rectifier Improved Precision Rectifier

  
  )راست(24افتهيق بهبوديكسوساز دقيو مدار) چپ(23قيدقكسوسازيمدار  6-شكل ؟

ي عملكرد هر، نحوه)ولت10يهرتز و با دامنه100ينوسيسيبا ورود(ن مدارهايايسازهيبا شب: الف
  .دينموده و گزارش كنين مدارها را بررسيك از اي

  گردد؟ياستفاده م» قيكسوساز دقي«ن مدارها از عنوانيايد چرا براييد بگويتوانيا مين اساس، آيبر ا: ب

يسازهيرا مجددا شب» قيكسوساز دقيمدار«لو هرتز،يك كيبهيورودينوسير فركانس موج سييبا تغ: ج
آيا شكل موج خروجي مدار مطابق انتظار است؟ باد كهيكنيبررسيي شكل موج خروجبا مشاهده. ديينما

  .انيد عامل اشكال را بيابيدتوبه سادگي ميOpAmpبررسي شكل موج خروجي

، عملكرد دو مدار را)يك كيلو هرتز(به همين ورودي» يكسوساز دقيق بهبوديافته«با بررسي پاسخ مدار: د
  .با هم مقايسه كنيد

شود؟ عامل بهبودناميده مي» يكسوساز دقيق بهبوديافته«توانيد بگوييد چرا اين مداربر اين اساس آيا مي: ده
  چيست؟

نتايج به دست. جايگزين نموده و بند ج را تكرار كنيدLF351را باLM741ي عملياتيكنندهويتتق: و
  .آمده را تحليل نماييد

                                                                                                                                                       
23  Precision rectifier 
24  Improved precision rectifier 
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  25)رگوالتور ولتاژ(ي ولتاژكنندهثبيتت:  7آزمايش
ردهاي عملياتيكنندهتقويتاي است كه در آنها ازآشنايي با منابع تغذيه تثبيت شدههدف از اين آزمايش،

  .استفاده شده استكنندهمقايسهنقش

  مقدمه 1-7
همانطور .نشان داده شده است 1ي ولتاژ پيشرفته در شكلكنندهي يك تثبيتبلوكي و اجزاي سازندهنمودار

كننده، ولتاژ مرجعكننده، تقويتبردار، مقايسهي ولتاژ از نمونهكنندهدهد تثبيتكه اين نمودار بلوكي نشان مي
  .در ادامه به طور مختصر به معرفي هر يك از اين اجزا پرداخته شده است. كنترل تشكيل شده استو مدار

  
  .ي ولتاژ پيشرفتهكنندهنمودار بلوكي يك تثبيت  1شكل

بهو سر آنتواند به سادگي از يك تقسيم كننده ولتاژ تشكيل شده باشد كه داين مدار مي: مدار نمونه بردار
برداري شده از سر وسط به يكولتاژ نمونه. شدكشي نداشته باجريانسر وسطمتصل باشد وولتاژ خروجي

  .نظر باشدشود تا جريان اين سر قابل صرفمدار با امپدانس ورودي بزرگ داده مي

اينبا تغيير جريان. شوديود زنر ساخته ميك دين مدار ولتاژ مرجع با استفاده ازيترساده: مدار ولتاژ مرجع
  .ماندميباقيثابتآن تقريباولتاژ دو سرعنصر،

. عملياتي باشديكنندهتفاضلي يا يك تقويتيكنندهتواند يك تقويتاين مدار مي: كنندهمدار مقايسه
ع برتريبردار و ولتاژ مرجانتخاب دوم به دليل امپدانس ورودي زياد آن، از نظر عملكرد بهتر مدار نمونه

  .دارد

                                                                                                                                                       
25 Voltage regulator 

مدار كنترل

كنندهتقويت

ولتاژ مرجعبردارنمونه كنندهمقايسه

+

- -

+

V0  Vi  
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،گرددعملياتي استفادهيكنندهكننده از يك تقويتدر صورتي كه در بخش مقايسه:  DCيكنندهتقويت
 .نيستاضافييكنندهتقويتدر نتيجه ضرورتي بهشود وكافي تقويت مييسيگنال تفاضل به اندازه

يك ترانزيستورمعموال(از يك مدار مناسبستفادهاتفاضلي باشد،يكنندهكننده يك تقويتچنانچه مقايسه
  .در بسياري موارد الزامي است) اميتر مشتركركيبدر ت

ليك زوج دارلينگتون تشكيايستور و يك ترانزياز ژم ولتايتنظين بخش در اكثر مدارهايا: مدار كنترل
. كنديكنترل مكنندهتتقوييرا توسط ولتاژ خروجين خروجايقت جريمدار كنترل در حق. شده است

يا موازي) هاي كم و متوسطدر ولتاژهاي خروجي زياد و جريان(تواند به صورت سريعنصر كنترل مي
  .قرار گيردباربا) لتاژهاي خروجي كم و متوسطهاي زياد و ودر جريان(

جازيان مجربيشينهولتاژ فقط قادر است تا حديكنندهميهر مدار تنظ: انيجريكنندهمدار محدود
اينسوختنمدار باعثكشي بيشتر ازانجري. مين كنداتيجخرورا دران بارترانزيستور كنترل خود، جري

  .گردديان استفاده مجرييكنندهمحدوداين رو از مداراز. شوديجه از كار افتادن مدار مترانزيستور و در نتي

  اصول كلي 2-7
راكنندهو تقويتكنندهعملياتي نقش مقايسهيكنندهقويتتدر اين مدار،. را در نظر بگيريد 2مدار شكل
اي از ولتاژ خروجيديگر به نمونهوروديهاي آن به ولتاژ مرجع ثابت وكند كه يكي از وروديبازي مي

-فرمان ميسري )زوج دارلينگتون(به يك ترانزيستورعملياتييكنندهتقويتروجيسيگنال خ. متصل است

  .نمايدخروجي را كنترلولتاژدهد تا

-

0

Vi

0

+

-

V+
V-

OUT

Vo

-

+ +

00 0  
  .ي ولتاژاي از مدار تثبيت كنندهشماتيك ساده  2شكل

ي صفر تا ولتاژ بيشينه مورد نظر، الزم استبه منظور فراهم شدن امكان تنظيم ولتاژ خروجي در محدوده
ه بردار ازهمچنين الزم است براي مدار نمون. ي عملياتي با دو منبع مثبت و منفي تغذيه گرددتقويت كننده

  .دهدشماتيك مدار را پس از انجام اين اصالحات نشان مي 3شكل. ولتاژ منفي استفاده شود
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0
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در اين طرح، امكان تنظيم ولتاژ. ي تثبيت ولتاژشماتيك مدار بهبود يافته  3شكل

  .خروجي از صفر تا بيشينه مقدار خروجي مطلوب فراهم شده است

شود كه پس ازفرعي در ترانسفورماتور تغذيه استفاده ميياز يك ثانويهV-در عمل براي ايجاد ولتاژ مرجع
بايدولتاژ مرجعاين .شودي عملياتي تثبيت ميتقويت كنندهيك ديود زنر و يا يكييكسوسازي، بوسيله

  .از تثبيت حرارتي مطلوبي نيز برخوردار باشد

از. شودر مسير جريان خروجي قرار داده ميبه منظور محدود كردن جريان نيز يك مقاومت خيلي كوچك د
براي فرمان دادن به مدار ترانزيستوري) كه متناسب با جريان خروجي است(ولتاژ دو سر اين مقاومت

ي عملياتي برايكنندهتوان از يك تقويتبراي دقت بيشتر مي. گرددي جريان استفاده ميمحدود كننده
  .و محدود كردن جريان خروجي استفاده نمودي اين ولتاژ با ولتاژ مرجعمقايسه

  ي عملياتيتقويت كنندهاستفاده ازي ولتاژ باتثبيت كننده 3-7
  .طرز كار مدار را به دقت بررسي كنيد .را در نظر بگيريد 4مدار شكل

چيست؟Rsنقش مقاومت: 1سوال

چيست؟P1نقش پتانسيومتر: 2سوال

چيست؟P2نقش پتانسيومتر: 3سوال

چيست؟Z1نقش زنر: 4والس

  .را تعيين نماييد) STوSV،SI(ضرايب تثبيت مدار: 5سوال

 2ولت، بيشينه جريان قابل تنظيم خروجي تا10مدار را براي ولتاژ خروجي قابل تنظيم از صفر تا
  .ولت طراحي نماييد -6حدودV-آمپر و ولتاژ مرجع
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ژ با قابليت تنظيم ولتاژ خروجي و ميزاني ولتاكنندهشماتيك مدار تثبيت  4شكل

  .محدوديت جريان

 .سازي مدار طراحي شده، صحت عملكرد طرح را ارزيابي كنيدبا شبيه: 1سازيشبيه

با جاروب كردن ولتاژ ورودي، ضريب تثبيت ولتاژ را براي مدار طراحي شده تعيين: 2سازيشبيه
 .كنيد

، ضريب تثبيت جريان را به دست آورده و عملكردبا جاروب كردن مقاومت بار: 3سازيشبيه
 .محدود كنندگي جريان را بررسي كنيد

  .سازي، ضريب تثبيت دما را براي مدار تعيين نماييدبا انجام شبيه: 4سازيشبيه

  .مدار را ببنديد و صحت عملكرد مدار را بررسي نماييد

قابل توجهيافت ولتاژدارايگرددميها و اتصاالتي كه جريان خروجي در آن جاريسيم: 1هشدار
گردد ولتاژ خروجي را با يك ولت متر ديجيتال دقيق و در مجاورتاز اين رو توصيه ميخواهد بود

 .گيري نماييداندازه) U1ي عملياتيتقويت كننده(كنندهمقايسه
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اني ولتاژ با قابليت تنظيم ولتاژ خروجي و ميزكنندهشماتيك مدار تثبيت  5شكل
كه افت ولتاژ روي) برابر با جريان خروجي(خطوط داراي جريان زياد. محدوديت جريان

  .تواند قابل توجه باشد در اين شماتيك با خطوط ضخيم مشخص گرديده استآنها مي

  .با تغيير ولتاژ ورودي و ثبت ولتاژ خروجي متناظر، ضريب تثبيت ولتاژ را به دست آوريد

  .ثبت ولتاژ خروجي متناظر، ضريب تثبيت جريان را به دست آوريدبا تغيير مقاومت بار و

، اطالعات فني آن را مطالعه نموده و گزارشLM78XXي ولتاژكنندهبا مراجعه به برگه اطالعات تثبيت
  .كنيد

  .و جريان را براي آن به دست آوريدرا ببنديد و ضرايب تثبيت ولتاژLM7810ي ولتاژمدار ثبت كننده

  .، اطالعات فني آن را مطالعه نموده و گزارش كنيدLM317ي ولتاژكنندهجعه به برگه اطالعات تثبيتبا مرا
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  هاديهاي نيمهنحوه نامگذاري المان: الفپيوست
. ها آشنا باشيمگذاري اين المانهادي الزم است كه با نحوه نامهاي نيمهمنظور استفاده از المانهب

ها استفادهاپني و اروپايي هر كدام از روش خاص خود براي نامگذاري المانهاي آمريكايي، ژكارخانه
  .پردازيمكنند كه در ادامه به بررسي آنها ميمي

  هاي آمريكاييروش نامگذاري كارخانه
قرارNباشد كه پس از آن حرفدر اين روش نامگذاري رقم اول بيانگر تعداد پيوندهاي ديودي مي

  .گرددعالئم شماره المان ذكر ميپس از اين. گيردمي
1Nبراي ديود
2Nبراي ترانزيستور
3NبرايFETو ترانزيستورهاي خاص  

  .باشدميMOSFETيك3N140ترانزيستور و2N3904ديود،1N4001عنوان نمونههب

  هاي ژاپنيروش نامگذاري كارخانه
. گيردقرار ميSباشد كه پس از آن حرفدي ميدر اين روش نامگذاري رقم اول بيانگر تعداد پيوندهاي ديو

  .رودكار ميهحرف دوم در اين روش نامگذاري با معاني زير ب
AترانزيستورPNP      فركانس باال  
BترانزيستورPNP      فركانس پايين  
CترانزيستورNPN      فركانس باال  
DترانزيستورNPN      فركانس پايين  

  هاي اروپاييي كارخانهروش نامگذار
كنند كه مفهوم آنها درهادي استفاده ميهاي نيمههاي اروپايي از دو حرف براي توصيف المانكارخانه
  .هاي زير ارائه شده استجدول

  

  
مفهوم حرف اول

Aهادي بكار رفته ژرمانيوم استنيمه. 
B  هادي بكار رفته سيليسيوم استنيمه. 
Cآرسنايد استگاليمهادي بكار رفتهنيمه. 
Dآنتيموئيد استهادي بكار رفته انديمنيمه. 
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Rهادي براي مصارف خاص مثل حساس به نور بودن و يا هال ژنراتور استنيمه.  

  
مفهوم حرف دوم

Aبه استثناي ديود تونلي، ديود زنر، واراكتور و(ديود…(  
B  ديود با ظرفيت خازني متغير)varactor( 
Cقدرت، فركانس پايينكمزيستورتران)AF , LF(
Dترانزيستور قدرت، فركانس پايين
Eديود تونلي
Fقدرت، فركانس باالترانزيستور كم)HF,RF( 

M,K,Hهال ژنراتور براي مصارف مختلف
Lباال، فركانس باالترانزيستور توان
Pهاي نوريمثل المان(هادي حساس به اشعهنيمه(
Qمثل ديودهاي نورافشان(هادي ايجاد كننده اشعهمهنيLED(  
Rمثل تريستور(هاي كنترل شوندهيكسوكننده(
Sترانزيستور سوئيچ
Xديود براي چندبرابر كردن فركانس
Yديود قدرت
Zديود زنر
Tقدرت(تريستور(
Uترانزيستور سوئيچ

  .هاي زير را ببينيدنمونه. اول را حدس زدتوان دو حرفبنابراين براي كاربرد موردنظر مي

  
هاديهاي نيمههايي از نامگذاري الماننمونه

2SA530ترانزيستورPNP،HF

BP101فتوترانزيستور
2SB54ترانزيستور ژرمانيومPNP،LF

AF239ترانزيستور ژرمانيومHF

BA137ديود سيليسيوم
AE100ديود تونلي
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  هاين مقدار مقاومتنحوه تعي: بپيوست
معموًال بمقدار مقاومت عنوان يك كدههر رنگ ب. كنندهاي رنگي روي آنها مشخص ميكمك حلقههها را 

  .و داراي شماره خاصي است

  داراي چهار حلقه رنگيهايمقاومت
هايبراي خواندن مقدار مقاومت از نزديكترين رنگ به لبه مقاومت شروع كنيد و اعداد مربوط به حلقه

عدد مربوط به رنگ سوم بيانگر تعداد صفرهايي است كه بايد جلوي. دوم را كنار هم بگذاريدرنگي اول و
حلقه رنگي چهارم تعيين.باشدآمده مقدار مقاومت بر حسب اهم ميبه دستعدد. دو رقم قبل قرار گيرد

  .گويندمي) tolerance(باشد كه به آن تلورانسكننده درصد حداكثر خطاي مقاومت مي

  
داراي چهار حلقه رنگيهايمقاومتنحوه تعيين مقاومت براي

رنگ  حلقه اولحلقه دومحلقه سوم)تلورانس(حلقه چهارم
سياه  1000*    
  ايقهوه  10111*    

قرمز  10222*    %2
  نارنجي  10333*    
زرد  10444*    
سبز  10555*    
آبي  10666*    
  بنفش  77  
  اكستريخ88  
  سفيد99  

  طاليي10-1*    %5
  اينقره10-2*    %10

  
داراي چهار حلقه رنگيهايمقاومتمثالهايي براي محاسبه

5%820 ±Ωخاكستري  قرمزايقهوهطاليي  

10%1 ±Ωkايقهوهسياهقرمزاينقره  

2%2.2 ±Ωقرمز  قرمزطالييقرمز
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حتمًاساخته ميE12چهار رنگ با استانداردهايمقاومتمعموًال شوند ودو رنگ اول آنها طوري است كه 
  .دهديكي از اعداد زير را نشان مي

در ادامه جدول مقاومت استانداردهاي
E12:   10   12   15   18   22   27   33   39   47   56   68   82

E192،E96،E48وE24يز ارائه شده استن.  

  داراي پنج حلقه رنگيهايمقاومت
داراي چهار حلقه رنگيهايمقاومتداراي پنج حلقه رنگي مشابه روش محاسبههايمقاومتنحوه محاسبه

است با اين تفاوت كه در اينجا سه حلقه رنگي اول  تعيين كننده سه رقم، حلقه چهارم بيانگر تعداد
  .باشدحلقه آخر تلورانس ميصفرهاي جلوي اين ارقام و

  
داراي چهار حلقه رنگيهايمقاومتنحوه تعيين مقاومت براي

  رنگ  حلقه اول  حلقه دومحلقه سومحلقه چهارم)تلورانس(حلقه پنجم
  سياه  10000*  

  ايقهوه  101111*    %1
  قرمز  102222*    %2

  نارنجي  103333*    
  زرد  104444*    
  بزس  105555*    
  آبي  106666*    
  بنفش  777  
  خاكستري888  
  سفيد999  

  طاليي10-1*    %5
  اينقره10-2*    %10

داراي پنج حلقه رنگيهايمقاومتمثالهايي براي محاسبه

1%564 ±Ωkسبزآبيزردنارنجيايقهوه  

2%5.82 ±Ωخاكستريقرمزسبزطالييقرمز  

10%7.4 ±ΩMزردبنفشسياهزرداينقره  

  SMDهايمقاومت
نويسند و محاسبه باها را كنار هم ميجاي استفاده از نوارهاي رنگي، عدد رنگهبSMDهايمقاومتدر

مقاومتدهندهكه نشان“ ايقهوه- سياه-ايقهوه” هايجاي چاپ رنگهمثًال ب. شودهمان روش انجام مي
100ohm4.7را مي101باشد، عددميkohm   .كنندمشخص مي472را بانويسند و
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ها بر حسب قطر آنهانكته ديگر در انتخاب مقاومت توان مصرفي آن است؛ از اين ديدگاه مقاومت
هبا قطرهاي بزرگتر بهايمقاومتوات و125/0با قطر بسيار كوچكهايمقاومت. اندبندي شدهدرجه

هايي از اين مقاومتها و توان مصرفينمونه. باشندمي…وات و 5/0وات، 25/0رتيب داراي توان مصرفيت
  .ارائه شده است 1-متناظر آنها در شكل ج

  
ها براساس توان مصرفيبندي مقاومتتقسيم. شكل ظاهري چند نوع مقاومت  1-ج-شكل

  .باشدآنها مي
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  عيين مقدار آنهاها و نحوه تانواع خازن: پپيوست
  هاانواع خازن

الكتريك نظير كاغذ، تلق، سراميك، ميكا،شوند كه توسط يك مادة ديها ازدو صفحه رسانا تشكيل ميخازن
هها را بر حسب نوع عايق بخازن. اندشيشه، تفلون، كاغذ آغشته به پارافين و يا حتي هوا از هم جدا شده

  .پردازيمكنند كه در ادامه به بررسي آنها مي يبندي مكار رفته بين صفحاتشان تقسيم

  :هاي سراميكيخازن

. شونددهي آن ايجاد ميهاي سراميكي با ساندويچ كردن يك ديسك سراميكي بين دو صفحه و پوششخازن
. باشدها بر اساس جنس پوشش آنها نميكنند، نامگذاري اين نوع از خازنبرخالف آنچه بسياري فكر مي

كيلوولت6ولتاژشان تاي هومحدودميكروفاراد2/2تا بيش ازيك پيكوفاراديت آنها ازظرفمحدودة
  .باشدمي

  :هاي الكتروليتخازن:  2-1- ج

باشند بنابراين در هنگام قراردادن آنها در مدار بايد سرمنفي به زمينهاي الكتروليت داراي پالريته ميخازن
معكوس در مدار قرار گيرد اليه اكسيدبه صورتازن الكتروليتچنانچه خ. تر وصل شودولتاژ پايينيا

شود و پس از آن محلول الكتروليت تجزيه شده و درآلومينيوم از بين رفته و خازن تبديل به يك هادي مي
باشند، آلومينيومهاي الكتروليت در دو نوع موجود ميخازن. شوداثر گاز ايجاد شده، خازن منفجر مي

در نوع آلومينيوم، دواليه از فويل.) گيرندنوع تانتاليوم در قسمت بعد مورد بررسي قرار مي( .وتانتاليوم
حين توليد اين. شوندآلومينيوم توسط يك تكه كاغذ يا گارس اشباع شده از الكتروليت از هم جدا مي

اين نوع. شود يالكتريك است، تشكيل مها، درسطح داخلي صفحة مثبت اكسيد آلومينيوم، كه يك ديخازن
ولي در ولتاژ) ميكروفاراد2000000تا(باشندها در مقايسه با نوع قبل داراي ظرفيتهاي باالتري مياز خازن

  .وجريان نشتي باالتري دارند) ولت350از ركمت(شكنندتري ميبسيار پايين

  :هاي تانتاليمخازن

اكسيد. ت آنها از فويل تانتاليم ساخته شده استهاي الكتروليتي هستند كه صفحاهاي تانتاليم خازنخازن
الكتريك باالتريداراي ثابت دي) رسوب ايجاد شده در سطح داخلي صفحه مثبت حين توليد(تانتاليم

هاي الكتروليت آلومينيوم، دارايها، در مقايسه با خازناين نوع خازن. باشدنسبت به اكسيد آلومينيوم مي
بندي كوچكتري فراهم كنند؛ جريانابهي هستند اما قادرند آن ظرفيت را در بستهمحدودة ولتاژ و ظرفيت مش
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نشتي آنها بسيار كمتر و عمر آنها طوالني است؛ بسيار دقيق هستند و در عوض داراي قيمت باالتري
  .باشندمي

  هاي ميكاخازن

شوند و سپس باا توليد ميها با روي هم قرار دادن صفحات فويل فلزي با يك اليه ميكاين نوع از خازن
ي هو محدودميكروفاراد 1/0تاپيكوفاراد 1محدودة ظرفيت آنها از. شونداي نظير باكليت پوشيده ميماده
  .باشدميولت2500تا100شانولتاژ

  :هاي تريمرهاي متغير وخازنخازن

  .  باشدها ظرفيت قابل تنظيم ميدر اين نوع خازن

  
ترتيب از چپ به راست، خازن الكتروليتيهب. چند نوع خازنشكل ظاهري  2-ج-شكل

  .آلومينيوم، خازن الكتروليتي تانتاليوم و خازن سراميكي

  هانحوه تعيين ظرفيت خازن
شود كه در اين صورت ابهاميبر روي بدنه خازن قيد ميوارد مقدار ظرفيت و واحد آن عينادر بعضي م

در اغلب.) را ببينيد 2-ج- خازن الكتروليتي آلومينيوم در شكل. (اردبراي خواندن مقدار ظرفيت وجود ند
در اين صورت چنانچه عدد مزبور از يك كوچكتر. شودموارد واحد ظرفيت بر روي بدنه خازن قيد نمي

در. باشد ظرفيت برحسب ميكروفاراد و چنانچه عدد بزرگتر از يك باشد ظرفيت برحسب پيكوفاراد است
سراميكي عدسي باالي صدهايخازنفيت بزرگتر از واحد است بخصوص در موردحالتي كه عدد ظر

معموًال عدد ظرفيت شود كه رقم اول و دوم، دو رقميك عدد سه رقمي مشخص ميبه صورتپيكوفاراد، 
مثًال در اين روش عدداول ظرفيت و رقم سوم تعداد صفرهاي جلوي آنها مي 22000به معني223باشد؛ 

  .نانوفاراد است22د ياپيكوفارا

شود، اما بايد توجه نمود كه ممكن است اين قواعد از طرف بعضيقواعد فوق در اكثر موارد رعايت مي
مثًال ممكن است بر روي بدنه يك خازن عدد بدون ذكر واحد قيد شود و47سازندگان رعايت نشود؛ 

  .پيكوفاراد47نانوفاراد باشد نه47مقصود سازنده
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ها براي ارقام ومعاني رنگ. شودهاي رنگي مشخص ميرفيت خازن گاهي توسط نوارها و يا نقطهمقدار ظ
ها رنگهايي كه تلورانس،ضرايب همانند معاني رنگها در مورد مقاومت است اما از آنجا كه در مورد خازن

ت معانيكنند بسته به جنس خازن ممكن اسولتاژ قابل تحمل و ضرايب حرارتي خازن را مشخص مي
. مختلفي داشته باشند براي هرنوع خازن جدول بخصوصي وجود دارد كه الزم است به آن مراجعه شود

  .شودسراميكي است در ادامه ارائه ميهايخازناي از اين جداول كه مربوط بهنمونه

  
  سراميكي كد شده توسط نوارهاي رنگيهايخازننحوه تعيين ظرفيت و ولتاژ قابل تحمل براي

  رنگ  رقم اول  رقم دومرقم ضريبتلورانسولتاژ قابل تحمل  ضريب حرارتي
0 PPM    %20*1000    سياه  

  ايقهوه1  1011*  33100%1-
  قرمز2  1022*  75250%2-

  نارنجي3  1033*  %2.5  150-
  زرد4  1044*  220400-
  سبز5  1055*  %5  330-
  آبي6  4706306-
  فشبن7  7  750-

  خاكستري10-288*    30
  سفيد10-199*  %10  100

  
مثالهايي براي محاسبه ظرفيت خازن توسط كدهاي نوشته شده بر روي آن

1042210.470.014710010u  1n  عدد روي خازن  
100nF220pF470nF10nF47pF  100pF10uF  1nFظرفيت خازن  

  




