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ـ محتواى کتاب مبانى مخابرات و راديو با توجه به بازخوردهاى دريافتى از گروه هاى آموزشى رشتٔه الکترونيک و  جدول هدفـ 
هنرآموزان شرکت کننده دردوره هاى بازآموزى ، توسط کميسيون تخصصى رشتٔه الکترونيک مورد بازسازى و اصالح قرار گرفته و سپس 
در گردهمايى هنرآموزان منتخب و سرگروه هاى آموزشى سراسر کشور در خردادماه ۱۳۸۵همچنين از طريق سايت دفتر،مجددًا به نقد 
کشيده شد و در نهايت در کميسيون تخصصى رشتٔه الکترونيک به تأييد نهايى رسيده است.در فرايند اصالح،جدول«هدف   ــ   محتوا» 
همکارى  مستمر  و  پيوسته  به طور  تهران  شهر  و  تهران  شهرستان هاى  هرمزگان،  فارس،  استان هاى  پرورش  و  آموزش  سازمان هاى 

داشته اند که از مشارکت و هميارى اين عزيزان سپاسگزارى مى نمايد.
محتواى تأليف  جديد اين کتاب با توجه به جدول هدف محتوا و تکنولوژى روز در سال ۱۳۸۶ توسط کميسيون تخصصى 
رشتٔه الکترونيک دفتر برنامه ريزى و تأليف آموزش هاى فنى و حرفه اى بررسى و تأييد شده است. هم چنين اين کتاب در سال های 

١٣٨٩ــ ١٣٨٨ توسط تعداد ٩ استان منتخب کشور اعتبارسنجی شده است. 

همکاران محترم و دانش آموزان عزيز:
نشانى  بـه  کتاب  اين  محتواى  در بـارۀ  را  خود  نظرات  و  پيشنهادات 
تهرانـ  صندوق پستى شمارۀ  ۴۸۷۴/۱۵  دفتر برنامه ريزى و تأليف آموزش هاى 

فنى و حرفه اى و کاردانش ، ارسال فرمايند.
info@tvoccd.medu.ir پيام   نگار(ايميل) 
www.tvoccd.medu.ir وب گاه (وب      سايت) 



شما عزيزان کوشش کنيد که از اين وابستگى بيرون آييد و احتياجات کشور خودتان را برآورده 
سازيد، از نيروى انسانى ايمانى خودتان غافل نباشيد و از اّتکاى به اجانب بپرهيزيد.
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١ فصل اوّ ل : دسته بندى فرکانس ها و طيف فرکانسى 

۱۹ فصل دوم: خطوط انتقال، آنتن و انتشار امواج 

۴۰ فصل سوم: مدوالسيون موج پيوسته(آنالوگ) و انواع آن ها 

٦۳ فصل چهارم: فيلترها 

۸۰ فصل پنجم: نوسان سازها 

۱٠۱  AM  فصل ششم: فرستنده ها وگيرنده هاى راديويى

۱۳۳  FM فصل هفتم: فرستنده ها و گيرنده هاى راديويى

۱۵۷   (IC) با استفاده از مدار مجتمع AM/FM فصل هشتم:گيرنده هاى راديويى

۱۷۴ فصل نهم: اصول کار تلفن هاى الکترونيکى ثابت و همراه 

 ۲۱۲ فصل دهم: مخابرات نوين 

هدف کلى کتاب
آموزش سامانه ها (سيستم ها)، مفاهيم و مدارهاى مرتبط با مبانى مخابرات و راديو  

فهرست کلى

محتوای آموزشی اين کتاب طی نامه شمارٔه ۱۰۴/۱۰۹۵ مورخ ۸۸/۲/۲۸ توسط واحد پژوهش و 
برنامه ريزی شرکت مخابرات ايران تأييد شده است  



١ فصل اول : دسته بندى فرکانس ها و طيف فرکانسى 
١ هدف هاى رفتارى    
٢ پيشگفتار     
٤ ۱ــ۱ــ اجزاى سيستم هاى مخابراتى و نحؤه ارتباط راديويى   
۴ ۱ــ۱ــ۱ــ عوامل تأثيرگذار در سيستم مخابراتى     
۵ ۲ــ۱ــ الگوى پرسش   
٦ ۳ــ۱ــ دسته بندى فرکانس ها    
٦ ۱ــ۳ــ۱ــ علل دسته بندى فرکانس و واحدهاى آن    

 ۶ ۲ــ۳ــ۱ــ دسته بندى عمومى فرکانس ها    
 ٧ ۳ــ۳ــ۱ــ تقسيم بندى فرکانس ها با روشى ديگر    

۴ــ۳ــ۱ــ محدوده هاى فرکانسى که بايد به  خاطر    
۸                 بسپاريد 
۹ ۴ــ۱ــ الگوى پرسش    

 ۱۰ ٥ــ۱ــ دستگاه طيف نما   
١ــ٥ــ١ــ سيگنال حوزٔه زمان                                            ١۱     
 ۱۱ ٢ــ٥  ــ۱ــ سيگنال حوزٔه فرکانس    
٣ــ٥ــ١ــ اصول کار طيف نما                                            ١۱   

 ۱۲ ٦  ــ۱ــ الگوى پرسش   
 ۱۳ ٧  ــ۱ــ نمايش موج مربعى روى دستگاه طيف نما   
 ۱۴ ٨ ــ۱ــ الگوى پرسش   
 ۱۴ ٩ــ۱ــ طيف فرکانسى صوت   
 ١۴ ۱ــ٩ــ۱ــ موج    
 ١۵ ۲ــ٩ــ۱ــ صوت چيست؟    
 ١۵ ۳ــ٩ــ۱ــ بلندى صوت    
 ١۵ ۴ــ٩ــ۱ــ انرژى صوت    
١۵ ۵  ــ٩ــ۱ــ شدت صوت     

 ١۶ ۶  ــ٩ــ۱ــ ارتفاع يا آهنگ صوت    
١۶ ۷  ــ٩ــ۱ــ طنين صوت     

۸  ــ٩ــ۱ــ محدودٔه فرکانس صوتى   
١۶                   و طيف آن  
١۷ ۱۰ــ۱ــ الگوى پرسش    

۱۹ فصل دوم: خطوط انتقال، آنتن و انتشار امواج 
۱۹ هدف هاى رفتارى    
۲۰ پيشگفتار     
 ۲۰ ۱ــ۲ــ خطوط انتقال و انواع آن   
 ۲۱ ۲ــ۲ــ الگوى پرسش   
 ۲۲ ۳ــ۲ــ مدار معادل خط انتقال   
۲۲ ۱ــ۳ــ۲ــ مدار معادل خط انتقال ايده آل    

 ۲۲ ۲ــ۳ــ۲ــ امپدانس مشخصه  خط انتقال    
 ۲۲ ۴ــ۲ــ الگوى پرسش   
 ۲۳ ۵  ــ۲ــ امپدانس مشخصٔه کابل هاى آنتن تلويزيون   
 ۲۴ ۶  ــ۲ــ فيبر نورى   

۱ــ۶  ــ۲ــ اساس يک سيستم ارتباطى فيبر   
 ۲۵                  نورى 
 ۲۵ ۲ــ۶ــ۲ــ مزاياى استفاده از فيبر نورى    
۲۵ ۳ــ۶ــ۲ــ ساختمان فيبر نورى    
 ٢۶ ۷ــ۲ــ الگوى پرسش   

۸  ــ۲ــ بررسى ميدان هاى الکتريکى و مغناطيسى   
 ٢۶ در آنتن و چگونگی تشعشع امواج از آنتن    
 ٢۶ ۱ــ   ۸   ــ۲ــ تعريف آنتن    
 ٢۶ ۲ــ     ۸     ــ۲ــ قضئه هم پاسخى    
 ٢۶ ۳ــ     ۸     ــ۲ــ ميدان الکتريکى آنتن    
 ٢۷ ۴ــ     ۸   ــ۲ــ ميدان مغناطيسى در آنتن    
 ٢۷ ۵  ــ      ۸   ــ۲ــ قانون دست راست    
 ٢۷ ۶  ــ      ۸     ــ۲ــ ميدان الکترومغناطيسى در آنتن    
 ٢۸ ۷  ــ      ۸     ــ۲ــ آنتن ديپل يا دوقطبى    

۸   ــ      ۸     ــ۲ــ نحؤه توزيع ولتاژ، جريان    
 ٢۸ و بارهاى الکتريکى در آنتن ديپل نيم موج    
 ٢۸ ۹ــ۲ــ الگوى پرسش   
 ۲۹ ۱۰ــ۲ــ مشخصه هاى مهم آنتن   
 ۲۹ ۱ــ۱۰ــ۲ــ مقاومت تابشى آنتن    
 ۲۹ ۲ــ۱۰ــ۲ــ توان تابشى آنتن    
 ۲۹ ۳ــ۱۰ــ۲ــ بهرٔه آنتن    
 ۲۹ ۴ــ۱۰ــ۲ــ امپدانس آنتن    
 ۲۹ ۱۱ــ۲ــ الگوى پرسش   
 ۲۹ ۱۲ــ۲ــ انواع آنتن   
۲۹ ۱ــ۱۲ــ۲ــ آنتن مارکنى    
۳۰ ۲ــ۱۲ــ۲ــ آنتن ديپل نيم موج خميده     
۳۱ ۳ــ۱۲ــ۲ــ آنتن با ميلٔه فريت     
۳۱ ۴ــ۱۲ــ۲ــ آنتن ياگى    
۳۳ ۵   ــ۱۲ــ۲ــ آنتن هاى بشقابى    
۳۶ ۱۳ــ۲ــ الگوى پرسش    

 ۳۶ ۱۴ــ۲ــ انتشار امواج راديويى   
 ۳۶ ۱ــ۱۴ــ۲ــ امواج زمينى    
 ۳۶ ۲ــ۱۴ــ۲ــ امواج آسمانى    
 ۳۸ ۳ــ۱۴ــ۲ــ امواج فضايى    
 ۳۸ ۱۵ــ۲ــ محدودٔه فرکانسى امواج راديويى و نوع انتشار آنها   

فهرست محتوايی



۳۹ ۱۶ــ۲ــ پديدٔه فدينگ   
۳۹ ۱۷ــ۲ــ الگوى پرسش    

 ۴۰ فصل سوم: مدوالسيون موج پيوسته(آنالوگ) و انواع آن ها 
 ۴۰ هدف هاى رفتارى   
 ۴۱ پيشگفتار        
 ۴۱ ۱ــ۳ــ سيگنال صوتى و نحؤه انتقال آن   
 ۴۲ ۲ــ۳ــ سرعت صوت   
 ۴۲ ۳ــ۳ــ انتقال صوت به فواصل دور توسط سيم يا کابل   
 ۴۳ ۴ــ۳ــ الگوى پرسش   

۵  ــ۳ــ انتقال سيگنال صوتى به فواصل دور   
۴۳            توسط امواج الکترومغناطيسى 
۴۵ ۶  ــ۳ــ الگوى پرسش    
 ٤۶ ۷ــ۳ــ مزاياى استفاده از سيگنال RF به عنوان حامل   
 ٤۶ ۸  ــ۳ــ الگوى پرسش   
 ٤۷ ۹ــ۳ــ چگونگى عمل مدوالسيون   
 ۴۷ ۱ــ۹ــ۳ــ مشخصه هاى سيگنال حامل    
 ۴۷ ۲ــ۹ــ۳ــ تعريف مدوالسيون    
 ۴۷ ۳ــ۹ــ۳ــ مدوالسيون دامنه    
 ۴۹  AM    ۱۰ــ۳ــ معادله  موج  
 ۵۱ ۱۱ــ۳ــ شاخص و درصد مدوالسيون   
 ۵۱ ۱ــ۱۱ــ۳ــ تعريف شاخص مدوالسيون    
۵۱ ۲ــ۱۱ــ۳ــ درصد مدوالسيون    
۵۲ ۳ــ۱۱ــ۳ــ مدوالسيون کمتر از صددرصد    

 ۵۲ ۴ــ۱۱ــ۳ــ مدوالسيون صددرصد    
۵۲ ۵   ــ۱۱ــ۳ــ مدوالسيون بيشتر از صددرصد    
 ۵۳ ۱۲ــ۳ــ الگوى پرسش   
۵۳  AM ۱۳ــ۳ــ طيف فرکانسى سيگنال  
٥۵ ۱۴ــ۳ــ الگوى پرسش    
٥۵  AM ۱۵ــ۳ــ حذف باندهای کناری سيگنال  
٥۵ ۱ــ۱۵ــ۳ــ پهناى باند سيگنال مدوله شده     
۵۶  AM  ۱۶ــ۳ــ توان در موج مدوله شده  
۵۷  AM  ۱۷ــ۳ــ انواع روش هاى ارسال در مدوالسيون  

۱ــ۱۷ــ۳ــ ارسال مدوالسيون دامنه به صورت   
۵۷  AM - FC  کامل                  

۲ــ۱۷ــ۳ــ ارسال مدوالسيون دامنه به روش    
 ۵۷ دو باند کنارى AM-SC يا DSB با حذف سيگنال حامل    

۳ــ۱۷ــ۳ــ ارسال مدوالسيون دامنه به روش    
۵۷  SSB  يک باند کنارى                  

۴ــ۱۷ــ۳ــ ارسال مدوالسيون AM با باند کنارى   
۵۸  ISB  مستقل                   
۵۸  VSB  به روش AM ۵  ــ۱۷ــ۳ــ ارسال مدوالسيون   

 ۵۹ ۱۸ــ۳ــ الگوى پرسش   
 ۵۹ ۱۹ــ۳ــ تعداد ايستگاه راديويى   

۶۰ ۲۰ــ۳ــ الگوى پرسش   
۶۰ ۲۱ــ۳ــ اشاره اى به مدوالسيون فرکانس   
۶۱ ۲۲ــ۳ــ مدوالسيون فاز   
۶۱ ۲۳ــ۳ــ الگوى پرسش   
٦۲ ۲۴ــ۳ــ اشاره اى به مدوالسيون پالس   

 
 ٦۳ فصل چهارم: فيلترها 
٦۳ هدف هاى رفتارى    
٦۴ پيشگفتار     
٦۴ ۱ــ۴ــ قابليت انتخاب ايستگاه    

 ٦۴ ۲ــ۴ــ حساسيت گيرنده هاى راديويى   
٦۴    (Sensitivity) ۱ــ۲ــ۴ــ حساسيت   
٦۴ ۲ــ۲ــ۴ــ تقويت کننده هاى زنجيره اى     
٦۵ ۳ــ۴ــ نويز (Noise) و منابع آن    

 ٦۵ ۱ــ۳ــ۴ــ نسبت سيگنال به نويز    
 ٦۵ ۴ــ۴ــ ضريب تقويت يا گين   
٦۵ ۱ــ۴ــ۴ــ ضريب بهرٔه تقويت کنندهٔ   چند طبقه     
۶۶ ۲ــ۴ــ۴ــ افت توان    
۶۶ ۳ــ۴ــ۴ــ ضريب تضعيف     

۵  ــ۴ــ مرورى بر اثر تغيير فرکانس بر روى مقادير راکتانس   
 ۶۶ سلف و راکتانس خازن    

۱ــ۵  ــ۴ــ اثر تغييرات فرکانس بر روى    
 ۶۶  (XL) سلف                
 ۶۷ ۲ــ۵  ــ۴ــ اثر تغييرات فرکانس بر روى خازن    
 ۷۰ ۶ــ۴ــ الگوى پرسش   
 ۷۰ ۷ــ۴ــ فيلترها   
 ۷۱ ۱ــ۷ــ۴ــ محدودٔه فرکانس فيلتر    
۷۱ ۲ــ۷ــ۴ــ فيلتر ايده آل    
 ۷۱ ۳ــ۷ــ۴ــ فيلتر واقعى    
 ۷۱ ۴ــ۷ــ۴ــ فرکانس قطع فيلتر    
 ۷۱ ۵  ــ۷ــ۴ــ انواع فيلترها از نظر کاربرد    

۶ــ۷ــ۴ــ انواع فيلترهاى ميان گذر و    
 ٧۵                 حذف باند 
 ۷۶ ۷ــ۷ــ۴ــ مشخصه هاى فيلتر ميان گذر    
 ۷۶ ۸  ــ۷ــ۴ــ مقدار Q در مدار رزونانس سرى    
 ۷۷ ۹ــ۷ــ۴ــ مقدار Q در مدار رزونانس موازى    
 ۷۸ ۸   ــ۴ــ فيلترهاى کريستالى   
 ۷۹ ۹ــ۴ــ الگوى پرسش   

 ۸۰ فصل پنجم: نوسان سازها 
 ٨۰ هدف هاى رفتارى   
 ٨۱ پيشگفتار     
 ٨١ ۱ــ  ۵  ــ اصول نوسان سازى   



 ٨۱ ۱ــ۱ــ  ۵  ــ نوسان ساز چيست؟    
 ٨۱ ۲ــ۵  ــ انواع نوسان ساز از نظر شکل موج توليدى   
 ٨۱ ۳ــ  ۵  ــ اصول کار مدارهاى الکترونيکى نوسان ساز   
 ٨۲ ۴ــ  ۵  ــ نيازهاى اوليه براى نوسان سازى   
٨۳  (Barkhausen Criterion) ۵  ــ  ۵  ــ اصل بارک هاوزن  
۸۴ ۶  ــ  ۵  ــ يک اسيالتور چگونه به نوسان درمى آيد؟    

 ۸۵ ۷  ــ۵  ــ توليد نوسان مربعى   
 ۸۵ ۸  ــ۵  ــ الگوى پرسش   
 ۸۵ ۹  ــ۵  ــ انواع نوسان سازهاى سينوسى   

۱ــ۹ــ۵  ــ انواع نوسان سازها از نظر مدار    
 ۸۵                 تعيين کننده  فرکانس 

۲ــ۹ــ۵  ــ انواع نوسان سازهاى LC از نظر    
 ۸۶                 شبکٔه فيدبک 

۳ــ۹ــ۵  ــ نوسان ساز با شبکٔه فيدبک    
۸۶                 ترانسفورماتورى 

۴ــ۹ــ۵  ــ نوسان ساز با شبکه  فيدبک از    
 ۸۸                 طريق تقسيم ولتاژ سلفى 

۵ــ۹ــ۵  ــ نوسان ساز با  فيدبک از طريق تقسيم    
 ٩۰                 ولتاژ خازنى 
 ٩۱ ۶  ــ۹ــ  ۵  ــ نوسان ساز کالپ    

    ۹۲  RC  ۱۰ــ۵  ــ نوسان ساز  
               ۱  ــ۱۰ــ  ۵  ــ نوسان ساز پل وين                                             ۹۲

 ۹۳                ۱۱ــ۵  ــ نوسان ساز کريستالى 
 ۹۴ ۱۲ــ۵  ــ نوسان ساز موج مربعى (مولتى ويبراتور)   

۱ــ۱۲ــ۵  ــ بلوک دياگرام کلى مولتى    
۹۴                   ويبراتورها 

۲ــ۱۲ــ۵  ــ بلوک دياگرام مولتى    
۹۴                   ويبراتور آاستابل 

۳ــ۱۲ــ۵  ــ مدار تقويت کننده در مولتى    
۹۴                   ويبراتور آاستابل 
۹۵ ۴ــ۱۲ــ۵  ــ مدار مولتى ويبراتور آاستابل    
۹۵ ۵ــ۱۲ــ۵  ــ طرز کار مدار    

۶ــ۱۲ــ۵  ــ شکل موج کلکتور و بيس    
۹۶                   ترانزيستورها در مولتى ويبراتور 
۹۶ ۷ــ۱۲ــ۵  ــ فرکانس مولتى ويبراتور بى ثبات    
۹۷ ۱۳ــ  ۵  ــ مولد موج مربعى توسط آى سى ۵۵۵   

۱ــ۱۳ــ  ۵  ــ مدار مولد موج مربعى    
۹۸                   توسط آى سى ۵۵۵ 

  ۹۸  VCO  ۱۴ــ  ۵  ــ نوسان ساز  
۹۹ ۱۵  ــ  ۵  ــ الگوى پرسش    

 ۱٠۱  AM  فصل ششم: فرستنده ها و گيرنده هاى راديويى
 ۱٠۱ هدف هاى رفتارى   
 ۱۰۲ پيشگفتار   

 ۱۰۲ ۱ــ۶  ــ مدوالتورها   
 ۱۰۳ ۲ــ۶  ــ جمع دو سيگنال حامل و پيام   
 ۱۰۳ ۳ــ۶ــ مدوالتور ديودى   
۱۰۵ ۴ــ۶ــ مدوالتورهاى ترانزيستورى   
 ۱۰۶ ۵  ــ۶ــ الگوى پرسش   
 ۱۰۸  AM  ۶ــ۶ــ فرستنده هاى راديويى  

۱ــ۶ــ۶ــ فرستندٔه AM با مدوالسيون قدرت    
 ۱۰۸                 زياد يا سطح باال 

۲ــ۶ــ۶ــ فرستنده AM با مدوالسيون قدرت    
               کم يا سطح پايين  ۱١۱ 

۳ــ۶ــ۶ــ بلوک دياگرام کلّى فرستنده واقعی و اجزاء    
 ۱١۱                                           مرتبط با آن 
 ۱۱۲ ۷ــ۶  ــ الگوى پرسش   
 ۱۱۳  AM  ۸  ــ۶  ــ گيرنده هاى راديويى  
۱۱۳ ۹ــ۶  ــ مشخصات ويژٔه گيرنده هاى راديويى و چگونگی افزايش آن   

۱ــ۹ــ۶ــ چه گيرنده ای دارای حساسيت و قابليت انتخاب    
 ۱۱۳                باالست؟  
 ۱۱۳ ۲ــ۹ــ۶ــ چگونگی افزايش قابليت انتخاب ايستگاه    
۱۱۴ ۳ــ۹ــ۶ــ وفادارى يا فيدليته    
۱۱۴ ۴ــ۹ــ۶ــ پايدارى     

 ۱۱۴ ۱۰ــ۶ــ الگوى پرسش   
 ۱۱۴ ۱۱ــ۶ــ مدار هماهنگ ورودى گيرندٔه راديو   
 ۱۱۵ ۱ــ۱۱ــ۶ــ بوبين کادر آنتن    
 ۱۱۶ ۲ــ۱۱ــ۶ــ خازن واريابل يا واريکاپ    
 ۱۱۷ ۱۲ــ۶ــ انتخاب ايستگاه راديويى به طور خودکار   
 ۱۱۷ ۱۳ــ۶ــ الگوى پرسش   
 ۱۱۸ ۱۴ــ۶ــ گيرندٔه راديويى TRF يا گيرنده راديويى مستقيم   
 ۱۱۸ ۱۵ــ۶ــ الگوى پرسش   
 ۱۱۹ ۱۶ــ۶ــ گيرندٔه راديويى سوپرهترودين   
 ۱۱۹  RF ۱ــ۱۶ــ۶ــ تقويت کنندٔه   
۱۱۹ ۲ــ۱۶ــ۶ــ اسيالتور محلى    
 ۱۲۰ ۳ــ۱۶ــ۶ــ ميکسر يا مخلوط کننده    
۱۲۰ ۴ــ۱۶ــ۶ــ کنورتور    
 ۱۲۰  IF ۵  ــ۱۶ــ۶ــ تقويت کنندٔه   
 ۱٢۱ ۶ــ۱۶ــ۶ــ آشکارساز    
۱٢۱  AGC۷ــ۱۶ــ۶ــ کنترل اتوماتيک بهر   
۱٢۱ ۸ ــ۱۶ــ۶ــ تقويت کنندٔه صوتى    
۱٢۱ ۹ــ۱۶ــ۶ــ منبع تغذيه    

۱۰ــ۱۶ــ۶ــ شکل موج هاى ورودى و خروجى     
 ۱۲۲ طبقات مختلف گيرنده راديويى سوپرهترودين    
 ۱۲۳ ۱۷ــ۶ــ الگوى پرسش   

۱۸ــ۶ــ تجزيه و تحليل طبقات مهم يک گيرندٔه راديويى   
۱۲۳  AM  سوپرهترودين   
۱۲۳ ۱ــ    ۱۸ــ۶ــ کنورتور    



۱۲۵  AM در گيرنده هاى راديويی IF ۲ــ    ۱۸ــ۶ــ تقويت کنندٔه   
۱۲۵  IF در تقويت کنندٔه DC ۳ــ    ۱۸ــ۶ــ بررسى حالت   
۱۲۶  IF  تقويت کنندٔه AC ۴ــ    ۱۸ــ۶ــ بررسى شرايط   

 ۱۲۶  IF  ۵  ــ    ۱۸ــ۶ــ نکات مهم در تقويت کنندٔه   
۱۲۶ ۱۹ــ۶ــ الگوى پرسش   
۱۲۶  AM  ۲۰ــ۶ــ آشکارساز  

۱ــ۲۰ــ۶ــ تحليل مدار آشکارساز در يک گيرندٔه    
۱۲۶                  راديويى تجارتى 

 ۱۲۷  (AGC) ۲۱ــ۶ــ کنترل اتوماتيک بهره  
 ۱۲۷                 ۱ــ   ۲۱ــ۶ــ اساس کار مدار کنترل اتوماتيک بهره 
۱۲۸  AGC  ۲ــ   ۲۱ــ۶ــ انواع   
۱۲۸  AGC ۳ــ   ۲۱ــ۶ــ مدارهاى   
۱۲۸ ۲۲ــ۶ــ الگوى پرسش   
۱۲۹ ۲۳ــ۶ــ گيرندٔه راديويى TRF يک موج AM با آى سى   
 ۱۳۰ ۲۴ــ۶ــ گيرندٔه راديويى سوپرهترودين يک موج AM با آى سى   
۱۳۱ ۲۵ــ۶ــ گيرندٔه راديويى سوپرهترودين يک موج AM با آى سى   
۱۳۲ ۲۶ــ۶ــ الگوى پرسش   

۱۳۳  FM  فصل هفتم: فرستنده ها و گيرنده هاى راديويى
 ۱۳۳ هدف هاى رفتارى   
 ۱۳۴ پيشگفتار   
۱۳۴  AM نسبت به FM ۱ــ۷ــ مزاياى سيگنال  
۱۳۵  FM  ۲ــ۷ــ اساس کار مدوالتورهاى  
۱۳۶  FD  ۳ــ۷ــ انحراف فرکانس  
۱۳۷  FM  ۴ــ۷ــ سرعت تغييرات سيگنال  
 ۱۳۷  FM  ۵  ــ۷  ــ شاخص مدوالسيون سيگنال  
 ۱۳۸  FM  ۶ــ۷  ــ پهناى باند هر ايستگاه در  
 ۱۳۸  FM ۷  ــ۷  ــ طيف فرکانسى سيگنال  
 ۱۴۰ ۸  ــ۷  ــ درصد مدوالسيون   
 ۱۴۰ ۹ــ۷  ــ FM باند باريک   
 ۱۴۰  FM ۱۰ــ۷  ــ فرستندٔه  
 ۱۴۰ ۱۱ــ۷ــ چند برابر کنندٔه فرکانس   
 ۱۴۱  FM ۱۲ــ۷  ــ يک نمونه  بلوک دياگرام فرستنده  

۱۳ــ۷ــ رابطٔه انحراف فرکانس و ضريب افزايش چند   
 ۱۴۱ برابرکننده هاى فرکانس    

۱۴ــ۷ــ مدارهاى پيش تأکيد (Pre emphasis) و باز تضعيف  
۱۴۲   (De emphasis)  
 ۱۴۳ ۱۵ــ۷ــ فرستندٔه FM با آى سى   
 ۱۴۵ ۱۶ــ۷  ــ الگوى پرسش   
۱۴۵  (FM Receiver) FM ۱۷ــ۷ــ گيرنده  
 ۱۴۵  RF ۱ــ۱۷ــ۷ــ تقويت کنندٔه   
 ۱۴۵ ۲ــ۱۷ــ۷ــ اسيالتور محلى    
 ۱۴۵ ۳ــ۱۷ــ۷ــ مخلوط کننده    
۱۴۵  IF ۴ــ ۱۷ــ۷ــ تقويت کننده هاى   

۱۴۵ ۵  ــ۱۷ــ۷ــ محدودکنندٔه دامنه     
۱۴۵  FM ۶  ــ۱۷ــ۷ــ آشکارساز   
 ۱۴۶ ۷ــ۱۷ــ۷ــ تضعيف کنندٔه فرکانس باال    
 ۱۴۶   (AFC) ۸  ــ۱۷ــ۷ــ کنترل اتوماتيک فرکانس   
 ۱۴۶ ۹ــ۱۷ــ۷ــ تقويت کننده هاى صوتى    
 ۱۴۶ ۱۰ــ۱۷ــ۷ــ بلندگو    
 ۱۴۶ ۱۱ــ۱۷ــ۷ــ منبع تغذيه    
 ۱۴۶  AM با FM ۱۸ــ۷ــ مقايسٔه گيرندٔه  
 ۱۴۸ ۱۹ــ۷ــ بلوک دياگرام فرستندٔه FM استريو   
 ۱۴۸ ۲۰ــ۷ــ طيف فرکانس سيگنال FM استريو   
 ۱۴۹ ۲۱ــ۷ــ بلوک دياگرام گيرندٔه FM استريو   
۱۵۰  FM  ۲۲ــ۷ــ آشکارسازهاى  
 ۱۵۰ ۱ــ۲۲ــ۷ــ آشکارساز شيب    
۱۵۱ ۲ــ۲۲ــ۷ــ آشکارساز کوين سيدنس    
۱۵۳ ۳ــ۲۲ــ۷ــ آى سى آشکارساز FM مونو    

 ۱۵۴ ۲۳ــ۷ــ الگوى پرسش   
 ۱۵۴  TDA ۷۰۰۰ ۲۴ــ۷ــ آى سى  
 ۱۵۵  FM ۲۵ــ۷ــ گيرندٔه راديويى  
۱۵۶ ۲۶ــ۷ــ الگوى پرسش   

 
  ۱۵۷   (IC) با استفاده از مدارمجتمع AM/FM فصل هشتم: گيرنده هاى راديويى
 ۱۵۷ هدف هاى رفتارى   
 ۱۵۸ پيشگفتار    
۱۵۸ ۱ــ   ۸   ــ کليدهاى چندحالته مکانيکى   

۱ــ۱ــ     ۸   ــ ساختمان داخلى کليدهاى دوحالته    
 ۱۵۸                 با چندين کنتاکت داخلى 
 ۱۵۹ ۲ــ۱ــ   ۸   ــ کليدهاى چند حالته    
۳ــ۱ــ     ۸   ــ موارد و کاربرد کليدهاى چند حالته                   ۱۵۹    
۱۵۹ ۲ــ  ۸  ــ کليدهاى چند حالتٔه الکترونيکى   
 ۱۵۹ ۱ــ۲ــ     ۸   ــ کليد يک حالتٔه الکترونيکى    
۱۶۰ ۲ــ۲ــ     ۸ ــ کليدهاى چند حالتٔه الکترونيکى    
 ۱۶۰ ۳ــ۲ــ     ۸   ــ کاربرد کليدهاى چند حالتٔه الکترونيکى    
۱۶۰ ۳ــ     ۸   ــ الگوى پرسش   
۱۶۱  AM/FM  ۴ــ   ۸   ــ مشخصات فنى آى سى گيرندٔه  

 ۱۶۱ ۱ــ۴ــ     ۸   ــ شکل ظاهرى و اطالعات عمومى    
 ۱۶۲ ۲ــ  ۴  ــ     ۸   ــ برگٔه اطالعات يا Data sheet آى سى    
۱۶۴  AM/FM   ۳  ــ۴  ــ   ۸   ــ مشخصات پايه هاى آى سى   
۱۶۵ ۵  ــ      ۸   ــ الگوى پرسش   
 ۱۶۶ ۶ــ   ۸   ــ بلوک هاى بيرونى و ارتباط آن با آى سى   
 ۱۶۸ ۷ــ     ۸   ــ الگوى پرسش   

۸  ــ     ۸   ــ بررسى کلى بلوک دياگرام آى سى گيرندٔه راديويى  
۱۶۸  AM/FM   
۱۷۱ ۹  ــ     ۸   ــ الگوى پرسش   



 ۱۷۴ فصل نهم: اصول کار تلفن هاى الکترونيکى ثابت و همراه 
 ۱۷۴ هدف هاى رفتارى   
 ۱۷۵ پيشگفتار     
 ۱۷۶ ۱ــ۹ــ اجزاى تشکيل دهندٔه يک تلفن روميزى الکترونيکى   
 ۱۷۶ ۲ــ۹ــ ميکروفون ها   
۱۷۶ ۱ــ۲ــ  ۹  ــ ميکروفون زغالى    
۱۷۷ ۲ــ۲ــ  ۹  ــ ميکروفون خازنى    
 ۱۷۹ ۳ــ۲ــ  ۹  ــ ميکروفون الکتروديناميکى    
۱۷۹ ۴ــ۲ــ  ۹  ــ ميکروفون کريستالى    
۱۸۰ ۵   ــ۲ــ  ۹  ــ ميکروفون نوارى    
۱۸۰ ۶ــ۲ــ  ۹  ــ مشخصه هاى ميکروفون ها    
۱۸۰ ۷ــ۲ــ  ۹  ــ مقايسه ميکروفون ها    

 ۱۸۱ ۳ــ۹ــ گوشى   
 ۱۸۱ ۱ــ۳ــ۹ــ گوشى الکترومغناطيسى    
 ۱۸۲ ۲ــ۳ــ۹ــ گوشى الکتروديناميکى    
 ۱۸۲  Loud speaker  ۴ــ۹ــ بلندگو  
۱۸۲ ۱ــ۴ــ۹ــ بلندگو با صفحٔه حساس پيزوالکتريک    
۱۸۳ ۵  ــ۹ــ چگونگى ارتباط صوتى بين دو نقطه    
 ۱۸۴ ۶ــ۹ــ الگوى پرسش   
 ۱۸۴ ۷ــ۹ــ مدار بلوکى تلفن الکترونيکى   
  ۱۸۵  Ring  و Tip ۸  ــ۹  ــ سيم هاى  
 ۱۸۵ ۹ــ۹ــ ولتاژ خط تلفن   
 ۱۸۵ ۱۰ــ۹ــ زنگ تلفن   
 ۱۸۵ ۱ــ۱۰ــ۹ــ موقعيت قرار گرفتن مدار زنگ در   تلفن    
۱۸۶ ۲ــ۱۰ــ۹ــ سيگنال زنگ    

۳ــ۱۰ــ۹ــ تغذئه آى سى هاى مولد سيگنال زنگ    
۱۸۶                   تلفن الکترونيکى 
۱۸۷ ۴ــ۱۰ــ۹ــ معرفى يک نمونه آى سى زنگ    
۱۸۷ ۱۱ــ۹ــ شماره گيرى در تلفن الکترونيکى   
۱۸۷   (Pulse) ۱ــ۱۱ــ۹ــ روش پالس   
۱۸۷     (Tone) (  تُن)۲ــ۱۱ــ۹ــ شماره گيرى با روش   
۱۸۸ ۳ــ۱۱ــ۹ــ مزاياى استفاده از روش تُن    
۱۸۸ ۴ــ۱۱ــ۹ــ بلوک دياگرام شماره گيرى پالسى    
۱۸۹ ۵   ــ۱۱ــ۹ــ بلوک دياگرام آى سى شماره گير    
 ۱۹۱ ۶ــ۱۱ــ۹ــ معرفى يک نمونه  آى سى شماره گير تلفن    
۱۹۱ ۱۲ــ۹ــ بخش پردازش سيگنال صحبت   

۱ــ۱۲ــ۹ــ بلوک دياگرام نمونه اى از آى سى پردازش    
 ۱۹۲                  سيگنال صحبت 

۲ــ۱۲ــ۹ــ معرفى آى سى پردازش صحبت در تلفن    
۱۹۲                  الکترونيکى 

۳ــ۱۲ــ۹ــ بلوک دياگرام مدارهاى داخلى    
 ۱۹۳                   آى سى پردازش صحبت 
۱۹۴ ۱۳ــ۹ــ يک نمونه مدار عملى ساده براى مکالمه   

۱۹۵    (Hold)  ۱۴ــ۹ــ عملکرد مدار نگهدارندٔه پشت خط يا هُلد  
۱ــ۱۴ــ۹ــ بلوک دياگرام مدار مولد سيگنال    

 ۱۹۵    (hold)  هُلد                 
 ۱۹۶ ۱۵ــ۹ــ مدار کامل تلفن الکترونيکى   
۱۹۷ ۱۶ــ۹ــ مراحل برقرارى ارتباط بين دو مخاطب   
 ۱۹۷ ۱۷ــ۹ــ مشخصات برخى سيگنال هاى توليدى در مرکز تلفن   
۱۹۷ ۱ــ۱۷ــ۹ــ سيگنال بوق آزاد    
۱۹۸ ۲ــ۱۷ــ۹ــ سيگنال اشغال تلفن و اشغال خط شهرى    
۱۹۸ ۳ــ۱۷ــ۹ــ سيگنال بازتاب زنگ    

 ۱۹۸ ۱۸ــ۹ــ الگوى پرسش   
۱۹ــ۹ــ سيستم سازماندهى و سوئيچينگ مرکز   

  ۱۹۹  PSTN  تلفن   
 ۱۹۹    (CO) ۱ــ۱۹ــ۹ــ مرکز تلفن محلى   
 ۱۹۹   (TC) ۲ــ۱۹ــ۹ــ مرکز تلفن شهرى   
 ۲۰۰   (RC) ۳ــ۱۹ــ۹ــ مرکز تلفن راه دور   
 ۲۰۰ ۲۰ــ۹ــ الگوى پرسش   
۲۰۰ ۲۱ــ۹ــ تلفن همراه   
۲۰۰ ۱ــ۲۱ــ۹ــ تاريخچٔه تلفن همراه    
۲۰۱ ۲ــ۲۱ــ۹ــ ساختار سلولى تلفن همراه    

 ۲۰۱ ۳ــ۲١ــ۹ــ روش معمول توزيع کانال بين سلول ها    
۲۰۲ ۲۲ــ۹ــ ساختمان تلفن همراه   
۲۰۲ ۱ــ۲۲ــ۹ــ بلوک دياگرام تلفن همراه    
۲۰۲ ۲ــ۲۲ــ۹ــ بخش راديويى    

 ۲۰۳ ۳ــ۲۲ــ۹ــ بخش صوتى    
۲۰۴ ۴ــ۲۲ــ۹ــ بخش کنترل  /  ديجيتال    
۲۰۵ ۲۳ــ۹ــ الگوى پرسش   

۲۴ــ۹ــ ساختار شبکٔه GSM سيستم جهانى براى   
 ۲۰۵ موبايل و عملکرد هريک از اجزاى آن    
۲۰۵  GSM ۲۵ــ۹ــ سرويس هاى  
 ۲۰۶  GSM ۲۶ــ۹ــ ساختار  
۲۰۶  MS ۱ــ۲۶ــ۹ــ   
۲۰۷  BSS  ۲ــ۲۶ــ۹ــ   
۲۰۹  NSS ۳ــ۲۶ــ۹ــ بخش   
 ۲۱۰ ۲۷ــ۹ــ سيستم GSM در ايران   
۲۱۱ ۲۸ــ۹ــ پخش با استفاده از ماهواره   

 ۲۱۱ ۲۹ــ۹ــ الگوى پرسش   

 ۲۱۲ فصل دهم: مخابرات نوين 
 ۲۱۲ هدف هاى رفتارى   
۲۱۳ ۱ــ۱۰ــ مدوالسيون های پالس  و ديجيتال   
 ۲۱۳ ۱ــ۱ــ۱۰ــ پيشگفتار    
 ۲۱۳ ۲ــ۱ــ۱۰ــ سيگنال آنالوگ (پيوسته)    
۲۱۴ ۳ــ۱ــ۱۰ــ سيگنال منفصل (گسسته)     



۲۱۴  PCM ۴ــ۱ــ۱۰ــ مدوالسيون پالسی کد شده   
 ۲۱۷  (Bit Interval) ۵  ــ۱ــ۱۰ــ فاصلٔه زمانی بيت   

  ۲۱۷  (Bit Rate) ۶ــ۱ــ۱۰ــ نرخ بيت   
  ۲۱۷   (Sampling frequency)۷ــ۱ــ۱۰ــ فرکانس نمونه بردارى   
 ۲۱۸ ۸ ــ۱ــ۱۰ــ تعداد بيت در هر نمونه    
  ۲۱۹ ۹ــ۱ــ۱۰ــ محاسبٔه نرخ بيت     
 ۲۱۹ ۱۰ــ۱ــ۱۰ــ مدوالسيون های ديجيتال    
۲۱۹  ASK  ۱۱ــ۱ــ۱۰ــ مدوالسيون   
۲۱۹  FSK  ۱۲ــ۱ــ۱۰ــ مدوالسيون   
۲۱۹  PSK  ۱۳ــ۱ــ۱۰ــ مدوالسيون   
۲۲۰  D/A و A/D ١٤ــ١ــ١٠ــ مفهوم   

١٥ــ١ــ١٠ــ انواع ديگر مدوالسيون پالس                          ۲۲۰       
۲۲۰ ۲ــ۱۰ــ الگوى پرسش   
 ۲۲۱ ۳ــ۱۰ــ سامانه هاى کنترل از راه دور   
 ۲۲۱ ۱ــ۳ــ۱۰ــ پيشگفتار    
 ۲۲۱ ۲ــ۳ــ۱۰ــ روش هاى کنترل از راه دور    
 ۲۲۱ ۳ــ۳ــ۱۰ــ کنترل از راه دور توسط برق شهر    
۲۲۲ ۴ــ۳ــ۱۰ــ کنترل از راه دور توسط امواج صوتى     
 ۲۲۲ ۵  ــ۳ــ۱۰ــ کنترل از راه دور توسط امواج فراصوتى    
۲۲۳ ۶ــ۳ــ۱۰ــ کنترل از راه دور براساس امواج راديويى    

۷ــ۳ــ۱۰ــ سامانه هاى کنترل از راه دور براساس    
 ۲۲۴                   امواج نورى 

۸  ــ۳ــ۱۰ــ عناصر نيمه هادى پاسخ دهنده به نور مادون قرمز   
  ۲۲۴  IR                        
 ۲۲۶ ۴ــ۱۰ــ الگوى پرسش   
 ۲۲۷ ۵  ــ۱۰ــ ماهواره   
 ۲۲۷ ۱ــ   ۵  ــ۱۰ــ پيشگفتار    
 ۲۲۷ ۲ــ   ۵  ــ۱۰ــ ماهواره چيست؟    
 ۲۲۸ ۳ــ   ۵ــ۱۰ــ تاريخچه    
 ۲۲۹ ۴ــ  ۵   ــ۱۰ــ ماهواره ها چگونه به فضا مى روند؟    
۲۳۰ ۵ــ  ۵  ــ۱۰ــ انواع ماهواره ها    
۲۳۰ ۶ــ  ۵  ــ۱۰ــ ماهواره هاى مخابراتى    

 ۲۳۱ ۷ــ  ۵  ــ۱۰ــ ماهواره هاى ردياب    
۲۳۱ ۶ــ۱۰ــ پيشگفتار    
۲۳۲  GPS  ۱ــ  ۶  ــ۱۰ــ تاريخچٔه   
 ۲۳۲  GPS ۲ــ  ۶  ــ۱۰ــ اجزاى تشکيل دهنده سيستم   
۲۳۳ ۳ــ  ۶  ــ۱۰ــ بخش فضا    
۲۳۴ ۴ــ  ۶  ــ۱۰ــ بخش کنترل    
۲۳۴ ۵ــ  ۶  ــ۱۰ــ بخش کاربران    
۲۳۵ ۶ــ  ۶  ــ۱۰ــ GPS چگونه کار مى کند؟     
 ۲۳۶  GPS  ۷ــ  ۶  ــ۱۰ــ کاربرد هاى   
 ۲۳۶ ۷ــ۱۰ــ الگوى پرسش   

 
۲۳۷ منابع و مآخذ   

اعتبارسنجی 
فارس،  گيالن،  لرستان،  استان های  آموزشی  گروه های  توسط   ١٣٨٨ ١٣٨٩ــ  سال  در  راديو  و  مخابرات  مبانی  کتاب 
خراسان رضوی، شهرستان های تهران، شهر تهران، اصفهان، آذربايجان غربی و هرمزگان اعتبارسنجی شده است و در سال ١٣٨٩ نظرات 

دريافتی در کميسيون تخصصی رشته های الکترونيک بررسی و پس از تأييد در کتاب اعمال شده است. 



توصيه هايی دربارۀ روش تدريس کتاب 
برای اين که بتوانيد به اهداف آموزشی و اهداف رفتاری کتاب دسترسی پيدا کنيد و نتيجٔه مطلوب به دست آوريد، قبل از شروع 

آموزش حتماً اين صفحه را مطالعه کنيد و آن را عمالً اجرا نماييد. 
١ــ تدوين طرح درس ساالنه: طرح درس ساالنه براساس بودجه بندی پيشنهادی در ابتدای کتاب، تهيه نماييد. 

در اين طرح درس بايد دقيقاً تعداد روزهای تدريس فعال در طول سال با ذکر روز (شنبه، يکشنبه و …) مشخص شود. در صورتی 
که تعداد روزهای فعال ٣٠ روز (٣٠جلسه) در سال باشد، عناوين دروس و صفحات مورد تدريس را در طرح درس قيد کنيد. در صورتی 
که تعداد روزها بيشتر از ٣٠ روز باشد،   برای روزهای اضافی تمرين در نظر بگيريد. در صورتی که تعداد روزها کمتر از ۳۰روز باشد، يا 
بايد برنامه را فشرده تر کنيد يا برای روزهای حذف شده، کالس فوق العاده در نظر بگيريد. درنظر داشته باشيد هنگام تهئه طرح درس ساالنه، 

بايد روزهای تعطيل رسمی را از برنامه حذف کنيد. 
٢ــ تدوين طرح درس روزانه: در اين طرح درس، عالوه بر تدوين برنامٔه دقيق تدريس مربوط به يک جلسه (از احوال پرسی و 
حضور و غياب تا پايان درس)، مواردی مانند آزمون های تشخيصی، تکوينی و پايانی منطبق با زمان تدريس می بايستی پيش بينی شود. ارائٔه 

مثال هايی از زندگی روزمره و شرايط اقليمی متناسب با موضوع تدريس، معموالً بر جذابيت تدريس می افزايد. 
٣ــ يک هفته قبل از اجرای آموزش، تعداد صفحاتی را که می خواهيد هفتٔه بعد آموزش دهيد، مشخص کنيد و از هنرجويان 

بخواهيد به عنوان پيش مطالعه، يک بار آن را مطالعه نمايند. 
٤ــ قبل يا پس از اتمام تدريس در هر جلسه، از هنرجويان بخواهيد که متن تدريس شدٔه کتاب را با صدای بلند بخوانند. اجرای 
اين فرايند، ميزان تسلط هنرجويان را در ارتباط با آشنايی با کلمات و جمالت تخصصی ارزيابی می کند. پس از خواندن هر پاراگراف از 

هنرجو بخواهيد، مفهوم کلی آن پاراگراف را از ديد خود بيان کند. 
٥ــ هنگام اجرای تدريس سعی کنيد به صورت تعاملی عمل کنيد و از روش پرسش و پاسخ استفاده نماييد. همچنين از هنرجويان 
بخواهيد تا در اجرای برنامٔه درسی مشارکت نمايند و مباحثی را به انتخاب خود در کالس به صورت کنفرانس ارائه دهند. همچنين به 

هنرجويان فرصت پرسيدن سؤال داده شود. 
٦ــ در فرايند اجرای آموزش از فيلم ها و پويانمايی های  (Animations) مناسب موجود برای عميق تر کردن آموزش استفاده نماييد. 
پروتئوس،  اديسون، مولتی سيم،  مانند  نرم افزارهای موجود  استفاده از  درس، با  آغاز  مفاهيم، قبل از  بهتر  درک  منظور  ٧ــ به 
لب ويو موارد را شبيه سازی کنيد و به کالس ارائه دهيد. همچنين از هنرجويان بخواهيد مراحل شبيه سازی را در خارج از برنامٔه کالسی 

اجرا نماييد و نتايج را به کالس ارائه دهند. 
٨   ــ تمرين های کالسی را که در البه الی درس آمده است، در همان کالس درس حل کنيد. متناسب با نياز، تمرين های ديگری 

را ارائه دهيد تا هنرجويان اقدام به حل آن نمايند و اشکال خود را برطرف کنند. 
٩ــ تمرين های اضافی منطبق با مباحث درسی تهيه کنيد و از هنرجويان بخواهيد آن ها را در کالس يا خارج از کالس حل نمايند. 

١٠ــ از هنرجويان بخواهيد از مباحث تدريس شده، پرسش امتحانی استخراج کنند و آن ها را به کالس ارائه نمايند. 
١١ــ کلئه واژه های انگليسی و مباحث مربوط به برگٔه اطالعات (Data sheet) می بايستی آموزش داده شود و در آزمون مربوطه 

نيز مورد ارزشيابی قرار گيرد. 
١٢ــ اجرای تکاليفی را که به هنرجويان می دهيد، پيگيری نماييد و از مسئولين و مشاوران مربوطه بخواهيد، هنرجويان فعال را 

تشويق و عدم اجرای تکاليف توسط برخی از آن ها را بررسی نمايند و نتيجه را به مربی مربوطه گزارش کنند. 
١٣ــ تکاليف ارائه شده را به صورت جمعی يا به صورت فردی اصالح نماييد تا هنرجويان نسبت به اشکاالت خود آگاه شوند و 

آن ها را تکرار نکنند. 
١٤ــ نتايج فعاليت و پيشرفت هنرجويان را در دفتر کالسی يا دفترچٔه جداگانه و يا پوشه ای اختصاصی مستندسازی کنيد و در 

هر زمانی که تشخيص داديد، هنرجويان را تشويق کنيد يا به آنان تذکر دهيد. 
را  سؤاالت  ترم،  پايان  و  ترم  ميان  يا  ماهانه  آزمون های  يا  جلسه  هر  پايانی  و  تکوينی  تشخيصی،  ارزشيابی های  اجرای  در  ١٥ــ 
به صورت پرسش های مفهومی، کوتاه پاسخ، تشريحی توصيفی، تشريحی محاسباتی، جورکردنی، صحيح غلط و صحيح و غلط اصالحی 

طراحی نماييد. 
 با آرزوی موفقيت
 مؤلفان



سخنی با همکاران 
اين کتاب بر مبناى ريزبرنامٔه درسى مبانى مخابرات و راديو، جهت دانش آموزان سال سوم رشتٔه الکترونيک در نظام جديد آموزش 

متوسطه، روش سالى واحدى، تدوين شده است. 
برنامه ريزى نظام جديد متوسطه در شاخه صنعت، توسط کميسيون تخصصى رشته الکترونيک، با همکارى کارشناسان و مسئولين 
نخستين  مراحل  از  کتاب  اين  است.  گرفته  صورت  مشاغل  تحليل  و  تجزيه  براساس   ،۱۳۷۲ سال  در  ذى ربط  ستادى  دفاتر  و  آموزشى 
برنامه ريزى تا مرحلٔه تدوين و تأليف، با توجه به نيازهاى کشور، وضعيت روحى و سّنى دانش آموزان و بافت فرهنگى جامعه، تغييراتى کّمى 
و کيفى داشته و اولين چاپ آن در سال ۱۳۷۳ بوده است و فرآيند چاپ تا سال ۱۳۷۸ به طور مستمر ادامه يافت. اين کتاب طى مراحل 
مختلف مورد ارزش يابى و بررسى قرار گرفت و با توجه به بازخوردهاى دريافتى، اصالح شد. در سال ۱۳۷۸ به سبب تغيير روش نيم سالى 
واحدى به سالى واحدى و پيشرفت تکنولوژى محتواى کتاب مورد بازبينى قرار گرفت و مباحثى از قبيل اصول کار تلفن و مدوالسيون 
FM به آن اضافه شد. در سال ۱۳۸۰، با همان ساختار قبلى و يک بخش ضميمه، چاپ و توزيع شد. از سال ۱۳۸۰ تا سال ۱۳۸۵، 
اظهارات متفاوتى از گروه هاى آموزشى استان ها و هنرآموزان سراسر کشور مبنى بر به روز کردن کتاب، دريافت شد. در همايش ها و دوره هاى 
بازآموزى نيز، مجددًا به نقد کشيده شد تا اين که در سال ۱۳۸۵ جدول هدف ــ محتواى جديد با توجه به نظرات دريافتى تدوين شد و روى 
وب گاه (سايت) دفتر قرار داده شد. هم چنين به طور مستقيم از تعدادى از استان ها خواسته شد جدول هدف ــ محتوا را بررسى و اصالح 
کنند. تعدادى از اين استان ها، جداول مربوطه را بررسى کردند و تعدادى ديگر نيز در فرآيند اصالح جداول به طور مستمر تا نهايى شدن آن 
همکارى داشته اند. پس از آماده شدن جدول «هدف ــ محتوا» به منظور روز آمد کردن کتاب، تيم تأليف تقويت شد و دو نفر ديگر به مؤلفين 

قبلى اضافه شدند.کتاب با ديدگاهى نو بازسازى شد، از جمله: 
۱ــ به هدف هاى رفتارى هر جزء، زمان پيش نهادى اختصاص داده شده است. 

۲ــ در تدريس، به استفاده از نرم افزار توسط معلم و نمايش آن در کالس، توجه و توصيه شده است. 
۳ــ به منظور تقويت مشارکت هنرجويان در کالس و فراهم نمودن زمينٔه فعال و پويا، و شکوفا شدن خالقيت آنان، فعاليت هاى 

خارج از کالس نيز براى هنرجويان درنظر گرفته شده است. 
آمده  آنان  از  تعدادى  حال  شرح  کتاب  با  مرتبط  دانشمندان  زندگى  با  آنان  شدن  آشنا  و  هنرجويان  در  انگيزه  ايجاد  به منظور  ۴ــ 

است. 
۵   ــ در البه الى کتاب، مجّزا يا درهم تنيده، مسائل فرهنگى و تربيتى مانند ايجاد حس اعتماد، مسئوليت پذيرى، انگيزه براى رشد 

و ارتقاء خودباورى  آمده است. 
٦  ــ درسرتاسر کتاب سعى شده است از تصاوير رنگى، با کيفيت مناسب، استفاده شود تا از نظر ايجاد انگيزه، زمينٔه مناسب ترى 

براى يادگيرى فراهم آيد. 



٧  ــ با توجه به تغييرات عمده اى که در عناوين و محتواى فصل ها به وجود آمده از وابستگى اين کتاب به گيرنده هاى راديويى درحد 
بسيار وسيعى کاسته شده و به سمت فناورى هاى جديد هدايت شده است. 

٨ ــ اين کتاب در سال ١٣٨٩ــ ١٣٨۸ توسط ٩ استان منتخب کشور اعتبارسنجی شده است و در فرايند اعتبارسنجی تعديل 
شده و مباحثی از آن حذف شده است. 

اين کتاب در مجموع داراى ۱۰ فصل است. در فصل اول با سيستم هاى مخابراتى، محدوده فرکانسى امواج، دستگاه طيف نما 
و استفاده از نرم افزارهاى الکترونيکى آشنا مى شويد. فصل دوم اختصاص به خطوط انتقال، انواع آنتن و انتشار امواج دارد. در فصل 
سوم انواع مدوالسيون و طيف فرکانسى آن آموزش داده مى شود. در فصل چهارم فيلترها، در فصل پنجم نوسان سازها و در فصل ششم 
و هفتم فرستنده ها و گيرنده هاى راديويى مورد بحث قرار مى گيرد. در فصل هشتم يک گيرندٔه راديويى با آى سى مورد تجزيه و تحليل قرار 

مى گيرد. فصل نهم به اصول کار تلفن همراه اختصاص دارد. در اين فصل ميکروفون ها و بلندگوها نيز معرفى شده اند. 
فصل دهم با عنوان مخابرات نوين مبحثى کامالً جديد است. در اين فصل اشارٔه کوتاهی به مدوالسيون هاى ديجيتالى، ماهواره هاى 

مخابراتى وGSM  و فرستنده و گيرندٔه کنترل از راه دور مورد بحث قرار مى گيرد. 
با توجه به اين که محتواى کتاب عمدتاً جديد است و با فناورى روز انطباق داده شده، زمانى مى توان آن را با موفقيت آموزش داد 
که قبل از تدوين  ،کلئه محتواى کتاب توسط هنرآموزان عزيز مورد مطالعه قرارگرفته باشد و در صورت نياز در دوره هاى ضمن خدمت 

شرکت کرده باشند. لذا توصيه مى کنيم قبل از ورود به کالس درس محتواى کتاب را به طور کامل و دقيق مطالعه کنيد. 
از آن جايى که هيچ گونه فعاليتى، از جمله تأليف اين کتاب، برکنار از خطا و اشتباه نيست، از اين رو بسيار خوشحال خواهيم شد تا 

همکاران محترم با طرح رهنمودهاى سازندٔه خود، ما را در مسيرى که برگزيده ايم کمک کنند و ياريگر باشند.

با  مرتبط  موارد  و  عالقه مند  »  دانش آموزان  مطالعه» « براى  مباحث « براى  از  مى شود  تقاضا  آزمون ها  سؤاالت  محترم  طرّاحان  از 
«  خالقيت و ابتکار  » و «  زندگى نامه دانشمندان  » تحت هيچ شرايطى سؤال طرح ننمايند.

براى درک بهتر مطالب توصيه مى شود که از کتاب آزمايشگاه مجازى و نرم افزارهاى مرتبط با آن استفاده کنيد. 

PDF مربوط به ضما ئم و واژه نامه مبانی مخابرات و راديو از سايت دفتر برنامه ريزی و تأليف آموزش های فنی حرفه ای و کار دانش 
قابل دريافت است.



سخنى با دانش آموزان
کتاب مبانى مخابرات و راديو، از آن مجموعه کتاب هاى درسى است که به سبب گسترده بودن طيف کاربردى آن و ارتباط داشتن 
با بازارکار، از شيرينى و جذابيت ويژه اى برخوردار است و مى تواند انگيزٔه الزم را در فراگيران ايجاد نمايد. گستردگى موضوع به حّدى 
است که هريک از واژه هاى مندرج در فصل هاى مختلف کتاب مى تواند چندين واحد درسى را پوشش دهد. به خصوص در ويرايش جديد 
نو و مرتبط با مخابرات نوين آمده است، به طورى که فراگيران را با سؤاالت متعدد مواجه مى کند. از آن جا که  اين کتاب، مباحث کامالً 
براى آموزش کتاب محدوديت زمانى وجود دارد، الزم است محتواى آموزشى، با توجه به اهداف رفتارى، آموزش داده شود و سؤاالت 

احتمالى شما، که به آموزش هاى آتى و به مقاطع باالتر مربوط مى شود، به بعد موکول گردد. 
هدف اصلى از تدوين اين کتاب، آموزش مبانى مخابرات و ارتباطات راديويى است و براى رسيدن به اين هدف الزم است مطالب 
درسى تعيين شده در فصل هاى مختلف کتاب را به طور کامل فراگيريد و پرسش هاى خارج از درس را به پايان جلسات يا به زمان مناسب در 
خارج از جلسات درسى موکول کنيد. در اين کتاب، براى هنرجويان عالقه مند، مطالب اضافى، مانند تحقيق، فعاليت فوق برنامه پيش بينى 

شده است که مى توانند ضمن افزايش دانش و تجربه زمينه هاى شکوفايى و خالقيت را براى خود و ساير هنرجويان فراهم آورند. 
هم چنين در کتاب قسمت هايى تحت عنوان «براى مطالعه» آمده است که صرفاً جهت دانش افزايى است و از اين قسمت ها آزمون 

به عمل نمى آيد. 
دانش آموزانى که به فراگيرى مطالب اضافى، بيش از مطالب عنوان شده در کتاب عالقه مندند، مى توانند از مراجع و مآخذ اعالم 

شده در انتهاى کتاب استفاده کنند. 
در فرايند آموزش تعدادى از مدارها توسط معلم شما، از طريق آزمايشگاه مجازى شبيه سازى مى شود و براى کليه هنرجويان به 
نمايش درمى آيد. براى اين که بتوانيد مفاهيم اصلى را به خوبى فراگيريد، توصيه مى کنيم اجراى آزمايشگاه مجازى را به صورت مستقل 

در خارج از مدرسه انجام دهيد و اشکاالت خود را برطرف کنيد. 



١١

                    

دسته بندی فرکانس ها و طيف فرکانسی

هدف کلی
آموزش پاره ای از اصطالحات مخابراتی، مفاهيم و تعاريف پايه ای و متداول در مخابرات

فصل۱

هدف های رفتاری : در پايان اين فصل از فراگيرنده انتظار مى رود که :                                        زمان پيشنهادی   

       کل زمان اختصاص داده شده به فصل  : ٦ساعت آموزشی

۱۳ــ هارمونيک را تعريف کند. ........................... ′۱٥
۱۴ــ هارمونيک هاى موجود در موج مربعى متقارن را تشريح کند... ′۱٥

۱۵ــ طيف فرکانسى حاصل از اعمال موج مربعى به ورودى دستگاه طيف نما 
 ۱٥′ ........................................ را ترسيم کند. 
۱۰′ ....... ۱۶ــ صوت را تعريف کند و نحؤه انتشار آن را شرح دهد. 

شرح  را  صوت  طنين  و  بلندى، انرژى ،  شدت ، ارتفاع  مشخصه هاى  ۱۷ــ 
دهد. ............................................... ٢۰′
۱۸ــ محدودٔه فرکانس هاى توليدى توسط حنجرٔه انسان را بيان کند.  ۱۰′
۱۹ــ محدودٔه فرکانس هاى شنوايى را شرح دهد. ................′٥
٥′.............. ۲۰ــ طيف فرکانسى صداى انسان را توضيح دهد. 
۱٥′ ........................ ۲۱ــ صداى بم و زير را شرح دهد. 

قالب  در  مطلب  بهتر  درک  براى  مرتبط  فيلم هاى  و  نرم افزارها  از  ۲۲ــ 
٢۰′ ......................... شبيه سازى يا مشاهده استفاده کند.

محتوا،  آزمون هاى  و  شرايط  با  متناسب  آموزشى  اجراى  فرايند  در  ۲۳ــ 
 ٢۰′ ................... تشخيصى، تکوينى و پايانى را پاسخ دهد. 

۱۰′ ........ ۱ــ يکی از ساده ترين سيستم های مخابراتى را شرح دهد.
 ٥′................... ۲ــ اجزاى يک سيستم مخابراتى را نام ببرد. 
۳ــ عوامل مؤثر در سيگنال هاى سيستم مخابراتى را شرح دهد....... ۱۰′
۴ــ علل دسته بندى فرکانس    هاى مختلف را شرح دهد. .......... ۱۰′ 

۵  ــ محدودهٔ فرکانسى و دسته بندى فرکانس هاى مختلف را با استفاده از جدول 
 ۱٥′ ................................... يا نمودار تعيين کند. 

 EHF ، SHF ، UHF ، VHF ، HF ، LF ، VLF ۶  ــ عالئم اختصارى
 ٢۰′ .................................. و MF  را شرح  دهد. 

۷ــ مهم ترين باندهاى فرکانسى مورد کاربرد در مخابرات راديويى، تلويزيونى 
۱٥′ .............................. و تلفن همراه را شرح دهد. 
۸  ــ حوزٔه زمان و حوزٔه فرکانس را با ترسيم شکل شرح دهد....... ′۱٥
 ۱٥′ ......................... ۹ــ طيف فرکانسى را تعريف کند. 
۱۰′ ............... ۱۰ــ اصول کار دستگاه طيف نما را شرح دهد. 
 ٥′................ ۱۱ــ موارد کاربرد دستگاه طيف نما را بيان کند. 

۱۲ــ کميت هايى را که به صورت نمودار روى دستگـاه طيف نما ظاهر مـى شود، 
 ۱۰′ .................... نام ببرد و حوزٔه مربوطه را مشخص کند. 



٢

شکل ۱ــ۱ــ ساده ترين سيستم مخابراتى 

شکل ۲ــ۱ــ  ارتباط تلفنى

قدرت  با  صدايی  انسان  دهان  طريق  از  نمی توان  هم چنين 
بسيار زياد توليد کرد زيرا محدوديت توليد صوت توسط تارهای 
صوتی برای همٔه افراد وجود دارد. براين اساس در گذشته هاى 
دور، انسان براى ارتباط با يکديگر از عالئم مختلفى از قبيل دود، 
صداى طبل، صداى بوق و انعکاس نور از يک شئ درخشان مانند 
آينه استفاده مى کرد. کاربرد اين روش ها تا حدودى بُعد مسافت 
را افزايش مى داد. ولى پيام هم چنان به صورت غيرمحرمانه باقى 
مى ماند. با وجود تمام مشکالت موجود، سال هاى متمادى، اجداد 
مى کردند.  استفاده  نقطه  دو  بين  ارتباط  براى  روش ها  اين  از  ما 
مطمئناً، در صورت تداوم روش کهن، ديگر نمى توانستيم صحبتى 
از تمدن امروزى و مخابرات مدرن داشته باشيم. هنگامى که در 
پيام  اولين  اسکاتلندى  دانشمند  بل  الکساندر  سال۱۸۷۶ميالدى 
تلگرافى راه دور را تا فاصلٔه ۲۴ کيلومترى مخابره کرد، آرزوى 

ديرينه بشر،که رؤيايى بيش نبود، تحقق يافت (شکل ۲ــ۱).

پيشگفتار 
دريافت  ارسال و  مخابراتى  سيستم هاى  يکى از ساده ترين 
نشان  ١ــ١  شکل  در  سيستم  اين  اجزای  است.  انسان  صدای 

داده شده است. 

و  ارسال  مخابراتی  سيستم  ساده  نمونٔه  يک  ١ــ١  شکل 
دريافت صوت را نشان می دهد. اجزای اين سيستم به شرح زير 

خالصه می شود: 
الف) فرستنده دهان انسان است (گوينده) 

Transmitter (TX)
ب) گيرنده گوش انسان ديگری است (شنونده) 

 Receiver (RX)
پ) فاصلۀ بين دهان گوينده و گوش شنونده 

می شود  ناميده  انتقال  محيط  يا  انتقال  کانال  (هوا) 
 (Transs mittion channel)

صدا نمی تواند به فواصل دور منتقل شود زيرا با قوی شدن 
صدا، صوت پخش شده از حالت خصوصی يا ارتباط نقطه به نقطه 
(Point to Point) خارج می شود و صوت توسط ساير افراد نيز 
دريافت می شود يا برای ديگران آلودگی صوتی به وجود می آورد. 

      هدف های رفتاری در حيطۀ عاطفى     هدف های رفتاری در حيطۀ عاطفى 

۱ــ نظم و ترتيب و حضور به موقع در هنرستان و کالس را رعايت کند. 
۲ــ تکاليف و مسئوليت هاى واگذار شده را به طور دقيق اجرا کند. 

آزمايشگاه  مفاهيم از  بهتر  درک  براى  مناسب  موقعيت هاى  در  ۳ــ 
مجازى استفاده کند. 

و  مراقبت  خوبى  به  هنرستان  و  کالس  در  موجود  لوازم  از  ۴ــ 
نگهدارى کند. 

۵  ــ خوب گوش دهد و ابهامات و سؤاالت خود را بپرسد. 
۶  ــ با دقت و اعتماد به نفس به سؤاالت مطرح شده پاسخ دهد. 

TX TX . CH RX

دهان انسان يا فرستندههوا يا کانال انتقالگوش انسان يا گيرنده

۷ــ از شوخى هاى بى مورد پرهيز کند. 
۸   ــ حضور فعال و داوطلبانه در امور مختلف داشته باشد. 

۹ــ توانمندى هاى خود در موقعيت هاى مناسب را بروز دهد. 
۱۰ــ در کار گروهى مشارکت فعال و همکارى مؤثر داشته باشد. 

۱۱ــ نسبت به حل مشکالت ساير هنرجويان  حّساس و فعال باشد.
۱۲ــ ساير هنرجويان را در ارتباط با اجراى نظم و مقررات راهنمايى 

و تشويق کند. 



قرار  آزمون  مورد  دانشمندان  زندگی نامه  توجه   : 
نمی گيرد و صرفاً جهت آشنايی آمده است. 

الکساندرگراهام بلالکساندرگراهام بل 
تولد: ١٨٤٧ ميالدی، محل تولد: اسکاتلند، اختراع تلفن: ١٨٧٦، وفات: ١٩٢۲.

اولين مکالمۀ تلفنی 
در  گراهام بل»  «الکساندر  نام  به  اسکاتلندی  دانشمند  يک  ميالدی،   ١٨٧٦ سال  در 
بوستون بر روی وسيله ای کار می کرد که اميد داشت بتواند با استفاده از آن صدای انسان را 

انتقال دهد. 
جديدی کار می کرد و دستيارش «توماس واتسون»  در دهم مارس او بر روی فرستندهٔ 
همزمان در اتاقی ديگر کنار دستگاه مشابهی قرار داشت. ناگهان اسيد بر روی لباس «ِبل» ريخت 

و او فرياد زد: «آقای واتسون بيا اين جا کارت دارم!» 
تلفنی  مکالمٔه  اّولين  شنيد. «بل»  دستگاه  ازطريق  وضوح  به  را  کلمات «بل»  «واتسون» 

را انجام داده بود. 
آن  از  می توانيد  می شويد  آشنا  دنيا  موفق  دانشمندان  زندگی نامه  با  که  صورتی  در 

الگوبرداری کنيد و در آينده موفق شويد. 

آينده  در  که  مى کرد  اّدعا  کسى  اگر  گذشته،  زمان هاى  در 
خواهد توانست با فردى در فاصلٔه بسيار دور مکالمه کند، بى ترديد 
مورد تمسخر قرار مى گرفت. ولى امروزه اين موضوع به صورت 
اگر  هم چنين  است.  امکان پذير  آسانى  به  دور  راه  تلفنى  مکالمات 
يک  فاصلٔه  در  که  را  وقايعى  مى تواند  که  مى کرد  ادعا  شخصى 
هزارکيلومترى اتفاق مى افتد، به طور همزمان اعالم کند، او را فردى 
عجيب و خارق العاده مى پنداشتند و القابى نظير پيشگو و جادوگر 

به او نسبت مى دادند. 
امروزه با استفاده از راديوى جيبى يا تلويزيون هاى قابل حمل 
کوچک (portable)۱ به آسانى مى توانيد از وقايع گوناگونى که در 
سرتاسر جهان رخ مى دهد اطالع حاصل کنيد. در عصر حاضر، 
بشر بر محدوديت هاى ناشى از فاصله در ارتباطات چيره شده است، 
انسان با استفاده از مغز و فکر خود دستگاه هايى را ساخته است که 
مى تواند گفتار و تصوير را به فواصل بسيار دور منتقل کند. اين 
وسايل مورد استفادهٔ همٔه جامعه قرار مى گيرد، ولى تعداد بسيار کمى 

هستند که از نحؤه کار اين سيستم ها اطالع دارند. 

۱ــ کلمٔه Portable به معنی قابل حمل است که در مورد دستگاه های الکترونيکی به دستگاه های کوچک قابل حمل مانند تلفن همراه، تلويزيون های کوچک، کامپيوتر همراه 
(Laptop) گفته می شود.

  SMS با استفاده از سيستم هاى جديد مخابراتى از قبيل
 MMS و  (Short Message System کوتاه نوشتارى  (پيام 
 VMS و (Moltimedia Message System پيام چندرسانه ای)
(پيام صوتی Voice Message System) محدوديت هاى ناشى 
از صدا، چشم و گوش انسان در حد غيرقابل تصورى کاهش 
يافته است. با استفاده از سيستم های جديد مخابراتی به آسانی 
می توانيم صدا و تصوير را از فواصل بسيار دور دريافت کنيم. 
شکل (٣ــ١). اختراع دستگاه هاى سمعى و بصرى (شنيداری 
و ديداری) سبب شده است که با هزينٔه بسيار کم و خيلى سريع 
آينده  براى  و  ضبط  را  تصويرى  و  صوتى  اطالعات  بتوانيم 

نگهداری کنيم.
مخابرات نورى، از ديگر پديده هايى است که وارد صنعت 
مخابرات شده و به تدريج جايگزين سيستم هاى فعلى مى شود. کشف 
به  رسيدن  براى  را  راه  نيز   (Supper Conductive) ابررسانه ها 

سيستم  هاى جديد مخابراتى هموار مى کند. 

٣



۱ــ در مخابرات، راديو (Radio) يک مفهوم عام است و انواع سيستم هاى راديويى، تلويزيونى، مخابراتى، تلفنى و غيره را دربرمى گيرد.

۱ـ۱ـ اجزای سيستم های مخابراتى و نحوۀ ارتباط 
راديويى 

هر سيستم مخابراتى داراى اجزايى به شرح زير است: 
 (Transmitter) الف) فرستنده
 (Channel) ب) کانال ارتباطى

 (Receiver) ج) گيرنده
انسان،  دهان  فرستنده  ساده،  مخابراتى  سيستم  يک  در 

کانال ارتباطى هوا و گيرنده، گوش انسان است. 
ترسيم  راديويى  ارتباطى  سيستم  يک  ۴ــ۱  شکل  در 
آنتن  طريق  از  راديويى  فرستنده  سيستم  اين  در  است.  شده 
(Antenna) امواج را در فضا پخش مى کند. آنتن گيرنده، امواج 

دريافت مى کند.  فرستنده را از فضا  منتشر شده از  راديويى۱ 
گيرنده  و  فرستنده  بين  فضاى  سيستم،  اين  در  ارتباطى  کانال 
تحت تأثير عوامل خارجى قرار  است. کانال ارتباطى معموالً 
مى گيرد. هرگونه عامل خارجى يا داخلى را که موجب اختالل 

اجزای سامانه های مخابراتی شامل فرستنده، 
نام  همراه  تلفن  و  تلويزيون  در  را  گيرنده  و  کانال 

مخابراتى: ببريد.  سيستم  در  تأثيرگذار  عوامل  ۱ـ  ۱ـ۱ـ
سيگنال هاى مخابراتى در فرايند توليد، ارسال، انتقال و دريافت 
عوامل  اين  مى گيرند.  قرار  مختلفى  نامطلوب  عوامل  تأثير  تحت 
تغييراتى در سيگنال به وجود مى آورند که به ذکر چهار مورد از 

مهم ترين آنها مى پردازيم. 
الف) تضعيف يا افت قدرت                            

 (Power Attenuation يا Power Loss): قدرت سيگنال 

خروجى فرستنده پس از عبور از کانال انتقال افت مى کند. اين 
افت قدرت در کانال نبايد از حدى بيشتر شود، زيرا در صورتى 
که توان بيش از حد کاهش يابد، گيرنده قادر به دريافت و اجراى 

فرايند مربوط به بازسازى سيگنال نيست (شکل ۵  ــ۱). 

شکل ۵  ــ۱ــ تضعيف سيگنال

فکر کنيد

سيگنال قوی سيگنال ضعيف فرستندهگيرنده

کانال ارتباطی

در سيستم شود نويز (Noise) يا اغتشاش مى نامند. 
يادآور مى شود که امواج ارسالى از آنتن فرستنده از نوع 
امواجى است که رفتارى مشابه امواج نورانى دارد و با سرعت 

سيرى تقريباً برابر با سرعت نور در فضا حرکت مى کند. 

٤

شکل ۳ــ۱ــ سيستم هاى جديد مخابراتى

تبادل اطالعات وضعيت
 مکانى در شبکه

اطالعات موقعيت مکانى توسط واحد راديو دريافت و
 اطالعات ترجمه و روى صفحه مانيتور به نمايش درمى آيد.

آنتن راديو

اتاق کنترل
(GPS) آنتن آنتن راديو

بخش راديو کامپيوتر مرکزی

(C)
(C)

(C)
(C)

(C)

(R,T)

C = کانال
R =گيرنده

T =فرستنده

شکل ۴ــ۱ــ سيستم ارتباط راديويى
(R,T)

(R,T)

(R,T)

ماهواره تعيين کنندۀ 
(GPS)           موقعيت مکانى 



تغيير  معنى  به  اعوجاج   :(Distortion) اعوجاج  ب) 
شکل نامطلوب سيگنال است. هنگامى که سيگنال از يک مدار 
شکل  مى شود،  شکل  تغيير  دچار  مى کند  عبور  ارتباطی  کانال  يا 
٦ــ١. اين تغيير شکل ممکن است جزيى يا کلى باشد. درصورتى 
که تغيير شکل سيگنال جزيى باشد، قابل جبران با هم سان سازى 
خيلى  سيگنال  شکل  تغيير  که  درصورتى  است.   (equalizing)
زياد باشد، اصالح سيگنال قابل جبران نخواهد بود. در اين حالت 

مى گويند اعوجاج سيگنال زياد است. 

شکل ۶ ــ۱ــ در اين مدار شکل موج سينوسى دچار اعوجاج شده است.

تداخل ايستگاه راديويى و منبع نويزى قوى

٥

سيگنال منبع نويز قوى

سيگنال  ايستگاه راديويى

الف ــ اثر نويز روى سيگنال

V

t

V

tورودیمدار خروجی

موج سينوسی

سينوسی

سيگنال تغيير شکل يافته

دارای اعوجاج سينوسی

از  است  عبارت  نويز   :(Noise) اغتشاش  يا  نويز  ج) 
سيگنال هاى ناخواستٔه معين يا تصادفى که در داخل يا خارج سيستم  
توليد مى شود. حرارت يکى از عوامل توليد نويز داخلى است که 

در داخل سيستم توليد مى شود و روى آن اثر مى گذارد. 
فرستنده هاى  انسانى،  منابع  مى توان  خارجى  نويز  منابع  از 
ديگر، مدارهاى کليد   زنى و جرقه زنى، خطوط ولتاژ قوى برق شهر 

و … را نام برد. 
به  معنى تأثيرگذارى  تداخل   :(Interference) تداخل  د) 
راديويى  فرکانس های  يا  قوی  نويز  منابع  ناخواستٔه  فرکانس هاى 
مختلف روى يک ديگر در سيستم هاى مخابراتى است. سيگنال هاى 
ايستگاه  يک  يا  راديويى  ايستگاه  دو  به  مربوط  مى تواند  راديويى 
منبع نويز قوى را  راديويى و يک منبع نويز قوى باشد. اصطالحاً 
ايستگاه  سيگنال  تداخل  الف  ۷ــ۱ــ  شکل  در  مى نامند.  پارازيت 
راديويى و منبع نويز قوى نشان داده شده است. در شکل ۷ــ۱ــ ب 
بلوک دياگرام فرستنده و گيرنده و محل تأثير نويز را روى بلوک ها 

مى کنيد. مشاهده 

فرستندهگيرنده کانال انتقال 
(مسير ارسال)

مولد نويز يا فرکانس 
ساير ايستگاه هاى 

راديويى

منبع نويز و فرکانس ساير ايستگاه هاى 
راديويى روى قسمت هاى مختلف 

باعث ايجاد تداخل مى شود.

مبد  أمقصد

ب ــ بلوک دياگرام فرستنده و گيرنده و اثر تداخلى نويز و ساير فرکانس هاى 
ايستگاه هاى راديويى

شکل ۷ــ۱ــ عناصر سيستم مخابراتى و تأثير منبع نويز و فرکانس ساير 
ايستگاه هاى راديويى روى قسمت هاى مختلف آن

۲ـ۱ـ الگوی پرسش 
کامل کردنی

۱ــ  در گفتگوی بين دو انسان، دهان انسان به عنوان ……… 
و گوش انسان ديگر به عنوان ……… عمل می کند.

صحيح يا غلط
۲ــ MMS پيام کوتاه نوشتاری است. 

صحيح  غلط  



٦

چهارگزينه ای
۳ــ به تغييرشکل نامطلوب سيگنال چه می گويند؟ 

١ــ Power Loss (تضعيف) 
٢ــ Noise (اغتشاش) 

٣ــ Distortion (اعوجاج) 
٤ــ Interference (تداخل) 

تشريحی 
شرح  سطر  دو  در  را  مخابراتی  سيستم  ساده ترين  ٤ــ 

دهيد. 
٥ــ کانال ارتباطی را تعريف کنيد و برای آن چند مثال بزنيد. 
 ،channel ،message ٦ــاصطالحاتTransmitterو 
مثالى  هريک  براى  و  کنيد  معنى  را   MMS،  SMS و   VMS

بزنيد. 

۳ـ۱ـ دسته بندی فرکانس ها 
آن  :  واحدهای  و  فرکانس  دسته بندی  علل  ۱ـ۳ـ۱ـ 
فرکانس هاى مختلف در مدارهاى الکتريکى و الکترونيکى رفتارهاى 
است  متفاوت  رفتار  همين  مى دهند.  نشان  خود  از  را  متفاوتى 
سبب،  بدين  مى کند.  فراهم  را  ويژه اى  کاربرد  مورد  هر  براى  که 
فرکانس ها را در طبقات متفاوت دسته بندى مى کنند. قبل از آشنايى 
با دسته بندى فرکانس ها الزم است با واحدهايى که براى اندازه گيرى 

      موارد کاربرد به زبان انگليسیموارد کاربرد      محدودۀ فرکانس رديف
   DC voltage and current ولتاژ وجريان DC صفر   ۱

۲  ۱۰Hz - ۱ KHz  خطوط انتقال قدرتPower Transmittion

۳  ۲۰Hz - ۲۰ KHz شنوايىAudio
۴  ۲۰KHz - ۲MHz(فراصوت) ماوراى صوتUltra Sonic

۵  ۳MHz - ۳۰۰GHz راديو Radio

۶  ۵۰Hz - ۵MHz (تصوير) ويديو Video

۷  ۱THz - ۴۳۰THz اشعٔه مادون قرمز  Infraredاين
 محدوده
 فرکانسى

کاربرد 
فيزيولوژيکى 

دارد

۸  ۴۳۰THz - ۱۰۰۰THz نور مرئى   Visible Light

۹  ۱۰۰۰THz - ۶ * ۱۰۴ THz اشعٔه ماوراى بنفش  Ultra Violet

۱۰ ۶ * ۱۰۴ THz - ۳ * ۱۰۷ THz (نرم تا سخت) x اشعٔه   X Ray (Soft to hard)

۱۱ ۳ * ۱۰۷ THz - ۵ * ۱۰۸ THz اشعٔه گاما            Gama Ray

۱۲ ۵ * ۱۰۸ THz - ۸ * ۱۰۹ THz اشعٔه کيهانى          Cosmic Ray
 Electronic communication by: Adamson منبع کتاب

نکتۀ مهم(۱): اعداد مندرج در جدول جنبٔه آشنايى دارد و نيازى نيست آنها را به خاطر بسپاريد. تنها با استفاده از جدول بايد بتوانيد 
محدوده هاى فرکانسى را پيدا کنيد. 

نکتۀ مهم (۲): يادگيرى و به خاطر سپردن لغات و اصطالحات انگليسى داده شده در جدول الزامى است. 

جدول ۲ ــ۱ــ دسته بندی عمومی فرکانس

  با نماد ×١٠     تعريف خالصه زبان اصلى   نماد واحد 
Hz = ۱Hz ١٠٠يک سيکل در ثانيه HzHertz   هرتز 

Hz ١٠۳           هزار سيکل در ثانيه KHz Kilohertz کيلوهرتز 

MHz Megahertz مگاهرتز  
يک ميليون سيکل 

Hz ١٠۶در ثانيه 

GHz          Gigahertz گيگاهرتز
بيليون (ميليارد) سيکل 

Hz ١٠۹در ثانيه

THz Terahertz تراهرتز  
يک تريليون سيکل 

Hz ١٠۱۲در ثانيه 

جدول ۱ ــ۱ــ واحدهای فرکانس

۲ـ۳ـ۱ـ  دسته     بندی  عمومى  فرکانس   ها   : تنوع تقسيم بندى 
فرکانس بسيار زياد است. در اين فصل بيشتر به تقسيم بندى کلى 
ـ۱  فرکانس ها با تأکيد روى فرکانس هاى راديويى مى پردازيم.در جدول ۲ـ

تقسيم بندى عمومى حدود فرکانس هاى مختلف آمده است. 
به  مربوط  که  ــ١   ٨ شکل  و  ٣ــ١  ٢ــ١،  جداول 
دسته بندی فرکانس ها است از منابع مختلف و با توجه به 
در  جداول  اين  است.  شده  ارائه  متفاوت  استانداردهای 

کتاب های مختلف دارای تنوع و تفاوت هستند. 

فرکانس به کار مى رود آشنا شويد. در جدول ۱ــ۱ اين واحدها 
را مالحظه مى کنيد. 
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فرکانس هاى  کاربرد  موارد  از  نمونه اى  ۸   ــ۱  شکل  در 
مختلف را مشاهده مى کنيد. 

ديگر:  روشى  با  ها  فرکانس  بندی  تقسيم  ۳ـ۳ـ۱ـ 
محدوده هاى  به  را  راديويى  فرکانس هاى  و  کم  فرکانس هاى 
اين  در  دارد.  عمومى  حالت  که  مى کنند  تقسيم  نيز  کوچک ترى 
روش هر محدوده را باند (Band) فرکانسى مى نامند. در جدول 
۳ــ۱ اين نوع تقسيم بندى را آورده ايم. توجه داشته باشيد که در 
اين روش تقسيم بندى فرکانس ها با حاصلضرب عدد ۳ در توان هاى 

صحيح عدد ۱۰ انجام شده است. 
شکل ۸   ــ۱ــ نمونه هايى از موارد کاربرد فرکانس هاى مختلف

مادون قرمز

(نورمرئی)
فرکانس های راديويی

    محدودۀ 
فرکانس های کم

فرکانس  بر حسب هرتز

ماوراء بنفش

y,x اشعه های

تشعشع يونيزه نشده(کم خطر)تشعشع يونيزه شده

۰  ۱۰۲    ۱۰۴   ۱۰۶  ۱۰۸   ۱۰۱۰  ۱۰۱۲   ۱۰۱۴   ۱۰۱۶   ۱۰۱۸   ۱۰۲۰   ۱۰۲۴

نام باند به زبان اصلىنماد (عالمت)       نام باند           محدودۀ فرکانس رديف
ELF Extremely Low Frequency  بى نهايت کم Hz ۳۰ ــ۱۳

SLF Supper Low Frequency فوق العاده کم Hz ۳۰۰ ــ۲۳۰

ULF Ultra Low Frequency خيلى خيلى کم Hz ۳۰۰۰ ــ۳۳۰۰

VLF Very Low Frequency    خيلى کم KHz ۳۰ ــ۴۳

LF Low Frequency        کم KHz ۳۰۰ ــ۵۳۰

ويی
رادي

ای 
س ه

رکان
ف ۶۳۰۰KHz    ۳ ــ MHzمتوسط      MF Medium Frequency

HF High Frequency        زيادMHz ۳۰ ــ۷۳

VHF Very High Frequency    خيلى زيادMHz ۳۰۰ ــ۸۳۰

۹۳۰۰MHz ۳ ــ GHz خيلى خيلى زيادUHF Ultra High Frequency

۱۰ ۳GHz ۳۰ ــ GHz فوق العاده زياد SHF Supper High Frequency

EHF Extra High Frequency بى نهايت زيادGHz ۳۰۰ ــ۱۱۳۰

جدول ٣ــ١ــ تقسيم بندی باندهای فرکانسی با ضرايب ده از عدد ٣

منبع جدول ۳ـ۱سايت اينترنتى مرتبط (سايت های مرتبط در ضميمه آمده است)

نکتۀ مهم (۱): اعداد مندرج در جدول جنبٔه آشنايى دارد و نيازى نيست آنها را به خاطر بسپاريد. تنها با استفاده 
از جدول بايد بتوانيد محدوده هاى فرکانسى را پيدا کنيد. 

نکتۀ مهم (۲): فراگيرى و به خاطر سپردن لغات و اصطالحات انگليسى داده شده در قسمت ٤ــ٣ــ١ جدول 
الزامى است.
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جهت دانش آموزان عالقه مند 
موارد ابتکارى براى خالقيت :

يک يا چند نمونه گيرندٔه راديويى موجود را انتخاب کنيد. سپس موارد زير را مشخص کنيد: 
۱ ــ تصوير صفحٔه مدرج راديو را همراه با مشخصات دقيق آن رسم کنيد. 

با توجه به اطالعات بند (۱) تعيين کنيد: 
۲ ــ راديو چند موج است و چه موج هايى را دارد. 

۳ ــ محدودٔه طيف فرکانسى هر موج راديويى را به دست آوريد. 
۴ ــ در صورتى که گيرندٔه راديوى موردنظر داراى سامانٔه انتخاب ايستگاه ديجيتالى است محدودٔه فرکانسى هر 

باند را از طريق جست وجوى ايستگاه ها تعيين کنيد.

۴ـ۳ـ۱ـ محدوده های فـرکانسى که بايـد بـه خـاطـر 
بسپاريد  : 

الف) سيگنال DC : که فرکانس آن صفر است و بيشتر 
به عنوان منبع انرژى در دستگاه هاى مختلف استفاده مى شود. 

ب) فرکانس هاى ده هرتز تا يک کيلوهرتز: اين فرکانس ها 
در مولد هاى قدرت و خطوط انتقال در نيروگاه ها استفاده مى شود 

(شکل۹ــ۱). 
ج) فرکانس هاى صوتى AF: اين فرکانس ها در محدودٔه 

شکل ۹ــ۱ــ کاربرد فرکانس هاى۱۰هرتز تا يک کيلو هرتز در خطوط انتقال 
فشار قوى۵۰ هرتز

شکل ۱۰ــ۱ــ کاربرد امواج اولتراسونيک در ارتفاع سنج

کيلوهرتز قرار دارد و محدودٔه گويش و شنوايى  ۲۰ هرتز تا ۲۰ 
انسان را دربرمى گيرد. 

اين  صوت:  ماوراى  يا  اولتراسونيک  امواج  د) 
امواج درمحدودهٔ ۲۰ کيلوهرتز تا ۲ مگاهرتز قرار دارد و بيشتر در 
دستگاه هاى کنترل از راه دور (Remote Control) استفاده مى شود. 
در شکل۱۰ــ۱ نمونٔه ديگرى ازکاربرد امواج اولتراسونيک نشان 

داده شده است. 
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در  فرکانس ها  اين  ويدئو:  يا  تصوير  فرکانس هاى  هـ) 
محدودٔه ۵۰ هرتز تا ۵  مگاهرتز قـرار دارد و فرکانس هاى تصوير 

يا ويدئو را در تلويزيون تشکيل مى دهد. 
و) فرکانس هاى راديويى خيلى کم VLF : اين فرکانس ها 
در محدودهٔ ۳ کيلوهرتز تا ۳۰ کيلوهرتز قرار دارد و امروزه به عنوان 

سيگنال راديويى مورد استفاده قرار نمى گيرد. 
در  فرکانس ها  اين   :LF کم  راديويى  فرکانس هاى  ز) 
محدودٔه ۳۰ کيلوهرتز تا ۳۰۰ کيلوهرتز قرار دارد و به LF مشهور 
است. اين محدودٔه فرکانسى در گيرنده هاى قديمى مورد استفاده 

قرار مى گرفت. 
ح) فرکانس هاى راديويى متوسط MF: اين فرکانس ها 
موج  باند  و  دارد  قرار  مگاهرتز   ۳ تا  کيلوهرتز   ۳۰۰ محدودٔه  در 

متوسط راديو را پوشش مى دهد. 
ط) فرکانس هاى راديويى زياد HF: اين فرکانس ها در 
موج کوتاه راديو  مگاهرتز قرار دارد و معموالً  محدودٔه ۳ تا ۳۰ 

را تشکيل مى دهد. 
اين   :VHF زياد  خيلى  راديويى  فرکانس هاى  ى) 
مگاهرتز   ۳۰۰ تا  مگاهرتز   ۳۰ فرکانسى  محدودٔه  در  فرکانس ها 
قرار دارد و فرکانس هاى راديويى آماتورى و کانال هاى تلويزيونى 

را تشکيل مى دهد. 
ک) فرکانس هاى راديويى خيلى خيلى زياد UHF: اين 
فرکانس ها در محدودٔه ۳۰۰ مگاهرتز تا ۳ گيگاهرتز قرار دارد و 

کانال هاى UHF تلويزيونى، موبايل و … را تشکيل مى دهد. 
 :SHF زياد  فوق العاده  راديويى  فرکانس هاى  ل) 
محدودهٔ فرکانسى اين باند در حدفاصل ۳ گيگاهرتز تا ۳۰ گيگاهرتز 

قرار دارد. 
م) فرکانس هاى راديويى بى نهايت زياد EHF: اين فرکانس ها 
 SHFدر محدودهٔ ۳۰ گيگاهرتز تا ۳۰۰ گيگاهرتز قرار دارد. فرکانس هاى

وEHF معموالً باند ميکروويو را تشکيل مى دهد. 

ن) امواج نورانى: فرکانس هاى بيشتر از ۱۰۰۰ گيگاهرتز 
از محدودهٔ امواج راديويى خارج شده و طيف امواج نورانى مرئى و 
غيرمرئى را تشکيل مى دهد. بيشترين فرکانس را اشعٔه کيهانى دارد 

که در محدودهٔ ۱۰۲۰ * ۵ هرتز تا   ۱۰۲۱ * ۸ هرتز قرار مى گيرد. 

راديويى ذکر شده  فرکانس هاى  محدودٔه  در شکل ۱۱ــ۱ 
را مشاهده مى کنيد. 
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شکل ١١ــ١ــ محدودۀ فرکانس های راديويی

۴ـ۱ـ الگوی پرسش
کامل کردنی

۱ــ فرکانس های تصوير يا ويدئو در محدودٔه ……… تا 
……… قرار دارد. 

صحيح، غلط 
٢ــ موج کوتاه راديو در فاصلٔه ٣٠٠ کيلوهرتز تا ٣ مگاهرتز 

قرار دارد. صحيح               غلط  
چهارگزينه ای 

 ٣٠٠GHz تا   ۳۰GHz محدودٔه  در  فرکانس های  ٣ــ 
کدام است؟ 

VHF (۴  UHF (۳  SHF (۲   EHF (١
تشريحی

قرار  گوناگون  دسته بندى هاى  در  را  فرکانس ها  چرا  ۴ــ 
مى دهند؟ 

۵ــ  محدودهٔ فـرکانس هـاى صوتى چه قدر است؟ 
چه  و  است  چه قدر   HF امواج  فرکانسى  محدودٔه  ۶ــ 

کاربردى دارد؟ 
۷ــ باند موج متوسط در چه محدودٔه فرکانسى قرار دارد؟ 

کار با نرم افزار
 ويژٔه هنرجويان عالقمند 

شده  داده  نشان  ١٢ــ١  شکل  در  که  را  امواجی 
بياوريد.  نمايشگر  روی  نرم افزار  از  استفاده  با  است، 
چه  برحسب  امواج  اين  عمودی  محور  و  افقی  محور 

پارامتری است؟
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در اين قسمت توصيه مى شود شکل موج ها به صورت نرم افزارى (با استفاده از نرم افزار multisim يا ساير نرم افزارها) 
توسط معلم روى صفحٔه اسيلوسکوپ نشان داده شود و از هنرجويان خواسته شود اين شکل موج ها را به صورت نرم افزارى 

خارج از محيط هنرستان تمرين کنند. نحؤه استفاده از نرم افزار در جلد اول و دوم آزمايشگاه مجازی آمده است.

شکل ١٢ــ١ــ نمايش امواج متناوب در حوزۀ زمان

الف) ترسيمی

زمان

موج مثلثی
دامنه

موج دندانه اره ای
دامنه

موج مربعی
دامنه

زمان

زمانزمان

دامنه
موج سينوسی

ب) مشاهدۀ شکل موج ها با استفاده از نرم افزار 

 
(Spectrum Analizer) ٥ـ۱ـ دستگاه طيف نما

دستگاه طيف نما وسيله اى است که توسط آن مى توان طيف 
فرکانسى يا مجموعه اى از فرکانس ها را مشاهده و اندازه گيرى کرد. 

ب) تصوير يک دستگاه طيف نما در نرم افزار مولتی سيمالف) تصوير يک دستگاه طيف نمای واقعی

شکل۱۳ــ١ــ تصوير واقعی و نرم افزاری دستگاه طيف نما

V

t

V

t

V

t

V

t

در شکل ۱٣ــ۱ــ الف، تصوير ظاهرى و در شکل ۱٣ــ۱ــ ب، 
تصوير نرم افزارى يک دستگاه طيف نما را مالحظه مى کنيد. 
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تاکنون  که  را  امواجی  زمان     :  حوزۀ  سيگنال  ١ـ٥ـ١ـ 
بررسی کرده ايم در حوزٔه زمان بوده است به عبارت ديگر در حوزه 
زمان، تغييرات دامنٔه موج را برحسب زمان نشان می دهيم. در حوزٔه 
زمان محور افقی برحسب زمان و محور قائم بر حسب دامنه است 

در شکل ١٤ــ١ موج را در حوزٔه زمان نشان داده ايم. 

V

t

V

t

ولتاژ(DC)موج سينوسى

موج نامشخص(مانند نويز)موج مربعی متقارن

شکل ۱۴ــ۱ــ امواج در حوزۀ زمان

٢ـ۵ـ۱ـ سيگنال حوزۀ فرکانس  : در صورتى که بخواهيم 
چند سيگنال سينوسى را روى يک دستگاه محورهاى مختصات 
نشان دهيم، از حوزٔه فرکانس استفاده مى کنيم. در حوزٔه فرکانس 
دامنه  برحسب  عمودی  محور  و  فرکانس  برحسب  افقى  محور 
درجه بندى مى شود. در شکل ١٥ــ١ چهار سيگنال متفاوت را در 
حوزهٔ فرکانس، نشان داده ايم. ارتفاع هر خط قائم نشان دهندهٔ دامنٔه 
سيگنال و تقاطع هر خط قائم با محور افقى، فرکانس آن را نشان 
مى دهد. هر خط قائم را يک مؤلفه مى نامند. مجموعٔه فرکانس هاى 
نشان داده شده روى يک محور مختصات را، در حوزٔه فرکانس، 

اصطالحاً طيف فرکانسى مى گويند. 
V

f
0 Hz 1 KHz

V

f

V

f

V

f
f 3f 5f 7f 9f

موج سينوسى

چند موج سينوسىموج مربعی

DC سيگنال

شکل ۱۶ــ۱ــ نمايش طيف فرکانسی در نرم افزار مولتی سيم

است.  نمايش  قابل  طيف نما  دستگاه  در  فرکانسی  طيف 
دستگاه  در  را  فرکانسی  طيف  نمونه  يک  نمايش  ١٦ــ١  شکل 

طيف نمای موجود در نرم افزار مولتی سيم نشان می دهد. 

شکل ۱۵ــ۱ــ حوزۀ فرکانس

از  غيرسينوسی  موج  هر  طيف نما    :  کار  اصول  ٣ـ٥ـ١ـ 
هارمونيک  را  آنها  که  می شود  تشکيل  سينوسی  موج  تعدادی 

Harmonic آن موج می نامند. 
از دستگاه طيف نما جهت مشاهدٔه هارمونيک هاى خروجى 
فرستنده ها و اکوآاليزر هاى (equalizers) صوت مى توان استفاده 
مشاهده  را  طيف نما  دستگاه  کار  اصول  ۱٧ــ۱  شکل  در  کرد. 

مى کنيد. 

f =1MHz

f =1MHz

شکل ١٧ــ١ــ اصول کار دستگاه طيف نما 

نمايشگر

اندازه گير يا 
نشان دهنده

فيلتر قابل تنظيم

فيلتر روی يک مگاهرتز 
تنظيم شده است     

سيگنال ورودی يک 
مگاهرتز سينوسی 

طيف نما  دستگاه  داخل  در  می شود  مشاهده  که  همان طور 
يک فيلتر وجود دارد. فيلتر مداری است که می تواند يک يا چند 
فيلترها  دربارٔه  کند.  انتخاب  فرکانس ها  ساير  ميان  از  را  فرکانس 
بعدًا بيشتر بحث خواهيم کرد. در خروجی دستگاه طيف نما يک 
دستگاه اندازه گيری (نمايشگر) وجود دارد که کميت موردنظر را 

اندازه گيری کرده و نشان می دهد. 

V

t

V

t
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 فيلتر دستگاه طيف نما را مى توان طورى تنظيم کرد که چند 
سيگنال سينوسى خالص را از يکديگر جدا کند و به صورت مؤلفه هايى 
از فرکانس، روى صفحه نمايش دهد. مثالً اگر هارمونيک های مربوط 
به يک موج غيرسينوسی شامل هارمونيک اصلی ۲۵۰KHz و دو 
هارمونيک ديگر طبق شکل ۱٨ــ۱ به ورودى دستگاه متصل شود، 
در صورتى که فيلترهاى دستگاه طيف نما، بين (۲۵۰ کيلوهرتز) و 
۱ مگاهرتز تنظيم شده باشد، دستگاه هرسه کمّيت را، طبق شکل 

۱٩ــ۱ ، روى صفحه نشان مى دهد. 

شکل ١٨ــ١ــ نمايش سه موج سينوسی روی دستگاه طيف نما 

f3 =1MHz
VPP =2V

f2 =500KHz
VPP =3V

f1 =250KHz
VPP =5V

f3 =1MHz
VPP =2V
f2 =500KHz
VPP =3V

f1 =250KHz
VPP =5V

فيلتر در محدوده 
۲۵۰ کيلوهرتز و يک 

مگاهرتز تنظيم
شده است

نمايشگر

خروجی ها

براى نمايش سيگنال هاى خروجى شکل ۱۸ــ۱ روى يک 
دستگاه محورهاى مختصات، الزم است آنها را در حوزٔه فرکانس 
اتوماتيک  به طور  عمل  اين  طيف نما،  دستگاه  در  دهيم.  نمايش 
از  مقادير،  خواندن  مى شود.  انجام  الکترونيکى  مدارهاى  توسط 
روى دستگاه طيف نما، مشابهت زيادى با خواندن مقادير فرکانس و 
ولتاژ از روى صفحٔه اسيلوسکوپ دارد. دستگاه طيف نما، مقادير 

ولتاژ و فرکانس را در حوزٔه فرکانس نشان مى دهد. 
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شکل ١٩ــ١ــ نمايش چند موج سينوسی روی دستگاه طيف نما 

فاز  اختالف  باهم  ورودی  سيگنال های  که  صورتی  در 
داشته باشند، دستگاه طيف نما فقط يک مؤلفه را نشان می دهد و 
زاويه فاز به نحوی روی آن يا در محلی ديگر روی صفحٔه نمايش 

مشخص می شود. 
مبنای سنجش اختالف فاز در دفترچٔه راهنمای استفاده 

از دستگاه بيان می شود.  
مثال ۱ـ۱

 يک دستگاه طيف نما اطالعات در شکل ۲۰ــ۱ را به ما 
مى دهد، تعيين کنيد: 

فرکانس هاى  مقادير  و  سينوسى  سيگنال هاى  تعداد  الف) 
آنها     را. 

ب) کدام سيگنال سينوسى داراى بيشترين دامنه است؟ 
پ) کدام سيگنال سينوسى داراى کمترين دامنه است؟ 
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شکل ٢٠ــ١ــ طيف موج 
پاسخ

 ۶/۵ مگاهرتز،   ۴ فرکانس هاى  با  سينوسى  سيگنال  الف) 
مگاهرتز و ۸  مگاهرتز.

ب) موج سينوسى ۶/۵ مگاهرتز دامنه اى برابر با ۶ميلى ولت 
دارد که بيشترين دامنه است. 

پ) موج سينوسى ۴ مگاهرتزى داراى دامنه اى برابر با دو 
ميلى ولت است که کمترين دامنه است. 

۶ـ۱ـ الگوی پرسش 
کامل کردنی 

١ــ در حوزٔه زمان محور افقی برحسب ……… و محور 
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عمودی برحسب ……… است. 
چهارگزينه ای 

٢ــ کدام گزينه در مورد حوزٔه فرکانس صحيح است؟ 
۱) محور افقی برحسب زمانـ  محور عمودی برحسب ولتاژ
ـ محور عمودی برحسب فرکانس ٢) محورافقی برحسب ولتاژ 

٣) محور افقی و عمودی برحسب فرکانس
ـ محور عمودی برحسب ولتاژ ٤) محور افقی برحسب فرکانس 

تشريحی
ـ   کاربرد دستگاه طيف نما را شرح دهيد.  ٣ـ

ـ    اصول کار دستگاه طيف نما را با رسم شکل به اختصار  ٤ـ
بنويسيد. 

پارامترهايى  چه  طيف نما،  دستگاه  روى  نمودارهاى  ـ    ٥  ـ
را نشان مى دهد؟ 

شکل  رسم  با  را  فرکانس  حوزٔه  در  امواج  ترسيم  ـ   ٦ـ
توضيح دهيد. 

تعريف  فرکانس  حوزٔه  به  توجه  با  را  فرکانسى  طيف  ـ      ٧  ـ
کنيد. 

٧ـ۱ـ نمايش موج مربعى روی دستگاه طيف نما 
مگاهرتز  يک  فرکانس  با  مربعى  موج  يک  که  صورتى  در 
به ورودى دستگاه تزريق کنيم، تعدادى مؤلفه سيگنال سينوسى، 
روى صفحٔه دستگاه ظاهر مى شود. فرکانس اين امواج، به ترتيب 
 FA ٧ خواهد شد. به عبارت ديگر اگرFA ۵ وFA ، ۳FA ،FA برابر
برابر با ۱MHz باشد، هارمونيک ها به ترتيب برابر با ۱ مگاهرتز،
فرکانس ها  اين  است.  و …  ۷مگاهرتز  مگاهرتز،   ۵ مگاهرتز،   ۳  
از  زوج  و  فرد  مضرب هاى  اصلى اند.  فرکانس  از  فردى  مضرب 
فرکانس اصلى را در اصطالح هارمونيک (Harmonic) مى نامند. 
چون در موج مربعى هارمونيک ها مضرب هاى فردى از فرکانس 
اصلى هستند آنها را «هارمونيک فرد» مى گويند. هر موج مربعى 
خالص، از بى نهايت هارمونيک فرد تشکيل شده است. از جمع 
لحظه اى دامنه هاى هارمونيک ها، سيگنال اصلى به دست مى آيد. 

در شکل ۱۹ــ۱ موج مربعى با سه هارمونيک آن نشان داده شده 
دامنٔه  لحظـه اى  جمع  از   A سيگنال  دامنٔه   t۱ لحظٔه   در  است. 

سيگنال هـاى B و C و D به دست آمده است.  
A(t۱) = B(t۱) + C(t۱) + D(t۱)  دامنه   

چون دامنٔه C منفی است، لذا در رابطٔه باال مقدار C را 
منفی درنظر می گيريم. 

تعداد  نبودن  کافى  علت  به  مى شود  مشاهده  همان طورکه 
است.  اعوجاج  داراى  آمده  دست  به  مربعى  موج  هارمونيک ها، 
اثبات شده است که دامنٔه هارمونيک ها با افزايش فرکانس کاهش 

مى يابد.۱

۱ــ اين مطلب از طريق بسط فوريه در مقاطع تحصيلی باالتر تدريس می شود.

شکل ۲۱ــ۱ــ موج مربعى و هارمونيک هاى فرد آن
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t
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F

5F
3F

Fundamental
(B)

Resultant Waveform
(A)

First Odd Harmonic
(C)

Second Odd Harmonic
(D)

(۳F ) دومين هارمونيک

سيگنال منتجه

                   (۵F ) سومين هارمونيک

اولين هارمونيک
 (F هارمونيک اصلی)

نکتۀ مهم
 در اين قسمت توصيه مى شود هنرآموز محترم اين 
درس با استفاده از نرم افزارهاى مختلف، مفهوم هارمونيک 
را بدون وارد شدن به مبحث تئورى به هنرجويان آموزش 
دهد و آنان را به استفاده از نرم افزارهاى مرتبط تشويق 
نرم افزار  کاربرد  نمونه  يک  ۲۲ــ١  شکل  در  نمايد. 

مولتى سيم، مرتبط با اين موضوع، آمده است.
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موج  هر  که  درمى يابيم  شده،  ياد  توضيحات  به  توجه  با 
غيرسينوسى از ترکيب تعدادى موج سينوسى به وجود مى آيد. اين 
امواج، توسط دستگاه طيف نما، از يکديگر قابل تفکيک است. هرقدر 

شمارٔه هارمونيک افزايش مى يابد، مقدار دامنه آن کم مى شود. 
در شکل ۲٢ــ۱ ترکيبى از موج سينوسى، هارمونيک اول 

و هارمونيک سوم نشان داده شده است. 

شکل ۲٢ــ۱ــ هارمونيک اول و سوم و مجموع آنها

شکل ۲٣ــ۱ــ هارمونيک اول، سوم و پنجم و مجموع آنها

VA

BV

A

B

f A

f   = 3 fB A

( V    + V    )A B

f  =  f A

فرکانس

در شکل ۲٣ــ۱ ترکيبى از هارمونيک اول، سوم و پنجم را 
مشاهده مى کنيد که به شکل موج مربعى نزديک تر است. 

هر قدر تعداد هارمونيک ها بيشتر شوند به موج مربعى اصلى 
نزديک تر خواهيم شد. 

AV

CV

VB

A

B

C

f A

f   = 3 fB A

f   = 5 fC A

( V    + V    + V   )A B C

f  =  f A

فرکانس

ترکيب هارمونيک ها و به دست آوردن موج مربعی 
در  است؛  امکان پذير  سيم  مولتی  نرم افزار  از  استفاده  با 
داشته  توجه  کنيد.  تجربه  را  آن  می توانيد  تمايل  صورت 
موج  دامنٔه  با  معينی  نسبت  هارمونيک ها  دامنٔه  که  باشيد 

اصلی دارد. 

٨ ـ۱ـ الگوی پرسش 
تشريحی

۱ــ هارمونيک را تعريف کنيد. 
۲ــ موج مربعى متقارن داراى چه هارمونيک هايى است؟ 

تمرين برای دانش آموزان عالقه مند 
فرکانسی  طيف  سيم،  مولتی  نرم افزار  از  استفاده  با 
انواع ديگر شکل موج ها مانند مثلثی، دندانه اره ای، مربعی 

نامتقارن و … را به دست آوريد. 

صحيح يا غلط
٣ــ يک موج مربعی متقارن از بی نهايت هارمونيک فرد و 

زوج تشکيل شده است. صحيح           غلط 

٩ـ۱ـ طيف فرکانسى صوت
سنگى  اگر  مى شناسيم.  را  موج  ما  همٔه  موج    :  ۱ـ٩ـ۱ـ 
مى شود  پيدا  آب  سطح  در  دايره هايى  بيندازيم،  حوض  آب  در  را 
که لحظه به لحظه بزرگ تر مى شود. در اين جا موجى داريم که در 
سطح آب منتشر مى شود. اين موج در حقيقت اختاللى است که 
محيط  يک  در  اختاللى که  هرگونه  کرده ايم.  ايجاد  سطح آب  در 
يک  از  را  انرژى  مى توانند  امواج  دارد.  نام  موج  مى شود  منتشر 

نقطه به نقطه ديگر منتقل کنند (شکل ۲۴ــ۱).

شکل ۲٤ــ۱ــ موج آب
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۱ــ دياپازون يک وسيله U شکل است که با ضربه زدن به آن فرکانس هاى مختلف توليد مى شود.
۲ــ Audio Tone يک موج سينوسى خالص است که آن را ُتن صوتى مى نامند.

شکل ۲٥ــ۱ــ ارتعاش ُتن صوتى توسط دياپازون

فشردگیبازشدگی

ـ   ۱ ـ انرژی صوت : همٔه امواج از جمله امواج صوتى  ۴ـ٩ 
انرژى را از يک نقطه به نقطٔه ديگر منتقل مى کنند. اگر فرکانس و 
دامنٔه موج صوتى داراى مقدار معينى باشد، انرژى آن نيز، مقدار 
مشخصى خواهد بود. مقدار انرژى به فرکانس منبع و ويژگى هاى 
محيطى که صوت در آن منتشر مى شود بستگى دارد. در صورتى 
که افت انرژى در محيط صفر باشد، اندازٔه انرژى موج، با مقدار 
کارى که منبع انجام داده، برابر است. مقدار انرژى صوتى در واحد 
زمان را توان صوتى مى نامند. مقدار انرژى صوتى و توان صوتى 

با انرژى و توان مکانيکى قابل مقايسه است. 
۵   ـ٩ـ ۱ ـ شدت صوت : مقدار توان صوتى در واحد سطح 
را شدت صوت مى گويند. شدت صوت برحسب ميکرووات بر متر 
و  ۲۷ ــ۱  شکل  مى شود.  سنجيده  مربع  سانتى متر  بر  وات  يا  مربع 

جدول ۴ ــ۱ شدت صوت هاى مختلف را بيان مى کند.

شکل ۲٦ ــ۱ ــ بلندى صوت

شکل ۲٧ ــ۱ ــ شدت صوت

منبع صوتیسطح

۲ـ٩ـ۱ـ صوت چيست ؟ صوت مجموعه اى از ارتعاشات 
مرتعش  ضربه مى زنيم  فلزى  صفحٔه  يک  وقتى به  مکانيکى است. 
مى شود. اين ضربه اليه هاى هوا (مولکول هاى هوا) را به ارتعاش 
درمى آورد. ارتعاشات هوا به صورت موج منتشر مى شود و به گوش 
ما مى رسد. پردٔه گوش ما ارتعاش پيدا مى کند و مجموعٔه دستگاه 
شنوايى ما از آن متأثر مى شود و احساس شنيدن به ما دست مى دهد. 
شکل ۲۵ــ۱ نحؤه انتشار صوت منتشر شده از يک دياپازون۱ را 
در هوا نشان مى دهد. ارتعاشات توليد شده توسط دياپازون را که 
يک سيگنال سينوسى خالص است تُن۲ صوتى مى نامند. همان طور 
که مشاهده مى شود، هنگامى که دامنٔه صوت بيشترين مقدار مثبت را 
دارد فرض مى کنيم در مولکول هاى هوا بيشترين فشردگى (تراکم) و 
هنگامى که دامنٔه صوت در قلٔه منفى قرار دارد در مولکول هاى هوا 

کمترين فشردگى (انبساط) ايجاد شود (شکل ۲٥ــ۱). 

۳ ـ٩ ـ۱ ـ بلندی صوت : اگر به يک ظرف فلزى يا يک 
تار ضربه اى وارد کنيم و آن را به ارتعاش در آوريم، پس از مدتى 
احساس مى کنيم که صوت ضعيف مى شود. شدت و ضعف دامنٔه 
صوت را که توسط حس شنوايى تشخيص داده مى شود، بلندى 
صوت مى نامند. در صورتى که صوت يک تُن سينوسى ساده باشد، 
دامنٔه سيگنال صوتى را بلندى صوت مى نامند. هر قدر مقدار اين 

دامنه بيشتر باشد، صدا بلندتر است (شکل ۲٦ــ۱). 
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شکل ٢٨ــ١ــ صداهای زير و بم و مقايسۀ آن با نور 

جدول ۴ ــ۱ــ شدت صوت هاى مختلف
                  

شدت (µw/m۲)   وضعيت                                     

۶-۱۰آستانٔه شنوايى (مبناى سنجش صوت)

۵-۱۰صداى نفس کشيدن

۶+۱۰آستانٔه دردناکى شنوايى (موجب آزار گوش است)

۸+۱۰موتور جت (در لحظه بلند شدن هواپيما) 

فلوت

کنترل باس

ترومپت
صدای بم

صدای زير

ـ ۱ ـ ارتفاع يا آهنگ صوت    : گوش انسان مى تواند  ۶   ـ٩ 
صداهاى ساده اى را که با يک شدت احساس مى شوند، از 
يکديگر تميز دهد. تفکيک صداها با استفاده از اصطالحات زير 
و بم صورت مى گيرد. عاملى که زير و بم صوت را تعيين مى کند، 
ارتفاع صوت ناميده مى شود. ارتفاع صوت بستگى به فرکانس 
صوت دارد. هر قدر فرکانس صوت بيشتر باشد صدا زيرتر و 
هر قدر فرکانس صوت کمتر باشد صدا بم تر است. مثالً صداى 

طبل «بم» و صداى سنج  «زير» است (شکل ۲٨ــ۱). 

ـ   ۱  ـ طنين صوت   : هرگاه دو تار مرتعش A و B را که  ۷  ـ٩ 
طول يکسانى دارند با يک شدت به ارتعاش درآوريم، تُن صوتى 

تارهاى صوتى هر  يکسانى را توليد مى کنند. در صورتى که اين 
تار  و  ويلن  مثالً  موسيقى،  ابزار  يک  روى  جداگانه  طور  به  کدام 
نصب شود به طورى که شرايط هر دو از نظر کشش و طول يکسان 
باشد، با ارتعاش هر يک از تارها صداى متفاوتى توليد مى شود. اين 
تفاوت مربوط به عاملى به نام طنين صوت است. صوت حاصل از 
يک تار صوتى يا يک دياپازون داراى ويژگى طنين نيستند. طنين 
صوت زمانى به  وجود مى آيد که فرکانس اصلى با هارمونيک هاى آن 
ترکيب شود. اصوات انسان ها داراى طنين هاى متفاوت اند، چرا 
که از ترکيب يک فرکانس اصلى و تعدادى هارمونيک به وجود 
مى آيد. محدودٔه فرکانس هاى قابل توليد توسط حنجرٔه انسان در 
موسيقى  ابزار  است.  کيلوهرتز   ۷/۵ حداکثر  تا  هرتز   ۲۰ فاصله 
مى توانند فرکانس هايى در محدودٔه ۳۰ هرتز تا ۱۵ کيلوهرتز توليد 
کنند. محدودهٔ فرکانس هاى شنوايى انسان در فاصلٔه ۲۰ هرتز تا ۲۰ 
کيلوهرتز قرار دارد. محدودهٔ فرکانس هاى صوتى توليدى و شنوايى 
در حيوان هاى مختلف فرق مى کند؛ مثالً دلفين مى تواند فرکانس 
۱۵۰ هرتز تا ۱۵۰ کيلوهرتز را بشنود و فرکانس ۷ کيلوهرتز تا ۱۲۰ 
کيلوهرتز را توليد کند. به همين دليل حيوانات مى توانند ارتعاشات 

قبل از وقوع زلزله را احساس و اعالم خطر کنند.
در  آن    :  طيف  و  صوتى  فرکانس  محدودۀ  ۸       ـ٩ ـ۱ ـ 
صورتى که صداى انسان را، پس از تبديل کردن به انرژى الکتريکى، 
به ورودى دستگاه طيف نما وصل کنيم طيف فرکانسى صوت روى 
فرکانس هاى  صوت،  ترکيب  با  متناسب  و  مى شود  ظاهر  صفحه 
کودک،  صداى  چون  مثال  عنوان  به  مى شود.  مشاهده  متفاوتى 
صداى فلوت و صداى ويلن زير است از اين رو در طيف فرکانسى 
که  صورتى  در  است.  بيشتر  باال،  فرکانس  مؤلفه هاى  تعداد  آن، 
در صداهاى بم مانند صداى مردان، صداى طبل کنترباس تعداد 
مؤلفه هاى فرکانس باال کمتر است.  در شکل ۲۹ ــ۱ محدودهٔ طيف 
است.  شده  ترسيم  صوت  زير  و  صوت  ماوراى  صوتى،  فرکانسى 
فرکانس هاى باالتر از محدودٔه فرکانسى صوتى را فرکانس ماوراى 
زير  يا  صوت  مادون  فرکانس  هاى  را  کمتر  فرکانس هاى  و  صوت 

صوت مى نامند. 
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در شکل ۳۰ ــ۱ محدودٔه فرکانسى يا باند فرکانسى صوت 
انسان که در فاصلٔه ۲۰ هرتز تا ۷/۵ کيلوهرتز قرار دارد و محدودٔه 
فرکانسى اصوات شنوايى که در فاصلٔه ۲۰ هرتز تا ۲۰ کيلوهرتز 
قرار دارد ترسيم شده است. اين محدودٔه فرکانسى را پهناى باند 
فرکانس  قدر  هر  مى شود،  مالحظه  که  همان طور  مى گويند.  نيز 
بم تر  صدا  يابد  کاهش  فرکانس  قدر  هر  و  زيرتر  صدا  يابد  افزايش 
مى شود. محدودٔه فرکانس هاى شنوايى انسان براى افراد مختلف 

متفاوت است. 

شکل ۳۰ــ١ــ محدودۀ فرکانسی صوت انسان

همان طور که قبالً متذکر شديم، با اضافه شدن هارمونيک ها 
به فرکانس اصلى، طنين صوت تغيير مى کند. 

تفکيک صداى افراد از طريق طنين آن امکان پذير است. 
در شکل ۳۱ ــ۱ــ الف، طيف فرکانسى صداى يک مرد (صداى 
بم)، در شکل ۳۱ ــ۱ ــ ب، طيف فرکانسى صداى يک زن يا يک 
کودک (صداى زير) را، که توسط طيف نما نشان داده شده است، 

به عنوان يک نمونه مالحظه مى کنيد. 
فرکانسى  طيف  در  که  مى يابيم  در  ۳۱ ــ۱  شکل  بررسى  با 
داشته  وجود  اگر  يا  ندارد،  وجود  باال  فرکانس هاى  مرد،  صداى 
باشد دامنٔه آن بسيار کم است. در صورتى که در طيف فرکانسى 
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شکل ۳۱ ــ۱ ــ طيف فرکانسى صداى انسان
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شکل ٢٩ــ١ــ محدودۀ طيف فرکانسی صوت، زير صوت و ماورای صوت 
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۱۰ ـ۱ـ الگوی پرسش
کامل کردنی

۱ ــ ماهيت صوت را شرح دهيد.
۲ ــ نحؤه انتشار صوت چگونه است؟ 

۳ ــ تُن صوتى را شرح دهيد.
طنين  و  صوت  ارتفاع  صوت،  شدت  صوت،  بلندى  ۴ ــ 

صوت را تعريف کنيد. 
ـ شدت صوت را با چه واحدى اندازه  مى گيرند؟ ۵    ـ 

چند  با  برابر  شدتى  داراى  نفس کشيدن  صداى  ــ       ۶
ميکرووات بر متر مربع است؟ 

چه قدر  انسان  شنوايى  و  گويش  فرکانسى  محدودٔه  ۷  ــ 
است؟ 

۸      ــ انرژى و توان صوت را تعريف کنيد. 
٩ــ در مورد صوت موارد مرتبط با هم را از ستون الف 

به ستون ب با خطوط رنگی ارتباط دهيد. 

صورت  در  يا  ندارد،  وجود  پايين  فرکانس هاى  کودک  صداى 
موجود بودن، دامنٔه آن بسيار پايين است. بنابراين هر قدر مقدار 

فرکانس افزايش يابد صدا زيرتر مى شود. 
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چهارگزينه ای 
کودک  توسط  توليدشده  صدای  فرکانسی  طيف  ١٠ــ 

شکل ۳۲ ــ۱کدام است؟ 

در اين قسمت با استفاده از نرم افزارهاى مرتبط يا 
ميز آزمايشگاهى خروجى گيرندهٔ راديو روى اسيلوسکوپ 

نمايش داده شود. 

از «  شرح حال دانشمندان» و مطالب مربوط به 
«دانش آموزان عالقه مند» آزمون به عمل نمى آيد.

انرژی

آهنگ

طنين

توان

فرکانس

هارمونيک

دامنه

بالف

Vبلندی

f(Hz)1000

V

f(Hz)2000

V

f(Hz)1000

V

f(Hz)2000
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۱ ــ اصطالحات خطوط انتقال و آنتن را تعريف کند..............۱۵′
۵′ ........................ ۲ ــ انواع خطوط انتقال را نام ببرد.
۱۵′ ......  ۳ ــ خطوط انتقال دو سيمه و کابل کواکسيال را شرح دهد.
۵′ . ۴ ــ اجزاى تشکيل دهندٔه مدار معادل خطوط انتقال را شرح دهد.

۵  ــ مدار معادل خطوط انتقال را رسم کند.................... ۵′ 
۱۰′ ..... ۶ ــ فرمول z را شرح دهد و يک نمونه را براى مثال حل کند.
۷ ــ امپدانس کابل کواکسيال و خط انتقال دو سيمه را مقايسه کند.. ۱۰′

توضيح  جدول  از  استفاده  با  را  کواکسيال  کابل  مشخصه هاى  ۸   ــ 
دهد..... ........................................... ۱۰′

پيدا  را  کواکسيال  کابل  مشخصه هاى  بتواند  جدول  از  استفاده  با  ۹ ــ 
کند................................................. ۱۰′
۱۰′ ........ ۱۰ ــ اساس يک سيستم ارتباطى فيبرنورى را شرح دهد.
۱۰′ ................ ۱۱ ــ مزاياى استفاده از فيبرنورى را بيان کند.
۱۲ ــ ساختمان اساسى يک فيبر نورى را شرح دهد............. ۱۰′

شرح  شکل  رسم  با  را  آنتن  مغناطيسى  و  الکتريکى  ميدان هاى  ۱۳ ــ 
دهد.... ............................................ ۱۵′
۱۴ ــ چگونگى تشعشع امواج از آنتن را با رسم شکل شرح دهد. .. ۱۰′

۱۰′ ........................... ۱۵ ــ آنتن دى پل را شرح دهد.
۱۰′ ....... ۱۶ــ منحنى هاى توزيع ولتاژ و جريان دى پل را رسم کند.
۱۰′ .......... ۱۷ــ مقاومت تابشى و توان تابشى آنتن را تعريف کند.
۱۰′ ............... ۱۸ ــ بهرٔه آنتن و امپدانس آنتن را توضيح دهد.

شرح  بشقابى را  ياگى و  فريت،  ميلٔه  خميده،  مارکنى، دى پل  آنتن هاى  ۱۹ ــ 
۱۵′ ............................................... دهد.
۱۵′ ................... ۲۰ ــ يک نمونه آنتن ياگى را محاسبه کند. 
۱۰′ ....... ۲۱ ــ انتشار امواج زمينى، آسمانى و فضايى را شرح دهد.
۱۰′ .............. ۲۲ ــ اليه هاى تشکيل دهندٔه يونسفر را شرح دهد.
۲۳ ــ محدودٔه فرکانس امواج زمينى، فضايى و آسمانى را بيان کند.. ۱۰′
۱۰′ ......................... ۲۴ ــ پديدهٔ   فيدينگ۱  را  شرح  دهد.

۲۵ ــ به منظور درک بيشتر و بهتر مطالب درسى از فيلم ها و نرم افزارهاى مرتبط 
استفاده کند...............................................

۲۶ ــ در خالل آموزش به سؤاالت آزمون هاى تشخيصى، تکوينى و پايانى پاسخ 
دهد.......................................................

۲۷ــ هدف هاى رفتارى در حيطٔه عاطفى که در فصل اول آمده است را در اين 
فصل نيز رعايت نمايد................................ .......

١ــ پديدٔه fading را در اصطالح فارسی فدينگ يا فيدينگ می نامند.

                    

خطوط انتقال ، آنتن و انتشار امواج
هدف کلی

 تحليل سادۀ خطوط انتقال، آنتن و انتشار امواج راديويى

فصل۲

هدف های رفتاری : در پايان اين فصل از فراگيرنده انتظار مى رود که :                                             زمان پيشنهادی   

             کل زمان اختصاص داده شده به فصل  : ٦ساعت آموزشی

۲۰′
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ب) آنتن روميزى 

شکل ۱ ــ۲ ــ انواع آنتن تلويزيون

پيشگفتار
نگاهى به بام ساختمان های اطراف بيندازيد. معموالً روى 
هر بام يک آنتن تلويزيون قرار دارد (شکل ۱ ــ۲ــ الف). آيا هرگز 
فکر کرده ايد اين آنتن ها چه نقشى دارند؟ شايد ميله هاى کم اهميتى 
باشند که بودن يا نبودن آنها تأثيرى در کار تلويزيون ندارد! با کمى 
دقت در مى يابيد که يک سيم روکش دار که در اصطالح سيم آنتن 
وصل  تلويزيون  دستگاه  به  را  آنتن  مى شود،  ناميده  انتقال  خط  يا 

مى کند. 
آيا هر نوع سيمى را مى توان جاى گزين سيم آنتن تلويزيون 
کرد؟ به سيم آنتن تلويزيون رنگى و تلويزيون سياه و سفيد توجه کنيد، 
دستگاه هاى  رابط  سيم  است.  متفاوت  يکديگر  با  آنها،  ساختمان 
الکتريکى مختلف از قبيل اتوى برقى، چراغ مطالعه و … نيز با 
هم تفاوت دارد. علت اين تفاوت در چيست؟ حتماً دليل خاصى 
وجود دارد. براى درک بهتر مطلب، آزمايش ساده اى را انجام 
دهيد. تلويزيون را روشن کنيد و آن را روى شبکه ای قرار دهيد که 
داراى برنامه باشد. سيم آنتن را که از طريق يک فيش مخصوص 
به تلويزيون متصل است جدا کنيد. چه اتفاقى مى افتد؟ برنامه قطع 
مى شود يا گيرنده داراى برفک مى شود. آنتن راديوى اتومبيل را 

پايين بکشيد. چه اتفاقى مى افتد؟ راديو خوب کار نمى کند. 
روى تلويزيون هاى کوچک، گيرنده هاى راديويى خانگى و 
دستگاه هاى راديو ضبط نيز آنتن ميله اى وجود دارد (شکل ۱ ــ۲ ــ 
ب). در صورتى که آنتن به طور صحيح تنظيم نشده باشد، کيفيت 
صوت يا تصوير مطلوب نخواهد بود. بنابراين آنتن نقش مهّمى در 

دريافت يا انتشار امواج راديويى دارد. 
امواج راديويى چگونه منتشر مى شود؟ آيا جابه  جايى ملکول هاى 
هوا، امواج راديويى را منتقل مى کند؟ عمالً اين طور نيست. امواج 
راديويى داراى مشخصات ويژه اى هستند که مى توان آنها را مشابه 

امواج نورى دانست. 
در اين فصل سعى خواهيم کرد به سؤاالتى که به خطوط 
انتقال، آنتن، انتشار امواج و فيبرنورى مربوط مى شوند، به زبان 

ساده پاسخ دهيم. 
يادآور مى شود که بحث علمى دربارهٔ هر يک از موارد عنوان 

الف) آنتن های روی پشت بام

شده در اين فصل به تنهايى شامل چند واحد درسى است، از اين    رو 
محتواى اين فصل بيشتر جنبٔه معرفى و آشنايى دارد، براى کسب 
خطوط  مباحث  به  که  متعددى  مراجع  به  مى توانيد  بيشتر  اطالعات 

انتقال، آنتن، انتشار امواج و فيبر نورى پرداخته اند، مراجعه کنيد. 

۱ ـ۲ ـ خطوط انتقال و انواع آن
  (Transmission Lines) 

امواج  انتقال  براى  راديويى  گيرنده هاى  و  فرستنده ها  در 
فرستنده  دستگاه  به  آنتن  اتصال  يا  گيرنده  به  فرستنده  از  راديويی 
يا گيرنده هاى راديويى از خطوط انتقال استفاده مى شود.خطوط 
انتقال در انواع خط انتقال دو سيمه (متعادل)، خط انتقال هم محور 

(کابل کواکسيال)       موج بر و فيبر نورى ساخته مى شود. 
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 :Parallel wire (balanced line)  خط  انتقال   دو سيمه
که  است،  شده  تشکيل  موازى  سيم  دو  از  سيمه  دو  انتقال  خط 
فاصلٔه بين آنها را ماده ای دى الکتريک مانند هوا يا نوعی پالستيک 
مى پوشاند، در شکل ۲ ــ۲ ــ الف، يک نمونه خط انتقال دو سيمه با 
عايق هوا و در شکل ۲ ــ۲ ــ ب، يک خط انتقال دو سيمه با عايق پُلى 
تين (Polythene) آمده است. در قديم از اين خطوط انتقال به عنوان 
سيم رابط آنتن تلويزيون سياه و سفيد استفاده مى شد. خط انتقال دو 

سيمه را خط انتقال متعادل نيز مى نامند. 

شکل ۲ ــ۲ ــ خط انتقال دو سيمه 

الف) خط انتقال دو سيمه با عايق هوا 

هادى ها 

عايق هوا

عايق پلى تين

ب) خط انتقال دو سيمه با عايق پلى تين 

شکل ۳ ــ۲ ــ خط انتقال هم محور

عايق

عايق خارجى

هادى ها 

خط انتقال هم محور (coaxial): خط انتقال هم محور 
را کابل کواکسيال يا خط انتقال نامتعادل (unbalanced line) نيز 
مى نامند. از اين نوع کابل به عنوان سيم آنتن، در تلويزيون هاى سياه 
و سفيد و رنگى استفاده مى شود. اجزاى تشکيل دهندٔه کابل هاى 

هم محور به شرح زير است: (شکل ۳ ــ۲).

سيم مسى 
(هادى داخلى)

ره مسى(هادى خارجى)
ز

الف) هادى داخلى که در مرکز کابل قرار دارد و محور کابل 
را تشکيل مى دهد. 

شده  بافته  سيم  به صورت  معموالً  که  خارجى  هادى  ب) 
حفاظ  به عنوان  سيم،  اين  از  مى شود.  کشيده  کابل  سرتاسر  در 
الکتريکى يا شيلد،  (shield) استفاده مى شود. اين حفاظ، مانع تأثير 
ميدان هاى خارجى مانند نويز روى هادی داخلی کابل می شود. 
هم چنين از تأثير ميدان هاى توليد شده توسط هادی داخلی کابل 
روى دستگاه هاى ديگر جلوگيری می کند. در عمل، سيم حفاظ به 

شاسى دستگاه که زمين الکتريکی است، وصل مى شود. 
ج) عايق بين دو هادى داخلى و خارجى که ضريب دى         الکتريک 

آن از اهميت ويژه اى برخوردار است. 
د) پوشش خارجى کابل که عايق است و از نظر مکانيکى 

کابل را حفاظت مى کند. 

۲ـ۲ـ الگوی پرسش  
۱ ــ خط انتقال را تعريف کنيد.

۲ ــ چند نوع خط انتقال مى شناسيد، نام ببريد. 
را  کواکسيال  انتقال  خط  دهنده  تشکيل  اجزاى  ۳ ــ 

نام ببريد. 
۴ ــ خطوط انتقال نامتعادل و متعادل را نام ببريد.

صحيح يا غلط 
نيز  متعادل  انتقال  خط  را  محور  هم  انتقال  خط  ۵  ــ 

غلط  صحيح   می نامند.  
چهار گزينه ای

۶  ــ در کابل هم محور شکل ۴ــ۲ ضريب دی الکتريک کدام 
جزء از اهميت ويژه ای برخوردار است؟

A ۱ــ
B ۲ــ
C ۳ــ
D ۴ــ

شکل ۴ــ۲

A

B
D

C
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R

2 2
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شکل ۵   ــ۲ ــ مدار معادل خط انتقال 

۱ ــ رابطٔه امپدانس مشخصه با استفاده از تئورى فيلترها محاسبه مى شود. اثبات اين رابطه، از حوزٔه بحث ما در اين کتاب خارج است. 

۳ ـ۲ ـ مدار معادل خط انتقال 
سنجيده  طول  واحد  مبناى  بر  انتقال  خط  معادل  مدار 
مى شود. برخالف يک سيم معمولى، مدار معادل اين خطوط، از 
مجموعٔه L و R به طور سرى و مجموعٔه C و G به طور موازى 
تشکيل مى شود (شکل ۵  ــ۲). در اين مدار شبکه RL سرى مدار 
معادل يک خط انتقال و مدار موازى G و C اثر خازنى  و هدايت 

الکتريکى عايق بين دو خط است. 

۱ ـ۳ ـ۲ ـ مدار معادل خط انتقال ايده آل       : در فرکانس هاى 
CX باشد.مدار معادل خط انتقال بدون 

G
<<

1 باال،اگر   XL >>R و  
ايده آل  انتقال   خط  معادل  مدار  را  مدار  مى آيد.اين  به دست  اتالف 
شده  رسم  ايده آل  انتقال  خط  معادل  مدار  ۶     ــ۲    شکل    مى نامند.در 

است.

2

2

L

C

L

L
2

L
2

C

L
2

L
2

C

شکل ۶   ــ۲ ــ مدار معادل خط انتقال ايده آل (بدون اتالف)

۲ ـ۳ ـ۲ـ امپدانس مشخصه خط انتقال     : هر خط انتقال 
امپدانس  که  مى دهد  نشان  را  مقاومتى  خود  از  کار،  فرکانس  در 
مشخصٔه خط انتقال نام دارد. امپدانس مشخصٔه خط انتقال در 
تمام نقاط طول خط تقريباً ثابت است و مقدار تقريبى آن براى خط 

انتقال ايده آل از رابطٔه ۱ ــ۲ به دست مى آيد. 
۱       LZo

C
= ۱ ــ۲                                                

                  ZO = امپدانس مشخصٔه خط انتقال بر حسب اهم 
            L= اندوکتانس سرى در  واحد  طول خط برحسب  هانرى 

C =       ظرفيت خازنى بين  دو سيم  در  واحد  طول  بر حسب  فاراد
مثال ۱ـ۲

که  حالتى  در  را  ايده آل  انتقال  خط  مشخصٔه  امپدانس 
 L = ۰/۲ μH و C = ۴۰ pf (در واحد طول)  است محاسبه کنيد.

L / (H)Zo /
C (F)

−

−
×

= = = Ω
×

6

12

0 2 10
70 7

40 10

 ۴ـ۲ ـ الگوی پرسش
۱ ــ در چه صورت مى توان خط انتقال را ايده آل در نظر 

گرفت؟ 
۲ ــ مدار معادل خط انتقال ايده آل را رسم کنيد.

۳ ــ منظور از امپدانس مشخصٔه خط انتقال چيست؟ در 
چه طولى از خط انتقال ظاهر مى شود؟ 

۴ ــ نحؤه قرارگرفتن R، L و C را در خط انتقال شرح 
دهيد. 

کامل کردنی
نشان  مقاومتی  خود  از  در ………  انتقال  خط  هر  ۵  ــ 

می دهد که ……… خط انتقال نام دارد.
صحيح يا غلط

۶  ــ مدار معادل خط انتقال ايده آل (بدون اتالف) را می توان 
مداری ترکيبی از L و C سری موازی درنظر گرفت. 

غلط  صحيح  
چهار گزينه ای

 (Zo) ۷ــ رابـطـٔه امـپـدانـس مشـخـصـٔه خـط انـتـقـال

فعاليت فوق برنامه (کار گروهى )
در اين مرحله هر يک از هنرجويان به منابع 
خطوط  انواع  مورد  در  و  کنند  مراجعه  مختلف 
انتقال تصوير تهيه نمايند. به بهترين تصوير انتخابى 

امتياز داده خواهد شد. 
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کدام است؟
L
C

۲ــ   L
C

۱ــ 
C
L

۴ــ   C
L

۳ــ 

۵     ـ۲ ـ امپدانس مشخصۀ کابل های آنتن تلويزيون
در عمل از خطوط انتقال دو سيمه و کابل کواکسيال به عنوان 
مى دهد  نشان  محاسبه  مى شود.  استفاده  تلويزيون  آنتن  سيم هاى 
امپدانس مشخصٔه خط انتقال دو سيمه حدود ۳۰۰ اهم و امپدانس 

مشخصٔه کابل کواکسيال حدود ۷۵ اهم است. 
در شکل ۷ــ۲، چهار نمونٔه کابل کواکسيال را که داراى 

مغزى، عايق و شيلدهايى با قطر هاى متفاوت اند، مشاهده مى کنيد.
مشخصه هاى کابل هاى کواکسيال با توجه به ابعاد آن، فرق 
مى کند. درشکل (۷ ــ۲) کارخانٔه سازنده کابل ها را در چهار دسته 
به AHF ،RAY ،RLCF و ALF تقسيم بندى کرده است. هر 

Inner conductor: Outer diameter

Insulation:           Polyethylene foam

Outer conductor: Copper foil

Jacket:                Polyethylene, black

Characteristic impedance

Realative propagation velocity

Capacity

DC - resistance inner conductor

DC - resistance outer conductor

Electrical properties

Construction

(mm)

(Ω)

( % )

(pF / m)

(Ω  / Km)

(Ω  / Km)

(mm)

(mm)

(mm)

Copper wire   4.4

11.1

11.4

15.0

ALF 4.4/11.1 Cu 2Y* 
50Ω

50 − 2

88

76

1.2

3.4

شکل ۷ ــ۲ ــ تصويرى از کابل هاى کواکسيال

کابل                              شمارۀ 

هادى داخلى:قطر خارجى 

 امپدانس مشخصه بر حسب اهم

جدول ۱ ــ۲

٭ اين کابل ها با پوشش خارجى حفاظت شده در مقابل شعله نيز ساخته مى شوند.

خواص الکتريکى

در جدول   ۱ ــ ۲، برخى از مشخصات ساختارى  و الکتريکى 
مشاهده  را   ALF4.4/11 و   1CU2y کواکسيال کابل  به  مربوط 
مى کنيد. امپدانس اين کابل ۵۰ اهم، قطر سيم مغزى آن ۴/۴ ميلى متر 
و قطر عايق داخلى آن ۱۱/۱mm و قطر شيلد آن ۱۱/۴  ميلى متر و 

قطر عايق خارجى آن ۱۵ ميلى متر است. 

ساختارى

عايق: فوم پلى اتيلن 
هادى خارجى: اليه مسى 

پوشش خارجى:پلى اتيلن مشکى

سرعت انتشار برحسب درصد در مقايسه با  نور 

مقاومت DC هادى داخلى برحسب اهم بر کيلومتر
مقاومت DC هادى داخلى برحسب اهم بر حسب کيلومتر

 ظرفيت خازنى برحسب پيکوفاراد برمتر 

يک از دسته بندى ها داراى ويژگى هاى مربوط به خودشان هستند 
و هر يک از حروف مفهوم خاصى دارد.
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Inner conductor: Outer diameter

Insulation:           Polyethylene foam

Outer conductor: Copper foil

Jacket:                Polyethylene, black

Characteristic impedance

Realative propagation velocity

Capacity

DC - resistance inner conductor

DC - resistance outer conductor

Electrical properties

Construction

(mm)

(Ω)

( % )

(pF / m)

(Ω / Km)

(Ω / Km)

(mm)

(mm)

(mm)

Copper tube   9.1

23.2

23.5

28.7

50 − 2

88

76

0.77

1.8

RLF 9/23 Cu 2Y* 
50Ω

ALF 6.8/17.3 Cu 2Y* 
50ΩUnit

Copper tube   6.8

17.3

17.6

22.0

50 − 2

88

76

1.3

2.3

جدول ۲ ــ۲

۱ ــ ليزر مخفف Light amplification by stimulated emission of radiation مى باشد و به معناى تقويت نور توسط تشعشع تحريک شده است. اولين ليزر جهان توسط 
تئودور مايمن اختراع گرديد و از ياقوت در آن استفاده شده بود. 

يادآور مى شود که ساير مشخصات از قبيل خواص مکانيکى، 
افت در طول خط متناسب با فرکانس، افت در تشعشع کابل ها بر روى 
يکديگر، اطالعات مربوط به حمل و نقل و بسته بندى، وزن و … 
در جداول جداگانه ارائه مى شود که از بحث کتاب خارج  معموالً 

است. نمونه اى از اين جدول در ضميمٔه انتهاى کتاب آمده است.

 (Optical fiber) ۶ ـ۲ ـ فيبرنوری
کليات: اختراع ليزر۱ (Laser) در سال ۱۹۶۰ و ساخت 
توسعٔه  و  رشد  باعث   ۱۹۷۰ سال  در  کم  تلفات  با  نورى  فيبرهاى 

تمرين برای دانش آموزان عالقه مند
مشخصات  ۲ ــ۲  شمارٔه  جدول  از  استفاده  با 
  ALF 6.8/17       .3cu2y    ساختارى و الکتريکى کابل هاى

و  RLF 9/23 CU2y را به دست آوريد. 

ـ کار با نور) شده است.  چشمگيرى در دنياى فتونيک (Photonicـ 
امروزه فيبر نورى به عنوان يک محيط انتقال براى ارسال داده ها و 
به وجود  را  زيادى  تحول  مخابرات،  صنعت  در  اطالعاتى  پيام هاى 

آورده است. 
يک نگاه گذرا به فنآورى فيبر نورى در دو دهٔه اخير نشان 
مى دهد که به کارگيرى و تحقيقات مرتبط با آن در سطوح مختلف 
صنايع نوين به ويژه در مخابرات، بى سابقه بوده است به طورى که 
نرخ اطالع رسانى را از چند صد ارتباط در شبکه هاى مرسوم، به 

مرز ميليونى در شبکه هاى نورى رسانده است.

نکتۀ مهم 
جداول  از  استفاده  با  بتوانند  بايد  هنرجويان 
به  کواکسيال  کابل هاى  براى  شده  ارائه  ۲ــ۲  و  ۱ــ۲ 
آن  الکتريکى  و  ساختارى  مشخصات  انگليسی،  زبان 
را استخراج نمايند. هم چنين در صورت ارائٔه سؤال 
در آزمون نهايی يا کنکور، بايد جدول مربوطه به زبان 

انگليسی داده شود.

فرآيند  در  محوله  مسئوليت هاى  و  تکاليف  انجام 
شده  تعيين  اهداف  به  شما  دست يابى  موجب  آموزش 

مى شود. 
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۱ ـ۶   ـ۲ ـ اساس يک سيستم ارتباطى فيبر نوری      : به طور 
انتقال  محيط  فرستنده،  يک  داراى  فيبرنورى  سيستم  يک  کلى 

(فيبرنورى) و يک گيرنده است (شکل ۸   ــ۲). 

شکل ۸    ــ۲ ــ اساس يک سيستم فيبر نورى 

مبدل 
سيگنال نورى به 

الکتريکى
فيبرنورى

مبدل 
سيگنال  الکتريکى 

به نور

ليزرى  ديود  يا   LED مانند  نورى  چشمه   يک  فرستنده، 
است.گيرنده   يک نوع فتو ديود يا فتو ترانزيستور است. 

ـ  ۲ ـ مزايای استفاده از فيبرنوری : فيبرنورى نسبت  ـ ۶          ۲
به ساير خطوط انتقال داراى مزايايى به شرح زير است:

۱ــ تلفات انرژی بسيار کم 
۲ ــ پهناى باند وسيع اطالعات (ارسال اطالعات در حجم 

زياد)
۳ ــ قابليت انعطاف در مقابل خمش و پيچش با توجه به نوع 

مواد به کار رفته در فيبر نوری
۴ــ داشتن سطح مقطع کوچک و سبک 

۵     ــ دريافت نشدن آثار القايى (با توجه به خاصيت نارسانايى 
فيبر) 

۶ ــ مصونيت در برابر استراق سمع (به دليل نتابيدن نور از 
داخل به بيرون)

۷ ــ ارزانى ، فراوانى مواد اوليه و طول عمر زياد مواد اّوليه 
۲ ـ ساختمان فيبرنوری       : امروزه تقريباً کلئه فيبرهاى  ۳ ـ۶ـ 

مورد استفاده در مخابرات از جنس شيشه يا پالستيک اند. 
در شکل   ۹ ــ۲ــ الف، ساختمان يک فيبرنورى نشان داده 
شده است. فيبرنورى از يک قسمت اصلى به نام مغزى و غالف 
(عايق) و يک قسمت پوشش به نام پوشش ميانى و خارجى تشکيل 

شده است. 
قطر مغزى مى تواند از ۵ ميکرومتر تا ۱۰۰ ميکرومتر تغيير 
کند و قطر غالف در حدود ۱۲۵ ميکرومتر است براى استحکام 
بيشتر و محافظت از فيبر، اغلب دو الئه پالستيکى نرم و سخت 

به صورت پوشش ميانی و خارجی روى فيبر قرار مى دهند. 
در شکل  ۹ ــ۲ ــ ب و ج، چند نمونه فيبر نورى را مشاهده 

مى کنيد. 

الف) ساختمان يک فيبر نورى

پوشش خارجى

 پوشش ميانى

غالف مخصوص فيبر نورى

مغزى

 پوشش ميانى

شکل ۹ــ۲ ــ ساختمان انواع فيبر  نورى 

ب) فيبر نورى 

ج) چند نمونه فيبر نورى

پوشش خارجى

مغزى غالف مخصوص فيبر نورى
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تحقيق برای هنرجويان عالقه مند
منابع  به  مراجعه  با  مى توانند  عالقه مند  هنرجويان 
و  جديد  تصاوير  موضوع،  با  مرتبط  اطالعاتى  مختلف 
کالس  به  و  تهيه  را  نورى  فيبر  به  مربوط  اضافى  مطالب 

ارائه کنند. 

۷ ـ۲ ـ الگوی پرسش
۱ ــ اساس يک سيستم ارتباطى فيبر نورى را شرح دهيد. 

۲ ــ ساختمان يک فيبر نورى را شرح دهيد. 
۳ ــ مزاياى استفاده از فيبر نورى را نام ببريد. 

کامل کردنی
۴ــ Optical Fiber به مفهوم ……… است.

چهار گزينه ای 
۵  ــ در شکل ۱۰ــ۲ غالف مخصوص فيبر نوری کدام 

است؟
  D ۴ــ             C -۳              B ۲ــ          A ۱ــ

A
B

D
C

براى اتصال فيبرهاى نورى به يکديگر از چه    
ابزارهايى استفاده مى کنند؟

شديد. در اين قسمت با استفاده از آموخته هاى پيشين به بررسى 
کار آنتن مى پردازيم. 

براى  که  است  وسيله اى  آنتن  آنتن  :  تعريف  ـ     ۸    ـ۲ ـ    ۱
دريافت يا انتشار امواج الکترومغناطيسى به کار مى رود. خواص 
قضئه  از  و  است  به هم  شبيه  گيرنده  و  فرستنده  حالت  در  آنتن 

هم پاسخى تبعيت مى کند. 
 (Reciprocity) ـ   قضيۀ  هم پاسخى  : هم   پاسخى ـ  ۲  ـ    ۸          ۲
به معنى پاسخ همگن يک مدار از نظر ورودى و خروجى است؛ 
يعنى اگر به ورودى يک مدار ولتاژ V داده شود و از خروجى آن 
جريان I دريافت شود، در صورت اعمال ولتاژ V به خروجى آن، 
بايد جريان I از ورودى عبور کند، چنين مدارى از قضئه هم پاسخى 
تبعيت مى کند. مثال ساده از مدارهاى هم پاسخى، ترانسفورماتور 

متقارن ايده آل يک به يک است. 
ـ     ۸    ـ۲  ـ ميدان الکتريکى آنتن   : فرستندٔه راديويى را به   ۳
صورت منبع سينوسى Vi و آنتن را به صورت دو ميلٔه هادى يا دو 
سيم موازى، که به دو سر منبع Vi اتصال دارند، در نظر مى گيريم. 
شکل ۱۱ ــ۲ ــ الف، هنگامى که سيگنال ورودى نيم سيکل منفى 
را طى مى کند، ميلٔه بااليى داراى بار منفى و ميلٔه پايينى داراى بار 
مثبت مى شود (شکل ۱۱ ــ۲ــ ب). در اين حالت مى توان دو ميله را 
مشابه دو جوشن يک خازن در نظر گرفت که از طريق دى الکتريک 
هوا، از يکديگر جدا شده اند. خطوط ميدان الکترواستاتيک بين 
دو جوشن خازن از جوشن مثبت به سمت جوشن منفى رسم شده 
الکتريکى  ميدان  خطوط  جهت  در  سيگنال  جريان  جهت  است. 

ABCD مشخص شده است. 
�������� است که در شکل به صورت  شکل ۱۰ــ۲
يد؟
دان

مى 
آيا 

D
-

C

iV

A B
+

D
-

C

iV

A B
+

      ۸ـ۲ ـ بررسى ميدان های الکتريکى و مغناطيسى در 
آنتن و چگونگی تشعشع امواج از آنتن

شکل ۱۱ ــ۲ ــ خطوط ميدان الکتريکى آنتن در درس مبانى برق با ميدان هاى الکتريکى و مغناطيسى آشنا 

خطوط ميدان الکتريکى

(الف) (ب)
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اگر فاصلٔه دو انتهاى باز ميله هاى آنتن را به تدريج زياد کنيم، 
خطوط ميدان الکتريکى به سمت خارج آنتن خم مى شوند و پس از 
طى مسير منحنى، وارد ميلٔه منفى مى شوند (شکل ۱۲ ــ۲ ــ الف). 

خطوط  دهيم،  قرار  امتداد  يک  در  را  آنتن  ميله هاى  اگر 
ميدان الکتريکى به صورت دواير متحد المرکز، ميلٔه مثبت را ترک 
مى کنند و وارد ميلٔه منفى مى شوند. جهت خطوط ميدان الکتريکى 
نشان  شکل۱۲ ــ۲ ــ   ب،  در  است  باز  ميله  ها  که  حالتى  براى  را 
داده ايم. اگر دو قطب سيگنال Vi  وارونه شود، ميلٔه AB منفى و 
ميلٔه CD مثبت خواهد شد. در اين حالت خطوط ميدان الکتريکى 
 DCBA
�������� نيز معکوس مى شود و جهت۱ جريان سيگنال در مسير 

برقرار خواهد شد. 

Vi

D

C

A

B
+

iV
A

D

C

B
+

−

−

شکل ۱۲ ــ۲ ــ خطوط ميدان الکتريکى آنتن 

(ب)(الف)

ـ    ۸    ـ۲ـ ميدان مغناطيسى در آنتن    : هنگامى که جريان   ۴
از ميله هاى آنتن عبور مى کند، در اطراف ميله ها ميدان مغناطيسى 
ميدان  خطوط  از  نمونه هايى  ۱۳ ــ۲  شکل  در  مى شود.  ايجاد 

مغناطيسى نشان داده شده است. 

C D A

Vi

B
+−

شکل ۱۳ ــ۲ ــ ميدان مغناطيسى در آنتن

ميدان
مغناطيسى

فلش هاى رسم شده روى خطوط، جهت ميدان مغناطيسى 
را نشان مى دهند. جهت خطوط ميدان مغناطيسى را مى توان به 

کمک انگشتان دست راست نشان داد. 
ـ    ۸      ـ۲ ـ قانون دست راست : اگر انگشت شست دست      ۵  
ساير  دهد،  نشان  را  جريان  جهت  که  گيرد  قرار  طورى  راست 
انگشتان خم شده جهت خطوط ميدان مغناطيسى را نشان مى دهند 

(شکل ۱۴ ــ۲). 

+

_I

شکل ۱۴ ــ۲ ــ جهت خطوط ميدان مغناطيسى در آنتن 

شست دست راست در 
جهت جريان الکتريکى 

قرار دارد.

شده  خم  انگشتان  ساير 
جهت ميدان مغناطيسى 

را نشان مى دهد. 

ـ     ۸      ـ۲ ـ ميدان الکترومغناطيسى در آنتن : به ميدان هاى        ۶
الکتريکى و مغناطيسى در آنتن توجه کنيد. جهت اين دو ميدان 
و  الکتريکى  ميدان هاى  ترکيب  است.  عمود  يکديگر  بر  همواره 
شکل  در  مى گويند.  آنتن  الکترومغناطيسى  ميدان  را  مغناطيسى 

۱۵ ــ۲ ميدان الکترومغناطيسى آنتن نشان داده شده است. 

۱ ــ جهت قراردادى جريان مورد نظر است يعنى جريان از قطب مثبت به طرف قطب منفى در مدار خارجى جارى مى شود. 

C D A

Vi

B
+_

   ميدان الکتريکى

شکل ۱۵ ــ۲ ــ ميدان الکترومغناطيسى در آنتن

ميدان مغناطيسى 
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:(Dipole Antenna)ـ آنتن ديپل يا دوقطبى ۷  ـ۸  ـ۲ 
طول  و  باشد  راديويى  ايستگاه  فرکانس  موج  طول    λ اگر 
در نظر بگيريم، طول آنتن 

 

λ
4

هر يک از ميله هاى آنتن را مساوى 
λ   مى شود. 

2
مساوى 

اين نوع آنتن را آنتن ديپل يا دو قطبى نيم موج مى گويند. در 
شکل ۱۶ ــ۲ــ الف، آنتن نشان داده شده، از نوع ديپل است. 

 
AB CDl l λ

= =
4

 
ـ  ۲ ـ نحوۀ توزيع ولتاژ، جريان و بارهای الکتريکى  ـ    ۸      ۸
در آنتن ديپل نيم موج  : آنتن ديپل نيم موج را مى توان به خطوط 
λ تشبيه کرد که از يک انتها باز شده اند و در انتهاى 

4
انتقال با طول 

ديگر به منبع سيگنال اتصال دارند. در اين حالت در دو انتهاى 
ميله هاى آنتن گره جريان و شکم ولتاژ تشکيل مى شود. 

توزيع  و  جريان  ولتاژ،  منحنى هاى  ب،  ۱۶ ــ۲ ــ  شکل  در 
بارهاى الکتريکى در آنتن ديپل نيم موج ترسيم شده است. 

توجه داشته باشيد که منحنى هاى جريان و ولتاژ با يکديگر 
۹۰ درجه اختالف فاز دارند. 

ABCD در نظر 
�������� جهت جريان در ميله هاى آنتن، در جهت 

گرفته شده است. 

۹ ـ۲ ـ الگوی پرسش 
۱ ــ اصل هم پاسخى را بيان کنيد. 

۲ ــ آنتن را تعريف کنيد. 
۳ ــ چگونگى توليد ميدان هاى الکتريکى و مغناطيسى در 

آنتن حامل جريان را با رسم شکل شرح دهيد. 
۴ ــ جهت خطوط ميدان مغناطيسى در اطراف سيم راست 

حامل جريان را به کمک انگشتان دست راست نشان دهيد. 
چه  هم  با  آنتن  مغناطيسى  و  الکتريکى  ميدان هاى  ۵     ــ 

زاويه اى مى سازند؟ 
۶     ــ منحنى هاى توزيع ولتاژ، جريان و بارهاى الکتريکى 

در آنتن ديپل نيم موج را با رسم شکل نشان دهيد.

شکل ۱۶ ــ۲ ــ منحنى هاى توزيع ولتاژ، جريان و بارهاى الکتريکى در آنتن 
نيم موج و طول آن      

الف ــ آنتن دى پل

λ
2

λ
4

λ
4

ب ــ  توزيع ولتاژ، جريان و بارهاى الکتريکى روى آنتن

کامل کردنی
۷ــ جهت ميدان های ……… و ……… در آنتن برهم 

……… هستند.
صحيح يا غلط

۸  ــ طول هر يک از ميله های آنتن ديپل يا دو قطبی برابر 
λ است.

4
با 

صحيح                                                               غلط 
چهار گزينه ای

۹ــ طول آنتن ديپل يا دو قطبی کدام است؟
۲λ  ۴ــ  λ  ۳ ــ           λ

4
λ          ۲ــ  

2
۱ــ  

تحقيق برای هنرجويان عالقه مند
با مراجعه به منابع مختلف مرتبط، بررسى کنيد که 
آيا آنتن هاى راديويى موج MW و  SW از نوع آنتن ديپل 
کالس  به  را  خود  تحقيقات  خير؟نتايج  يا  است  موج  نيم 

ارائه نماييد. 

جريان الکتريکى
ولتاژ الکتريکى

B
_C

A

D

V i

+

E
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۱۰ ـ۲ ـ مشخصه های مهم آنتن 
ـ  مقاومت تابشى آنتن  ـ ۲    ـ ۱۰      ۱ 

آنتن   :  (Antenna Radiation Resistance)

ظاهر  مدار  در    Rr مقاومت  يک  به صورت  خود  کار  فرکانس  در 
 Rr مى شود که به آن مقاومت تابشى آنتن گفته مى شود. مقاومت
انتشار  باعث  بلکه  شود  امواج  تلفات  موجب  که  نيست  مقاومتی 

امواج می شود.
ـ ۱۰  ـ   ۲   ـ  توان  تابشى  آنتن   ۲

جريان  اگر    :  (Antenna Radiation power)

از  تابشى  توان  باشد،   Rr  آن تابشى  مقاومت  و   I آنتن  از  عبورى 
رابطٔه ۲ ــ۲ به دست مى آيد.

 P= I۲ . Rr (۲ــ۲) 
از  يکى   : (Antenna  gain) آنتن  بهرۀ  ۳ ـ۱۰ ـ۲ ـ 
ممکن  آنتن  يک  است،  آنتن  بهرٔه  آنتن،  در  پارامترها  متداول ترين 
است مقدار زيادى از توان تابشى خود را در يک جهت به خصوص 
بفرستد. اين حالت را سمت گرايى (Directivity) مى گويند، بهرٔه 
آنتن را در جهت به خصوص، بهرٔه جهتى آنتن مى نامند. بهرٔه آنتن 

را مى توان به صورت زير تعريف کرد: 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  =  بهرٔه آنتن          توان تابشى توسط آنتن اصلى                                

           توان تابشى توسط آنتن مرجع                            
منبع  يک  صورت  به  که  است  آنتنى  از  عبارت  مرجع  آنتن 
تابشى، تمام توان خود را در تمام جهات به طور يک نواخت و همگن 

بتاباند. به عبارت ديگر پرتِو تشعشعى آن کروى باشد. 
در محاسبٔه بهرهٔ آنتن، توان ورودى و توان آنتن مرجع يکسان 

درنظر گرفته مى شود. 
 :(Antenna Impedance) ۴ ـ۱۰ ـ۲ ـ امپدانس آنتن
همان طور که قبالً بررسى شد، در يک آنتن نيم موج جريان در محل 
اتصال تغذيه حداکثر و در دو انتهاى آن صفر است. در حالى که 

توزيع ولتاژ برعکس توزيع جريان است. 
در آنتن هاى عملى، مقادير ولتاژ يا جريان در نقاط گره ولتاژ 

۱ ــ محاسبٔه امپدانس آنتن، نياز به اطالعات جامع ترى در زمينٔه امواج دارد که از بحث ما خارج است. 

و جريان دقيقاً صفر نيست. نسبت بين ولتاژ و جريان را در هر نقطه 
از آنتن، امپدانس آنتن می نامند.

مقدار امپدانس آنتن دو قطبی (دی پل) نيم موج در وسط آنتن 
حدودًا برابر ۷۵ اهم و در دو انتهاى آن تقريباً ۲۵۰۰ اهم است۱. 

۱۱ ـ۲ ـ الگوی پرسش
۱ ــ مقاومت تابشى آنتن را تعريف کنيد.

۲ ــ توان تابشى آنتن را تعريف کنيد. 
۳ ــ بهرٔه آنتن چگونه محاسبه مى شود؟ 

۴ ــ امپدانس آنتن نيم موج در وسط آنتن و در دو انتهاى 
آن چه قدر است؟

کامل کردنی
 ۵ ــ                       ـــــــــــــــــــــــــــــــــ = بهرٔه آنتن

صحيح يا غلط
۶  ــ مقدار امپدانس آنتن نيم موج دو قطبی (ديپل)، در وسط 

آنتن حدودًا ۷۵ اهم و در دو انتهای آن تقريباً ۲۵۰۰ اهم است.
صحيح                                                                                                       غلط    

۱۲ ـ۲ ـ انواع آنتن
 : (Marconi Antenna) مارکنى  آنتن  ۱ ـ۱۲ ـ۲ ـ 
طور  به  که  است    λ

4
طول   با  قطبى  يک  آنتن  يک  مارکنى  آنتن 

شده  تابيده  انرژى  زمين،  مى شود.  نصب  زمين  روى  بر  عمودى 
بر خود را بازتاب مى کند. در اثر اين بازتاب امواج، تصوير آنتن   
آنتن  يک  عنوان  به  را  آن  مى توان  که  مى شود  ظاهر  زمين  در   λ

4
زمين  سطح  به  نسبت  اصلى  آنتن  قرينٔه  که  گرفت  درنظر  فرضى 
شکل  در  مى نامند.  اصلى  آنتن  سائه  را  فرضى  آنتن  اين  است. 
و در شکل ۱۷ ــ۲ ــ     

 

λ
4

۱۷ ــ۲ ــ      الف،  چگونگى تشکيل سائه آنتن  
ب، منحنى هاى توزيع ولتاژ و جريان و در شکل ۱۷ ــ۲ ــ    ج، يک 

نمونٔه آنتن اتومبيل نشان داده شده است.
آنتن مارکنى را آنتن تصويرى نيز مى نامند. عملکرد اين آنتن 
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ب) منحنى هاى توزيع ولتاژ و جريان در آنتن   ج) تصويرى از آنتن اتومبيلالف) تشکيل سايه در آنتن  

برای کسب اطالعات بيشتر به منابع و سايت های مربوطه مراجعه کنيد.

و تصويرش عيناً مشابه آنتن نيم موج است. 
آنتن راديوى اتومبيل يک نوع آنتن مارکنى است. بدنٔه 

آشنايی با مخترعين و دانشمندان
سال  در   Guglielmo Marconi مارکُنی  ليلمو  گوگ  آقای 
۱۸۷۴ در ايتاليا به دنيا آمد وی دوران تحصيل خود را در  رشتٔه مهندسی 
ساخت  به  اقدام  و  رفت  انگلستان  به   ۱۸۹۶ سال  در  و  رساند  پايان  به  برق 
دستگاه های راديويی نمود. مارکُنی مخترع آنتن         است. وی در سال ۱۹۳۷ 

در گذشت. 

موج تابش

موج بازتابش

سطح زمين

سايه

ولتاژ

جريان

سطح  زمين

سايه

λ
4

λآنتن  
4

آنتن  

λ
4

λ
4

λ
4

آنتن  تصوير  اثر  و  مى کند  عمل  زمين  عنوان  به  اتومبيل  فلزى 
ظاهر مى شود.  

λشکل ۱۷ ـ۲ـ آنتن            
4

 بسيارى از ايرانيان به عنوان اعضاى مؤثر علمى در 
سطح جهان فعاليت مى کنند و تعداد زيادى از آنان در رشتٔه 
الکترونيک اشتغال دارند. شما هم اگر از استعداد ذاتى 
خود استفاده کنيد و فعاليت و کوشش را به طور مستمر 

ادامه دهيد مى توانيد در سطح جهان مطرح شويد. 

يد؟
دان

مى 
آيا 

۲ ـ۱۲ ـ۲ ـ آنتن ديپل نيم موج خميده 
از  شده  تا  يا  خميده  ديپل  آنتن   : (Folded Dipole)

يک ميله به طول λ ۱ تشکيل شده است که پس از خم شدن آنتن 
آنتن  وسط  در  ۱۸ ــ۲).  (شکل  مى دهد  تشکيل  را   λ

2
طول 

بريدگى کوچکى، که در مقايسه با طول آنتن ناچيز است، وجود 
λ  به دست آيد.

2
۱ ــ طول ميله  کمى بزرگ تر از λ  در نظر گرفته مى شود، تا پس از خم شدن دقيقاً طول 
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دارد. امپدانس آنتن ديپل خميده در حدود ۳۰۰ اهم است. از 
اين آنتن براى تطبيق خط انتقال دو سيمه ۳۰۰ اهمى در تلويزيون 

سياه و سفيد استفاده مى شود. 

شکل ۱۸ ــ۲ ــ تصوير واقعى آنتن ديپل نيم موج خميده 

شکل ۱۹ ــ۲ ــ آنتن با ميلۀ فريت

خازن واريابل 
ميلۀ فريت

بوبين کادر آنتن

۱ ــ مجموعٔه بوبين و ميلٔه فريت را در گيرنده هاى راديويى «کادر آنتن» مى نامند. 

۳ ـ۱۲ ـ۲ ـ آنتن با ميلۀ فريت   : آنتن با ميلٔه فريت در 
تمام گيرنده هاى راديويى MW و SW به کار مى رود. 

مغناطيسى  نفوذ  قابليت  با  ماده اى   (Ferrite) فريت 
زياد است. آنتن با ميلٔه فريت آنتن کوچکى است که در داخل 
يک  عنوان  به  ميله  اين  مى گيرد.  جاى  راديويى  گيرنده هاى 
با  بوبين  از  استفاده  مى گيرد.  قرار  آنتن  کادر۱  بوبين  در  هسته 
مى کند  آسان  را  مغناطيسى  الکترو  امواج  دريافت  فريت  هستٔه 
(شکل ۱۹ ــ۲).دريافت امواج الکترومغناطيسى زمانى حد اکثر 
قرار  جهت  يک  در  مغناطيسى  ميدان  و  فريت  ميلٔه  که  است 

گيرند. 
شکل ۲۰ ــ۲ ــ تصويرى از يک آنتن ياگى

ديپل تا شدهدايرکتور

رفلکتور

قراردادن اين اجزا باعث مى شود که آنتن جهت دار شود. 
به عبارت ديگر به يک سو يا جهت هدايت شوند و منطقٔه خاصى 
 UHF و VHF را پوشش دهند. از آنتن ياگى براى دريافت امواج
تلويزيونى استفاده مى شود.در آنتن ياگى فاصلٔه بين ميله ها و طول 
هر يک از ميله ها بايد مشخص باشد. در جدول ۳ ــ۲ رابطٔه بين 
فواصل ميله ها و طول موج و هم چنين رابطه بين طول موج و طول 

ديپل تا شده و طول رفلکتورها و دايرکتورها آمده است. 

آنتن  اين   : (Yagi Antenna) ياگى  آنتن  ۴ ـ۱۲ ـ۲ ـ 
 (Yagi  ــUda) اولين بار توسط اشخاصى به نام هاى ياگى و اودا
نمونه  يک  ۲۰ ــ۲  شکل  در  گرديد.  عرضه  بازار  به  و  شد  ساخته 
آنتن ياگى را مشاهده مى کنيد. ميلٔه خم شده را،که روى آنتن قرار 
دارد، ديپل تا شده (Folded Dipole) نامند و هم چنين به ميله هايى 
که در پشت ديپل قرار دارند و طول آنها بزرگ تر است رفلکتور يا 
منعکس کننده (Reflector) گويند و ميله هايى که در جلوى ديپل 
تا شده قرار دارند و طول آنها از ديپل تا شده کوچک تر است را 

دايرکتور (Director) مى نامند. 



٣٢

ميله هاى  اندازٔه  با  ياگى  آنتن  يک   ۲ ــ  ۲۱ شکل  در 
تشکيل دهنده آن و فواصل بين ميله ها را مشاهده مى کنيد. 

جدول ۳ ــ۲

محاسبه مشخصۀ آنتنرديف
λ بر حسب

λ ۰/۵۱طول رفلکتور۱
λ ۰/۱۵فاصلٔه بين رفلکتور  تا   ديپل تا شده۲
λ ۰/۴۸طول ديپل تا شده۳
λ ۰/۴۶طول اولين دايرکتور۴
λ ۰/۴۴طول دومين دايرکتور۵
طول ساير دايرکتورها در هر مرحله ۶

  λ ۰/۰۲ کم مى شود.
λ ۰/۱فاصله اولين دايرکتور تا ديپل تا شده  ۷
λ ۰/۱فاصله دايرکتورها از يکديگر۸
λ ۰/۱ تا λ ۰/۱۵فاصله رفلکتورها از يکديگر۹

شکل ۲۱ ــ۲ ــ آنتن ياگى با توجه به اندازه و ابعاد قطعات آن

ديپل تا شده

کتور
رفل

رکتورها
داي

 فعاليت برای هنرجويان عالقه مند
با مراجعه به منابع مختلف تعداد کارخانه هاى داخلى 
مشخصات  و  کنيد  شناسايى  مى کنند،  توليد  آنتن  که  را 

محصوالت آنان به خصوص انواع آنتن  ياگى را بيابيد. 

شرح حال دانشمندان
امواج  در  يافت  برای  را   UHF و   VHF آنتن    Yagi Hidetsugu تسوگو    ياگی هايد  آقای 
الکترومغناطيسی  که مسير مستقيم را طی می کنند ، اختراع کرد. اين آنتن به نام وی يعنی آنتن ياگی به ثبت 
از  برق  مهندسی  رشتٔه  در   ۱۹۰۹ سال  در  و  آمد  دنيا  به  ژاپن  در   ۱۸۸۶ سال  در  ياگی  آقای  است.  رسيده 
دانشگاه امپريال توکيو دانش آموخته شد. وی برای ادامۀ تحصيل و تحقيق به انگلستان، آمريکا و آلمان رفت 
و تحصيالت خود را با تأکيد روی توليد امواج پيوسته الکترومغناطيس ادامه داد و در سال ۱۹۱۶ به ژاپن 
بازگشت و پس از در  يافت درجٔه دکتری از دانشگاه امپريال توهوکو (Tohoco) در سال ۱۹۱۹ با درجٔه 

پروفسوری در همان دانشگاه به تدريس پرداخت. وی پيش بينی کرد که ارتباطات VHF و UHF يکی از پديده هايی است که در آيندٔه 
مخابرات نقش اساسی دارد. لذا تحقيقات خود را در اين زمينه ادامه داد تا در سال 
۱۹۲۶ با کمک Shintaro uda آنتن عملیVHF و UHF را اختراع کرد. امروز 
اين آنتن را به نام «ياگی» و  «او دا» (Yagi and Uda) می شناسند. آقای ياگی در 

سال ۱۹۷۶ چشم از جهان فرو بست.

0.1λ 0.1λ

0.40 λ

0.38 λ0.48λ

0.46λ

0.44 λ

0.42 λ

0.1λ 0.1λ 0.1λ

0.51λ

0.15 λ

0.51λ

در آنتن ياگى مجموعٔه رفلکتورها و دايرکتورها مانند عدسى 
عمل مى کنند و امواج را به ديپل مى رسانند. قدرت جذب يا انتشار 

امواج به تعداد دايرکتورها بستگى دارد. 
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 : (Dish Antennas) ۵   ـ۱۲ ـ۲ ـ آنتن های بشقابى
و  ميکروويو  طيف  در  که  فرستنده هايى  و  گيرنده ها  آنتن هاى 
گيگا   ۱۰۰ تا   ۱ فرکانسى  (محدودٔه  مى کنند  کار  مايکروويو 
هرتز) آنتن هايى جهت دارند.يکی از انواع اين آنتن ها، آنتن های 
برشی  صورت  به  معموالً  را  بشقابی  آنتن های  هستند.  بشقابی 
از سهمی يا کره می سازند. بنا به داليل زير، نياز به اين آنتن ها 

اهميت ويژه اى دارد. 
الف) چون بايد آنتن گيرنده دقيقاً در جهت آنتن فرستنده 
قرار گيرد، لذا عمالً آنتن درتمام جهت نمى تواند کار آيى داشته 

باشد. 
ب) گيرنده هاى اين باند نسبت به گيرنده هايى که با فرکانس 
لذا  دارند.  بيشترى  حساسيت  نويز  مقابل  در  مى کنند  کار  کمتر 
قوى  امکان  حد  تا  بايد  گيرنده ها  نوع  اين  آنتن  به  رسيده  سيگنال 

باشد. 
وسايل  ابعاد  يابد،  مى  افزايش  فرکانس  ج)هرقدر 
توان  عمالً  لذا  مى شود،  کوچک تر  آن  با  مرتبط  الکترونيکى 

الکتريکى دستگاه به طور نسبى کاهش مى يابد. 
د) از امواج ميکروويو و مايکروويو براى انتقال و دريافت 
دريافتى  انرژى  ميزان  مى شود  استفاده  دور  فواصل  به  انرژى 
توسط گيرنده خيلى ضعيف مى گردد، بنابراين در امواج ميکروويو 

و مايکروويو استفاده از آنتن با بهرهٔ زياد ضرورى است. 
مايکروويو  و  ميکروويو  باند  وسيع  کاربرد  علت  به  هـ) 
مانند رادار و غيره، سمت يابى و اندازه گيرى ميدان مورد نياز 

است. 
ـ   Parabolic سهموی        (  منعکس کننده  با  آنتن 
بسيار  فاصله  از  شکل  سهموى  آنتن  يک  به  هرگاه  بشقابی) : 
دور (بى نهايت) نور يا امواج راديويى تابانده شود، اين امواج پس 
از برخورد با سطح داخلى سهمى در نقطه اى متمرکز مى شوند 
که آن نقطه را کانون سهمى گويند و آن را با F نشان مى دهند 

(شکل ۲۲ ــ۲).

A B
F

A B
F

شکل ۲۲ ــ۲ ــ متمرکز شدن امواج در کانون سهمى

شکل ۲۳ ــ۲ ــ امواج تابانده شده از کانون به موازات هم خارج مى شوند.   

سهمى  کانون  در  تشعشعى  منبعى  هرگاه  ديگر  سوى  از 
قرار گيرد تمام امواجى که از منبع خارج مى شوند در راستاى 

خط AB و به موازات آن منعکس مى گردند (شکل ۲۳ ــ۲). 
در اين حالت تمام امواج منعکس شده با هم، هم فاز بوده 
و يک پرتو (اشعه) بسيار شديد را در امتداد محور AB به وجود 
مى آورند. ساير امواج که از جهات ديگر وارد سهمى مى شوند 
به علت تفاوت در مسير آنها، اثر يکديگر را خنثى مى کنند. لذا 

آنتن هاى سهمى شکل داراى بهرٔه جهتى بسيار زيادند. 
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ساختمان آنتن سهموی (بشقابى) : در شکل ۲۴ ــ۲ 
که  همان طور  است.  شده  رسم  بشقابى  آنتن  يک  ساختمان 
از  شکل  سهمى  آنتن  به  انرژى  انتقال  براى  مى شود؛  مشاهده 
موج بر استفاده شده است. موج بر خط انتقالى شبيه لولٔه آب 

شکل ۲۴ ــ۲ ــ ساختمان آنتن بشقابى

مى توان به عنوان 
آنتن  فرستنده يا 
گيرنده استفاده کرد

منعکس کننده

 تمرکز روى 
منعکس کننده

آنتن مخروطى

 موج بر

رفلکتور سهمى
 شکل

انرژى ميکروويو و
 مايکروويو  به صورت 

يک پرتو

اشعه با رنگ قرمز پس 
بشقاب  به  برخورد  از 
منعکس شده و به سمت 
مى شود  هدايت  کانون 
ه  کنند منعکس  به  و 
پس  و  مى نمايد  برخورد 
به  مجدد  انعکاس  از 

موج بر مى رسد.

از  آبى  رنگ  با  اشعه 
مى شود  خارج  بر  موج 
به  برخورد  از  پس  و 
رفلکتور سهمى شکل 
به طور موازى در فضا 

پخش مى شود.

می شود.اين  ساخته  توخالی  به صورت  که  است  کولر  کانال  يا 
نوع خط انتقال وظيفٔه هدايت سيگنال هايى با فرکانس باال را 

برعهده دارد.

در شکل ۲۵ ــ۲  و ۲۶ ــ۲ دو نمونه آنتن بشقابى را مشاهده مى کنيد. 

شکل ۲۶ ــ۲ ــ نمونه ديگرى از آنتن بشقابىشکل ۲۵ ــ۲ــ نمونه اى از آنتن بشقابى

 LNB
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براى بهترين دريافت يا انتشار امواج، بايد آنتن در کانون سهمى 
قرار گيرد. 

سهمى  کانون  در  را  آنتن  قرار گيرى  محل  ۲۵ــ۲  شکل 
نشان مى دهد.

از آن جا که امواج ارسالى از طريق اين آنتن ها يا امواج دريافتى 
عمل  نور  مانند  دارند،  قرار  هرتز  گيگا  محدوده  در  که  ماهواره ها  از 
مى کنند، اين امواج از اجسامى با چگالى باال(جرم حجمى باال) و ضريب 
شکست (انکسار) زياد مانند طلق هاى ضخيم يا شيشه عبور نمى کنند 
ولى از ساير اجسام با چگالى کمتر به راحتى عبور مى کنند، هم چنين در 

مقابل منعکس کننده ها از خود خواص نور را نشان مى دهند. 
تبديل فرکانس در آنتن بشقابى    : امواجی که طول موج 
امواج  را  دارد  قرار  ميلی متر  و  سانتی متر  متر،  محدودٔه  در  آنها 
مايکروويو و ميکروويو می نامند. پس از دريافت اين امواج و تمرکز 
آنها در کانون سهمى الزم است امواج به محدودهٔ فرکانسى پايين ترى 
تبديل شود تا بتوان آنها را براى موارد خاص مانند تلويزيون مورد 

استفاده قرار داد. 

 LNB شکل ۲۷ ــ۲ ــ بلوک دياگرام ساده

 امواج ميکروويو 
ورودى از بشقاب آنتن

خروجى به کابل 
متصل به LNB با 

فرکانس 
۲۱۵۰ ــ۹۵۰ 

MHz

فيلتر تقويت کننده
تبديل کنندۀ 

فرکانس بانويز 
 LNCبسيار کم

تقويت کننده با 
LNA نويز کم

فيلتر 

LNB و مدار داخل آن شکل ۲۸ ــ۲ ــ چند نمونه LNB شکل ۲۹ ــ۲ ــ

براى اين منظور از يک مدار مبدل استفاده مى کنند. اين مبدل ها 
را اصطالحاً LNB مى نامند. 

LNB حروف اول کلمات Low Noise Block به معنى بلوک 
(قسمت) با نويز کم است. LNB شامل دو بخش جداگانه LNA و 

LNC است. 
LNA حروف اول کلمات Low Noise Amplifier و به معنى 
تقويت کننده با نويز بسيار پايين است. اين طبقه عمل تقويت کنندگى 

امواج دريافتى را برعهده دارد. 
LNC حروف اول کلمات Low Noise Converter و به معنى 

تبديل کننده فرکانس با نويز بسيار کم است. 
LNB در کانون Dish قرار مى گيرد و ضمن دريافت امواج 
محدوده  با  امواجى  به  و  تقويت  را  آنها  بشقاب،  سطح  از  ارسالى 
قابل  آن  با  مرتبط  دستگاه هاى  براى  تا  مى کند  تبديل  کمتر  فرکانس 

استفاده باشد. 
رسم  اختصار  به   LNB دياگرام  بلوک  ۲۷ ــ۲   شکل  در 

شده است. 

در شکل  ۲۸ ــ۲ چند نمونه LNB و در شکل ۲۹ ــ۲ نمونٔه 
 LNB و مدار داخل آن را مالحظه مى کنيد. اين LNB ديگرى از

مانند شکل ۲۵ــ۲ روى کانون سهمى نصب مى شود. 
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۱۳ ـ۲ ـ الگوی پرسش
مارکنى را با  آنتن  جريان در  ولتاژ و  توزيع  چگونگى  ۱ ــ 

رسم شکل شرح دهيد. 
۲ ــ کاربرد آنتن ديپل خميده را بنويسيد.

۳ ــ آنتن با ميله فريت را شرح دهيد.
۴ ــ آنتن هاى بشقابى در چه فرکانس هايى کار مى کنند؟ 

۵    ــ طول آنتن ديپل خميده چه قدر است؟ 
۶     ــ اجزاى تشکيل دهنده آنتن ياگى را نام ببريد. 

از  يکى  دريافت  براى  را  ياگى  آنتن  نمونه  يک  ۷ ــ 
فرکانس هاى VHF به دلخواه طراحى کنيد. 

۸     ــ موج    بر را تعريف کنيد. 
۹ ــ ساختمان آنتن سهموى (بشقابى) را رسم کنيد و اجزاى 

آن را نام ببريد. 
۱۰ ــ بلوک دياگرام LNB را رسم کنيد.

جورکردنی
۱۱ــ با خطوط رنگی ستون الف را به طول يا فاصلٔه صحيح 

آن در ستون (ب) اتصال دهيد.

(ب)(الف)
λ ٠/١رفلکتور

λ ٠/٥١ديپل تا شده
λ ٠/٤٨اولين دايرکتور

λ ٠/٤٦فاصلٔه دايرکتورها از يکديگر

صحيح يا غلط
۱۲ــ فّريت ماده ای با قابليت نفوذ الکتريکی بسيار زياد 

است.
صحيح                                                     غلط 

چهار گزينه ای
۱۳ــ برای ارسال يا دريافت امواج با فرکانس ۱ تا ۱۰۰ 

گيگاهرتز از چه نوع آنتنی استفاده می کنند؟
۲ــ مارکنی ۱ــ ياگی 

۴ــ بشقابی   ۳ــ دو قطبی 

۱۴ ـ۲ ـ انتشار امواج راديويى
امواج راديويى از مسيرهاى متفاوتى فاصله بين فرستنده و 
گيرنده را طى مى کنند که مهم ترين آنها عبارت اند از: امواج زمينى، 

امواج آسمانى و امواج فضايى. 
امواج   : (Ground wave) زمينى  امواج  ۱ ـ۱۴ ـ۲ ـ 
زمينى امواجى هستند که مسير حرکتشان در سطح زمين است و 
نيز  سطحى  امواج  به  زمينى  امواج  مى کنند.  طى  را  زمين  انحناى 
معروف اند. امواج زمينى موقعى وجود دارند که آنتن هاى گيرنده و 
فرستنده نزديک سطح زمين باشند (شکل ۳۰ ــ۲). چون فرکانس اين 
امواج کم است آن را LF می نامند. امواج LF به علت اتالف زياد 
انرژی در سطح زمين برای ارسال در مسافت کوتاه به کار می روند. 
کم بودن  دليل  به  دريا،  آب  مانند  سطوحی  در  که  می شود  يادآور 
مسافت   LF امواج  و  شده  کمتر  انرژی  تلفات  الکتريکی  مقاومت 

بيشتری را طی می کند. لذا در مخابرات دريايی کاربرد دارد. 

١ــ ارتفاع و ضخامت اليه های جّو، D و E و F در طول شبانه روز تغييرات غيرخطی دارد و لذا اعداد داده شده تقريبی است.

امواج زمينى انحناى زمين را طى مى کنند

آنتن فرستنده 

شکل ۳۰ ــ۲ ــ انتشار امواج زمينى   

۲ ـ۱۴ ـ۲ ـ امواج آسمانى (Sky wave) : انتشار امواج 
منتشر  راديويى  امواج  که  مى گردد  اطالق  انتشار  نوعى  به  آسمانى 
شده در فضا، بعد از برخورد با اليه هاى يونيزٔه جو (يونسفر) مجددًا 

به طرف زمين منعکس می شوند. 
ناحئه يونيزهٔ جو از ۵۰ ۱ کيلومترى سطح زمين شروع مى شود 
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و تا ارتفاع ۴۰۰ کيلومترى ادامه مى يابد. 
ناحئه يونسفر خود به سه اليه تقسيم بندى شده است، که به 

ترتيب (ارتفاع) به اليه هاى D  ،   E و F معروف اند. 
   F۲  و  F۱ در طول روز خود به اليه هاى فرعى مانند F الئه
تقسيم بندى مى شود. در شکل ۳۱ــ۲ چگونگى تقسيم بندى اليه هاى 
 D مختلف يونسفر در طول روز و شب نشان داده شده است. الئه
که موجب جذب امواج راديويى در محدودهٔ فرکانسى معينى مى شود 

در طول شب وجود ندارد. 

شکل ۳۱ ــ۲ ــ اليه هاى يونسفر

روز
 و شب

(1) (2) (3) (4)

θ

A

A'

E
F IONOSPHERE

 F و E شکل ۳۲ ــ۲ ــ عبور امواج راديويى از اليۀ

يونسفر

فرستنده

دارد  قرار  کيلومترى   ۹۰ تا   ۵۰ تقريبى  ارتفاع  در   D الئه
عنوان  به  اليه  اين  اگرچه  مى آيد.  وجود  به  روز  هنگام  در  فقط  و 
منعکس کنندٔه امواج ELF و VLF و قسمتى از LF عمل مى کند 
ولى نقش عمده اى در جذب انرژى دارد و در نتيجه در طول روز 
موجب تضعيف امواج راديويى در باند MF و HF مى شود. الئه 
E در ارتفاع ۹۰ تا ۱۳۰ کيلومترى قرار دارد و چگالى (دانسيته 
Density) يون آن در طول روز بسيار باالتر از هنگام شب است. 
به همين دليل است که امواج راديويى، به هنگام روز، در باند متوسط 

شديدًا در اين اليه تضعيف مى شوند. 
در طول شب امواج باند متوسط با کمترين تضعيف به طرف 

زمين منعکس مى شوند. 
در  دارد.  قرار  باال  به  کيلومتر   ۱۳۰ ارتفاع  در  که   F الئه

 F۱  تقسيم مى شود به طورى که الئه F۲  و F۱  هنگام روز به دو الئه
در ارتفاع ۱۳۰ کيلومتر تا ۲۱۰ کيلومتر قرار دارد. 

ويژه اى  اهميت  از  کوتاه  موج  صداى  پخش  در  آن چه 
برخوردار است وجود اليه هاى E و F است. 

برقرارى  امکان   F الئه  در   HF راديويى  امواج  انعکاس 
ارتباط راديويى بين نقاط بسيار دور را فراهم مى سازد. 

جهت برقرارى يک ارتباط راديويى بين نقاط A (فرستنده) 
درنظر  را  زير  حالت  دو   ،F الئه انعکاس  طريق  از  و B (گيرنده)، 

مى گيريم. 
الف) اگر فرکانس از حد معينى (حدود ۳۰ مگا هرتز) بيشتر 
باشد امواج منعکس نمى شود و طبق شکل ۳۲ ــ۲ به طرف   ادامٔه 

ʹAAمسير خواهد داد. 

ب) اگر فرکانس هاى منتشر شده از فرستنده در باند MW و 
SW قرار داشته باشد و موج منتشر شده داراى انرژى کافى باشد 
و تحت زاوئه معينى تابيده شود. در زمانى که الئه D وجود ندارد 
(طول شب)، امواجى که به الئه E مى رسند از آن عبور مى کنند و پس 
از برخورد با الئه F به طرف زمين منعکس مى شوند. اين امواج در 

نقطٔه ديگرى از سطح زمين قابل دريافت است (شکل ۳۳ ــ۲). 
مى کند.  عمل  آنتن  يک  عنوان  به   F الئه  ديگر  عبارت  به 
به عنوان مثال امواج منتشر شده از فرستندٔه A پس از رسيدن به 

نقطٔه M منعکس مى شود و در نقطٔه B قابل دريافت است. 
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شب

M

B

شکل ۳۳ــ۲ ــ انعکاس امواج راديويى

اليه هاى يونسفر
امواج آسمانى

آنتن فرستنده      آنتن گيرنده

امواج زمينى  

  A
ندۀ 

رست
ف

تحقيق برای هنرجويان عالقه مند 
آيا امواج راديويى براى بدن انسان خطرناک است؟ 
نمايى  پويا  تصوير  مختلف  منابع  در  جستجو  با 
پيدا  است  امواج  انتشار  دهنده  نشان  که  را  (انيميشن) 

کنيد. 

امواج    :  (space wave) فضايى  امواج  ۳ ـ۱۴ ـ۲ ـ 
فضايى به امواجى گفته مى شود که فاصله بين فرستنده و گيرنده را 

در ناحئه تروپسفر زمين طى مى کنند. 
سطح  از  که  مى شود  گفته  آتمسفر  از  ناحيه اى  به  تروپسفر 

زمين تا ارتفاع ۱۶ کيلومترى آن قرار دارد.

نوع  و  راديويى  امواج  فرکانسى  محدودۀ  ۱۵ ـ۲ ـ 
انتشار آنها

امواجى که فرکانس آنها بين  KHz ۳۰ تا KHz ۳۰۰    قرار 
دارد به امواج زمينى معروف اند و با LF نشان داده مى شوند و از 

آنها در راديوهاى با موج بلند (LW) استفاده مى شود. 
امواجى که فرکانس آنها بين     KHz ۳۰۰ تا MHz ۳   قرار 
دارد (MF) داراى مؤلّفٔه زمينى قوى و مؤلّفٔه آسمانى ضعيف اند. 
 (HF) ۳۰ قرار دارد MHz ۳ تا MHz     امواجى که فرکانس آنها بين

داراى مؤلّفٔه زمينى ضعيف و مؤلّفٔه آسمانى قوى اند. 

استفاده   (SW) کوتاه  موج  راديوهاى  در  امواج  اين  از 
مى شود. 

امواجى  که فرکانس آنها بين ۳۰ مگا هرتز تا۳۰۰۰ مگا   هرتز 
قرار دارد (VHF و UHF) داراى مؤلّفٔه فضايى قوى اند. از اين رو 

به امواج فضايى معروف اند. 
ديـد  در   امـتـداد    انـتشـار  فـضـايـى   بـه    امـواج    انتـشــار   
و  فرستنده  بايد  که  چرا  است،  معروف  نيز   ،(Line of sight  )
برقرار  ارتباط  بتوانند  تا  گيرند  قرار  يکديگر  مستقيم  ديد  در  گيرنده 
کنند. امواج فضايى در تلويزيون استفاده مى شود. در شکل ۳۴ ــ۲ 
انحنای  امواج از  چگونگى انتشار امواج فضايى آمده است. اين 

زمين تبعيت نمی کند.

شکل ۳۴ ــ۲ ــ انتشار امواج فضايى 

Tx Rx

آنتن گيرنده
انتشار در امتداد ديد 

آنتن فرستنده 

راديويى و نوع  فرکانسى امواج  در شکل ۳۵ ــ۲ محدودٔه 
انتشار آنها نشان داده شده است. 

موج متوسط راديو (MW) که در محدودٔه فرکانسى ۵۳۵ 
کيلو هرتز تا ۱۶۰۵ کيلو هرتز قرار دارد به صورت امواج زمينى و 
آسمانى منتشر مى شود. در موج MW، انتشار امواج آسمانی از 

امواج زمينی ضعيف تر است.
موج FM نيز که در محدودٔه فرکانس ۸۸ مگاهرتز تا ۱۰۸ 

مگاهرتز واقع است، به صورت امواج فضايى منتشر مى شود.

شکل ۳۵ ــ۲ ــ محدودۀ فرکانسى امواج راديويى و انتشار آنها

30KHz 300KHz 3MHz 30MHz 300MHz 3GHz

LF MF HF VHF UHF

535KHz 1605KHz 88MHz 108MHz

امواج زمينى       امواج فضايى انتشار در امتداد ديد 
امواج 
آسمانى

امواج زمينى و 
آسمانى

باند موج متوسط FM باند موج
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 فعاليت برای هنرجويان عالقه مند
بررسى کنيد ارتباط راديويى بين کشتى ها در سطح 

در  يا با چه روش هايى صورت مى گيرد؟ 

۱۶ ـ۲ ـ پديدۀ فدينگ (Fading) ــ محو شدن
 اگر امواج زمينى و آسمانى که از يک مرکز فرستنده منتشر 
مى شوند همزمان به گيرنده راديويى برسند ممکن است، در صورت 
هم فاز بودن باعث زياد شدن صداى بلندگو شوند. اين امواج اگر 
بلندگو  صداى  قطع  يا  شدن  ضعيف  باعث  باشند  مخالف  فاز  در 

مى شوند. اين پديده به فدينگ معروف است. 

۱۷ ـ۲ ـ الگوی پرسش
راديويى  فرکانس هاى  از  محدوده اى  درچه   FM ۱ ــ 

قرار دارد؟ 
آنها  فرکانسى  محدودٔه  و  کدام اند  زمينى  امواج  ۲ ــ 

چه قدر است؟ 
۳ ــ کدام طبقٔه آتمسفر روى امواج آسمانى مؤثر است؟ 

۴ ــ چرا انتشار امواج فضايى به «انتشار در امتداد ديد» 
معروف است؟ 

۵     ــاليه هاى يونسفر را نام ببريد. 
۶   ــ چگونگى تضعيف امواج راديويى را شرح دهيد.

۷ ــ پديدٔه فدينگ را شرح دهيد.
صحيح يا غلط

۸  ــ امواجی که فرکانس آنها بين KHz ۳۰۰ تا MHz ۳ قرار 
دارند دارای مؤلفٔه زمينی ضعيف و مؤلفٔه آسمانی قوی هستند. 

صحيح                                                        غلط 
چهارگزينه ای

۹ــ مواج FM دارای چه نوع پخشی هستند؟
۱ــ زمينی ضعيف آسمانی قوی 

۲ــ آسمانی
۳ــ فضايی 

۴ــ زمينی قوی ــ آسمانی ضعيف
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 ۱ــ سيگنال صوتى را شرح دهد............................´۱۰
۱۰´  ................ ۲ــ نحوهٔ  انتشار صوت را در هوا توضيح دهد 
۵´   ........................... ۳ــ سرعت صوت را توضيح دهد

۴ــ داليل استفاده از تقويت كننده را براى انتقال صوت به فواصل دور تشريح 
كند.................................................   ´۱۰

۵  ــ داليل استفاده نكردن از آمپلى فاير و بلندگو را براى انتقال صوت به فواصل 
۱۰´    ........................ خيلى دور (بين دو شهر) شرح دهد.

امواج  صورت  به  صوت  انتشار  روش  از  نكردن  استفاده  داليل  ۶   ــ 
۱۵´    ...................... الكترومغناطيس از آنتن را، تشريح كند
۲۰´     ................ ۷ــ داليل استفاده از مدوالسيون را شرح دهد

آن  فرمول  ذكر  با  را  كارير  يا  حامل  سيگنال  و  پيام  سيگنال  مشخصات  ۸  ــ 
۲۰´     ........................................... تشريح كند
۹ــ نحوهٔ  انجام عمل مدوالسيون را به طور عمومى و كلى تشريح كند  ´۱۰ 
۱۰ــ مدوالسيون را تعريف كند............................   ´۱۰

۱۱ــ مدوالسيون AM، FM و PM را تعريف كند و شكل موج آنها را ترسيم 
كند.................................................   ´۴۰
 ۲۰´  ... ۱۲ــ معادلٔه  موج AM را بنويسد و مشخصات آن را تشريح كند

۱۳ــ شاخص مدوالسيون را در حاالت مختلف محاسبه و نتايج آن را بررسى 
كند.................................................   ´۲۰

۱۴ــ سيگنال هاى با مدوالسيون كم تر از صددرصد، صددرصد و بيش تر از 
صددرصد را با يكديگر مقايسه كند..........................´۲۰

۱۵ــ روش  محاسبۀ درصد مدوالسيون را شرح دهد.............   ´۱۵
۱۶ــ طيف فرکانسی سينگال AM را با سيگنال ساده مقايسه کند....´۱۰ 
۱۷ــ طيف فركانسى AM را در  حوزۀ  فركانس ترسيم كند........   ´۱۰ 

۱۸ــ طيف فركانسى سيگنال AM را با استفاده از سيگنال مربعى و سيگنال 
صوتى شرح دهد.......................................     ´۱۵
۱۹ــ فركانس هاى كنارى باال و پايين را شرح دهد..............      ´۱۵

(VSB - ISB- SSB - DSB) AM ۲۰ــ انواع روش هاى ارسال در مدوالسيون
۱۵´      .......................................... را شرح دهد
۲۱ــ توان در سيگنال AM را شرح دهد......................    ´۱۰ 
۲۲ــ توان در سيگنال AM را در انواع روش هاى ارسال مقايسه كند..´۱۰  
۲۳ــ پهناى باند سيگنال AM را شرح دهد و انواع آن را محاسبه كند..       ´۱۵
۲۴ــ باند كنارى باال و پايين را توضيح دهد....................      ´۱۰
۲۵ــ محدودٔه فركانس راديويى AM تجارى را توضيح دهد.......      ´۱۰
۱۰´        ................. ۲۶ــ باند محافظ guard band را شرح دهد

۲۷ــ تعداد ايستگاه هاى راديويى را، كه در يک باند فركانسى AM تجارى 
جاى مى گيرد، بدون باند محافظ و با باند محافظ محاسبه كند......        ´۱۵
 ۲٨ــ از نرم افزارها و فيلم هاى مرتبط براى درک بهتر مفاهيم استفاده كند .

آزمون هاى  به  محتوا،  و  شرايط  با  متناسب  آموزش  اجراى  فرايند  در  ٢٩ــ 
تكوينى، تشخيصى و پايانى پاسخ دهد

۳٠ــ هدف هاى رفتارى در حيطۀ عاطفى كه در فصل اول آمده است را در 
اين فصل نيز رعايت كند

مدوالسيون موج پيوسته (آنالوگ) و انواع آن ها

فصل۳
           كل زمان اختصاص داده شده به فصل : ۹ ساعت آموزشى

هدف های رفتاری : در پايان اين فصل از فراگيرنده انتظار مى رود که :                                        زمان پيشنهادی   

هدف كلى
آموزش مفاهيم مدوالسيون و علل استفادۀ آن در فرستنده های راديويى
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پيشگفتار
همان طوركه  در فصل اول تشريح شد، براى انتشار صوت به 
فواصل دور نياز به شرايط و امكانات ويژه اى است. در اين فصل به 
بررسى ماهيت صوت و نحوۀ انتقال آن به فواصل دور مى پردازيم. 
علل  مدوالسيون،  مدوالسيون ها،ضريب  انواع  حامل،  سيگنال 
پهناى  و   AM سيگنال  فركانسى  طيف  مدوالسيون،  از  استفاده 
باند سيگنال AM از جمله مباحثى است كه مورد بررسى اجمالى 

قرار خواهند گرفت.

۱ـ۳ـ سيگنال صوتى و نحوۀ انتقال آن
آن  با  روزمره  زندگى  در  ما  كه  موج هايى  مهم ترين  از  يكى 
هم  با  موج ها  اين  طريق  از  است.  صوتى  امواج  داريم  سروكار 
گفت وگو مى كنيم، يا با به صدا درآوردن بوق اتومبيل، به عابرى 

كه از خيابان عبور مى كند، هشدار مى دهيم.
امواج صوتى در محدودٔه فركانسى ۲۰ هرتز تا ۲۰ كيلوهرتز 
قرار دارند. شكل ۱ــ۳ که امواج صوتى با فركانس هاى كم و متوسط 

و زياد را نشان مى دهد و گوش قادر به شنيدن اين امواج است.

شكل ۲ــ۳ نحوهٔ  انتشار صوت را در هوا و شكل ۳ــ۳ 
پردۀ  به  را  هوا  ملكول هاى  برخورد  و  صوتى  امواج  پخش  نحؤه 

گوش نشان مى دهد.

شكل ۱ــ۳ــ امواج صوتى با فركانس هاى مختلف

فركانس كـم صوتى

فركانس متوسط صوتى

فركانس زياد صوتى  

صداها تقريبًا به طور 
همزمان به گوش شنونده  

مى رسد

شكل ۲ــ۳ــ نحؤه انتشار صوت در هوا

شكل ۳ــ۳ــ نحؤه برخورد ملكول هاى هوا به پردٔه گوش انسان

نکتۀ مهم  
توجه داشته باشيد كه فشردگى ملكول هاى هوا يا 
باز شدن آنها از يكديگر سبب انتقال ارتعاشات صوتى به 
يا  مثبت  جهت  تعيين  لذا  مى شود.  صدا  شنيدن  و  گوش 
سينوسى)  سيكل مثبت يا منفى مثًال يک موج  منفى (نيم 
براى فشردگى و باز شدگى فرضى بوده و اثرى روى ميزان 
شنوايى ندارد. يعنى بازشدگى يا فشردگى حاصل از يک 
سيگنال سينوسى يک كيلو هرتزى اثر مشابهى روى گوش 

انسان مى گذارد.

مانند  ماّدى  محيطى  به  نياز  صوتی  امواج  انتشار  برای 
اين  مكانيكى اند.  ارتعاشات  صوتى  امواج  واقع  در  داريم.  هوا 
ارتعاشات از طريق ارتعاش ملكول هاى هوا از يک نقطه به نقطه 

ديگر منتقل مى شوند.
نوسان هاى ملكول هاى هوا از طريق حفرۀ گوش به پردۀگوش 
برخورد مى كند و صدا شنيده مى شود. هر قدر شدت صوت بيشتر 

باشد ارتعاشات قوى تر و صدا بلندتر است.
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۲ـ۳ـ سرعت صوت
سرعت انتشار امواج در يک محيط به ويژگى هاى محيط 
انتشار موج بستگى دارد. سرعت صوت نيز به ويژگى هاى فيزيكى 
محيطى كه صوت در آن منتشر مى شود وابسته است. صوت عالوه 
بر گازها در مايعات و جامدات نيز منتشر مى شود. سرعت صوت 
درهوا در دماى ۲۰ درجٔه سانتى گراد ۳۴۳ متر بر ثانيه و در هواى 
صفر درجه سانتى گراد ۳۳۱ متر بر ثانيه است. سرعت صوت در آب 
با دماى ۲۵ درجه سانتى گراد ۱۴۹۸ متر برثانيه و در آهن ۵۰۰۰ 
تا ۶۰۰۰ متر بر ثانيه است. در جدول ۱ــ۳ سرعت صوت در هوا 

و ساير اجسام را مشاهده مى كنيد.

جدول ۱ــ۳ــ سرعت صوت دراجسام مختلف

محيط انتشار صوتسرعت صوتواحد
m/sec ۳۳۱هواى صفر درجه سانتى گراد
m/sec ۳۴۳هوا در دماى ۲۰ درجه سانتى گراد
m/sec ۱۴۹۸آب در دماى ۲۵ درجٔه سانتى گراد
m/sec ۶۰۰۰ آهن۵۰۰۰ تا

اگر سرعت حركت صوت در هوا را حدود ۳۴۰ متر در 
ثانيه در نظر بگيريم، چنان چه صوتى در نقطٔه A توليد شود، پس 
از يک ثانيه در فاصلٔه ۳۴۰ مترى شنيده مى شود. در شكل ۴ــ۳ 

نحؤه انتشار صوت در هوا نشان داده شده است.

شكل ۴ــ۳ــ نحوۀ انتشار صوت در هوا

انتشار صوت در هوا را مى توان به انتشار امواج در آب 
تشبيه كرد.

شكل ۵   ــ۳ انتشار امواج را در آب نشان مى دهد.

به دست    V
Fλ = رابطٔه  از  صوتى  امواج  براى  موج  طول 

مى آيد. در اين رابطه V سرعت سير صوت است كه در هوا حدود 

شكل ۵  ــ۳ــ انتشار امواج درآب

۳۴۰ متر در ثانيه درنظر گرفته مى شود. F فركانس صوت برحسب 
هرتز است.

مثال ۱ـ۳
 براى كمترين و بيشترين فركانس صوتى (AF) طول موج 

را محاسبه كنيد.
براى كمترين فركانس صوتى

  V m / sec mF Hzλ = = =
1

340 17
20

 

براى بيشترين فركانس صوتى

 V m / sec mmF / Hzλ = = =2
2

340 17
20 000

 

۳ـ۳ـ انتقال صوت به فواصل دور توسط سيم يا كابل
نمى تواند  كه  است  گونه اى  به  انسان  حنجرٔه  فيزيولوژى 
دامنه حاصل از تارهاى صوتى را از حد معّينى افزايش دهد. اين 
دور  فواصل  به  صوت  انتقال  براى  كه  مى شود  باعث  محدوديت 
فاير)  (آمپلى  تقويت كننده  دستگاه هاى  از  مترى)   ۵۰۰ تا  (حدودًا 
استفاده كنند. براى انتقال صوت از دستگاه آمپلى فاير به بلندگو 
به خط انتقال نياز داريم. خط انتقالى كه براى اين منظور به كار 
مى رود سيم يا كابل است (شكل ۶  ــ۳). استفاده از سيم يا كابل 
براى انتقال صوت به فواصل دور موجب افت ولتاژ و توان در مسير 
مى شود. از طرف ديگر به داليل متعدد كاربرد اين سيستم مقرون 
به صرفه نيست و در پاره اى از موارد ناممكن است. بدين ترتيب، 
در صورتى كه پيام موردنظر يک سيگنال صوتى باشد نمى توان آن 

را به فواصل خيلى دور (بين دو شهر) منتقل كرد زيرا:
الف ــ تلفات توان و افت ولتاژ زياد مى شود.
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براى  بلندگو  و  كابل  تقويت كننده،  دستگاه  طريق  از  صوت  انتشار  ۶  ــ۳ــ  شكل 
فواصل دور

شكل ۷ــ۳ــ تبديل امواج صوتى به امواج الكترومغناطيسى 

آيا اين امر امكان پذير است؟

آسيب پذيرتر  سيستم  كابل،  بودن  طوالنى  سبب  به  ــ  ب 
مى شود.

آن  نگهدارى  و  تعميرات  راه اندازى،  و  نصب  هزينۀ  ــ  ج 
زياد است.

د ــ چون پيام پس از انتقال به وسيلۀ بلند گو پخش مى شود 
براى همه قابل استفاده است و نمى تواند محرمانه باشد. 

در ضمن اگر صوت به صورت مستقيم در فضا پخش شود 
موجب آزار مردم مى شود و آلودگى صوتی را به وجود مى آورد.

۴ـ۳ـ الگوی پرسش
تشريحی:

۱ــ در صورتى كه فركانس صوت برابر با ۶ كيلوهرتز باشد 
طول موج آن را حساب كنيد.

۲ــ امواج صوتى به چه صورت به گوش انسان مى رسد؟ 
شرح دهيد.

۳ــ چه عاملى سبب مى شود صدا را بلندتر بشنويم؟
صحيح يا غلط

۴   ــ سرعت صوت تقريباً چه  قدر است؟
۵ــ به چه دليل براى انتقال صوت به فواصل دور بايد از 

آمپلى فاير استفاده كرد؟ 
۶       ــ چند مثال براى محاسبۀ طول موج صداهايى با فركانس 

مختلف طراحى و آن را حل كنيد.
۷ ــ چرا نمى توان براى انتقال صوت به فواصل خيلى دور 

(بين دو شهر) از آمپلى فاير و بلندگو استفاده كرد؟ شرح دهيد.

۸ ــ صوت برای انتشار به محيط مادی نياز دارد.
صحيح                  غلط 

چهار گزينه ای
۹     ــ طول موج صوت با سرعت m/sec ۳۴۰ و فرکانس 

۸/۵KHZ چند سانتی متر است؟
۴۰ (۲                       ۴ (۱

    ۰/۰۰۴ (۴                   ۰/۴ (۳

۵     ـ۳ـ انتقال سيگنال صوتى به فواصل دور توسط امواج 
الكترومغناطيسى

به نظر مى رسد كه ساده ترين روش براى انتقال سيگنال هاى 
صوتى به فواصل دور تبديل آن به امواج الكترومغناطيس و انتشار 

آن از طريق آنتن باشد.
در صورتی که بتوانيم امواج صوتی را مانند شکل ۷ــ۳ به 
امواج الکترومغناطيسی تبديل کنيم و آن را در فضا انتشار دهيم، 
صورت  به  دور  مسافت های  به  صوت  انتقال  امکان  زير  داليل  به 

امواج الکترومغناطيسی امکان پذير نيست.

خوب گوش دادن يک هنر است، سعى كنيد خوب گوش 
دهيد تا مطالب درسى را به آسانى ياد بگيريد.
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ـ فركانس امواج صوتى كم و طول موج آنها بسيار زياد  الفـ 
است، بنابراين پس از تبديل اين امواج به امواج الكترومغناطيسى، 
انتشار آنها از آنتن بسيار سخت و تقريباً غيرممكن است.مثال ۲ــ۳ 

بيان گر اين مسئله است.
ـ درصورتى كه انتشار امواج صوتى از آنتن ممكن باشد،  بـ 

براى انتشار نياز به آنتن بسيار بلند است.
صوتی  امواج  برای  λ

4
نتن  آ طول   ۳ ۲ــ مثال  در 

الکترومغناطيسی در فرکانس ۲۰ کيلوهرتز محاسبه شده است. 
مثال ۲ـ۳

 ۲۰ فركانس  با  صوتى  سيگنال  بخواهيم  كه  صورتى  در   

چه  آنتن  طول  كنيم،  منتشر   λ
4

آنتن   از  استفاده  با  را  كيلوهرتز 
قدر مى شود؟

پاسخ  :
مى شوند  λ4   پخش  آنتن  از  كه  الكترومغناطيسى  امواج   
از  بنابراين  نورند.  سرعت  با  برابر  حدودًا  سيرى  سرعت  داراى 

C استفاده مى كنيم.
Fλ = رابطٔه 

                                   
  = طول موج

C km / s km mF Hzλ = = = =300000 15 15000
20000

La طول آنتن λ= = = =15000 3750
4 4

متر  

تقريباً  متر   ۳۷۵۰ طول  به  آنتنى  نگهدارى  و  كردن  مهار 
ناممكن است.

ج ــ با فرض اين كه بتوان آنتن بلند را مورد استفاده قرار 
داد، به دليل اين كه صوت، تركيبى از فركانس هاى مختلف است، 
نياز به آنتن هاى متعدد با طول هاى متفاوت دارد. مثالً براى فركانس 
۲۰ كيلوهرتز نياز به آنتنى به طول ۳۷۵۰ متر و براى فركانس ۲۰ 

هرتز نياز به آنتنى به طول ۳۷۵۰ كيلومتر است.
د ــ در صورتى كه نياز به آنتن هاى متعدد را نيز بپذيريم، در 
هر منطقه بيش از يک ايستگاه راديويى نمى توانيم داشته باشيم. 
چرا كه به دليل مشابهت طيف فركانسى صوت انسان ها  با يكديگر، 
تداخل به  وجود مى آيد و صداها با هم مخلوط مى شود.در شکل 
۸   ــ۳ موارد باال به طور خالصه و مصور نشان داده شده است.

داليل ارسال 
نشدن صوت به 
صورت امواج 
الكترومغناطيسى

طول زياد 
آنتن 

نياز به آنتن هاى 
متعدد 

تداخل 
ايستگاه ها

شکل ۸   ــ۳ــ موانع مربوط به انتشار صوت به وسيلۀ امواج الکترومغناطيسی 

پس با توجه به موارد باال نتيجه مى گيريم كه هرگز نمى توان 
چه  پس  داد.  انتشار  فضا  در  مستقيم  به طور  را  صوتى  سيگنال 
بايد كرد؟ چگونه اّولين پيام انسانى را كه صداست به فواصل دور 

منتقل كنيم؟
آيا هرگز فكر كرده ايد كه اگر انسان بخواهد فاصله بين تهران 
تا مشهد را پياده طى كند چه مدت طول مى كشد؟ با يک محاسبٔه ساده 
اگر سرعت راه رفتن را ۵ كيلومتر در ساعت و فاصله تهران تا مشهد 

   _______ = زمان مسافرت با پاى پيادهفاصله                                          را ۹۶۰ كيلومتر در نظر بگيريم زمان موردنياز برابر است با:
سرعت                                        

Km
Km / H= =960 192

5
شبانه روز ۸ =  ساعت    

حال اگر اين فاصله را با اتومبيل طى كنيم و سرعت متوسط 
خواهد  برابر  موردنياز  زمان  باشد  ساعت  در  كيلومتر   ۶۰ اتومبيل 

شد با:
                                                    _______ =  زمان مسافرت با اتومبيل                                                فاصله                                          

        
در صورتى كه فاصلۀ مزبور را با هواپيمايى طى كنيم كه سرعت آن 
۶۰۰ كيلومتر در ساعت باشد، در حدود ۱/۵ ساعت طول مى كشد 
زمان  سرعت وسيلٔه نقلّيه  مشاهده مى شود كه  برسيم.  تا به مقصد 
اهميت  از  نقلّيه  وسيلٔه  انتخاب  بنابراين،  مى كند.  كم  را  جابه جايى 

ويژه اى برخوردار است.
اگر وسيلٔه نقليه را امواج الكترومغناطيسى در نظر بگيريم، با 

سرعت
Km

Km / H= =960 16
60

     ساعت 
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لی دوفارست Lee De Farest در سال ۱۸۷۳ در آمريكا به دنيا 
آمد، او در طول زندگی خود كه ۸۷ سال طول كشيد، بيش از ۳۰۰ مورد 
اختراع داشته  كه يكی از آنها المپ تريود خالٔ است. اين دانشمند در سال 

۱۹۶۱ چشم از جهان فرو بست او مخترع اولين گيرنده راديويی است.

لى دوفارست

دو نمونه گيرنده راديويى ساخته شده توسط دوفارست

گيرنده های  از  نمونه ای 

اوليۀ راديويى
 يك نمونه گيرنده  

برای كسب اطالعات بيشتر به سايت 
دانشمندان مراجعه كنيد.

شكل ۹ــ۳ــ بلوک دياگرام نحوۀ انجام مدوالسيون

موج مدوله شده 
مدوالتور

 پيام(سيگنال 
مدوله كننده) 

حامل 
(سيگنال مدوله شونده )

توجه به اين كه سرعت امواج الكترومغناطيسى حدودًا برابر با سرعت 
نور است، زمان طى شده توسط اين امواج به فاصلٔه دور مثالً ۹۶۰ 

كيلومتر، بسيار كوتاه خواهد شد.
=  _____ =  زمان طی شده توسط                                   فاصله                                           km skm / sec = µ960 3200

300000
                

                                                سرعت    امواج الکترومغناطيسی
                                     

كه  ديگرى  سيگنال  روى  را  صوتى  سيگنال  اگر   پس 
به عنوان وسيلٔه نقليه استفاده مى شود سوار كنيم و به صورت امواج 
ارسال  به  مربوط  اشكاالت  كنيم  پخش  فضا  در  الكترومغناطيسى 
مستقيم برطرف مى شود. به اين عمل در اصطالح عمومى مدوالسيون 
كننده  مدوله  سيگنال  را  پيام  سيگنال  مى گويند.   (Modulation)
(Modulating signal) مى گويند. سيگنالى كه پيام روى آن سوار 
شونده  مدوله  سيگنال  يا   (carrier حامل، (كارير  سيگنال  مى شود 
(Modulation  signal) نام دارد. به مدار يا دستگاهى كه اين عمل 
را انجام مى دهد. مدوالتور (Modulator) مى گويند. شكل ۹ــ۳ 

نحؤه انجام مدوالسيون را به صورت بلوكى نشان مى دهد.

۶     ـ۳ـ الگوی پرسش
تشريحی:

امواج  به  نمى توان  مستقيماً  را  صوتى  امواج  چرا  ۱ــ 
الكترومغناطيسى تبديل كرد؟

۲ــ در صورتى كه فركانس تُن صوتى برابر با ۳ كيلوهرتز 
λ براى انتشار آن چه قدر است؟

4
باشد طول آنتن  

۳ــ در صورتى كه انتشار امواج صوتى از آنتن به صورت 
مستقيم ميسر باشد، به چه دليل نياز به آنتن هاى متعدد داريم؟

محاسباتی:
۴      ــ اگر صوت به صورت امواج الكترومغناطيس در فضا 

انتشار يابد مسافت  ۶۰۰km را در چه مدتى طى مى كند؟
کامل کردنی:

متر   .... حدود  الکترومغناطيس  امواج  سرعت  ۵   ــ 
بر ..... است.

سيگنال  و   ..... سيگنال  مدوله کننده  ـ   سيگنال  ۶   ـ
مدوله شونده سيگنال ..... است. 

چهارگزينه ای
۷ــ صوت با سرعت ۳۴۰m/sec مسافت ۱۴۴۰ متر را در 

چند ثانيه طی می کند؟
۴ (۴             ۳ (۳         ۲ (۲          ۱ (۱
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جدول ۲ــ۳ــ مزاياى استفاده از سيگنال RF به عنوان حامل

انتشار با استفاده از سيگنال RFانتشار مستقيم
۱ــ به سبب زياد بودن فركانس، طول آنتن به شدت كاهش مى يابد.۱ــ به سبب كم بودن فركانس سيگنال صوتى نياز به آنتن طويل است.

۲ــ به علت تعدد فركانس هاى صوتى و وسيع بودن محدوده فركانسى 
صوتى به آنتن هاى متعدد نياز است.

۲ــ استفاده از سيگنال RF به عنوان عامل اصلى انتشار، وابستگى 
طول آنتن به فركانس هاى صوتى را از بين مى برد.

۳ــ به سبب مشابه بودن باند فركانس صوتى نمى توان بيش از يک ايستگاه 
راديويى در منطقه داشت.

۳ــ با استفاده از سيگنال هاى حامل متفاوت مى توان چندين ايستگاه 
راديويى را در يک منطقه داير كرد.

خالقيت 
بسازيد و جايزه بگيريد

ويژۀ هنرجويان عالقه مند
با استفاده از دور   ر  يزها  و   وسايل معمولى موجود در 
خانه، دستگاهى بساز  يد كه بدون استفاده از الكتريسيته و 
مشابه تلفن صدا را به فاصله ۱۰ تا ۲۰ مترى انتقال دهد.

۷ـ۳ـ مزايای استفاده از سيگنال RF به عنوان  حامل
 در قسمت هاى قبل گفتيم كه به داليل متعدد امكان انتشار 
سيگنال صوتى به طور مستقيم از آنتن وجود ندارد. حال مى خواهيم 

ببينيم آيا استفاده از سيگنال RF مشكالت را حل مى كند؟
ـ اشاره شد كه به علت كم بودن فركانس امواج صوتى  الفـ 
بودن  باال  دليل  به  كه  صورتى  در  است؛  طويل  آنتن هاى  به  نياز 

فركانس هاى RF طول آنتن كم مى شود.
مثال ۳ـ۳

در صورتى كه فركانس حامل برابر با ۱۰۰ مگاهرتز باشد، 
λ  را به دست آوريد. 

4
طول آنتن 

پاسخ
C m / s
F HZ

×λ = = =
×

3

6
300000 10 3

100 10  
متر

 La / mλ= = = =3 0 75 75
4 4  

 سانتی متر
مثال ۳ــ۳ را با مثال ۲ــ۳ مقايسه كنيد. در مثال ۲ــ۳ براى 
انتشار مستقيم سيگنال صوتى نياز به آنتنى به طول ۳۷۵۰ متر است؛ 

در صورتى كه با استفاده از سيگنال RF به عنوان حامل، طول آنتن 
به ۷۵ سانتى متر كاهش يافته است.

ـ احتياج داشتن به آنتن هاى متعدد نيز يكى از مشكالت  بـ 
از  استفاده  درصورت  كه  بود،  صوتى  سيگنال  مستقيم  انتشار 
سيگنال RF اين مسئله نيز برطرف مى شود، با توجه به اين كه پيام 
نقليه  وسيلٔه  عنوان  به   RF سيگنال  و  مى شود   RF سيگنال  سوار 
عمل مى كند و به صورت امواج الكترومغناطيس ارسال مى شود. 
در اين حالت طول آنتن كاهش مى يابد، زيرا طول آنتن دقيقاً با  طول 

موج سيگنال RF مرتبط است.
ـ تداخل ايستگاه هاى راديويى مشكل ديگرى بود كه در  جـ 
انتشار سيگنال صوتى به صورت مستقيم به وجود مى آمد. انتخاب 
سيگنال هاى حامل متفاوت در محدودۀ RF مشكل تداخل را نيز 
از بين مى برد، زيرا به علت زياد بودن فركانس RF مى توان توسط 
فيلترهاى مناسب فركانس ها را از يكديگر تفكيک كرد. در جدول 
۲ــ۳ مزاياى استفاده از سيگنال RF به عنوان حامل، در مقايسه 

با انتشار مستقيم پيام آمده است.

۸  ـ۳ـ الگوی پرسش
صحيح يا غلط

ـ     استفاده از سيگنال RF به عنوان حامل سبب کاهش  ۱ـ
طول آنتن و افزايش ايستگاه راديويی در منطقه می شود.

صحيح                        غلط  
حامل  عنوان  به  را   RF سيگنال  از  استفاده  ـ     مزاياى  ۲ـ

بيان كنيد.
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ـ    شكل موج سيگنال پيام سينوسى و حامل را ترسيم و  ۳ـ
با هم مقايسه كنيد.

ـ      به چه دليل  بايد فركانس حامل را زياد انتخاب كرد؟ ۴ـ
محاسباتی:

۵   ــ در صورتى كه فركانس حامل برابر با ۱۲۰۰ كيلوهرتز 
λ  را به دست آوريد.

4
باشد، طول آنتن   

درمحدودۀ  آنتن  طول  محاسبه  براى  ديگر  مثال  چند  ۶     ــ 
باند فركانس FM طراحى و حل كنيد.

(modulation ) ۹ـ۳ـ چگونگى عمل مدوالسيون
مثالى را در مورد مسافرت انسان با استفاده از روش هاى 
مختلف بيان كرديم. اين مثال فقط جهت درک بهتر مطلب عنوان 
شده بود. عمل مدوالسيون در مقايسه با مسافرت انسان عملى كامالً 
متفاوت است. هنگامى كه انسان در مبدأ سوار هواپيما مى شود، 
تغييرى در ماهيت او پديد نمى آيد. در  در زمان سوار شدن هيچ 
مقصد نيز بدون تغيير در ذات و ماهيت از هواپيما پياده مى شود. 
در صورتى كه در مدوالسيون، همواره شكل سيگنال ارسالى با 
سيگنال حامل و پيام كامالً متفاوت است؛ به عبارت ديگر، در هنگام 
انجام مدوالسيون يكى از مشخصه هاى سيگنال حامل متناسب با 

پيام تغيير مى كند.
حامل  سيگنال  حامل      :  سيگنال  مشخصه های  ۱ـ۹ـ۳ـ 
در  مى شود.  توليد  سينوسى  يا  مربعى  صورت  دو  به  معموالً 
حامل  عنوان  سينوسى به  سيگنال  از  معموالً  محلى  فرستنده هاى 
سينوسى  حامل  دربارٔه  بيشتر  ما  بحث  بنابراين  مى كنند.  استفاده 
خواهد بود. مى دانيم كه هر سيگنال سينوسى داراى سه مشخصه 

اصلى به شرح زير است:
Amplitude ۱ــ دامنه 
Frequency ۲ــ فركانس 
Phase ۳ــ فاز 

و  موج  معادله  ذكر  با  را  حامل  سيگنال  شكل۱۰ــ۳  در 
مشخصه هاى اصلى آن مشاهده مى كنيد.

شكل ۱۰ــ۳ــ مشخصه هاى اصلى سيگنال حامل و معادلۀ موج

t

E

Ec

ec

دامنه لحظه اىفركانسفاز دامنه ماکزيمم

۲ـ    ۹  ـ۳ـ تعريف مدوالسيون  :  مدوالسيون عبارت است از 
كنترل يكى از مشخصه    هاى اصلى حامل توسط پيام، به     طورى كه گيرنده 
بتواند اطالعات ارسال شده، از قبيل صوت، موسيقى و… را   مجددًا 
بازسازى كند.چون سيگنال حامل يک سيگنال سينوسى با فركانس باال 
است، بنابراين مى توان سه مشخصٔه دامنه، فاز و فركانس را با سيگنال 
پيام، تحت كنترل درآورد و در صورت نياز آن را بازسازی کرد. بنابراين 

سه نوع مدوالسيون دامنه، فاز و فركانس شكل مى گيرد.
دامنه  مدوالسيون  در  دامنه  :  مدوالسيون  ۹ـ۳ـ  ۳ـ 
(Amplitude Modulation)، فركانس موج حامل (كارير) ثابت است 
و دامنٔه حامل متناسب با دامنه پيام (موج مدوله كننده) تغيير مى كند. 
سرعت تكرار تغييرات دامنه حامل متناسب با فركانس پيام خواهد بود. 
مدوالسيون دامنه را به اختصار به صورت AM مى نويسند. در شكل 
ـ۳ سيگنال پيام سينوسى، سيگنال حامل سينوسى و سيگنال مدوله  ۱۱ـ

شده AM را مشاهده مى كنيد.

حداقل دامنه

حداكثر دامنه 

سيگنال پيام 

t

E

Em

t

E

Ec

t

E

Em

Ec

سيگنال حامل
حداكثر دامنه 

سيگنال مدوله شده
AM شكل ۱۱ــ۳ــ سيگنال

حداقل دامنه
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آزمايشگاه مجازی
قابل توجه مربى محترم

و  آموزش  در  تسهيل  منظور  به  مى شود،  توصيه 
استفاده  با  يادگيرى،  و  ياددهى  فرآيند  به  دادن  سرعت 
ديگر،  مشابه  نرم افزار  نوع  هر  يا  سيم  مولتى  نرم افزار  از 
مدوالسيون AM را شبيه سازى كنيد و آن را به هنرجويان 

نشان دهيد.

شكل ۱۲ــ۳ــ مدوالسيون AM با سيگنال غيرسينوسى

AM سيگنال

سيگنال مدوله كننده صوتى

سيگنال حامل

سيگنال  با   AM مدوالسيون  در  حامل  و  پيام  تركيب  مقايسۀ  ۱۳ــ۳ــ  شكل 
غيرسينوسى

حامل و پيام(ورودى) سيگنال مدوله شده (خروجى)

شكل ۱۴ــ۳ــ مدوالسيون AM با سيگنال مربعى   

سيگنال پيام

سيگنال حامل

شكل ۱۵ــ۳ــ مدوالسيون AM با سيگنال دندانه اره  ّ ای

سيگنال پيام

سيگنال حامل

سيگنال مدوله شده

سيگنال مدوله شده در شكل هاى ۱۲ــ۳ و ۱۳ــ۳ دو نوع پيام غيرسينوسى 
را  آنها  به  مربوط   AM شده   مدوله  موج  و  سينوسى  حامل  و 

مشاهده  مى كنيد.   

دندانه  و  مربعى  پيام هاى  ۱۵ــ۳  و  ۱۴ــ۳  شكل هاى  در 
شده اند  مدوله  سينوسى  حامل  روى   AM صورت  به  كه  اره اى 

نشان داده شده است.

سرعت  كه  مى دهد  نشان  ب،  و  الف  ۱۶ــ۳ــ  شكل هاى 
تغييرات دامنٔه حامل به فركانس پيام بستگى دارد.

(فركانس  ثانيه  ميلى   ۸ پريود  با  را  پيام  موج  (الف)  شكل 
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 AM ۱۲۵ هرتز) نشان مى دهد كه روى حامل سينوسى به صورت
مدوله شده است.

شكل (ب) پيام را با پريود ۴ ميلى ثانيه (فركانس ۲۵۰ هرتز) 
نشان مى دهد كه روى حامل سينوسى به صورت AM مدوله شده 
است. همان طور كه مشاهده مى شود سرعت تغييرات دامنٔه موج 
حامل در شكل ۱۶ــ  ۳    ــ    ب، دو برابر سرعت تغييرات دامنٔه موج 

حامل در شكل ۱۶ــ۳   ــ الف، است.

ب) فركانس پيام ۲۵۰ هرتز

AM شكل ۱۶ــ۳ــ تأثير فركانس پيام روى موج مدوله شده

الف) فركانس پيام ۱۲۵ هرتز  

حامل 

موج مدوله شده

پيام E

E

E

1       2       3       4      5      

t (ms)

t (ms)

t (ms)

حامل 

موج مدوله شده

پيام

E

آزمايشگاه مجازی
قابل توجه مربى محترم

توصيه مى شود، با استفاده از نرم افزار مولتى سيم 
يا ساير نرم افزارهاى مرتبط انواع مدوالسيون را با استفاده 
از شكل موج هاى مختلف شبيه سازى كنيد و به هنرجويان 

نشان دهيد.

شكل ۱۷ــ۳ــ بلوک دياگرام معادله موج مدوله شده

دامنه موج 
مدوله شده

دامنۀحامل   معادلۀپيام كه به دامنۀ حامل 
اضافه شده است.   

AM ۱۰ـ۳ـ معادله موج
اگر پيام و حامل را به صورت موج سينوسى درنظر بگيريم 

معادلٔه پيام و حامل به صورت معادلۀ ۱ــ۳ و ۲ــ۳ است.
em=Em sinωmt (پيام) ۱ــ۳ 
ec=Ec sinωct (حامل) ۲ــ۳ 

توجه داشته باشيد كه زاوئه فاز در هر دو معادله حذف شده 
است، زيرا مقدار فاز در اثر مدوالسيون دامنه، تغيير نمى كند، لذا 

با حذف آن از پيچيدگى معادله كاسته شده است.
براى به دست آوردن معادلٔه موج مدوله شده AM بايد معادلٔه 
پيام روى دامنٔه حامل اثر بگذارد. لذا در معادلٔه موج حامل كه به 
صورت  ec=Ec sinωct است معادلٔه پيام فقط با   ECجمع مى شود 

و دامنٔه حامل جديدى را به صورت
E´ C =EC +Em sinωmt ايجاد مى كند (شكل ۱۷ــ۳).

لذا معادله موج مدوله شده به صورت معادله ۳ــ۳ درمى آيد.
  emod=(Ec+Em sinωmt).sinωct   ۳۳ــ

در شكل ۱۸ــ۳ سيگنال پيام و سيگنال حامل و موج مدوله 
شده را مشاهده مى كنيد.

شكل ۱۸ــ۳ــ سيگنال هاى پيام، حامل و موج مدوله شده

E    sin ω    tm m

E    sin ω    tc c

 موج حامل

AM مدوالسيون

AM موج مدوله شده

سيگنال پيام  
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شده  نوشته  آنها  مقابل  در  سيگنال ها  از  يک  هر  معادله 
است. مشاهده مى شود دامنٔه سيگنال حامل دقيقاً با پيام تغييركرده 

است:
در صورت حل معادله ۳ــ۳ به اين نتيجه مى رسيم كه طيف 
موج مدوله شده AM با سيگنال سينوسى خالص شامل فركانس هاى 
حامل، مجموع فركانس حامل  و پيام و تفاضل آن دو است. لذا 
طيف فركانس موج AM با پيام سينوسى خالص به صورت شكل 
۱۹ــ۳ خواهد بود. با استفاده از دستگاه طيف نما مى توانيد اين 

طيف فركانسى را مشاهده كنيد.

AM شكل ۱۹ــ۳ــ طيف موج مدوله شده

فركانس  مجموع حامل و پيام (فركانس كنارى 
fc + fm = (باال

فركانس  تفاضل حامل وپيام (فركانس كنارى 
fc - fm = (پايين

          emod=(Ec+Em sinωmt).sinωct                                                                                           ۳۴ــ
      emod=Ec sinωct+Em sinωmt sinωct                                                                                          

با توجه به رابطه مثلثاتی 

                                                                       

می توان معادلٔه موج مدوله شده را به صورت زير نشان داد:

[ ]m
mod c c c m c m

Ee E sin t cos( )t cos( )t= ω + ω −ω − ω +ω
2                                      

٥ــ۳

موج با فركانس
 بيشتر 

موج با فركانس 
كمتر 

موج حامل مدوله 
نشده

مشاهده می شود معادلٔه موج مدوله شده AM شامل سه قسمت است.

 ωC-ωm  الف) موج حامل مدوله نشده        ب) يک موج با فرکانس کمتر برابر
ωc+ωm  ج) يک موج با فرکانس بيشتر برابر

به اين فرکانس ها، فرکانس های جانبی باال و پايين گويند.

Em
2

E

Em

Ec

fc+fmfc−fm fc
ωc+ωmωc−ωm ωc

2

ــه
ــع
ــال
طـ
ـــ
ی م

ـرا
بــ

موج حامل مدوله 
AM شده

[ ]sinx.siny cos(x y) cos(x y)= − − +1
2
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آزمايشگاه مجازی
قابل توجه مربى محترم

توصيه مى شود، با استفاده از نرم افزار مولتى سيم 
روى  را   AM فركانسى  طيف  ديگر،  نرم افزار  نوع  هر  يا 
دستگاه طيف نماى موجود در نرم افزار شبيه سازى كنيد و 

براى هنرجويان نمايش دهيد.

۱۱ـ۳ـ شاخص و درصد مدوالسيون  :   
 (Modulation index)

۱ـ۱۱ـ۳ـ تعريف شاخص مدوالسيون: نسبت دامنه سيگنال 
پيام به سيگنال حامل را شاخص مدوالسيون يا ضريب مدوالسيون 
مى نامند. اگر دامنٔه ماكزيمم حامل  Ec و دامنهٔ  ماكزيمم پيام  Em باشد، 

شاخص مدوالسيون برابر است با: 
                                         دامنٔه پيام

m

c

Em E= =
                               دامنٔه حامل  شاخص مدوالسيون =                                                 ________ 
۲  ـ۱۱ـ۳ـ درصد مـدوالسيون

(Percent of Modulation):  چون ضريب مدوالسيون 
در  سادگى  براى  مى شود،  انتخاب  واحد  از  كوچک تر  عمل  در 
آن را برحسب درصد مدوالسيون بيان مى كنند.  محاسبات معموالً 

درصد مدوالسيون را با M يا mp نشان مى دهند (رابطه ۷ــ۳).
m

p
c

EM m E= = ×100  ۷ــ۳  

مثال ۴ـ۳
به دست  ۲۰ــ۳  شكل  به  توجه  با  را  مدوالسيون  ضريب   

آوريد.

t

V (Volts)

E    = 30 Vm

m
E    = 50 Vc

E    = 30 V

E    = 30 Vm

mE    = 30 V

E    = 50 Vc

-80
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شكل ۲۰ــ۳ــ محاسبۀ ضريب مدوالسيون

پاسخ
دامنهٔ حامل  مى شود،  مشاهده  شكل  در  همان طوركه 
برابر با ۵۰ ولت و دامنٔه  پيام برابر با ۳۰ ولت است. در اثر 
مدوالسيون دامنٔه حامل در نيم سيكل مثبت پيام از ۵۰ ولت 
 ۵۰ از  منفى  سيكل  نيم  در  و  افزايش  ولت  به  ۸۰=۵۰+۳۰ 
ديگر  عبارت  به  مى يابد؛  كاهش  ولت   ۵۰-۳۰=۲۰ به  ولت 
می شود.  جمع  حامل  دامنٔه  با  لحظه ای  طور  به  پيام  سيگنال 

بنابراين، داريم:
EC=۵۰ V           دامنٔه حامل

             Em=۳۰V             دامنٔه  پيام
m

c

Em /E= = =30 0 6
50

ضريب مدوالسيون  
توجه: دامنه حامل و پيام را مى توانيد برحسب پيک، 
پيک توپيک يا مؤثر قرار دهيد. دقت كنيد اگر Ec را برحسب 

پيک انتخاب كرديد بايدEm نيز برحسب پيک انتخاب شود.
مثال ٥  ـ۳

 درصد مدوالسيون را براى شكل ۲۰ــ۳ در مثال ۴ــ۳ 
به دست آوريد:

                                                                               m
p

c

EM m E= = ×100

                                                                                
   pM m %= = × =30 100 60

50

سيگنال  پيام،  سيگنال  بر  عالوه  كه  صورتى  در  ــ 
ديگرى روى موج حامل سوار شود حالت مدوالسيون تداخلى    

يا   inter modulation رخ می دهد که برای سيگنال مدوله شده 
اشکال به وجود می آورد. به طور کلی برای مدوالسيون سه 

درجه بندی به شرح زير تعريف می شود.
   ــ مدوالسيون کمتر از صد درصد 

    less than hundred percent modulation  

فکر کنيد :
_____b - a     قابل محاسبه است؟ 

b + a آيا مقدار m از رابطٔه 
نتيجه را به کالس ارائه دهيد.

۶ــ۳
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t

E

t

E

   ــ مدوالسيون صددرصد
   one hundred percent modulation  

  ــ مدوالسيون بيشتر از صد درصد
more than hundred percent modulation   

صـددرصـد  از  كـمتـر  مـدوالسـيـون  ۳ـ۱۱ـ۳ـ   
(Less than hundred percent modulation): در اين 
نوع مدوالسيون، دامنٔه حامل هرگز به صفر نمى رسد. به عبارت  

ديگر دامنٔه پيام كمتر از حامل است (شكل۲۱ــ۳).

شكل ۲۱ــ۳ــ مدوالسيون كمتر از ۱۰۰٪

شكل ۲۲ــ۳ــ مدوالسيون ۱۰۰٪

صــد  ر د صـــد ن  سـيـو ال و مد ۳ـ  ۱ـ ۱ ۴ـ
اين  در   :(one hundred percent modulation)
لحظٔه  يک  در  حامل  سيگنال  دامنٔه  مدوالسيون،  از  درجه بندى 
كوتاه  به صفر مى رسد، (شكل۲۲ــ ۳). اين شرايط هنگامى پديد 

مى آيد كه دامنٔه حامل و دامنٔه پيام با هم برابر باشند.

ازصـددرصـد  بيـشـتر  مـدوالسـيـون  ۳ـ  ـ۱۱ـ  ۵
( More than hundred percent modulation):در 
مدوالسيون  باشد،  حامل  دامنهٔ   از  بيشتر  پيام  دامنه  كه  صورتى 
بيشتر از صددرصد حاصل خواهد شد (شكل ۲۳ــ۳). اين نوع 
مدوالسيون عمالً قابل قبول نيست، زيرا هنگام بازسازى سيگنال 
در  ديگر  عبارت  به  مى شود.  حذف  آن  از  قسمتى  درگيرنده،  پيام 

سيگنال پيام اعوجاج به وجود مى آيد.

t

E

شكل ۲۳ــ۳ــ مدوالسيون بيشتر از ۱۰۰٪
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۱۲ـ۳ـ الگوی پرسش 
کامل کردنی:

صـورت  بـه   AM مــدولــه شــدٔه  مـوج  معــادلـٔه  ۱ــ 
em= (Ec+..... ) sinωct است.

کوتاه پاسخ:
۲ــ فرمول شاخص مدوالسيون را بنويسيد.

چهار گزينه ای:
۳ــ در مورد مدوالسيون AM کدام گزينه صحيح است؟

۱) دامنٔه کرير متناسب با فرکانس پيام تغيير می کند.
۲) سرعت تغيير فرکانس کرير متناسب با دامنٔه پيام است.

۳)   دامنٔه کرير متناسب با دامنٔه پيام تغيير می کند.
۴) سرعت تغيير دامنٔه کرير متناسب با  دامنٔه  پيام است.

تشريحی:
۴ــ مشخصه های سيگنال حامل و پيام را با ذکر معادالت 

آن نام ببريد. 
۵   ــ امواج با مدوالسيون ۱۰۰٪، كمتر از ۱۰۰٪ و بيشتر 

از ۱۰۰٪ را شرح دهيد.
۶   ــ ضريب مدوالسيون را تعريف كنيد و تفاوت آن را با 

درصد مدوالسيون بنويسيد.
۷ــ به چه دليل از مدوالسيون بيشتر از ۱۰۰٪ نمى توان 

استفاده كرد؟
۸  ــ تعدادى شكل موج سيگنال AM با دامنه هاى مختلف 

ترسيم كنيد و ميزان شاخص مدوالسيون را به دست آوريد.

AM ۱۳ـ۳ـ طيف فركانسى سيگنال
در صورتى كه يک سيگنال AM با فركانس حامل Fc و پيام 

به صورت تُن صوتى با فركانس Fm و ضريب مدوالسيون m را به 
ورودى دستگاه طيف نما متصل كنيم، روى صفحٔه دستگاه طيف نما 

فركانس هايى به شرح زير ظاهر مى شود:
Fc فركانس حامل 

  Fc+Fm مجموع فركانس هاى حامل و پيام 
 Fc-Fm تفاضل فركانس هاى حامل و پيام 

 AM مجموعٔه فركانس هاى فوق را طيف فركانسى سيگنال
مى نامند.درطيف فركانسى دامنٔه سيگنال حامل برابر با Ec   و دامنٔه 

است١.  
 

cmE
2

فركانس هاى   Fc+Fm و   Fc-Fm هر كدام برابر با است 
شكل ۲۴ــ۳ طيف فركانسى سيگنال AM رانشان مى دهد.

AM شكل ۲۴ــ۳ــ طيف فركانسى

۱ــ مقادير فركانس و دامنٔه طيف فركانسى با استفاده از روابط رياضى قابل محاسبه است.

مجموع  هاى  فركانس  شود،  مى  مشاهده  طوركه  همان 
حامل  فركانس  طرف  دو  در   (  Fc-Fm ) تفاضل  و   (  Fc+Fm )
بـاال كـنـارى  فـركـانس  را  مجموع  فـركـانس  دارند.  قـرار 
را  تفاضل  فركانس  و   (  Upper  Side Frequency) USF

فركانس كنارى پايين LSF (Lower Side Frequency)مى نامند.
مثال ۶  ـ۳

 يک سيگنال حامل با فركانس ۷۵۰ كيلوهرتز توسط يک 
موج سينوسى خالص با فركانس ۳ كيلوهرتز مدوله مى شود. مقادير 
كدام  آوريد.  به دست  را  فركانسى  طيف  در  موجود  فركانس هاى 
كنارى  فركانس  فركانس،  كدام  و  باال  كنارى  فركانس  فركانس، 

پايين است؟

نکتۀ مهم 
نرم افزارهای  از  استفاده  با  محترم  مربی  می شود،  توصيه 
نشان  آموزان  دانش  به  و  کند  شبيه سازی  را  مثال  اين  مختلف 

دهد.
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پاسخ
Fc=۷۵۰KHz
Fm=۳KHz
Fc + Fm=۷۵۰KHZ+۳KHZ=۷۵۳KHz
Fc -Fm=۷۵۰KHz-۳KHz=۷۴۷KHz

  LSF = ۷۴۷KHz              فرکانس کناری پايين
USF = ۷۵۳KHz                فرکانس کناری باال

در صورتى كه پيام از چند سيگنال سينوسى جداگانه تشكيل 
شده باشد، براى هر سيگنال سينوسى، فركانس هاى كنارى باال و 
پايين مستقل به وجود مى آيد. در اين حالت مجموعه اى از طيف 

فركانسى پديد مى آيد.
شكل ۲۵ــ۳ مجموعٔه طيف فركانسى را نشان مى دهد.

مدوالسيون  بستگى به ضريب  كنارى،  فركانس هاى  دامنٔه 
دارد. طيف سيگنال مدوله شده حاوى هفت فركانس به   Ec و m

شرح زير است:
 Fc  ⇒ فركانس حامل                                         

     F١, F٢, F٣
  ⇒ فركانس هاى كنارى باال              

F۴, F۵, F۶⇒ فركانس هاى كنارى پايين           
در شكل ۲٦ــ۳ طيف فركانسى نشان داده شده است.

E

f C

f

شكل ۲۵ــ۳ــ مجموعۀ طيف فركانسى

شكل ۲۶ــ۳ــ طيف فركانسى حاصل از سيگنال پيام مركب

E

f
f C f 1 f 2 f 3f 4f 5f 6

E C

m   E1    C
2

m   E2    C
2

m   E3    C
2

m   E1    C
2

m   E2    C
2

m   E3    C
2

مربوط به
fm۱ 

مربوط به
fm۲ 

مربوط به
fm۳ 

شكل ۲۷ــ۳ــ طيف فركانسى حاصل از مدوالسيون موج مربعى

AM الف ــ سيگنال مدوله شده

ب ــ طيف فركانسى

E

f c

f
f 1 f 2 f 3 f 4f 8 f 7 f 6 f 5

فركانس هاى كنارى
    USF باال 

فركانس هاى كنارى
     LSF پايين 

حامل

مثال ۷  ـ۳
 ، F m۱=۳K H z هاى فركانس  شامل  مى  پيا سيگنال 
اين  كه  صورتى  و Fm۳=۲۰KHz    است.در   Fm۲=۱۰KHz
سيگنال  و  كنيم  مدوله    Fc=۵۰۰KHz حامل روى  را  سيگنال ها 
فركانس هايى روى  چه  بدهيم  طيف نما  دستگاه  به  را  شده  مدوله 
و  باال  كنارى  فركانس هاى  شود؟  مى  ظاهر  دستگاه  صفحه 
بستگى  فركانسى  طيف  دامنٔه  كدام اند؟  پايين  كنارى  فركانس هاى 

به چه عواملى دارد؟
پاسخ

F۱=Fc + Fm۱=۵۰۰+۳=۵۰۳KHz
F۲=Fc + Fm۲۵۰۰+۱۰=۵۱۰KHz
F۳=Fc +Fm۳=۵۰۰+۲۰=۵۲۰KHz
F۴=Fc -Fm۱=۵۰۰-۳=۴۹۷KHz
F۵=Fc -Fm۲=۵۰۰-۱۰=۴۹۰KHz
F۶=Fc -Fm۳=۵۰۰-۲۰=۴۸۰KHz

مربعى  مثالً  غيرسينوسى،  سيگنال  يک  پيام  سيگنال  اگر 
باشد، در اين حالت در باندهاى كنارى باال و پايين مجموعه اى از 
طيف فركانسى را، كه از تركيب هارمونيک هاى موج غيرسينوسى 
به وجود مى آيد، خواهيم داشت. در شكل ۲۷ــ۳ طيف فركانسى 
است  مربعى  سيگنال  يک  آن  پيام  كه  را،  شده  مدوله  موج  يک 

مشاهده مى كنيد.
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آزمايشگاه مجازی
توصيه مى شود، با استفاده از دستگاه طيف نماى 
موجود در نرم افزار آموزشى، طيف فركانسى شكل ۲۵ــ۳ 

را نمايش دهيد.

۱۴ـ۳ـ الگوی پرسش
۱ــ در صورتى كه سيگنال مدوله كننده يک سيگنال سينوسى 

ساده باشد، طيف فركانسى موج مدوله شده را رسم كنيد.
۲ــ فركانس هاى USF و LSF را تعريف كنيد.

 m=۰/۳  و   Ec=۱۰V  ، Fc=۶۰۰KHz ۳ــ در صورتى كه
باشد، مقدار دامنٔه فركانس هاى كنارى باال و پايين چند ولت است؟ 
 Fm=۲KHz  مقدار فركانس هاى كنارى باال و پايين، در صورتى كه

باشد، برابر با چند كيلوهرتز است؟
سيگنال  سه  مدوالسيون  از  حاصل  فركانسى  طيف  ۴ــ 

سينوسى با يک حامل را رسم كنيد.
۵   ــ در صورتی که سيگنال پيام يک سيگنال غيرسينوسی 
تشکيل  فرکانسی  طيف  يک   AM سيگنال  در  دليل  چه  به  باشد 

می شود؟
۶     ــ طيف فركانسى حاصل از مدوالسيون موج مربعى با يک 
سيگنال حامل را رسم كنيد. سپس در صورت تمايل طيف فركانسى 

را با مقادير دل خواه از طريق نرم افزار به دست آوريد.
صحيح يا غلط

مدوله شدٔه  موج  طيف  در  کناری  فرکانس های  دامنٔه  ۷ــ  

است. صحيح                                                     غلط  mE
2

AM برابر با 
چهارگزينه ای

با  حاملی  روی  کيلوهرتز   ۱۲ فرکانس  با  پيامی  اگر  ۸   ــ 
  LSF  مدوله شود، فرکانس AM فرکانس ۷۰۰کيلوهرتز به صورت

چند کيلوهرتز است؟
   ۷۰۰ (۲                            ۶۸۸ (۱
۷۲۴ (۴                           ۷۱۲ (۳

AM ۱۵ـ۳ـ باندهای کناری سيگنال
همان طور كه در مثال ۷  ــ۳ بيان شد، در صورتى كه سيگنال 
مدوله كننده (پيام) از چند سيگنال سينوسى تشكيل شده باشد، در 
صورت انجام مدوالسيون هر يک از سيگنال ها به تنهايى يک طيف 
فركانس هاى  تعداد  حالت  اين  در  مى آورد.  به وجود  را  فركانسى 
كنارى باال و پايين بيشتر از يک فركانس مى شود و باند فركانسى را 
تشكيل مى دهد. از مجموع فركانس هاى پيام و حامل، باند كنارى 
باال (USB)(Upper Side Band) و از تفاضل فركانس هاى   پيام  و  
حامل،  باند  كنارى  پايين(LSB)  (Lower Side Band) شكل 

مى گيرد (شكل ۲۸ــ۳).
اگر تعداد فركانس هاى پيام آن قدر زياد شود كه مؤلفه هاى 
فركانس هاى كنارى باال و پايين به هم بچسبند، باند فركانسى پيوسته 

تشكيل مى شود (شكل ۲۹ــ۳).

شكل ۲۹ــ۳ــ باند فركانسى پيوسته 

دامنه E

f c

f

LSB USB

E c

E

f c

f
f 1 f 2 f 3 f 4f 8 f 7 f 6 f 5

شكل ۲۸ــ۳ــ باندهاى كنارى باال   و    پايين

دامنه باند كنارى
    USB باال 

باند كنارى
     LSB پايين 

فركانس

باند جانبی پايين باند جانبی باال

(Band width)سيگنال  بـانـد  پهنای  ۱ـ  ۱۵ـ۳ـ 
فركانس هايى  محدودٔه  از  عبارت  باند  پهناى  شده  :  مـدولــه 
بيشترين  و  پايين  كنارى  فركانس  كمترين  بين  فاصلٔه  در  كه  است 
رابطٔه  ۸    ــ۳  از  باند  پهناى  مى گيرد.  قرار  باال  كنارى  فركانس 

به دست مى آيد.
BW=FUSB-FLSB ۸   ــ۳ 

که در آن
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شكل ۳۰ــ۳ــ نمايش موج حامل و فركانس هاى جانبى باال و پايين

E

f   + fc m

E c

f   - fc m

m E c
2

m E c
2

f c

f

دامنه

PT      =              +              +R
Ece

2

R
ELSFe

2

R
EUSFe

2

توان فركانس  
جانبى باال

توان فركانس  
جانبى پايين

توان موج 
حامل

توان كل  
AM موج

شكل ۳۱ــ۳ــ نمايش موقعيت فركانس حامل و باند جانبى باال و پايين

E

f c

f

LSB USB

E c

فركانس

باند جانبى پايينباند جانبى باال             

دامنه

BW=         پهناى باند برحسب هرتز، كيلوهرتز يا مگاهرتز
  FUSB=                    باالترين فركانس باند كنارى باال

FLSB=                پايين ترين فركانس باند كنارى پايين
پهناى باند را با روش ديگرى نيز مى توان محاسبه كرد. با 

فرمول پهناى باند شروع مى كنيم:

BW=FUSB-FLSB  
            FUSB=Fc + Fm  max     ۹ــ۳ 

FLSB=Fc + Fm  max ۱۰ــ۳  
معادالت ۹ــ۳ و ۱۰ــ۳ را در معادله ۸    ــ۳ قرار مى دهيم:

BW=(Fc + Fm    max)-(Fc - Fm    max) 
                         BW=۲Fm   max ۱۱ــ٣ 

سيگنال  AM  با توجه به معادلٔه ۱۱ــ۳ درمی يابيم که پهنای باند دو برابر  در  ديگر،  عبارت  به  است.  پيام  فركانس  بيشترين 
    AMفرستنده هاى است.در  پيام  فركانس  برابر  دو  باند  پهناى 
تجارتى پهناى باند را ده   كيلوهرتز در نظر مى گيرند. بنابراين،سيگنال  
پيام نبايد از ۵ كيلوهـرتز بيشتر شود. بـدين ترتيب بيشترين فركانس 

پيام در فرستنده هاى AM برابر ۵ كيلوهرتز است.
مثال ۸  ـ۳

 اگر فركانس سيگنال حامل در يک فرستنده راديويى ۱۰ 
مگاهرتز باشد و بخواهيم آن را با فركانس ۵ كيلوهرتز مدوله كنيم، 

پهناى باند سيگنال AM ارسالى چه قدر خواهد شد؟  
Bw=۲Fm=۱۰=۲*۵kHz

AM ۱۶ـ۳ـ توان در موج مدوله شده
همان طور كه نشان داده شد، طيف فركانسى موج مدوله شده 
AM با پيام به صورت سينوسى خالص، شامل موج حامل مدوله نشده 

و دو مؤلفه ى فركانس هاى جانبى باال و پايين است. شكل ۳۰ــ۳ 
موج حامل و فركانس هاى جانبى باالو پايين را نشان مى دهد.

 چون دامنٔه Ec   نيز در طيف فركانسى AM ظاهر مى شود 
موج  توان  از  بيشتر  توانى  داراى   AM شده  مدوله  موج  بنابراين 
حامل قبل از انجام مدوالسيون است. مقدار کل توان از رابطه 

از رابطه زير به دست می آيد. 

در محاسبه توان تمام ولتاژها مؤثر در نظر گرفته مى شوند و 
R مقاومتى نظير مقاومت آنتن است كه توان در آن تلف مى شود.

با توجه به رابطٔه  ۱۲ــ۳ اثبات مى شود كه در سيگنال مدوله 
شده AM، حدود ۶۳ درصد توان در سيگنال حامل و ۳۷ درصد 
توان در باندهاى كنارى قرار دارد. با توجه به  اين که موج حامل 
موجود در سيگنال مدوله شده فاقد اطالعات مربوط به پيام است، 
وجود  پيام  آن  در  که  را   AM موج  توان  از  قسمتی  بتوانيم  اگر 
دارد بفرستيم در مصرف توان صرفه جويى مى شود. اين عمل از 
طريق فراهم آوردن انواع روش هاى ارسال امواج AM امكان پذير 

مى شود.
از آن جايى كه معموالً پيام ارسالى سينوسى خالص نيست لذا 
امواج مدوله شده AM غالباً داراى طيف فركانسى اند. بنابراين به 
جاى ارسال فركانس جانبى باال و پايين، باند فركانس باال و پايين 
ارسال مى شود. شكل ۳۱ــ۳ موقعيت فركانس حامل و باند جانبى 

باال و پايين را نشان مى دهد.
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AM-FC شكل ۳۳ــ۳ــ طيف موج مدوله شده به روش

E

f   + fc m

E c

f   − fc m f c

f

BW

BW  =  2 fm

دامنه  

AM شكل ۳۲ــ۳ــ طيف موج مدوله شده

E

f   + fc m

E c

f   - fc m

m E c
2

m E c
2

f c

f

دامنه

AM ۱۷ـ۳ـ انواع روش های ارسال در مدوالسيون
همان طور كه نشان داده شد در توليد موج AM با سيگنال 
سينوسى خالص فركانس حامل با دو فركانس جانبى ايجاد مى شود. 

شكل ۳۲ــ۳ طيف موج مدوله شده AM را نشان مى دهد.

در صورتى كه هنگام ارسال موج مدوله شده قسمت هايى از 
سيگنال هاى موجود در سيگنال AM، مثالً فركانس حامل حذف 

شود پنج روش ارسال، به شرح زير به وجود مى آيد:
کامل  صورت  به  دامنه  مدوالسيون  ارسال  ۱ـ۱۷ـ۳ـ 
AM-FC (Amplitude Modulation-full Carrier):در 

اين روش هر دو فرکانس جانبی باال و پايين و سيگنال حامل ارسال 
می شود. اين روش مدوالسيون در فرستندهٔ راديويی تجارتی به کار 
می رود. پهنای باند در اين روش ٢Fm است. شکل ٣٣ــ٣ فرکانس 
حامل و فرکانس های جانبی باال و پايين و پهنای باند را در روش 

ارسال به صورت  DSBFC نشان می دهد.

 ۲ـ۱۷ـ۳ـ ارسال مدوالسيون دامنه به روش دو باند 
كناری AM-SC يا DSB با حذف سيگنال حامل 

 (Amplitude Modulation-Suppressed Carrier
(Double side Band :در اين روش فقط باندهاى كنارى باال 
و پايين ارسال مى گردد و سيگنال حامل حذف مى شود. پهناى باند 
در اين روش نيز برابر با ٢Fm   است. شكل ۳۴ــ۳ طيف فركانس 

در اين روش را نشان مى دهد.

DSB شكل ۳۴ــ۳ــ طيف موج مدوله شده به روش

E

f   + fc mf   − fc m

f

BW

BW  =  2 fm

دامنه  

يك  روش  به  دامنه  مدوالسيون  ارسال  ۳ـ۱۷ـ۳ـ 
باند كناری    SSB (Single Side Band): چون در هر يک 
براى  دارد،  وجود  اطالعات  كليه  پايين  و  باال  جانبى  باندهاى  از 
صرفه جويى در توان، افزايش راندمان و كاهش پهناى باند، مى توان 
روش  اين  نمود  ارسال  را  حامل  و  جانبى  باندهاى  از  يكى  فقط 

ارسال مدوالسيون را به اختصار SSB مى نامند.
شكل هاى ۳۵ــ۳ و ۳۶ــ۳ يكى از باندهاى جانبى را در 

روش ارسال مدوالسيون به صورت SSB، نشان مى دهد.

شكل ۳۵ــ۳ــ باند جانبى باال به روش SSB در طيف موج مدوله شده

E

f c

f

BW

f   + fc m

E c

BW  =  fm

باند جانبى باال
دامنه  

SSB شكل ۳۶ــ۳ــ باند جانبى پايين در طيف موج مدوله شده به روش

E
E c

f   − fc m f c

f

BW

BW  =  fm

باند جانبى پايين
دامنه  

در مدوالسيون SSB پهناى باند موج مدوله شده برابر 
با Fm است.

۱٢BW  =  fm    ــ۳ 
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BW  =  fm

شكل ۳۷ــ۳ــ باند جانبى باال بدون حامل 

E

f
f

BW

f   + fcc m

 باند جانبى باال
دامنه

شكل ۳۸ــ۳ ــ باند جانبى پايين بدون حامل

E

f    fc cm

f
f

BW

VSB شكل ۳۹ــ۳ــ طيف موج مدوله شده به روش

E c
E

f c

f

BW

f   + fc
 
m

BW  >  fm

منابع اطالعات اين قسمت كتاب سيستم هاى مخابرات الكترونيكى تأليف جرج كندى است.

نوع مدوالسيون AMطيف موج مدوله شدهپهناى باند BWكاربرد

 ۲fmفرستنده هاى راديويى محلى
AM - FC 

در مواردى كه محدوديت در توليد انرژى در فرستنده وجود دارد مانند 
بى سيم پليس

۲fm
DSBيا  AM - SC

ارتباطات  دارد.مانند  وجود  باند  پهناى  محدوديت  كه  مواردى  در 
ناوبرى دريايى، راديو آماتورى و نظامى

fm

SSB

دارد.مانند  وجود  باند  پهناى  و  توان  محدوديت  كه  مواردى  در 
مخابرات نقطه به نقطه و راديو تلفنى

fm

ISB

اندكى بيشتر در فرستندٔه تلويزيونى
 fm ازVSB

E

f   + fc mf   -  fc m

E CE

f   + fc mf c

f

E

f   + fc m

F

F

F

جدول ۳ــ۳

E CE

f   + fc mf   -  fc m f c

كناری  باند  با   AM مدوالسيون  ارسال  ۴ـ۱۷ـ۳ـ 
مستقل  ISB (Independent-Side Band):در اين روش 
را  پايين  يا  باال  جانبى  باندهاى  از  يكى  فقط  مدوالسيون  ارسال 
ارسال مى نمايند و سيگنال حامل را حذف مى كنند. شكل ۳۷ــ۳ 

و ۳۸ــ۳ طيف اين روش ارسال را نشان مى دهد.
پهناى باند در اين روش نيز برابر Fm   است. 

روش   به   AM مدوالسيون  ارسال  ۳ـ  ۱۷ـ ـ   ۵
VSB (Vestigial Side Band): در اين روش ارسال، تمام 
باند جانبى باال و قسمتى از باند جانبى پايين را ارسال مى كنند. شكل 

۳۹ــ۳ طيف موج مدوله شده به صورت VSB را نشان مى دهد.

دامنه

از اين روش ارسال مدوالسيون، در ارسال تصاوير تلويزيون 
استفاده مى شود.

پهناى باند در اين روش اندكى بيشتر از Fm است.

در جدول ۳ــ۳ انواع مدوالسيون AM طيف موج مدوله 
شده و پهناى باند و كاربرد هر نوع مدوالسيون آورده شده است.

دامنه
 باند جانبى پايين

E C

f
f   + fc m

E

f c
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f c f c f c f c f c f c f c

f   = Carrier frequency of the stationc

530 KHz 1700 KHz10 KHz

f c

شكل ۴۰ــ۳ــ تقسيم بندى فاصلۀ ۵۳۰ تا ۱۷۰۰ كيلوهرتز به 
چندين ايستگاه راديويى

۱۸ـ۳ـ الگوی پرسش
۱ــ انواع روش هاى ارسال در مدوالسيون AM      را 

نام ببريد.
 AM-SC،  ۲ــ لغات انگليسى هر يک از كلمات اختصارى

AM-FC،VSB،DSB-SSB را بنويسيد ومعنا كنيد.

۳ــ پهناى باند روش هاى مختلف مدوالسيون AM را با 
هم مقايسه كنيد.

۴ــ روش ارسال در مدوالسيون VSB داراى چه پهناى 
باندى است؟ از اين روش در فرستنده ٔ راديويى استفاده مى كنند يا 

در فرستنده تلويزيونى؟
چهارگزينه ای

باند  پهنای   ،AM مدوالسيون ارسال  نوع  کدام  در  ۵   ــ 
موج مدوله شده اندکی بيشتر از سيگنال fm است؟

VSB (۴         SSB (۳        DSB (۲      ISB (۱
صحيح يا غلط

ـ   در مواردی که محدوديت توان و پهنای باند وجود  ۶    ـ
دارد، از روش ارسال مدوالسيون ISB استفاده می شود .

  صحيح                                                     غلط 

۱۹ـ۳ـ تعداد ايستگاه راديويى
با توجه به مسئله ٔ پهناى باند در فرستنده هاى راديويى تعداد 
سيگنال  باند  پهناى  اگر  مى شود.  محدود  راديويى  ايستگاه هاى 
AM را۱۰kHZ   در نظر بگيريم اين بدين معناست كه هر ايستگاه 

مى دهد  نشان  ۴۰ــ۳  شكل  مى كند.  اشغال  را    ۱۰kHZ،  AM

چگونه در فاصلٔه ۵۳۰  تا ۱۷۰۰ كيلو هرتز چندين ايستگاه راديويى 
كنار هم قرار گرفته اند.

مثال ۹  ـ۳
 AM در باند فركانسى ۱ تا ۲ مگاهرتز چند ايستگاه راديويى 

مى توان جاى داد؟ (بدون باند محافظ)  
_____________ = تعداد ايستگاه ها                         باند  فرکانس راديويی                                        

 

( )Hz
( )Hz
× − ×

=
×
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3

2 10 1 10

10 10
   AM پهنای باند سيگنال                      

×  تعداد ايستگاه ها
= =

×

6

3

1 10
100

10 10
      

صد  مى توانيم  كه  مى شود  مالحظه  ۹  ــ۳  مثال  به  توجه  با 
داشته  مگاهرتز   ۲ تا   ۱ فركانسى  فاصلٔه  در  را  راديويى  ايستگاه 
باند  بايد  ايستگاه ها  بين  تداخل  از  جلوگيرى  براى  عمالً  باشيم. 
ترتيب  بدين  شود.  گرفته  نظر  در  نيز   (Guard Band) محافظ 
 AM تعداد ايستگاه ها كمتر از صد مى شود. مقدار باند محافظ در

برابر۱/۲۵kHz   است.
شكل ۴۱ــ۳ چند ايستگاه راديويى را همراه با باند محافظ 

نشان مى دهد.

شكل۴۱ــ۳ــ چند ايستگاه راديويى همراه با باند محافظ

10 KHz

f c f c f c

1.25 KHz
1.25 KHz 1.25 KHz 1.25 KHz

f c

فاصلۀ يک 
ايستگاه 
راديويى

باند محافظباند محافظ باند محافظباند محافظ

مثال ۱۰  ـ۳
 در فاصلٔه۷۵۰ تا ۱۲۰۰ كيلوهرتز چند ايستگاه راديويى با 

باند محافظ جاى مى گيرد؟
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ =  تعداد ايستگاه                                                                                            باند فركانسى راديويى                     

AM  باند محافظ +  پهناى باند سيگنال               
پاسخ          

) = تعداد ايستگاه راديويى kHz) kHz
( / )kHz / kHz

− = =
+

1200 750 450 40
10 1 25 11 25
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شكل ۴۲ــ۳ــ مدوالسيون FM با پيام سينوسى

سيگنال حامل 

زمان

سيگنال اصلى پيام

FM سيگنال مدوله شدۀ

دامنه

زمان

دامنه

زمان

دامنه

شكل ۴۳ ــ۳ ــ مدوالسيون FM با پيام غيرسينوسى

زمان

زمان

دامنه

زمان

دامنه

دامنه

سيگنال حامل 

FM سيگنال مدوله شدۀ

سيگنال  پيام

۲۰ـ۳ـ الگوی پرسش
 ۲/۵ با  برابر  صوتى  فركانس  بيشترين  صورتى كه  در  ۱ــ 
كيلوهرتز  چند  ارسالى   AM سيگنال  باند  پهناى  باشد،  كيلوهرتز 

است؟
۲ــ پهناى باند فرستنده هاى AM تجارتى چند كيلوهرتز 

است؟
چند  كيلوهرتز   ۱۸۰۰ تا  كيلوهرتز  فاصلٔه  ۶۰۰  در  ۳ــ 

ايستگاه راديويى مى توان جاى داد؟ (بدون باند محافظ)
۴  ــ در باند MW (۶۰۵kHz تا ۵۳۵) چند ايستگاه راديويى 

AM با باند محافظ جاى مى گيرد؟

۵   ــ با استفاده از يک سيگنال AM كه فركانس حامل و 
پيام آن مشخص است، طيف فركانسى را براى انواع روش هاى 
دلخواه  فركانس  انتخاب  كنيد.  ترسيم  مناسب  مقياس  با  ارسال 

است.
کامل کردنی:

۶   ــ باند محافظ در ايستگاه راديويی AM .... کيلوهرتز 
است.

چهارگزينه ای:
در  باشد  سيگنال AM،۱۰کيلوهرتز  باند  پهنای  اگر  ۷ــ 
باند  بدون  راديويی  ايستگاه  چند  کيلوهرتز   ۱۲۰۰ تا   ۸۰۰ فاصلٔه 

محافظ جای می گيرد؟
۸۰ (۴               ۴۰ (۳             ۳۰ (۲         ۲۰ (۱

۲۱ـ۳ـ اشاره ای به مدوالسيون فركانس 
 (frequency modulation )

درصورتى كه فركانس سيگنال حامل، متناسب با تغييرات 
فركانس ايجاد مى شود. در اين  مدوالسيون  تغيير كند  دامنٔه پيام 
حالت سرعت تكرار تغييرات فركانس موج حامل متناسب با فركانس 
پيام خواهد بود. مدوالسيون فركانس را با FM نشان مى دهند. 
درشكل۴۲ــ۳  مدوالسيون FM با پيام سينوسى را نشان داده ايم. 
است،  صفر  پيام  دامنٔه  هنگامی که  می شود؛  مشاهده  همان طورکه 
افزايش  حامل می شود. با  برابر با موج  فرکانس موج مدوله شده 

دامنٔه سيگنال پيام، فرکانس حامل افزايش می يابد (فشرده می شود) 
و با کاهش دامنٔه پيام، فرکانس حامل کم می شود.

حامل  روى  كه  را  غيرسينوسى  پيام  يک  ۴۳ــ۳ــ  شكل 
به صورت FM مدوله شده است نشان مى دهد.
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 شكل ۴۵ ــ۳ ــ مدوالسيون FM  با سيگنال پيام دندانه  اره اى

شكل ۴۴ ــ۳ ــ مدوالسيون FM  با سيگنال پيام مربعى 

 سيگنال حامل

سيگنال پيام

موج مدوله شده 

زمان

دامنه

زمان

دامنه

زمان

دامنه

 سيگنال حامل

سيگنال پيام

موج مدوله شده 

زمان

دامنه

زمان

دامنه

زمان

دامنه

شكل  ۴۴ــ۳ پيام  مربعى كه روى حامل سينوسى به صورت   
FMمدوله شده است را نشان مى دهد.

سينوسى  حامل  روى  كه  اره اى  دندانه  پيام  ۴۵ــ۳  شكل 
به صورت FM  مدوله شده است را نشان مى دهد.

(Phase Modulation) ۲۲ـ۳ـ مدوالسيون فاز
اگر فاز سيگنال حامل متناسب با دامنٔه سيگنال پيام تغيير 
كند مدوالسيون فاز به وجود مى آيد. در اين حالت سرعت تكرار 
تغييرات فاز برابر با فركانس پيام خواهد بود. مدوالسيون فاز از 
پاره اى جهات مشابهت هايى با مدوالسيون FM دارد. مدوالسيون 

فاز را با PM نشان مى دهند (شكل ۴۶ــ۳). 

انواع  از   PM و   FM  ،  AM مدوالسيون  نوع  سه 
مدوالسيون هاى پيوسته يا آنالوگ اند. در صورتى كه حامل يا پيام موج 
مربعى باشد، مدوالسيون ديجيتال و پالسى شكل مى گيرد. چون هدف 
ما در اين بخش كتاب تحليل مدار گيرنده هاى راديويى است، تأكيد بر 

مدوالسيون هاى آنالوگ و بيشتر روى AM خواهيم داشت. 

شكل ۴۶ ــ۳ ــ مدوالسيون فاز 

دامنه

دامنه

دامنه

زمان

زمان

زمان

تحقيق برای هنرجويان عالقه مند
در صورت امکان با استفاده از نرم افزارهايی که در 
دسترس داريد، شکل موج انواع مدوالسيون ها را با پيام 

مربعی و سينوسی، بازسازی و مشاهده کنيد.   

۲۳ ـ۳ ـ الگوی پرسش 
کامل کردنی :

۱ــ در مدوالسيون فرکانس دامنٔه حامل ...... است و 
فرکانس حامل متناسب با ....... پيام تغيير می کند.

چهار گزينه ای:
۲ــ در مدوالسيون فاز ..... حامل متناسب با ....... 

پيام تغيير می کند.
۱) فرکانس ــ دامنٔه                   ۲) فازــ دامنٔه
۳) فاز ــ فرکانس                      ۴) دامنٔه ــ فاز

۳ ــ مدوالسيون دامنه، فركانس و فاز را تعريف كنيد. 
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۵′ ...................... ۱ ــ انتخاب   گرى ايستگاه را تعريف کند. 
۵′ ............... ۲ ــ اجزاى مدار انتخاب کننده ايستگاه را نام ببرد.
۳ ــ حساسيت را تعريف کند. .............................. ۱۰′
۱۰′ ............. ۴ ــ نحؤه افزايش ميزان حساسيت را توضيح دهد. 

   ۵    ــ تقويت کننده هاى زنجيره اى را شرح دهد و علل استفاده از آن را بيان 
۱۰′ ................................................ کند. 
۶   ــ بلوک دياگرام تقويت کننده هاى زنجيره اى را تشريح کند.....  ۱۰′
۱۰′ .................. ۷ ــ نويز را تعريف کند و منابع آن را نام ببرد. 
۱۰′ . ۸   ــ نسبت سيگنال به نويز را با ذکر مثال شرح دهد و محاسبه کند.  
۱۵′ ....... ۹ ــ ضريب تقويت يا گين ولتاژ، جريان و توان را شرح دهد.
۱۰′ ............... ۱۰ ــ گين تقويت کننده چند طبقه را محاسبه کند.
۱۰′ ............... ۱۱ ــ افت توان و ضريب تضعيف را تشريح کند.
۱۵′  .......... ۱۲ ــ اثر تغيير فرکانس بر روى راکتانس سلف را تشريح کند
۱۵′ ............ ۱۳ ــ     اثر تغيير فرکانس بر روى راکتانس خازن را شرح دهد

الکترونيکى  فيلترهاى  با  را  مکانيکى  فيلترهاى  و  کند  تعريف  را  فيلتر  ۱۴ ــ 
۱۰′ .......................................... مقايسه کند. 

۱۵ ــ فرکانس قطع، پهناى باند و ضريب کيفيت فيلترها را تعريف و محاسبه 
کند.................................................. ۱۵′
۱۰′ ......... ۱۶ــ فيلتر واقعى و فيلتر ايده آل را با يکديگر مقايسه کند.

۱۷ــ انواع فيلترها را از نظر عبور باند و کاربرد نام ببرد و مدار آن را ترسيم 
کند.................................................. ۶۰′

۱۸ ــ محاسبات سادٔه فيلترهاى ميان گذر، باالگذر، پايين گذر و حذف باند را 
انجام دهد............................................. ۶۰′
۱۹ ــ منحنى هاى پاسخ فرکانسى فيلترهاى عبور باند را از نظر تغيير مقدار
۶۰′ ...................   Q و RS مورد  تجزيه و تحليل قرار دهد. 
۲۰ ــ يک نمونه فيلتر کريستالى را رسم کند و کار آن  را شرح دهد. ..۱۰′

۲۱ ــ با استفاده از نرم  افزارهاى مولتى سيم يا مشابه آن، مـدارهـاى مدارها را 
۴۵′ ........................................ شبيه سازى کند.

۲۲ ــ در فـرايند اجـراى آموزش متناسب با شرايط و محتوى، آزمون هاى 
تشخيصى، تکوينى    و پايانى را پاسخ دهد...................... ۴۵′

۲۳ــ هدف هاى رفتارى در حيطٔه عاطفى که در فصل اول آمده است را در 
اين فصل نيز اجرا نمايد.

                    

فيـلـتـرهـا

هدف کلی
آموزش اصول کار انواع فيلترهای باالگذر، پايين گذر، ميان گذر و حذف باند.

فصل۴

هدف های رفتاری : در پايان اين فصل از فراگيرنده انتظار مى رود که :                                        زمان پيشنهادی   

       کل زمان اختصاص داده شده به فصل  : ۹ساعت آموزشی
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L C LC C LCL

پيشگفتار
مدارهاى هماهنگى و فيلترها از قسمت هاى اساسى مدارهاى 
راديويى  گيرنده هاى  و  فرستنده ها  در  زيادى  کاربرد  که  مخابراتى اند 
و  راديويى  ايستگاه  انتخاب  نحؤه  مباحث  به  فصل  اين  در  دارند. 
حساسيت گيرنده راديويى و همچنين به بررسى اجمالى اصول کار انواع 

فيلترها و موارد کاربرد آنها درگيرنده هاى راديويى مى پردازيم. 

۱ ـ۴ـ قابليت انتخاب ايستگاه
توانايى يک گيرنده راديويى جهت انتخاب فرکانس سيگنال مورد نظر 
از ميان ساير فرکانس هاى ناخواسته به سلکتيويته (selectivity) يا قابليت 
مدارهاى  از  راديويى  گيرنده هاى  در  است.  معروف  ايستگاه  انتخاب 
ترکيبى RLC به عنوان فيلتر براى انتخاب ايستگاه راديويى استفاده 
مدار انتخاب کنندٔه ايستگاه به صورت شکل ۱ ــ۴  مى کنند. معموالً 

است. به اين مدار، مدار هماهنگى (تشديد يا رزونانس) مى گويند. 

LR C

شکل ۱ ــ۴ ــ يک نمونه مدار هماهنگى RLC موازى 

شکل ۲ ــ۴ ــ يک تقويت کننده راديويى با مدار هماهنگى در ورودى و خروجى 

L C LC ورودى خروجى

مدار هماهنگى ورودى

RF تقويت کننده

مدار هماهنگى خروجى

۲ ـ۴ـ حساسيت گيرنده های راديويى
۱ ـ۲ ـ۴ ـ حساسيت (sensitivity) : توانايى يک گيرنده 
در ارتباط با دريافت حّداقل سيگنال ورودى را حساسيت گيرنده 
مى نامند. مقدار حساسيت گيرنده را بر مبناى ضعيف  ترين سيگنال 
سازد،  فراهم  را  استفاده اى  قابل  خروجى  بتواند  که  دريافتى 

RFتقويت کنندهRFتقويت کننده

شکل ۳ ــ۴ ــ اتصال تقويت کننده ها به صورت زنجيره اى به منظور افزايش حساسيت

اندازه گيرى مى کنند. 
يکى از عيوب گيرنده هاى AM کم بودن حساسيت آن است. 
هنگامى که به وسيلٔه يک گيرندٔه راديويى نتوانيم ايستگاه راديويى 
قوى را به خوبى دريافت کنيم، ايستگاه ضعيف نيز دريافت شدنى 

نخواهد بود. حساسيت چنين گيرنده اى بسيار کم است. 
تعداد  حساسيت،  افزايش  براى  مخابراتى  گيرنده هاى  در 
طبقات تقويت کننده RF را افزايش مى دهند    هر تقويت کنندهٔ راديويى 
معموالً داراى مدار هماهنگى در ورودى و خروجى است.با استفاده 
راديويى مورد نظر را   فرکانس  مى توان  هماهنگى  مدارهاى  اين  از 
انتخاب کرد.  در شکل ۲ ــ۴ يک  نمونه   تقويت کنندهٔ  RF با مدار 

هماهنگى در ورودى و خروجى نشان داده شده است. 

تقويت  کننده هاى  ـ    تقويت کننده های  زنجيره ای  :   ۲ ـ۲ ـ۴ 
 (cascade) زنجيره اى را تقويت کننده  هاى پشت سر هم يا کاسکاد
يـک  خـروجـى  زنجيره اى  کننده هاى  تقويت  در  مى نامند.  نيز 
تقويت کننده به ورودى طبقٔه بعد متصل مى شود. با استفاده از اين 
روش ميزان حساسيت گيرنده افزايش مى يابد. متناسب با شرايط 
مورد نياز، ممکن است تعدادى تقويت کننده به صورت زنجيره اى 
به هم متصل شوند. شکل ۳ ــ۴ يک نمونه تقويت کننده زنجيره اى 

دو طبقه را نشان مى دهد. 

اولين طبقهدومين طبقه

ورودى خروجى
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طبقه  چند  تقويت کننده  را  زنجيره اى  تقويت کننده هاى 
طبقه  يک  از  بيشتر  مجموع  در  ايـنکــه  بـــراى  مـى نـامند.  نيز 
مى توان  مدار  اين  از  استفاده  با  مى شود،  استفاده  تقويت کننده 
دور  خيلى  فواصل  از  که  را  راديويى  ضعيف  خيلى  سيگنال هاى 

ارسال مى شود دريافت و تقويت کرد. 
يکى از پارامترهاى مهم که باعث کاهش حساسيت تقويت کننده  
RF مى شود نويز است. معموالً نويز وارد سيستم شده و به همراه 

سيگنال اصلى تقويت مى شود. ضمن اين که نويز توليد شده در 
داخل سيستم نيز به آن افزوده مى شود. 

۳ ـ۴ـ نويز (Noise) و منابع آن
ايجاد  منابع  اشاره شد يکى از  همان طورکه در فصل اول 
است  ممکن  نويز  است.  نويز  مخابراتى  سيستم هاى  در  اختالل 
از منابع مختلفى توليد شود. بعضى از اين منابع طبيعى و بعضى 
نويز  طبيعى و  نويز  برق  رعد و  حاصل از  نويز  هستند.  مصنوعى 
ناشى از سيستم هاى جرقه زنى در اتومبيل و موتورهاى الکتريکى 

نويز مصنوعى است. 
سيگنال  توان  نسبت  نويز:  به  سيگنال  نسبت  ۱ ـ۳ ـ۴ ـ 
مورد نظر به توان نويز را Signal to Noise Ratio (SNR)  گويند  
بيشتر باشد، 
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مى دهند. هر قدر نسبت  
 
نشان S

N  
و به صورت   

يک   S
N

لذا  است.  مقاوم تر  نويز  تأثير  نظر  از  مخابراتی  سيستم 
شاخص مهم برای سيستم های مخابراتی محسوب می شود. برای 
کاهش نويز در طبقات تقويت کننده از فيلتر استفاده می کنند. اين 

فيلترها را حذف کنندٔه نويز يا Noise Canceller می نامند.
مثال ۱ـ۴

 ولتاژ خروجى يک تقويت کنندٔه RF برابر با ۰/۵ ولت و 
دامنٔه نويز خروجى آن ده ميلى ولت است. اگر مقاومت بار خروجى 
S را محاسبه کنيد. 

N
 
 
 

برابر با RL  باشد، نسبت سيگنال به نويز 
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(Gain) ۴ ـ۴ ـ ضريب تقويت يا گين
 نسبت ولتاژ، جريان يا توان خروجى به ولتاژ، جريان يا 
توان ورودى را در تقويت کننده ها ضريب تقويت يا گين ولتاژ، 
جريان يا توان مى نامند. در روابط ۱ ــ۴ تا ۳ ــ۴ رابطٔه ضريب 

تقويت ولتاژ، جريان و توان داده شده است. 
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در  طبقه  :  چند  تقويت کنندۀ  بهره  ضريب  ۱ ـ۴ ـ۴ ـ 
حاصل ضرب  از  بهره  ضريب  زنجيره اى،  تقويت کننده هاى 
رابطهٔ ۴ ــ۴ ضريب  مى آيد.در  دست  به  يکديگر  در  طبقات  گين 
در  و  جريان  تقويت  ضريب  ۵   ــ۴  رابطٔه  در  ولتاژ،  تقويت 
روابط  اين  است.در  آمده  توان  تقويت  ضريب  ۶ ــ۴  رابطٔه 
کل، ولتاژ  بهره  ١ضريب   GVT(Gain Voltage total )
کل،  جريان  بهرٔه  ضريب   GIT(Gain Intensity total)

GPT (Gain Power total) ضريب بهره توان کل است. 
  GVT=GV۱.GV۲.GV۳....GVN  ۴۴ــ
GIT = GI۱.GI۲.GI۳.....GIN     ۴۵ــ
GPT = GP۱.GP۲.GP۳.....GPN   ۴۶ــ 

مثال ۲ـ۴
 يک تقويت کنندهٔ کاسکاد سه طبقه داراى ضريب تقويت 
کل  توان  گين  است.   Gp۳=۱۰و  Gp۲=۵۰  ،Gp۱=۱۰۰ توان 

سيستم چه قدر است؟ 

١ــ در GVT ، حرف G مخفف Gain، حرف V مخفف Voltage و حرف T مخفف کلمه Total است.
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GPT = GP۱.GP۲.GP۳ پاسخ :   
GT=۱۰۰*۵۰*۱۰  

      GT  = ۵۰۰۰۰  
  مشاهده مى شود که عدد به دست آمده عدد نسبتاً بزرگى است.

۲ ـ۴ ـ۴ ـ افت توان (Power Loss) :در خطوط انتقال، 
خطوط  تلفنی  و مواردی  از اين قبيل،  هنگامی که انرژی  از نقطه ای  به  
نقطٔه  ديگر انتقال  می يابد، به دليل عواملی  مانند  مقاومت های  موجود 
در خط انتقال، مقداری از توان کاهش می يابد. اين کاهش توان 

را افت توان يا Power Loss می نامند. 
مسير  در  تقويت کننده ای  که  صورتی  در  شرايط،  اين  در 
و  نمی گيرد  صورت  مسيرانتقال  در  تقويتی  گونه  هيچ  عمالً  نباشد 

سيگنال تضعيف (Attenuation) می شود. 
۳ ـ۴ ـ۴ ـ ضريب تضعيف (Attenuation Factor)    :اگر 
توان خروجى از توان ورودى کمتر باشد نسبت توان ورودى به 
براى  تضعيف  ضريب  مى شود.  ناميده  تضعيف  ضريب  خروجى 
فيلترها، خطوط انتقال و … مورد استفاده قرار مى گيرد؛ مثالً اگر 
ضريب تضعيف ولتاژ مدارى برابر ۱۰۰۰ باشد معنى آن اين است 
که ولتاژ خروجى مدار به اندازه ۱۰۰۰ برابر تضعيف شده است. 

1  ولتاژ ورودى است. 

1000
به عبارت ديگر ولتاژ خروجى

مثال ٣ـ۴
تلفنى  خط  يک  در  شده  توليد  صوتى  توان  صورتيکه  در   
برابر با ۰/۰۰۰۱، (۴-۱۰)  وات باشد و در صورت انتقال اين توان به 
فاصله ۱۶ کيلومترى مقدار آن به ۰/۰۰۰۰۰۱،(۶-۱۰)  وات کاهش 

يابد، ضريب تضعيف مدار را به دست آوريد. 
          ___________ = ضريب تضعيف                     توان ابتدای خط

                      توان انتهاى خط    
پاسخ :

/    = ضريب تضعيف
/
0 0001

0 000001
 =۱۰۰  

کاهش  برابر   ۱۰۰ نسبت  به  خط  انتهاى  در  توان  يعنى 
يافته است. 

به  توجه  با  تضعيف،  ضريب  و  تقويت  ضريب  دادن  نشان 
به وجود  محاسبات  در  را  مشکالتى  هستند  بزرگى  اعداد  اينکه 
مى آورند. براى غلبه بر اين مشکالت از واحدهاى ديگرى از قبيل 

بل(Bell)  ۱و دسى بل(decibell) استفاده مى کنند. 

مقادير  روی  بر  فرکانس  تغيير  اثر  بر  مروری  ۵ ـ۴ ـ 
و   (inductive reactance) سلف  راکتانس 

(capacitive reactance) راکتانس خازن
ـ  ۴  ـ اثر تغييرات فرکانس بر روی سلف (XL )  :راکتانس  ـ      ۵        ۱
(مقاومت القايى) سلف به فرکانس کار مدار بستگى مستقيم دارد، 
تغذئه  منبع  فرکانس  مقدار  تدريجى  افزايش  با  که  به طورى 

شکل۴ــ۴، مقدار راکتانس سلف ( XL)  نيز بيشتر مى شود.

١ــ Bell نام دانشمند آلمانى است که استفاده از اين واحد را براى اولين بار توصيه کرد.  

X   = 2 π  f L

R

E
f

L

شکل ۴ ــ۴ ــ سلف در مدار متناوب

ــ۴)   ۷ ) راست  خط  معادله  با  مى توان  را   XL  افزايش  
مقايسه کرد. 
۷ ــ۴

با توجه به رابطٔه ۷ ــ۴ و منحنى شکل ۵   ــ۴ مشاهده مى شود 
با کاهش مقدار فرکانس مقاومت القايى سلف کمتر مى شود و جريان 
مدار زياد مى گردد و بالعکس با افزايش فرکانس، مقاومت القايى سلف 
افزايش و جريان مدار کاهش مى يابد (شکل۶ ــ۴). نمايش نمودار 

تغييرات فرکانس و اثر آن بر روى ولتاژ خروجى مدار است. 

X     =   2 π     f     L

Y    =   a      X

L

   ۱۰۰= ضريب تضعيف
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X Lf = 2 π  f    L I V R VO

X Lf = 2 π  f    L I V R VO

شکل ۵ ــ۴ ــ نمايش منحنى يک خط راست  و 
منحنى تغييرات XL بر اثر تغييرات فرکانس      

مقاومت القايى 

شکل ۶   ــ۴ ــ نمايش تغييرات فرکانس و اثر آن بر روى ولتاژ خروجى 

شکل ۷ ــ۴ ــ عملکرد سلف در ولتاژ Dc (f=۰)  مانند يک کليد بسته است.

L

R

E
f

L

R

E

VO

V   = E VoltsO

f
I = 0

شکل ۸      ــ۴ ــ عملکرد سلف در فرکانس زياد مانند يک کليد باز است. 

شکل ۹ ــ۴ ــ خازن در مدار متناوب

شکل ۱۰ ــ۴ ــ نمايش منحنى تغييرات تابع 
کسرى و مقايسه آن با رابطۀ راکتانس خازنى 

x ناحيۀ افزايش مقدار 

x ناحيۀ کاهش مقدار

مى توان نتيجه گرفت که سلف در فرکانس هاى کم به عنوان 
عمل  بسته  کليد  يک  به عنوان   DC ولتاژ  در  و  کم  مقاومت  يک 

مى کند (شکل ۷ ــ۴). 

سلف در فرکانس هاى خيلى زياد مشابه يک کليد باز عمل 
مى کند (شکل   ۸     ــ۴). 

ـ  ۵   ـ۴ ـ اثر تغيير فرکانس بر روی خازن   : در يک مدار   ۲
خازنی مانند شکل ۹ــ۴، مقاومت خازنی (عکس العمل خازنی ــ 
راکتانس)، با فرکانس مدار رابطٔه معکوس دارد. افزايش فرکانس 
باعث  و  می دهد  کاهش  را  مدار  خازنی  راکتانس  مقدار  مدار، 
کم شدن ولتاژ دو سر آن می شود. درصورتی که فرکانس کاهش 
يابد عمل عکس رخ می دهد و مقدار مقاومت خازنی و ولتاژ دو 
سر آن افزايش می يابد. رابطٔه ۸    ــ۴ و شکل ۱۰ــ۴ اين شرايط را 

نشان می دهد.

                                         y
ax

=
1    رابطٔه (۸     ــ۴)                               

a ,x y= = ⇒ =∞1 0

x y→∞⇒ =0
                 

                          

با رسم منحنى XC  به ازاى تغييرات فرکانس مى توان نتيجه 
گرفت که رفتار خازن در فرکانس هاى کم مشابه يک کليد باز است 

(شکل ۱۱ــ۴). 

X LY

X f
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C 2 π  f C
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X

X      =C
1

Y    =
a     X

1

2 π    f    C

a = 2 π  C

X = f

Y = X C

X Cf

Cf X
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شکل ۱۱ ــ۴ ــ عملکرد خازن در ولتاژDc (f=۰)   مانند يک کليد باز است. 

فرکانس هاى چند هرتز

شکل ۱۲ ــ۴ ــ عملکرد خازن در فرکانس زياد مانند کليد بسته است. 

ميل به مقادير بزرگ کاهش مى يابد

XCفرکانس هاى کم مقدار
خيلى بزرگ

به مقادير بزرگ
 ميل مى کند

باال  فرکانس  در  خازن  که  گفت  مى توان  ترتيب  به همين 
داراى راکتانس (مقاومت خازنى) کم است و مانند يک کليد بسته 
عمل مى کند.در شکل ۱۲ ــ۴ منحنى تغييرات  XC به ازاى افزايش 

فرکانس و عملکرد خازن در مدار نشان داده شده است. 

 کار با نرم افزار
قابل توجه مربى محترم

توصيه مى شود، با استفاده از نرم افزار مولتى سيم 
روى  فرکانس  تغيير  اثر  ديگر،  مشابه  نرم افزار  نوع  هر  يا 
مقاومت، سلف و خازن را شبيه سازى کنيد و به هنرجويان 

نشان دهيد. 

X Cf

C

R

E
f

R

E

f = 0

VO

OC V   = E VoltsI = 0

X C

f

C

R

E
f

R

E

VO

f

X C

f

C V   = 0 VoltsOI

X Cf

XCدر فرکانس هاى کم مقدار
خيلى کوچک است

با استفاده از ترکيب هاى مختلف از مقاومت و سلف و خازن 
مى توان محدوده ا ى از فرکانس  ها را در مدارهاى مخابراتى انتخاب 

يا حذف کرد که در اين صورت به اين مدارها فيلتر گويند. 
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خالصٔه عملکرد سلف و خازن در فرکانس هاى مختلف در جدول ۱ ــ۴ آمده است. 
جدول ۱ ــ۴ ــ خالصۀ عملکرد سلف و خازن در فرکانس هاى مختلف 

نمايش منحنى راکتانس سلفى جريان و  ولتاژ در مدار
منبع تغذيهقطعهمعادل قطعهمقاومت معادلراکتانس خازنى بر حسب فرکانس

F = ۰
XC = ۲πf  L

XL = ۰
سلف تقريباً اتصال کوتاه  مانند کليد بسته

XL = ۲πf   L

F = ∞
XL = ۲πf  L
XL → ∞

سلف تقريبًا مدار باز مانند کليد باز

F = ۰
CX

fC
=

π
1

2XC → ∞
خازن تقريبًا مدار باز مانند کليد باز

CX
fC

=
π
1

2

F = ∞
CX

fC
=

π
1

2XC = ۰
خازن تقريبًااتصال کوتاه مانند کليد بسته

LE

f = 0
f
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I = R
E V   = 0 VO

V   = 0 VO

بيشترين مقدار=
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I X L

V   = X    IOI = L

VO

متوسط

L

R

E V   = E VOI = 0

VO

I = 0 V   = E VO

f

بيشترين مقدار
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VO

V   = X    IOI = C

X C

متوسط

R

E

f = 0

OC V   = E VI = 0

VO

I = 0 V   = E VO
بيشترين مقدار

R

E C V   = 0 VOI

VO

I = R
E V   = 0 VO

f

بيشترين مقدار=
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شکل ۱۳ ــ۴ ــ  فيلتر مايعات و فيلتر الکترونيکى 

ب ــ فيلتر الکترونيکى (دو سيگنال خارج مى شود). 

الف ــ فيلتر مايعات 

FILTER

۶ ـ۴ ـ الگوی پرسش
کامل کردنی 

۱ــ توانايی يک گيرنده را در ارتباط با دريافت ...... 
سيگنال ورودی ..... گيرنده می نامند.

کوتاه پاسخ
را در يک بار معين (RL) بنويسيد. S

N
۲ــ رابطٔه 

صحيح يا غلط
۳ــ نسبت توان خروجی به توان ورودی، ضريب تضعيف 

ناميده می شود.      صحيح                 غلط 
چهارگزينه ای

 ۲۰ با  برابر  تلفنی  خط  ابتدای  در  صوتی  توان  اگر  ۴ــ 
ميلی وات و در انتهای خط به طول ۱۰km برابر ۰/۰۰۲ وات باشد 

ضريب تضعيف خط کدام است؟
۱۰۰ (۴          ۱۰  (۳      ۰/۱  (۲          ۰/۰۱ (۱

راديويى  ايستگاه  سيگنال  فرکانس  انتخاب گرى  ۵   ــ 
درگيرنده با چه مواردى اجرا مى شود؟ 

۶ ــ براى افزايش حساسيت گيرنده هاى راديويى چه اقدامى 
الزم است؟ 

۷ ــ نويز را تعريف کنيد و نسبت سيگنال به نويز را شرح 
دهيد.

در  را  توان  و  جريان  ولتاژ،  گين  به  مربوط  رابطٔه  ۸   ــ 
تقويت کننده هاى چند طبقه بنويسيد. 

۹    ــ راکتانس سلف به چه عواملى بستگى دارد؟ با کاهش 
فرکانس مقاومت القايى سلف چه تغييرى مى کند؟ 

۱۰     ــ افزايش فرکانس بر روى راکتانس خازنى چه اثرى 
دارد؟ شرح دهيد.

(Filters)   ـ   فيلترها ۷ ـ۴ 
فرکانس  مى توان  آنها  توسط  که  هستند  مدارهايى  فيلترها 
کرد.  انتخاب  فرکانس ها  ساير  ميان  از  را  معينى  فرکانسى  باند  يا 
فيلترهاى الکترونيکى از نظر نوع کار مشابه فيلتر هواى اتومبيل، 
فيلترآب و … هستند.در شکل ۱۳ ــ۴  مقايسٔه فيلترهاى الکترونيکى 

با فيلترهاى معمولى آمده است. 
در فيلترهاى معمولى مکانيکى براى صاف کردن مايعات، هوا 
و … از يک اليه نازک کاغذى، پارچه اى، پالستيکى و … استفاده 
مى کنند. در فيلترهاى الکترونيکى ترکيب اجزاى الکترونيکى از قبيل 
ـ الف يک  سلف، خازن مقاومت و … به کار مى رود. در شکل ۱۳ ــ۴ـ 
فيلتر مکانيکى، که براى جدا کردن مواد جامد از مايع به کار مى رود، 
ترسيم شده است. در اين فيلتر يک الئه پارچه اى منفذ دار نقش فيلتر 
را به عهده دارد و عمل جدا کردن مواد جامد از مايع را انجام مى دهد. 
در شکل ۱۳ ــ۴ــ  ب فرکانس هاى ورودى به فيلتر الکترونيکى، پنج 
فرکانس مختلف است که از ميان اين پنج فرکانس دو فرکانس انتخاب و 
جدا شده است. همان طورکه در شکل نشان داده شده است عمل فيلتر 

کردن توسط خازن، سيم پيچ و مقاومت صورت مى گيرد. 

جهت دانش آموزان عالقه مند 
با مراجعه به منابع مختلف قابل دسترس، اطالعات 
اثر فرکانس روى سلف و خازن به  دست  بيشترى را دربارهٔ 
آور يد. در صورت امکان تصاو ير با پسوند gif را بيابيد که به 
صورت پويا نمايى (تصوير متحرک) اين اثرها را نشان دهد. 
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Iout = 1 است.

2
  * Iin  ۰/۷۰۷  يا Iin 1  و جريان خروجى برابر

2
*Vin۰/۷۰۷يا Vin ۱ ــ هنگامى که توان خروجى نصف توان ورودى است، ولتاژ خروجى برابر

 :(Filter Band width)ـ     محدودۀ  فرکانسى فيلتر  ۴ ۷ـ  ۱ـ 
محدودهٔ  فرکانسى فيلتر عبارت  از مجموعٔه فرکانس هايى است که فيلتر 
مى تواند از خود عبور دهد. اين محدوده فرکانسى را پهناى باند يا 

پاسخ فرکانسى فيلتر مى نامند (شکل۱۴ ــ۴ ــ الف).
۲ ـ۷ ـ۴ ـ فيلتر ايده آل : فيلتر ايده آل فيلترى است که در 
خروجى آن دقيقاً فرکانس هاى معين و مورد نظر ظاهر مى شود. مثالً 
اگر قرار است فرکانس هايى را که در محدودٔه (باند) فرکانسى ۱۰۰ 
باشيم،  داشته  خروجى  در  دارد  قرار  کيلوهرتز   ۱۵۰ تا  کيلوهرتز 
دقيقاً اين فرکانس ها در خروجى به دست آيد؛ به طورى که اثرى از 
فرکانس هاى نزديک به اين مقادير در خروجى ظاهر نشود. در شکل 

۱۴ ــ۴ ــ ب منحنى پاسخ فرکانسى فيلتر ايده آل آمده است. 
۳ ـ۷ ـ۴ ـ فيلتر واقعى (Real filter): به علت استفاده از 
مقاومت، سلف و خازن در فيلترها نمى توانيم پاسخ فرکانسى ايده آل 
عمل  کليد  يک  مانند  نمى توانند  عناصر  اين  که  باشيم.چرا  داشته 
کنند و از عبور فرکانس هاى ناخواسته جلوگيرى به عمل آورند.
در اين حالت دامنٔه فرکانس هاى ناخواسته به تدريج کم مى شود تا 
به صفر مى رسد.در شکل۱۴ ــ۴ــ ج منحنى پاسخ فرکانسى فيلتر 

واقعى، ترسيم شده است. 
 :(Cut off frequency)۴ ـ۷ ـ۴ ـ فرکانس قطع فيلتر
فيلتر  قطع  فرکانس  را  فيلتر  خروجى  در  قبول  قابل  فرکانس  حد 
مى نامند. فيلترها با توجه به کاربرد و ساختمان مى توانند داراى يک، 
دو يا چند فرکانس قطع باشند. در فيلترهاى ايده آل فرکانس قطع 
ـ  الف  دقيقاً روى فرکانس مورد نظر قرار مى گيرد. در شکل ۱۴ ــ۴  ـ

فرکانس هاى قطع فيلتر ايده آل برابر با F۱  وF۲  است. 
در فيلترهاى واقعى ولتاژ خروجى به تدريج به حداکثر ولتاژ     
که  دارد  وجود  متعددى  نقاط  رو  اين  از  مى رسد،  صفر  يا  ورودى، 
مى تواند به عنوان فرکانس قطع فيلتر انتخاب شود. طبق تعريف در 
فيلترهاى واقعى، فرکانس قطع فيلتر عبارت از فرکانسى است که در 
آن فرکانس، تطابق توان صورت مى گيرد و نيمى از توان ورودى به 
ولتاژ  درصد   ۱ ۷۰/۷ معموالً  نقطه  اين  در  مى شود.  منتقل  خروجى 
ورودى در خروجى ظاهر مى شود. اين نقطه را نقطه نصف قدرت نيز 
مى نامند (شکل ۱۵ ــ۴). اين نقطه همان سطح ۳dB است. زيرا وقتى 

1 توان ورودى مى شود مقدار توان به اندازٔه ۳ 
2

توان خروجى برابر با  
دسى بل کاهش مى يابد. در شکل ۱۵ــ۴ محور عمودی سمت راست 

برحسب درصد و محور عمودی سمت چپ برحسب dB است. 

شکل ۱۴ ــ۴ ــ پاسخ فرکانسى 
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شکل ۱۵ ــ۴ ــ فرکانس قطع فيلتر واقعى
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چگونگی به دست آوردن فرکانس قطع و پهنای باند 
در کتاب آزمايشگاه به تفصيل آمده است.

بهره توان، ولتاژ، جريان يا ضريب تضعيف را در 
 مدارهاى مختلف برحسب دسى بل بيان مى کنند.

          ( ) ( )V P
in in

V PA dB log ,A dB log
V P

= =0 020 20

۵      ـ۷ ـ۴ ـ انواع فيلترها از نظر کاربرد : فيلترها از نظر کاربرد 
به چهار گروه زير تقسيم بندى مى شوند. 

(Low Pass Filter ) LPF ـ فيلتر پايين گذ ر الفـ 
    فيلتر پايين گذر فيلترى است که اجازه مى دهد فرکانس هايى 
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شکل ۱۷ ــ۴ ــ فيلترهاى باال گذر

الف ــ پاسخ فرکانسى فيلتر باال گذر 

RL ب ــ فيلتر باال گذر RC ج ــ فيلتر باال گذر

ورودى H P Fخروجى
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باند عبورى

الف ــ پاسخ فرکانسى فيلتر پايين گذر 
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ورودى 
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شکل ۱۶ ــ۴ ــ فيلتر پايين گذر 

 RC ج ــ فيلتر پايين گذر    RL ب ــ فيلتر پايين گذر

L

f R VOC

R

f VO

مطرح  قطع  فرکانس  عنوان  به  که  معينى،  مقدار  تا  صفر  حد  از  را 
مى شود، از خود عبور دهد. در شکل ۱۶ ــ۴ ــ الف پاسخ فرکانسى 
اين فيلتر را مشاهده مى کنيد. در شکل ۱۶ ــ۴ ــ ب و ج دو نوع 

مدار فيلتر پايين گذر RL و RC ترسيم شده است. 
در مدار شکل ۱۶ ــ۴ ــ ب در حالتى که فرکانس ورودى 
فرکانس،  صفر است، سيم پيچ اتصال کوتاه مى باشد. با افزايش 
مقدار XL  نسبت به R افزايش مى يابد. بدين ترتيب مقدار امپدانس 
کم شدن  با  مى شود.  کم  مدار  جريان  و  مى يابد  افزايش  مدار  کل 
کاهش  است  خروجى  ولتاژ  که   R مقاومت  سر  دو  ولتاژ  جريان، 
مى يابد. با افزايش تدريجى فرکانس، به نقطه اى مى رسيم که مقدار

  XL آن قدر زياد مى شود که تقريباً تمام ولتاژ ورودى در دو سر  XL

افت مى کند و ولتاژى به خروجى مدار نمى رسد. فرکانسى را که 
در آن فرکانس مقدارXL=Rمى شود فرکانس قطع فيلتر پايين گذر 
مى نامند و آن را با Fc نشان می دهند. فرکانس قطع از رابطٔه ۹ــ۴ 

قابل محاسبه است.
  L

RX R L R
L

= ⇒ ω = ⇒ω =
  

 RL ۹ ــ۴ فـرمـول مـحـاسـبـه فـرکـانـس قـطـع فـيـلـتر

 
C

RF
L

=
π2

 ( L.P.F)پايين گذر
تحليل مدار شکل ۱۶ ــ۴ ــ ج در قسمت خودآزمايى به عهدٔه 
 RC فراگيران گذاشته شده است.مقدار فرکانس قطع فيلتر پايين گذر

از رابطٔه زير محاسبه می شود:

ب ــ فيلتر باال گذر HPF (High Pass Filter): اين  
فيلترها از فرکانس معينى به باال را از خود عبور مى دهند. اصول 
کار و ساختمان فيلترهاى باال گذر مشابه فيلترهاى پايين گذر است. 
با اين تفاوت که خروجى هاى مدار جابه جا شده است. در شکل 
۱۷ ــ۴ ــ ب فيلتر RL باال گذر را مالحظه مى کنيد. خروجى اين 

مدار از دو سر XL(دو سرسلف) دريافت شده است. 
ـ۴ ــ ج فيلتر باال گذر RC ترسيم شده است.  در شکل ۱۷ـ 
 R خروجى اين مدار برخالف فيلتر پايين گذر از دو سر مقاومت

دريافت شده است. 
با  را  ۱۷ ــ۴  شکل  مدارهاى  مطلب،  بهتر  درک  براى 
مدارهاى شکل ۱۶ ــ۴ مقايسه کنيد. فرکانس قطع فيلتر باال گذر 

مشابه فيلترهاى پايين گذر است (شکل۱۷ــ۴ــ الف). 

(L.P.F )RC فرمول محاسبه فرکانس قطع فيلتر

CF
RC

=
π
1

2

   

R

f VOL

C

R VO

خروجى
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B P FINPUT OUTPUTورودى خروجى

کار با نرم افزار
قابل توجه مربى محترم

افـزار  نـرم  از  اسـتـفـاده  مـى شـود،بـا  تـوصـيـه   
براى  و  کنيد  شبيه سازى  را  فيلترها  انواع  سيم،  مولتى 

هنرجويان به نمايش در آوريد. 

 :(Band Pass Filters)  BPF ميان گذر  فيلترهاى  ــ  ج 
فيلترهاى ميان گذر فيلترهايى هستند که اجازه عبور باند فرکانسى معينى 
را مى دهند. اين فيلترها را فيلترهاى عبور باند نيز مى نامند. در فيلترهاى 

ميان گذر از مدارهاى رزونانس  سرى و موازى استفاده مى شود. 

ولتاژ  مى شود  مالحظه  ۱۸ ــ۴  شکل  در  که  همان طور 
مى شود. دريافت  موازى  رزونانس  مدار  سر  دو  از  خروجى 
خازن  و  کوتاه  اتصال  به صورت  سيم پيچ  پايين  فرکانس هاى  در 
به صورت اتصال باز عمل مى کند و ولتاژ خروجى صفر مى شود. 
فرکانس هاى باال، خازن به صورت اتصال کوتاه و سيم پيچ  در 
به صورت اتصال باز عمل مى کند و ولتاژ خروجى صفر مى شود. با 
توجه به اينکه امپدانس مدار رزونانس موازى در حالت رزونانس 
خواهيم  خروجى  در  را  ولتاژ  بيشترين  است  ماکزيمم  (تشديد) 
داشت. به عبارت ديگر در حالت رزونانس، ولتاژ خروجى تقريباً 
برابر با ولتاژ ورودى خواهد بود. زيرا سلف و خازن از مدار 
قطع شده اند و مانند مدار باز عمل مى کنند و ولتاژ دو سر آنها با 

ولتاژ  منبع ورودى برابر مى شود. 

شکل ۱۸ ــ۴ ــ فيلتر ميان گذر
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الف ــ رفتار مدار در فرکانس هاى کم، سلف مانند کليد بسته عمل مى کند و باعث کاهش ولتاژ خروجى مى شود.

ب ــ رفتار مدار در فرکانس هاى زياد، خازن مانند کليد بسته عمل مى کند و باعث کاهش ولتاژ خروجى مى شود.

زنى
خا

زياد
س 

رکان
با ف

بع 
من

زياد
س 

رکان
با ف

بع 
من

د ــ فيلتر ميان گذر  

فرکانس رزونانس    

E V   = 0 VoltsOX C X L

f = 0

R

E
f

C L VO

R

E
f

C L VO

f 1 f 2f r

[dB]

0dB

-3dB

Vmax = 100%

70.7%
50%

Vo
Vi

20 log Vo
Vi

[%]

f

Vo=Vi

f
f r

f
f r

VO V i

VO

/

V i/

R

E
f

C L VO

R

E V   = 0 VoltsOX C X L

f

سلفى خازنى

ج ــ پاسخ فرکانسی



٧٤

شکل ۱۹ ــ۴ ــ نحوۀ به دست آوردن فرکانس قطع در فيلترهاى ميان گذر

الف ــ نقطه حداکثر را به دست مى آوريم 

ب ــ نقاط db  ۳- را تعيين مى کنيم

ج ــ از نقاط A و B به محور افقى عمود مى کنيم و پهنای باند را به دست می آوريم

فرکانس قطع پايين فرکانس قطع باال

 الف ــ فيلتر حذف باند 

شکل ۲۰ ــ۴ ــ فيلتر حذف باند

ب ــ پاسخ فرکانسى
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باندعبور

در فرکانس تشديد (رزونانس  ) مدار داراى خاصيت اهمى 
است و ولتاژ خروجى ماکزيمم است. 

درفرکانس  ميان گذر)  (فيلتر  موازى  رزونانس  مدار  در 
رزونانس مقاومت سلفى (XL ) و مقاومت خازنى (XC ) با هم برابر 
است (XL=XC ) و مقاومت ظاهرى معادل LC موازى خيلى بزرگ 

(کليد باز) است و به سمت بى نهايت ميل مى کند. 
براى  ميان گذر:  فيلتر  قطع  فرکانس هاى  تعيين  طرز 
دست  در  با  ابتدا  ميان  گذر  فيلتر  قطع  فرکانس  آوردن  به دست 
داشتن منحنى پاسخ فرکانسى، فرکانس حدا کثر خروجى را که در 
Fr  به دست مى آيد، مشخص مى کنيم (شکل ۱۹ ــ۴ ــ الف). سپس  

درصد   ۵۰ يا  ورودى  ولتاژ  درصد   ۷۰/۷ همان  که   ،-۳ dB حد
توان ورودى است را تعيين مى کنيم (شکل ۱۹ ــ۴ ــ      ب) و خطى 
موازى محور فرکانس ها مى کشيم (شکل ۱۹ ــ۴  ــ ج)، اين خط در 
دو نقطه A و B منحنى پاسخ فرکانسى را قطع مى کند. از اين دو 
نقطه بر محور افقى عمود مى کنيم. فرکانس F۱ فرکانس قطع پايين 
و فرکانس F۲  فرکانس قطع باالى فيلتر ميان گذر است. فاصله F۱ و 
 Low )FL را با  F۱ پهناى باند فيلتر را تشکيل مى دهد. فرکانس F۲

ــ کم) و فرکانس F۲  را با FH (زياد ــ High ) نيز نشان می دهند.

د ــ  فيلترحذف باند
 :(Band Reject Filter ــNotch filter) BRF

فيلترهاى حذف باند فيلترهايى هستند که باند معينى از فرکانس را 
فيلترهاى  مشابه  کار،  نحؤه  نظر  از  فيلترها  اين  مى کنند.  حذف 
ميان گذرند. تنها تفاوت بين آنها نحؤه دريافت خروجى است. در 
شکل ۲۰ ــ۴ ــ الف يک نمونه فيلتر حذف باند و در شکل ۲۰ ــ۴  ــ ب 

پاسخ فرکانسى آن ترسيم شده است.

همان طور که مالحظه مى شود، در فرکانس  Fr  مدار رزونانس 
جريان  و  مى کند  عمل  زياد  امپدانس  يک  صورت  به  موازى   LC
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کمى  بسيار  ولتاژ  خروجى  در  که  مى کند  محدود  آن قدر  را  مدار 
در  بگيريم.  نظر  در  صفر  را  آن  عمالً  مى توانيم  که  مى شود  ظاهر 
فرکانس هاى خيلى پايين، سيم پيچ به صورت اتصال کوتاه و خازن 
به صورت اتصال باز عمل مى کند، در اين حالت تمام ولتاژ ورودى 
در خروجى ظاهر مى شود. در فرکانس هاى باال، خازن اتصال کوتاه 
مى شود و سلف به صورت اتصال کوتاه عمل می کند، در اين حالت 

تمام ولتاژ ورودى به خروجى مى رسد. 
۶    ـ۷ ـ۴ـ  انواع فيلترهای ميان گذر و حذف باند: فيلترهاى 
ميان گذر و حذف باند را از نظر نحؤه بستن مدار به  دو دسته سرى 

و موازى تقسيم مى کنند.
هماهنگى  مدار  سرى: در صورتى که  فيلترهاى  الف ــ 
به صورت سرى با خروجى قرار گيرد، نوع فيلتر را سرى مى گويند. 
فيلترهاى سرى، خود بر دو نوع فيلتر سرى با مدار رزونانس سرى 
باند)  (حذف  موازى  رزونانس  مدار  با  سرى  فيلتر  و  (ميان گذر) 
ـ الف فيلتر ميان گذر سرى با مدار  تقسيم مى شود. در شکل ۲۱ ــ۴ ـ
رزونانس سرى و در شکل ۲۱ــ۴ ــ ب فيلتر حذف باند سرى با مدار 

رزونانس موازى ترسيم شده است. 

شکل ۲۱ ــ۴ ــ انواع فيلترهاى سرى 

ب ــ فيلتر حذف باند سرى با مدار رزونانس موازى 

الف ــ فيلتر ميان گذر سرى با مدار رزونانس سرى 
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در مدارهاى گيرندٔه  راديو، اغلب از فيلترهاى ميان گذر با مدار 
رزونانس موازى استفاده مى شود. اين فيلترها به منظور انتخاب باند 
فرکانس معينى در طبقات مختلف گيرنده به کار مى رود. درشکل 

۲۲ ــ۴ يک نمونه مدار عملى فيلتر ميان گذر را که در گيرندٔه راديو 
استفاده مى شود مالحظه مى کنيد. خازن و سيم پيچ در اين فيلتر ثابت 
و هسته سيم پيچ قابل تغيير است. با تنظيم هستٔه سيم پيچ مى توان 

فرکانس رزونانس فيلتر را روى مقدار معّينى تنظيم کرد. 

شکل ۲۲ ــ۴ ــ يک نمونه فيلتر عملى قابل استفاده در مدار راديو 
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هستۀ  قابل تنظيم 

خروجى

ورودى

رزونانس به صورت  مدار  موازى: اگر  فيلترهاى  ب ــ 
موازى با خروجى قرار گيرد فيلتر موازى شکل مى گيرد. فيلترهاى 
موازى در دو نوع فيلتر ميان گذر با مدار رزونانس موازى شکل 
شکل  سرى  رزونانس  مدار  با  باند  حذف  فيلتر  و  الف  ۲۳ ــ۴ ــ 
مشابه  موازى  فيلترهاى  کار  اساس  مى شود.  تقسيم  ب  ۲۳ ــ۴ ــ 

فيلترهاى سرى است. 

ب ــ فيلتر حذف باند   موازی با   مدار رزونانس سرى 
شکل ۲۳ ــ۴ ــ انواع فيلترهاى موازى 

الف ــ فيلترميان گذر موازى با مدار رزونانس موازى
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نمايش نرم افزاری
توصيه  مى شود، با استفاده از نرم افزار مولتى سيم، 
انواع فيلترهاى ميان گذر و حذف باند را شبيه سازى نماييد 

و براى هنرجويان نمايش دهيد.
شکل ۲۴ ــ۴ ــ پاسخ فرکانسى مدار رزونانس موازى با Q هاى متفاوت
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حد ۳ دسی بل

۷ ـ۷ ـ۴ ـ مشخصه های فيلتر ميان گذر:  به طور کلى براى 
فيلترهای ميان گذر سه مشخصه به شرح زير تعريف مى شود: 

Fr  الف ــ فرکانس رزونانس
Bw   ب ــ پهناى باند
Q  ج ــ ضريب کيفيت

 :(Resonance Frequency) ـ فرکانس رزونانس الفـ 
قابل  ۱۰ ــ۴  رابطه  از  ميان گذر  فيلترهاى  رزونانس  فرکانس 

محاسبه است. 
 rF

LC
=

π
1

2 ۱۰ــ۴   

ـ پهناى باند (Band Width): پهناى باند فيلتر ميان گذر  بـ 
فاصله بين فرکانس هاى قطع باال و قطع پايين است. 

BW= F۲-F۱  ۴۱۱ ــ
 ،BW=   باند FL،پهناى  =  F۱ پايين=  قطع  فرکانس   

  FH=F۲=فرکانس قطع باال
۱۹ ــ۴  شکل  طبق  ترسيمى  طريق  از  باند  پهناى  مقدار 

به دست مى آيد. 
مثال ۴ـ۴

باال  قطع  فرکانس  که  صورتى  در  گذر  ميان  فيلتر  يک  در   
برابر با ۶۱۰ کيلوهرتز و فرکانس قطع پايين برابر با ۵۸۰ کيلوهرتز 

باشد، پهناى باند را به دست آوريد.              
                                              

 BW= F۲-F۱        BW= ۶۱۰-۵۸۰      
پاسخ :

            

BW=۳۰KHz

ـ ضريب کيفيت Q (Quality Factor): اين   جـ 
ضريب ميزان تيزى منحنى مشخصه و پهناى باند را تعيين مى کند. 

بين مقدار Q، پهناى باند و Fr  رابطٔه ۱۲ ــ۴ برقرار است: 

  rFQ
BW

= ۱۲ ــ۴  

Q کيفيت  =  ضريب   ، Fr = رزونـانـس   فـرکـانـس   
 BW = پهناى باند 

هر قدر ضريب Q کمتر شود پهناى باند بيشتر مى شود. در 
فرکانس  يک  با  موازى  رزونانس  مدار  يک  منحنى  ۲۴ ــ۴  شکل 
مدار   Q مقدار  است.  شده  رسم  متفاوت   Q مقادير  و  رزونانس 
رزونانس بستگى به مقدار مقاومت اهمى مدار دارد. در اين شکل 
محور افقى برحسب فرکانس و محور قائم بر حسب درصد بهره 

ولتاژ درجه بندى شده است. 

مدار  در  سری:  رزونانس  مدار  در   Q مقدار  ۸ ـ۷ ـ۴ ـ 
مقدار  است.  شده  رسم  سرى  رزونانس  مدار  يک  ۲۵ ــ۴  شکل 
Q اين مدار بستگى به مقاومت سرى آن دارد و از رابطه ۱۳ ــ۴ 

قابل محاسبه است.

⇒⇒ ⇒
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LXQ
R

=              ۱۳ ــ۴                                                       
Q   = کيفيت  ضريب   ، XL  = سلفى               راکتانس 
R =مقاومت اهمى سرى با سيم پيچ                    

شکل ۲۵ ــ۴ــ مدار رزونانس سرى 

RE
f

VO

C L

مثال ۵ـ۴
و     XL=۱۰KΩمقدار ۲۵ ــ۴  شکل  مدار  در  که  صورتى  در   

مقدار R=۱۰۰Ω  باشد مقدار Q را به دست آوريد. 

 LXQ
R

= پاسخ :  

  Q =
10000

100
 ⇒   Q=۱۰۰  

rFBW به جاى Q مقدار آن را در رابطه 
Q

= اگر در رابطٔه  
۱۳ ــ۴ قرار دهيم، داريم:

LXQ
R

=  ، rFBW
Q

= ، r

L

FBW
X / R

=  
 

r

L

F .RBW
X

=

 
۱۴ ــ۴ 

 R↑→ BW↑→ Q ↓
                                   

 

شکل ۲۶ ــ۴ ــ اثر مقاومت R روى Q در مدار رزونانس سری

f

f r

R = 100
R = 50

R = 10

R = 20

AV 

با  که  مى بينيم  دهيم  قرار  توجه  مورد  را  ۱۴ ــ۴  رابطٔه  اگر 
زياد شدن مقاومت اهمى سيم پيچ  ،  مقدار Q کم و مقدار پهناى باند 
زياد مى شود. شکل ۲۶ ــ۴ مقدار Q را در مدار رزونانس سرى با 

مقادير متفاوت R نشان مى دهد. 

۹ ـ۷ ـ۴ ـ مقدار Q در مدار رزونانس موازی : مقدار Q در 
مدار رزونانس موازى بستگى به مقاومت موازى مدار دارد. مقدار 

Q در مدار شکل ۲۷ ــ۴ از رابطٔه ۱۵ ــ۴ قابل محاسبه است. 

P
P

L

RQ
X

=
1 رابطٔه ۱۵ ــ۴                                   

R↑→ BW ↓→ Q ↑                                   

۱ ــRP  به معنى مقاومت موازى است و از Paralel گرفته شده است. 

شکل ۲۷ ــ۴ ــ مدار رزونانس موازى

مقاومت داخلى 
منبع

LRC VO

I

E

P

f

r

اگر در رابطٔه پهناى باند مقدار QP را قرار دهيم خواهيم 

                                               r

P

FBW
Q

=   P

L

RQP
X

= داشت:                            

 r r L

P L P

F F .XBW ,BW
R / X R

= = ١٦ــ٤ 
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اگر هنگام پرسيدن سؤالى، در مورد سؤال خوب 
فکر کنيد، مى توانيد با اعتماد به نفس و به طور دقيق سؤال 

خود را مطرح کنيد و جواب منطقى دريافت نماييد. 

شکل ۲۸ ــ۴ ــ ساختمان داخلى، شماى فنى و شکل ظاهرى کريستال 
ب ــ  شکل ظاهرى  چند نمونه کريستال 

الف ــ ساختمان داخلى و شماى فنى کريستال

شماى فنى

NTK
11.0592

MHz

ديسک کوارتز

الکترود فلزى

جدا کنندۀ پايه ها

 پين هاى اتصال 

 پوشش فلزى

فرکانسرزونانس
کريستال  

از مقاومت اهمى سرى سلف صرف نظر شده است 
اگر بخواهيم اين مقاومت را در نظر بگيريم سلف به مدار 
 RL تبديل مى شود که بايد R L RL سرى 

معادل   RP سپس  و  نمود  تبديل  موازى   RL به  را  سرى 
موازى رامحاسبه کرد. بنابراين به علت پيچيدگى از طرح 

اين محاسبات خوددارى شد. 

به اثر ناشی از فشار برای توليد بارهای الکتريکی، 
اثر پيزوالکتريک می گويند.

با بررسى رابطهٔ  ۱۶ ــ۴ و شکل ۲۴ــ ۴ــ الف در مى يابيم 
که در مدار رزونانس موازى با افزايش مقدارRP  مقدارQP  زياد و 
پهناى باند مدار کم مى شود. در مدارهاى راديو براى افزايش پهناى 

باند مقدار RP  را کاهش مى دهند. 

(Crystal filter) ۸       ـ۴ ـ فيلترهای کريستالى
روش ديگرى براى کنترل فرکانس در مدارهاى رزونانسى 
استفاده از کريستال کوارتز (quartz crystal) است. کوارتز، يک 
ماده با اثر  پيزوالکتريک (Piezoelectric effect) است، که هرگاه 
انرژى الکتريکى دريافت کند آن را به انرژى مکانيکى تبديل مى کند 
و بالعکس انرژى مکانيکى را به سيگنال الکتريکى تبديل مى کند.
کريستال کوارتز تمايل دارد که در فرکانس تشديد خود نوسان کند، 
که مقدار فرکانس رزونانس از مشخصات فيزيکى آن تعيين مى شود. 
به همين منظور ضخامت کريستال تعيين کننده اصلى نقطه رزونانس 
است. در شکل ۲۸ ــ۴  ساختمان داخلى و شماى فنى آن نشان 
داده شده است. براى تعيين مشخصات کريستال الزم است به برگٔه 

اطالعات (Data Sheet) کريستال مراجعه کنيد. 

در  کار  براى  کوارتز  (ديسک)  شکل  دايره اى  صفحٔه 
فرکانس هاى باال نازک است. در هر طرف صفحه (ديسک) يک 
الکترود فلزى تماس دارد. هرگاه يک ولتاژ متناوب ac به دو سر 
ارتعاش  اين  درمى آيد.  ارتعاش  به  کريستال  شود  اعمال  الکترود 
حالت  اين  در  و  مى شود  انجام  کريستال  رزونانس  فرکانس  در 
کريستال سيگنالى توليد مى کند که فرکانس آن با فرکانس تشديد 

برابر است. 
کريستال مى تواند در مدارهاى فرکانس باال به راحتى کار 
کند و جايگزين مدارهاى رزونانس سرى و موازى RLC شود و 
ُحسن آن پايدارى فرکانس و ضريب کيفيت باالى آن است. مدار 
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معادل کريستال کوارتز را مى توان با يک ترکيب سرى و موازى 
RLC مطابق شکل (۲۹ ــ۴) نشان داد. 

R

C

L

C

S

S

S
P

پايه ها  خازنى  ظرفيت   CP  
که با مدار رزونانس سرى به 
صورت موازى قرار مى گيرد.

شکل ۲۹ ــ۴ ــ مدار معادل کريستال کوارتز

  مدار معادل
رزونانس سری

برای هنرجويان عالقه مند
برای کسب اطالعات بيشتر مى توانيد به برگٔه اطالعات 
(Data Sheet) انواع کريستال ها از جمله کريستال های سه پايه 
مراجعه کنيد و ساير مشخصات کريستال را استخراج نماييد.

از سايت AllDatasheet.com کمک بگيريد.

۹ ـ۴ ـ الگوی پرسش
تشريحی و محاسباتی

۱ ــ فيلتر مکانيکى را با فيلتر الکترونيکى مقايسه کنيد. 
۲ ــ فيلتر ايده آل و فيلتر واقعى را تعريف کنيد و منحنى پاسخ 

فرکانسى آنها را با هم مقايسه کنيد. 
۳ ــ فرکانس قطع فيلتر را تعريف کنيد و نحؤه محاسبه آن 

را بنويسيد. 
۴ ــ فيلترهاى پايين گذر و باال گذر RL و RC را شرح دهيد 

و نحؤه محاسبه فرکانس قطع آنها را بنويسيد. 
کار  طرز  و  کنيد  رسم  سرى  ميان گذر  فيلتر  نمونه  دو  ۵      ــ 

آن را بنويسيد. 
۶      ــ ضريب کيفيت را تعريف کنيد. 

۷ ــ در يک مدار رزونانس سرى اگر مقدار Rsکاهش يابد، 
چه تأثيرى روى پاسخ فرکانسى مى گذارد؟ شرح دهيد.

مدار  معادل  مقاومت  رزونانس موازى  مدار  ۸      ــ در يک 

XL=۱۰kΩ ، RP=۱۰۰kΩ  و Fr=۵۰۰kHz  است.
الف ــ مقدار BW و Q اين مدار چقدر است؟ 

ـ اگر مقدار  RP را به ۱/۵ برابر افزايش دهيم چه تغييرى  بـ 
در مدار پديد مى آيد؟ با استفاده از محاسبات شرح دهيد.

۹    ــ کاربرد کريستال کوارتز را بنويسيد. 
۱۰    ــ مزيّت استفاده از کريستال کوارتز را بنويسيد.

چهارگزينه ای 
۱۱ــ فيلتر شکل ۳۰ــ۴ از نوع .... باند.... است.

۱) عبورــ موازی           ۲) حذف ــ سری        
۳) حذف ــ موازی        ۴) عبورــ سری 

شکل ۳۰ ــ۴

L C Rp

R1

E

يـابـد  افـزايـش   RP اگـر  ۳۱ــ۴  شـکل  فيـلتر  در  ۱۲ــ 
مقدار Q ..... می شود و BW..... می يابد.
۱) زياد ــ کاهش       ۲) زياد ــ افزايش
۳) کم ــ افزايش         ۴) کم ــ کاهش

L

C

R

VoE

شکل ۳۱ ــ۴

از طرّاحان محترم سؤاالت آزمون ها تقاضا مى شود 
از مباحث « جهت دانش آموزان عالقه مند  » و موارد مرتبط 
با «  خالقيت و ابتکار  » و «  زندگى نامه دانشمندان  » تحت هيچ 

شرايطى سؤال طرح ننماييد.
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نوسان ساز  مدار  در  نوسان ها  فرکانس  محاسبٔه  به  مربوط  فرمول هاى  ۱۳ــ 
١٠′ .................................. کول پيتس را بنويسد.  
۱۴ــ مدار نوسان ساز کالپ را با توجه به اصول نوسان سازى تشريح کند.
٣٠′ ..................................................   

۱۵ــ فرمول هاى مربوط به محاسبٔه فرکانس نوسان ها در مدار نوسان ساز کالپ 
١٠′ .......................................... را بنويسد.  
۱۶ــ مدار نوسان ساز پل   وين را با توجه به اصول نوسان سازى تشريح کند.
٣٠′ ..................................................   

۱۷ــ نوسان ساز موج مربعى (مولتى ويبراتور) را با ترانزيستور و آى سى ۵۵۵ 
٩٠′ .......................................... شرح دهد.  
٢٥′ .... ۱۸ــ اصول کار يک نوع نوسان ساز کريستالى را شرح دهد.  

 ٢٥′ ...... ۱۹ــ اصول کار يک نوع نوسان ساز VCO را شرح دهد.
۲۰ــ بـا استفاده از نـرم افـزارهـاى مولتى سيم يا مشابه آن مدارهاى شبيه سازى 
شدٔه نوسان سازها را مشاهده کند و درصورت امکان آن مدارها را شبيه سازى 

کند.  ................................................... 
به    آزمون هاى  محتوا،  و  شرايط  با  متناسب  آموزش  اجراى  فرايند  در  ۲۱ــ 

تشخيصى، تکوينى و پايانى پاسخ دهد. .......................... 
۲۲ــ هدف هاى رفتارى در حيطٔه عاطفى که در فصل اول آمده است را در 

 .................................... اين فصل نيز اجرا نمايد. 

١٠′ ...................... ۱ــ اصول نوسان سازى را تعريف کند.
۲ــ انواع نوسان ساز را از نظر توليد شکل موج نام ببرد.......... ′١٠ 
۳ــ نيازهاى اوليه را براى نوسان سازى شرح دهد. ............. ′٢٥
١٠′ ..................... ۴ــ اصل بارک هاوزن را توضيح دهد. 

۵  ــ نحؤه توليد نوسان ها را در نوسان سازها از لحظه کليد  زنى تا پايدار شدن 
۲۵′ ................................. نوسانات توضيح دهد.  
١٥′ .. ۶  ــ انواع نوسان سازها را از نظر مدار توليدکنندهٔ فرکانس نام ببرد.  

۷  ــ انواع نوسان سازهاى LC  و RC (پل وين) را از نظر شبکه فيدبک نام 
١٥′ .............................................. ببرد.  

تشريح  نوسان سازى  آرمسترانگ را با توجه به اصول  نوسان ساز  مدار  ۸    ــ 
کند.  ............................................... ′٣٠

نوسان ساز  مدار  در  نوسان ها  فرکانس  محاسبه  به  مربوط  فرمول هاى  ۹ــ 
١٥′ ................................ آرمسترانگ را بنويسد.  

۱۰ــ مدار نوسان ساز هارتلى را با توجه به اصول نوسان سازى تشريح کند.   .
٣٠′......................................................

نوسان ساز  مدار  در  نوسان ها  فرکانس  محاسبٔه  به  مربوط  فرمول هاى  ۱۱ــ 
١٥′ .................................... هارتلى را بنويسد.  

تشريح  نوسان سازى  اصول  به  توجه  با  را  کول پيتس  نوسان ساز  مدار  ۱۲ــ 
کند.  ............................................... ′٣٠

                    

نوسان سازها

هدف کلی
 تحليل سادۀ اصول نوسان سازی و انواع نوسان سازها

فصل۵

هدف های رفتاری : در پايان اين فصل از فراگيرنده انتظار مى رود که :                                        زمان پيشنهادی   

       کل زمان اختصاص داده شده به فصل  : ۱۲ساعت آموزشی

۹۰′
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پيشگفتار
نسبتاً  کاربرد  که  هستند  ويژه اى  مدارهاى  نوسان سازها 
گسترده اى در مدارهاى مخابراتى دارند. بدون نوسان سازها ارسال 
يا  نوسان سازها  نيست.  امکان پذير  راديويى  پيام هاى  دريافت  و 
مولدهاى شکل موج، در دستگاه هايى نظير مولتى مترهاى ديجيتالى، 
وسايل  و  رايانه ها  راديويى،  فرستنده هاى  و  گيرنده  اسيلوسکوپ، 
ديجيتالى نظير شمارنده ها، تايمرها، ماشين هاى حساب و دستگاه هاى 
فراوان ديگر مورد استفاده قرار مى گيرند. لذا مى توان گفت نوسان ساز 

يکى از اجزاء اساسى دستگاه هاى الکترونيکى است. 

۱ـ  ۵  ـ اصول نوسان سازی 
۱ـ۱ـ   ۵    ـ نوسان ساز چيست؟ نوسان ساز،مدارى است که 
بدون اعمال سيگنال متناوب به ورودى آن، در خروجى، سيگنال 

متناوب توليد کند. 
شکل ۱ــ  ۵ نقشٔه بلوکى (بلوک دياگرام) نوسان ساز سينوسى 

را نشان مى دهد. 

۳ـ۵    ـ اصول  کار مدارهای الکترونيکى نوسان ساز 
طبقه اى  و  تقويت کننده  طبقه  يک  از  نوسان سازها  اغلب 
شده اند.  تشکيل   (Feed Back) فيدبک  يا  برگشتى  شبکٔه  نام  به 
شبکٔه برگشتى معموالً بخشى از سيگنال خروجى تقويت کننده را 
ـ  ۵   بلوک دياگرام  به ورودى تقويت کننده برگشت مى دهد. شکل۳ـ

کلى نوسان ساز را نشان مى دهد. 

ـ  ۵  ــ نقشۀ بلوکى يک نوسان ساز سينوسى شکل ۱ـ

همان طـور کــه مشاهده مــى شود بــه مــدار الکترونيکى 
نوسان   ساز، ولتاژ DC داده شده است و مدار ولتاژ DC را به ولتاژ 

متناوب سينوسى تبديل نموده است. 
به نوسان ساز، اسيالتور (oscillator) نيز مى گويند. 

۲ـ   ۵  ـ انواع نوسان ساز از نظر شکل موج توليدی 
نوسان  سازها مى توانند انواع شکل موج ها را به وجود آورند.

ـ     ۵ چهار نمونه نوسان   ساز به صورت بلوک دياگرام با توجه  در شکل۲ـ
به شکل موج آن ترسيم شده است. اين نوسان   سازها شامل نوسان ساز 
موج سينوسى (الف)، نوسان ساز موج مربعى (ب)، نوسان ساز موج 

دندانه اره اى (ج) و نوسان  ساز موج مثلثى (د) است. 

ـ    ۵      ــ انواع نوسان سازها با توجه به شکل موج توليدى  شکل ۲ـ

(الف)

(ب)

(ج)

(د)

سيگنال سينوسى

نوسان ساز
 موج سينوسى

سيگنال مربعى

 نوسان ساز
 موج مربعى 

سيگنال دندانه اره اى

نوسان ساز 
موج دندانه اره اى

سيگنال مثلثى

 نوسان ساز
 موج مثلثى

ـ  ۵  ــ بلوک دياگرام کلى نوسان ساز  شکل ۳ـ

VDC
VO

Vi VO

t مدار الکترونيکى
نوسان ساز 

DC منبع تغذيه

VO

+Vcc

تقويت کننده با 
AV بهرۀ ولتاژ

شبکۀ برگشتى با 
 BVبهرۀ  ولتاژ
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۴ـ  ۵  ـ نيازهای اوليه برای نوسان سازی 
در کلئه نوسان سازها بايد شرايط و عوامل زير وجود داشته 

باشد تا مدار به نوسان درآيد. 
الف) منبع انرژى: منبع انرژى مى تواند منبع تغذيه، باترى 

شيميايى يا باترى نورى باشد (شکل ۴ــ۵). 
انرژى  منبع  به عنوان  را  باترى  نمونه  چند  شکل۴ــ  ۵   

نشان مى دهد.

ج) تقويت کننده: مدار تقويت کننده معموالً يکى از انواع 
تقويت کننده هاى ترانزيستورىFET ، BJT يا IC است. سيگنال هاى 
اوليه که توسط مدارتعيين کننده فرکانس توليد مى شود به وسيله مدار 
تقويت کننده تقويت مى گردد. در شکل ۶ــ۵ يک نمونه تقويت کننده 

رسم شده است. 

يک  معموالً  مدار  فرکانس:  اين  تعيين کننده  مدار  ب) 
ويژه  مشخصات  با  مدارهايى  يا   RC مدار  يا   LC رزونانس  مدار 
است. نـوسان هــاى اوليه، در اين مدارهـا تـوليد مى شود. شکل 
نشان  را   LC و   RC فـرکانس  تعيين  مدار  ج  و  ـ الف،ب  ـ  ۵ ـ ۵     ـ

مى دهد. 

ـ  ۵  ــ چند نمونه باترى شکل ۴ـ

 LC و RC ـ  ۵  ــ مدارهاى رزونانس شکل ۵  ـ

RC الف ــ مدار رزونانس

LC ب ــ مدار رزونانس LC ج ــ مدار رزونانس

ک
يدب
ل ف

گنا
سي

ک
يدب
ل ف

گنا
سي

ـ  ۵  ــ تقويت کننده ترانزيستورى  شکل ۶  ـ

د) مدار فيدبک يا بازخورد (Feed Back) : فيدبک 
به مفهوم انتقال بخشى از سيگنال خروجى به ورودى مدار است. 
ورودى  به  طورى  خروجى  سيگنال  از  قسمتى  نوسان سازها  در 
را  فيدبک  حالت  اين  در  باشد.  فاز  هم  آن  با  که  مى شود  منتقل 
مثبت (Positive Feed Back) مـى نامند. در صورتى که سيگنال 
برگشتى با سيگنال ورودى ۱۸۰درجه اختالف فاز داشته باشد آن 
را فيدبک منفى (Negative Feed Back) مى نامند. شکل ۷ــ۵ 

فيدبک مثبت را نشان مى دهد. 

ـ  ۵  ــ ايجاد فيدبک مثبت توسط شبکۀ برگشتى  شکل ۷ـ

C

R

C

R

C

R

VOVi

L

C1

C2

C

L1

L2

VO

Vi

C

BC107

RR

R R

1

2 E

C

2

C 3

C 1

+Vcc

47KΩ

10KΩ

220Ω

1KΩ

100µ F

47µ F

100µ F
TR

AV

V

VF

VOi
تقويت کننده اوليه 

با بهره 
خروجى

 تقويت کننده

قسمتى از
 سيگنال خروجى

 ورودى
تقويت کننده

VO
t

VO

t

V F

t

V I

مدار فيدبک 
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VO
t

VO

t

V F

t

V i
AV

VOVi

VF

ـ  ۵  ــ ايجاد فيدبک مثبت توسط شبکۀ برگشتى  شکل ۸  ـ

مشاهده مى شود که سيگنال خروجى مدار فيدبک با سيگنال 
ورودى تقويت کننده هم فاز است. در شکل ۷ــ۵ بين ورودى و 
خروجى تقويت کننده هيچ اختالف فازى وجود ندارد. مدار فيدبک 
هم سيگنال خروجى را بدون اختالف فاز به ورودى تقويت کننده 

برگشت مى دهد. 

در نوسان سازها الزم است سيگنال خروجى مدار 
فيدبک با سيگنال ورودى تقويت کننده هم فاز باشد يعنى 
فرکانس  تعيين  مدار  همچنين  باشد.  مثبت  فيدبک  نوع 

معموًال در بخش مدار فيدبک قرار دارد. 

تقويت کننده اوليه 
با بهره 

مدار فيدبک 

خروجى
 تقويت کننده

 ورودى 
تقويت کننده

معموًال مدار تعيين فرکانس در بخش مدار فيدبک 
يا بازخورد نوسان ساز قرار دارد. 

ـ  ۵  ــ بخش هاى مورد نياز براى نوسان سازى  شکل ۹ـ

قسمتى از
سيگنال خروجى

اما در شکل ۸     ــ  ۵ تقويت کننده سيگنال ورودى خود را با 
۱۸۰ درجه اختالف فاز در خروجى و به صورت تقويت شده ظاهر 
 ۱۸۰ را  خروجى  سيگنال  فيدبک،  مدار  حالت  اين  در  مى کند. 
درجه اختالف فاز مى دهد تا سيگنال برگشتى با سيگنال ورودى 

تقويت کننده هم فاز شود. 

نوسان هاى اوليه براى نوسان سازى به وسيله مدار تعيين کننده 
تقويت کننده  مدار  توسط  نوسان ها  اين  مى شود.  توليد  فرکانس 
منتقل  ورودى  به  فيدبک  مدار  طريق  از  سپس  و  مى شود  تقويت 
پايدار  مى يابد و  تداوم  نوسان ها  باشد  مثبت  فيدبک  اگر  مى شود. 

ـ  ۵ بخش هاى مورد نياز جهت نوسان سازى  مى شود. در شکل ۹ـ
به صورت بلوک دياگرام ترسيم شده است. 

منبع انرژى 

مسير فيدبکمسير فيدبک
+Vcc

مدار تعيين 
BVفرکانس

AVتقويت کننده 

 (Barkhausen Criterion) ـ اصل بارک   هاوزن ـ ۵      ۵
بنابر اصل بارک هاوزن، زمانى نوسان های يک نوسان ساز 
پايدار مى شود که حاصل ضرب بهره ولتاژ تقويت کننده (AV)  در   
يک  برابر  مى شود  ناميده  فيدبک  مدار  ولتاژ  بهره  ضريب  که   BV

شود. معادله ۱ــ۵ رابطه بين  AV و  BV را در شرايطى که مدار 
 داراى نوسان هاى پايدار مى شود، نشان مى دهد.

AV . BV = ۱  ۵ ـ ۱ـ
AV = بهره تقويت کننده   

  BV = بهره مدار فيدبک   
ـ  ۵ نشان داده شده  مفهوم اصل بـارک هـاوزن در شکـل۱۰ـ
است. بهرهٔ کل سيستم بايد برابر با يک باشد تا نوسان هاى مدار تداوم 

F  است.  
V

O

VB
V

= O  و 
V

i

VA
V

= يابد. در اين مدار مقدار 
  Vi = ولتاژ ورودى تقويت کننده  

    VO = ولتاژ خروجى تقويت کننده  
   VF = ولتاژ خروجى مدار فيدبک  

VOV i V F

A  .B  = 1V V

ـ   ۵   ــ بررسى اصل بارک هاوزن شکل۱۰ـ

گين تقويت کننده 
برابر باAV  است.

بهره کل حلقه

فيدبک  شبکۀ  گين 
از يک است. برابرBV است که کمتر 
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براى توليد نوسان پايدار دو شرط  ١= AV .  BV و 
فيدبک مثبت ضرورى است. 

مثال ۱ـ۵    
 در صورتى که ضريب تقويت مدار تقويت کننده به کار 
مدار  بهرٔه  مقدار  باشد،   ۱۰ با  برابر  نوسان ساز  يک  در  رفته 
نوسان هاى  داراى  مدار  که  آوريد  به دست  طورى  را  فيدبک 

پايدار باشد. 
پاسخ :

 با استفاده از اصل بارک هاوزن داريم: 

 V V V VA .B B B /= ⇒ × = ⇒ =1 10 1 0 1  
نوسان هاى  به  مدار  تا  باشد   ۰/۱ بايد  فيدبک  مدار  بهرٔه 

پايدار خود ادامه دهد. 

ـ ۵     ـ يک اسيالتور چگونه به نوسان در    مى آيد؟    ۶ 
در شکل ۱۱ــ۵ الى ۱۳ــ۵ سه مرحله از توليد نوسان ها 
ترتيب  به  مرحله  سه  اين  است.  شده  داده  نشان  نوسان ساز  در 

عبارت اند از: 
الف) مرحلٔه روشن کردن دستگاه با زدن کليد 

ب) مرحلٔه توليد سيگنال اوليه 
ج) مرحلٔه پايدار شدن نوسان ها 

هنگامى که منبع انرژى به مدار متصل مى شود، در لحظه 
ناگهانى ولتاژ و به وجود آمدن  جريان، به علت افزايش  برقرارى 
حالت گذرا، ضربه اى به مدار وارد مى شود که به منزلٔه اعمال يک 
مدار،  به  پالس  شدن  وارد  با  است (شکل۱۱ــ۵).  مدار  به  پالس 
هارمونيک هاى مختلف موجود در پالس در مدار هماهنگى ظاهر 
مى شود. هارمونيک انتخاب شده، برابر با فرکانس رزونانس مدار 

هماهنگى است. 

 K شکل ۱۱ــ۵  ــ مرحلۀ روشن شدن دستگاه يا زدن کليد
+Vcc

K

 مدار تعيين کننده 
از ميان فرکانس

هارمونيک ها، 
توسط مدار 

هماهنگى يک 
فرکانس انتخاب                       

مى شود. 
تقويت کننده 

انرژی ناشی از 
جهش پالس اوليه، 
هارمونيک را به 
وجود می آورد

هارمونيک انتخاب شده از طريق مدار فيدبک به صورت 
برگشتى  سيگنال  برمى گردد.  تقويت کننده  مدار  ورودى  به  هم فاز 
پس از تقويت، دوباره در خروجى ظاهر مى شود و از طريق مدار 
فيدبک به ورودى برمى گردد  (شکل۱۲ــ   ۵). نوسان ها، زمانى تداوم 
مى يابد که حاصل ضرب بهرٔه مدار تقويت کننده و بهرٔه مدار فيدبک 
براساس اصل بارک هاوزن برابر با يک شود. اين شرايط زمانی 
باشند.  شده  انتخاب  صحيح  به طور  مدار  عناصر  که  می دهد  رخ 

+Vcc

 مدار تعيين کننده 
فرکانس

تقويت کننده 

درصورتى که چنين شرايطى پديد آيد مى توانيم سيگنال سينوسى 
داشته باشيم (شکل۱۳ــ   ۵).  

ـ  ۵  ــ سيگنال اوليه ساخته مى شود.  شکل ۱۲ـ

+Vcc

شکل ۱۳ــ۵  ــ نوسانات پايدار مى شود (موج سينوسى)

مدارتعيين کنندۀ
فرکانس

تقويت کننده 
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ـ  ۵  ــ ترانزيستور به قطع و اشباع مى رود و نوسان ها تداوم مى يابد.  شکل ۱۴ـ

۷  ـ۵  ـ توليد نوسان مربعى 
اگر شرايط مدار طورى تنظيم شود که تقويت کننده مدار به 
قطع و اشباع  برود سيگنال مربعى تـوليد مـى شود (شکل۱۴ــ  ۵). 
مدار  در   LC رزونانس مدار  که  می افتد  اتفاق  زمانی  حالت  اين 

وجود نداشته باشد. 

+Vcc

 مدار تعيين کننده 
فرکانس

ترانزيستور به قطع 
و اشباع مى رود.

تقويت کننده 

 ۸     ـ ۵   ـ الگوی پرسش
تشريحی

۱ــ   اسيالتور چيست؟ شرح دهيد. 
و  ببريد  نام  را  نوسان سازى  براى  اوليه  نيازهاى  ۲ــ 

تشريح کنيد. 
ـ     اصل بارک هاوزن را شرح دهيد.  ۳ـ

شرح  نوسان ساز  در  را  نوسان  توليد  از  مرحله  ـ     سه  ۴ـ
دهيد. 

ـ     شرط توليد موج مربعى را در نوسان ساز شرح دهيد.  ۵ ـ
کامل کردنی 

ـ    در نــوسان سازهـا نـوع فيدبک ……… است.  ٦  ـ
چهارگزينه ای 

٧ــ   در صورتی که مقدار بهرٔه مدار فيدبک در يک نوسان 
ساز ۰/۰۲ باشد، ضريب تقويت مدار تقويت کننده را چقدر انتخاب 

کنيم تا نوسان مدار پايدار شود؟ 
٤) ٧٥   ٣) ٢٠٠   ٢) ٥٠   ١) ١٠٠

کوتاه پاسخ
ـ  اگر تقويت کنندٔه مربوط به مدار نوسان ساز در قطع و  ٨ ـ

اشباع کار کند، چه نوع سيگنالی توليد می شود؟ 

۹     ـ۵  ـ انواع نوسان سازهای سينوسى
عنوان  به  خالٔ  هاى  المپ  ز  ا قديم  هاى  زمان  در 
از  استفاده  امروزه  مى کردند.  استفاده  نوسان سازها  در  تقويت کننده 
 ،(Op   Amp) تقويت کننده هاى عملياتى ، FET،BJT   ترانزيستورهاى
مدارهاى منطقى و ساير آى سى ها در مدارهاى نوسان ساز بسيار متداول 

است. 
مدارهاى نوسان ساز را از نظر نوع مدار تعيين کننده فرکانس 

و نحؤه انجام فيدبک، تقسيم بندى مى کنند. 
ـ      ۵     ـ انـواع نـوسان سازهـا از نـظر مـدار تعيين کننده  ۱ـ ۹ 
فرکانس  : نوسان سازها را از نظر نوع مدار تعيين کننده فرکانس به دو 
دسته RC و LC تقسيم مى کنند. در مدارهاى LC مدار تعيين کنندٔه 
فرکانس يک مدار هماهنگى موازى LC است. اين مدار انرژى را 

در خود ذخيره مى کند، لذا مدار تانک ناميده مى شود. 
در مدارهاى RC مدار تعيين کنندهٔ فرکانس يک مدار ترکيبى 
RC است. به علت کاربرد مدارهاى نوسان ساز LC در فرستنده ها 

و گيرنده هاى راديويى در اين فصل، به تشريح نوسان ساز با شبکٔه 
توليد فرکانس LC مى پردازيم و سپس يک يا چند مدار نوسان ساز 
RC را تشريح مى نماييم شکل هاى ۱۵ــ  ۵   ،  ۱۶ــ  ۵ و ۱۷ــ  ۵ انواع 

شبکه هاى تعيين  فرکانس LC و RC را نشان مى دهد. 

 LC ـ  ۵  ــ چند نمونه مدار تعيين فرکانس شکل ۱۵ـ

 LC ـ  ۵  ــ مدار تعيين فرکانس شکل ۱۶ـ

L

C1

C2

C

L1

L2

VO

Vi Vi

VO

C L1 L2

Vi
VO

T1
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C L1 L2

T1

+Vcc

ـ  ۵  ــ مدار کلى نوسان ساز آرمسترانگ  شکل ۱۸ـ

 تقويت کننده

ـ  ۵  ــ اختالف فاز بين ورودى و خروجى ۱۸۰ درجه است.  شکل ۱۹ـ

شبکه  نظر  از   LC نوسان سازهای  انواع  ۲ـ۹ـ۵  ـ 
فيدبک   : نوسان سازها را با توجه به مدار فيدبک، به سه دسته به 

شرح زير تقسيم مى کنند: 
ـ  نوسان        ساز  با  شبکۀ  فيدبک  ترانسفورماتوری     :  ـ ۵  ـ  ۹    ۳
صورت  ترانسفورماتور  يک  طريق  از  فيدبک  عمل  مدار  اين  در 
 (Armstrong) آرمسترانگ  مدار  را  مدارها  نوع  اين  مى گيرد. 
را  آرمسترانگ  نوسان ساز  کلى  مدار  ۱۸ــ   ۵  شکل  در  مى نامند. 
در  اگر  مى کنيد.  مشاهده  است،  شده  ترسيم  آن  فيدبک  شبکٔه  که 
تقويت کننده بين سيگنال ورودى و خروجى °۱۸۰  اختالف فاز ايجاد 
شود مدار تعيين فرکانس نيز بايد بين سيگنال ورودى و خروجى خود 

 °۱۸۰ اختالف فاز ايجاد نمايد تا فيدبک از نوع مثبت شود. 

ورودى  خروجى 

سيگنال فيدبک 
(برگشتى)

C L1 L2

T1

+Vcc

Vi
VO

Vf

تقويت کننده از
 نوع اميترمشترک 

اگر تقويت کننده از نوع بيس مشترک باشد چون بين ولتاژ 
ورودى و خروجى تقويت کننده اختالف فازى وجود ندارد، شبکه 
فاز  اختالف  خود  خروجى  و  ورودى  سيگنال  بين  نبايد  برگشتى 
ـ   ۵ شبکه برگشتى را براى تقويت کننده بيس  ايجاد نمايد. شکل۲۰ـ

مشترک نشان مى دهد. 

ـ  ۵  ــ شبکۀ برگشتى براى تقويت کنندۀ بيس مشترک  شکل ۲۰ـ

ـ  ۵  ــ مدار نوسان ساز آرمسترانگ  شکل ۲۱ـ

C L1 L2

T1

+Vcc

تقويت کننده بيس 
مشترک 

شده  ترسيم  آرمسترانگ  مدار  نمونه  يک  شکل۲۱ــ    ۵  در 
است. مدار تقويت کننده در اين نوسان ساز از نوع اميتر مشترک 
تأمين  را  مدار   DC ياسينگ  با    R۲ و   R۱  مقاومت هاى است. 
  C۳ خازن  است.  حرارتى  تثبيت  مقاومت   R۳  مقاومت مى کنند. 

مقاومت اميتر را از نظر AC به شاسى، باى پاس مى کند.

مسير فيدبک

تعيين   C۲ و   L۲ توسط  فرکانس  مقدار        
مى شود. فيدبک ترانسفورماتورى است. 

شبکۀ تعيين فرکانس
C3

R1

R2 R3

C1

Vcc

C2 L2 L3

T1

C4

L1

TR

RC ـ  ۵  ــ چند نمونه مدار تعيين فرکانس شکل ۱۷ـ

C

R

C

R

C

R

VOVi

C

R

VOVi R

C

در ترانسفورماتورها محل هاى نقطه گذارى شده (.) نشانٔه 
مى شود،  مشاهده  که  همان طور  است.  سيگنال ها  بودن  فاز  هم 
شبکٔه برگشتى به سيگنال ورودى خود °۱۸۰  اختالف فاز مى دهد 
تا نوع فيدبک مثبت شود. اگر بهره ولتاژ تقويت کننده  AV باشد، 
سيگنال ورودى را کاهش  کاهنده است دامنٔه  ترانسفورماتور که 
مى دهد. به اين ترتيب اصل بارک هاوزن ( AV * BV = ۱)  برقرار 

مى شود و مدار نوسان پايدار ايجاد مى نمايد (شکل ۱۹ــ۵).
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ـ  ۵  ــ اتصال کوتاه شدن کلکتور در اثر  شکل ۲۳ـ
C۱ نبودن خازن

C۴ ـ  ۵  ــ اتصال کوتاه شدن بيس به زمين در اثر نبودن خازن شکل ۲۲ـ

 L۳  به منظور کوپالژ سيگنال خروجى از بوبين  C۴ خازن 
به بيس ترانزيستور به کار رفته است؛ ضمن اين که اين خازن مانع 
شاسى  به   L۳ طريق   از  ترانزيستور  بيس   DC شدن  کوتاه  اتصال 

مى شود (شکل۲۲ــ    ۵).

کار با نرم افزار
قابل توجه مربى محترم

آرمسترانگ  نوسان ساز  مدار  مى شود،  توصيه 
و  کنيد  شبيه سازى  مولتى سيم  نرم افزار  از  استفاده  با  را 

سيگنال هاى نقاط مختلف مدار را مالحظه نماييد. 

+Vcc

C2 L2

L1

TR

C3

R1

R2 R3

C1

+Vcc

C2 L2 L3

T1

L1

TR

 بار کلکتور ترانزيستور شامل سيم پيچ L۱  و مجموعه مدار 
 RFC را سيم پيچ L۱  است. سيم پيچ C۲ و L۲  تانک (تشديد) موازى
(چوک فرکانس راديويى ــ   Radio Frequency choke) نيز 
مى نامند. اين سيم پيچ در فرکانس های کار مدار، مانع ورود سيگنال 

AC به خط تغذيه می شود.
اگر خازن کوپالژ C۱   در مدار نباشد کلکتور از طريق مسير 
و  مى شود  کوتاه  اتصال  زمين  به  ۲۳ــ  ۵  شکل  در  شده  مشخص 
عمالً قطب مثبت منبع تغذيه را به قطب منفى آن از طريق سيم پيچ 

متصل مى کند.

ترانسفورماتور  صورت  به   L۲  سيم پيچ با  که   ،L۳  سيم پيچ
اين  سر  يک  مى دهد.  تشکيل  را  فيدبک  شبکٔه  است،  شده  بسته 
  C۴ سيم پيچ به شاسى متصل است و سر ديگر آن از طريق خازن
عبارت  به  برمى گردد.  ترانزيستور)  (بيس  تقويت کننده  ورودى  به 
ديگر، سيگنال دو سر اين سيم پيچ به ورودى تقويت کننده اعمال 
مى شود. از طرف ديگر، سيم پيچ  L۲ و خازن C۲  بار خروجى مدار 
را تشکيل مى دهند. بنابراين، قسمتى از سيگنال خروجى به ورودى 
برگشت داده مى شود. در صورتى که اصل بارک هاوزن برقرار باشد 
نوسان هاى مدار تداوم خواهد يافت. اين نوع سيم پيچ فيدبک را 

گاهى تيکلرکويل (سيم پيچ تحريک) نيز مى نامند. 
ــ نحوۀ نوسان سازى در اسيالتور آرمسترانگ: با زدن 
کليد و اعمال ولتاژ DC منبع تغذيه به مدار، ولتاژ بيس ترانزيستور 
شروع به رشد مى کند. اين رشد ولتاژ پس از تقويت، با ۱۸۰ درجه 
اختالف فاز روى کلکتور ظاهر مى شود و از طريق خازن کوپالژ 
C۱  به مدار تانک L٢ C٢ مى رسد. درست مانند اين است که مدار 

تانک  مدار  توسط  باشد.  شده  تحريک   DC پالس  توسط  تانک 
يکى از هارمونيک هاى تشکيل دهندٔه پالس، که فرکانس آن برابر با 
فرکانس رزونانس مدار تانک است، انتخاب مى شود و به صورت 
ميرا شروع به نوسان مى کند. نوسان هاى ميرا شونده از طريق کوپالژ 
ترانسفورماتورى با اختالف فاز ۱۸۰ درجه در سيم پيچ L۳  القا 
مى شود و از طريق خازن کوپالژ C۴ به بيس ترانزيستور مى رسد. 
چون در مجموع ۳۶۰ درجه، اختالف فاز، به وجود مى آيد (۱۸۰ 
 ،(T۱ درجه در اثر مدار اميترمشترک و ۱۸۰ درجه در اثر ترانس
فيدبک مثبت است. درصورتى که اصل بارک هاوزن برقرار باشد 

نوسان هاى مدار تداوم مى يابد. 

مقدار فرکانس رزونانس مدار با تقريب قابل قبول 
ـ    ۵ به دست مى آيد.   از رابطٔه ۲ـ

                          Fr = فرکانس نوسان اسيالتور برحسب هرتز
  L۲ = ضريب خودالقا برحسب هانرى

  C۲ = مقدار ظرفيت خازن برحسب فاراد
 

  
rF

L C
=

π 2 2

1

2 ـ    ۵) (۲ـ
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ـ  ۵  ــ دونمونه مدار تعيين فرکانس در نوسان ساز هارتلى  شکل ۲۴  ـ

۴ـ۹ـ  ۵  ـ نوسان ساز با شبکه فيدبک از طريق تقسيم ولتاژ 
روى  ولتاژ  تقسيم  طريق  از  فيدبک  ولتاژ  که  صورتى  در  سلفى  : 
مـى نامند.   (Hartly) هارتلى  را  نوسان    ساز  گيرد  صورت  سلف 
در  مى کند.  عمل  بهتر  باال  فرکانس هاى  در  نوسان ساز  اين 
ـ الف و ب دو نمونه شبکٔه فيدبک مدار نوسان ساز  ـ     ۵ ـ  شکل هاى۲۴ـ

هارتلى ترسيم شده است. 
اگر تقويت کننده در مدار نوسان      ساز داراى آرايش اميترمشترک 
باشد بين سيگنال ورودى و خروجى آن °۱۸۰  اختالف فاز وجود 

دارد. 

+Vcc

C
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XL2
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+

-

+Vcc

C

LF1

LF2

G

ـ  ۵  ــ تقويت کننده و شبکه برگشتى در نوسان ساز هارتلى شکل ۲۵  ـ

تقويت کننده اميتر 
مشترک

تقويت کننده اميتر 
مشترک

ـ   ۵   ــ شبکۀ فيدبک در مدار اميتر مشترک  شکل ۲۶  ـ

(ب)(الف)

  ورودىورودى

ـ  ۵  ــ سيگنال هاى ورودى و خروجى برای دو حالت مدار اميتر  شکل ۲۷  ـ
مشترک

خروجى خروجى

XL1

G

XL2

+

-

VO

Vi

XL1

G

XL2

+

-

+

-

VO

Vi

+

-

شبکٔه  و  بلوکى  صورت  به  را  تقويت کننده  ۲۵ــ  ۵  شکل 
برگشتى نوسان ساز هارتلى نشان مى دهد. 

الزم است شبکٔه برگشتى نيز به سيگنال خروجى تقويت کننده  
تضعيف  و  کند  مثبت  را  فيدبک  نوع  تا  بدهد  فاز  اختالف    ۱۸۰°

اصل  بايد  نوسان  پايداری  براى  نهايت  در  نمايد،  ايجاد  را  الزم 
بارک هاوزن ( AV . BV = ۱) برقرار شود. 

(ب)(الف)

ورودى ورودى

خروجى

خروجى CVO

Vi

LF1

LF2

C

VO

Vi

LF1

LF2

G

اين دو شرط توسط LF۱ و LF۲ صورت مى گيرد. چنانچه 
در فرکانس کار دو سيم پيچ را معادل XL۱ و XL۲ درنظر بگيريم 

زمين،  به  نسبت  برگشتى  شبکٔه  ورودى  سيگنال  ـ  ۵)  (شکل۲۶ـ
سيگنال دوسر XL۱ و سيگنال خروجى نسبت به زمين سيگنال دو 
سر XL۲  است که اين دو سيگنال در فاز مخالف هم قرار دارند.  

در صورتی که سيگنال های ورودی و خروجی شبکٔه فيدبک 
مدار اميتر مشترک شکل ٢٦ــ٥ را در دو حالت ورودی و خروجی 
ـ  ٥. الف و ب به   وجود  به طور جداگانه بررسی کنيم، شکل های ٢٧ـ
می آيد. اين شکل ها سيگنال هـاى ورودى و خـروجى دوسر سيم پيچ  
LF۱ و LF۲ را در دو نيم سيکل منفی و مثبت نشان مى دهد که نسبت 

به نقطٔه G در فاز مخالف هم قرار دارند. 
خروجى  سيگنال  شده،  تضعيف  که    XL۲ دوسر  سيگنال 

است و به ورودى تقويت کننده برگشت داده مى شود. 

اگر تقويت کننده داراى آرايش بيس مشترک باشد در اين 
صورت بين سيگنال ورودى و خروجى آن اختالف فازى وجود 
ندارد در اين صورت شبکٔه برگشتى هم نبايد اختالف فازى بين 
سيگنال ورودى و خروجى ايجاد نمايد. شکل ۲۸ــ  ۵ تقويت کننده 
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بيس  آرايش  براى  را  فرکانس  تعيين  مدار  و  بلوکى  صورت  به  را 
مشترک نشان مى دهد. 

ـ  ۵  ــ تقويت کنندۀ بيس مشترک و شبکۀ برگشتى  شکل ۲۸  ـ

در صورتی که سيگنال های ورودی و خروجی شبکٔه فيدبک 
ـ  ٥ را در دو حالت ورودی و خروجی  مدار بيس مشترک شکل ٢٨ـ
ـ  الف و  ب به وجود می آيد.  ـ ٥ ـ به طور جداگانه بررسی کنيم،شکل٢٩ـ
 XL۱ در فرکانس کار معادل راکتانس  LF۲ و LF۱ در اين شکل ها
 A در نظر گرفته شده اند. مشاهده مى شود همواره پتانسيل  XL۲ و

نسبت به G با پتانسيل B نسبت به G هم فاز است. 

ترسيم  هارتلى  نوسان ساز  يک  مدار  ۳۰ــ۵  شکل  در 
شده است. 

پيچيدگى  هارتلى  نوسان  ساز  در  فرکانس  مدار تعيين کنندٔه 
خاصى دارد. در شکل ۳۰ــ۵ سيم پيچ هاى LF۱ و LF۲  داراى تأثير 
متقابل روى يکديگر هستند چرا که روى يک هسته پيچيده شده اند. 

+Vcc

C

LF1

LF2

تقويت کننده 
بيس مشترک

ـ  ۵  ــ پتانسيل نقاط A و B نسبت به G برای دو حالت مدار  شکل ۲۹  ـ
بيس مشترک

(ب)(الف)

ورودىورودى
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ـ  ۵  ــ مدار نوسان ساز هارتلى  شکل ۳۰  ـ

CB

R1

R2 RE

Cc

C

+Vcc = +9V

Rc

CF LF1

LF2

180KΩ

150KΩ

39KΩ47KΩ

0.22µF

0.22µF

100pF

TR

کار با نرم افزار
قابل توجه مربى محترم

ولتاژ  تقسيم کننده  مدارهاى  انواع  مى شود،  توصيه 
را با استفاده از نرم افزار مولتى سيم شبيه سازى کنيد و به 

هنرجويان نشان دهيد. 

ــ تشريح عملکرد مدار : مدار تقويت کننده اين نوسان ساز 
  CF و   CC خازن هاى  است.  شده  بسته  مشترک  بيس  صورت  به 
و  ورودى  بين   DC ولتاژ  تداخل  مانع  که  کوپالژند  خازن هاى 
شبکه  توسط  خروجى  سيگنال  از  قسمتى  مى شوند.  خروجى 
تقسيم ولتاژ LF۱ و LF۲   انتخاب و به ورودى اعمال مى شود. در 
به شاسى متصل شده است  اين مدار يک سرسيم پيچ LF٢ دقيقاً 
سرسيم پيچ LF۱ نيز با  و سر ديگر آن به ورودى برمى گردد. يک 
LF٢  مشترک مى شود و سر ديگر آن از طريق خازن کوپالژ CC به 

خروجى وصل مى شود. بدين ترتيب قسمتى از سيگنال خروجى به 
ورودى فيدبک مى شود. چون مدار به صورت بيس مشترک است 
از اين رو، اختالف فازى بين ورودى و خروجى به وجود نمى آيد و 
دريافت سيگنال به طور مستقيم از مدار تانک موجب فيدبک مثبت 
مى شود و مدار به نوسان درمى آيد. خازن CB پايه بيس را ازنظر 

AC به زمين متصل مى کند. 
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آشنايی با مخترعين و دانشمندان
آقای رالف وينتون ليون هارتلی  Ralf Vinton Lyon Hartly   در سال ۱۸۸۶ در 
ايالت نوادای آمريکا به دنيا آمد. وی تحصيالت خود را در طی دوره های کاردانی در دانشگاه 
يوتا و کارشناسی را در دانشگاه آکسفورد گذراند و  پس از بازگشت به آمريکا به عنوان محقق 
در کمپانی وسترن الکتريک شروع به کار کرد. وی در سال ۱۹۱۵ نوسان ساز هارتلی را اختراع 
کرد که باعث تغييرات اساسی در سيستم های راديوتلفن شد. او همکاری های خود را با شرکت 

ِبل ادامه داد. هارتلی در سال ۱۹۷۰ درگذشت.
 Colpitts و کول پيتس Armstrong با مراجعه به منابع مختلف درباره آرمسترانگ

تحقيق کنيد.  

رالف هارتلى

اولين نوسان ساز هارتلى المپى ساخته 
شده توسط آقای رالف هارتلى 

توسط  شده  توليد  فرکانس  مدار  :  فرکانس  محاسبه  نحوۀ 
rF  به دست مى آيد. 

LeqC
=

π
1

2
نوسان ساز از رابطه 

Leq سيم پيچ معادل مدار است.

 
Leq = ضريب خودالقايى معادل 

 Lm =  ضريب القاى متقابل
 LF۱ و LF۲ =   ضريب خودالقاى هر

سيم پيچ برحسب   هانرى است. 
 مقدار Lm از رابطٔه ۴ــ۵ قابل محاسبه است.

 m F FL K L L= 1 2 ۴ــ  ۵  
 Lm = ضريب القاى متقابل برحسب هانرى  
K = ضريب کوپالژ بين دو سيم پيچ است.  

ϕ۲K = شار مغناطيسی سيم پيچ دوم  ϕ
=
ϕ
2

1 ϕ۱ = شار مغناطيسی سيم پيچ اول  

 
ولتاژ  تقسيم  طريق  از  فيدبک  با  نوسان ساز  ۵  ـ۹  ـ۵  ـ 
خازنى    : در صورتى که فيدبک مدار از طريق تقسيم ولتاژ توسط 

۳ــ  ۵  
L     = L     + L     + 2Leq F1 F2 m

L    F1 L    F2

 (Colpitts) کول پيتس  را  نوسان ساز  مدار  گيرد،  صورت  خازن 
مى نامند. در شکل ۳۱ــ  ۵ يک نمونه مدار نوسان ساز کول پيتس 
ترسيم شده است. مدار تقويت کنندٔه اين نوسان ساز از نوع اميتر 
مدار  است.  هارتلى  و  آرمسترانگ  مدار  مشابه  و  است  مشترک 
  LF و سيم پيچ  CF۱ ،CF۲ تعيين کننده فرکانس، مجموعٔه خازن هاى
است.محل اتصال CF۲   و  CF۱   به شاسى متصل شده است تا اختالف 
فاز به وجود آمده توسط مدار اميتر مشترک را جبران کند. قسمتى 
از سيگنال خروجى که در دوسر CF۲ قرار دارد به ورودى برگشت 

داده شده است و يک سر خازن CF۲ به ورودى اتصال دارد. 

ـ   ۵   ــ مدار نوسان ساز کول پيتس  شکل ۳۱  ـ

مدار تعيين کنندۀ فرکانس

مسير فيدبک

+Vcc

C    F1

C    F2

L    F

C    2

C    1

L    1

R    1

R   2 R    3

TR
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  C۲ خازن  اگر  مى شود   DC عبور  مانع   C۲ کوپالژ  خازن 
مسير  طريق  از  ترانزيستور  کلکتور  باشد،  نداشته  وجود  مدار  در 
مدار  و  مى يابد  اتصال  بيس  به  ۳۲ــ  ۵  شکل  در  شده  مشخص 

تقويت کننده از نظر DC به درستى باياس نمى شود. 

ـ  ۵  ــ وجود نداشتن خازن کوپالژ C۲ کلکتور را به بيس اتصال مى دهد. شکل ۳۲  ـ

+Vcc

C    F1

C    F2

L    F

C    1

L    1

R    1

R   2 R    3

TR

فرکانس  مقدار   : پيتس  کول  ساز  نوسان  فرکانس  ــ 
نوسان ساز از رابطه ۵  ــ۵ قابل محاسبه است. 

               F
Fr

L Ceq
=

π
1

2  

  
F F

F F F F

C CCeq
Ceq C C C C

= + ⇒ =
+
1 2

1 2 1 2

1 1 1

ـ    ۵        ۵   ـ

                               Fr = فرکانس نوسان ساز برحسب هرتز  
LF = مقدار اندوکتانس برحسب هانرى  

 Ceq = مقدار ظرفيت معادل برحسب فاراد  

 F F

F FF

C CFr Ceq
C CL Ceq

= =
+π
1 2

1 2

1

2
 

اندوکتانس              فرکانس رزونانسخازن تقسيم ولتاژخازن فيدبک  خازن معادل مدار

ـ  نوسان ساز کالپ (Clapp) :  با تغيير کوچکى  ـ      ۵       ـ   ۹    ۶
در نوسان ساز کول پيتس، نوسان ساز جديدى به وجود مى آيد که 
ـ  ۵ مدار  آن را نوسان ساز کالپ (Clapp) مى نامند. در شکل۳۳ـ
نوسان ساز کالپ را مالحظه مى کنيد. در اين مدار خازن CF۳  به 
صورت سرى با LF قرار دارد. اين خازن داراى ظرفيت کم است 

و با سلف LF به صورت سرى قرار مى گيرد. اصطالحاً اين خازن 
را تريمر Trimer مى نامند. خازن تريمر را با نماد       نشان مى دهند و 

براى تنظيم فرکانس توليد شده توسط نوسان   ساز به کار مى رود. 
به علت وجود خازن CF۳، نيازى به خازن کوپالژ در مسير 
نوع  اين  نيست.  فرکانس)  تعيين  برگشتى (مدار  شبکٔه  به  کلکتور 

نوسان ساز را نوسان ساز اصالح شدٔه کول پيتس مى نامند.

ـ    ۵    ــ نوسان ساز کالپ   شکل ۳۳   ـ

 عناصر تعيين کنندۀ فرکانس 

مسير فيدبک

+Vcc

C    F1

C    F2

L    F

C    1

L    1

R    1

R   2 R    3
C    F3

TR

رزونانس  فرکانس  مقدار  کالپ   :  نوسان ساز  فرکانس  ــ 
اين نوسان ساز تابع هرسه خازن CF۲ ، CF۱  و CF۳  مى شود. مقدار 

فرکانس اين نوسان ساز از رابطه  ۶  ــ  ۵   محاسبه مى شود. 

 
r

F
F

L Ceq
=

π
1

2  
ـ  ۵  ۶  ـ

Fr = فرکانس رزونانس برحسب هرتز  
  LF =  ضريب خودالقاى مدار تانک برحسب هانرى
Ceq =             ظرفيت خازنى معادل برحسب فاراد

F F F

Ceq

C C C

=
+ +

1 2 3

1
1 1 1

 

کار با نرم افزار
قابل توجه مربى محترم

توصيه مى شود، مدار نوسان ساز کول پيتس و کالپ 
را با استفاده از نرم افزار مولتى سيم يا هر نوع نرم افزار ديگر 
شبيه  سازى کنيد و نتايج را براى هنرجويان نمايش دهيد. 
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ـ  ۵  ــ مدار بلوکى  شکل ۳۴  ـ
 RC نوسان ساز

VO

+Vcc

تقويت کننده

مدار برگشتى 
C و R شامل

به   LC نوسان سازهاى  انواع  مشخصات  ۱ــ  ۵  جدول  در 
اختصار آمده است. 

LC ـ  ۵  ــ مشخصات انواع نوسان سازهاى جدول ۱ـ

مقدار فرکانس مشخصۀ ويژه نوسان ساز 
آرمسترانگ 

  Armstrong

شکل ۲۱ــ  ۵ 

  فيدبک خروجى به ورودى از طريق  
ترانسفورماتور صورت مى گيرد سيم پيچ 

ثانويه را تيکلرکويل نيز مى نامند. 
rF

L C
=

π 2 2

1

2

هارتلى 
     Hartly

شکل ۳۰ــ  ۵

   استفاده از تقسيم کننده ولتاژ سلفى 
در مدار فيدبک 

r
eq

F
L C

=
π

1

2

کول پيتس 
     Colpitts

          شکل ۳۱ــ  ۵ 

استفاده از تقسيم کننده ولتاژ خازنى در 
مدار فيدبک 

r
F eq

F
L C

=
π

1

2

                                    کالپ 
      Clapp

           شکل ۳۳ــ  ۵

نوع اصالح شدهٔ نوسان ساز کول پيتس.
اضافه شدن يک خازن به صورت سرى 

با سيم پيچ مدار تانک
r

F eq
F

L C
=

π
1

2

جهت دانش آموزان عالقه مند 
بگيريم  درنظر  نوسان ساز  يک  عنوان  به  را  تاب  اگر 
عناصر اين سيستم مکانيکى را با مدار نوسان ساز الکترونيکى 
مقايسه کنيد. چه عامل يا عواملى باعث توقف نوسان هاى تاب 
مى شود. اين عامل يا عوامل با کدام عامل يا عوامل در مدار 

الکترونيکى قابل مقايسه است؟

 RC ۱۰ـ۵  ـ نوسان ساز
در اين نوسان سازها دو قسمت تقويت کننده و مدار برگشتى 
وجـود دارد.مـدار بـرگشتى معموالً از  R  و C تشکيل  مى شود.
ـ    ۵ مدار بلوکى  اين نوع نوسان سازها را نشان مى دهد.  شکل۳۴ـ

مانند ساير نوسان سازها الزم است دو شرط اصلى ايجاد 
نوسان يعنى اصل بارک هاوزن و فيدبک مثبت برقرارشود تا مدار 

نوسان پايدارى را ايجاد کند. 
شکل هاى ۳۵ــ  ۵  ــ   الف،   ب و  ج آرايش هاى مختلف شبکٔه 

RC را نشان مى دهد. 

 ۱۰۰ KHz اين نوسان سازها براى توليد فرکانس هاى تا حدود
مناسب هستند. 

  RC ـ  ۵  ــ شبکۀ شکل ۳۵  ـ

R

C

R

C

R

C

Vi VO

INPUT OUTPUT

C

R

C

R

C

R

Vi VO

INPUT OUTPUT

C

C

R

R

ViVO

INPUTOUTPUT

ورودى

ورودىخروجى

ورودىخروجى

خروجى

(الف)

(ب)

(ج)

۱ـ۱۰ـ  ۵  ـ نـوسان ساز پـل وين 
(Wein Bridge  Oscillator) : نوسان   ساز پل وين يک 

مولد سيگنال سينوسى با اعوجاج کم است. مدار اين نوسان ساز از 
يک تقويت کننده و شبکه برگشتى RC تشکيل مى شود. 

ـ          ۵ نـمـاد بـلوکـى تقويت کننده و شبکـٔه برگشتى  شکـل   ۳۶   ـ
نوسان ساز   را نشان مى دهد. 

ـ  ۵  ــ نماد بلوکى و شبکۀ برگشتى نوسان ساز پل وين  شکل ۳۶  ـ

VO

+Vcc

C

C

R

R

 تقويت کننده

شبکۀ برگشتى
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شبکٔه برگشتى شامل يک مدار R و C سرى و يک مدار 
R و C موازى مطابق شکل ۳۷ــ  ۵ است. اين مدار دامنه سيگنال 
1 تضعيف 

3
ورودى خود را در فرکانس خاص نوسان ساز به اندازهٔ 

هيچ  خروجى  و  ورودى  سيگنال هاى  بين  مدار  اين  در  مى کند، 
اختالف فازى به وجود نمى آيد. 

ـ  ۵  ــ شبکۀ برگشتى نوسان ساز شکل ۳۷  ـ

C

C

R

R

ViVO

INPUTOUTPUT

خروجى ورودى

يعنى اگر به عنوان مثال دامنٔه سيگنال ورودى شبکٔه برگشتى 
بين  و  است  ولت   ۱ دامنٔه  داراى  خروجى  سيگنال  باشد  ولت   ۳
ندارد.  وجود  فازى  اختالف  هيچ  خـروجى  و  ورودى  سيگنال 

ـ    ۵ اين مطلب را نشان مى دهد.  شکل۳۸  ـ

 RC ـ  ۵  ــ موج ورودى و خروجى شبکۀ شکل ۳۸  ـ

C

C

R

R

V i

t

V O

t

(ولت)

شبکۀ برگشتى

ورودى

خروجى

٣

-٣

(ولت)
۱

-۱

بايد    (AV . BV =۱ ) بارک هاوزن  اصل  برقرارى  براى 
تقويت کننده مدار داراى بهرٔه ولتاژ ۳+ باشد تا مدار نوسان کند. 

شکل ۳۹ــ۵ مدار کلى نوسان ساز پل وين را نشان مى دهد. 
 f

RC
=

π
1

2
بطٔه  را از  وين  پل  ساز  نوسان  فرکانس 

به دست مى آيد. 

C

C

R

R

+Vcc

AV = + 3
A M P

F = 
1

2 π  R C

ـ  ۵  ــ مدار کلی نوسان ساز پل وين  شکل ۳۹  ـ

تقويت کننده

 (Crystal oscillator) ۱۱ـ  ۵    ـ نوسان ساز کريستالى
ساير  و  ولتاژ  تغييرات  حرارت،  درجه  نظير  عواملى 
تغيير  نوسان ساز  يک  در  را  نوسان  فرکانس  مى تواند  کميت ها 
کريستالى استفاده  فرکانس از نوسان ساز  پايدارى  دهد. براى 

مى کنند. 
هر قطعه کريستال با توجه به برش و شکل مکانيکى آن 

مى تواند در يک فرکانس کامالً ثابت به ارتعاش درآيد.   
در نوسان ساز کريستالى، کريستال در مدار تعيين فرکانس 
رزونانس  فرکانس  فيدبک قرار مى گيرد و فقط به  مسير  يا در 

خود اجازه عبور مى دهد. 
شکل ۴۰ــ  ۵ يک نوسان ساز کريستالى که کريستال در 

مدار تعيين فرکانس قرار گرفته است را نشان مى دهد. 

ـ   ۵    ــ يک نمونه نوسان ساز کريستالی  شکل ۴۰  ـ

+Vcc

C    1

C    2

RFC   
R    1

R   2 R    E

XTAL

C    3 VO

TR

ال 
يگن

س
ک

يدب
ف
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ـ  ۵  ــ بلوک دياگرام مولتی ويبراتورآاستابل و موج خروجی آن  شکل ۴۱  ـ

A 1 A 2

ـ  ۵  ــ بلوک دياگرام کلی مولتی ويبراتور  شکل ۴۲  ـ

تقويت کنندهمدار کوپالژ تقويت کننده

مدار کوپالژ

(مولتى   ويبراتور)  مربعى  موج  نوسان ساز  ۱۲ـ۵  ـ 
 (multivibrator)

دارند  سروکار  مدارهايى که با پالس  يکى از اجزاء اصلى 
است.  مولتى ويبراتور  مى شود،  انجام  آنها  در  کليدزنى  عمل  و 
مولتى ويبراتورها بسته به نوعشان کارهاى مختلفى از قبيل توليد 
موج مربعى، ايجاد پالس هايى با عرض معين و غيره انجام مى دهند. 
شکل ۴١ــ  ۵ يک نوع مولتى ويبراتور را به صورت بلوکى و شکل 
موج خروجى آن را نشان مى دهد. به مولتى ويبراتور چند ارتعاشگر 
نيز مى گويند. مولتى ويبراتورها انواع مختلف دارند که يک نوع آن 
مولتى ويبراتور بى ثبات يا آاستابل(Astable) نام دارد که به تشريح 

مدار آن مى پردازيم: 

VDC

VOVi
مولتی ويبراتور      

آاستابل

ويبراتورها :  مولتى  کلى  دياگرام  بلوک  ۱ـ۱۲ـ  ۵      ـ 
در شکل ۴۲ــ  ۵ بلوک دياگرام کلى مولتى ويبراتورها ترسيم شده 
کوپالژ  مدار  دو  و  تقويت کننده  دو  از  ويبراتور  مولتى  هر  است. 

تشکيل شده است. 

يا  سلفى (ترانسفورماتورى)  خازنى،  مى تواند  کوپالژ  نوع 
مستقيم باشد. شکل هاى ۴٣ــ  ۵ تا ۴٥ــ  ۵ انواع کوپالژ را بين دو 

طبقٔه تقويت کننده، نشان مى دهد. 

ـ     ۵    ــ کوپالژ خازنی  شکل ۴۳  ـ

تقويت کننده تقويت کننده

تقويت کننده تقويت کننده

تقويت کننده تقويت کننده

ـ    ۵    ــ کوپالژ ترانسفورماتوری  شکل ۴۴  ـ

ـ    ۵     ــ کوپالژ مستقيم  شکل ۴۵  ـ

آاستابل  ويبراتور  مولتى  دياگرام  بلوک  ۲ـ۱۲ـ  ۵  ـ 
(Astable Multivibrator) : در مولتى ويبراتور آاستابل 

معموالً کوپالژ دوطبقه تقويت کننده از نوع خازنى است. شکل 
بين  کوپالژ  خازن  و  بلوکى  صورت  به  را  کننده  تقويت  ـ     ۵  ۴٦ـ
هر  خروجى  سيگنال  مى دهد.  نشان  را  تقويت کننده  دوطبقه 
تقويت کننده به وسيلٔه خازن کوپالژ به ورودى تقويت کنندٔه ديگر 

اتصال مى يابد. 

ـ  ۵  ــ مولتی ويبراتور و خازن کوپالژ بين دو طبقه  شکل ۴۶  ـ

خروجی ۱

A 1 A 2

+Vcc+Vcc

C    2

C    1

تقويت کنندهتقويت کننده
خازن کوپالژ

خازن کوپالژ

خروجی ۲

ويبراتور  مولتى  در  تقويت کننده  مدار  ۵   ـ  ـ    ۳ـ۱۲
يک  معموالً  آاستابل  ويبراتور  مولتى  تقويت کننده  آاستابل : 
تقويت کننده با باياس بيس با يک منبع ولتاژ مطابق شکل ۴۷ــ  ۵ 
است. نقطٔه کار اين تقويت کننده در منطقه فعال و نزديک به اشباع 

درنظر گرفته مى شود. 

R

+Vcc

RCB

TR

ـ  ۵  ــ تقويت کننده درمولتی ويبراتور  شکل ۴۷  ـ
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۴ـ۱۲ـ  ۵  ـ مدار مولتى ويبراتور آاستابل  : مدار مولتى 
ويبراتور آاستابل به صورت شکل ۴۸  ــ  ۵ است. مى توان اين مدار 

را به صورت شکل ۴۹  ــ۵ هم ترسيم نمود. 

R

+Vcc

R

TR

CBR R

TR

CB

C    2

1 2

C    1

1 2 21

R

+Vcc

R

TR

CB

2

1 2
RB 2

RC 1

C2 C1

TR1

I C 2

ـ   ۵   ــ مدارمولتی ويبراتورآاستابل  شکل ۴۸  ـ

ـ    ۵    ــ مدارمولتی ويبراتورآاستابل   شکل ۴۹  ـ

۵   ـ۱۲ـ  ۵  ـ طرز کار مدار : بعد از وصل منبع تغذيه هر دو 
ترانزيستور مى توانند به طور يکسان در ناحئه هدايت کار کنند. اگر 
کلئه شرايط و مشخصات در مدار تقويت کننده يکسان باشد مدار 

بدون نوسان باقى مى ماند (شکل ۵۰  ــ۵). 

R

+Vcc

R

TR

CB

2

1 2
RB 2

RC 1

C2 C1

TR1

I C 2

ـ  ۵  ــ هر دو تقويت کننده از منبع تغذيه جريان می کشند.  شکل ۵۰  ـ

اما در عمل چنين پديده اى امکان پذير نيست زيرا عواملى 
نظير خطاى مقاومت ها يا يکسان نبودن β ترانزيستورها سبب 
مى گردد يک ترانزيستور بيشتر از ترانزيستور ديگر هدايت کند 
ترانزيستور  نمايد.مثالً  عبور  بيشترى  جريان  آن  کلکتور  از  و 
TR۱  هادى تراز ترانزيستور TR۲  باشد در اين صورت ولتاژ 

کلکتور TR۱  (VC۱ ) کم مى شود و از طريق خازن C۲ ولتاژ 

بيس TR۲   را کاهش مى دهد و هدايت TR۲  را کم مى کند با کم 
VC۲  افزايش مى يابد. 

شدن هدايت TR۲ ، ولتاژ کلکتور آن يعنى 
در شکل ۵۱  ــ۵ افزايش و کاهش ولتاژها با فلش نشان داده 

شده است.

ـ  ۵  ــ TR۱هدايت بيشتر دارد و TR۲ کمترهدايت می کند.  شکل ۵۱  ـ

VC 1
VB 2

VB 1 VC 2
TR1 TR2

+Vcc+Vcc

C2

C1

بيشترهدايت 
می کند.

کمترهدايت 
می کند.

افزايش  ولتاژ)  کاهش  معرف   ↓ ولتاژ  افزايش  معرف   ↑)  
ولتاژ کلکتور TR۲   از طريق خازن C۱  پتانسيل بيس TR۱  را زياد 
مى کند و TR۱   هادى تر مى گردد تا سرانجام TR۱  به اشباع مى رود 

و TR۲  قطع مى گردد (شکل ۵۲  ــ  ۵). 

ـ  ۵  ــ TR۱اشباع و TR۲قطع است.  شکل ۵۲  ـ

V      = 0C 1
V      = VC 2 CC

Tr 1 Tr 2

+Vcc+Vcc

C    2

C    1

اشباعقطع

در زمان اشباع بودن TR۱  و قطع بودن TR۲  مقدار ولتاژ 
 کلکتورــ اميتر (VCE)ترانزيستورها به صورت زير است: 

VCE Tr1
VCE Tr2

VCC

قطع و اشباع بودن ترانزيستورها پايدار نمى ماند و از طريق 
شارژ و دشارژ خازن هاى مدار، ترانزيستورى که در حالت قطع 
ترانزيستورى که به صورت اشباع  قرار دارد به اشباع مى رود و 

است به حالت قطع بر مى گردد. 
در شکل ۵۳  ــ  ۵ تغيير وضعيت ترانزيستور در بلوک مدار 

تقويت کننده نشان داده شده است. 
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ـ  ۵  ــ شکل موج های ولتاژ نقاط مختلف مولتی ويبراتور  شکل ۵۴  ـ

ـ  ۵  ــ TR۱قطع TR۲اشباع شده است.  شکل ۵۳  ـ

TR1 TR2

+Vcc+Vcc

C2

C1

قطع می شود.اشباع می شود.

صورت  به  ترانزيستورها  کلکتور  ولتاژ  حالت  اين  در 
زير است. 

CE CC CEV TR V V TR= ≅1 2 0

اين سيکل به طور نامحدود تکرار مى شود. به دليل پيچيدگى 
موضوع از تشريح بيشتر مدار و وضعيت پتانسيل بيس ترانزيستورها 

در حالت هاى مختلف صرِف  نظر نموده ايم. 
در  شکل  موج کلکتور و   بيس  ترانزيستورها  ۵  ـ  ۶ ـ۱۲ـ  
مولتى ويبراتور : چون ولتاژ کلکتور ترانزيستور قطع برابر  VCC و 
کلکتور  از  لذا  است  صفر  تقريباً  اشباع  ترانزيستور  کلکتور  ولتاژ 
دريافت  شکل۵۴   ــ۵  مطابق  مربعى  موجى  مى توان  ترانزيستورها 

نمود.در اين شکل، ولتاژ بيس  ترانزيستورها رسم شده است. 

t

VCE

TR1

VB

1

VCE

2

VB

2

t

t

t

t 0 t 1 t 2 t 3 t 4 t 5

VCC = 10V

VCC = 10V − (VCC − VBE) = −9/3V

− (VCC − VBE) = −9/3V

VBE = 0/7V

VBE = 0/7V

TR

TR

TR

يک سيکل

نکتۀ مهم  
 ولتاژ قطع منفی بيس ترانزيستورها از طريق ولتاژ 

شارژ خازن ها به دست می آيد.

بى ثبات :پريود  ويبراتور  مولتى  فرکانس  ۵  ـ  ۷  ـ۱۲ـ  
بطٔه  را از  ويبراتور  مولتى  توسط  شده  ايجاد  هاى  نوسان 
فرکانس  لذا  مى آيد.  به دست   T = ۰/۷(RB۱C۱ + RB۲C۲) 
 محاسبه 

B B
f

T / (R C R C )
= =

+1 1 2 2

1 1

0 7
نـوسان ها از رابطٔه  

مى گردد. 
اگر  RB۱ = RB۲ = RB و C۱ = C۲ = C  باشد موج مربعى 
ايجاد شده کامالً متقارن است:  در اين صورت مى توان فرکانس 

 به دست آورد. 
B

f
T / R C

= =
1 1

1 4
موج را از رابطٔه  

جهت دانش آموزان عالقه مند 
تحقيق کنيد، به چه دليل ولتاژهای نشان داده شده 

در شکل ظاهر می شود.

مربعى  موج  نباشد  برابر    C۲ با   C۱  يا  RB۲  با   RB۱  چنانچه
نامتقارن و به صورت شکل هاى ۵۵  ــ  ۵ و ۵۶  ــ  ۵ است. 

t

VCE

TR1

t 0 t 1 t 2 t 3 t 4 t 5 t 6 t 7 t 8

يک سيکل

VCE
TR 2

t
t 0 t 1 t 2 t 3 t 4 t 5 t 6 t 7 t 8

يک سيکل

 TR۲ـ  ۵  ــ شکل موج کلکتورـ اميتر ترانزيستور شکل ۵۶  ـ

 TR۱شکل ۵۵   ــ   ۵   ــ شکل موج کلکتورـ اميتر ترانزيستور

مولتی ويبراتورهای مونواستابل و بی استابل نيز وجود دارند 
که با توجه به نياز در مورد آنها بحث خواهد شد.
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کار با نرم افزار
قابل توجه مربى محترم

توصيه می شود، انواع مولتی ويبراتور را با استفاده 
از شبيه سازی مورد بررسی قرار دهيد.

۱۳ـ  ۵  ـ مولد موج مربعى توسط آی سى ۵۵۵
يکى از آى سى هاى نسبتاً مشهور که مولد موج مربعى است 
و در صنعت الکترونيک کاربرد زيادى دارد، آى سى ۵۵۵ است. 
از اين آى سى مى توان در مدار نوسان سازهاى مربعى، در تايمرها، 
در مدارهاى آژير و غيره استفاده نمود. مدار داخلى آى سى از نظر 

بلوکى به صورت شکل ۵۷ــ  ۵ است. 

ـ  ۵  ــ بلوک دياگرام مدار داخلی آی سی۵۵۵ شکل ۵۷  ـ

5K Ω

1

2

R

5K ΩR

5KΩR

Flip Flop

Output

8

6

5

2

1
4

3

7

+Vcc

GND

TRIGGER

CONTROL
VOLTAGE

THRESHOLD

RESET

OUTPUT

DISCHARGE

555 TIMER

Vref

مقايسه کننده

مقايسه کننده تخليه

خروجی

تنظيم دوباره

آستانه

ولتاژ کنترل

راه اندازی

آشنايى  خاطر  به  صرفاً  ـ ٥  ۵۷ ـ شکل  مدار 
آمده است و توضيحات آن منوط به کسب اطالعات 
بيشتر است که به تدريج در درس الکترونيک عمومى 
۲ و ديجيتال فراخواهيد گرفت. لذا از اين مدار در 

سؤاالت امتحانی پرسش نخواهد شد.

 DIP و TOمحفظۀ آی سى  : آى سى ۵۵۵ به دوصورت ۹۹ــ
(دوطرفه) (Dual inline package) ساخته مى شود. در شکل۵۸ــ   ۵ 

نوع محفظه ها و شمارٔه پايه هاى آى سى مشخص شده است. 
شماره و نام پايه ها و شرح مختصر عملکرد پايه ها در آى سى 

۵۵۵ در جدول ۲ــ  ۵ آمده است. 

ـ  ۵  ــ نوع محفظه ها و شمارۀ پايه های آی سی ۵۵۵  شکل ۵۸  ـ

عملکرد پايه به اختصارمعادل انگليسی پايهنام پايهشمارهٴ پايه
پائه زمين يا پائه مشترک آی سی است.GNDمشترک يا زمين١
ولتاژ اين پايه سطح خروجی آی سی را در پايين يا باال تعيين می کند.Trigger     راه انداز٢
از اين پايه سيگنال خروجی آی سی دريافت می شود.output     خروجی٣
از طريق ولتاژ اين پايه می توان اثر فرمان داده شده از پايه ٢ را خنثی نمود. اگر Reset تنظيم دوباره٤

از اين پايه استفاده نشود پايه بايد به VCC+ وصل شود.
از اين پايه می توان سطح ولتاژ راه انداز و آستانه را تغيير داد.control voltage  ولتاژ کنترل٥
ـ  ٥)threshold      آستانه٦ از طريق اين پايه می توان ميزان شارژ خازن C١ را کنترل نمود. (شکل ٥٧ـ
ـ  ٥)Discharge       تخليه٧ تخليه خازن C١ از طريق اين پايه انجام می گيرد. (شکل ٥٧  ـ
يا      ٨ مثبت  تغذئه   

+VCC+VCC.بين ٥ تا ١٨ ولت است VCC مقدار (+VCC) محل اتصال تغذئه

ـ  ۵ــ شماره و نام پايه های آی سی ۵۵۵ جدول ۲ـ
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آی سى  توسط  مربعى  موج  مولد  مدار  ۵  ـ  ـ    ۱ـ۱۳
۵۵۵: در شکل مدار ۵۹  ــ  ۵ يک مولتى ويبراتور آاستابل توسط 
آى سى ۵۵۵ ترسيم شده است. عملکرد قطعات اين IC تا حدودى 

مشابه عملکرد مولتى ويبراتورها است. 
شکل موج ولتاژ خازن C۱   و VO  به صورت شکل ۶۰  ــ  ۵ 

است. 
RA

6.8K  

RB

C    1 0.1 µ F

3.3K  

C    2 0.01 µ F

1 5

4

6

2

7

8

3 V O

Vcc = +5V

555

ـ  ۵  ــ مدار يک نوسان ساز موج مربعی با آی سی ۵۵۵  شکل ۵۹  ـ

400 m S200m S0 600m S 800m S 1.0mS 1.2mS 1.4mS 1.8mS1.6mS 2.0mS
0

500mV

1V

1.5V

2.0V

2.5V

3.0V

3.5V

4.0V

4.5V

5.0V

t

V

t high t low

ـ  ۵  ــ شکل موج دو سرخازن C۱ و خروجی مدار شکل ۶۰  ـ

پر شدن خازن خالی شدن 
خازن

ت)
(ول

 V ۰
C و 

زن۱
ر خا

ر س
ژ د

ولتا

زمان

ـ نوسان ساز ۱۴ـ    ۵  
  (Voltage Controlled oscillator) VCO

اسيالتور VCO يک نوع نوسان ساز الکترونيکى است که 
فرکانس آن توسط ولتاژ DC ورودى تغيير مى يابد. در فرکانس هاى 
باال عنصر کنترل شونده با ولتاژ معموالً ديود و رکتور است. اين 

ديود به مدار تانک اسيالتور LC متصل است. 
در شکل ۶۱  ــ۵ نوسان ساز LC به صورت بلوکى و مدار 

رزونانس آن همراه با ديود خازنى رسم شده است. 
با تغيير ولتاژ کنترل، ظرفيت ديود خازنى تغيير مى کند و خازن 
معادل مدار تانک را تغيير مى دهد و فرکانس نوسان ساز تغيير مى کند. 

C1

CCV
L

+Vcc

LC
نوسان ساز

ولتاژ کنترل

ـ  ۵  ــ نوسان ساز با ديود خازنی  شکل ۶۱  ـ

شکل ۶۲  ــ  ۵ يک نوسان ساز VCO را که توسط آى سى ۵۶۶ 
دو نوع موج مربعى و مثلثى را توليد نموده است، نشان مى دهد. 

آى سى   ۵ پائه  به   R۱  پتانسيومتر طريق  از  کنترل  ولتاژ 
اعمال مى شود. 

 (VCO)ـ  ۵  ــ نوسان ساز کنترل شده با ولتاژ شکل ۶۲  ـ

مدار يک نمونه ديگر نوسان ساز VCO با استفاده از آى سى 
۴۰۴۶ در شکل ۶۳  ــ  ۵ رسم شده است. فرکانس سيگنال خروجى 
در محدودهٔ شنوايى و حدود ۱ کيلوهرتز تا ۱۸ کيلوهرتز است. با تغيير 
پتانسيومتر مى توان فرکانس موج خروجى را تغيير داد. براى شنيدن 

سيگنال صوتى، خروجى مدار را بايد به آمپلى فاير      وصل نمود. 

7

4

R1
500K 9

C    1 1nF

616

R2 100K  

1158

Vcc = +5V to +12V

4 0 4 6

ـ  ۵  ــ يک نمونه نوسان ساز VCO با آی سی ۴۰۴۶ شکل ۶۳  ـ

R1
10KΩ

C2 0.05 F

7

3

5

8

566
4

Vcc = +9V to +24V

6

R2
4.7KΩ

C1
5nF

1

نوسان ساز کنترل 
شده با ولتاژ
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می شود،  مطرح  پرسشی  کالس  در  که  صورتی  در 
پاسخ  آن  به  داوطلبانه  و  کنيد  فکر  آن  مورد  در  کنيد  سعی 
دهيد. هرگز از اين هراس نداشته باشيد که ممکن است پاسخ 

شما درست نباشد.

کار با نرم افزار
قابل توجه مربى محترم

استفاده  با  را  نوسان ساز  انواع  می شود،  توصيه 
دسترس  در  نرم افزارهای  وسيلٔه  به   ۵۵۵ شماره   IC از 
شبيه سازی کنيد و نتايج را برای هنرجويان نمايش دهيد.

۱۵ـ  ۵  ـ الگوی پرسش
تعيين کننده  شبکٔه  نظر  از  را  نوسان سازها  انواع  ۱ــ 

فرکانس نام ببريد. 
۲ــ انواع نوسان سازها را از نظر نوع فيدبک نام ببريد. 

فاز  اختالف  مسأله  آرمسترانگ  نوسان ساز  در  ۳ــ 
چگونه  را  مشترک  اميتر  تقويت کننده  از  ناشى  درجه   ۱۸۰

جبران مى کنند؟ 
۴ــ تفاوت نوسان ساز هارتلى را با آرمسترانگ شرح دهيد. 
چيست؟  در  کول پيتس  با  کالپ  نوسان ساز  تفاوت  ـ   ۵   ـ

شرح دهيد. 
در  مشترک  اميتر  تقويت کننده  از  ناشى  فاز  ـ  اختالف  ۶      ـ
نوسان        سازهاى هارتلى و کول پيتس چگونه جبران مى شود؟ شرح 

دهيد. 
۷ــ مدار شکل۳۰ــ    ۵ را به طور کامل مورد تجزيه و تحليل 

قرار دهيد. 
آرمسترانگ،  هارتلى،  نوسان سازهاى  فرکانس   ـ    ۸       ـ

کول پيتس و کالپ براساس چه روابطى تعيين مى شوند؟ 
۹   ــ مدار تعيين فرکانس شکل ۶۴ــ  ۵ مربوط به چه نوع 

نوسان سازى است؟ 

ـ  ۵   کشکل ۶۴  ـ
يدب
ل ف

گنا
سي

C    1

C    2

L    F

تقويت کنند هٔ اين مدار تعيين فرکانس، چه آرايشى بايد داشته 
باشد تا مدار نوسان کند؟

C    2

C    3

L    1

C    1

R   2

0.1µ F
47KΩ

R
R 1

4
1KΩ

+12V

R    5

22Ω

10KΩ R   3
150Ω

2N2219
0.1µ F

0.1µ F

400 µ H

V   O

TR 1

ـ   ۵   شکل ۶۵   ـ

محاسبه  را  شکل۶۵ــ  ۵  نوسان ساز  کار  فرکانس  ۱۰   ــ 
کنيد.

نوسان ساز  در  C۳  را  و    C۲  ،  C۱  خازن هاى نقش  ۱۱   ــ 
شکل ۶۶ــ  ۵ توضيح دهيد. 

C    4

L    1

C    2

R   1

10nF
100K

R
R 2

3
3.3KΩ

+12V

47K R   4
1K

2N2219
10nF

100 m HC    1
10nF C    3

10nF

TR 1

ـ   ۵   شکل ۶۶   ـ

را  پل وين   RC نوسان ساز  فرکانس  تعيين  مدار  ۱۲   ــ 
رسم کنيد. 

چه قدر  نوسان سازها  نوع  اين  در  تقويت کننده  ولتاژ  بهرٔه 
است؟ 
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XTAL

+12V

V   OC    1 R   2
1KΩ

2N2222

R   1

220K Ω

C    3
1nF

C    5

100nF

C    2
82pF

C    4

100pF

TR 1

ـ  ۵   شکل ۶۷  ـ

کامل کردنی
۶۸ــ  ۵  شکل  نوسان ساز  فرکانس  تعيين  عوامل  ۱۴   ــ 

عناصر....... هستند. 

R

+10V

R12R2R1

C    C    
TR 2TR 1

ـ  ۵   شکل ۶۸  ـ

چهارگزينه ای
١٥ــ مدار تعيين فرکانس شکل ٦٩ــ٥ مربوط به چه نوع 

نوسان سازی است؟ 
٢) کول پيتس  ١) هارتلی  

٤) کالپ  ٣) آرمسترانگ  

in

out

L

CF1

CF2

CF3

ـ  ۵   شکل ۶۹  ـ

۱۳   ــ نوسان ساز شکل ۶۷ــ  ۵ از نظر شبکٔه تعيين فرکانس 
و از نظر نوع فيدبک چه نام دارد؟ 
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۱ــ اصول کار مدوالتور را شرح دهد. ................... ´ ۱۰  
 ۱۰ ´ .. ۲ــ نحؤه کار مدوالتور ديودى را با رسم شکل تحليل کند. 
۳ــ داليل استفاده از ديود را در مدوالتور توضيح دهد. ...... ´ ۵ 

۴  ــ مراحل اجراى مدوالسيون را در مدوالتور ديودى به صورت بلوک 
 ۱۰ ´ ................................. دياگرام شرح دهد. 
۵  ــ نحؤه اجراى مدوالسيون توسط ترانزيستور را شرح دهد....´ ۵

۶  ــ انواع مدوالسيون را با استفاده از تقويت کننده ترانزيستورى شرح 
 ۱۵ ´..... ...................................... دهد. 
 ۵ ´ ............ ۷  ــ طبقات اساسى فرستنده راديويى را نام ببرد. 

۸  ــ منظور از مدوالسيون سطح باال و سطح پايين را توضيح دهد.  ´ ۵ 
رسم  را  (قوى)  باال  سطح  مدوالسيون  با  فرستنده  دياگرام  بلوک  ۹ــ 

کند. ............................................ ´ ۱۰ 
۱۰ــ ارتباط هر بلوک با بلوک ديگر را در فرستنده با مدوالسيون سطح 

 ۱۰ ´ .................................... باال شرح دهد. 
۱۱ــ بلوک دياگرام فرستنده با مدوالسيون سطح پايين (ضعيف) را رسم 

کند. ............................................ ´ ۱۰ 

AM فرستنده ها و گيرنده های راديويى

هدف کلی
   AM تحليل فرستنده ها و گيرنده های راديويى

فصل۶

هدف های رفتاری : در پايان اين فصل از فراگيرنده انتظار مى رود که :                                        زمان پيشنهادی   

       کل زمان اختصاص داده شده به فصل  : ۹ساعت آموزشی

۱۲ــ ارتباط بلوک ها و کار هر بلوک را در فرستنده با مدوالسيون سطح 
۱۰ ´ ................................... پايين شرح دهد. 
 ۱۰ ´ ...... ۱۳ــ بلوک دياگرام کلى فرستنده راديويى را رسم کند. 

۱۴ــ کار هر بلوک و ارتباط آن با ساير بلوک ها را در فرستنده راديويى 
 ۵ ´ ........................................ شرح دهد. 

۱۵ــ مشخصات ويژٔه گيرنده هاى راديويى را شرح دهد. (سلکتيويته، 
 ۱۵ ´ .............................. فيدليته، پايدارى و …) 

۱۶ــ مدار هماهنگ ورودى (انتخاب کننده ايستگاه) را با رسم شکل 
 ۱۰ ´ ....................................... شرح دهد. 
 ۱۰ ´ .......... ۱۷ــ بوبين کادر آنتن را با رسم شکل شرح دهد. 
۱۸ــ خازن واريابل راديو يک موج را با رسم شکل شرح دهد. . ´ ۵ 

۱۹ــ انتخاب ايستگاه راديويى به طور خودکار را با رسم شکل تشريح 
کند. ............................................ ´ ۱۵ 

شرح  شکل  رسم  با  را   TRF راديويى  گيرندٔه  دياگرام  بلوک  ۲۰ــ 
 ۱۰ ´ ........................................... دهد. 
 ۵ ´ ............ ۲۱ــ معايب گيرندٔه راديويى TRF را بيان کند. 
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 TRF ۲۲ــ سبب استفاده از چند مدار هماهنگى در گيرنده راديويى
 ۵ ´ ...................................... را شرح دهد. 

۲۳ــ بلوک دياگرام گيرندٔه راديويى سوپرهترودين را با رسم شکل شرح 
 ۱۰ ´ ........................................... دهد. 
 ۱۰ ´ . ۲۴ــ کار هر بلوک و ارتباط آن با ساير بلوک ها را شرح دهد. 
 ۵ ´ ................... ۲۵  ــ مفهوم سوپرهترودين را بيان کند. 
۲۶  ــ فرق گيرندٔه سوپرهترودين و گيرندٔه TRF را بيان کند. ... ´ ۵ 

۲۷  ــ شکل موج قسمت هاى مختلف گيرنده سوپرهترودين را رسم کند..
 ۱۰ ´ ................................................

تعداد  نظر  از  را  سوپرهترودين  گيرنده هاى  انواع  دياگرام  بلوک  ۲۸ــ 
 ۱۰ ´ ................... ترانزيستور و نوع کنورتور شرح دهد.
 ۱۰ ´ ............... ۲۹ــ مدار تقويت کننده IF را تشريح کند. 
 ۵ ´ ....... ۳۰ــ وظايف کلى ترانسفورماتورهاى IF را بيان کند. 
 ۵ ´ ................ ۳۱ــ وظيفٔه آشکارساز AM را بيان کند. 
۳۲ــ مدار آشکارساز ديودى را تشريح کند. .............. ´ ۱۰ 
۳۳ــ تفاوت بين آشکارساز ديودى و ترانزيستورى را بيان کند. . ´ ۵ 
  ۵ ´ ........ ۳۴ــ وظيفه AGC در گيرندٔه راديويى را شرح دهد.
 ۵ ´ ............... ۳۵  ــ اساس کار مدار AGC را بيان کند. 
۳۶  ــ عمل مدار AGC را با رسم شکل شرح دهد. ......... ´ ۵ 
۳۷  ــ منظور از AGC معکوس را بيان کند. .............. ´ ۵ 

۳۸  ــ نحؤه کار عناصر استفاده شده در مدار AGC را تجزيه و تحليل 

  ۵ ´ ............................................. کند.
توضيح   AGC مدار  خروجى  و  ورودى  ولتاژهاى  مورد  در  ۳۹ــ 

 ۱۰ ´ ........................................... دهد. 
٤٠ــ اثر تغيير جهت ديود آشکارساز در ولتاژ AGC را تشريح 

کند.............................................    ´ ۵ 
 ۵ ´ ............... ۴۱ــ مزاياى مدارهاى مجتمع را شرح دهد. 

۴۲ــ بلوک دياگرام طبقات داخلى يک مدار مجتمع گيرنده راديويى را 
 ۱۰ ´ ........................................ رسم کند. 

را  آى سى  با  موج  يک   TRF راديويى  گيرندٔه  يک  کامل  نقشٔه  ۴۳ــ 
 ۱۰ ´ ...................................... بررسى کند. 

۴۴ــ طبقات   مختلف   يک    گيرندهٔ     راديويى     يک    موج AM آى سى دار 
۵ ´..... ............... را از روى نقشه فنى آن  تفکيک کند.

۴۵ــ نقشٔه کامل يک گيرندٔه راديويى سوپرهترودين يک موج AM با 
 ۱۰ ´..... .......................... آى سى را بررسى کند.

۴۶ــ با استفاده از data  sheet (برگٔه اطالعاتى)، يک يا چند نمونه 
 ۱۰ ´  . مدار مجتمع گيرندٔه راديويى AM چند موج را بررسى کند.

۴۷  ــ با   استفاده   از   نرم افزار    مولتى سيم    يا    مشابه    آن،     مدارهاى     فرستنده و 
گيرنده هاى راديويى را شبيه  سازى کند. .................. ...  
۴۸ــ در   فرايند   اجراى    آموزش، متناسب با شرايط و محتوا، آزمون هاى 
     ................... تشخيصى، تکوينى و پايانى را پاسخ دهد. 

پيشگفتار
فرستنده هاى راديويى از جمله دستگاه هايى هستند که امروزه 
کاربرد بسيار گسترده اى در سطح جهان پيدا کرده اند. اين فرستنده ها 
مانند  فرستنده هايی  مى شوند.  ساخته  بزرگ  و  کوچک  ابعاد  در 
فرستنده و گيرنده هايی که در کوهنوردی و ارتباطات پليس به کار 
راديويی  فرستنده های  و  کوچک  فرستنده های  نوع  از  می روند، 
مانند  AM ، FM و تلويزيون از نوع فرستنده های بزرگ هستند. 
تقويت کننده هاى  مدوالتورها،  نوسان سازها،  فرستنده ها  انواع  در 

RF، آنتن و … به کار مى رود.

 (Modulators) ۱ـ  ۶    ـ مدوالتورها
روى  را  پيام  سيگنال  که  هستند  مدارهايى  مدوالتورها، 
سيگنال حامل سوار مى کنند. متناسب با نوع مدوالسيون، مدار 
مدوالتور نيز تغيير مى کند. مثالً مدار مدوالتور AM با مدوالتور 
FM کامالً متفاوت است. در اين قسمت به شرح چند نمونه مدار 

يک  دياگرام  بلوک  ۱ــ۶  شکل  در  مى پردازيم.   AM مدوالتور 
مدوالتور AM رسم شده است. با توجه به بلوک دياگرام، سيگنال 
حامل و سيگنال پيام وارد مدار مدوالتور مى شود و در خروجى 

مدوالتور سيگنال مدوله شده ظاهر مى شود. 

٤٠′
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 AM شکل ۱ــ۶  ــ بلوک دياگرام مدوالتور 

سيگنال سينوسى پيام آنتن

سيگنال
  AM مدوله شده

پيام

RF سيگنال حاملR F

OUTPUT

ANT.

MIC تقويت کنندۀ 
صوت

نوسان ساز

مدوالتور

در  فراگرفته  تجربيات  به  توجه  با  مى شود،  توصيه 
آزمايشگاه مبانى مخابرات و راديو يک فرستندٔه مجازى 
ديگر  کاربردى  نرم افزارهاى  يا  مولتى سيم  نرم افزار  با 

شبيه  سازى کنيد. 

۲ ـ۶ ـ جمع دو سيگنال حامل و پيام 
مدار  يک  از  استفاده  با  را  پيام  و  حامل  سيگنال  دو  اگر 
ساده جمع کنيم، سيگنال خروجى مشابه شکل ۲ــ ۶ خواهد شد. 
سيگنال  ولتاژ  مقادير  لحظه اى  ازجمع  خروجى  سيگنال  درواقع، 
پيام  سيگنال  مدار  دراين  مى آيد.  دست  به  حامل  سيگنال  و  پيام 
يک سيگنال سينوسى با فرکانس کم و سيگنال حامل يک سيگنال 

سينوسى بافرکانس زياد است. 

شکل ۲ــ۶ــ شکل موج حاصل از مجموع دو سيگنال حامل و پيام 
فرکانس راديويى 

پيام ُتن صوتى
حامل

پيام
t

t

t

VO

Vm

Vc

VO

Vm

VC

R

سيگنال خروجى، در واقع، ترکيبى از  دو سيگنال سينوسى 
سيگنال  سوار  پيام  سيگنال  ديگر،  عبارت  به  است.  پيام  حامل و 
حامل نشده ولى با آن جمع شده است لذا شکل موج به دست آمده با 

شکل موج مدوله شدٔه استاندارد AM کامالً  تفاوت دارد.

نمايش عملى اين مبحث توسط نرم افزار مولتى سيم 
يا هر نرم افزار ديگر توصيه مى شود.

ـ ۶    ـ مدوالتور ديودی   ۳
که  آمده  دست  به  موج  شکل  مى توانيم  چگونه  ببينيم  حال 
جمع لحظه ای دو سيگنال پيام و حامل است را تبديل به شکل موج 
مدوله شده AM کنيم. در صورتى که بتوانيم در اين موج اعوجاجى 
پديد آوريم و آن را به يک مدار هماهنگى بدهيم، با توجه به ظاهر 
شدن هارمونيک در سيگنال به دست آمده، در خروجى مدار تانک 
سيگنال AM خواهيم داشت. ضمناً برش يا اعوجاج بايد طورى 

باشد که به سيگنال پيام آسيبى وارد نکند.
ساده ترين روش ايجاد اعوجاج با توجه به شرايط موجود، 
استفاده از يک ديود است. در شکل ۳ــ ۶ شکل موج خروجى 
ديود را، که يکسو شدٔه سيگنال خروجى مدار شکل ۲ــ ۶ است، 
مشاهده مى کنيد. اعوجاج به وجود آمده توسط ديود طورى است 
از ورودى متمايز مى سازد و شکل  که سيگنال خروجى را کامالً 

موج جديدى به ما مى دهد.
در صورتى که سيگنال خروجى ديود را به يک مدار هماهنگى 
اعمال کنيم به سبب وجود هارمونيک، سيگنال مدوله شده AM طبق 
شکل ۴ــ ۶ به دست مى آيد. در شکل ۴ــ۶ همان طور که مالحظه 
مى شود کلئه مراحل اجراى مدوالسيون AM درمدوالتور ترسيم 

شده است.
 DC سيگنال  يک  به  حامل،  و  پيام  جمع  حاصل  سيگنال 
ضربان دار تبديل مى شود. در     نهايت با اعمال سيگنال خروجى به 

مدار هماهنگى، سيگنال مدوله شده AM به وجود مى آيد.
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ـ  ۶  ــ ايجاد اعوجاج در شکل موج مجموع حامل و پيام  شکل ۳ـ

ـ  ۶  ــ مدار مدوالتور ديودى شکل ۴ـ

DC ضربان دار

ديود

حامل (سينوسى)

پيام (صوت)

سيگنال خروجى

t

t
t

VO

Vm

VC
+

VO
D

R

پيام
حامل

سيگنال پيام

سيگنال حامل AM سيگنال مدوله شده

در  خروجى  ولتاژ 
جاى  به  که  صورتى 
مقاومت اهمى مدار 

تانک باشد. 

سيگنال

t t

VO

Vm

VC +
VO

D

C L

t

AMجمع کننده اعوجاج ساز فيلتر
 (مدارهماهنگى)

ـ  ۶  ــ مدار عملى مدوالتور ديودى  شکل ۵  ـ

L 2

L 1

C

4C1

C3

C2

T 1

D1 V O

V B

A B

t
t

VA

سيگنال مدوله
AM شده 

 سيگنال پيام 
(مدوله کننده) 

سيگنال RF ورودى
 (مدوله شونده) 

خروجی ديود قبل از 
ورود به مدار تانک

شکل۶ ــ۶ ــ مراحل اجراى مدوالسيون در مدوالتور AM،با استفاده از المان 
غيرخطى

LC
V O

سيگنال 
خروجى

(مدوله شده
  (AM

سيگنال پيامخروجى DC ضربان دار
 (مدوله کننده) 

سيگنال حامل 
(مدوله شونده)

مدار هماهنگى يا 
فيلتر ميان گذر 

جمع کننده 
اعوجاج ساز

يا

در شکل ۵    ــ۶ يک نمونه مدار عملى مدوالتور ديودى رسم 
شده است. در اين مدار خازن C۱  سيگنال حامل را به آنُد ديود 
به     ورودى  را  صوتى  سيگنال    T۱ ترانسفورماتور  مى کند.  اعمال 
ديود مى رساند. نسبت تبديل طورى انتخاب شده است که تطبيق 
امپدانس الزم، جهت انتقال بيشترين توان بين منبع سيگنال مدوله 
طورى    C۲ خازن  مى گيرد.  صورت  مدوالتور،  ورودى  و  کننده 
انتخاب مى شود که فقط سيگنال حامل را باى پاس کند. سيم پيچ 
L۱  يک RFC (Radio Frequency Choke) است که مانع ورود 

سيگنال حامل به منبع پيام مى شود. به دليل بارگذاری، قسمتی از 
سيگنال حامل از L۱ عبور می کند و به ترانسفورماتور T۱ می رسد. 
 C۲ به منظور جلوگيری از تأثيرگذاری روی منبع سيگنال پيام، خازن
به گونه ای انتخاب شده است که اين سيگنال را، بای پاس کند. بدين 
ترتيب مجموع سيگنال پيام و حامل در ورودى مدار (نقطٔه A يا آند 

ديود) ظاهر مى شود. خروجى ديود يک سيگنال DC ضربان دار 
است که فرکانس ضربان آن برابر با سيگنال حامل و تغييرات دامنٔه 

آن متناسب با تغييرات پيام است.

يک  که   ، L۲ C۳ هماهنگى  مدار  به  ديود  خروجى  سيگنال 
(تشديد)  رزونانس  فرکانس  مى شود.  اعمال  است  ميان گذر  فيلتر 
اين مدار برابر با فرکانس حامل است. بنابراين با توجه به ضربان دار 
بودن سيگنال خروجى ديود و وجود هارمونيک در آن، مدار تانک 
روى فرکانس رزونانس به نوسان درمى آيد و سيگنال مدوله شده 
AM در خروجى ظاهرمى شود. به   جاى ديود مى توان از ترانزيستور 

ترانزيستور  اميتر  بيس  ديود  از  حالت  اين  در  کرد.  استفاده  نيز 
به عنوان مدوالتور استفاده مى شود. در شکل ۶  ــ۶ مراحل اجراى 
مدوالسيون در يک مدوالتور با استفاده از المان هاى مربوطه، به 

صورت بلوک دياگرام آمده است. 
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در اين بلوک دياگرام سيگنال حامل و سيگنال مدوله کننده 
پس از جمع شدن، به يک قطعٔه الکترونيکى فعال مانند ترانزيستور 
 DC يا غيرفعال مانند ديود داده مى شوند و سيگنال خروجى آن که
ميان گذر  فيلتر  يک  که   LC هماهنگى  مدار  به  است،  ضربان دار 
مدوله شده  سيگنال   LC مدار  خروجى  در  مى شود.  اعمال  است 

AM به دست مى آيد.

۴ـ ۶   ـ مدوالتورهای ترانزيستوری 
مدارهاى مدوالتور ترانزيستورى را بر اساس نحؤه اعمال 
سيگنال  سيگنال مدوله کننده (پيام) و بدون توجه به محل اعمال 
نوع  سه  کلى  طور  به  مى کنند.  تقسيم بندى  ترانزيستور،  به  حامل 

مدوالتور به شرح زيرشکل مى گيرد:
۱ـ۴ـ۶   ـ مدوالسيون کلکتور: در اين مدار سيگنال مدوله کننده 
ـ  ۶ يک نمونه مدار بلوکى  به کلکتور ترانزيستور اعمال مى شود. شکل ۷ـ

شکل ۹ــ۶ باياس DC ترانزيستور را نشان مى دهد. در اين 
مدار سيم پيچ های موجود در مسير باياس DC تقريباً اتصال کوتاه 
در نظر گرفته شده است و بيس ترانزيستور به ولتاژ VBB   ــ اتصال 
دارد و « بيس اميتر » در باياس مخالف وترانزيستور در کالس C قرار 

به کلکتور ترانزيستور                           

شکل ۷ــ۶ــ بلوک دياگرام مدوالتور با مدوالسيون کلکتور

مولد پيام

مولد حامل

به بيس  ترانزيستور
از   AM شده  مدوله  موج 
کلکتور دريافت مى شود.

مدار مدوالتور

شکل ۸      ــ۶  ــ مدار مدوالتور ترانزيستورى با مدوالسيون روى کلکتور 

مدوالتور، با مدوالسيون کلکتور را نشان مى دهد.

در شکل ۸   ــ  ۶ مدار ترانزيستورى مدوالتور با مدوالسيون 
در کلکتور رسم شده است. 

در اين مدار ترانزيستور در کالس C باياس شده است تا اعوجاج 
مورد نياز را در مدار به وجود آورد و راندمان آن را افزايش دهد. 

مدار روى فرکانس حامل به رزونانس درآمده است.
خازن کوپالژ  

ترانزيستور در کالس C قرار دارد

سيگنال حامل (مدوله شونده) 

  مدار هماهنگى روى فرکانس 
حامل به رزونانس درآمده است. 

باى پاس 

سيگنال پيام (مدوله کننده) 
 AM

ال 
يگن

س
جى 

Lخرو 2C6

T 1

+Vcc

C    5

C    3

L    

R    2

3

T 3

C    2

C    4R    1

T 2

C    1
L    1

TR1

VBB

شکل ۹ــ۶ــ باياس DC مدوالتور
 مدوالسيون روى کلکتور 

+Vcc

L

R2

3

R1

L 1

TR1

VBB

C

E
B
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دارد. با توجه به اعوجاج بـه وجود آمده دراثر باياسينگ کالس 
ظاهر  کلکتور  روى  ضربان دار   DC صورت  به   RF سيگنال   ،  C
مى شود. سيگنال مدوله کننده که همان پيام است از طريق ترانس 
T۱ با سيگنال DC ضربان دار حامل جمع مى شود و از طريق C۵  به 

مدار تانک L۲C۶  مى رسد. به علت وجود هارمونيک، مدار تانک 
به  است،  حامل  سيگنال  همان  که  خود،  رزونانس  فرکانس  روى 
نوسان درمى آيد  و سيگنال AM درخروجى ظاهر مى شود. خازن 
اتصال  را  حامل  سيگنال  که  باشد  بزرگ  کافى  اندازٔه  به  بايد   C۲

کوتاه کند و به اندازه کافى کوچک باشد تا در مقابل سيگنال پيام به 
صورت اتصال باز، عمل کند. خازن هاى C۴  و C۳  سيگنال حامل 
را بای پاس می کنند. مدار مدوالتور ترانزيستورى با مدوالسيون 
روى کلکتور از راندمان بااليى برخوردار است ولى براى رسيدن 
به مدوالسيون صددرصد، نياز به اعمال سيگنال پيام با دامنه قوى 

به مدار، است.
۲ـ۴ـ۶ ـ مدوالسيون روی اميتر: در مدوالسيون اميتر، 
سيگنال پيام به اميتر اعمال مى شود. در شکل ۱۰ــ۶ مدوالسيون 
در اميتر به صورت بلوکى رسم شده است.درصورتی که در شکل 
ـ  ٦، خازن C۳ را حذف کنيم و سيگنال پيام را به اميتر بدهيم،  ٨  ـ
در  مى گيرد.  شکل  اميتر  روى  مدوالسيون  با  مدوالتور  مدار 
مدوالسيون روى اميتر مدار تقويت کننده بايد در کالس A باياس 
شود تا عمل مدوالسيون صورت گيرد. مدوالسيون اميتر راندمان 
کمترى دارد ولى براى رسيدن به مدوالسيون صددرصد، به ولتاژ 

پيام کمترى نياز دارد.

مدار مدوالتور

مولد حامل

 مولد پيام

به بيس ترانزيستور
از   AM شده  مدوله  موج 
کلکتور دريافت مى شود.

 به اميتر ترانزيستور  

شکل ۱۰ــ۶ــ بلوک دياگرام مدوالتور با مدوالسيون اميتر 

۳ـ۴ـ۶ ـ مدوالسيون روی بيس    : درصورتى که سيگنال 
مدوالتور  به صورت  مدار  شود،  اعمال  ترانزيستور  بيس  به  پيام 
بلوکى  مدار  ۱۱ــ۶  شکل  درمى آيد.  بيس  روى  مدوالسيون  با 

مدوالسيون در بيس را نشان مى دهد.
مدوالتور  راندمان  بودن  باال  علت  به  فرستنده،  مدارهاى  در 
روى کلکتور، از  اين مدار بيشتر استفاده مى شود. انواع مدوالتورهاى 
دارد  وجود  آى سى   با  مدوالتور  و  سرى  مدوالتور  مانند  ديگرى 
خوددارى  آنها  به  پرداختن  از  موجود  محدوديت های  به دليل  که 

کرده ايم.

شکل ۱۱ــ۶  ــ بلوک دياگرام مدوالتور با مدوالسيون روى بيس

 مولد پيام

مولد حامل
مدار مدوالتور

شده  مدوله  موج 
کلکتوردريافت  از 

مى شود.

به بيس

به بيس

۵   ـ۶   ـ الگوی پرسش
۱ ــ   به چه دليل جمع لحظه ای سيگنال حامل و پيام سيگنال 

مدوله شده AM نيست؟
يک  از  بايد   AM سيگنال  آوردن  به دست  براى  ۲ ــ   چرا 

المان غيرخطى استفاده کرد؟ ِ
ـ   مدار مدوالتور ديودى را رسم کنيد و طرز کار آن را  ۳ ـ

شرح دهيد.
۴ ــ   مزاياى مدوالسيون روى کلکتور را شرح دهيد.

۵   ــ   مدارى رسم کنيد که توسط آن بتوان مدوالسيون روى 
اميتر را اجرا کرد.

۶   ــ مدارى رسم کنيد که توسط آن بتوان مدوالسيون روى 
بيس را اجرا کرد.

شرح  ترانزيستورى  با  را  ديودى  مدوالتور  تفاوت  ۷ ــ 
دهيد.

ـ   مدوالتورهاى روى کلکتور، روى بيس و روى اميتر  ۸     ـ
را از نظر اعمال سيگنال مقايسه کنيد.
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شکل ۱۲ــ۶  

صحيح يا غلط
 AC ـ  ٦ سيگنال خروجی به صورت ۹ــ   در مدار شکل ١٢ـ

ضربان دار است.
صحيح      غلط 

VO

پيام

حامل سينوسی

کامل کردنی
ـ   در مدوالسيون روی کلکتور، تقويت کننده در کالس  ۱۰ـ
….. و در مدوالسيون روی اميتر تقويت کننده در کالس ….. 

باياس می شود.
چهارگزينه ای

برای  و  راندمان …..دارد  اميتر  روی  مدوالسيون  ـ    ۱۱ـ
رسيدن به مدوالسيون صد در صد به ولتاژ پيام ….. نياز است.

١) کمتر ــ کمتر                    ٢) بيشتر ــ کمتر
٣) کمتر ــ بيشتر                 ۴) بيشتر ــ بيشتر

ـ   مدار شکل ۱۳ــ۶ چه نام دارد؟ ۱۲ ـ
۱۳ ــ تقويت کننده شکل ۱٣ــ۶ در کدام کالس کار مى کند؟

AF ورودى پيام

RF ورودى حامل

RF خروجى حامل مدوله شده

T 1

C4

T 2

R    1 R    E

R    2

C    EC    2 +Vcc

Tr

C    1

شکل ۱۳ــ۶  

ـ   نام مدار شکل ۱۴ــ۶ را بنويسيد و نحؤه کار آن را  ۱۴ ـ
به طورمختصر توضيح دهيد.

مدوالتور  مدار  نوع  يک  افزار  نرم  کمک  به  ۱۵ ــ 
ترانزيستورى را شبيه سازى کنيد.

شکل ۱۴ــ۶  

AF ورودى پيام

RF ورودى حامل

RF خروجى حامل مدوله شده

T 1

C4

T 2

R    1 R    E

R    2

C    EC    2 +Vcc

Tr

C    1

RF تقويت کنندۀ
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جهت دانش آموزان عالقه مند 
غالبًا سؤاالتى راجع به راديو آماتورى از طرف 
کسب  براى  مى توانند  که  مى شود  مطرح  دانش آموزان 
اطالعات بيشتر دربارۀ اين موضوع و بحث فرستنده هاى 

راديويى، به سايت هاى مختلف مراجعه کنند.

AM ۶   ـ۶   ـ فرستنده های راديويى
قبل از تشريح مدارات هر سيستم الکترونيکى، الزم است 
بلوک دياگرام طبقات تشکيل دهندهٔ سيستم مورد بررسى قرار گيرد. 
در اين قسمت به تجزيه و تحليل بلوک دياگرام فرستنده هاى راديويى 

با مدوالسيون ضعيف و قوى مى پردازيم.
هر فرستندٔه راديويى از دو قسمت RF و AF تشکيل شده 
 ۲۰Hz است. صدا، موسيقى يا هر پيامى که در محدودٔه فرکانسى

تا ۲۰KHz قرار دارد سيگنال صوتى يا AF ناميده مى شود.
قلب هر فرستنده راديويى مدار اسيالتور آن است. اسيالتور 
يک مولّد سيگنال با فرکانس باالست که آن را سيگنال RF، حامل 

يا کارير نيز مى گويند.
در فرستنده هاى راديويى ابتدا سيگنال هاى AF و RF را 

تقويت مى کنند. اين سيگنال ها پس از تقويت به مدوالتور اعمال 
و  مى شود  تقويت  مجددًا  مدوالتور  خروجى  سيگنال  مى شوند. 
براى انتشار به مدار آنتن مى رود. عمل مدوالسيون ممکن است 
در طبقٔه انتهايى فرستنده يا طبقٔه ماقبل آن صورت گيرد. به همين 
دليل، با توجه به محل اجراى مدوالسيون دو نوع فرستنده امواج 

راديويى به شرح زير وجود دارد:
يا  زياد  قدرت  مدوالسيون  با  راديويى  فرستندٔه  ــ  الف 

سطح باال
ب ــ فرستندهٔ راديويى با مدوالسيون قدرت کم يا سطح پايين

۱ـ۶ ـ۶ ـ فرستندۀ AM با مدوالسيون قدرت زياد يا 
سطح باال (High level Modulation) : در شکل ۱٥ــ۶ 
زياد  قدرت  مدوالسيون  راديويى با  فرستنده  يک  دياگرام  بلوک 
رسم شده است. همان طور که در شکل مشاهده مى شود، طبقات 
AF با زمينه اى به رنگ زرد  نشان داده شده است. چون عمل 

صورت   (RF قدرت  (تقويت کنندٔه  آخر  طبقٔه  در  مدوالسيون 
مى گيرد، اين سيستم را فرستندٔه راديويى با مدوالسيون قوى يا 
قدرت زياد مى نامند. در اين فرستنده به دليل اجراى مدوالسيون 
در طبقٔه انتهايى، راندمان فرستنده زياد است. در طبقات راديويى 
طبقٔه  با  اسيالتور  خروجى  امپدانس  تطبيق  منظور  به  بافر  طبقه 
چند برابرکنندٔه فرکانس به کار رفته است. به طبقٔه بافر جداکننده 

يا ايزوله کننده نيز مى گويند.

شکل ۱۵ــ۶  ــ فرستندۀ AM با مدوالسيون قدرت زياد يا سطح باال

منبع تغذيه

تقويت کنندۀ 
 RF قدرت
(مدوالتور)

تقويت کنندۀ  
RFدرايور

تقويت کنندۀ  
RF ولتاژ

چندبرابرکنندۀ 
فرکانس

تقويت کنندۀ 
            بافر 

مولد کارير
 RFيا  اسيالتور 

تقويت کنندۀ قدرت 
 AF

تقويت کنندۀ
AF درايور

تقويت کنندۀ اوليه 
AFميکروفون به تمام قسمت ها
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شکل ۱۶ــ۶  ــ بلوک تقويت کنندۀ بافر

شکل ۱۷ــ۶  ــ بلوک چندبرابر کنندۀ فرکانس

سينوسى سينوسى

در شکل ۱۶ــ۶ نماى بلوکى تقويت کنندهٔ بافر و سيگنال هاى 
ورودى و خروجى آن رسم شده است.

in out

RF RF

in out

f in f     = nf inout

تقويت کنندۀ
 بافر

چندبرابرکنندۀ 
فرکانس

به منظور افزايش فرکانس کارير از چند برابرکننده فرکانس 
استفاده مى شود.

مى شود  مشاهده  ۱۷ــ۶  بلوکى  شکل  در  همان طورى که 
فرکانس سيگنال خروجى چندبرابر کنندٔه فرکانس، n برابر فرکانس 

سيگنال ورودى است.

سيگنال راديويى خروجى مدار چند برابرکنندهٔ فرکانس، بعد 
از تقويت شدن در طبقات تقويت کننده ولتاژ و تقويت کننده درايور، 

به مدار تقويت کننده قدرت (مدوالتور) اعمال مى شود.
در جدول ۱ــ۶ خالصه اى از کار هريک از طبقات فرستندٔه 
با مدوالسيون قدرت زياد، همراه با ورودى ها و خروجى هاى آنها، 

آمده است.
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جدول ۱ــ۶   ــ مشخصات فرستنده با مدوالسيون قدرت زياد

RF مولد کارير

تقويت کنندٔه بافر

چندبرابر کنندٔه فرکانس

AF تقويت کنندٔه

AF تقويت کنندٔه درايور

AF تقويت کنندٔه قدرت

RF تقويت کنندٔه ولتاژ

RF تقويت کنندٔه درايور

RF تقويت کنندٔه قدرت
و مدوالتور

آنتن

ميکروفون

منبع تغذيه

توليد سيگنال سينوسى با 
فرکانس باال

ايزوله کردن اسيالتور از چند 
برابر کنندٔه فرکانس

افزايش فرکانس اسيالتور

تقويت سيگنال ميکروفون

AF افزايش دامنٔه

AF تقويت دامنٔه جريان

RF تقويت دامنٔه

RF تقويت دامنٔه

RF مدوالسيون و تقويت قدرت

انتشار امواج راديويى

توليد سيگنال صوتى

تأمين تغذئه تمام قسمت ها

سيگنال سينوسى راديويى

سيگنال سينوسى راديويى

سيگنال سينوسى راديويى

سيگنال صوتى

سيگنال صوتى

سيگنال صوتى

سيگنال راديويى

سيگنال راديويى

 RF سيگنال مدوله شدٔه

امواج الکترومغناطيسى

سيگنال صوتى

DC ولتاژ

سيگنال ورودى هر بلوک

DC ولتاژ

سيگنال سينوسى راديويى

سيگنال سينوسى راديويى 

سيگنال صوتى

سيگنال صوتى

سيگنال صوتى

سيگنال راديويى

سيگنال راديويى

AF و RF سيگنال هاى

سيگنال راديويى

ارتعاشات مکانيکى 
صوت

۲۲۰ ولت برق شهر

شکل موج خروجىسيگنال خروجى هر بلوک شکل موج ورودینام طبقه يا بلوک وظيفه بلوک
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منبع تغذيه

تقويت کنندۀ 
 RF قدرت

تقويت  درايور
 RF(مدوالتور) 

تقويت  ولتاژ   
RF  مدوالتور

چندبرابرکنندۀ 
مولد کاريرRFتقويت  بافر فرکانس

تقويت قدرت 
 AF

AF  ميکروفونتقويت

شکل ۱۸ــ۶  ــ فرستندۀ AM با مدوالسيون قدرت کم يا سطح پايين

ضبط صوتکنترل کننده بهره کانالکنترل کننده اصلىکنترل اتوماتيکاندازه گير سيگنال آنتنآنتن

شکل ۱۹ــ۶  ــ بلوک دياگرام کلى فرستنده

به تمام قسمت ها

فرستنده

اندازه گير ولت و آمپر

يا  کم  قدرت  مدوالسيون  با   AM فرستنده  ۲ـ۶ ـ۶  ـ 
سطح پايين (low  level Modulation)  : در اين روش عمل 

مدوالسيون در طبقٔه تقويت کنندٔه درايور RF يا طبقه تقويت ولتاژ 
RF انجام مى گيرد (شکل ۱۸ــ۶).

اين روش نسبت به مدوالسيون سطح باال، اقتصادى تر است 
ولى راندمان کمترى دارد.

۳ـ۶  ـ۶ ـ بلوک دياگرام کّلّّی فرستنده واقعی و  اجزاِء 
مرتبط با آن : درشکل ۱۹ــ۶ بلوک دياگرام کلى يک فرستندٔه 
راديويى واقعی و اجزاِء مرتبط با آن آمده است. سيگنال صوتى 
ممکن است از ميکروفون يا دستگاه ضبط صوت گرفته شود. اين 

سيگنال، پس از عبور از کنترل کننده ها به فرستنده اعمال مى شود. 
مدوله  حامل  روى  تقويت  از  پس  صوتى  سيگنال  فرستنده،  در 

مى شود و سيگنال راديويى مدوله شده را توليد مى کند.
سيگنال راديويى پس از کنترل توسط دستگاه هاى اندازه گيرى 

حساس، به آنتن مى رسد.
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شکل ۲۰ــ۶  ــ اتاق فرمان

شکل ۲۱ــ۶  ــ فرستنده

فرستنده

کنترل اتوماتيکاندازه گير سيگنال آنتنآنتن

درشکل ۲۰ــ۶تصويرى از اتاق فرمان (کنترل) يک ايستگاه فرستنده راديو تلويزيونى را مشاهده مى کنيد.

۷ ـ۶   ـ الگوی پرسش
۱ ــ مزايا و معايب مدوالسيون هاى قدرت زياد و قدرت 

کم را بنويسيد.
فرستنده  در  فرکانس  چندبرابر کنندٔه  مدار  وظيفٔه  ۲ ــ 

چيست؟ شرح دهيد.
۳ ــ وظيفٔه تقويت کننده بافر در فرستنده چيست؟ شرح 

دهيد.
ميکروفون  خروجى  و  ورودى  سيگنال هاى  ۴ ــ 

کدام اند؟

جهت دانش آموزان عالقه مند 
جست  و جو کنيد:

۱ــ اولين سيگنال راديويى با چه فرکانسى و 
از چه محلى ارسال شد؟

۲ــ نحوۀ ارتباط ماهواره ها با يکديگر چگونه 
است؟

۵     ــ در بلوک دياگرام کلى فرستنده (شکل ۲۱ــ۶) کار 
بلوک فرستنده چيست؟ شرح دهيد.
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شکل ۲٢ــ۶  ــ مدار هماهنگ موازى

کامل کردنی
تطبيق  منظور  به   ،AM فرستندٔه  دياگرام  بلوک  در  ۶  ــ 
امپدانس خروجی اسيالتور با ورودی چند برابرکنندٔه فرکانس، از 

مدار ….. استفاده می کنند.
صحيح يا غلط 

۷ــ فرستندٔه AM با مدوالسيون قدرت کم يا سطح پايين، 
کمتری  راندمان  از  باال،  سطح  يا  زياد  قدرت  فرستندٔه   به  نسبت 

برخوردار است.
صحيح      غلط 

چهارگزينه ای
۸    ــ در فرستندٔه AM، سيگنال ورودی و خروجی چند 

برابرکنندٔه فرکانس به ترتيب کدام است؟
AF-AF (٢                RF-AF (١
AF-RF (٤                RF-RF (٣

AM ۸      ـ۶   ـ گيرنده های راديويى
در اين بخش قبل از تشريح بلوک دياگرام طبقات گيرندٔه 
و  راديويى  گيرندٔه  ويژٔه  مشخصات  تحليل  و  تجزيه  به  راديويى 

مدارهاى هماهنگى ورودى و نحؤه انتخاب ايستگاه مى پردازيم.
الزم به توضيح است که به دليل عرضٔه گيرنده هاى راديويى 
گيرنده هاى راديويى  آى سى دار، موضوعات ارائه شده تلفيقى از 

ترانزيستورى و آى سى دار است.

چگونگی  و  راديويى  گيرنده های  مشخصات  ۹ـ۶   ـ 
افزايش آن

همان طورکه در فصل ۴ اشاره شد يک گيرندٔه راديويی بايد 
دارای مشخصاتی به شرح زير باشد:

"Sensitivity " الف) حساسيت يا سنسيتيويته
"Selectivity" ب) قابليت انتخاب يا سلکتيويته

عالوه بر مشخصات فوق، يک گيرندهٔ راديويی بايد مشخصات 
زير را نيز در حد مطلوب داشته باشد تا به خوبی عمل کند:

"Fidelity" پ) وفاداری يا فيدليته
"Stability" ت) پايداری يا استابيليته

قابليت  و  حساسيت  دارای  گيرنده ای  چه  ـ  ٦  ـ  ١ـ٩
انتخاب باال است؟ گيرنده ای دارای حساسيت باال است که بتواند 

ايستگاه های راديويی ضعيف را به خوبی دريافت و تقويت کند.
که  است  خوب  ايستگاه  انتخاب  قابليت  دارای  گيرنده ای 
بتواند ايستگاه های راديويی را از يکديگر تفکيک کند. به عبارت 
ديگر ازميان مجموعٔه ايستگاه های راديويی موجود که امواج آنها 

در فضا پخش شده است، ايستگاه مورد نظر را انتخاب کند.
در  ايستگاه    :  انتخاب  قابليت  افزايش  چگونگی  ـ  ٦  ـ  ۲ـ٩
گيرنده هاى راديويى از مدارهاى هماهنگى LC موازى براى انتخاب 
مدار  يک  ۲۲ــ۶  شکل  در  مى شود.  استفاده  راديويى  ايستگاه 
رزونانس RLC رسم شده است. در اين مدار مقاومت ُاهمى بوبين 
 C درنظر گرفته شده است. با تغيير مقدار ظرفيت خازن R برابر با
کرد،  تشديد  متفاوت  فرکانس هاى  براى  را  هماهنگى  مدار  مى توان 

خازن متغير را خازن واريابل نيز مى نامند.

١ــ در ارتباط با ضريب کيفيت Q در درس مدارهای الکتريکی به تفصيل بحث می شود.

R

L

C

مدار  باند  پهناى  شد،  بيان  چهارم  فصل  در  همان طور که 
هماهنگ موازى از رابطٔه ۱ــ۶ به دست مى آيد که در آن Fr  فرکانس 

رزونانس مدار و Q ضريب کيفيت مدار است.۱
               FrBW= ___

             Q
۱ــ۶ 

هرقدر مقدار Q بيشتر باشد پهناى باند کمتر است. افزايش 
مقدار Q قابليت انتخاب ايستگاه را افزايش مى دهد و ايستگاه هاى 
پاسخ  منحنى  ۲۳ــ۶  درشکل  مى کند.  حذف  بهتر  را  ناخواسته 
فرکانسى مدار هماهنگ موازى RLC در سه حالت نشان داده شده 
است. درحالت الف پهناى باند زياد است و سلکتيويته به قدرى 
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شکل ۲۴ــ۶  ــ مدار هماهنگ ورودى گيرندۀ راديو

آنتن

کم است که نمى توان ايستگاه هاى A و B را از يکديگر جدا کرد. 
درحالت «ب» پهناى باند در حدى است که فقط ايستگاه B قابل 
سلکتيويته  و  کم  خيلى  باند  پهناى  «ج»  درحالت  است.  دريافت 

را   B ايستگاه  کنارى  باندهاى  حالت  اين  در  است.  زياد  خيلى 
نمى توان دريافت کرد.

شکل ۲٣ــ۶  ــ مدارهاى هماهنگى با سلکتيويته متفاوت

A

f

V

fcB

B
A

f

V
A

fc fcA B

B
A

f

V

fcB

B

R

L

C

R

L

C

R

L

C

(ج)(ب)(الف)

ايستگاهايستگاهايستگاهايستگاه

کمنحنى پاسخ فرکانس
اري

ند ب
ى با

پهنا

سط
متو

اند 
ى ب

پهنا

زياد
اند 

ى ب
پهنا

يک  وفــادارى  فيدليته :  يــا  وفــاداری  ـ ۶    ـ  ۳ـ ۹ 
تقويت کننده بستگى به ميزان تطبيق سيگنال خروجى با ورودى 
دارد. در گيرنده هاى راديويى فيدليته بستگى به پهناى باند مدار 
انتخاب ايستگاه دارد. اگر مدار انتخاب ايستگاه داراى منحنى 
پاسخ فرکانسى بسيار ُنک تيز باشد (Q زياد) بعضى از فرکانس ها 

حذف مى شود و فيدليته را کاهش مى دهد.
رزونانس  فرکانس  ثبات  ميزان  پايداری   :  ۴ـ۹ـ۶ ـ 
مدار انتخاب ايستگاه گيرندٔه راديويى را پايدارى يا استابيليته 
مى گويند. وقتى يک گيرندهٔ راديويى روى ايستگاهى تنظيم شود 
و فرکانس دريافت شده خودبه خود تغيير نکند گيرنده از پايدارى 

بااليى برخوردار است.

۱۰ـ۶ ـ الگوی پرسش
۱ــ مشخصات ويژٔه يک گيرندٔه راديويى را نام ببريد.

۲ــ با کاهش پهناى باند مدار انتخاب ايستگاه فيدليته چه 
تغييرى مى کند؟

۳ــ پايدارى در گيرنده هاى راديويى چيست؟
 C  = ۱۰PF   ۴ــ اگر مدار هماهنگ در شکل ۲۱ــ۶ داراى
وL  = ۸/۳mH  و Q  = ۱۰  باشد فرکانس رزونانس و پهناى باند آن 

را محاسبه کنيد.

۱۱ـ۶ ـ مدار هماهنگ ورودی گيرندۀ راديو
 LC هماهنگ  مدار  يک  راديو،  گيرندٔه  هر  ورودى  در 
موازى قرار گرفته است. به کمک اين مدار و با تغيير مقدار L يا 
C مى توان ايستگاه هاى مختلف را انتخاب کرد. در شکل ۲۴ــ۶ 

مدار هماهنگ موازى با خازن متغير رسم شده است. 

L C

1MHz

750KHz
1MHz

1.3MHz

f   = 1MHzr

C

B

A

چنين مدارى را سلکتور امواج، انتخاب کنندٔه ايستگاه يا 
مدار کادر آنتن نيز مى نامند. همان طور که در شکل مشاهده مى شود، 
امواج راديويى از ايستگاه هاى A ، B و C به ترتيب با فرکانس هاى 
کاريرMHz، ۱MHz ۱/۳ و ۷۵۰KHz پخش مى شوند. اين امواج 
ولتاژهاى  حامل،  فرکانس  به  توجه  با  و  آنتن  به  برخورد  از  پس 
متفاوتى را در بوبين L القا مى کنند. اگر خازن C طورى تنظيم 

rf
LC

=
π
1

2
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(الف)
شکل۲۶ــ۶  ــ بوبين کادر آنتن با هستۀ فريت

RF شکل ۲۷ــ۶  ــ بوبين کادر آنتن و تقويت کنندۀ

 خطوط فلوى مغناطيسى

(ب)

شکل ۲۵ــ۶  ــ منحنی تغييرات امپدانس برحسب تغييرات فرکانس در مدار 
هماهنگی گيرندۀ راديويی

بدنۀ فلزى

هستۀ فريت

شده باشد که فرکانس رزونانس مدار برابر با؛ Fr    = ۱MHz  باشد، 
 A ايستگاه  به  مربوط  امواج  اثر  در  شده  القا  ولتاژ  امواج  دامنٔه 
بود.  خواهد   C و   B ايستگاه هاى  به  مربوط  ولتاژهاى  از  بيشتر 
 C و  B ايستگاه های تضعيف  ميزان  که  درصورتی  ترتيب  اين  به 
 C و B ايستگاه های انتخاب و   A ايستگاه باشد،  کافی  اندازه  به 

حذف خواهد شد.
ولتاژ  منبع  يک  به صورت  را  مختلف  ايستگاه هاى  اگر   
  VS با فرکانس و ولتاژ متغير درنظر بگيريم، مى توانيم مدار شکل 

درشکل  ببريم.  به کار  ۲۴ــ۶  شکل  مدار  به جاى  را  ب  ۲۵ــ۶ ــ 
۲۵ــ۶ ــ الف منحنى پاسخ فرکانس برحسب تغييرات امپدانس دو 
سر مدار ترسيم شده است. منحنى تغييرات ولتاژ دو سر مدار نيز 

شبيه منحنى تغييرات امپدانس مدار است.

f
f r

Z

R

E
f

C L VO

Z r

۱ـ۱۱ـ۶ ـ بوبين کادر آنتن  : به سيم پيچ مدار هماهنگ 
اين  مى شود.  گفته  آنتن  کادر  بوبين  راديويى  گيرنده هاى  ورودى 
آنتن  کادر  بوبين  است.  فريت  جنس  هسته از  يک  داراى  بوبين 
نوع  از  آنتن  اين  مى کند.  عمل  آنتن  به عنوان  راديو  گيرنده  در 
مخصوصى است که آنتن با ميلٔه فريت ناميده مى شود. بوبين کادر 
آنتن ممکن است به صورت سه سر يا چهار سر مورد استفاده قرار 
گيرد. در شکل ۲۶ــ۶ يک نمونٔه بوبين کادر آنتن با چهارسر 
(۱ تا ۴) رسم شده است. در عمل بوبين L۱  با خازن واريابل 
موازى مى شود و بوبين L۲  در ورودى اّولين طبقٔه تقويت کنندٔه 

راديو قرار مى گيرد.  

L 1 L 2

N1 N2

1 2 3 4

L 1 L 2

N1 N2

1 2 3 4

+Vcc

VC 1

T2

T1

C    1

C    2

C    3

C    4

C    5

TR 2

P

Q

S

R    1

R    2 R    3

R    4

R    5 R    6

e i1

e i 2

TR 1

کادر  بوبين  سرهای  اتصال  نحؤه   ۶ ۲۷ــ شکل  است. در  شده  داده  نشان   RF کنندٔه  تقويت  مدار  به  آنتن 
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شکل ۲۸ــ۶  ــ بوبين کادر آنتن سه سر در مدار

درصورتى که هنگام حضور در کالس حس مى کنيد 
و  کنيد  صحبت  درسى  موضوع  با  ارتباط  در  مى توانيد 
توانمندى هاى خود را بروز دهيد، حتمًا اقدام به انجام آن 

نماييد.

خازن  با  موازى  صورت  به  N۱   حلقه  تعداد با      L۱بوبين
دهد.  مى  تشکيل  را  ورودى  هماهنگ  مدار   ، VC۱ متغير 
ei۱  ولتاژ القا شده در سيم پيچ L۱  است. سيم پيچ هاى L۱  و L۲  با هسته 

فريت تشکيل يک ترانس مى دهند.
با توجه به نحؤه کار ترانسفورماتورها ولتاژ ei۲  در دو سر 
سيم پيچ L۲  ظاهر مى شود. چون ترانسفورماتور کاهنده است جريان 
 L۲ پائه شمارٔه ٣ سيم پيچ C۱ افزايش مى يابد. خازن L۲ در سيم پيچ
را در پتانسيل زمين قرار می دهد. به عبارت ديگرمقاومت R۲ از 

طريق C۱ و C۲ بای پاس شده است. 
هستٔه فريت به علت داشتن قابليت نفوذ مغناطيسى زياد باعث 
 L۱ مى شود که خطوط فلوى مغناطيسى بيشترى از داخل سيم پيچ

عبور کند و ولتاژ ei۱  بيشترى را در آن القا کند.
درصورتى که يکى از پايه هاى ۳ يا ۴ به طور مشترک با يکى 
از پايه هاى ۱ يا ۲ به شاسى وصل شود، بوبين کادر آنتن به صورت 
سه سر مورد استفاده قرار مى گيرد. درشکل ۲٨ــ۶ پايه هاى ۲ و 
۴ بوبين کادر آنتن به شاسى اتصال دارد و بوبين به صورت سه سر 

استفاده شده است.

3

42

1

VC

T 1 C    1

TR 1

ريـکـاپ  وا يــا  ريـابل  وا خــازن  ـ        ۶ ۱۱ـ ـ   ۲
در  شده  استفاده  متغير  خازن  به   :  (Variable Capacitor)

مدار هماهنگى گيرنده راديو، خازن واريابل گفته مى شود. به «خازن 
واريابل» به اختصار «واريابل» نيز اطالق مى شود. اين خازن همراه 
با بوبين کادر آنتن براى انتخاب ايستگاه هاى مختلف به کار مى رود. 
در گيرنده هاى راديو يک موج، خازن واريابل داراى سه سر به شرح 

زير است:
کادر  خازن  و  مى شود  وصل  آنتن  به  که    C۱يا  A سر  ــ  الف 

آنتن را تشکيل مى دهد.
ب ــ سر G که به شاسى دستگاه وصل مى شود و سر مشترک 

را تشکيل مى دهد.
ج ــ سر O يا C۲ که به اسيالتور محلى اتصال مى يابد و خازن 

نوسان ساز را تشکيل مى دهد.
درشکل ۲۹ــ۶ ــ الف شکل ظاهرى خازن واريابل با توجه به 
خازن هاى تريمر آن و در شکل ۲۹ــ۶  ــ ب شماى فنى خازن واريابل 
رسم شده است. در اين شکل، خازن متغير VC۱  به عنوان خازن کادر 
آنتن در مدار هماهنگ ورودى گيرنده راديو به کار مى رود. خازن متغير 
VC۲  به منظور تغيير فرکانس اسيالتور در مدار هماهنگى نوسان ساز 

محلى استفاده مى شود.

شکل ۲۹ــ۶  ــ شکل ظاهرى و شماى فنى خازن واريابل

(الف)

(ب)

تريمر

VC 1 VC 2

TC 2TC 1

C 1

A G O

G C 2

A
G

O
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شکل ۳۰ــ۶  ــ منحنى تغييرات ظرفيت ديود خازنى برحسب ولتاژ مخالف

شکل ۳۱ــ۶  ــ موازى شدن ديود خازنى با مدار هماهنگ نوسان ساز جهت تغيير 
فرکانس رزونانس

دار
م

ساز
سان 

گ نو
ماهن

 ه

RF شکل ۳۲ــ۶  ــ مدار هماهنگى کادر آنتن و طبقه تقويت کننده

امواج راديويى منتشر شده

ترکيب  ديود خازنى در مدار هماهنگى ــ ولتاژ VR  معموًال توسط يک پتانسيومتر 
يا يک سيگنال شيب تأمين مى شود.

تريمر  خازن هاى  به ترتيب   VC۲
و    VC۱

متغير  خازن هاى  با 
  TC۱

تريمر  خازن  است.  شده  بسته  موازى  به صورت    TC۲
TC۱ و 

براى تنظيم فرکانس انتهاى باند MW در کادر آنتن و خازن تريمر 
محلى  اسيالتور  در   MW باند  انتهاى  فرکانس  تنظيم  براى   TC۲

به کار مى رود.

۱۲ـ۶ ـ انتخاب ايستگاه راديويى به طور خودکار
در تيونر گيرنده هاى راديويى و تلويزيون های جديد، براى 
جهت  ورودى  هماهنگ  مدار  و  محلى  نوسان ساز  فرکانس  تغيير 
واريابل  خازن  به جاى  خازنى  ديود  از  راديويى،  ايستگاه  انتخاب 
استفاده مى کنند. با تغيير ولتاژ معکوس دو سر ديود خازنى ظرفيت 
خازنى ديود تغيير مى کند. درشکل ۳۰ــ۶ منحنى ظرفيت خازنى 

ديود برحسب ولتاژ معکوس نشان داده شده است.

ظرفيت خازنى

VR

VR

+

-
-5-10-15-20

10

20

30

C (pF)

 ديود خازنى با مدار هماهنگ نوسان ساز به صورت موازى 
قرار مى گيرد. مطابق شکل ۳١ــ۶ چنانچه ولتاژ دو سر ديود تغيير 
کند، ظرفيت خازنى آن را تغيير مى دهد. از طرفى ظرفيت خازنى 
ديود با خازن مدار هماهنگ ترکيب مى شود و ظرفيت خازن معادل 
تغيير مى کند با تغيير ظرفيت خازن معادل مقدار فرکانس رزونانس 
تغيير  و  مى کند  تغيير 

 
rf

L.Ceq
=

π
1

2
رابطٔه  به  توجه  با  مدار 

فرکانس اسيالتور اصالح مى شود.
مقدار Ceq از رابطه زير به دست می آيد:

D

D

(C C )CCeq
C C C

+
=

+ +
1

1

  

C1

C DL VR

مدار هماهنگى کادر آنتن و طبقٔه تقويت کنندهٔ RF يک گيرنده 
را درشکل ۳۲ــ۶ مشاهده مى کنيد.

L

3 - 25V

R    1

VR

C    1

CT1

C

C    
D    3

D    42pF

3pF

100KΩ

3pF

TR 1

دى
ورو

گى 
ماهن

ر ه
مدا

ديودهاى خازنى D۳  و D۴  با يکديگر سرى و با خازن تريمر 
CT۱ و خازن C۱ موازى شده اند. ترکيب مجموعٔه خازن ها، خازن 

معادل مدار تانک طبقٔه RF را به وجود مى آورد.
با تغيير ولتاژ VR  از  ۳V+ تا  ۲۵V+  ظرفيت خازنی ديودهاى  
خازنى  ظرفيت  تغيير  با  مى کند.  تغيير  مشابه  به صورت   D۴ D۳  و 

ديودها ظرفيت معادل کل مدار هماهنگى تغيير يافته و باعث تغيير 
فرکانس رزونانس شده و دريافت ايستگاه راديويى يا تلويزيونی را 

به صورت خودکار امکان پذير خواهد کرد.

۱۳ـ۶  ـ الگوی پرسش
۱ــ شماى فنى خازن واريابل راديوى يک موج MW را 

رسم کنيد و کار اجزاى تشکيل دهنده آن را بنويسيد.
۲ــ کار هستٔه فريت در بوبين کادر آنتن چيست؟

استفاده  مدارها  در  صورت  چند  به  آنتن  کادر  بوبين  ۳ــ 
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مى شود؟ شرح دهيد.
رسم  با  است؟  مدارى  نوع  چه  امواج  سلکتور  مدار  ۴ــ 

شکل شرح دهيد.
با  را  خودکار  به طور  رزونانس  فرکانس  تغيير  نحؤه  ۵   ــ 

رسم شکل شرح دهيد.

 Tuned Radio)TRFگيرندۀ راديويى ـ  ۱۴ـ۶  
Frequency ) يا گيرنده راديويى مستقيم

گيرنده راديويى TRF يـا گيرندٔه با مدارهـاى هماهنگ تنظيم شده 

TRF شکل ۳۳ــ۶  ــ بلوک دياگرام گيرندۀ راديويى

به ترتيب از طبقات زير تشکيل شده است:
الف ــ آنتن و مدار انتخاب ايستگاه

RF ب ــ تقويت کنندٔه
ج ــ آشکارساز سيگنال صوتى

د ــ تقويت کننده صوتى
هـ ــ بلندگو

در شکل۳۳ــ۶ بلوک دياگرام گيرندٔه راديويى TRF رسم 
شده است.

آنتنآشکارساز

بلندگو

تقويتتقويتتقويت صوت

خازن های C۴ ، C۳، C۲، C۱ هم محوراند. با تغيير  ظرفيت اين 
 ، L۱RL۱C۱  ايستگاه انتخاب  مدارهاى  رزونانس  فرکانس  خازن ها، 
 L۳RL۳C۳ ،L۲RL۲C۲ و  L۴RL۴C۴ هم زمان تغيير مى کنند و ايستگاه 

موردنظر انتخاب و تقويت مى شود.
علت استفاده از چند مدار هماهنگ، انتخاب بهتر ايستگاه 
موردنظر و حذف ايستگاه هاى ناخواسته است، ولی به دليل هم محور 
بودن خازن های مربوط به چهارمدار تانک و تولرانس  آنها، در عمل 

انتخاب بهتری صورت نخواهد گرفت.
ديود D و خازن C، مدار آشکارساز AM است، که براى پياده 

کردن پيام از روى کارير استفاده مى شود.
سيگنال  جريان  و  ولتاژ  دامنٔه  تقويت  براى  صوتى  تقويت کنندٔه 
صوتى است تا جريان موردنياز را براى تحريک بلندگو تأمين کند. اگرچه 
گيرندٔه راديويى مستقيم از نظر اقتصادى مقرون به  صرفه است و نسبت به 
گيرنده هاى مرغوب داراى مدارهاى ساده ترى است، ولى امروزه به علت 

معايب زياد از آن استفاده نمى شود.

۱ـ۱۴ـ۶ ـ مـعـايب گـيرنـدۀ راديـويـى TRF: گيرندٔه 
راديويى TRF داراى معايبى به شرح زير است:

الف ــ حساسيت کم
ب ــ قابليت انتخاب بد 

ج ــ بروز مشکالت زياد، به منظور تنظيم هم زمان مدارهاى 
هماهنگى

د ــ يک نواخت تقويت نشدن ايستگاه هاى مختلف

۱۵ـ۶ ـ الگوی پرسش
ـ   طبقات مختلف گيرندٔه راديويىTRFرا نام ببريد. ۱ـ

ـ    معايب گيرندٔه راديويى TRF را بنويسيد. ۲ـ
ـ     وظيفٔه آشکارساز درگيرندٔه راديويى TRF چيست؟ ۳ـ

ـ     چرا در گيرندٔه راديويى TRF از چند مدار هماهنگى  ۴ـ
استفاده مى شود؟
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ودين  هـتر پر سو يــى  يــو د ا ر ندۀ  گير ـ   ۶ ۱۶ـ
(Superhetrodyne Receiver)

که  ترکيبى،  به صورت  را  راديويى  گيرنده هاى  امروزه 
معنى  به  هترودين  کلمٔه  مى سازند.  مى شود،  ناميده  سوپرهترودين 
مخلوط کردن يا ترکيب کردن دو فرکانس است. کلمٔه سوپر نيز به 
معنى فوق العاده است و بيشتر براى کاالهايى که اّولين بار به بازار 

عرضه مى شود، مورد استفاده قرار مى گيرد.
موردنظر  ايستگاه  ابتدا  سوپرهترودين  گيرنده هاى  در 
پس  دريافتى  فرکانس  مى شود.  انتخاب  هماهنگى  مدار  توسط 
مدارکنورتور مى شود و سپس به فرکانس ميانى  از تقويت، وارد 

تبديل مى گردد.
يـا  مـتـوسـط  فــرکــانـس  را  نـى  مـيـا فــرکــانـس 
 IF نيز مى نامند. مقدار فرکانس IF (Intermediate Frequency)
در گيرنده هاى AM تجارتى معموالً مساوى ۴۵۵ کيلوهرتز است. 

شکل ۳۴ــ۶  ــ نماى بلوکى گيرندۀ راديويى سوپرهترودين

حدود فرکانس IF براى گيرنده هاى مختلف فرق مى کند و معموالً 
مقدار آن را روى پالک دستگاه مى نويسند.

هر گيرندٔه سوپرهترودين داراى طبقاتى به شرح زير است:
RF الف ــ تقويت کننده
ب ــ اسيالتور محلى

ج ــ مخلوط کننده يا ميکسر
IF د ــ تقويت کنندٔه

(Detector) هـ ــ آشکارساز يا دتکتور
AF و ــ تقويت کنندٔه

ز ــ کنترل اتوماتيک بهره
ح ــ بلندگو

درشکل ۳۴ــ۶ نماى بلوکى گيرنده راديويى سوپرهترودين 
آمده است.

بلندگو

tunner تيونر

تقويتميکسرتقويتآشکارسازتقويت صوت

کنترل اتوماتيک 
اسيالتور محلىبهره 

منبع تغذيه

۱ـ۱۶ـ۶ ـ تقويت کنندۀ RF : تقويت کنندٔه RF به منظور 
به کار  نويز  حذف  يا  کاهش  و  دريافتى  راديويى  سيگنال  تقويت 

مى رود.
 : (Local Oscillator) محلى  اسيالتور  ۲ـ۱۶ـ۶ ـ 
در داخل گيرنده هاى راديويى سوپرهترودين يک نوسان ساز وجود 
نام،  اين  انتخاب  سبب  مى شود.  ناميده  محلى  اسيالتور  که  دارد 
قرار گرفتن نوسان ساز در محل گيرنده و در داخل آن است. اين 
اسيالتور به منظور کاهش فرکانس ايستگاه های ورودی و تبديل 

آن به فرکانس IF به کار می رود.
فرکانس اسيالتور محلى براساس رابطٔه ۲ــ۶ از مجموع 

فرکانس ايستگاه موردنظر و فرکانس IF به دست مى آيد.
  FLO=FR+IF                                               ۶۲ــ

که در آن
  FLOفرکانس اسيالتور محلى برحسب هرتز

  FRفرکانس سيگنال دريافت شده برحسب هرتز 
IF فرکانس ميانى توليد شده برحسب هرتز است.

آنتن
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مدار  رزونانس  فرکانس  با  محلى،  اسيالتور  فرکانس 
انتخاب  کنندٔه ايستگاه، هم زمان تغيير مى کند. اين تغيير توسط دو 
خازن متغير هم محور به نام واريکاپ (Variable Capacitor) که 

در داخل يک محفظه جاى دارد، صورت مى گيرد.
در شکل ۳۵ــ۶ نقشه فنى خازن واريکاپ و ارتباط آنها با 
بلوک هاى مربوط و چگونگى تغييرات خازن اسيالتور، با توجه به 

خازن مدار هماهنگ ورودى در تقويت  کنندٔه  RF آمده است.
خط چين ترسيم شدهٔ روى شکل، هم محور بودن خازن هاى   
C۱ و C۲  را نشان مى دهد. خازن واريکاپ داراى سه سر است و 

براى راديوى يک موج درنظر گرفته شده است.

شکل ۳۵ــ۶  ــ نقشۀ فنى خازن هاى هم محور در گيرندۀ سوپرهترودين

اسيالتور محلى

INPUT

RF
AMPLIFIER

LOCAL
OSCILLATOR

MIXER
L    1

C    1

L    2
C    2

GANGED
CAPACITORS

ورودى

خازن هاى 
هم محور

تقويت کنندۀمخلوط کننده

۳ـ۱۶ـ۶ ـ ميکسر يا مخلوط کننده (Mixer) :فرکانس 
دريافتى   FR همراه با فرکانس اسيالتور محلىFlo  وارد طبقه اى 
فرکانس  ميکسر، عالوه بر دو  ميکسر مى شود. در خروجى  به نام 
اصلى   FRو FLO و   فرکانس هاى مجموع   ( FLO + FR) و تفاضل 

آن ها ( IF=FLO-FR)   به دست مى آيد.
مدار ميکسر ترانزيستوری مشابه مدار مدوالتور ترانزيستوری 
ساير  و  خازن ها  مقادير  در  تغييراتی  بايد  که  تفاوت  اين  با  است. 

المان ها داده شود.
نمونه ای از مدار عملی ميکسر در کتاب آزمايشگاه مبانی 

مخابرات و راديو آمده است.

مدارهاى  ـ کنورتور(Convertor) :مجموعٔه  ۴ـ۱۶ـ۶ 
اسيالتور محلى و ميکسر را کنورتور مى نامند.مجموعٔه  مدارهاى 
اسيالتور محلى، ميکسر و تقويت کنندٔه RF تيونر ناميده مى شود. در 

برخى موارد کنورتور و تيونر به جاى يکديگر استفاده مى شود.
مثال ۱ـ۶

 درصورتى که گيرندٔه راديويى سوپرهترودين ايستگاهى با 
فرکانس ۸۳۰KHz را دريافت کند مقدار فرکانس اسيالتور محلّى 

چه قدر است؟
پاسخ:

FLO = FR+ IF 
FLO = ۸۳۰ + ۴۵۵ = ۱۲۸۵ KHz 

۵    ـ۱۶ـ۶ ـ تقويت کنندۀ IF :فرکانس تفاضلى IF معموالً 
مساوى ۴۵۵ کيلوهرتز است. اين فرکانس، توسط يک يا چند طبقه 
آخرين  خروجى  سيگنال  مى شود.  تقويت   IF تقويت کنندٔه   مدار 
طبقٔه تقويت کنندٔه IF، به منظور آشکارسازى، به طبقه آشکارساز 

اعمال مى شود.
خروجى  و  ورودى  در  مدار  کيفيت  منظورباالبردن  به 
مى دهند.  قرار  هماهنگى  مدارهاى   IF تقويت کننده هاى  طبقات 
اين مدارها فقط مى توانند فرکانس ۱۴۵۵ کيلوهرتز را عبور دهند. 
بدين ترتيب از عبور فرکانس هاى FLO  ،  FR و      FLO + FR جلوگيرى 
بـه عمل مـى آيد. در  شکل ۳۶  ــ  ۶ مخلوط کننده، اسيالتور محلى و 

تقويت کنندٔه IF به صورت بلوک دياگرام نشان داده شده است.
درصورتى که مدار هماهنگى L۱VC۱ براى دريافت ايستگاهى 
 VC۱  با فرکانس ۱۰۰۰ کيلوهرتز تنظيم شده باشد، چون خازن هاى
 ۱۴۵۵ فرکانس  با  سيگنالى  محلى  اسيالتور  و  VC۲هم محورند، 

کيلوهرتز توليد مى کند.
مخلوط  ورودى  فرکانس  با  محلى  نوسان ساز  فرکانس 
و  مجموع  فرکانس هاى  مخلوط کننده،  خروجى  در  و  مى شود 
تفاضل اسيالتور و فرکانس ورودى ظاهر مى شود. به علت وجود 
 ،IF ٔدر ورودى و خروجى تقويت کنندهT۳   وT۲   ترانس هاى آى اف

فقط فرکانس IF انتخاب و تقويت مى شود.

۱  ــ يا هر فرکانس IF ديگرى که براى گيرنده درنظر گرفته اند.

اسيالتور محلی
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IF شکل ۳۶ــ۶  ــ بلوک دياگرام طبقات کنورتور و تقويت کنندۀ

به آشکارساز

تنظيم شده روى ۴۵۵ کيلوهرتز

باندهاى کنارى

ورودى
خروجى

 ٤٥٥ کيلوهرتز عبور می کند.
 ١٠٠٠ کيلوهرتز و ١٤٥٥ کيلوهرتز و 

٢٤٥٥ کيلوهرتز حذف می شود.

INPUT

LOCAL
OSCILLATOR

L    1

VC    1

L    2
VC    2

MIXER

T   1

L

IF
AMPLIFIER

L OUTPUT

T   2 T   3

C    3 C    4

TUNED TO 455 KHz

TO
DETECTOR

V

f

V

f

V

f

1000 KHz 455 KHz

1455 KHz

مخلوط کننده

اسيالتور 
محلى

تقويت کنندۀ 
آى ِاف

باندهای کناری

۶   ـ۱۶ـ۶ ـ آشکارساز (Detctor)  : در گيرندٔه  راديويى 
سوپرهترودين وظيفٔه آشکارساز پياده کردن پيام از روى سيگنال 
IF است. سيگنال ورودى مدار آشکارساز، سيگنال راديويى با 

فرکانس IF و سيگنال خروجى آن سيگنال صوتى است.
AGC ۷ـ۱۶ـ۶ ـ کنترل اتوماتيک بهره

دريک گيرنده   :  (Automatic Gain Control)

راديويى، ضعيف يا قوى شدن سيگنال دريافتى موجب کم و زياد 
شدن صدا در بلندگو مى شود. اين اثر خود يک اشکال عمده است. 
مى شود.  استفاده   AGC مدار  از  مسئله  اين  کردن  برطرف  براى 
اتوماتيک  به طور  را   RF يا   IF طبقات  بهرٔه  ضريب   AGC مدار 

کنترل مى کند.

۸    ـ۱۶ـ۶ ـ تقويت کنندۀ صوتى : در تقويت کننده صوتى 
دامنٔه ولتاژ و جريان سيگنال صوتى تقويت مى شود تا جريان الزم 
به  را  صوت  الکتريکى  سيگنال  بلندگو  شود.  تأمين  بلندگو  براى 

ارتعاشات مکانيکى تبديل مى کند.
به  را   AC سيگنال  تغذيه  منبع  تغذيه  :  منبع  ۹ـ۱۶ـ۶ ـ 
DC تبديل مى کند و ولتاژ الزم را براى تمام تقويت کننده ها تأمين 

مى کند.
گيرندٔه  مختلف  ازکارطبقات  خالصه اى  ۲ــ۶  جدول  در 
راديويى سوپرهترودين با اطالعات مربوط به ورودى ها و خروجى هاى 

آنها آمده است.
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جدول ۲ــ۶  ــ مشخصات گيرندۀ راديويى سوپرهترودين

سيگنال خروجى هر بلوکسيگنال ورودى هر بلوکوظيفۀ بلوکنام طبقه يا بلوک

RF مورد   نظر و تقويت آنتقويت کنندٔه RF سيگنال راديويى تقويت شدهسيگنال راديويىانتخاب فرکانس

توليد سيگنال سينوسى به منظور مخلوط شدن با اسيالتور محلى
 سيگنال دريافت شده

DC ولتاژ
سيگنال سينوسى با فرکانس 

 FR + FIF  ۱

ميکسر
مخلوط کردن فرکانس دريافتى با فرکانس
IF اسيالتور محلى براى توليد فرکانس

فرکانس  دريافتى و  فرکانس  اسيالتور   محلى
FR, FLO
FLO- FR
FLO + FR

IF تقويت سيگنال راديويى با فرکانس ميانىتقويت کنندٔه
مجموعٔه فرکانس هاى خروجى ميکسر 

(IF در صورت وجود فيلتر، فقط فرکانس)تقويت شده IF سيگنال

سيگنال صوتی همراه با مؤلفٔه DCسيگنال راديويى با فرکانس IFپياده کردن سيگنال صوتى از روى سيگنال IFآشکارساز

ولتاژ DCسيگنال صوتى با مؤلفٔه DCکنترل بهره طبقات IF يا RF به طور اتوماتيککنترل اتوماتيک بهره

سيگنال صوتى تقويت شدهسيگنال صوتىتقويت سيگنال صوتى خروجى آشکارسازتقويت کننده صوتى

امواج صوتىسيگنال صوتى تبديل سيگنال صوتى به ارتعاشات مکانيکى صوتىبلندگو

مثًال ۶ تا ۱۲ ولت ۲۲۰DC ولت برق شهر يا باترىتهيه ولتاژ DC براى تمام طبقاتمنبع تغذيه

طبقات  و خروجى  شکل موج های ورودی  ۱۰ـ۱۶ـ۶ ـ 
۳۷ــ۶ ــ  شکل  در   سوپرهترودين  :  راديويى  گيرنده  مختلف 
الف بلوک دياگرام کلى گيرندٔه  راديويى سوپرهترودين آمده است. 

شکل موج نقاط ۱ الى ۷ در کنار شکل ۳۷ــ۶ ــ الف و در شکل
 ۳۷ــ۶ ــ ب بلوک منبع تغذيه را مشاهده می کنيد. 

۱  ــ گيرنده هايی نيز وجود دارند که برای فرکانس اسيالتور از سيگنال سينوسی، با فرکانس FR- FIF استفاده می کنند.
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شکل۳۷ــ۶  ــ بلوک دياگرام و شکل موج نقاط مختلف گيرندۀ سوپرهترودين

سيگنال   ،(۱) نقطٔه  در  مى شود،  مشاهده  همان طور که 
ورودى ضعيف و فرکانس آن باالست. اين سيگنال پس از عبور 
 RF به نقطٔه (۲) مى رسد. در نقطٔه (۲) سيگنال RF  ٔاز تقويت کننده
تقويت شده، که دقيقاً مشابه نقطه (۱) است، وجود خواهد داشت. 
از  بيشتر  آن  فرکانس  که  محلى،  اسيالتور  سيگنال  نقطٔه (۳)،  در 
 RF سيگنال ورودى است، توليد مى شود. اين سيگنال با سيگنال
نقطٔه  شماره (۲) وارد مدار ميکسر مى شود و پس از مخلوط شدن، 
فرکانس IF را، که يک سيگنال مدوله شده با فرکانس حدود ۴۵۵ 
کيلوهرتز است، توليد مى کند و در نقطٔه (۴) ظاهر مى شود. سيگنال 
سيگنال   داشت.  خواهيم  شمارٔه (۵)  نقطٔه  در  را  شده  تقويت   IF
نقطٔه (۵) پس از عبور از آشکارساز به نقطٔه (۶) مى رسد. در نقطٔه 
در  و  مى شود  تقويت  سيگنال  اين  داريم.  را  صوتى  سيگنال   (۶)

نقطٔه  (۷) به بلندگو مى رسد.

۱۷ـ۶ ـ الگوی پرسش
۱ــ معنى سوپرهترودين چيست؟ شرح دهيد.

۲ــ AGC را تعريف کنيد.
را  سوپرهترودين  طبقـات مختلف گـيـرنـده راديـويى  ـ   ۳ ـ

نام ببريد.
فرکانس  زير،  هريک از ايستگاه هاى  دريافت  براى  ۴ــ 
 ۴۵۵KHz را   IF فرکانس  کنيد.  محاسبه  را  محلى  اسيالتور 

فرض کنيد.
۸۰۰KHz ب ــ  ۵۸۰KHz الف ــ

۹۹۵KHz ج ــ
سيگنال هاى ورودى و خروجى طبقٔه AGC را  ۵     ــ 

رسم کنيد.
سوپرهترودين  راديويى  گيرندٔه  در  وظيفٔه  آشکارساز  ۶     ــ 

چيست؟

گيرندۀ  يک  مهم  طبقات  وتحليل  تجزيه  ۱۸ـ۶ ـ 
AM راديويى سوپرهترودين

مـدار  شد  گفته  همان طور کـه  کـنورتـور  :  ـ      ۱۸ـ  ۶        ـ  ۱
کنورتور در گيرندٔه راديويى AM وظايف زير را به عهده دارد.

الف ــ انتخاب فرکانس RF ايستگاه موردنظر و تقويت آن
با  شدن  به منظورمخلوط  سينوسى  سيگنال  توليد  ــ  ب 

RF سيگنال دريافت شدٔه
ـ مخلوط کردن فرکانس دريافتى RF با فرکانس اسيالتور  جـ 

IF محلى براى توليد فرکانس
در گيرنده هاى راديويى ارزان قيمت به منظور کاهش هزينه، 
اغلب از يک ترانزيستور براى نوسان سازى، تقويت کنندٔه RF و 
مخلوط کنندگى استفاده مى شود. در شکل ۳۸ــ۶ بلوک دياگرام 
کنورتور  نوع  براساس  سوپرهترودين،  راديويى  گيرنده هاى  انواع 

ANT.

SPEAKER

2 4 5 6 71

V V
+ DC VOLTAGEOSCILLATOR  SIGNAL

3 9 8 tt

کنترل اتوماتيک 
AGC بهره

اسيالتور 
محلى

تقويت کنندۀ 
RF

آشکارساز

RF  مدوله شدۀ مدولۀ RF تقويت شده  IF مدولۀ

تقويت کنندۀ صوتىتقويت کنندۀ 
IF

سيگنال اسيالتور

(الف)

منبع تغذيه

مخلوط کننده

مدولۀ IF تقويت شده مؤلفه صوتى مؤلفۀ صوتى تقويت شده

(ب)

بلندگو

آنتن
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شکل ۳۸ــ۶  ــ بلوک دياگرام انواع گيرنده هاى راديويى سوپرهترودين

(الف)

(ب)

(ج)

(د)

(هـ)

(و)

١ــ ديود آشکارساز با توجه به طراحی مدار می تواند در هر جهتی قرار گيرد. 

و تعداد ترانزيستورها را مشاهده مى کنيد.
ANT.

CON IF 1 IF 2 DET AF

PA 2

PA 1

SP

1

ANT.
CON IF 1 IF 2 DET AF 1 AF 2

PA 2

PA 1

SP

PA 2

PA 1

ANT.
MIX IF 1 IF 2 DET AF 1 AF 2

OSC

SP

PA 2

PA 1

ANT.
RF CON IF 1 IF 2 DET AF 1 AF 2

SP

PA 2

PA 1MIX IF 1 IF 2 DET AF 1 AF 2

OSC

ANT.
RF

SP

PA 2

PA 1

ANT.

OSC

RF MIX IF 1 IF 2 DET AF 1 AF 2

SP

از رسم کلی بلوک های مربوط 
به مدارهای AGC ومنبع تغذيه 

صرف نظر شده است
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گيرنده ها  از  هريک  تفاوت  شرح  به  اختصار  به  ذيل  در 
مى پردازيم:

ـ گيرندٔه راديويى «شش ترانزيستورى» با کنورتور«يک  الفـ 
و   IF تقويت کنندٔه  طبقه  دو  داراى  گيرنده  اين  ترانزيستورى»: 
يک طبقه تقويت کنندٔه ولتاژ صوت و مدار تقويت کنندٔه قدرت دو 

ترانزيستورى است.
در  تفاوت  تنها  است.  مدار   (الف)  مشابه  مدار  اين  ــ  ب 
در  طبقه  يک  به جاى  که  است  صوت  ولتاژ  تقويت کنندٔه  طبقات 
هفت  گيرنده  مدار  است.  شده  گرفته  درنظر  طبقه  دو  مدار،  اين 

ترانزيستورى است.
ـ اين مدار داراى کنورتور دو ترانزيستورى است که يکى  پـ 
اسيالتور و ديگرى ميکسر است. ساير مشخصات اين مدار مشابه 

مدار (ب) است. گيرنده از نوع هشت ترانزيستورى است.
ـ در اين گيرنده يک مدار تقويت کنندٔه RF نيز تعبيه شده  تـ 
است و کنورتور آن يک ترانزيستورى است. ساير مشخصات آن 
مشابه مدار شکل (ب) است. گيرنده از نوع هشت ترانزيستورى 

است.
آن  اسيالتور  و  است  ديودى  مدار  اين  ميکسر  ـ  ـ ث     
ترانزيستورى است و ساير مشخصات آن مشابه مدار (د) است. 

گيرنده از نوع هشت ترانزيستورى است.
ج ــ اين مدار مشابه مدار (هـ) است و تنها تفاوت آن در 
ميکسر است که در اين گيرنده ترانزيستورى است. مدار گيرنده 

از نوع نُه ترانزيستورى است.
های  گيرنده  در   IF کنندۀ  تقويت  ـ      ۶ ۱۸ـ ـ   ۲
 MW که داراى باند فرکانسى AM در گيرنده هاى :AM  راديويى
و SW هستند، عمل تقويت سيگنال مدوله شده AM با فرکانس 
مى گيرد.  صورت   IF تقويت کنندٔه  طبقات  در  کيلوهرتز،   ۴۵۵
 IF منظور، در ورودى و خروجى طبقات تقويت کنندٔه براى اين 
ترانسفورماتورها  اين  مى دهند.  قرار  را   IF ترانسفورماتورهاى 

همگى روى فرکانس ۴۵۵ کيلوهرتز تنظيم مى شوند.
دو  يا  يک  داراى  است  ممکن   IF تقويت کنندٔه  طبقات 
کوپالژ  نوع  از  ترانزيستورها  بين  کوپالژ  باشد.  ترانزيستور 
مدار  نمونه  يک   ۶ شکل۳۹ــ در  است.  ترانسفورماتورى 

تقويت کنندٔه IF دو ترانزيستورى رسم شده است.
ـ   ۱۸ـ ۶      ـ بررسى حالت DC درتقويت کنندۀ IF : در  ۳
حالت DC کلّئه خازن ها اتصال باز هستند. ترانزيستورTR۲  اّولين 
طبقٔه تقويت کنندٔه  IF است. در مورد تحليل DC تقويت کننده ها 

در کتاب الکترونيک عمومی ۲ به تفصيل بحث شده است. 

شکل ۳۹ــ۶  ــ مدار تقويت کنندۀ IF دو ترانزيستورى
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در   : IF تقويت کنندۀ   AC شرايط  بررسى  ـ   ۱۸ـ۶  ـ  ۴
عمل  کوتاه  اتصال  صورت  به  بای پاس  خازن های   ،AC حالت 
می کنند و مدارهای  LC به صورت امپدانس ظاهر می شوند. تحليل 
AC اين نوع مدارها در کتاب الکترونيک عمومی ۲ آمده است.

ترانسفورماتورهاى IF که به عنوان بار القايى مورد استفاده 
قرار مى گيرند، باعث افزايش راندمان تقويت کننده هاى IF مى شوند. 
وظايف ترانسفورماتورهاى IF در اين تقويت کننده ها به طور خالصه 

به شرح زير است:
الف ــ جلوگيرى از تداخل ولتاژ DC بين طبقات
ب ــ تطبيق امپدانس ورودى و خروجى بين طبقات

IF پ ــ تأمين باياس ترانزيستورهاى تقويت کننده
ـ همراه با خازن موازی C، به عنوان فيلتر برای انتخاب  تـ 

فرکانس IF عمل می کند. 
هسته   :  IF تقويت کنندۀ  در  مهم  نکات  ـ     ۱۸ـ۶    ـ       ۵
ترانسفورماتورهاى IF قابل تنظيم است. در راديوهاى AM که 
داراى دو طبقه تقويت کنندٔه IF هستند رنگ هسته هاى T۲ ، T۱ و

T۳   به  ترتيب زرد، سفيد و مشکى است.

ــ بهرٔه  ولتاژ در تقويت کنندٔه  IF توسط مدار AGC کنترل 
مى شود که شرح آن در قسمت هاى بعدى خواهد آمد.

۱۹ـ۶  ـ الگوی پرسش
مدار «و»  با  را  مدار «الف»  تفاوت  ۳۸ــ۶  شکل  در  ۱ــ 

بنويسيد.
۲ــ در شکـل ۳۸ــ۶ تفاوت مـدار «هـ» را بـا مدار «ج» 

بنويسيد.
ترانسفورماتور  معموالًچند   IF تقويت کنندٔه  يک  در  ـ   ۳ـ

IF به کار مى رود؟
۴ــ وظايف ترانسفورماتورهاى IF چيست؟ شرح دهيد.

۵     ــ در گيرندٔه راديويى AM تقويت کنندٔه IF چه فرکانسى 
را تقويت مى کند؟

۶     ــ بهرٔه ولتاژ تقويت کنندٔه IF توسط چه مدارى کنترل 
مى شود؟

۷ــ در شکل ۳۹ــ۶ نقش ترانزيستورهاى  TR۲ و   TR۳را 
بنويسيد.

C۱۵را  C۱۴ و    خازن هاى    وظيفٔه  شکـل۳۹ــ۶  در  ۸      ــ 
بنويسيد.

ترانزيستور    بـاياسينگ  نــحــوهٔ  ۳۹ــ۶  شکــل  در  ـ   ۹ـ
TR۳را شرح دهيد.

AM ۲۰ـ۶  ـ آشکارساز
را  کارير  سيگنال  روى  از  پيام  سيگنال  کردن  پياده 
در  مى نامند.   (Demodulation) دمدوالسيون  يا  آشکارسازى 
گيرنده هاى AM سوپرهترودين سيگنال مدوله شده با فرکانس IF که 
مساوى ۴۵۵ کيلوهرتز است، در ميکسر توليد مى شود. اين سيگنال 
توسط طبقات تقويت کنندٔه  IF تقويت مى شود. سيگنال تقويت شده 
از طريق ترانسفورماتور IF به مدار آشکارساز اعمال مى شود. به 
مدار آشکارساز مدار دتکتور يا دمدوالتور (Demodulator) نيز 
ترانزيستورى  يا  ديودى  است  ممکن  آشکارساز  مدار  مى گويند. 
در  و  يک سوساز  به عنوان  ديود  ديودى،  آشکارساز  در  باشد. 
و  يک سوساز  به عنوان  ترانزيستور  ترانزيستورى،  آشکارساز 

تقويت کننده عمل مى کند.
قــدرت  آشکــارساز  تــرانـزيستورى،  آشکــارساز  بـــه 
 ۴۵۵ فرکانس  حذف  براى  مى گويند.  نيز   (Power Detector)
قرار  پايين گذر  فيلتر  يک  آشکارساز  خروجى  در  کيلوهرتز، 

مى دهند.
۱ـ۲۰ـ۶  ـ تحليل مدار آشکارساز در يک گيرندۀ راديويى 
رسم  ديودى  آشکارساز  از  نوع  يک  ٤٠ــ۶  شکل  در  تجارتى   : 

شده است. 
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شکل ۴۰ــ۶  ــ آشکارساز ديودى

سيگنال Vi  با مدوالسيون دامنه و با فرکانس IF مساوى 
۴۵۵ کيلوهرتز به ورودى مدار اعمال مى شود. اين سيگنال از طريق 
ترانسفورماتور  T۳ به ديود D۴ مى رسد. سيم پيچ اّولئه ترانسفورماتور 
T۳ با يک خازن موازى شده است. فرکانس رزونانس اين مدار 

هماهنگى ۴۵۵ کيلوهرتز است. ديود D۴  عمل يک سوسازى را 
انجام مى دهد و قسمت مثبت سيگنال ورودى را حذف مى کند. 
را    π نوع  پايين گذر  فيلتر   ،R۸ مقاومت  با   C۱۸ و   C۱۷  خازن هاى
به کار  کيلوهرتز   ۴۵۵ فرکانس  حذف  براى  که  مى دهد  تشکيل 

مى رود.
سيگنال صوتى خروجى آشکار  ساز همراه با مؤلفٔه DC منفى 
 DC دريافت مى شود. از مؤلفٔه VR  آن، از دو سر خروجى ولوم

همراه سيگنال صوتى براى تهيه ولتاژ AGC استفاده مى شود.

(AGC) ۲۱ـ۶  ـ کنترل اتوماتيک بهره
در گيرنده هاى راديويى، اغلب به  سبب برخورد سيگنال هاى 
راديويى از زواياى مختلف به آنتن گيرنده و تغييرات جوى، سيگنال 
وارد شده به گيرنده، ضعيف يا قوى مى شود. اين تغييرات باعث 
کم و زياد شدن صدا در بلندگو مى شود. براى ثابت ماندن صدا 
مدار  بهره ٔ  مدار  اين  مى شود.  استفاده   AGC مدار از  بلندگو  در 

تقويت کنندٔه IF را به طور اتوماتيک کنترل مى کند.
AVC به مدارکنترل اتوماتيک بهره، مدار

اتوماتيک  کنترل  يا   (Automatic Volume Control)

حجم صدا نيز گفته مى شود.
بهره   :در  اتوماتيک  کنترل  مدار  کار  اساس  ۱ـ۲۱ـ۶  ـ 
يک  معموالً  بهره  اتوماتيک  کنترل  مدار  راديويى،  گيرنده هاى 
حاصل  صوتى  سيگنال  فيلتر،  اين  ورودى  است.  پايين گذر  فيلتر 
با  سيگنال  اين  است.   DC مؤلفٔه با   AM آشکارساز  خروجى  از 
توجه به طراحی مدار، از يکی از نقاط خروجی آشکارساز که در 
از  می شود.  دريافت  است،  شده  رسم  خط چين  با  ـ   ۶  شکل ۴۰ـ
خروجى اين فيلتر  مؤلفٔه DC ولتاژ صوتى دريافت مى شود.  مؤلفٔه 
پالريتٔه مثبت يا منفى باشد. مقدار ولتاژ  DC ممکن است داراى 

زياد  و  کم  دريافتى  سيگنال  شدن  قوى  و  ضعيف  با  فيلتر  خروجى 
مى شود. ولتاژ DC خروجى مدار AGC به تقويت کنندٔه IF اعمال 

مى شود. در  شکل ۴۱ــ۶ بلوک دياگرام مدار AGC آمده است.

 AGC شکل ۴۱ــ۶  ــ بلوک دياگرام مدار                          

IF تقويت کننده  AM آشکارساز

کنترل اتوماتيک 
AGC بهره

T 3

C18

D4 R    8

VR 

AGC
AGC

C17C
20nF 20nF

V

V

t

t

V

t

 IF به طرف تقويت کنندۀ
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۲ـ۲۱ـ۶  ـ انواع AGC: AGC بر دو نوع است:
هرگاه   : (Forward  AGC) مستقيم   AGC ـ  الف 
ولتاژ DC خروجى مدار AGC را به پايه اى از ترانزيستور (بيس 
ورودى  سيگنال  شدن  قوى  با  که  کنيم  اعمال  به گونه اى  اميتر)  يا 
حالت  اين  در  يابد.  افزايش   IF تقويت کنندٔه  ترانزيستور  هدايت 
نقطه کار ترانزيستور به سمت ناحئه اشباع مى رود و درنهايت بهرٔه 

آن کاهش مى يابد. اين AGC را مستقيم مى گويند.
ولتاژ  اگر   :  (Reverse AGC) معکوس   AGC ـ  ب 
AGC را به گونه اى به ترانزيستور تقويت کنندٔه IF اعمال کنيم که 

با قوى شدن سيگنال ورودى، هدايت ترانزيستور را کاهش دهد، 
در اين حالت بهرٔه ترانزيستور کم مى شود. اين AGC را معکوس 
مى گويند.در مدارهای گيرندٔه راديويی معموالً از AGC معکوس 

استفاده می شود.
۳ـ۲۱ـ۶  ـ مدارهای AGC: مدار AGC طبق شکل 
۴۲ــ۶ از  يک فيلتر پايين گذر RC تشکيل شده است. در اين مدار، 
ظرفيت خازنى C بزرگ و از جنس الکتروليتى انتخاب مى شود.

AGC شکل ۴۲ــ۶  ــ يک نمونه مدار

ولتاژ AGC به 
IF طبقه

سيگنال خروجى      
آشکارساز 

شکل ۴۳ــ۶  ــ نحوۀ اثر ولتاژ روى بهرۀ تقويت کنندۀ IF در AGC معکوس

خروجى آشکارساز

آشکارساز

IF اولين طبقه مدار

C

R    

V outV in
+

براى کنترل بهرهٔ  طبقات IF مى توانيم مؤلفٔه DC شکل موج 
خروجى ديود آشکارساز را به مدار باياسينگ ترانزيستور طبقه يا 
طبقات IF اعمال کنيم. در اين حالت باياس طبقٔه IF متناسب با 
اول  طبقٔه  ترانزيستور  بيس  ولتاژ  و  مى کند  تغيير  ورودى  سيگنال 
IF با ولتاژ AGC، کم يا زياد مى شود. جريان متغير بيس، جريان 
شدن  جابه جا  با  نهايت  در  و  مى دهد  تغيير  را  ترانزيستور  کلکتور 

نقطٔه کار، ضريب بهرٔه تقويت کننده تغيير مى کند. 
شکل ۴۳ــ۶ نحؤه تأثير AGC را روى طبقٔه تقويت کنندٔه 

IF نشان مى دهد.

IF 
بقه

ن ط
خري

ز آ
ود ا

ور

ديود  جهت  به  توجه  با   AGC مدار  خروجى   DC ولتاژ 
آشکارساز مى تواند مثبت يا منفى باشد (شکل ۴۴ــ۶).

شکل۴۴ــ۶  ــ ولتاژ خروجى مدار آشکارساز با توجه به نحوۀ قرار گرفتن ديود

ولتاژ مثبت

ولتاژ منفى

IF سيگنال

IF سيگنال

out

out

۲۲ـ۶  ـ الگوی پرسش
ـ   منظور از دمدوالسيون چيست؟ شرح دهيد. ۱ـ

ـ     فرق دمدوالتور با مدوالتور چيست؟ شرح دهيد. ۲ـ
۳ ــ    وظيـفـٔه ديـود در آشکـارساز ديـودى چيست؟   شرح 

دهيد.
ـ  چرا در خروجى آشکارساز AM از يک فيلتر پايين گذر  ۴ـ

آشکارساز
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TRF شکل۴۵ــ۶  ــ نقشۀ کامل گيرندۀ راديويى

ZN414Z شکل۴۶ــ۶  ــ پايه هاى آى سى

استفاده مى شود؟
يا  است  صوتى   AM آشکارساز  خروجى  سيگنال  ـ    ۵     ـ

راديويى؟
۶     ــ يک مدار آشکارساز ساده ديودى رسم کنيد و طرز 

کار آن را بنويسيد.
در  ترانزيستورى  با  ديودى  آشکارساز  بين  ـ    فرق  ۷ـ

چيست؟
استفاده اى  چه  آشکارساز  خروجى   DC مؤلفٔه  از  ۸     ــ 

مى شود؟
انجام  مراحل  با  را  دمدوالسيون  اجراى  مراحل  ۹ــ 

مدوالسيون مقايسه کنيد.
۱۰ــ چرا در ورودى آشکارساز AM از يک ترانسفورماتور 

IF استفاده مى شود؟
۱۱ــ نحؤه تغيير باياس طبقٔه  IF را توسط ولتاژ خروجى 

مدار AGC شرح دهيد.

با   AM موج  يک   TRF راديويى  گيرندۀ  ۲۳ـ۶  ـ 
آی سى

دراکثرمدارهاى  امروزه به دليل محاسن زيادآى سى ها 
استفاده مى شود. اين داليل  مخابراتى از آى سى  الکترونيکى و 

عبارت اند از:
۱ــ باياس آى سى راحت  تر است و عيب  يابى مدارهايى که 

در آن ها، آى سى به کار رفته، آسان تر است.
۲ــ آى سى حجم مدار الکترونيکى را کاهش مى دهد. 

۳ــ آى سى داراى تثبيت حرارتى بيشتر و توان مصرفى 
کمتر است.

۴ــ ازنظر قيمت مدارهاى مجتمع نسبت به مدارهاى مجزا 
فوق العاده ارزان تر است.

۵  ــ نويزپذيرى آى سى به مراتب کمتر از مدارهاى مجزاست 
و راندمان آنها باالتر است.

 TRF در  شکل ۴۵ــ۶ نقشٔه کامل يک گيرنده راديويى

کار  ولتى   ۱/۵ قلمى  باترى  يک  با  راديو  اين  است.  شده  رسم 
 ۶۰۰ بلندگو  سر  دو  در  تقويت کننده  خروجى  سيگنال  مى کند. 

ميلى ولت است.

گوشى کريستالى با 
امپدانس باال

مدار هماهنگ ورودى براى 
انتخاب ايستگاه

تقويت کننده صوت

مدار راديو از سه قسمت اصلى تشکيل شده است.
ضريب  داراى  مدار  اين  ورودى:  هماهنگ  مدار  ۱ــ 

کيفيت (Q) باالست و براى انتخاب ايستگاه است.
۲ــ آى سى ZN414Z: اين آى سى در بسته بندى ۳ پايه با 
ـ   ۶ به بازار عرضه مى شود. محدودٔه  نوع 92ـTo مطابق شکل ۴۶ـ
فرکانسى آى سى ۱۵۰ کيلوهرتز تا ۳ مگاهرتز است که موج متوسط 

و موج بلند با باند وسيع را پوشش مى دهد.

ورودى
زمين

خروجى

تغذيه

(VCC)

ZN414Z
TO - 92

GND
OUTPUT INPUT

(Vcc)

3 2 1

مدارداخلى آى سى، مانندطبقات يک گيرنده راديويى مستقيم 
(TRF) ترانزيستورى (بدون طبقٔه IF) است که در شکل ۴۷ــ۶ 

بلوک دياگرام آن را مشاهده مى کنيد. 
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۰٫۱

طبقه با امپدانس ورودى خيلى باال آشکارساز ترانزيستورى

ZN414Z شکل ۴۷ــ۶  ــ بلوک دياگرام طبقات داخلى آى سى

خروجى
به طرف 

تقويت کنندۀ  صوتى

مقاومت  طريق  از  ولت   ۱/۵ ولتاژ  دياگرام،  بلوک  اين  در 
R۲ (يک کيلواهم) مدار داخلی آی سی را تغذيه می کند. مقاومت 

R۱ و خازن C تشکيل يک فيلتر پايين گذر را می دهند. اين فيلتر 

نوسان های ناخواستٔه خط تغذيه را به زمين اتصال کوتاه می کند.
VC۱ و L۱ مدار تانک است.

خازن C۵، خازن بای پاس فرکانس باالدرخروجی است. 

صوتى  تقويت کنندٔه     TR  ترانزيستور صوت:  طبقۀ  ۳ــ 
است که به صورت باياسينگ اتوماتيک باياس شده است و مقاومت 
RE   براى پايدارى حرارتى و ايجاد فيدبک منفى در مدار به کار 

مى رود. براى داشتن يک ولوم کنترل صدا مى توان مقاومت ۲۷۰ 
اهمى اميتر را حذف کرد و از يک پتانسيومتر ۲۵۰ اهمى سرى 

شده با مقاومت ۱۰۰ اهمى استفاده کرد (شکل ۴۸ــ۶).

شکل ۴۸ــ۶  ــ تعويض مقاومت اميتر با پتانسيومتر جهت داشتن
 کنترل ولوم صدا

R    4

R    3

R    E

SP

+Vcc

R    4

SP

+Vcc

TR TR
VO=600mVVO=600mV

 AM ۲۴ـ۶  ـ گيرندۀ راديويى سوپرهترودين يک موج
با آی سى

در  شکل ۴۹ــ۶ نقشٔه کامل يک گيرندٔه راديويى AM يک 
موج قديمى رسم شده است. ترانزيستورهاى تمام طبقات اين گيرنده 
در داخل يک مجموعٔه بسته بندی شده با قطعات مجزا قرار دارد 

که حالتی شبيه يک آی سی به خود می گيرد.

C    1 C    2 C    3 C    4

RF AMP RF AMP RF AMP C    5

R    1

C    

R    2

 1.5V

VC 1

L 1

input

output
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ولتاژ کار اين گيرندٔه راديويى ۴/۵ ولت است که با استفاده 
از سه عدد باترى ۱/۵ ولتى تأمين مى شود.آى سى شامل ۱۵ پايه  
است و در داخل آن تعداد ۷ ترانزيستور جاى دارد. ترانزيستورها 

همه از نوع NPN هستند.
ترانزيستور TR۱ که بين پايه هاى ۹ و ۱۰ و ۱۱ آى سى 
مى دهد.  تشکيل  را  ميکسر  و  نوسان ساز  مدار  دارد  قرار 
اتصال    TR۲ ترانزيستور  به  آى سى   ۱۵ و   ۱۳ و   ۱۲ پايه هاى 
 IF تقويت کنندٔه  طبقٔه  اّولين  به عنوان  ترانزيستور  اين  دارد. 
ترانزيستور  تقويت کنندٔهIF  توسط  طبقٔه  دومين  مى کند.  عمل 
 TR۳ شکل مى گيرد. اين ترانزيستور به پايه هاى ۶ و ۷ و ۱۵ 

آى سى متصل شده است.
بين  و  است  صوتى  درايور  تقويت کنندٔه   TR۴  ترانزيستور
پايه هاى ۴ و ۵ و ۱۵ آى سى قرار دارد. ترانزيستورهاى TR۵  و 
 TR۶ طبقٔه تقويت کنندٔه  قــدرت را تشکيل مى دهند. ترانزيستور 
ترانزيستور  پائه ۱۵ و  پايه هاى ۲ و ۳ و از طريق R۱۷ به  TR٥ به 

TR۶ به پايه هاى ۱ و ۱۴ و از طريق R۱۷ به پائه ۱۵ آى سى اتصال 

ترانزيستور TR۷  که کلکتور آن به بيس اتصال کوتاه شده  دارد. 
بيس اميتر  و  است  حرارتى  جبران کننده  ديود  يک  عمالً  است، 
ترانزيستورهاى خروجى را در آستانٔه هدايت باياس مى کند. اين 

ديود بين پايه هاى ۸ و ۱۵ آى سى قرار گرفته است.
خازن واريابل، ترانسفورماتور  اسيالتور  و ترانسفورماتورهاى 

شکل۴۹ــ۶  ــ نقشه ٔ کامل گيرنده راديويى سوپرهترودين يک موج با آى سى

IF ترانس هاى

واريابل ورودى

واريابل اسيالتور 

در مدارهاى جديد به جاى اين قسمت يک 
آى سى جايگزين مى شود.

قرار  آى سى  مدار  از  خارج  در  شده اند  مشخص  شکل  در  که   IF
دارند.

 R۱۵   و C۱۰  نقش مدار دى کوپلينگ  (Decoupling)را 
دارند و مانع ورود نوسان هاى خط تغذيه به مدار مى شوند. 

بررسى جزئيات نقشه به عنوان فعاليت فوق برنامه به فراگير 
واگذار مى شود.

موج  يک  سوپرهترودين  راديويى  گيرندۀ  ۲۵ـ۶     ـ 
AM با آی سى

با   آى سى  راديويى سوپرهترودين  کامل يک گيرندهٔ  نقشهٔ 
TR١    مدار  است.ترانزيستور  شده  داده  نشان  ۵۰   ــ۶  شکل  در 

نوسان ساز و ميکسر را تشکيل مى دهد.
فيلتر سراميکى(x) داراى يک پاسخ فرکانسى بسيار خوب 
براى باند IF است. اين فيلتر در يک محفظٔهٔ فلزى قرار دارد و 

نسبت به تشعشعات مصونيت دارد.
و   IF به عنوان طبقات تقويت کنندٔه   ZN414Z آى سى 

آشکارساز در مدار به کار مى رود.
مناسب  صوتى  تقويت کنندٔه  آى سى  يک  از  صوت  طبقه 
تشکيل شده است که سيگنال آشکار شدٔه پيام را از سر وسط ولوم 

و خازن کوپالژ  Cc  دريافت مى کند.
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شکل۵۰ــ۶  ــ نقشه کامل گيرنده راديويى سوپرهترودين با آى سى

(x) فيلترسراميکى

آنتن فريت ميله اى تور
نور

ک

تقويت کننده صوت 
(LM386 مانند)

(LM3

تقويت کننده IF و 
آشکارساز

جهت دانش آموزان عالقه مند 
و  ۴۹ــ۶  شکل  در  موجود  قطعات  عملکرد  ۱ــ 
ـ   ۶ که در اين مبحث مطرح نشده است را مورد  شکل ۵۰   ـ

بررسی قرار دهيد و نتايج را به کالس ارائه دهيد.
سير  موجود،  اطالعاتى  منابع  به  مراجعه  با  ۲ــ 
را  راديويى  فرستنده هاى  و  راديويى  گيرنده هاى  تکاملى 

بررسى و تحقيق کنيد.

۲۶ـ۶  ـ الگوی پرسش
مجتمع  مدارهاى  از  استفاده  مزاياى  از  نمونه  چند  ۱ــ 

(آى سى) را نسبت به قطعات جدا از هم بيان کنيد.
را   ZN414 آى سى  داخلى  طبقات  کوپالژ  نوع  ۲ــ 

بنويسيد.
۳ــ المان هاى مربوط به مدار هماهنگ ورودى در گيرندٔه 

راديويى شکل ۴۵ــ۶ را نام ببريد.
را   ZN414Z بلوک دياگرام طبقات داخلى آى سى   ۴ــ 

رسم کنيد.

  ، ZN414Z باتوجه به بلوک دياگرام داخلى آى سى  ۵     ــ 
آشکارساز آن  از چه نوعى است؟

با توجه به شکل ۴۹ــ۶، به سؤاالت زير پاسخ دهيد.
۶    ــ مسير فيدبک مثبت در ترانزيستور TR١  را مشخص 

کنيد.
۷ــ ِاِلمان هاى مربوط به مدار AGC کدام اند؟

۸      ــ عمل تطبيق امپدانس بين بلندگو و خروجى تقويت کننده 
چگونه صورت مى گيرد؟

را  تغذيه  خط  ضربان  فيلتر حذف  المان مربوط به  ۹ــ 
نام ببريد.

۱۰ــ مدار انتخاب ايستگاه از چه ِاِلمان هايى تشکيل شده 
است؟ نام ببريد.

۱۱ــ ترانزيستورهاى TR۵ و TR٦  در چه کالسى باياس 
شده اند؟

۱۲ــ نوع نوسان ساز محلى گيرندٔه راديويى شکل ۴۹ــ۶ 
را نام ببريد.

ـ    مـزيّت استفاده از فـيلتر سـراميـکى در گيرنده هاى  ۱۳ـ
راديويى را بنويسيد.

سؤاالتی  که  صورتی  در 
های  شکل  با  ارتباط  در 
می شود  داده  ٦-٤٨و٦-٤٩ 
شکل،  دادن  بر  عالوه  بايد 
طراحی  گونه ای  به  سؤال ها 
آموزش  محتوای  که  شود 

داده شده را بپوشاند. 
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FM فرستنده ها  و گيرنده ها ی راديويى

هدف کلى
FM آشنايى با طبقات تشکيل دهندۀ فرستنده و گيرندۀ راديويى

                                                                                    کل زمان اختصاص داده شده به فصل : ۹ ساعت آموزشى

۱۰´   ......... ۱ ــ مزاياى سيگنال FM را نسبت به AM شرح دهد.
۲۰´  ................ ۲ ــ اساس کار مدوالتور FM را توضيح دهد.
۱۰´   .................. ۳ ــ انحراف فرکانس (FD ) را توضيح دهد.
۴ــ مقدار   FH و FL  را در مدوالسيون FM محاسبه کند........  ´۱۰
۱۰´  ............... ۵     ــ سرعت تغييرات سيگنال FM را شرح دهد.
۱۰´  ................. ۶    ــ ضريب مدوالسيون FM را محاسبه کند.
۷ــ پهناى باند و طيف فرکانس FM را شرح دهد...............  ´۱۵
۱۰´   ................. ۸     ــ بلوک دياگرام فرستندٔه FM را رسم کند.

۹ــ کار هر بلوک در فرستندٔه FM را شرح دهد و با ساير بلوک ها مقايسه 
کند..................................................  ´۱۵
۱۰ــ چند برابر کنندٔه فرکانس را شرح دهد.....................    ´۱۰
۱۰´    ......................... ۱۱ــ FM استريو را توضيح دهد.
۱۲ــ مدارهاى تأکيد کننده و تضعيف کنندٔه فرکانس باال را شرح دهد..  ´۱۵

شناسايى  اطالعات  برگٔه  از  استفاده  با  را   FM فرستندٔه  مجتمع  مدار  ۱۳ــ 
کند..................................................  ´۱۰

۱۰´   ................. ۱۴ــ بلوک دياگرام گيرندٔه FM را رسم کند.
مقايسه  هم  با  را  آن ها  و  دهد  شرح  را   FM گيرندٔه  بلوک  هر  کار  ۱۵ــ 
کند. ................................................  ´۲۵
۱۶ــ آشکارساز FM کوين سيدنس را شرح دهد...............    ´۳۵

۱۷ــ يک يا چند نمونه آى سى گيرندٔه FM را شناسايى و کار پايه هاى آن را 
۳۵´    .......................................... توضيح دهد.
۳۰´    ........ ۱۸ــ آشکارساز FM مونو (مدار مجتمع) را تشريح کند.

با  را   FM و   AM چند موج  گيرندٔه  مجتمع  مدار  نمونه  چند  يا  يک  ۱۹ــ 
۳۰´    ..................... استفاده از کتاب اطالعات شناسايى کند.
۱۰´  ............... ۲۰ــ مدار سکوت را در گيرندٔه FM شرح دهد.

۲۱ــ با استفاده از نرم افزارهاى مولتى سيم يا مشابه آن، مدارهاى شبيه سازى 
را  مدارها  آن  امکان،  صورت  در  و  کند  مشاهده  را   FM مدوالتور  شده 
 ........................................... شبيه سازى کند.

آزمون هاى  محتوا،  و  شرايط  با  متناسب  آموزش  اجراى  فرايند  در  ۲۲ــ 
 ........................ تشخيصى، تکوينى و پايانى را پاسخ دهد.

فصل۷

هدف های رفتاری : در پايان اين فصل از فراگيرنده انتظار مى رود که :                                        زمان پيشنهادی   

٧٥′



١٣٤

AM و FM شکل ۱ــ۷ــ اثر نويز روی سيگنال هاى

پيشگفتار
يکى از انواع مدوالسيون که در فـرستنده هاى راديويى 
مدوالسيون،  اين نوع  مـدوالسيون FM است.  به کار مى رود 
مورد  ويژه  موارد  در  دارد،  کـه  خاصى  پيچيدگى هاى  به دليل 
داراى   FM مدوالسيون  اين که  ضمن  مى گيرد.  قرار  استفاده 
مى کند.  اجتناب ناپذير  را  آن  کاربرد  که  است  خاصى  مزاياى 
 FM گيرنده هاى  و  فرستنده ها  تحليل  بـه  قسمت  اين  در 

مى پردازيم.

AM نسبت به FM ۱ـ۷ـ مزايای سيگنال
بررسى  مورد  را   FM سيگنال  موج  شکل  سوم  فصل  در 
قرار داديم، همان طور که مالحظه کرديد، تغيير دامنٔه پيام باعث تغيير 
فرکانس حامل مى شود. چون تغييرات فرکانس حامل نشان دهندٔه 
 AM نسبت به FM تغييرات دامنٔه پيام است، لذا نويزپذيرى سيگنال
فوق العاده کم تر خواهد شد زيرا نويز روی دامنٔه سيگنال مدوله شده 
اثر می گذارد. در شکل ۱ــ۷ ارتباط بين فرستنده و گيرندهٔ راديويى 
AM و FM را مالحظه مى کنيد. در اين تصوير نحؤه تأثير نويز 

خارجی بر مدوالسيون AM نشان داده شده است.

گيرندۀ

گيرندۀ

گيرندۀ

گيرندۀ
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همان طور که مالحظه مى شود، اثر نويز در خروجى گيرندٔه 
به  صوتى  سيگنال  دامنٔه  روى  لحظه اى  افزايش  صورت  به   AM

خروجى  در  که  صورتى  در  مى شود.  ديده  بلند  پالس هاى  شکل 
گيرنده FM هيچ گونه اثرى از نويز وجود ندارد. در تلويزيون صوت 
با مدوالسيون FM و تصوير با مدوالسيون AM ارسال مى شود. 
به همين سبب است که نويز روى تصوير تلويزيون اثر مى گذارد، 

در صورتى که روى صوت تلويزيون تقريباً اثرى ندارد.
يکی از روش های کاهش نويز در گيرنده هاى FM وجود 
مدارهاى محدودکنندٔه دامنه است. در اين مدارها به سبب محدود 

کردن دامنٔه سيگنال هاى FM، اثر نويز تقريباً حذف مى شود.
يک  خروجى  و  ورودى  سيگنال هاى  ۲ــ۷  درشکل 
می تواند  محدود کننده  است.مدار  شده  داده  نشان  محدودکننده 

يک محدود کنندٔه  ديودی يا مشابه آن باشد.

FM ۲ـ۷ـ اساس کار مدوالتورهای
هماهنگ  مدار  با  باال  فرکانس  اسيالتور  يک  ۳ــ۷  شکل 
LC را نشان مى دهد. در اين اسيالتور فرکانس خروجى از رابطه   

outf به دست مى آيد.
LC

=
π
1

2

شکل ۲ــ۷ــ بلوک دياگرام يک محدود کننده با سيگنال هاى 
ورودى و خروجى

LIMITER

تغييرات دامنه دراثر نويز 
ثابت  دامنه  و  شده  حذف 

است.

FM سيگنال خروجى
FM سيگنال ورودى

محدودکننده

 تغييرات ايجاد شده روى 
دامنه در اثر نويز

C    L    

f out

+Vcc

LC اسيالتور

فرکانس  مى توان   C و   L کميت هاى  از  يک  هر  تغيير  با 
يک  از   C خازن  جاى  به  اگر  داد.  تغيير  را  اسيالتور  خروجى 
ميکروفون خازنى طبق شکل ۴ــ۷ استفاده کنيم، چون در اثر برخورد 
رابطٔه  براساس  می کند،  تغيير   d فاصلٔه  ميکروفون  به  صوت 
شرايط  دراين  می کند،  تغيير  نيز   C خازن  ظرفيت   ، KAC

d
=

اسيالتور به مدوالتور FM تبديل مى شود.

شکل ۴ــ۷ــ ساختمان يک ميکروفون خازنى

صفحه فلزى

ديافراگم (صفحه) نازک فلزىماده عايق

جى
خرو

اى 
يم ه

س

LCشکل ۳ــ۷ــ اسيالتور

دو  فاصله  تغيير  براساس  خازنى  ميکروفون  تغييرظرفيت 
 C مقدار  ،d شدن کم  با  مثال  برای  مى گيرد.  صورت  آن  جوشن 
f مقدار F کم می شود. در شکل 

LC
=

π
1

2
زياد و طبق رابطٔه 

تغييرات  با  متناسب  را  اسيالتور  فرکانس  تغيير  چگونگى  ۵     ــ۷ 
ظرفيت خازنى ميکروفون خازنى مالحظه مى کنيد.

LC مدار هماهنگی نوسان ساز

شکل ۵     ــ۷ــ تغيير فرکانس حامل در اثر تغيير ظرفيت ميکروفون خازنى

فرکانس حامل کمتر شده است.

C    L    
LC

f out

f

OUTPUT

+Vcc

اسيالتور
اردخروجى

د ند
وجو

صدا 

فرکانس طبيعى حامل 

FM موج حامل

يفخروجى
ضع

اى 
صد

L    C    
LC

OUTPUT

f out+Vcc

نوسان ساز

ویخروجى
ى ق

صدا

فرکانس حامل بسيارکاهش يافته است.

L    C    
LC

OUTPUT

f out+Vcc

اسيالتور
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( FD) شکل ۶   ــ۷ــ ارتباط دامنۀ سيگنال مدوله کننده با انحراف فرکانس

دراين مدار، صداى قوى با دامنٔه زياد باعث کاهش فاصله 
دو جوشن خـازن و افـزايش ظرفيت خازنى آن مى شود. بنابراين 
outf  فـرکانس مـدارکاهش مـى يابد. 

LC
=

π
1

2
بـراساس رابـطـه 

در صورتى که صدا ضعيف با دامنٔه کم باشد عکس حالت باال رخ 
مى دهد و فرکانس خروجى اسيالتور زياد مى شود.

    (Frequency Deviation) FD ـ انحراف  فرکانس ۳ـ۷
تغيير فرکانس حامل را، نسبت به مقدار طبيعى آن در مدوالسيون 

فرکانس، انحراف فرکانس مى نامند. انحراف فرکانس حامل به علت 
تغييرات دامنٔه سيگنال مدوله کننده يعنى پيام است. همان طور که در 
ـ۷ مالحظه  مى کنيد، دامنٔه سيگنال مدوله کننده    در محدوده هاى  شکل۶   ـ 
کم، متوسط و زياد باعث تغييرات  fD  در محدوده هاى کم، متوسط 
و زياد مى    شود. بنابراين، مقدار انحراف فرکانس در مدوالسيون 

فرکانس متناسب با دامنٔه سيگنال مدوله کننده است.

FM

FM

FM

fc

fc

fc

مدوالتور

مدوالتور

مدوالتور

 دامنۀ کم 

دامنۀ متوسط 

دامنۀ زياد

 FD انحراف فرکانس زياد
FD  انحراف فرکانس متوسط

FD انحراف فرکانس کم

موج مدوله کنندۀ صوتى

در شکل ۷ــ۷ تغييرات فرکانس مدوالتور FM را متناسب با 
تغييرات دامنه سيگنال مدوله کننده در ۵ نقطه از دامنه سيگنال پيام 
مشاهده مى کنيد. در نقاط ۱ ، ۳ و ۵ که دامنٔه سيگنال مدوله کننده (پيام) 

برابر با صفر است، فرکانس مدوالتور مساوى با fC مى شود.
در نقطٔه ۲ که دامنٔه سيگنال مدوله کنندهٔ حداکثر است فرکانس 
سيگنال  دامنٔه  که   ۴ نقطٔه  در  شد.  خواهد  حداکثر  نيز  مدوالتور 
مدوله کننده حداقل است، فرکانس مدوالتور نيز حداقل مى شود. 
fCS را با (Frequency Swing) حداکثر تغييرات فرکانس حامل
  (fD) مساوى دو برابر انحراف فرکانس  fCS نشان مى دهند. مقدار

است  (fCS=۲fD) . مثالً اگر انحراف فرکانس مساوى ۵ کيلوهرتز 
کيلوهرتز   ۱۰ مساوى  مدوالتور  فرکانس  تغييرات  حداکثر  باشد 
پايين  فرکانس  و   fH با را  حامل  باالى  فرکانس  اگر  شد.  خواهد 

حامل را با fL  نشان دهيم، آن گاه خواهيم داشت:
 fH=fC+fD فرکانس باالى حامل 
 fL=fC-fD فرکانس پايين حامل 

حداکثر تغييرات فرکانس مدوالتور ( fCS) با استفاده از مقادير 
fH و FL  محاسبه مى شود.

fCS= fH-fL  =fC+fD-(fC-fD )=۲fD   
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FM شکل ۷ــ۷ــ ارتباط فرکانس صوتى با کارير سيگنال

مى شود  يادآور   ۴۳ صفحٔه  مهم  نکتٔه  به  توجه  با 
مثبت  نيم   سيکل  از  ناشى  هوا  مولکول هاى   بازشدگى  که 
منفى،  نيم سيکل  از  ناشى  هوا  مولکول هاى  فشردگى  و 
بازشدگى  ۲۳ــ۱مى توان  شکل  مطابق  لذا  است.  فرضى 
را در اثر نيم سيکل منفى و فشردگى را در اثر نيم سيکل 

مثبت در نظر گرفت.

مثال ۱ـ۷
 فرکانس حامل يک سيگنال FM برابر با ۱۰۰ مگاهرتز است 

در صورتى که انحراف فرکانس آن مساوى ۲۰ کيلوهرتز باشد:
الف ــ حداکثر تغييرات فرکانس را محاسبه کنيد.

ب ــ مقادير فرکانس  fH و  fL را به دست آوريد.

پاسخ  :
 fCS=۲fD=۲*۲۰=۴۰ کيلوهرتز  
fH  =fC+fD=۱۰۰+ ۰/۰۲=۱۰۰/۰۲ مگاهرتز  
 fL=fC-fD=۱۰۰- ۰/۰۲=۹۹/۹۸  مگاهرتز  

 FM ۴ـ۷ـ سرعت   تغييرات  سيگنال
 (Rate of  change)

  سرعت تغييرات سيگنال FM بستگى به فرکانس سيگنال 
مدوله کننده دارد. هر قدر فرکانس سيگنال مدوله کننده بيشتر باشد، 
سرعت تغييرات سيگنال FM نيز بيشتر مى شود. در شکل ۸    ــ۷ 
فرکانس سيگنال صوتى و سرعت تغييرات سيگنال FM بـراى دو 

حالت ۳ هـرتز و۱/۵ هرتز نشان داده شده است.

FM شکل ۸    ــ۷ــ اثر سيگنال مدوله کننده بر سرعت تغييرات سيگنال

سيگنال مدوله کننده

FM سيگنال

سيگنال مدوله کننده

FM سيگنال

سرعت تغييرات در يک ثانيه بيشتر است.

سرعت تغييرات در يک ثانيه کمتر است.

يک ثانيه

t

V

1S

3Hz

1.5Hz

t

V

1S

t

V

1S

t

V

1S

                            FM   ۵ ـ۷ـ  شاخص مدوالسيون سيگنال
(Modulation index)  

شاخص مدوالسيون يا ضريب مدوالسيون براى سيگنال 
FM از رابطٔه صفحٔه بعد به دست مى آيد:

CC CCC

1 2 3 4 فشار 5
هواى 
طبيعى

فشار 
هواى 
طبيعى کمتر از فشار هواى طبيعى

فشار 
هواى 
طبيعى

هوا
اج 

امو

فشار
فشارفشار زيادطبيعى

فشارفشار کمطبيعى
طبيعى

زنى
ن خا

وفو
کر
مي

طبيعىطبيعىبيشترطبيعى کمتر

Fc فرکانس کمتر از Fc فرکانس طبيعى
FM سيگنالFc فرکانس بيشتر از

سيگنال صوتى سينوسى

فرکانس 
 Fcطبيعى

بيشتر از فشار هواى طبيعى

فرکانس 
 Fcطبيعى
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  شکل ۹ــ۷ــ پهناى باند يک ايستگاه راديويى FM و باند محافظ آن 

f c

LSB USB

150KHz

200KHz

25KHz 25KHz 25KHz 25KHz

باندهاى محافظ 
۲۵ کيلوهرتز

باندهاى محافظ 
۲۵ کيلوهرتز

باند کنارى باال

حامل

باند کنارى 
پايين

 FM ايستگاه
(الف) FM ايستگاه

 (ب)

FM ايستگاه
 (ج)

          _____________________ =  شاخص مدوالسيون           انحراف فرکانس
        فرکانس سيگنال مدوله کننده (پيام)

D
i

m

fm
f

=
   

      
         مثال ۲ـ۷

مساوى  فرکانس  تغييرات  حداکثر   ،FM سيگنال  يک  در 
مساوى ۸  مدوله کننده  سيگنال  فرکانس  اگر  است.  کيلوهرتز   ۱۰

کيلوهرتز باشد، شاخص مدوالسيون چه قدر است؟
پاسخ : 

fCS=۲fD⇒۱۰=۲fD ⇒ fD = ۵kHz  

  D
i

M

fm /
f

= = =
5

0 625
8

 
 

FM ۶  ـ۷ـ پهنای باند هر ايستگاه در
مگاهرتز  ـ        ۸۸  ۱۰۸ـ فرکانسى  محدودٔه  در  تجارتى   FM

قرار دارد. پهناى باند هر ايستگاه راديويى معموالً ۱۵۰ کيلوهرتز 
در  است.  کيلوهرتز   ۲۵ کدام  هر  آن  پايين  و  باال  محافظ  باند  و 
شکل ۹ــ۷ پهناى باند يک ايستگاه راديويى FM و باند محافظ 
باند  با   FM سيگنال باند  پهنای  اين  است.به  شده  داده  نشان  آن 
وسيع  (Wide  Band) می گويند. پهنای باند FM به دو دليل زير 

افزايش می يابد: 
 پهنای باند پيام در FM نسبت به AM بيشتر است.(در 

AM، ۵ کيلوهرتز و در FM، ۱۵ کيلوهرتز است)
 درFM تغييرات ولتاژ دامنٔه پيام به تغييرات فرکانس تبديل 

می شود و باندهای کناری متعددی را به وجود می آورد. 

FM ۷ـ۷ـ طيف فرکانسى سيگنال
طيف نما،  دستگاه  يک  ورودى  به   FM سيگنال  اتصال  با 
شکل  در  مشاهده کرد.  را   FM سيگنال  فرکانسى  طيف  مى توان 
۱۰ــ۷ طيف فرکانسى سيگنال FM را، که در آن دامنٔه سيگنال پيام 
متغير و فرکانس آن مساوى ۱ کيلوهرتز است، مشاهده مى کنيد. 

در حالت الف، چون دامنه سيگنال مدوله کننده مساوى صفر 
.( fD=۰) است، انحراف فرکانس نيز مساوى صفر مى شود

مقدار شاخص مدوالسيون صفر  D
i

m

fm
f

= با توجه به رابطٔه 
خواهد شد. در اين حاالت در طيف فرکانسى سيگنال FM فقط 
فرکانس کارير وجود دارد و هيچ گونه باند کنارى ظاهر نمى شود. 
کارير  فرکانس  در  تغيير  باعث  پيام  سيگنال  دامنٔه  «ب»  حالت  در 
شده است و مانند طيف فرکانس AM، عالوه بر فرکانس کارير، دو 

فرکانس کنارى fC+fD  و fC-fD   به وجود آمده است.
در حالت هاى «ج و د»، افزايش دامنٔه سيگنال پيام، موجب 
افزايش تعداد فرکانس هاى کنارى و کاهش دامنٔه کارير شده است. 
با افزايش تعداد فرکانس هاى کنارى پهناى باند نيز افزايش يافته 
است. رابطٔه افزايش فرکانس هاى کنارى با افزايش دامنٔه کارير، 
با استفاده از توابع ِبِسل در رياضيات مهندسى قابل بيان است که 

خارج از برنامٔه آموزشى متوسطه است.
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 FM شکل ۱۰ــ۷ــ باندهاى کنارى و پهناى باند سيگنال                                                                   

FM

FM

FM

FM

FM

FM

FM

FM

E
E c

f c

f

E

f   + fc m

E c

f   - fc m f c

f

BW

E

E c

f c

f

BW

E

E c

f c

f

BW

f    = 1KHzm

f c

f c

f c

f    = 0m (f   )m

(f  )c

(f   )m

(f  )c

(f   )m

(f  )c

f c

f    = 1KHzm

f    = 1KHzm

BW = 0

FM سيگنال

سيگنال

سيگنال

سيگنال

سيگنال

صدا وجود 
ندارد

يک کيلوهرتز صوتى

يک کيلوهرتز صوتى

يک کيلوهرتز صوتى

(الف)

(ب)

(ج)

(د) حامل

حامل

حامل

حامل

باندهاى کنارى وجود 
ندارد

مثال ۳ـ۷
اگر  کيلوهرتز  فرکانس۳۰  انحراف  با   FM سيگنال  يک  در 
شاخص  باشد،  کيلوهرتز   ۱۰ مساوى  مدوله کننده  سيگنال  فرکانس 
مدوالسيون چه قدر است؟ شاخص مدوالسيون چه نقشی در پهنای 

باند و طيف فرکانسی fm دارد توضيح دهيد.

 D
i

m

fm
f

= = =
30

3
10

 
  
پاسخ : 

 افزايش شاخص مدوالسيون موجب افزايش پهنای باند و 
تعداد طيف فرکانسی می شود.
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۷ـ درصد   مدوالسيون   ۸    ـ 
               (Modulation Percent)

درصد مدوالسيون براى يک سيگنال FM طبق تعريف از 
    رابطٔه زير به دست مى آيد:

فرکانس انحراف واقعی 
                                       

     MFM = ____________ *۱۰۰ D

D

f (actual)
f (Max)

= ×100
                                                                ماکزيمم فرکانس انحراف تعريف شده

مثال ۴ـ۷
 در يک فرستندهٔ FM تجارتى اگر انحراف فرکانس مساوى 

۲۰ کيلوهرتز باشد، درصد مدوالسيون چه قدر است؟
پاسخ  :

 FMM /= × =
20

100 26 67
75 ٪  

 بـراى يک فرستندٔه FM تجارتى ماکزيمم انحراف فرکانس 
مساوى ۷۵ کيلوهرتز است.

تحقيق کنيد:  انحراف فرکانس در سيگنال 
FM مونو و استريوی تجاری چند کيلوهرتز است؟ 

نتايج را با ذکر منابع به کالس ارائه دهيد.

(Narrow Band FM ) باند باريک FM ۹ـ۷ـ
زير  رابطه  از   AM مشابه  باند  پهناى  باريک  باند   FM در 

به دست مى آيد.
  BWFM(Narrow)=۲fm  

ضريب  باريک  باند   FM در  که  است  شده  ثابت  تذکر: 
1  است.

2
مدوالسيون کمتر از

مثال  ۵    ـ۷
 براى يک سيگنال FM باند باريک، اگر فرکانس سيگنال 
مدوله کننده مساوى ۶ کيلوهرتز باشد مقدار پهناى باند را محاسبه 

کنيد.
پاسخ :    
BWFM(Narrow) =۲fm=۲*۶= ۱۲KHz  

(FM Transmitter) FM ۱۰ـ۷ـ فرستندۀ
فرستنده FM تشابه زيادى با فرستنده AM دارد. اختالف 

اساسى بين فرستندٔه FM و AM در نوع مدوالسيون است.
 FM در شکل ۱۱ــ۷ بلوک دياگرام يک فرستندٔه راديويى

نشان داده شده است.

FM شکل ۱۱ــ۷ــ بلوک دياگرام فرستندۀ راديويى

آنتن

تقويت کنندۀ 
صوت

FM مدوالتور

RF اسيالتور

تقويت کنندۀ 
قدرت

مکانيکى  ارتعاشات  ميکروفون  دياگرام،  بلوک  اين  در 
عمل  صوتى،  تقويت کنندٔه  مى کند  تبديل  الکتريکى  سيگنال  به  را 
در  مى دهد.  انجام  را  ميکروفون  خروجى  سيگنال  دامنٔه  تقويت 
بلوک مدوالتور FM و اسيالتور RF، فرکانس اسيالتور براساس 
تغييرات دامنه و فرکانس صوت تغيير مى کند و سيگنال FM توليد 
مى شود. قسمت تقويت کنندهٔ توان نيز قدرت الزم را براى فرستنده 

تأمين مى کند.

۱۱ـ۷ـ چند برابرکنندۀ فرکانس
(Frequency Multiplier)                                          

ـ    ۸۸  مى دانيم باند راديويى FM در محدودٔه فرکانس ۱۰۸ـ
مگاهرتز قرار دارد. به سبب باال بودن فرکانس، امکان ايجاد تغيير 
محدودٔه  اين  ايستگاه در  تغيير  اسيالتور و  فرکانس  ناخواسته در 
 FM فرستنده  در  مشکل،  اين  رفع  براى  دارد.  وجود  فرکانسى 
از  استفاده  با  و  مى کنند  استفاده  پايين  فرکانس  اسيالتورهاى  از 
مدارهاى چند برابرکنندٔه فرکانس، فرکانس اسيالتور را به محدودٔه 

FM مى رسانند.

ميکروفون
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شکل ۱۲ــ۷ــ چند برابرکنندۀ سه طبقه

در شکل ۱۲ــ۷  سيگنال هاى ورودى و خروجى مدارهاى 
دو برابرکننده و سه برابرکنندٔه فرکانس نشان داده شده است. در 
عمل ممکن است براى افزايش فرکانس سيگنال حامل از مدارهاى 

چند برابرکنندٔه چندطبقه استفاده شود.
در شکل ۱۲ــ۷  به منظور افزايش فرکانس به ميزان دوازده 

برابر، سه بلوک چند برابرکنندٔه فرکانس به کار رفته است.

2 3 2

t

V

t

V

t

V

t

V
2 f inf in 3 x 2 f    = 6 fin in 2 x 6 f    = 12 fin in

FM ۱۲ـ۷ـ يک نمونه بلوک دياگرام فرستنده
 FM فرستندٔه  دياگرام  بلوک  نمونه  يک  ۱۳ــ۷  شکل  در 
را، که در آن چند طبقٔه چند برابرکنندٔه فرکانس به کار رفته است، 

مشاهده مى کنيد. در اين حالت فرکانس اسيالتور از ۸ مگاهرتز به 
۹۶ مگاهرتز افزايش يافته است.

fC(out)=۲*۳*۲*۸=۹۶ MHz  

شکل ۱۳ــ۷ــ فرستندۀ FM با چند برابرکننده هاى فرکانس اسيالتور

8MHz 16MHz 48MHz 96MHz 96MHz

FM مدوالتور

RF اسيالتور

ميکروفون
تقويت کنندۀ 

صوتى
دوبرابرکنندۀ 
فرکانس  ۲*

دو  برابرکنندۀ 
فرکانس ۲*  

سه  برابرکنندۀ 
فرکانس  ۳*

تقويت کنندۀ 
قدرت

آنتن

۱۳ـ۷ـ رابطۀ انحراف فرکانس و ضريب افزايش چند 
برابرکننده های فرکانس

اگر ضريب افزايش چند برابرکننده هاى فرکانس رابا Nf    و 
فرکانس انحراف سيگنال FM را با FD  نشان دهيم مقدار انحراف 
به دست  زير  رابطٔه  از   FM فرستندٔه  خروجى  طبقٔه  در  فرکانس 

مى آيد.

               
            انحراف * ضريب افزايش طبقات = انحراف فرکانس در طبقٔه              

فرکانس       چند برابرکننده                        خروجى
  fD(out) = Nf . fD

 

ضريب افزايش طبقات چند برابرکننده با حاصل ضرب ضرايب 
مربوط به طبقات چند برابرکننده هاى فرکانس برابر است.
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مثال ۶ ـ۷
 در شکل ۱۳ــ۷ اگر مقدار fC  بعد از مدوالتور FM برابر 
با ۷/۵ مگاهرتز  و fD برابر با ۶ کيلوهرتز باشد مقادير فرکانس کارير 

خروجى و انحراف فرکانس خروجى را به دست آوريد.
Nf = ۲*۲*۳=۱۲ پاسخ :   

  fC(out) = Nf * ۷/۵=۹۰MHz  
  fD(out) = Nf * fD=۱۲*۶=۷۲KHz  
    

۱۴ـ۷ـ مدارهای پيش تأکيد ( Pre  Emphasis) و 
 (De  Emphasis ) باز تضعيف

در مدوالسيون FM ، نويز به طور خطى با فرکانس افزايش 
مى يابد و باعث اعوجاج ( distortion) در سيگنال FM مى شود. 
براى جلوگيرى از نويز از مدار پيش تأکيد فرکانس باال استفاده 
مى شود تا ضريب مدوالسيون در فرکانس باال افزايش يافته و باعث 

کاهش نويز شود.
در شکل ۱۴ــ۷ قسمتى از بلوک دياگرام فرستنده FM با 

استفاده از مدار پيش تأکيد نشان داده شده است.

شکل ۱۴ــ۷ــ قسمتى از فرستندۀ FM با پيش تأکيد فرکانس باال

تقويت کنندۀ 
صوت

بقيه قسمت هاى 
مدار پيش تأکيد  فرستنده

ميکروفون

جهت دانش آموزان عالقه مند 
تحقيق کنيد باندVHF II در چه محدوده ای قرار 
دارد و با کدام يک از باندهای فرکانسی که تاکنون آشنا 

شده ايد انطباق دارد؟

در  نويز  به  سيگنال  FM،نسبت  آشکارساز  يک  در 
فرکانس هاى  در  نسبت  اين  از  بزرگتر  پايين،  فرکانس هاى 
باالست. اگر سيگنال مدوله کننده قبل از مدوالسيون به وسيلٔه 
فيلترى پردازش شود نسبت سيگنال به نويز موج دمدوله شده در 
تمام فرکانس ها يکسان خواهد بود. در فرستندٔه FM سيگنال 
مدوله کننده قبل از مدوالسيون توسط يک فيلتر باال گذر به نام 
پيش تأکيد پردازش مى شود اين فيلتر، فرکانس هاى باالتر را با 
از  جلوگيرى  براى   FM درگيرندٔه  مى دهد.  عبور  بيشتر  دامنٔه 
ايجاد اعوجاج در سيگنال دمدوله شده، بايد توسط يک فيلتر 
پايين گذر به نام باز تضعيف، فرکانس هاى باالتر را تضعيف نمود 
پاسخ  و  تضعيف  باز  و  تأکيد  پيش  مدارهاى  ۱۵ــ۷  شکل  در 

فرکانسى هر يک نشان داده شده است.

شکل ۱۵ــ۷ــ مدارهاى پيش تأکيد و باز تضعيف و پاسخ فرکانسى آنها

سيگنال صوتى، 
ورودى مدار پيش 

تأکيد

پاسخ فرکانسى
مدار پيش تأکيد

سيگنال صوتى
مدار باز تضعيف

پاسخ فرکانسى
مدار باز تضعيف

R

CVi VO

RL

f

V
V

O

i

R

C

Vi VO

RL

f

V
V

O

i

(ب)(الف)

(ج)

خروجى

(د)
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شکل ۱۶ــ۷
ج ــ بلوک دياگرام مدار داخلى آى سىب ــ شماره پايه هاى آى سى   الف

اتصال پايه ها

همواره کار تيمى نتايج بهترى را براى گروه به همراه 
و  گروهى  صورت  به  را  درسى  مطالب  کنيد  سعى  دارد. 

مشارکتى فرا بگيريد.

۱۵ـ۷ـ فرستندۀ FM با آی سى
فنى  شمارٔه  داراى  سى  آى  با   FM فرستندٔه  نوع  يک 
 MC۲۸۳۳ است. در شکل ۱۶ــ۷ــ الف شکل ظاهرى آى سى 

را مشاهده مى کنيد.
پايه هاى  شمارٔه  ج  ۱۶ــ۷ــ  و  ب  ۱۶ــ۷ــ  شکل هاى  در 

آى سى و بلوک دياگرام داخل آى سى رسم شده است.
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ولتاژ مرجع

راکتانس متغير  اسيالتور 

 بافر
تقويت ميکروفون

ـ  ۱۵ـ۷ـ مدار فرستندۀ FM با آی سى :  در  ۱
شکل۱۷ ــ    ۷    مــدار کامـل يک فـرستندٔه FM بـا آى سى 

MC۲۸۳ نشان داده شده است.
کار  ولت   ۹ تا   ۲/۸V تغذئه  ولتاژ  با  آى سى  اين 

مى کند.
زير  شرح  به  آى سى  پايه هاى  از  يک  هر  وظايف 

است:
پايۀ ۱: خروجى مدار راکتانس متغير

راکتانس  مدار  به  مربوط  دى کوپلينگ   :۲ پايۀ 

ــه
ــع
ــال
طـ
ـــ
ی م

ـرا
بــ

متغير
پايۀ ۳: ورودى مدوالتور

پايۀ ۴: خروجى تقويت کنندٔه صوتى
پايۀ ۵: ورودى تقويت کنندٔه صوتى

پايۀ ۶: زمين
خطى  تقويت کنندٔه  ترانزيستور  اميتر    :۷ پايۀ 

 (TR۲)   خروجى
خطى  تقويت کنندٔه  ترانزيستور  بيس   :۸ پايۀ 

خروجى (TR۲) به عنوان ورودى تقويت کننده
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ــه
ــع
ــال
طـ
ـــ
ی م

ـرا
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Vcc = +9V
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4
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OscVariable

Reactance

V ref

Mic Amp

TR1

TR2
4.7K

1K

Dynamic
Mic

0.22 H

MC ۲۸۳۳ با آى سى FM شکل ۱۷ــ۷ــ مدار کامل يک فرستندۀ

تانتاليوم

  RF خروجى

ورودى 
صوت

انحراف  تنظيم 
فرکانس

آی سی  مورد  در  بيشتر  اطالعات  برای 
مـی تـوانـيـد بـه سـايـت هـای مـرتـبـط از قـبـيل

 a.data sheet مراجعه کنيد.

 ميکروفن
ديناميکی

نده
ت کن

قوي
ق ت

طري
از 

دی 
ورو

ال 
يگن

ل س
عما

ا

پايۀ ۹: کلکتور ترانزيستور تقويت کنندٔه خطى 
خروجى (TR۲) به عنوان خروجى تقويت کننده

پايۀ ۱۰: ولتاژ VCC که مـقـدار آن بين ۲/۸ولت 
تا ۹ ولت است.

برابرکنندٔه  چند  ترانزيستور  کلکتور   :۱۱ پايۀ 
فرکانس  (TR۱) به عنوان خروجى

کنندٔه  برابر  چند  ترانزيستور  اميتر   :۱۲ پايۀ 
  (TR۱)   فرکانس

کنندٔه  برابر  چند  ترانزيستور  بيس   :۱۳ پايۀ 
فرکانس  (TR۱)   به عنوان ورودى تقويت کننده

پايۀ ۱۴: خروجى RF که سيگنال مدوله شده 
FM از اين پايه دريافت مى شود.

   VCO نوع   از  که  محلى  ۱۵:اسيالتور  پايۀ 
است.

VCO  نوع از  که  محلى  اسيالتور   :۱۶ پايۀ 
است.
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۱۶ـ۷ـ الگوی پرسش
۱ــ مزاياى FM نسبت به AM کدام اند؟

۲ــ چگونگى توليد سيگنال FM با استفاده از ميکروفون 
خازنى را شرح دهيد.

در   AM و   FM مدوالسيون  شاخص  بين  فرق  ۳ــ 
چيست؟

۴ــ در محدودٔه FM تجارتى چند ايستگاه راديويى وجود 
دارد؟

رابطه اى  چه   از  باند  پهناى  باريک،  باند   FM در  ــ   ۵
محاسبه مى شود؟

۶ ــ به چه دليل در فرستندٔه FM از مدارات ضرب کنندٔه 
فرکانس استفاده مى شود؟

۷ ــ مدارهاى پيش تأکيد و بازتضعيف چه نوع فيلترهايى 
هستند؟

گيرندٔه  سيستم  مداربازتضعيف در  استفاده از  ۸      ــ سبب 
راديويى FM چيست؟

 (TR۱)   ـ  با توجه به  شکل  ۱۷ــ۷  وظـايـف ترانزيستورهاى ۹ـ
و  (TR۲)  را  در آى سى MC۲۸۳۳ به اختصار شرح  دهيد.

۱۰ــ با توجه  به  شکل ۱۷ــ۷ شماره پايه هاى مربوط به تغذئه 
آى سى MC۲۸۳۳ کدام اند؟ آى سى با چه ولتاژى تغذيه مى شود؟

۱۱ــ به چه دليل در فرستندٔه FM از تأکيدکننده فرکانس 
باال استفاده مى شود؟

صحيح يا غلط
۱۲ــ  در مدوالسيون FM شاخص مدوالسيون برابر است 

با   فرکانس سيگنال مدوله کننده
 انحراف فرکانس

صحيح                    غلط 
کوتاه پاسخ

۱۳ــ در مدوالسيون فرکانس، رابطٔه حداکثر تغيير فرکانس 
حامل (fCS) و انحراف فرکانس (fD) را بنويسيد.

چهارگزينه ای
۱۴ــ در يک سيگنال FM با حداکثر تغيير فرکانس ۹۰ 

باشد،  کيلوهرتز   ۱۵ کننده  مدوله  سيگنال  فرکانس  اگر  کيلوهرتز 
شاخص مدوالسيون کدام است؟
۴ (۲                     ۶ (۱
۲ (۴                      ۳ (۳

( FM Receiver) FM ۱۷ـ۷ـ گيرنده
گيرندٔه FM شباهت زيادى به گيرندٔه AM دارد. اختالف 
و  حامل  فرکانس هاى  در   ،AM و   FM گيرنده هاى  بين  اساسى 
دياگرام  بلوک  ۱۸ــ۷  شکل  در  آن هاست.  آشکارساز  مدارهاى 

يک گيرندٔه راديويى FM نشان داده شده است.
و   FM گيرنده هـاى  تفاوت  ۱۸ــ۷  شکل  بـه  توجه   بـا 
تضعيف کنندٔه  دامنه،  مـحدودکنندٔه   ،IF فــرکانس  در   AM

فـرکـانس  اتــومـاتـيـک  کـنتـرل کـنـندٔه  مـدار  فـرکـانـس بــاال، 
( Automatic Frequency control) و پهناى باند   آن هاست،  نقش 

هر يک از بلوک ها در گيرندٔه راديويى FM به شرح زير  است:
۱ـ ۱۷ـ۷ـ تقويت کنندۀ RF : کار اين طبقه، انتخاب و 
تقويت فرکانس ايستگاه موردنظر و جلوگيرى از ورود فرکانس هاى 

ناخواسته است.
توليد  محلى  اسيالتور  کار  محلى  :  اسيالتور  ۱۷ـ۷ـ  ۲ـ 
يک سيگنال سينوسى است که فرکانس آن به اندازٔه ۱۰/۷ مگاهرتز 

fLO=fIf+fRF از سيگنال حامل ورودى بيشتر است. 
فرکانس   ، کننده  مخلوط  کننده  :  مخلوط  ۷ـ  ۳ـ۱۷ـ
و  مى کند  مخلوط  دريافتى  حامل  فرکانس  با  را  محلى  اسيالتور 

مجموع و تفاضل آن ها را در خروجى ظاهر مى نمايد.
 IF تقويت کننده هاى  : IF تقويت کننده های ۴ـ ۱۷ـ۷ـ 

براى تقويت فرکانس ميانى۱۰/۷ مگاهرتز به کار مى روند.
محدودکننده  مدار  دامنه  :  محدودکنندۀ  ـ۱۷ـ۷ـ   ۵
دامنه، پيک سيگنال FM را حذف مى کند. بدين ترتيب سيگنال 

نويز حذف مى شود.
۱۷ـ۷ـ آشکارساز FM : اين مدار براى پياده کردن  ۶ـ 
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فرکانس را به  تغييرات  حامل است و  سيگنال  سيگنال صوتى از 
تغييرات دامنه تبديل مى کند.

براى  مدار  اين  باال  :  فرکانس  تضعيف کنندۀ  ۷ـ۱۷ـ۷ـ 
فرکانس  و  مى رود  به کار  باال  فرکانس  تأکيدکنندٔه  مدار  اثر  جبران 

باالى صوتى را کمى تضعيف مى کند.
۸ ـ ۱۷ـ۷ـ کنترل اتوماتيک فرکانس (AFC)  : مدار 

AFC براى کنترل فرکانس اسيالتور محلى به کار مى رود.

۹ـ ۱۷ـ۷ـ تقويت کننده های صوتى  : اين تقويت کننده ها 
دامنه ولتاژ و جريان سيگنال صوتى را تقويت مى کنند.

ارتعاشات  به  را  صوتى  سيگنال  بلندگو  :  ۱۰ـ۱۷ـ۷ـ 
مکانيکى تبديل مى کند.

۱۱ـ ۱۷ـ۷ـ منبع تغذيه  : ولتاژ AC را به DC تبديل و 
تمام قسمت هاى مختلف گيرنده را تغذيه مى کند.

FM شکل ۱۸ــ۷ــ بلوک دياگرام عمومى يک گيرنده راديويى

منبع تغذيه DCمدار سکوت

تقويت کنندۀ 
فرکانس راديويى مخلوط کننده  تقويت کنندۀ 

فرکانس ميانى

 تقويت کنندۀ 
صوت

منبع تغذيه 
براى طبقات

AFCمدار

آشکارساز با 
مدارمحدودکننده 

نوسان ساز 
محلى

بلندگو

آنتن

AVCمدار

 AM با FM ۱۸ـ۷ـ مقايسۀ گيرندۀ
اگر گيرنده های راديويی يک موج FM را با AM مقايسه 

کنيم، تفاوت هايی به شرح زير دارند: 
الف) باند فرکانسی ايستگاه های فرستندٔه FM در محدودٔه 

۸۸ مگاهرتز تا ۱۰۸ مگاهرتز است.
 ۱۰/۷ برابر   FM راديويی  گيرنده های   IFفرکانس ب) 

مگاهرتز است.
کامالً   AM آشکارساز مدار  با   FM آشکارساز مدار  ج) 

متفاوت است.
 FM به صورت FM د) نوع سيگنال دريافتی توسط گيرندٔه
است. در صورتی که بلوک دياگرام در شکل ۱۸ــ۷ را با بلوک 
هيچ گونه  که  می کنيد  مشاهده  کنيد  مقايسه  ۳۴ــ۶  شکل  دياگرام 

تفاوت عمده ای در بلوک دياگرام اين دو نوع گيرنده وجود ندارد. 
تنها تفاوت  موجود در طراحی مدار و انتخاب عناصر الکترونيکی 
است. زيرا اين قطعات بايد بتوانند در فرکانس موردنظر کار کنند. 
هم چنين عالوه بر بلوک های گيرندٔه AM دو بلوک AFC و مدار 

سکوت نيز در برگيرنده FM وجود دارد.
مدار سکوت يک کليد الکترونيکی است که به منظور حذف 
و  ايستگاه  جوی   جست و  هنگام   FM گيرندٔه  خروجی  در  نويز 
زمانی که گيرنده روی ايستگاه تنظيم نشده است به کار می رود و 
خط تغذئه طبقٔه قدرت را قطع می کند چون در FM دامنٔه پيام به 
تغييرات فرکانسی تبديل می شود، بايد فرکانس حامل به طور خودکار 
کنترل شود. لذا بلوک AFC نيز کنترل فرکانس اسيالتور محلی 

را به عهده دارد. 
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جهت دانش آموزان عالقه مند 
ايستگاه،  جست و جوی  اتوماتيک  تنظيم  نحؤه 
می گيرد؟ صورت  چگونه   FM راديويی  درگيرنده های 

( به صورت بلوکی)

FM استريو  : در سيستم استريوفونيک، صدا به وسيله دو 
ميکروفون دريافت و توسط دو بلندگو پخش مى شود. بنابراين 
اين سيستم دو کانال صوتى الزم دارد، اين دو کانال با توجه به 
محل ميکروفون ها، از ديد شنونده اى که روبه روى محل توليد 
صدا قرار مى گيرد. کانال چپ ( L) و کانال راست (R) ناميده 
 FM گيرندٔه  و  فرستنده  کلى  طرح  ۱۹ــ۷  شکل  در  مى شود. 

استريو نشان داده شده است.
گيرنده هاى  با  سازگارى  منظور  به  استريو،  پخش  در 
FM مونو معموالً، سيگنال هاى L و R به طور مستقيم ارسال 

نمى شوند بلکه مجموع سيگنال هاى L+R و تفاضل سيگنال هاى 
L-R را مى فرستند تا سازگارى بين سيستم ها مهيا شود.

در اين شرايط گيرنده هاى FM مونو مى توانند بدون تغيير، 
 L+R صدا را دريافت کنند. بنابراين علت ارسال سيگنال هاى
و  L-R  به جاى سيگنال هاى L و R، هماهنگى و سازگارى 

بين سيستم هاى مونو و استريو است.

شکل ۱۹ــ۷ــ طرح کلى فرستنده  و گيرندۀ FM استريو

محل استقرار نوازندگان  
ميکروفون سمت چپميکروفون سمت راست

FM گيرندۀ FM گيرندۀ

بلندگوى سمت راست                                

 A ايستگاه  B ايستگاه

صدا

FM
نال 

سيگ
FM سيگنال 

A تنظيم شده روى ايستگاه B تنظيم شده روى ايستگاه

شنونده      

  FM فرستندۀFMفرستندۀ

بلندگوى سمت چپ



١٤٨

۱۹ـ۷ـ بلوک دياگرام فرستندۀ FM استريو
 FM ٔدر شکل ۲۰ــ۷ بلوک دياگرام فرستنده

شکل ۲۰ــ۷ــ بلوک  دياگرام فرستندۀ FM استريو

چپ
ون 

روف
ميک

ست
 را
ون
روف

ميک

RF اسيالتور و تقويت کنندۀ
FMمدوالتور

تقويت کننده جمع کننده تأخيردهنده
صوتى 

تقويت کننده 
صوتى 

جمع کننده  باالنس 
مدوالتور

معکوس کننده مولد کارير 
۳۸   کيلوهرتز   

تقسيم کنندۀ 
فرکانس بر۲

آنتن

در سيستم استريو، سيگنال L-R ابتدا به صورت 
AM و سپس به صورت FM مدوله مى شود.

به طور   L+R سيگنال  استريو،   FM فرستندٔه  در 
مستقيم ارسال مى شود ولى سيگنال L-R روى يک کارير 
۳۸ کيلوهرتز به صورت DSB-SC-AM مدوله مى شود. 
براى همزمان کردن نوسان ساز محلى گيرنده با نوسان ساز 
حامل فرستنده يک سيگنال راهنما (Pilot) با فرکانس ۱۹ 

کيلوهرتز از فرستنده ارسال مى شود.
از  را   R سيگنال  ابتدا   L-R سيگنال توليد  براى 
يک معکوس کننده عبور مى دهند تا R- ايجاد شود سپس 
مى شود.  توليد   L-R جمع کننده   مدار  يک  کمک  به 
سيگنال L+R مستقيماً از جمع دو سيگنال L و R به دست 
که  است   AM مدوالتور  يک  مدوالتور  باالنس  مى آيد. 
سيگنال L-R را روى کارير ۳۸ کيلوهرتز مدوله مى کند و 
کارير اصلى  (۳۸ کيلوهرتز) را بعد از مدوالسيون حذف 
مى نمايد. سپس سيگنال پايلوت ۱۹ کيلوهرتز را همراه با 

سيگنال AM ارسال می نمايد.
سيگنال  و   L+R سيگنال  بين  همزمانى  منظور  به 
دهنده  تأخير  مدار  يک  از  مدوالتور  باالنس  خروجى 

ــه
ــع
ــال
طـ
ـــ
ی م

ـرا
بــ

استريو نشان داده شده است.

از  استفاده  است.  شده  استفاده   L+R سيگنال مسير  در 
 L-R و L+R تأخيردهنده براى آن است که دو سيگنال

هم زمان به مدار مدوالتور FM برسند.

۲۰ـ۷ـ طيف فرکانس سيگنال FM استريو
در شکل ۲۱ــ۷ طيف فرکانس سيگنال FM استريو 

نشان داده شده است.
سيگنال L+R در محدودٔه فرکانس ۳۰ هرتز تا ۱۵ 
کيلوهرتز قرار دارد سيگنال L-R   داراى دو باند فرکانس 
USB و LSB است که محدودهٔ فرکانس آن از ۲۳کيلوهرتز 

تا ۵۳ کيلوهرتز است.
سيگنال راهنما با فرکانس ۱۹ کيلوهرتز است و فرکانس 

۳۸ کيلوهرتز نيز حذف شده است.
در  طيف   که   است    اين   راهنما   علت  ارسال  سيگنال  
سيگنال FM استريو حوالى ۱۹کيلو هرتز خالى است لذا اگر 
از  آن  کردن  جدا  براى  مى شد  ارسال  کيلوهرتز   ۳۸ فرکانس 
باندهاى کنارى  L-R يعنى USB و LSB که تنها ۳۰± هرتز 

از آن فاصله دارند، فيلترهاى گران قيمتى موردنياز بود.
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V

 ( KHz )
0.03 15 19 23 38 53
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دامنه

پيلوت

فرکانس شکل ۲۱ــ۷ــ طيف فرکانس سيگنال FM استريو

ــه
ــع
ــال
طـ
ـــ
ی م

ـرا
بــ

شکل ۲۲ــ۷ــ بلوک دياگرام گيرندۀ FM استريو

چپ
وى 

ندگ
بل

ست
 را
وى

ندگ
بل

تقويت کنندۀ 
صوتى

تقويت کنندۀ 
صوتى

جمع کننده۱

جمع کننده۲

فيلتر پايين گذر 
وتأخيردهنده 

فيلترميان گذر فيلتر پايين گذر 
و آشکارساز 

AM

فيلتر ميان گذر 
۱۹ کيلوهرتز

دو برابرکنندۀ 
فرکانس

آنتن گيرنده

معکوس کننده

تيونر،
IFتقويت کننده
و آشکار ساز

FM

۲١ـ۷ـ بلوک دياگرام گيرندۀ FM استريو
استريو   FM گيرندٔه دياگرام   بلوک  ۲۴ــ۷  شكل  در 

نشان داده شده است.
در گيرندهٔ FM استريو، بعد از آشكارسازى سيگنال هاى 
 L + R و  L - R، سيگنال پيلوت توسط فيلترهايى جداسازى 
مى شود و سيگنال  L - R با مدوالسيون DSB-SC به يک 
آشكارساز AM اعمال مى شود. همزمان با سيگنال كارير ۳۸ 

كيلوهرتز سيگنال L - R  توليد مى شود.

چپ  و  راست  سيگنال  جمع كننده،  مدار  دو  توسط 
به وجود مى آيند.

در خروجى جمع كنندٔه ۱ داريم: 
 L + R + (L - R) = ۲L                                                

           در خروجى جمع كنندٔه ۲ داريم:
                      (L - R) - (L - R)= ۲R  

سيگنال هاى راست و چپ بعد از تقويت به بلندگوهاى 
راست و چپ اعمال مى شوند.

بايد توجه داشت كه در FM مونو، سيگنال هاى باالى 
 L + R ۱۵ كيلوهرتز ارسال نمى شوند و تقويت كنندٔه صوتى تنها

 را عبور مى دهند و سيگنال راهنما و باند  L - R را حذف مى كنند 
ولى در گيرندهٔ استريو، سيگنال هاى  L - R و  L + R (مدوله شده) 

و با جمع و تفريق آن ها سيگنال هاى L و R به دست مى آيد.
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FM ۲۲ـ۷ـ آشکارسازهای
روى  از  پيام  کردن  پياده  براى   ،FM آشکارسازهاى  در 
سيگنال  در  دامنه  تغيير  هماهنگى،  مدارهاى  توسط  ابتدا  کارير، 
FM داده مى شود، سپس با استفاده از آشکارساز دامنه، پيام از 

روى کارير پياده مى شود، در شکل ۲۳ــ۷ سيگنال هاى ورودى و 
خروجى آشکارساز FM نشان داده شده است.

 PM يا FM شکل ۲۳ــ۷ــ آشکارساز

تغييرات فرکانس

تغييرات در فاز

آشکارساز
PM يا FM 

تبديل به تغييرات دامنه 
مى شود

ولى  است   PM يا   FM مدوالسيون  با  ورودى  سيگنال 
 ،FM آشکارساز  نوع  ساده ترين  است.  پيام  خروجى  سيگنال 
به  آشکارساز  اين  است.   (Slope Detector ) شيب  آشکارساز 
دليل سادگى اش فقط جهت تفهيم بهتر آشکارسازى FM مورد 
تجزيه و تحليل قرار مى گيرد ولى به دليل غيرخطى بودن منحنى 

پاسخ فرکانسى آن، عمالً استفاده نمى شود.
ابتدا  ۲۴ــ۷  شکل  شيب  : طبق  آشکارساز  ۱ـ۲۲ـ۷ـ 
شده  تنظيم  هماهنگ  مدار  با  تقويت کننده  يک  به   FM سيگنال 
تقويت کنندٔه  ورودى  مى شود.در  اعمال   (Tuned Amplifier)
دامنه سيگنال مدوله شده ثابت است. ولى در خروجى مدار هماهنگ 

عالوه بر تغييرات فرکانس، تغييرات دامنه نيز پديد مى آيد.

C

T

+VB

A M P

FM

FM

VO

شکل ۲۴ــ۷ــ مدار آشکارساز شيب تنظيم شده روى 
فرکانس بيشتر از ۱۰/۷ مگاهرتز

شکل ۲۵ــ۷ــ منحنى پاسخ فرکانسى 
مدار هماهنگى تنظيم شده

f ( MHz )

VO

B

O

A

10
.7

M
H

z

10.7MHz

10
.8

M
H

z

10.8MHz

10
.6

M
H

z

10.6MHz

Fr

سيگنال خروجى
بهرۀ زياد

 بهرۀ متوسط

بهرۀ کم 

يام 
ل پ

گنا
 سي

سيگنال

تقويت کننده

 AMوFM  سيگنال

حال به بررسى دقيق منحنى هاى شکل ۲۵ــ۷ مى پردازيم. 
رزونانس،  فرکانس  در  و  موازى  تشديد  مدارهاى  در  مى دانيم 
امپدانس ماکزيمم بوده و بهرٔه ولتاژ نيز حداکثر است. هر قدر از 
کاهش  تانک  مدار  امپدانس  مقدار  شويم  دور  رزونانس  فرکانس 
شکل  رزونانس  مدار  مى گردد.  بهره  شدن  کم  موجب  و  مى يابد 
۲۴ــ۷ روى فرکانس رزونانس باالتر از فرکانس IF (باالتراز ۱۰/۸ 
در  سبب  بدين  است.  شده  تنظيم  شده،  مدوله  سيگنال  مگاهرتز) 

فرکانس IF =۱۰/۷MHz مقدار متوسط بهره را خواهيم داشت.
پهناى باند سيگنال FM با باند محافظ برابر با ۰/۲ مگاهرتز 
است که ۰/۱ مگاهرتز باالتر از فرکانس IF و ۰/۱ مگاهرتز پايين تر 

از فرکانس IF قرار دارد.
در فرکانس  ۱۰/۸=۱۰/۷+۰/۱ مگاهرتز مقدار بهره افزايش 
يافته و در فرکانس MHz ۱۰/۶=۰/۱-۱۰/۷ مقدار بهره کاهش 
مى يابد. با توجه به تغييرات سيگنال پيام شکل ۲۵ــ۷ که يک موج 
سينوسى درنظر گرفته شده است، در فرکانس IF=۱۰/۷ مگاهرتز 

هماهنگى  مدار  فرکانسى  پاسخ  منحنى  ۲۵ــ۷  شکل  در 
تنظيم شده همراه با سيگنال هاى ورودى و خروجى آن نشان داده 
شده است. ترکيب سيگنال FM و AM داراى فرکانس مرکزى 
به  حداکثر  مرکزى  فرکانس  اين  انحراف  است.  ۱۰/۷مگاهرتز 

۱۰/۸مگاهرتز و حداقل به ۱۰/۶ مگاهرتز مى رسد.
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شکل ۲۶ــ۷ــ مدار آشکارساز شيب تنظيم شده روى فرکانس کمتر از ۱۰/۷ مگاهرتز

فرکانس          به  تبديل  ضربان دار   DC

اصلى مدوله کننده مى شود.

FM ورودى

سيگنال FM ورودى، 
سيگنال حامل IF است. 

پيام  دامنٔه  مگاهرتز   ۱۰/۸ فرکانس  در  و  صفر  مساوى  پيام  دامنٔه 
است.  مى نيمم  پيام  دامنٔه  مگاهرتز   ۱۰/۶ فرکانس  در  و  ماکزيمم 
که  مى شود  مالحظه  ۲۵ــ۷،  شکل  طبق   ،Vo  منحنى به  توجه  با 
و  مى شود  زياد  دامنه   (IF فرکانس  به  (نسبت  فرکانس  افزايش  با 
يک  به   Vo سيگنال  اعمال  با  مى يابد.  کاهش  دامنه  آن  کاهش  با 
آشکارساز AM مى توان پيام را دريافت نمود. در صورت خطى 
بودن قسمت AB از منحنى پاسخ فرکانسى مدار رزونانس، تغييرات 
دامنه متناسب با تغييرات فرکانس خواهد بود. بديهى است که در 
خروجى  سيگنال  در  منحنى  از  قسمت  اين  نبودن  خطى  صورت 

اعوجاج ظاهر مى شود.
منحنى  منفى  شيب  روى  مى توان  را  فوق  موارد  کلئه 

مدار  نمونه  يک  ۲۶ــ۷  شکل  در  داد.  انجام  نيز  فرکانسى  پاسخ 
آشکارساز شيب نشان داده شده که در آن فرکانس رزونانس مدار 
هماهنگى کمتر از فرکانس ۱۰/۶ مگاهرتز است. فرکانس  رزونانس 
rf  به دست مى آيد. عناصر 

L C
=

π 1 1

1

2
مدار هماهنگى از رابطٔه 

مدار C۲ ،D و R۱مدار يک آشکار AM است که سيگنال ورودى 
آن، سيگنال FM با دامنٔه متغير است. با تغيير مقاومت R۱ مى توان 
به   را   IF فرکانس   C۲ خازن  داد  تغيير  را  خروجى  سيگنال  دامنٔه 
منحنى  صعودی  شيب  از  مدار  اين  در  مى کند.  پاس  باى  شاسى 
مرکب  سيگنال  تهيه  براى  ۲۵ــ۷  شکل  مطابق  فرکانسى   پاسخ 

(AM ،FM) استفاده شده است.

C 1 C 2

D

R 1L 1 t

VO

t

VO

 : (Coincidence )   ۲ـ۲۲ـ۷ـ آشکارساز کوين  سيدنس
که  است   FM آشکارسازهاى  از  يکى  سيدنس  کوين  آشکارساز 
ابتدا تغييرات فرکانس را به تغييرات فاز و سپس تغييرات فاز را به 
تغييرات دامنه (پيام) تبديل مى نمايد. بلوک دياگرام اين آشکارساز 

در شکل ۲۷ــ۷ نشان داده است.

دامنٔه  تقويت  بر  عالوه  که  است   IF تقويت کنندٔه  يک  بلوک 
سيگنال به مقدار زياد، آن را محدود نيز مى نمايد. در خروجى 
تقويت کننده  (VA) يک سيگنال تقريباً مربعى شکل وجود دارد 
در  که  مى شويم  يادآور  است.  شده  مدوله   FM صورت  به  که 
مدوالسيون FM پيام روى فرکانس حامل اثر مى گذارد، لذا با 
محدود کردن دامنٔه سيگنال FM، پيام حذف نمى شود. خروجى 
تقويت کنندهٔ IF از دو مسير وارد مدار ضرب کننده، که در اين جا 

يک گيت َاند (AND) است، مى شود.
ب) مدار اختالف فاز( تأخيردهنده): در اين بلوک مدار 
اختالف فاز طورى تنظيم مى شود که در فرکانس IF اختالف فاز بين 
خروجى و ورودى برابر با ۹۰ درجه شود، اگر فرکانس ورودى کمتر 
از IF شود اختالف فاز بيشتر از ۹۰ درجه و اگر فرکانس ورودى 

بيشتر از IF شود اختالف فاز کمتر از ۹۰ درجه مى شود.
ج) مدار ضرب کننده: در اين مدار، خروجى زمانى وجود 

شکل ۲۷ــ۷ــ بلوک دياگرام آشکارساز کوين سيدنس 

مداراختالف
 فاز 

تقويت کننده 
ومحدودکننده 

دامنه پيام
فيلتر پايين گذر

همان طور که در شکل مشاهده مى شود در اين آشکارساز جمعاً 
۴ بلوک وجود دارد که به تشريح نحؤه کار هر بلوک مى پردازيم.

اين  دامنه:  محدودکنندۀ  و  تقويت کننده  الف) 
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دارد که هر دو ورودى (VA ,VB) وجود داشته باشند. اگر دامنٔه 
سيگنال در ورودى گيت منفى باشد خروجى آن (VC ) صفر خواهد 
شد.در شکل ۲۸ــ۷ جدول صحت و شماى فنى گيت ضرب کننده 

آمده است.

AND

VC

V C

0

0

1

1

0

1

0

1

0

0

0

1

V BV A

VA
VB

شکل ۲۸ــ۷ــ جدول صحت و شماى فنى گيت ضرب کننده

t

t

VO

DC

R

Vc

شکل ۳۰ــ۷ــ مدار فيلتر پايين گذر(انتگرال گير) و سيگنال هاى 
                                                    ورودى و خروجى آن 

 DC ولتاژ  VO

خروجى فيلتر
VC  ولتاژ خروجى 

AND گيت

t

VA

t

VB

t

VC

شکل ۲۹ــ۷ــ سيگنال هاى ورودى و خروجى گيت ضرب کننده 

اختالف  مدار  از    VA  
کند  مى  عبور  فازدهنده 
و VB را به    وجود مى آورد.
 VA با    ϕ اندازۀ   به   VB

اختالف فاز دارد.

اختالف فازدوسيگنال 
کننده  ضرب  ورودى 
درجه  است.   برابر۹۰ 

f=۱۰/۷MHz

t

VA

VB

VC

t

t

VO

t

f=۱۰/۷MHz      شکل ۳۱ــ۷ــ شکل موج هاى نقاط مختلف آشکارساز درحالت

د) فيلتر پايين گذر (انتگرال گير): در اين بلوک مدار 
RC به صورت مدار انتگرال گير عمل مى کند. مدار فيلتر پايين گذر 

RC و شکل موج هاى خروجى و ورودى اين مدار را در شکل 

۳۰ــ۷ مشاهده مى کنيد.

در شکل ۳۲ــ۷ اختالف فاز بين سيگنال هاى ورودى گيت 
از ۹۰درجه بيشتر شده، لذا عرض پالس خروجى گيت کم و ولتاژ 
DC خروجى نيز کاهش يافته است. به عبارت ديگر ولتاژ خروجى 

در حد کم قرار دارد.

سيگنال هاى ورودى و خروجى گيت ضرب کننده در شکل 
سيگنال ها  که  باشيد  داشته  توجه  است.  شده  داده  نشان  ۲۹ــ۷ 
فاز  اختالف  زاوئه  که  شده اند،  رسم  معين  فرکانس  يک  به ازاى 

ϕ است. ايجاد شده در آن برابر با 

در مدار آشکار سازکوين سيدنس شکل ۲۷ــ۷، به ازاى 
فرکانس ورودى برابرIF مقدار ولتاژ DC خروجى در حد متوسط 
قرار مى گيرد. حال آن که در فرکانس هاى باالتر از IF ولتاژ خروجى 

زياد و در فرکانس هاى کمتر از IF ولتاژ خروجى کم مى شود.
مدار  مختلف  نقاط  موج هاى  شکل  ۳۱ــ۷  شکل  در 
آشکارساز کوين سيدنس با حفظ رابطٔه زمانى در فرکانس IF ترسيم 
 ،IF ورودى گيت ضرب کننده در فرکانس  VB و VA .شده است
اختالف فاز ۹۰ درجه، VC    خروجى گيت ضرب کننده و VO خروجى 
فيلتر پايين گذر در فرکانس IF است. مقدار ولتاژ DC در خروجى 

فيلتر در اين حالت در حد متوسط قرار دارد.
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 f<۱۰/۷MHz   شکل ۳۲ــ۷ــ شکل موج هاى نقاط مختلف آشکارساز درحالت

 f >۱۰/۷MHz  شکل ۳۳ــ۷ــ شکل موج هاى نقاط مختلف آشکارساز درحالت

اختالف فاز دو سيگنال ورودى ضرب کننده 
   f<۱۰/۷MHz .بيشتراز °۹۰  است      

t

t

t

t

V A

V B

V C

V O

t

t

t

V A

V B

V C

V اختالف فاز دوسيگنال ورودى ضرب کننده 
f >۱۰/۷MHz   کمتر از ۹۰ است       

t

V O

    f >۱۰/۷MHz وϕ<۹۰° در شکل ۳۳ــ۷ سيگنال ها به ازاى
رسم شده اند،در اين حالت، ولتاژ DC خروجى افزايش يافته است 

شکل  مونو  : در   FM آشکارساز  آی سى  ۳  ـ۲۲ـ۷ـ 
۳۴ــ۷ مدار داخلى آى سى TBA۱۲۰AS به صورت بلوک دياگرام 

نشان داده شده است.
سيگنال FM با فرکانس ميانى از پائه ۱۴ به آى سى اعمال 
مسير  دو  از  و  مى شود  محدود  آن  دامنٔه  تقويت،  از  پس  مى شود 
وارد آشکارساز FM مى گردد: يکى مسير مستقيم و ديگرى مسير 

غيرمستقيم که از مدار اختالف فاز RLC عبور مى کند.
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IF تقويت کننده  محدودکنندۀ دامنهآشکارساز FMتقويت کنندۀ تفاضلى

به عبارت ديگر ولتاژ DC خروجى در حد زياد قرار دارد.

در مسير غيرمستقيم، مدار اختالف فاز بين پايه هاى ۷ و ۹ 
واقع شده است. سيگنال خروجى آشکارساز بـه يک تقويت کننده 

تفاضلى مى رود و بعد از تقويت از پائه ۸ آى سى خارج مى شود.
ولتاژ تغذئه آى سى از طريق مقاومت R۱۸۱ به پائه ۱۲ آن 
اعمال مى شود. مدارات داخلى آى سى روى شکل نام گذارى شده 
است. آى سى TBA۱۲۰AS يک آشکارساز FM از نوع مونو و 

شمارٔه سريال عمومى آن به صورت TBA۱۲۰ است.

(TBA۱۲۰AS)FM شکل ۳۴ــ۷ــ آى سى آشکارساز
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شکل ۳۵ــ۷ــ آى سى آشکارساز FM استريو

ــه
ــع
ــال
طـ
ـــ
ی م

ـرا
بــ

۲۳ـ۷ـ الگوی پرسش
۱ــ در شکل   ۱۸ــ   ۷ وظيفه مدار AFC چيست؟

۲ــ اختالف اساسى دو گيرندٔه راديويى FM و AM در 
چيست؟

۳  ــ  در شکل ۲۹ــ۷ مدار اختالف فاز   روى چه فرکانسى 
تنظيم شده است؟

کامل کردنی
۴ــ فرکانس IF در گيرنده های FM برابر.... است.

صحيح يا غلط
راديويی  گيرنده های  در  باال  فرکانس  کنندٔه  ـ   تضعيف  ۵  ـ

FM وجود دارد.
صحيح                    غلط 

چهارگزينه ای
۶  ــ فيلتر به کار رفته در آشکارساز کوين سيدنس از کدام 

نوع است؟
 LPF (۲                   HPF (۱
BRF (۴                    BPF (۳

5 6

13

14

2

FM شکل ۳۶ــ۷ــ آى سى

آشکارساز 
فاز 

تقويت کننده 
IF

  RF تقويت کننده
و ميکسر

اسيالتور 
محلى

استريو : در   FM آشکارساز  آی سى  ۴ـ۲۲ـ۷ـ 
داده  نشان  استريو   FM آشکارساز  آى سى  ۳۵ــ۷  شکل 
شده است. اين آى سى از نوع LM۱۸۰۰ است. سيگنال 
FM از پائه شمارٔه ۱ وارد آى سى مى شود و پس از تقويت 

و آشکارسازى از پائه شمارٔه ۵ خروجى (مربوط به سمت 
راست سيستم استريو) و از پائه شمارٔه ۴ خروجى (مربوط 
به سمت چپ سيستم استريو) دريافت مى شود. ولتاژ تغذئه 

آى سى از پايه شمارٔه ۱۶ به آن اعمال مى شود.

 TDA۷۰۰۰ ۲۴ـ۷ـ آی سى
استفاده  مورد  باريک  باند   FM درگيرنده هاى  آى سى  اين 

قرار مى گيرد(شکل ۳۶ــ۷).

اجزاى تشکيل دهندٔه اين آى سى عبارت اند از:
ـ تقويت کنندٔه  ـ اسيالتور محلىـ  ـ ميکسرـ  تقويت کنندهٔ RFـ 

IF و آشکارساز فاز.
امواج RF از پايه هاى ۱۳ و ۱۴ وارد آى سى مى شود و پس 
ميکسر مى گردد. پايه هاى ۵ و ۶ آى سى به مدار  از تقويت وارد 

هماهنگ اسيالتور محلى متصل است.
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پائه ۲ خروجى آشکارساز فاز است که سيگنال صوتى از 
آن دريافت مى شود.

FM ۲۵ـ۷ـ گيرندۀ راديويى
نشان   FM راديويى  گيرندٔه   کامل  مدار  ۳۷ــ۷  شکل  در 

داده شده است.
در اين گيرنده آى سى شمارٔه ۱ سيگنال راديويى FM را از 
 IF پايه هاى ۱۳ و ۱۴ دريافت مى کند و پس از تبديل آن به فرکانس

و عمل آشکارسازى سيگنال صوتى را به وجود مى آورد.
سکوت  مدار  از  عبور  و  تقويت  از  پس  صوتى  سيگنال 

(Mute) از پائه ۲ آى سى خارج مى شود.
پايه هاى ۵  هم چنين  متصل است.   +VCC   ولتاژ پائه ۵ به 

مدار  اين  دارد.  اتصال  محلى  اسيالتور  هماهنگ  مدار  به   ۶ و 
لمان هاى L۲  ، C۱۷ و  D۱ است. ولتاژ باياس ديود خازنى  شامل اِ 
اين  تغيير  با  است  تنظيم  قابل    P۲ خطى  پتانسيومتر  به وسيلٔه   D۱ 
پتانسيومتر فرکانس اسيالتور محلى تنظيم مى شود. دامنٔه سيگنال 
صوتى توسط ولوم غيرخطى  P۱ قابل تنظيم است آى سى شمارٔه ۲ 
 LM۷۸۰۵  يک رگوالتور ۵ ولتى است،که در اين نقشه از آى سى

استفاده شده است.
 ۳ شمارٔه  آى سى  توسط  تقويت  از  پس  صوتى  سيگنال 
 ۵ پائه  و  ورودى   ۲ پائه  مى شود.  اعمال  بلندگو  به   (LM۳۸۶  )
خروجى اين آى سى است. ولتاژ تغذئه آى سى LM۳۸۶  از پائه ۶ 

به آن اعمال مى شود.
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شکل ۳۷ــ۷ــ گيرندۀ راديويى FM با آى سى
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۲۶ـ۷ـ الگوی پرسش
۱ــ وظيفٔه مدار سکوت در گيرندٔه FM چيست؟ توضيح 

دهيد.
مشخص  را   D۱ديود تغذئه  مسير  ۳۷ــ۷  شکل  در  ۲ــ 

کنيد.
۳ــ در شکل ۳۷ــ۷ ولتاژ تغذئه آى سى هاى ۱ و ۳  چگونه 

تأمين مى شود.
صحيح يا غلط

۴ــ  آی سی TDA۷۰۰۰ در گيرنده های FM باند باريک 
مورد استفاده قرار می گيرد.

صحيح                    غلط 
کامل کردنی

۵  ــ اجزای تشکيل دهندٔه آی سی TDA۷۰۰۰ عبارت اند 
از:

......... ،........ ،........
چهارگزينه ای

۶ــ مدار سکوت در ........FM به کار می رود و هنگام 

....... ايستگاه  روی  گيرنده  که  زمانی  ايستگاه  جست وجوی 
است به کار می رود.

۱) فرستنده ــ تنظيم شده         ۲) فرستنده ــ تنظيم نشده
۳) گيرنده ــ تنظيم شده           ۴) گيرنده ــ تنظيم نشده

جهت دانش آموزان عالقه مند
سايت های  جمله  از  مختلف  منابع  به  مراجعه  با 
اينترنتی مرتبط، نمونه های ديگری از آی سی های گيرنده 

و فرستنده های راديويی را پيدا کنيد.

فعاليت فوق برنامه
نظير  نرم افزارهايى  از  استفاده  با  مى شود،  توصيه 
را  ضرب کننده  و   FM مدوالتور  مدارهاى  سيم،  مولتى 
مطابق شکل ۳۸ــ۷ شبيه سازى کنيد و شکل موج خروجى 
را ببينيد و با تغيير سيگنال ورودى تغييرات ايجاد شده در 

شکل موج را مشاهده کنيد.

شکل ۳۸ــ۷ــ مدارهاى شبيه سازى شده مدوالتور و ضرب کننده
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توضيح  را  آن  داخلى  ساختمان  و  چند   حالته  مکانيکى  ۱ــ کليدهاى 
۵′ ............................................. دهد.
۲′ ........... ۲ــ نماد مدارى کليدهاى چند   حالته را رسم کند. 
۳ــ موارد کاربرد کليدهاى چند   حالته را توضيح دهد.......... ۸′
ـ اصول کارکليدهای چندحالته الکترونيکی را شرح دهد......۱۵′ ۴ـ
۵    ــ کاربرد کليدهاى چند    حالته الکترونيکى را توضيح دهد....۱۵′

۶  ــ با استفاده از نرم افزارهاى مختلف انواع کليدها و نماد فنى آن ها را 
 ۱۵′ ......................... به صورت عملى نمايش دهد.
۷  ــ مشخصات فنى آى سى گيرنده AM/FM را شرح دهد. ...۱۰′

۸    ــ پايه هاى يک نمونه IC مربوط به گيرندٔه راديويى AM/FM را از 
۲۰′ ........... روى نقشٔه فنى و آى سى واقعى تشخيص دهد. 

۹ــ بلوک دياگرام داخلىIC گيرندهٔ راديويى AM/FM را با استفاده از 

فصل

هدف های رفتاری : در پايان اين فصل از فراگيرنده انتظار مى رود که :                                        زمان پيشنهادی   

      کل زمان اختصاص داده شده به فصل: ۷ ساعت آموزشى

۸

هدف کلى
آموزش گيرنده های راديويى AM/FM با استفاده از مدار مجتمع به صورت بلوک دياگرام

(IC)  با استفاده از مدار مجتمع AM / FM گيرنده های راديويى

۷۰′ .......................... Data sheet توضيح دهد. 
به  مى شود  وصل  آى سى  مدار  از  خارج  که  را  قطعاتى  و  اجزا  ۱۰ــ 
صورت بلوکى توضيح دهد........................... ۶۰′ 
راديويى گيرندٔه  سى  آى  اصلى  هاى  قسمت  دياگرام  بلوک  ۱۱ــ 
 AM/FM را تشريح کند. ..............................۷۰′

۱۲ــ نسبت به يافته هاى خود در ارتباط با موضوع، حساسيت به خرج 
 ۲۵′ ........................................... دهد.

۱۳ــ با استفاده از data sheet بتواند ويژگى ها، کاربرد و نحؤه اتصال 
تشريح  را  مشابه  آى سى هاى  عملکرد  نحؤه   و  خارجى  قطعات 
کند............................................. ....

۱۴ــ در فرايند اجراى آموزش متناسب با شرايط و محتوا، آزمون هاى 
 ................... تشخيصى، تکوينى و پايانى را پاسخ دهد.

٢٥′
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پيشگفتار 
امروزه استفاده از مدارهاى مجتمع در دستگاه هاى صنعتى 
مثال  عنوان  به  است.  کرده  پيدا  عموميت  و  شده  متداول  بسيار 
معموالً  بازکنيد  را  موج  چند  راديويى  گيرندٔه  يک  جعبه  دِر  اگر 
در داخل آن ترانزيستورى را مشاهده نمى کنيد، بلکه تمام قطعات 
فّعال الکترونيکى در آن به صورت آى سى درآمده است. از سوى 
ديگر براى ارتباط و جابه جايى ورودى ها و خروجى هاى مدارهاى 
الکترونيکى نياز به کليدهاى چند حالته داريم که نمونه هايى از اين 
به کار  ترکيبى  دستگاه هاى  و  راديويى  گيرنده هاى  در  کليدها  نوع 
مى رود. به منظور آشنايى بيشتر با مدارهاى الکترونيکى که در آن 
از مدار مجتمع يا IC استفاده مى شود، در اين مبحث به بررسى 

اختصارى نمونه هايى از اين گونه مدارها مى پردازيم. 

ـ     ۸    ـ کليدهای چند حالته مکانيکى  ۱
ـ     ۸     ـ ساختمان داخلى کليدهای دوحالته با چندين  ۱ـ۱
کنتاکت داخلى   : کليدهاى چند   حالته از جمله کليدهايى هستند که 
با جابه جايى کشويى يا اهرم آن، همزمان چند اتصال قطع يا چند 
اتصال وصل مى شود. ساده ترين کليد چند   حالته کليد تبديل ساده 
است که همزمان مدارى را قطع و مدار ديگرى را وصل مى کند. 
کليدهاى تبديل دوبل و چندتايى نيز وجود دارد که همزمان دو يا 
کليد  تصوير  ـ    ۸  ۱ـ شکل  در  مى کند.  وصل  و  قطع  را  مدار  چند 

تبديل دوبل و نماى فنى آن را مشاهده مى کنيد. 
همان طور که در نماد کليد مالحظه مى شود در اين حالت 
وضعيت  تغيير  با  دارد.  ʹB  اتصال  به   B و   Aʹ به   A کنتاکت
  Bʺ به B و  Aʺ به A کليد اين کنتاکت ها قطع مى شود وکنتاکت

متصل مى شود. 

ـ    ۸    ــ کليد تبديل دوبل با دو سری کنتاکت و نماد آن شکل ۱ـ
ب) نمادالف) شکل ظاهرى

شکل ۲ــ   ۸   ــ کليد تبديل دوحالته با ۴ سرى کنتاکت 

حالت

حالت

A

B

A'

A''

B'

B''

دوحالته  کليد  يک  ظاهر  تصوير  الف  ـ    ۸     ــ  ۲ـ شکل  در 
را  مدار  چهار  مى تواند  همزمان  که  مى کنيد  مشاهده  را  (تبديل) 
تبديل  کليد   ۴ کليد  اين  در  ديگر  عبارت  به  دهد.  حالت  تغيير 
شکل  در  مى کند.  کار  اهرم  يا  کشويى  يک  با  که  دارد  وجود 
ـ    ۸    ــ ج نماد فنى اين کليد  ـ    ۸     ــ ب   اتصال داخلى و در شکل ۲ـ ۲ـ

را مالحظه مى کنيد. 
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II

I

الف) شکل ظاهرى

        ج) نماد فنى ب) اتصال کنتاکت هاى داخلى کليد

ـ    ۸      ــ ب حالت I مالحظه مى شود  همان طور که در شکل ۲ـ
و پايه هاى ۲ به ۳ ، ۵ به ۶ ،  ۸ به ۹ و ۱۱ به ۱۲ اتصال دارد که نماى 
ـ    ۸    ــ ج نيز در اين حالت ترسيم شده است. هنگامى که  فنى شکل ۲ـ
کليد در وضعيت ۲ قرار مى گيرد، کنتاکت هاى کليد تغيير وضعيت 
مى دهند و پائه ۲ را به ۱ ، ۵ را به ۴ ، ۸ را به ۷ و ۱۱ را به ۱۰ متصل 
مى کنند. توجه داشته باشيد که جابه جايى کليه کنتاکت ها فقط با 

يک تغيير مکان اهرم يا کشويى انجام مى شود. 



١٥٩

ـ    ۸    ــ نمونه هايى از کليدهاى چند   حالته  شکل ۳ـ

دوحالته،  کليد  بر  حالته   :عالوه  چند     کليدهای  ۲ـ۱ـ    ۸    ـ 
کليدهاى چند   حالته نيز وجود دارند که کشويى يا اهرم کليد مى تواند 
را  کنتاکت  چندين  مرحله  هر  در  و  شود  جابه جا  مرحله  چند  طى 
را  چند   حالته  کليدهاى  از  نمونه هايى  ۳ــ    ۸  شکل  در  کند  جابه جا 

مالحظه مى کنيد. 

چند   حالته   :کليدهاى  کليدهای  کاربرد  موارد  ۳ـ۱ـ  ۸    ـ 
محل  بخواهيم  هم زمان  که  مى رود  کار  به  مواقعى  در  چند   حالته 
اتصال تعدادى قطعه را در يک مدار جابه جا کنيم. به عنوان مثال 

در دستگاه هاى الکترونيکى کليدهاى چند   حالته مى تواند در موارد 
زير کاربرد داشته باشد. 

ــ تغيير موج AM به FM: در اين حالت کليد دو   حالته 
تبديل با کنتاکت هاى متعدد به کار مى رود. 

ــ کليد AC/DC در دستگاه هاى الکترونيکى: در اين 
حالت از کليد دوحالتٔه تبديل دوبل استفاده مى شود. 

روى  يو  د ا ر  A M موج  نتخاب  ا کليد  ــ 
SW۲ ، MW ، SW۱  و …: در اين حالت کليد تبديل چند   حالته 

با تعداد کنتاکت هاى داخلى زياد به کار مى رود. 
ــ کليد Radio/Tape پخش راديو: در اين حالت از 

کليد تبديل دوحالته با کنتاکت هاى متعدد استفاده مى شود. 

ـ کليدهای چندحالتۀالکترونيکى(سوئيچ آنالوگ) ۲ـ ۸  
ـ کليد يک حالتۀ الکترونيکى  : در دستگاه هاى مدرن  ۱ـ۲ـ  ۸    
کليدهاى  از  مکانيکى  کليدهاى  جاى  به  حدامکان  تا  مى کنند  سعى 
عنوان  به  مى توان  ترانزيستور  يک  از  کنند.  استفاده  الکترونيکى 
کليد يک حالته استفاده کرد. زيرا اگر ترانزيستور به حالت اشباع 
ـ    ۸ يک نوع  برود مانند يک کليد بسته عمل مى کند. در شکل ۴ـ
کليد يک حالتٔه الکترونيکى را با دو نوع تحريک مشاهده مى کنيد. 
توجه داشته باشيد که جريان مورد نياز براى تغذئه بيس ترانزيستور 
شکل  مدار  در  است.  ميلى آمپر  تا  ميکرو  حدود  در  و  کم  بسيار 
ـ     ۸  ــ الف کليد الکترونيکى را مالحظه مى کنيد که بيس با يک  ۴ـ
کليد on/off تحريک مى شود. در اين مدار براى قطع کردن کليد 
شکل  در  داد.  وضعيت  تغيير  را   on/off کليد  بايد  الکترونيکى 
مولتى  مدار  يک  از  ترانزيستور  بيس  تحريک  براى  ب  ـ      ۸       ــ  ۴  ـ
مدار  تحريک  براى  لذا  است.  شده  استفاده  بى  استابل  ويبراتور 
مى توان از شستى فشارى استفاده کرد. در اين نوع کليد با يک 
بار فشار دادن شستى فشارى، دستگاه روشن و با فشار مجدد آن 

دستگاه خاموش مى شود. 
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ـ  ۸    ــ کليد يک حالتۀ الکترونيکى با استفاده از يک ترانزيستور شکل ۴ـ

ـ  ۸  ــ يک نمونه کليد الکترونيکى چند حالته  شکل ۵  ـ

+Vcc

ON/OFF

TR

دستگاه 
الکترونيکى

سوئيچ 
ترانزيستورى

سوئيچ 
ترانزيستورى

کليد

(الف)

(ب)

منبع تحريک بيس

 کليد تحريک مولتى 
ويبراتور 

+Vcc

TR

دستگاه 
الکترونيکى

مدار تحريک بيس 
مثًال يک مولتى 

ويبراتور 
بى استابل

کليدهاى  در  ـ کليدهای چند حالتۀالکترونيکى   :  ۲ـ۲ـ ۸  
چند   حالتٔه الکترونيکى به جاى يک مدار مولتى ويبراتور از يک 
(ميکروپروسسور  ريزپردازنده  مدار  يا  ديجيتالى  ترکيبى  مدار 
Microprocessor) که داراى يک يا چند ورودى و تعداد زيادى 
بيس  به  مدار  اين  خروجى هاى  مى کنند.  استفاده  است  خروجى 
را  مختلف  قسمت هاى  تغذئه  که  مى شود  اعمال  ترانزيستورهايى 
ـ     ۸ بلوک دياگرام اين کليد الکترونيکى  تأمين مى کنند در شکل ۵    ـ

را مالحظه مى کنيد. 

۳ـ۲ـ     ۸    ـ کاربرد کليدهای چند   حالتۀ الکترونيکى   : امروزه 
موبايل،  قبيل  از  مدرن  الکترونيکى  دستگاه هاى  کلئه  در  تقريباً 
کامپيوتر، دستگاه هاى صوتى تصويرى، سامانه هاى صنعتى و …

از کليد چند   حالتٔه الکترونيکى استفاده مى شود. 
به عنوان مثال در يک ماشين حساب معمولى، از يک کليد 
چند   حالته استفاده مى شود که ورودى هاى آن شستى هاى فشارى 
صفحه کليد و خروجى هاى آن فرمان هاى الزم به صفحه نمايشگر 
و يا هر نوع خروجى ديگر است. يادآور مى شود که در سامانه هاى 
مدرن مدار ريزپردازنده، پس از دريافت فرمان ها، عمل پردازش 
را انجام مى دهد و پس از پردازش، فرمان مورد نياز را به خروجى 
موبايل  روى  شستى  يک  دادن  فشار  با  ديگر  عبارت  به  مى دهد. 
فرمان الزم براى شماره گيرى داده مى شود و پس از آن کلئه فرايندها 

به طور خودکار انجام مى شود. 

۳ـ    ۸    ـ الگوی پرسش 
(سه  ببريد  نام  را  چند   حالته  کليدهاى  کاربرد  موارد  ۱ــ 

مورد). 
کليدهاى  با  چند   حالته  مکانيکى  کليدهاى  تفاوت  ۲ــ 

الکترونيکى چند   حالته را به طور خالصه شرح دهيد. 
۳ــ حداقل ۵ مورد از وسايل خانگى را نام ببريد که در 

آن کليد مکانيکى، الکترونيکى به کار رفته باشد. 
۴ــ نقشٔه داخلى يک کليد سه حالته را که در هر حالت دو 

سرى کنتاکت تبديل را جابه جا مى کند رسم کنيد.
صحيح يا غلط

۵  ــ در تغيير موج AM به FM از کليد دو حالته تبديل با 
کنتاکت های متعدد استفاده می شود.

غلط  صحيح  
کامل کردنی

۶  ــ امروزه تقريباً در کلئه دستگاه های الکترونيکی مدرن 
از کليد ……… استفاده می شود.

+Vcc

1

2

3

4

n

شستى هاى فشارى 
تحريک ورودى خروجى ها 

ترانزيستورهاى خروجى به عنوان سوئيچ

مدار ترکيبی 
ديجيتالی يا 

ميکروپروسسوری 
(ريزپردازنده)

قسمت های مختلف 
مدار دستگاه 
الکترونيکی
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جهت دانش آموزان عالقه مند 
سايت هاى  جمله  از  مختلف،  منابع  به  مراجعه  با 
چندحالته  کليدهاى  ديگر  انواع  الکترونيکى،  آموزشى 
را پيدا کنيد و به عنوان پروژه به صورت فايل کامپيوترى 

ارائه دهيد. 

کار با نرم افزار 
ويژۀ هنرجويان عالقمند 

 در صورت امکان نمونه هايى از انواع کليدها و نماد 
توسط  دارد  وجود  مختلف  نرم افزارهاى  در  که  آنها  فنى 
آنها  و کاربرد  درآيد  نمايش  به  دانش آموزان  براى  مربى 

به صورت نرم افزارى اجرا شود. 

AM/FM گيرندۀ راديويى IC ـ      ۸      ــ تصوير ظاهرى دو نمونه شکل ۶    ـ

۲۸پايه ۲۸SMD  پايۀ معمولى۳۰ پايه 

 AM/FM ـ    ۸    ـ مشخصات فنى آی سى گيرندۀ ۴
۱ـ۴ـ      ۸      ـ شکل ظاهری و اطالعات عمومى  : در دستگاه هاى 
استفاده   (Discrete) هم  از  جدا  قطعات  از  الکترونيکى  مدرن 
است.  گرفته   IC يا  مجتمع  مدارهاى  را  آن ها  جاى  و  نمى شود 
کاربرد IC به جاى ترانزيستور باعث کوچک شدن حجم دستگاه، 
آسان شدن تعميرات،کم شدن انرژى مصرفى دستگاه و ارزان شدن 

قيمت آن مى شود. 
تراشه  يک  در  ترانزيستورها  از  مجموعه اى   IC يک  در 
(Chip) قرار مى گيرد و در مجموع بلوک هاى داخلى آى سى را که با 
ـ    ۸ تصوير ظاهرى  هم در ارتباط هستند تشکيل مى دهد. در شکل ۶    ـ

دو نمونه آى سى گيرندٔه راديويى AM/FM را مالحظه مى کنيد. 

مشخصات عمومى اين آى سى که از برگٔه داده ها 
(Data sheet) استخراج شده است، به شرح زير است: 
  اين آى سى براى گيرندٔه راديويى مورد استفاده 

در دستگاه هاى ضبط صوت ساخته شده است. 
   تعداد قطعات جانبى اين آى سى کم است. 

   ولتاژ تغذئه اين آى سى V  ۳+  و جريان مصرفى 
آن بسيار کم و براى موج AM در حدود mA ۳/۴ و براى 

موج FM در حدود mA ۵/۳ است. 
   براى تغيير موج AM به FM از کليد چند   حالتٔه 

الکترونيکى داخلى استفاده شده است. 
ولتاژ  در  زياد،  نسبتاً  صوتى  خروجى  قدرت     
VCC  = ۶Vو امپدانس بار ۸ اهم حدودًا به ۵۰۰ ميلى وات 

مى رسد. 
اسيالتور،   ،  RF تقويت کنندٔه  داراى   IC اين     
 (Quadrachture)آشکارساز ويژه کوآدراچر ، IF تقويت کننده

و راه انداز LED براى نشان دادن ايستگاه است. 
   کنترل ولوم (حجم صدا) به صورت الکترونيکى 

اجرا مى شود. 
   آى سى يک پارچه و با استفاده از ترانزيستورهاى 

دوقطبى (Bipolar) ساخته شده است. 
در  سى پايه  به صورت   CXA۱۶۱۹S آى سى    
قابل  و  مى شود  ساخته  مسطح  پالستيکى  بسته بندى هاى 

نصب روى بردهاى معمولى مدار چاپى است. 
   آى سى CXA۱۶۱۹M  داراى ۲۸ پايه است و 
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فعاليت فوق برنامه برای هنرجويان عالقه مند
سايت هاى  جمله  از  مختلف  منابع  به  مراجعه  با 
را  ديگر  مشابه  آى سى هاى   Data  Sheet اينترنتى، 

جست وجو کنيد و آنها را مورد مطالعه قرار دهيد. 

در بسته بندى هاى پالستيکى مسطح ساخته مى شود و قابل 
نصب روى مدارهاى چاپى به صورت SMD است. 

   ولتاژ پيش نهادى براى تغذيه بين ۲ تا ۷/۵ ولت 
براى نوع M و بين ۲ تا ۸/۵ ولت براى نوع S است. 

درجٔه  ولت،   ۱۴ تغذيه  ولتاژ  ماکزيمم  مقادير    

درجٔه  سانتى گراد،  درجه   + ۶۰ الى    - ۱۰ کار  حرارت 
 + ۱۲۵ تا   - ۵۰ بين  انبار  در  ذخيره سازى  حرارت 
براى   IC در  تلفاتى  توان  ماکزيمم  و  سانتى گراد  درجه 
حدود   S نوع  براى  و  وات  ميلى   ۷۰۰ با  برابر   M نوع 

۱۰۰۰ ميلى وات است. 

نکتۀ مهم  
خاطر  به  نبايد  را  قسمت  اين  در  مندرج  اطالعات 
بسپاريد بلکه بايد بتوانيد با استفاده از برگه اطالعات آى سى 
(Data  sheet)،که به زبان انگليسى است، اين اطالعات 

را به دست بياوريد. 

آی سى   :   Data  sheet يا  اطالعات  برگۀ  ـ    ۸     ـ  ۲ـ۴
ـ    ۸ قسمتى از برگٔه اطالعات آى سى مورد مطالعه را  در شکل ۷ـ
مشاهده مى کنيد. توجه داشته باشيد که کلئه اطالعات فنى هر قطعٔه 
الکترونيکى در Data  sheet وجود دارد و از طريق منابع مختلف 

از جمله سايت هاى مختلف اينترنتى قابل دسترسى است. 
بنابراين ضرورى است که کلئه اين اطالعات را به زبان اصلى 

فرابگيريد تا بتوانيد به آسانى نيازهاى خود را برطرف نماييد. 
آى سى هاى  انواع  براى  فنى  مفاهيم  که  آن جا  از  هم چنين 
مرتبط با يک خانواده اشتراک دارد، لذا با فراگيرى يک نمونه از 
Data  sheet قادر خواهيد بود نمونه هاى مشابه ديگر را توصيف 

کنيد. 
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 AM/FM آى سى گيرندۀ Data  sheet ـ    ۸    ــ قسمتى از شکل ۷ـ

FM/AM Radio

اين آی سی به صورت ۲۸ پايه و ۳۰ پايه ساخته می شود.

    توجه 
توسط    Data  sheet از  قسمت  اين  فنى  اطالعات  کليه 

فراگيران ترجمه مى شود.
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ـ      ۸     ــ پايه هاى آى سى CXA۱۶۱۹S  وترجمۀ مفاهيم آن شکل ۸   ـ

FM/AM
BAND
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RIPPLE
FILTER METER

AM
IF IN

FM
IF INNCVccGND GND

IF
GND

AFC
AGC

AFC
AGC

DET
OUT

AF
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OUT

FE
GND

FM
RF IN

NC FM/AM
IF OUT

AM
RF IN

FM
RF

REG
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OSC
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OSC

FM
DISCRI

AFCVOLNFGNDGND

29 28 27 26 25 24 23 22 21 20 19 18 17 16
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30

CXA1619S

زمين مشترک

خروجى 
صوتى

ولتاژ تغذيه 
VCC

فيلتر
ضربان گير

 ورودى 
صوتى

خروجى 
آشکارساز

خروجى 
   AGC و AFC 

IF زمين 

اندازه گير

 بدون اتصال

IF ورودى
FM 

انتخاب باند
AM و FM 

IF ورودى
AM 

IF خروجى
 براى مدارهاى 

FM و AM

زمين 
مدارهاى ورودى

مدار  بدون اتصال 
RF  هماهنگى

FM موج
   FM اسيالتور

کنترل ولوم 
الکترونيکى 

فيدبک منفى

آشکارساز 
FM

زمين
 مشترک

ورودى
 RF سيگنال

FM موج
 RF سيگنال
 AM ورودى

     خروجى 
رگـوله شده
 ۱/۲۵ ولت

 پايه مربوط 
به خازن متغير 

ديود خازنى 
 AFC مدار

اسيالتور 
 AM

 :  AM/FM آی سى  پايه های  مشخصات  ـ    ۸   ـ  ۳ـ۴
  CXA۱۶۱۹S شمارٔه آى سى  پايه هاى  بررسى  به  قسمت  اين  در 
مى پردازيم. هريک از پايه ها جهت اتصال به مدار خروجى مورد 

ـ    ۸، مشخصات پايه هاى آى سى  استفاده قرار مى گيرد. در شکل ۸    ـ
را با توجه به Data  sheet و ترجمٔه آن را مالحظه مى کنيد. 
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ـ      ۸     ــ قسمت ديگرى از Data  sheet که در طراحى مدار قابل استفاده است. شکل ۹ـ

نکتۀ مهم  
با  بايد  را  پايه ها  از  هريک  مشخصات  و  عملکرد 
به  لغات  و  کلمات  از  استفاده  و   Data sheet به مراجعه 
زبان اصلى فرابگيريد. در آزمون، در صورت طرح سؤال 
به  مربوط  حروف  و  اختصاری  عالمت  بايد  پايه ها،  از 
از  قسمتی  ـ  ۸  ۹ـ شکل  شود.  داده  انگليسی  زبان  به  پايه 
Data sheet آی سی CXA۱۶۹S است که از طريق آن 

ـ    ۸    ـ الگوی پرسش       ۵
ـ  مزاياى استفاده از آى سى به جاى ترانزيستور را توضيح  ۱ـ

دهيد. 
 CXA۱۶۱۹ ـ   چهار مورد از مشخصات عمومى آى سى ۲ـ

را با استفاده از Data sheet بنويسيد.  
 CXA۱۶۱۹M 28  در  روى  آى سىpin  sop  (plastic)   ۳ــ

چه مفهومى دارد؟ توضيح دهيد. 

 CXA۱۶۱۹S ـ  کار پايه هاى ۳ و ۴ و ۱۰ و ۲۴ آى سى ۴ـ
را به اختصار بنويسيد. 

ـ     هريک از پايه هاى تغذيه، ورودى FMIF و انتخاب  ۵    ـ
 CXA۱۶۱۹S درآى سى AGC و AF و خروجى AM و FM باند

داراى چه شماره اى است؟ 
۶  ــ از برگٔه اطالعات (Data sheet) چه نتايج و اطالعاتى 

را کسب مى کنيد؟ توضيح دهيد. 

مثل  نماد   ،(No) پايه شماره  قبيل  از  اطالعاتی  می توانيد 
(GND) ولتاژ تغذيه، مدار معادل و توضيحات مربوط به 
آن را پيدا کنيد. هدف از ارائه اين جدول صرفاً آشنايی با 
نحوهٔ استفاده از جدول و فراگيری اصطالحات فنی به زبان 
انگليسی است. تحليل مدارهای معادل موردنظر نبوده و 

در آزمون ها از آن سؤال طرح نمی شود.
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صحيح يا غلط
ـ  آی سی CXA۱۶۱۹S گيرندٔه FM/AM است.  ۷ـ

غلط  صحيح  
چهارگزينه ای

شده  نوشته   ۳ پائه  روی   CXA۱۶۱۹S آی سی در  ۸   ــ 
است، FM DISCRI اين پايه مربوط به ……… است.

 FM/AM ۲ــ انتخاب باند               FM ۱ــ اسيالتور
FM ۳ــ فيلتر ضربان گير             ۴ــ آشکار ساز

ـ     ۸     ـ بلوک های بيرونى و ارتباط آن با آی سى      ۶
براى تشکيل مدار گيرندٔه راديو الزم است اجزاء و قطعاتى 
اجزايى  قطعات  اين  معموالً  کنيم.  متصل  آى سى  پايه هاى  رابه 
هستند.  کريستال و …  خازن،  سيم پيچ،  مقاومت،  مانند  غيرفعال 
ساختن  لذا  است  محدود   IC جانبى قطعات  معموالً  که  آن جا  از 
مدار و راه اندازى آن نسبت به مدارهاى ترانزيستورى جدا از هم 

بسيار آسان تراست. 
ـ     ۸، مدارهاى جانبى متصل شده به آى سى  در شکل ۱۰ـ
گيرنده AM و FM را به صورت بلوکى مشاهده مى کنيد. در اين 
شکل کار هريک از بلوک ها به شرح زير است. يادآور مى شود که 

در اين شکل بلوک هاى اصلى را نشان داده ايم. 
۱ــ بلوک منبع تغذيه: اين بلوک ولتاژ تغذيه آى سى را 

تأمين مى کند و ولتاژ را به پائه شمارٔه ۲۷ مى رساند. 
۲ــ بلوک مدار بلندگو: اين بلوک خروجى صوتى توليد 
شده توسط آى سى را از پائه شمارٔه ۲۸ دريافت مى کند و آن را به 

بلندگو مى رساند. 
ناخواسته  ضربه هاى  بلوک  اين  ضربان گير:  بلوک  ۳ــ 
ايجاد شده در مدار را از بين مى برد. اجزاى مدار آن معموالً يک 

خازن الکتروليتى است که به پائه شمارٔه ۲۶متصل مى شود. 
 :AF تقويت کنندۀ  و  آشکارساز  رابط  بلوک  ۴ــ 
ورودى  به   ۲۴ پائه  از  را  آشکارساز  خروجى  سيگنال  بلوک  اين 

تقويت کننده صوت يعنى پايه ۲۵ مى رساند. 
۵       ــ بلوک مدار AFC و AGC : عناصر خارجى مدار 

AFC و AGC در اين بلوک قرار دارد و سيگنال هاى دريافتى از 
پائه ۷ را به پايه هاى ۲۲ يا ۲۳ مى رساند. 

هنگامى  ايستگاه:  وضعيت  مشخص کنندۀ  بلوک  ۶    ــ 
که گيرنده روى ايستگاه تنظيم مى شود، يک LED به حالت روشن 
يک  و   LED يک معموالً  بلوک  اين  به  مربوط  عناصر  درمى آيد. 
مقاومت و خازن است. به اين بلوک ولتاژ تغذيه نيز وارد مى شود. 

۷  ــ بلوک IF امواج AM و FM: مدارهاى IF مربوط 
به امواج AM و FM در اين بلوک قرار دارد و سيگنال IF پائه 

۱۵ را به پايه هاى ۱۷ يا ۱۸ مى رساند. 
۸     ــ بلوک مدار انتخاب باند: اين بلوک در واقع يک کليد 
تبديل دوحالته است جهت انتخاب باند که فرمان الزم را به سوئيچ 

الکترونيکى داخل IC مى دهد. کليد به پائه ۱۶ متصل مى شود. 
۹ــ بلوک مدار کادر آنتن FM: در اين بلوک مدار 
کادر آنتن FM قرار دارد و سيگنال دريافتى را به پايه هاى ۱۳ و 

۱۰ مى رساند. 
۱۰ــ بلوک کادر آنتن AM : در اين بلوک مدار کادر 
 ۱۱ شمارٔه  پائه  به  را  دريافتى  سيگنال  و  مى گيرد  قرار   AM آنتن

آى سى مى رساند. 
۱۱ــ بلوک مدار هماهنگى اسيالتور FM: در اين 
بلوک مدار هماهنگى اسيالتور FM قرار مى گيرد و شرايط مناسب 

را براى نوسان سازى از طريق پائه ۸ فراهم مى کند. 
۱۲ــ بلوک مدار هماهنگى اسيالتور AM: در اين 
بلوک يک مدار هماهنگى قرار دارد که در شرايط دريافت موج 
آى سى   ۶ شمارٔه  پائه  به  هماهنگى  مدار  اين  مى شود.  فعال   AM

متصل مى شود. 
۱۳ــ بلوک مدار ولوم: اين بلوک فرمان مورد نياز را 

براى تنظيم ولوم از طريق پائه شمارٔه ۵ به آى سى مى دهد. 
۱۴ــ بلوک فيدبک منفى: اين بلوک يک فيدبک منفى 

براى تثبيت فرآيند کار در آى سى فراهم مى کند. 
قسمتى   :FM سيگنال  تشخيص دهندۀ  مدار  ۱۵ــ 
از اجزاى مدار آشکارساز FM از طريق پائه شمارٔه ۳ به آى سى 

متصل مى شود. 
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 AM/FM گيرندۀ IC شکل ۱۰ــ    ۸    ــ بلوک بيرونى
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             AGCو AFC مدار ضربان گير

منبع تغذيه  

مدار رابط 
آشکارساز و 
  AF تقويت

خروجى صوت 
به سمت ۲ مدار 

بلندگو

خازن هاى
 متغير مربوط به مدارهاى هماهنگى 

هم محوراست.

بلوک هاى  و  قطعات  تعداد  مى شود  مالحظه  که  همان طور 
بيرونى IC بسيار کمتر از مدارهاى ترانزيستورى است و معرفى اين 

بلوک ها به منظور آشنايى شما با انواع مدارهاى جانبى آى سى ها 
بيان شده است. 
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فعاليت فوق برنامه 
 با مراجعه به منابع مختلف از جمله سايت اينترنتى، 
اطالعات Data  sheet  نمونٔه ديگرى از اين نوع آى سى ها 
را پيدا کنيد و مشخصات آن را بيابيد، سپس نتيجه را با 

آى سى مورد بحث مقايسه کنيد. 

ـ   ۸    ـ الگوی پرسش    ۷
 CXA۱۶۱۹S ـ   ولتاژ مثبت تغذيه به کدام پايه آى سى ۱ـ

اتصال مى يابد؟
ـ  کلمه N.C روى بعضى از پايه هاى آى سى چه مفهومى  ۲ـ

دارد؟ 
اتصال  آى سى  پايه  کدام  به   AM آنتن  کادر  مدار  ـ    ۳ـ

دارد؟ 
۴ــ   شمارٔه بلوک ضربان گير کدام است؟ اين بلوک به کدام 
اجزايى  چه  از  معموالً  ضربان گير  مدار  دارد؟  اتصال  آى سى  پايه 

تشکيل شده است؟ 
ـ   بلوک شمارٔه ۶ به کدام پايه آى سى اتصال دارد؟ کار  ۵  ـ

اين بلوک را به اختصار توضيح دهيد. 
ـ   مدار کادر آنتن FM به کدام پايه هاى آى سى اتصال  ۶  ـ

دارد؟ 
ـ   سيگنال دريافتى از پائه ۷ آى سى از طريق کدام بلوک  ۷ـ

و به کدام پايه هاى آى سى اتصال داده مى شود؟ 
کامل کردنی

مفهوم   به   FM OSC، CXA۱۶۱۹S آی سی  در  ۸   ــ 
……… و RIPPLE به مفهوم ……… است.

صحيح يا غلط
۹ــ روی پائه ۱۶ آی سی CXA۱۶۱۹S نوشته شده است 
«FM/AM BAND SELECT» اين پايه مربوط به مدار انتخاب 

باند است.
غلط  صحيح  

گيرندۀ  آی سى  دياگرام  بلوک  کلى  بررسى  ـ     ۸     ـ       ۸
 AM/FM راديويى

مدار  تراشٔه  هر  داخل  در  شد،  اشاره  قبالً  که  همان طور 
قرار  ترانزيستور  زيادى  بسيار  تعداد  آن  نوع  با  متناسب  مجتمع، 
دارد که از طريق ارتباط آن ها با يکديگر، فرآيند عملکرد آى سى 
طريق  دو  به  آى سى  داخلى  مدار  تحليل  براى  مى شود.  مشخص 

عمل مى کنند:
الف) بررسى و تحليل دقيق قطعات داخل تراشه و تعيين 

عملکرد آن ها 
ب) بررسى مجموعٔه تراشه به صورت چند بلوک و تعيين 

ارتباط بلوک ها با يکديگر 
آن  ساخت  و  آى سى  طراحى  براى  «الف»  تحليلى  روش 
مورد استفاده قرار مى گيرد. در روش «ب» موارد کاربرد آى سى 
به طور  مبحث  اين  در  مى شود.  مطالعه  مدار  به  آن  اتصال  نحؤه  و 
گيرندٔه  راديويى  آى  سى  داخلى  دياگرام  بلوک  خالصه  خيلى 

 AM/FM را مورد بررسى قرار مى دهيم. 
ـ     ۸ بلوک دياگرام قسمت هاى اصلى و مهم اين  شکل ۱۱ـ

آى سى را که از Data sheet برداشته شده است نشان مى دهد. 
ـ     ۸ مشاهده مى شود، در اين مدار  همان طور که در شکل ۱۱ـ

مجتمع تعداد ۷ بلوک اصلى به شرح زير وجود دارد. 
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     AM/FM شکل ۱۱ــ    ۸     ــ بلوک دياگرام قسمت هاى اصلى آى سى گيرندۀ راديويى
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۱ــ AF power Amp: اين بلوک تقويت کنندٔه قدرت 
خروجى  صوتى  سيگنال   ۸ ـ      ۱۲ـ شکل  طبق  و  است  صوتى 
آشکارساز را که در پائه شمارٔه ۲۴ وجود دارد دريافت مى کند و 
به پائه شمارٔه ۲۵ مى رساند. اين سيگنال وارد تقويت کننده قدرت 
صوت مى شود و پس از تقويت به پائه شمارٔه ۲۸ مى رسد. فرمان 
الزم براى ولوم الکترونيکى توسط يک پتانسيومتر به پائه ۵ داده 
مى شود. پائه شمارٔه ۴ از طريق يک خازن به زمين وصل مى شود و 

ـ   ۸         ــ بلوک تقويت کنندۀ قدرت  شکل ۱۲ـ
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فيدبک منفى مورد نياز را براى تقويت کننده فراهم مى کند پايه هاى 
۲۹ و ۲ به زمين اتصال دارند. 

۲ــ اين بلوک به نام AM front End يا AMFE ناميده 
شده است. در واقع اين بلوک عمل دريافت، و مخلوط کنندگى 
را براى سيگنال AM اجرا مى کند و خروجى IF را مهيا مى نمايد 
ـ     ۸  و مدار نوسان ساز نيز در اين بلوک قرار دارد. در شکل ۱۳ـ

مسير سيگنال در اين بلوک مشخص شده است. 

 AM موج IF ـ     ۸     ــ مسير توليد سيگنال شکل ۱۳ـ
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 FM ـ  ۸     ــ بلوک تشخيص دهندۀ فاز يا آشکارساز شکل ۱۵ـ
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FM موج
FM مدار آنتن

مدار هماهنگى 
FM نوسان ساز

 FM موج Front End ـ      ۸         ــ بلوک دياگرام قسمت ميکسر يا شکل ۱۴ـ

۳ــ اين بلوک به نام FM Front End شناخته مى شود. در 
 FM اين مدار مشابه بلوک ۲ عمل مخلوط کنندگى براى سيگنال
صورت مى گيرد.در خروجى اين مدار سيگنال IF موج FM ظاهر 

ـ     ۸ اين مسير نشان داده شده است.  مى شود.در شکل۱۴ـ

ديسکريميناتور  فاز،  اين بلوک تشخيص دهندٔه  ۴ــ 
(Discriminator) يا آشکارساز FM است که سيگنال دريافتى از 
طبقٔه تقويت کنندهٔ IF را آشکار مى کند و آن را به خروجى آشکارساز 

ـ     ۸ اين بلوک را مالحظه مى کنيد.  مى رساند. در شکل ۱۵ـ

را   AFC و  AGC و  AM آشکارساز نقش   ۵ بلوک  ۵     ــ 
 AM موج IF برعهده دارد. اين بلوک سيگنال خود را که سيگنال
است از پائه شمارٔه ۱۷ دريافت مى کند و پس از آشکارسازى به پائه 
تأمين   ۱۵ پائه  طريق  از  نيز   ۱۷ پائه  سيگنال  مى رساند.   ۲۴ شمارٔه 
ـ      ۸ مسير اين بلوک نشان داده شده است.  مى شود. در شکل ۱۶ـ

اندازه گير  به معنى   Tuning meter نام به  بلوک  اين  ۶     ــ 
تنظيم ايستگاه است. از طريق اين بلوک يک LED روشن مى شود 

که روشن شدن LED معرف تنظيم بودن ايستگاه است. 
ورودى هاى اين بلوک از خروجى هاى آشکارساز AM و 
FM دريافت مى شود و خروجى آن به پائه شمارٔه ۲۰ مى رسد. به 
  VCC  و يک مقاومت متصل مى شود و نهايتاً به LED اين پايه يک
ـ     ۸ مسير اين بلوک را مالحظه مى کنيد. در  مى رود. در شکل ۱۷ـ
شرايطى که ايستگاه دريافت نمى شود ولتاژ آند ديود نسبت به کاتد 
آن درحدى نيست که آن را روشن کند. يعنی ولتاژ پايه ۲۰ حدودًا 
برابر VCC است و LED خاموش می باشد. هنگامی که ايستگاه 
دريافت می شود، ولتاژ پائه ۲۰ از VCC کمتر شده و LED هادی 

شده و روشن می شود. 
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 Tuning meter ـ        ۸      ــ بلوک شکل ۱۷ـ

کمتر   LED کاتد  مثبت  ولتاژ  ايستگاه  دريافت  از  پس 
مى شود و LED روشن مى شود. بدين ترتيب وضعيت دريافت 
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را  نياز  مورد  سيگنال  بلوک  اين  هم چنين  مى شود.  آشکار 
در  مى کند  تأمين   AFC و   AGC ايستگاه،  تنظيم  مدار  براى 
بلوک ها  ساير  با  را  آن  ارتباط  و  بلوک  اين   ۸ ـ      ۱۸ـ شکل 

مى کنيد.  مشاهده 
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همان طور که مالحظه کرديد، بررسى بلوک دياگرام به طور 
قسمت  اين  آموزش  از  هدف  گرفت.  صورت  خالصه  خيلى 
آموزش گيرندٔه راديويـى AM/FM نيست بلکه نحؤه استفاده از

 Data sheet و تشخيص ارتباط بلوک ها با يکديگر است. 

۹ـ  ۸     ـ الگوی پرسش 
بيان  طريق  چند  به  آى سى  داخلى  مدارهاى  تحليل  ۱ــ 

مى شود؟ هر روش در چه موردى به کار مى رود؟ 
با  همراه  انگليسى   به  را   C و  B و  A بلوک هاى نام  ۲ــ 

ـ      ۸).  ترجمٔه فارسى آن، بنويسيد(شکل ۱۹ـ

ـ     ۸   شکل ۱۹ـ
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ـ     ۸   شکل ۲۰ـ

آى سى  در  را   AF PowerAmp بلوک  کار  ۳ــ 
CXA۱۶۱۹S توضيح دهيد. 

۴ــ عمل دريافت و مخلوط کنندگى سيگنال AM توسط 
کدام بلوک داخل آى سى اجرا مى شود؟ 

ـ   FM  Discriminator به چه مفهومى است؟ کار اين  ۵    ـ
بلوک را در آى سى به اختصار توضيح دهيد. 

ايـسـتگاه  تـنـظـيم  انـدازه گـيـر  بـه  مـربـوط  مـدار  ۶  ــ 

مختصرًا  را  مدار  کار  طرز  کنيد.  رسم  را   (Tuning Meter)
توضيح دهيد. 

ـ   در حالت عدم تنظيم گيرنده روى ايستگاه خاص، ولتاژ  ۷  ـ
پائه ۲۰ آى سى کم است يا زياد؟ 

دهيد  توضيح  اختصار  به  را   ۷ شماره  بلوک  کار  ـ    ۸    ـ
ـ    ۸). (شکل ۲۰ـ

صحيح يا غلط
٩ــ در بلوک FMFRONT END عمل مخلوط کنندگی 

برای سيگنال  FM صورت می گيرد. 
غلط  صحيح  

کامل کردنی
۱۰ــ در بلوک TUNING METER يک LED وجود 

دارد. روشن شدن اين LED معرف………… است.
چهارگزينه ای

ـ    ۸ تقويت کنندٔه قدرت صدا درکدام  ۱۱ــ در شکل ۲۱ـ
بلوک قرار دارد؟ 
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پيشنهاد   :  
نقشٔه مدار عملی می تواند پروژه باشد. اين مدار 
مخابرات  آزمايشگاه  در  می تواند  مشابه  مدارهای  يا 
اطالعات  صورت  اين  در  شود  مطرح  پروژه  به عنوان 
موردنياز از طريق Data sheet يا جستجو در اينترنت 

قابل دسترسی است.

جهت دانش آموزان عالقه مند 
ـ     ۸ نقـشٔه کامـل گـيرنـدٔه راديـويـى  در شـکل ۲۲ـ
AM/FM را آورده ايم. با توجه به قطعات متصل شده به 
پايه هاى آى سى و مطالب آموزش داده شده در اين فصل، 
ارتباط  و  رنگ آميزى  نقشه  روى  را  مختلف  بلوک هاى 

بلوک ها را با مداد يا خودکار رنگى ترسيم کنيد.

 AM/FM شکل ۲۲ــ   ۸   ــ نقشۀ کامل گيرندۀ راديويى
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يک ديـگـرند اعـضای  بـنـى آدم  گــوهرند  يک  ز  آفــرينـش  در  که 

روزگار آورد  درد  به  قـرارچوعضوی  نـمـانـد  را  عضوهـا  دگـــر 

اگر دوست شما مشکلى دارد، نسبت به آن حساس شويد و سعی کنيد با رفتاری منطقی به او آرامش دهيد 
و برای حل مشکل راه کاری بيابيد. 
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۱ــ اصول کار ميکروفون هاى زغالى، خازنى، کريستالى، ديناميکى و نوارى 
را شرح دهد............................................ ۴۰′
۲ــ اصول کار گوشى هاى الکترومغناطيسى و الکتروديناميکى را شرح دهد.  
۲۰′ ....................................................
۱۵′ ....... ۳ــ اصول کار بلندگو و بلندگوى پيزوالکتريک را شرح دهد. 

توضيح  را  دوطرفه  و  يک طرفه  مکالمٔه  مدار  در  ارتباط  برقرارى  نحؤه  ۴ــ 
 ۱۵′ ................................................. دهد. 
۱۵′ ........ ۵  ــ مدار بلوکى يک تلفن الکترونيکى روميزى را رسم کند. 
۱۵′ ............ ۶    ــ کار هر بلوک و ارتباط بلوک ها با هم را شرح دهد. 
۲۰′  ........ ۷  ــ اصول کار زنگ در تلفن هاى الکترونيکى را شرح دهد.

۸  ــ پايه هاى يک يا چند نمونه آى سى مورد استفاده در زنگ تلفن را با استفاده 
از data sheet شناسايى کند. ............................... ۳۰′ 
۱۵′ . ۹ــ شماره گيرى در تلفن الکترونيکى را به روش پالس و تُن شرح دهد.
 ۱۵′ ..... ۱۰ــ اصول شماره گيرى با استفاده از صفحٔه کليد را شرح دهد.
۱۱ــ پايه هاى يک يا چند نمونٔه آى سى مولد پالس و تُن را شناسايى کند.  ۳۰′ 
۱۲ــ بخش پردازش سيگنال صحبت را شرح دهد. ............... ۲۰′ 

۱۳ــ پايه هاى يک نمونه از آى سى پردازش سيگنال صحبت را شناسايى کند. 
۳۵′ ....................................................
۱۴ــ کار پايه هاى آى سى سيگنال صحبت را به اختصار توضيح دهد. ۳۵′ 

                    

اصول کار تلفن های الکترونيکى ثابت و همراه
هدف کلی

  آموزش اصول کار تلفن های روميزی الکترونيکى و همراه

فصل۹

هدف های رفتاری : در پايان اين فصل از فراگيرنده انتظار مى رود که :                                        زمان پيشنهادی   

             کل زمان اختصاص داده شده به فصل  : ۱۲ساعت آموزشی

۱۵  ــ مدار عملى سادٔه مکالمه را با آى سى به اختصار توضيح دهد. . ۳۰′
 ۱۵′ .................... ۱۶  ــ عملکرد مدار Hold را تشريح کند. 
 ۱۵′ ...... ۱۷  ــ مراحل برقرارى ارتباط بين دو مخاطب را شرح دهد. 
۱۸  ــ چند نمونه سيگنال هاى توليد شده در مرکز تلفن را توضيح دهد. ۱۰′ 

۱۹ــ سيستم سازمان دهى و سوئيچينگ مرکز تلفن (PSTN) را به اختصار 
 ۲۰′ ........................................... شرح دهد. 
۲۰ــ تاريخچٔه تلفن همراه را به اختصار توضيح دهد. ........... ۱۰′ 
 ۲۰′ ................ ۲۱ــ ساختار سلولى تلفن همراه را شرح دهد. 
 ۴۵′ .. ۲۲ــ ساختمان داخلى تلفن همراه را به صورت بلوکى شرح دهد. 
۲۳ــ ساختار شبکٔه GSM و عملکرد هريک از اجزاى آن را شرح دهد.  
 ۲۵′ ....................................................
 ................ ۲۴ــ سرويس هاى GSM را به اختصار شرح دهد.
 .................... ۲۵  ــ زير سيستم هاى GSM را توضيح دهد. 
 ............. ۲۶  ــ مشخصات سيستم GSM ايران را توضيح دهد. 
 .. ۲۷ــ استفاده از ماهواره در سيستم GSM را به اختصار شرح دهد. 

۲۸ــ به سؤاالت آزمون  پاسخ دهد و از نرم افزارها يا اينترنت در زمينه مربوطه 
۴۰′ ......................................... استفاده کند. 

ــه
ــع
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بــ
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پيشگفتار 
تلفن وسيلٔه ارتباط صوتى دوطرفه است. در تلفن  به کمک 
الکتريسيته مى توان صوت را انتقال داد. امروزه تلفن در تمام سطوح 
جامعه راه پيدا کرده است و يکى از لوازم ضرورى و ابزار اولئه 
زندگى محسوب مى شود. تلفن توسط يک دانشمند اسکاتلندى 
به نام گراهام بل اختراع شد. اين دانشمند در سال ۱۸۴۷ در شهر 
ادينبورگ اسکاتلند متولد شد. پس از اتمام تحصيالت به شغل 

معلمى پرداخت و به عنوان معلم خط مشغول به کار شد. 
وى طى دوران معلمى به سبب عالقه اى که به نحؤه انتقال 
صداى انسان از طريق الکتريسيته داشت به اين موضوع پرداخت 
و پس از تحمل سختى هاى زياد در سال ۱۸۷۶ تلفن را اختراع 
کرد و باالخره در روز دوم ژانوئه ۱۸۷۸ موفق شد صدايى را که 
از  استفاده  با  بعد  ماه  چند  بشنود.  مى شد،  منتقل  سيم  طريق  از 
وسايل ابتدايى از قبيل فنر ساعت، سيم پيچ ، صفحات فلزى و … 
توانست صداى انسان را با استفاده از الکتريسيته به فاصلٔه نسبتاً 

دورى منتقل کند. 
هرچند بل توانست اولين مدار مکالمٔه يک طرفه را بسازد 
ولى کسى توجهى به اختراع او نداشت. حتى ارائٔه اين اختراع 
جلب  را  مردم  توجه  نتوانست  فيالدلفيا  شهر  در  نمايشگاهى  در 
کند. اغلب مردم اين اختراع را به عنوان يک اسباب بازى تلقى 
مى کردند. روزى امپراتور برزيل، که از نمايشگاه بازديد مى کرد، 
تصادفاً توجهش به اختراع بل جلب شد و در مورد کار آن توضيح 

خواست. 
بل گوشى تلفن را به امپراتور داد و خود از فاصلٔه نسبتاً 
دور شروع به صحبت کرد. هنگامى که امپراتور صداى بل را از 
تلفن شنيد با کمال ناباورى گوشى را به زمين انداخت و با تعجب 
گفت: «دارد صحبت مى کند». بعد از اين حادثه اختراع بل در 
جامعه مطرح شد و به ثبت رسيد. برحسب تصادف، چند ساعت 
بعد، مخترع ديگرى به نام اليشاگرى اختراع خود را عرضه کرد که 

به دليل ثبت شدن اين اختراع براى بل، نامى از وى باقى نماند. 
چندى بعد مخترع ديگرى به نام توماس اديسون استفاده از 
ترانسفورماتور را در تلفن پيشهاد کرد که موجب افزايش کارآيى 

تلفن در آن زمان شد. 
در گذشته همٔه تلفن هاى اوليه ارتباط را از طريق سيم برقرار 
مى کردند. امروزه ارتباط تلفنى عالوه بر سيم از طريق سيستم هاى 
راديويى و ماهواره اى نيز برقرار مى شود. اين سيستم هاى ارتباطى 
تلفن  راديو  سرويس دهى  سيستم  اولين  مى نامند.  تلفن  راديو  را 
در سال ۱۹۲۶ در قطار درجه يک که بين دو شهر کشور آلمان 
حرکت می کرد مورد استفاده قرار گرفت و… امروزه اين سيستم 
سرتاسرجهان را فراگرفته است. در شکل ۱ــ۹ چند نمونه ماهواره 

نشان داده شده است. 

شکل ۱ــ۹ــ نمونه هايى از ماهواره ها 

ماهوارۀ زهره

ماهوارۀ عرب ست

ماهوارۀ هات برد

ماهوارۀ اميد
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کوهستانى  که  مناطقى  مخابراتى  کامل  پوشش  به منظور 
از  است  زياد  آن  مختلف  مناطق  بين  ارتفاع  اختالف  يا  هستند 
برج هاى مخابراتى مانند برج تهران (برج ميالد) استفاده مى کنند. 
در شکل ۲ــ۹ تصوير يک نمونه برج مخابراتى کامل شده را که 

در ايران ساخته شده است، مالحظه مى کنيد. 
تلفن  تشريح  به  رفتارى  اهداف  به  توجه  با  فصل  اين  در 
الکترونيکى روميزى و ارتباط آن از طريق سيم خواهيم پرداخت. 
سپس در مورد تلفن همراه و شبکٔه ارتباطى آن توضيح الزم داده 

خواهد شد.

شکل ۲ــ۹ــ برج مخابراتى ميالد ايران ــ تهران 

شکل ۳ــ۹ــ يک نمونه تلفن روميزى الکترونيکى 

شکل ۴ــ۹ــ برد تلفن الکترونيکى و شماره گير

۲ـ۹ـ ميکروفون ها 
براى اين که بتوان امواج صوتى را از نقطه اى به نقطه ديگر 
انتقال داد بايد ابتدا صوت را به جريان الکتريکى تبديل کرد، سپس 
مقصد  در  داد.  انتقال  مقصد  به  سيم  توسط  را  الکتريکى  جريان 
جريان الکتريکى به دست آمده مجددًا به امواج صوتى تبديل مى شود 

(شکل ۵    ــ۹).

يک  در  (ميکروفون)  دهنى  و  گوشى  مجموعٔه 
محفظٔه پالستيکى قرار مى گيرد که در اصطالح عمومى آن 
را «گوشى» مى نامند. در اين فصل از اين به بعد از همين 

اصطالح استفاده خواهد شد.

نشان  را  شماره گير  و  الکترونيکى  تلفن  برد  ۴ــ۹  شکل 
مى دهد. 

روميزی  تلفن   يک  دهندۀ  تشکيل  اجزای  ـ  ۹ ۱ـ  
الکترونيکى 

هر دستگاه تلفن روميزى از اجزاى زير تشکيل شده 
است: 

ــ ميکروفون يا دهنى 
ــ گوشى 

ــ مدار تلفن 
در شکل ۳ــ۹ يک نمونه از انواع تلفن روميزى الکترونيکى 

را مشاهده مى کنيد. 

خط انتقال
فرستنده 

(ميکروفون)

ـ  ۹  ــ انتقال امواج صوتى از نقطه اى به نقطۀ ديگر شکل ۵  ـ

 گيرنده
(گوشى) 

وسيله اى که براى تبديل صوت به جريان الکتريکى به کار 
بازار  در  ميکروفون  مختلف  انواع  دارد.  نام  ميکروفون  مى رود 
موجود است. در اين قسمت به شرح چند نمونه ميکروفون، که 

در مدارهاى تلفن به کار می رود مى پردازيم: 
به  نسبت  ميکروفون،  اين  زغالى   :  ميکروفون  ۱ـ۲ـ۹ـ 
ساير ميکروفون ها، داراى استحکام زياد است. چنان که مى دانيم 
با تغيير سطح تماس بين دو جسم هادى، مقاومت مرزى بين دو 

مبدل ارتعاشات صوت به 
         جريان الکتريکی

مبدل جريان 
الکتريکی به صوت
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شکل ۶     ــ۹ــ با تغيير سطح تماس مقاومت مرزى بين ذرات 
 زغال تغيير مى کند. 

هادى 

شکل ۷  ــ۹ــ ساختمان ميکروفون زغالى 

شکل ۸    ــ۹  ــ نمونه هايى از ميکروفون زغالی 

هادى 

LR (شکل۶  ــ ۹). 
A

= ρ جسم تغيير مى کند

A B

A B

ميکروفون زغالى برهمين اساس ساخته شده است. 
بدين ترتيب که در يک محفظه  ذرات ساچمه اى شکل زغال 

و دو الکترود ثابت و متحرک (طبق شکل ۷ــ۹) قرار دارد. 

ديافراگم 

الکترود ثابت

الکترود متحرک    

ذرات زغال 

محفظه زغال   

A

B

انتخاب زغال به عنوان هادى به دليل خاصيت ارتجاعى 
مقاومت  تغييرات  و  بيشتر  هادى ها  ساير  به  نسبت  که  است  آن 

مرزى بين ذرات آن مشهودتر است. 
را  واقعى  زغالى  ميکروفون  يک  برش  ۸  ــ۹  شکل  در 
منسوخ شده  مشاهده مى کنيد. امروزه ميکروفون زغالی عمالً 

و تقريباً کاربردی ندارد.
اتصال  ديافراگم  نام  به  نازکى  ورقٔه  به  متحرک  الکترود 
ديافراگم، الکترود متحرک نيز به  دارد، به طورى که با نوسان 

نوسان درمى آيد. 
هنگامى که در مقابل ديافراگم، صوتى ايجاد مى شود به 
است،  صوتى  ارتعاشات  با  متناسب  که  هوا،  فشار  تغيير  علت 
ديافراگم مرتعش مى شود. ارتعاشات ديافراگم الکترود  متحرک 
لرزش ها  اين  درمى آورد.  لرزش  به  است،  وصل  آن  به  که  را 

طبق  ترتيب  اين  به  مى دهد.  تغيير  را  زغال  ذرات  بين  مقاومت 
شکل ۷ــ۹ مقاومت الکتريکى بين A و B متناسب با ارتعاشات 

صوتى تغيير مى کند. 

جريان  به  تبديل  بايد  آمده  دست  به  مقاومت  تغييرات 
و  باترى  يک  است  کافى  منظور  اين  براى  شود.  الکتريکى 
مقاومت را با ميکروفون سرى کنيم (شکل ۹ــ۹). در اين مدار 

مقاومت الکتريکى مى تواند گيرنده يا گوشى تلفن باشد. 
عالمت اختصارى ميکروفون به صورت            است. 
به  که  شرايطى  در  را،  واقعى  ميکروفون  مدار  ۹ــ۹  شکل  در 

مدار متصل شده است مشاهده مى کنيد. 

شکل ۹ــ۹ــ مدار الکتريکى ميکروفون زغالى

ميکروفونگوشى

 باترى  

از  خازنى  ميکروفون  در  خازنى  :  ميکروفون  ۲ـ۲ـ۹ـ 
خازن  ساختمان  ۱۰ــ۹  شکل  مى شود.  استفاده  خازن  خاصيت 

را نشان مى دهد. 

شکل ۱۰ــ۹ــ ساختمان خازن      

دى الکتريک صفحه

صفحه 
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شکل ۱۲ــ۹ــ ساختمان واقعى و مدار ميکروفون خازنى همراه با تقويت کننده

ب) مدار ميکروفون خازنى با تقويت کننده 

شکل ۱۱ــ۹ــ مدار ميکروفون خازنى و شکل واقعى آن 

الف) ساختمان واقعى ميکروفون خازنى 

به طرف مدار بافر
مقاومت بار
باترى باياس وتىسيگنال صوتى خروجى

 ص
واج

ام

بلوک تقويت کنندۀ با امپدانس ورودی باال

AMP

High impedance Load resistor

Bias battery

شکل ۱۳ــ۹ــ ميکروفون خازنى و محل اتصال سيم ها 

ب) ميکروفون خازنى سه سيمه الف) ميکروفون خازنى دو سيمه 
مشترک

خروجى

مشترک

+Vcc

GND

Output

+Vcc

Output+VccOutput

+Vcc

GND

Output

صفحۀ جلويى ديافراگم صفحۀ عقبى
 باترى 

ى  
صوت

اج 
امو

سيگنال صوتی 
خروجی الکتريکی

 

AC K
d

= رابطٔه  از  خازن  ظرفيت  مقدار  مى دانيم 
به دست مى آيد.در اين رابطه  k ضريب دى الکتريک عايق خازن 
است و بستگى به جنس ماده دى الکتريک دارد. A مساحت 
مشترک دو جوشن خازن و d فاصله بين دو جوشن يا ضخامت 
دى الکتريک است. با توجه به رابطٔه فوق هرقدر فاصلٔه d کمتر 
شود ظرفيت خازن بيشتر مى شود. در ميکروفون هاى خازنى 
از اين خاصيت استفاده مى کنند. در صورتى که ديافراگم به 
يکى از صفحات خازن وصل شود و آن را به حرکت درآورد، 
به علت تغيير فاصلٔه d، مقدار ظرفيت خازن تغيير مى کند در 
نتيجه مقدار بار الکتريکى ذخيره شده در آن کم و زياد مى شود. 
به  تبديل  را  صوت  مکانيکى  ارتعاشات  مى توان  ترتيب  اين  به 

ارتعاشات الکتريکى کرد. 
است،  کم  بسيار  الکتريکى  بار  تغييرات  آن جاکه،  از 
تغييرات ولتاژ نيز در خازن بسيار کم است. لذا الزم است اين 
نوع ميکروفون ها را همراه با يک تقويت کننده اولئه ولتاژ مورد 
استفاده قرار داد. در شکل ۱۱ــ۹ نمونه اى از مدار اين نوع 

ميکروفون و شکل واقعى آن نشان داده شده است. 

در شکل ۱۲ــ۹ــ الف ساختمان واقعى ميکروفون خازنى 
همراه با تقويت کننده را مشاهده مى کنيد. 

در شکل ۱۲ــ۹ــ ب مدار ميکروفون خازنى همراه با يک 
معموالً  است.  شده  رسم  باال  ورودى  امپدانس  با  تقويت کننده 

محفظه  يک  داخل  در  تقويت کننده  و  باترى  و  مقاومت  مجموعٔه 
قرار دارند. 

در شکل ۱۳ــ۹ شکل ظاهرى ميکروفون خازنى، از نوع 
دوسيمه و سه سيمه  و نماد آن نشان داده شده است. 
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شکل ۱۴ــ۹ــ ساختمان ميکروفون الکتروديناميکى 

سيم هاى خروجى
ديافراگمسيم پيچهسته

شکل ۱۵ــ۹ــ چند نوع ميکروفون الکتروديناميکى 

شکل ۱۶ــ۹ــ ميکروفون کريستالى 

کريستال  سطوح  از  يکى  به  ديافراگم  ۱۷ــ۹  شکل  مطابق 
وصل است و ارتعاشات مکانيکى صدا را به کريستال انتقال مى دهد 

و سيگنال الکتريکى از آن دريافت مى شود. 

صورت  دو  به  ۱۸ــ۹  شکل  مطابق  ميکروفون ها  نوع  اين 
تحريک مستقيم و ديافراگمى ساخته مى شوند. 

۳ـ۲ـ۹ـ ميکروفون الکتروديناميکى  :    مى دانيم در   صورتى 
آن  در  کند  حرکت  مغناطيسى  ميدان  يک  در  سيم پيچ  يک  که 
الکتروديناميکى  ميکروفون هاى  مى آيد.  به وجود  الکتريکى  ولتاژ 
يک  ساختمان  ۱۴ــ۹  شکل  در  مى کنند.  کار  اساس  برهمين 
نمونه ميکروفون  الکترو ديناميکى را مالحظه مى کنيد. در اين شکل 
در  سيم پيچ  و  است  وصل  سيم پيچ  يک  به  ارتعاش  قابل  صفحٔه 
يک ميدان مغناطيسى حرکت مى کند. با برخورد ارتعاشات مکانيکى 
صوت به صفحٔه قابل ارتعاش، سيم پيچ در ميدان مغناطيسى حرکت 
مى کند و در آن ولتاژى به وجود مى آيد که همان انرژى الکتريکى 
صوت است در شکل ۱۵  ــ۹ چند نمونه ميکروفون الکتروديناميکى 

نشان داده شده است. 

داراى  مواد  از  بعضى  ميکروفون کريستالى  :  ۴ـ۲ـ۹ـ 
خاصيتى هستند که در صورت وارد آمدن فشار مکانيکى به آن ها 
ولتاژ الکتريکى توليد مى کنند. از اين خاصيت براى تبديل انرژى 

مکانيکى صوت به انرژى الکتريکى استفاده مى شود. 
يکى از اين مواد کريستال پيزوالکتريک است. 

با وارد آمدن فشار مکانيکى به کريستال از آن ولتاژ دريافت 
مى شود. 

را  کريستالى  ميکروفون  ظاهرى  شکل  ۱۶ــ۹  شکل  در 
مشاهده مى کنيد. 

شکل ۱۷ــ۹ــ ساختمان يک نوع ميکروفون کريستالى 

کريستال

ديافراگم

شکل ۱۸ــ۹ــ دو نوع ميکروفون کريستالى 

خروجى

کريستال

الکترودها
تحريک مستقيم

ديافراگم

کريستال

الکترودهاخروجى

تحريک توسط ديافراگم
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شکل ۱۹ــ۹ــ ساختمان داخلى يک نوع ميکروفون کريستالى واقعى 

الف ــ يک مبدل نوارى 

نوار

 مغناطيس
 سيگنال

اگر دوست شما مرتکب خطايى شد، او را سرزنش 
نکنيد بلکه او را نسبت به عواقب خطايى که کرده است آگاه 

نماييد و از او بخواهيد اين مسئله را تکرار نکند. 

شکل ۲۰ ــ۹ ــ ساختمان ميکروفون نوارى و شکل ظاهرى آن 
ب ــ شکل ظاهرى ميکروفون نوارى

کريستال پيزوالکتريک دوتايى

 محفظه   

نگه دارنده سيم

سيم رابط خروجى 

ديافراگم 

درپوش
صفحه نگه دارنده 

اتصال مفصلى سوراخ دار 
پايه    

نماد ميکروفون کريستالى 

ميکروفون  نوع  يک  داخلى  ساختمان  ۱۹ــ۹  شکل  در 
کريستالى واقعى و نماد آن را مشاهده مى کنيد. 

ميکروفون  مانند  کريستالى  ميکروفون  خروجى  سيگنال 
خازنى بسيار ضعيف است و نياز به تقويت دارد.

۵ ـ۲ ـ۹ ـ ميکروفون نواری  :اين ميکروفون از يک آهنرباى 
دائمی تشکيل شده است که بين دو قطب آن يک نوار فلزى از 
جنس ترکيبات آلومينيوم قرار دارد. اين نوار نقش پردٔه ديافراگم 
را به عهده دارد. در اثر ارتعاشات مکانيکى صوت، پردٔه ديافراگم 
حرکت مى کند و خطوط قواى مغناطيسى را قطع مى  کند، اين عمل 
الکترومغناطيسى مى شود و ولتاژ متغيرى متناسب  موجب القاى 
ميکروفون  اين  مى آورد.  وجود  به  خروجى  در  تغييرات صوت  با 
داراى کمترين مقدار امپدانس است و مشخصٔه فرکانسى آن نسبت 
به ميکروفون زغالى بهتر است شکل ۲۰ ــ۹ ساختمان ميکروفون 

نوارى و شکل ظاهرى آن را نشان مى دهد. 

۶ ـ۲ ـ۹ ـ مشخصه های ميکروفون ها
هر  مانند  نيز  ميکروفون   :ميکروفون  مقاومت  يا  امپدانس 
در  را  مقاومت  اين  است.  مقاومت  داراى  ديگر  الکتريکى  قطعه 
مقابل ولتاژ متغير امپدانس مى نامند. براى انتقال حداکثر توان از 
ميکروفون به تقويت کننده الزم است امپدانس ميکروفون و امپدانس 

ورودى تقويت کننده تطبيق داده شوند. 
پهنای باند يا پاسخ فرکانسى ميکروفون  : پهناى باند ميکروفون 
عبارت از توانايى بازسازى (توليد) فرکانس هاى داده شده به ميکروفون 
است. پهناى باند ميکروفون در مقابل سيگنال صوتى، هرقدر بيشتر 

باشد، ميکروفون از کيفيت مطلوب ترى برخوردار است.
بازده يا راندمان ميکروفون   : نسبت توان الکتريکى دريافتى 
از ميکروفون (توان خروجی) به توان صوتى داده شده به ميکروفون 
در  مى نامند.  ميکروفون»  «بازده  يا  «راندمان»  را  ورودی)  (توان 
صورتى که کل توان مکانيکى داده شده به ميکروفون تبديل به توان 

الکتريکى شود، راندمان ميکروفون صد درصد است. 
۷ ـ۲ ـ۹ ـ مقايسه ميکروفون ها  : در جدول شماره ۱ ــ۹ پنج 
نوع ميکروفون زغالى، خازنى،کريستالى، الکتروديناميکى و نوارى 

با هم مقايسه شده اند. 
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ـ  ۹ ــ مقايسه مشخصه هاى ميکروفون جدول ۱ ـ

کاربردراندمان يا بازدهپاسخ فرکانسىامپدانسنام ميکروفونرديف
در تلفن های قديمیزيادبدمتوسطزغالى۱

در تمام مکان های عمومیمتوسطمتوسطتقريبًا متوسطالکتروديناميکى۲
در استوديوهای صدابرداری و کنسرتکمخوبزيادخازنی۳

در استوديوهای صدابرداری و کنسرتکمخوبزيادکريستالى۴
تقريبًا کاربردی نداردمطلوب نيستخوبخيلى کمنوارى۵

مى توانيم  مى شود،  مشاهده  ۱ ــ۹  درجدول  که  همان طور 
متناسب با نياز، ميکروفون مورد نظر را انتخاب کنيم. به عنوان 
زغالى  ميکروفون  از  نباشد  نظر  مد  کيفيت  که  درصورتى  مثال 

استفاده مى کنيم، که پهناى باند کم ولى راندمان آن زياد است. براى 
استوديوهاى راديو و ضبط موسيقى از ميکروفون هاى کريستالى، 

خازنى يا ديناميکى استفاده مى شود. 

۳ ـ۹ـ گوشى
گوشى وسيله اى است که انرژى الکتريکى صوت رابه انرژى 

مکانيکى تبديل مى کند. 
۹ ـ گوشى الکترومغناطيسى :يکى از انواع گوشى ها،  ۱ ـ۳ـ 
که در تلفن به کار مى رود، گوشى الکترومغناطيسى نام دارد. اين 
گوشى از يک آهنرباى U  شکل که روى هر يک از قطب هاى آن 
سيم پيچى شده است، تشکيل مى شود. به فاصله کمى از قطب ها 

ديافراگم نازکى از جنس آهن نرم قرار دارد (شکل۲۱ــ۹). 

شکل ۲۱ ــ۹ ــ ساختمان گوشى الکترومغناطيسى     

S NA B

ديافراگم

آهنربا

ديافراگم  دائمی،  آهنرباى  عادى به سبب وجود  در حالت 
قدرى به طرف قطب هاى آهنربا متمايل مى شود. هنگامى که جريان 
جريان،  اين  تغييرات  با  متناسب  بگذرد،  سيم  پيچ ها  از  متغيرى 

ديافراگم از قطب ها دور يا به آنها نزديک مى شود. اين عمل فشار 
هواى مقابل ديافراگم را تغيير مى دهد و متناسب با تغييرات به وجود 
آمده انرژى صوتى به  وجود مى آيد. در شکل ۲۲ ــ۹ کپسول گوشى 
الکترومغناطيسى را مالحظه مى کنيد. عالمت اختصارى گوشى 

در نقشه ها به صورت        يا        است. 

شکل ۲۲ ــ۹ ــ گوشى الکترومغناطيسى    

از فرستنده آهنرباى الکتريکى

امواج صوتى
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شکل ۲۴ ــ۹ ــ برش داخلى بلندگو 

مخروط

سيم پيچ

 سيگنال الکتريکى

محفظه گردگير
صفحه نگه دارندۀ ديافراگم به صورت معلق
نگه دارندۀ بيرونى ديافراگم به صورت معلق

مخروط ديافراگم 

مغناطيسى دائمى

COiL

شکل ۲۵ ــ۹ ــ يک نمونه بلندگو  

درپوش گردگير 

 لبۀ بيرونى ديافراگم

مخروطى کاغذى 
ديافراگم

شکل ۲۶ ــ۹ ــ يک نمونه بلندگو و اجزاى باز شدۀ آن 

مخروط ديافراگم بلندگوى کامل سبداصلى

سيم پيچ صوت
صفحه تعليق 

مغناطيس دائمى
درپوش گردگير

شکل ۲۷ ــ۹ ــ شکل ظاهرى صفحۀ حساس پيزوالکتريک

گوشى  الکتروديناميکى:ساختمان  گوشى  ۲ ـ۳ ـ۹ ـ 
با  است  الکتروديناميکى  ميکروفون  مشابه  دقيقاً  الکتروديناميکى 
آن  به  بايد  مى رود  کار  به  گوشى  صورت  به  وقتى  که  تفاوت  اين 
انرژى الکتريکى داده شود. به عبارت ديگر گوشى و ميکروفون 

الکتروديناميکى را مى توان به جاى هم استفاده کرد. 
بلندگوى  مشابه  ساختمان  ازنظر  وسيله  دو  اين  هم چنين 
۲۴ ــ۹،  شکل هاى  در  را  آن  تصاوير  که  هستند  الکتروديناميکى 

۲۵ ــ۹ و ۲۶ ــ۹ مشاهده مى کنيد. 

Loud speaker ۴ ـ۹ ـ بلندگو
انرژى  به  را  الکتريکى  انرژى  که  است  وسيله اى  بلندگو 
مکانيکى تبديل مى کند، ساختمان بلندگو شباهت زيادى به ساختمان 
ميکروفون الکتروديناميکى دارد، با اين تفاوت که داراى آهنرباى 
ساختمان  ۲۳ ــ۹  شکل  در  است  بزرگ ترى  ديافراگم  و  قوى تر 

بلندگو را مشاهده مى کنيد. 

در شکل ۲۴ ــ۹ برشى از ساختمان بلندگو را با ذکر اجزاى 
آن آورده ايم. 

در شکل ۲۵ ــ۹ يک نمونه بلندگو و در شکل ۲۶ ــ۹ اجزاى 
باز شدٔه آن را مشاهده مى کنيد. 

شکل ۲۳ ــ۹ ــ ساختمان بلندگو

۱ ـ۴ ـ۹ ـ بلندگو با صفحه حساس پيزوالکتريک   :   صفحٔه 
شده  تشکيل  پيزوالکتريک  کريستال  از  پيزوالکتريک،  حساس 
است و با اعمال سيگنال الکتريکى صدا به سطوح الکتريکى آن، 
صفحات مکانيکى کريستال به ارتعاش در مى آيد و سيگنال صوتى 

ايجاد مى شود. 
در  شکل هاى ۲۷ ــ۹ و ۲۸ ــ۹ ساختمان داخلى و شکل 

ظاهرى صفحٔه حساس پيزوالکتريک را مشاهده مى کنيد. 
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شکل ۲۸ ــ۹ ــ ساختمان داخلى و شکل ظاهرى صفحۀ حساس پيزوالکتريک

۵ ـ۹ ـ چگونگى ارتباط صوتى بين دو نقطه
با توجه به توضيحاتى که در مورد گوشى و ميکروفون داده 
شد ساده ترين مدار ارتباطى براى مدار مکالمٔه يک طرفه مى تواند  

مطابق شکل ۲۹ ــ۹ باشد. 

شکل ۲۹ ــ۹ــ مدار مکالمه يک طرفه     
ون
روف

ميک  گوشى

چنان چه بخواهيم ارتباط دو طرفه داشته باشيم بايد از مدارى 
مطابق شکل ۳۰ ــ۹ استفاده کنيم.

شکل ۳۰ ــ۹ ــ مدار مکالمه دو طرفه با دو باترى

از  يکى  و  سيم  رشته  يک  مى توان  آسانى  به  مدار  اين  در 
باترى ها را حذف کرد (شکل ۳۱ ــ۹).

شکل ۳۱ ــ۹ ــ مدار مکالمه دو طرفه با يک باترى

اين مدار در «در  باز کن برقى» به کار مى رود و تنها در آن، 
به جاى گوشى از يک بلندگوى کوچک استفاده مى شود. هم چنين 
می توان با سری کردن باتری با مدار، به جای سه رشته سيم از دو 

رشته سيم استفاده کرد (شکل ٣٢ــ٩). 

شکل ۳۲ ــ۹ ــ مدار مکالمۀ دوطرفه 

کليد فشارى گوشى

ميکروفون

بلندگو

يک مدار مکالمۀ دو طرفه ساده

بلندگو

زنگ

کليد فشارى گوشىبه پريز تلفن
سيم پيچ

ميکروفون

صفحه کليد لمسى و مولد فرکانس

يک مدار مکالمۀ تلفن با صفحه کليد

به طرف 
پريز تلفن
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شکل ۳۳ ــ۹

امواج صوتى

شکل ۳٤ ــ۹ ــ ساختمان دستگاه تلفن الکترونيکى 

مدار زنگ

مدار مکالمه
Hold 

مدار نگه دارنده

Memory
مدارحافظه 

مدارشماره گيرى 
Redial مجدد

مدار محافظ 
Protector

ساير مدارهاى 
کمکى

 دستگاه تلفنمدار شماره گيرى
 روميزى الکترونيکى 

الف                                    ب
زغالی                                 زياد 

الکتروديناميکی                    متوسط 
خازنی                                  تقريباً متوسط 

کريستالی                            خيلی کم 
نواری 

۶ ـ۹ ـ الگوی پرسش
جورکردنی

۱ ــ نام ميکروفون در ستون الف را به امپدانس آن در 
ستون ب با خط اتصال دهيد. 

کوتاه پاسخ 
٢ــ پاسخ فرکانسی و راندمان يا بازدٔه ميکروفون کريستالی 

چگونه است؟
صحيح يا غلط 

٣ــ نماد ميکروفون خازنی به صورت       است. 
صحيح             غلط  

چهارگزينه ای 
۴ــ ميکروفون شکل ۳۳ــ٩ از نوع ……… است که در 

مدار ……… FM به کار می رود. 
٢) خازنی ــ فرستنده  ١) خازنی ــ گيرنده  

٤) کريستالی ـ فرستنده  ٣) کريستالی ـ گيرنده  

٥   ــ گوشى الکتروديناميکى را با رسم شکل شرح دهيد.
کار  به  مناطقى  درچه  و  منظور  چه  به  مخابراتى  برج  ـ   ٦ ـ

مى رود؟ 

نام  را  الکترونيکى  تلفن  يک  دهندٔه  تشکيل  ـ   اجزاى  ٧ـ
ببريد. 

شرح  را  ميکروفون  فرکانسى  پاسخ  يا  باند  پهناى  ــ   ٨
دهيد. 

٩ــ مدار ميکروفون الکتروديناميکى را رسم کنيد و اصول 
کار آن را شرح دهيد. 

را  آن  کار  طرز  و  کنيد  رسم  را  بلندگو  ساختمان  ۱۰   ــ 
شرح دهيد. 

را  ميکروفون  و  گوشى  توسط  طرفه  دو  ارتباط  مدار  ١١ ــ 
رسم کنيد. 

۷ ـ۹ ـ مدار بلوکى تلفن الکترونيکى
ساختمان يک دستگاه تلفن الکترونيکى از مدارهاى مختلف 
تشکيل شده است. شکل بلوکى ۳٤ ــ۹ مدارهاى مختلف مربوط 

به تلفن الکترونيکى را نشان مى دهد. 

در شکل ۳٥ ــ۹    نمونه اى از بلوک دياگرام تلفن الکترونيکى 
رسم شده است. 
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#

T P

Tip

Ring

گوشى

بلندگو

ميکروفون

مدار با آى سى 
پردازش سيگنال 

صحبت

مدار ايجاد   کنندۀ 
 کليد گوشىپالس

محافظت در  مقابل 
ولتاژ هاى گذرا و 
ايجاد قطبيت  صحيح

آى سى زنگ

مدار با آى سى 
تلفن هاى مجهز به 

بلندگو
مدار با آى سى 

ليدشماره گير
ۀ ک
صفح

بلندگوى پيزوالکتريک 

ُتنپالس
نکتۀ  مهم:

در طراحى سؤال در 
آزمون ها نقشۀ بلوک 
دياگرام ها و نقشه هاى 

ترکيبى مدار بايد به فراگير 
داده شود.

شکل ۳٥ ــ۹ ــ بلوک دياگرام تلفن الکترونيکى 

اکنون به شرح عملکرد هر بخش مدار بلوکى مى پردازيم: 

Ring و Tip ۸       ـ۹ ـ سيم های
سيم  رشته  دو  وسيلٔه  به  شبکه،  به  تلفن  دستگاه  هر  اتصال 
مسى به نام هاى Tip و Ring صورت مى گيرد. معموالً سيم Tip با 

رنگ سبز و سيم Ring با رنگ قرمز مشخص مى شود.
Tip به معنى نُک و Ring به مفهوم حلقه است. علت اين 

نام گذارى به سال هاى ابتدايى توليد تلفن برمى گردد.
در آن سال ها، عمل قطع و وصل تلفن در مرکز تلفن محلى، 
توسط فيش هايى صورت مى گرفت که به صورت نرى و مادگى بود. 
امروزه نيز از اين نام گذارى استفاده مى شود. با اين توضيح 
بيان  را  خاصى  مفهوم  هيچ  نام گذارى  اين  امروزى  تلفن  در  که 

نمى کند. 

۹ ـ۹ ـ ولتاژ خط تلفن
ولتاژ خط تلفن حدود ۶۰ ولت DC است و بايد بتواند حدود 
۳۰mA جريان بدهد. با توجه به فاصلٔه مصرف کننده از مرکز تلفن، به 

هنگام استفاده از تلفن، به دليل عبور جريان، ولتاژ خط افت مى کند و به 
حدود ۶ ولت مى رسد. مولد ولتاژ خط تلفن در مرکز تلفن قرار دارد. 

۱۰ ـ۹ ـ زنگ تلفن
زنگ تلفن وسيله خبر در اين دستگاه است و شخص را از 

وجود مخاطب در آن سوى خط تلفن آگاه مى سازد. 
۱ ـ۱۰ ـ۹ ـ موقعيت قرار گرفتن مدار زنگ در تلفن  : مدار 

زنگ تلفن با خط تغذيه به صورت موازى قرار مى گيرد. 
در شکل ۳۶ ــ۹  بلوک دياگرام مدار زنگ و ساير مدارهاى 

تلفن را مشاهده مى کنيد. 

شکل ۳۶ ــ۹ ــ بلوک دياگرام مدار زنگ و ساير مدارهاى تلفن 

Tip

Ring

K 1 K 2

مدار زنگ ساير مدارها

کليد هم محور K۱ بسته و کليد K۲ باز و دستگاه آماده 
دريافت سيگنال زنگ است. 
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Tip

Ring

K 1 K 2

Tip

Ring

K 1 K 2

شکل ۳٧ ــ۹ ــ کليد هم محور گوشى 

شکل ۳٨ ــ۹ ــ کليد هم محور K۱ باز و کليد K۲ بسته و دستگاه آماده 
شماره گيرى و مکالمه است. 

مدار زنگ ساير مدارها

V

t

شکل ۳۹ ــ۹ ــ سيگنال زنگ 

تلفن  دستگاه  در  نياز  مورد  يکسو سازهاى  و  تغذيه  دياگرام  بلوک  ۴۰ــ۹ ــ  شکل 
الکترونيکى  (گوشى روى دستگاه قرار دارد)

   مدار زنگ 

هم  کليد  يک  دارد  قرار  خود  درجاى  گوشى  که  حالتى  در 
محور دو حالته  به نام کليد مدار هوک(hook) يا کليد قالب گوشى 
زنگ را به خط تغذئه تلفن اتصال مى دهد و ساير مدارهاى تلفن را 

از خط تغذيه قطع مى کند. 
شکل ۳۷ ــ۹ اين کليدها را در مدار بلوکى تلفن نشان مى دهد. 
با به صدا درآمدن زنگ و برداشتن گوشى، کليد زنگ قطع و کليد 
ساير مدارها وصل مى شود و مدار آمادٔه مکالمه مى گردد. شکل 
گوشى  برداشتن  از  پس  را   K۲ و   K۱ کليدهاى  وضعيت  ۳۸ ــ۹ 

نشان مى دهد.

۲ ـ۱۰ ـ۹ ـ سيگنال زنگ    : سيگنال زنگ ارسالى توسط 
مرکز تلفن، سيگنالى سينوسى با فرکانس ۲۵ هرتز و دامنٔه پيک تا 
پيک حدود ۸۰ تا ۱۳۰ ولت است. شکل ۳۹ ــ۹ سيگنال زنگ 

را نشان مى دهد. 

زنگ  سيگنال  مولد  آى سى هاى  امروزه  مى کند.  تغذيه  را  روميزى 
جايگزين زنگ هاى مکانيکى شده اند، هر دو نوع زنگ الکترونيکى 

و مکانيکى تغذئه خود را از طريق سيم تلفن دريافت مى کنند. 
با ولتاژ DC پايين کار مى کند درحالى که  آى سى معموالً 
سيگنال زنگ، AC و داراى ولتاژ زياد است.الزم است مدارى 
ولتاژ DC مورد نياز زنگ الکترونيکى را تهيه کند. در شکل ۴۰ ــ۹ 

بلوک دياگرام تغذئه آى سى زنگ رسم شده است. 

در شکل ۴۱ ــ۹ فيلتر مسير سيگنال زنگ و عناصر مورد 
نياز نظير خازن ها و مقاومت هاى مدار زنگ را مشاهده مى کنيد. 

شکل ۴۱ ــ۹  

يکسوساز
K 1

R 1

C 1

D 1

X 1

R 2

R 3

R 4

C 2

C 3C 4

Tip

Ring

بلندگوى پيزوالکتريک

 مدار زنگ 

تثبيت کنندۀ ولتاژ

يکسوساز

۳ ـ۱۰ ـ۹ ـ تغذيۀ آی سى های مولد سيگنال زنگ تلفن 
الکترونيکى    : سيگنال زنگ ارسالى از مرکز تلفن، زنگ تلفن هاى 

يک سوساز و صافی
مدارزنگ با 

حفاظت هاى مربوطه 
در صورت نياز

ساير مدارها + 
يک سوسازی و 

صافی به گونه ای 
که بتواند حفاظت 

در مقابل ولتاژهای 
گذرا را داشته 

باشد و نيازی به 
رعايت قطبيت 
ورودی نباشد. 
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۴ ـ۱۰ ـ۹ ـ معرفى يک نمونه آی سى زنگ    : يک نمونه 
 KA۲۴۱۱ فنى  شمارٔه  به  تلفن  در  استفاده  مورد  زنگ  آى سى 
است. شکل ظاهرى و شمارهٔ پايه هاى اين آى  سى در شکل ۴۲ ــ۹ 

و ۴۳ ــ۹ رسم شده است. 
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OUTPUT

HFI

HFO

GND

Output Amplifier

High Frequency OSC

Low Frequency OSC

Hysteresis Regulator

شکل ۴۲ ــ۹ ــ مشخصات پايه هاى آى سى 

فعاليت فوق برنامه 
سايت هاى  جمله  از  مختلف  منابع  به  مراجعه  با 
و  کنيد  شناسايى  را  زنگ  سى  نمونه   آى  چند  کامپيوترى 
Data     sheet آن را به دست آوريد و با IC زنگ تشريح 

شد، مقايسه کنيد.

شکل ۴۳ ــ۹ ــ نماى ظاهرى آى سى

اين آى سى ۸ پايه است. مدار داخلى آى سى داراى بلوکى 
مطابق شکل ۴۴ ــ۹ است. 

در اين آى سى دو اسيالتور و يک تقويت کنندٔه خروجى و 
يک رگوالتور کنترل شده وجود دارد. 

اين آى سى قابليت تنظيم دو تُن مختلف را دارد، لذا مى تواند 
آهنگ صدا را تغيير دهد. 

حداکثر ولتاژ تغذيه اين آى سى برابر ۳۰ ولت و توان مصرفى 
آن ۴۰۰mW است. درجٔه حرارت کار آن بين ٤٥- تا ٦٠+ درجٔه 
سانتى گراد است. ولتاژ شروع کار آى سى براى نوسان حدودًا ۹ 

ولت و حداکثر ۱۲ ولت است: 

8

7

6

5

1

2

3

4

1

2

3

4

IC شکل ۴٤ ــ۹ ــ نام بلوک هاى داخلى

۱ ــ تقويت کنندۀ خروجى 
۲ ــ نوسان ساز فرکانس زياد 

۳ ــ نوسان ساز فرکانس کم 
۴ ــ رگوالتور داخلى 

٥ ــ زمين 
٦ــ فرکانس خروجی زياد 
٧ــ فرکانس ورودی زياد 

٨ ــ خروجی 

۱۱ ـ۹ ـ شماره گيری در تلفن الکترونيکى
انجام شماره گيرى در تلفن به دو صورت پالس و تُن امکان پذير 

است:
با  پالس  روش  (Pulse) :  در  پالس  روش  ۱ ـ۱۱ ـ۹ ـ 
برداشتن گوشی و شماره گيری، ولتاژ DC خط تلفن قطع و وصل 
مى شود و سيگنال خط به سيگنال پالس تبديل مى گردد و به مرکز 
پالس هاى  تلفن و  ولتاژ خط  ۴۵ ــ۹  شکل  ارسال مى شود.  تلفن 
توليد شده از آن را نشان مى دهد. بايد توجه نمود براى هر عدد 
مثالً عدد ۳، سه پالس و براى عدد ۹، نه پالس و براى عدد صفر 

ده پالس به مرکز تلفن ارسال مى  گردد. 

V

t

mS

V

t

mS

ـ ۹ ــ ولتاژ DC خط و پالس توليد شده از آن  شکل ۴۵ ـ

اين  (Tone) :  در  تُن  روش  با  شماره گيری  ۲ ـ۱۱ ـ۹ ـ 
روش شماره گيرى، براى نشان دادن هر رقم از ترکيب دو فرکانس 
قابل شنيدن (دو تُن صوتى) استفاده مى شود. اين روش به اختصار

DTMF (Dual Tone Multi Frequency) ناميده مى شود. 
مثالً براى ايجاد عدد (يک) تن هاى صوتى FC۱ و  FR۱ را با 
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شکل ۴۶ ــ۹ ــ يک ُتن صوتى 

1 2 3
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شکل ۴۷ ــ۹ ــ ترتيب قرار گرفتن کليدها و شماره گيرى استاندارد
« مثال: با فشار دادن دکمۀ شمارۀ ۵ فرکانس هاى ۱۳۳۶ هرتز در ستون و ۷۷۰ هرتز 

در سطر توليد مى شود (اين روش را روش ماتريس (Matrix) مى نامند) » 

R نشان دهندهٴ Row يا سطر است.
C نشان دهندهٴ Column يا ستون است. 

هم مخلوط مى  کنند. 
شکل ۴۶ ــ۹ تُن صوتى FC۱ را نشان مى دهد.

در هنگام استفاده از روش تُن، با فشار دادن يک دکمه از 
صفحه کليد، دو فرکانس تُن توليد مى شود، اين فرکانس ها پس از 
ترکيب با هم به عنوان عدد شماره گيرى شده به مرکز تلفن ارسال 

مى شوند. 
شکل ۴۷ ــ۹ صفحه کليد مربوط به ايجاد هر تُن را نشان 
مى دهد. معموالً روی بدنه دستگاه تلفن، يک کليد دوحالته وجود 

دارد که وضعيت تُن و پالس با تغيير حالت آن تعيين می شود. 

در صفحه کليد عالوه بر اعداد از ۰تا ۹ دو عالمت * 
و  # نيز وجود دارد.

کليد  #: اين کليد، معموالً کليد Flash نام دارد. اگر بعد 
از شماره  گيرى، شمارهٔ مورد نظر اشغال باشد، به جاى فشار دادن 
کليد زير گوشى براى قطع کردن خط، مى توان اين کليد را فشار 

داد تا مجددًا بوق آزاد براى گيرندٔه شماره ارسال شود. 

و  دارد  نام   Redial کليد  معموالً  کليد،  اين  کليد  *: 
کليد تکرار شمارٔه آخر است. با فشردن اين کليد شماره گيرى 
مجددًا صورت مى گيرد، يعنى آخرين شمارٔه گرفته شده که در 
حافظه ثبت شده است، مجددًا گرفته مى شود. اگر تلفن مجهز به 
تکرار  شماره گيرى  بار  چندين  باشد   Auto Redialing

مى شود. 
تُن  روش  تُن     :   روش  از  استفاده  مزايای  ۳ ـ۱۱ ـ۹ ـ 

(نسبت به روش پالس) مزايايى دارد. 
الف) امکان بروز اشتباه کمتر مى شود.

ب) سرعت شماره گيرى باال مى رود. 
کلئه تلفن هاى امروزى داراى هر دو سيستم پالس و  تُن 
(P/T) هستند. معموالً با تغيير يک کليد مى توان سيستم تُن را 

به پالس يا پالس را به تُن تبديل کرد.
در شکل ۴٨ ــ۹ موقعيت کليد پالس و تُن را در يک تلفن 

الکترونيکى نشان مى دهد. 

شکل ۴۸ ــ۹ ــ موقعيت کليد پالس و ُتن

 امکان بروز اشتباه کم 
مى  شود.

سرعت شماره گيرى 
باال مى رود.

مزاياى روش ُتن

Pulse

Tone

پالسى :در  شماره گيری  دياگرام  بلوک  ۴ ـ۱۱ ـ۹ ـ 
رسم  پالس  روش  به  شماره گيرى  دياگرام  بلوک  ۴۹ ــ۹  شکل 

شده است.
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شکل ۵۰ ــ۹ ــ بلوک  دياگرام سادۀ آى سى شماره گير

راه اندازى 
خروجى

 کنترل حافظه 
آشکار ساز و آدرس

ستون دادهصفحه کليد

مولد پالسمدار کنترل
  ساعت اصلى

پالس شماره گيرى

نگه داشتن گوشى
برداشتن گوشى

نسبت بين اتصال 
وقطع 

فاصلۀ زمانى بين 
رقم ها 

شماره گيرى مجدد

Mute
سطر داده

شکل ۴۹ ــ۹ ــ اصول کار شماره گيرى الکترونيکى با استفاده از آى سى 
شماره گير پالسى 

1 2 3
654

7

* 0
8 9

#

Tip

Ring

آى  سى پردازش 
سيگنال صحبت   
Pulse کنتاکت هاى ميکروفون

کنتاکت هاى گوشى
Pulse

Mute کنتاکت هاى
کليد گوشىآى  سى شماره گير پالسى 

کليد گوشى

عالمت هم محور 
بودن کليدهای 

گوشی

شماره گير :  در  آی سى  دياگرام  بلوک  ۵ ـ۱۱ ـ۹ ـ 
شکل ۵۰ ــ۹ بلوک دياگرام يک نمونٔه آى سى شماره گير نشان 

داده شده است.

اکنون به شرح مختصر هر بلوک مى پردازيم.
بلوک آشکارساز صفحه کليد  : در سيستم DTMF با 
فشار دادن هر دکمٔه صفحٔه کليد، دو تُن فرکانسى توليد مى شود 
ستون  به  مربوط  ديگرى  و   (R=Row) سطر  به  مربوط  يکى  که 
(c=column) است. اين بلوک براى هر کليد کد منطقى مربوط 
آشکارساز  مدار  بلوک  شکل۵۱      ــ  ۹  مى آورد.  وجود  به  را  آن  به 

صفحه کليد را نشان مى دهد. 

شکل ۵١ ــ۹ ــ مدار آشکار ساز صفحه کليد

1 2 3
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* 0
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#

آشکار ساز صفحه 
کليد

کد منطقى مربوط به 
هر دکمه

از مدار کنترل

همين منظور مدار مولد پالس ساعت اصلى، فرکانس ثابت با پايدارى 
بسيار ايجاد مى کند. فرکانس اين مدار معموالً ۳/۵۱۴ مگا  هرتز است 

که با استفاده از کريستال پيزوالکتريک توليد مى شود.
شکل ۵۲ ــ۹ اين بلوک را نشان مى دهد.

شکل ۵٢ ــ۹ــ مدار مولد پالس ساعت

مولد پالس ساعت 
اصلى

به مدار کنترل

   اين مدار
 در واقع يک نوسان ساز 

معمولى با فرکانس کامالً پايدار 
است که در آن از کريستال 

استفاده شده است. 

مدار مولد پالس ساعت اصلى: براى ايجاد فرکانس پايدار، 
به نوعى مبناى زمان که بيانگر عملکرد شماره گير باشد، الزم است. به 

شده،  توليد  کدهاى  آدرس:  و  حافظه  کنندۀ  کنترل 
دراثر شماره گيرى توسط آشکار ساز کليد، و درحافظه ذخيره 

مى شود. 
وجود حافظه در اين قسمت ضرورت دارد زيرا ممکن 
واقعى  شماره گيرى  از  سريع تر  کليد  صفحه  شماره گيرى  است 

در خروجى آى سى باشد. 
تأمين ولتاژ مدار حافظه بايد به گونه اى باشد که در صورت 
قطع کليد قالب مانند گوشى (hook) ولتاژ تغذيه حافظه قطع نشود. 

شکل ۵۳ــ۹ اين بخش بلوک را نشان مى دهد. 

شکل ۵٣ ــ۹ ــ مدار کنترل حافظه  آى  سى 

به طرف راه انداز 
خروجى

کنترل حافظه و 
آدرس

از مدار آشکار ساز 
کليد 

از مدار کنترل

که   IC مدارکنترل   :(IC) آى سى  کنندۀ  کنترل  مدار 
کلئه  است،  شده  داده  نشان  ۵٤   ــ۹  شکل  در  بلوکى  صورت  به 
اعمال  اين  دارد.  کنترل  تحت  را  شماره گير  آى سى  عملکردهاى 
مدار  و  حافظه  مدار  کليد،  آشکار ساز  مدار  بين  هماهنگى  شامل 

راه انداز خروجى است. 
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ـ ۹ ــ مدار کنترل آى سى شکل ۵۴ ـ

راه اندازى 
خروجى 

کنترل حافظه و 
آدرس

آشکار  ساز
 کليد

مولد پالس ساعت مدار کنترل کننده آى سى شماره گيرى مجدد 
برداشتن گوشى

 نگه داشتن گوشى

فاصله زمانى بين 
رقم ها 

نسبت بين اتصال 
و قطع  

شکل ۵۵ ــ۹ ــ مدار راه اندازى خروجى آى سى شماره گيرى 

Mute
راه اندازى 

خروجى 

از مدار کنترل

پالس شماره گيرى
از آشکار  ساز کليد

مدار  آى سى دو  خروجى  در  خروجى:  راه انداز  مدار 
راه انداز؛ يکى براى حالت سکوت (Mute) و ديگرى براى دريافت 

اطالعات از مدار کنترل مورد نياز است.
دريافت  انداز  راه  مدار  از  شماره گيرى  پالس هاى 
بلوکى  صورت  به  را  مدار  بخش  اين  ۵۵   ــ۹  شکل  مى شود. 

نشان مى دهد. 

بلوک دياگرام  نمونۀ ديگرى از آى سى شماره گير: در 
شکل ۵۶    ــ۹ بلوک دياگرام نمونٔه ديگرى از آى سى شماره گير 
از  پس  پالس،  مولد  مدار  طرح،  اين  در  مى کنيد،  مشاهده  را 
دريافت سيگنال هاى سطر و ستون از صفحه کليد، آن ها را به 
دو فرکانس  باال و پايين تقسيم مى کند. سيگنال هاى فرکانس 
باال و پايين پس از عبور از دو فيلتر ديجيتال به آنالوگ به امواج 

سينوسى فرکانس باال و پايين تبديل مى شوند. 
طبقٔه  جمع کننده،  مدار  به  ورود  از  پس  سيگنال ها  اين 
کار  به  شده  گرفته  شمارٔه  با  متناسب  را  انداز  راه  خروجى 

مى اندازد. 
ايـن روش اغـلب در شـمـاره گيـرى بـه روش ُتــن بــه 

کـار مـى رود. 

شکل ۵۶ ــ۹ ــ يک نمونۀ ديگر از آى سى شماره گيرى 

1 2 3
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+V

Mute

Output
مدار مولد 

پالس

موج 
سينوسى فرکانس 

پايين 

موج 
سينوسى فرکانس 

باال

فيلتر ديجيتال به 
آنالوگ فرکانس 

باال

فيلتر ديجيتال به 
آنالوگ فرکانس 

پايين
تقويت کننده و 

جمع کننده 
طبقه راه انداز 

خروجى

مولد پالس ساعت 
اصلى پالس هاى ديجيتال

پالس هاى
ديجيتالى خروجى

Mute سيگنال
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۶ ـ۱۱ ـ۹ ـ معرفى يک نمونه آی سى شماره گير تلفن  : 
يک نمونه آى سى شماره گير داراى شمارٔه فنى KS۵۸۰۰۶D يا 
KM۱۹۰۲D است. در شکل هاى ۵۷ــ۹ و ۵۸ــ۹ شکل ظاهرى 

مى کنيد.  مشاهده  پايه   ۲۰ و  پايه   ۱۸ صورت  به  را  آى سى ها  اين 
و  تُن  و  پالس  صورت  به  شماره گيرى  توانايى  داراى  آى سى  اين 

شماره گيرى مجدد است. 

شکل ۵۷   ــ۹ــ آى سى ۲۰ پايه

شکل ۵۸  ــ۹ــ شکل ظاهرى آى سى 

در شکل ۵۹ ــ۹  نام پايه هاى آى سى و شرح مختصر کار هر 
پايه آورده شده است. 

شکل  صورت  به  آى سى  پايه هاى  به  کليد  صفحه  اتصال 
۶۰ ــ۹ است.

شکل ۵۹   ــ۹ــ نام پايه هاى آى سى و شرح مختصر عملکرد هر پايه 

R2R1 R3 R4 HS M/B MDS OSC IN OSC
OUT

C3C4 C2 C1 DP
X

MUTE
TONE
OUT

Vss VDD

18 17 16 15 14 13 12 11 10

1 2 3 4 5 6 7 8 9

KS58006D
(DIP)

مجموعه 
ورودى هاى مربوط
 به صفحه کليد از 
ستون يک  تا چهار

(ستون ــ 
 (Column

پالس هاى 
خروجى 

شماره گيرى 
 Dial شده

Pulse
ايجاد سکوت 
در حالت پالس 
وقتى که ُتن 
ارسال نمى شود

در صورت انتخاب 
حالت ُتن؛ سيگنال 

مربوط به ُتن توليد و 
از اين پايه

 خارج مى  شود.

مجموعه ورودى هاى مربوط 
به صفحه کليد از سطر يک 

ROW = الى چهار سطر
ورودى

 نوسان ساز   
حالت قطع
 مخصوص

Make break  

انتخاب حالت
 پالس و ُتن

 Mode select   
  input

ضعيت  و تشخيص  نيکی  و لکتر ا کليد 
گوشی   ،ONحالت تشخيص  گوشی( کليد 
برداشته و حالت OFF، گوشی گذاشته شده)

 (HOOK SWitch)

سيم زمين 
تغذيه

خروجى 
نوسان  ساز

تغذيه خط
 تلفن وارسال
 پالس هاى
 شماره گيرى

شکل ۶۰ ــ۹ــ اتصال صفحه کليد به پايه هاى آى سى 

R2

R1

R3

R4

HS

M/B

MDS

OSC IN

OSC OUT

C3

C4

C2

C1

DP

X
MUTE

TONE
OUT

NC

NC

VssVDD

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

18

17

16

15

14

13

12

11

20

19

1 2 3
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K
S58006D

(SO
P)

اتصال ندارد

 اتصال صفحه کليد به پايه هاى 
آى سى

زمين تغذيه

فعاليت فوق برنامه 
سايت هاى  جمله  از  مختلف  منابع  به  مراجعه  با 
تلفن  شماره گير  آى سى  از  ديگرى   انواع  اينترنتى، 
الکترونيکى را مورد بررسى قرار دهيد و آنها را با يکديگر 

مقايسه کنيد. 

۱۲ ـ۹ ـ بخش پردازش سيگنال صحبت
در دستگاه تلفن، آى سى صوت بايد توانايى هاى زير را 

داشته باشد.
سيگنال  دريافت  و  ارسال  براى  کانالى  کردن  فراهم    

صحبت 
  تقويت سيگنال صحبت

  تأمين خود  شنوايى
  توانايى کار با ولتاژ خط تلفن و جلوگيرى از بارگذارى 

آن
  کامل کردن مسير براى ارسال سيگنال هاى شماره گيرى 

  اعمال بار ثابت به مدار
در  صحبت  سيگنال  پردازش  شبکٔه  ۶١ ــ  ۹  شکل  در 

بلوک دياگرام کلى دستگاه تلفن رسم شده است.
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شکل ۶١   ــ۹ ــ شبکۀ پردازش سيگنال صحبت در مدار بلوک دياگرام سيگنال

شکل ۶۳ ــ۹ ــ شکل ظاهرى آى سى 

شکل ۶۲ ــ۹ ــ يک نمونه مدار کامل پردازش سيگنال صحبت 

A۱ تقويت کننده اوليه ميکروفون
A۲ تقويت کننده نهايى ميکروفون

A۳ تقويت کننده متعادل کننده باياس ساير تقويت کننده ها 
A۴ تقويت  کننده صوت دريافتى از مخاطب

A۵ تقويت کننده سيگنال شماره گيرى
RE۱ تثبيت کننده ولتاژ داخلى 

RE۲ تثبيت کننده جريان براى جلوگيرى از بارگذارى

تثبيت کننده ولتاژ

سيگنال شماره گيرى از شماره گير

پالس

ُتن 

سيگنال Mute از مدار شماره گير

حالت شماره گيرى

خط ورودی

A1

A2

A5

A3

A4

MUTE

MUTE RE1

RE2

+V

T

P

R 1

C 4

R 2

R 3

R 4

R 7

R 5 R 6

C 1C 5

C 2

MIC

SPK

-V

14

15

16

13

1

2

3

4

10

11

12

5

6

7

8

9

17

18

۱ ـ۱۲ ـ۹ ـ بلوک دياگرام نمونه ای از آی سى  پردازش 
سيگنال صحبت     : در شکل ۶٢ ــ۹ يک نمونه آى سى پردازش سيگنال 
صحبت، مدار داخلى و عناصر خارجی  آن به صورت بلوکى نشان 

داده شده است.

مدار پردازش 
سيگنال

تأمين خود شنوايى  توانايى کار با ولتاژ 
خط تلفن و جلوگيرى از 

بارگذارى

کامل کردن مسير براى 
ارسال سيگنال هاى 

شماره گيرى

اعمال بار ثابت 
به مدار

اعمالى  که بايد در مدار 
پردازش سيگنال مکالمه 

اجرا شود

فراهم کردن کانال 
براى ارسال سيگنال 

صحبت

تقويت سيگنال 
صحبت

تلفن  در  صحبت  پردازش  آی سى  معرفى  ۲ ـ۱۲ ـ۹ ـ 
فنى  شمارٔه  به  صحبت  پردازش  آى سى  از  الکترونيکى  :  نمونه اى 
TEA۱۰۶۲  يا   KA۸۶۰۳ است. آى سى مطابق شکل هاى ۶۳ــ۹ 

داراى ۱۶ پايه است. 

Tip

Ring

شبکه 
شماره گيرى

فرستنده ميکروفون 

شبکه
 پردازش 
سيگنال 
صحبت

گوشى
 گيرنده

 کليد گوشى 
مربوط به ساير 

قسمت ها 
مدار زنگ

 کليد گوشى مربوط
 به مدار زنگ (گوشى 

روى دستگاه قرار دارد) 
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شکل ۶۴ ــ۹ ــ بلوک دياگرام داخلى آى سى

TX AMP
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9 8 14 15 3 16
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7
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2
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5

12

RX AMP
RXI

MFI

MIC
AMP

DTMF
AMP

INVERTER

ATTENUATOR

BIAS &
REFERENCE

AGC BAND
REF

MUTE VL

RDCTXGA2AGCVSTCSTGND

TXGA1

RXO

RXGA
RXI

MIC -

MIC +

MF

Vcc

ATTENUATOR ۱ــ
تضعيف کننده 

BIAS REFERENCE ۲ــ
ولتاژ مرجع

INVERTER ۳ ــ
    معکوس کننده 

BAND REFERENCE ۴ــ
مرجع مقايسه کننده

AGC AUTOMATIC ۵      ــ 
GAIN CONTROL

کنترل بهره اتوماتيک

تقويت بلندگو

تقويت بلندگو

تقويت ُتن
تقويت 
ميکروفون

تضعيف کنندهتقويت ُتن
تقويت 
ميکروفون

 KA۸۶۰۳ شکل ۶۵ ــ۹ ــ مشخصات پايه هاى آى سى

RDC

AGC

VST

Vcc

MUTE

MF

RXI

GND

VL

TXGA1

TXGA2

RXO

RXGA

MIC -

MIC +

CST

K
A

8603 12

13

14

11

1

2

3

4

9

10

5

6

7

8

15

16
کنترل کننده مقاومت

DC
کنترل 

بهره اتوماتيک
تثبيت کننده ولتاژ

خط تغذيه مربوط به 
رگوالتور داخلى

ورودى سيگنال 
Mute سکوت

DTMF سيگنال
ورودى تقويت کننده 

مربوط به سيگنال 
مخاطب براى بلندگو

اتصال مشترک 
شاسى يا زمين

قطب مثبت تغذيۀ 
مربوط به تقويت کنندۀ 
تنظيم بهرۀانتهايى ميکروفون

 تقويت کنندۀ  شمارۀ۱و۲ 
براى ميکروفون

خروجى گوشى
تنظيم بهره تقويت 

کنندۀ گوشى

تنظيم بهرۀ تقويت کنندۀ  
شمارۀ۱و۲ براى 

ميکروفون

مثبت و منفى 
ميکروفون

مثبت و منفى 
ميکروفون

تثبيت کنندۀ جريان 
جهت جلوگيرى از 

بارگذارى

۳ ـ۱۲ ـ۹ ـ بلوک دياگرام مدارهای داخلى آی سى 
به  آى سى  داخل  مدارهاى  دياگرام  بلوک  پردازش صحبت    : 

صورت شکل ۶۴ ــ۹ است. 

اختصار  به  آى سى  پايه  هر  عملکرد  ۶۵ ــ۹  شکل  در 
شرح داده شده است. 
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۱۳ ـ۹ ـ يک نمونه مدار عملى ساده برای مکالمه
ـ   ۹ نمونه اى از مدار ساده مکالمه را نشان مى دهد.  شکل ۶۶ ـ

شکل ۶٦ ــ۹ــ يک نمونه مدار سادۀ مکالمه 

مدار  نقشۀ  آزمون  هنگام 
به فراگير داده شود.

گوشى

ميکروفون

در اين مدار ولتاژ خط تلفن پس از يکسو سازى و عبور 
از ديود زنر DZ۱ روى ۱۲ ولت تثبيت مى شود. 

اين ولتاژ از طريق پائه ۱ آى سى قسمت هايى از مدار داخلى 
آى سى را تغذيه مى کند. 

ولتاژ ۱۲ ولت پس از عبور از R۹ به پائه ۱۳ آى سى اعمال 
مى  شود و تغذئه رگوالتور داخل آى سى را تأمين مى کند.

سيگنال صحبت شخص مخاطب از طريق مقاومت R۱  وارد 
پائه شمارٔه ۱۰ آى سى مى شود و پس از تقويت در تقويت کننده هاى 
RXAMP و خروجى از پائه شمارٔه۴ به گوشى دستگاه مى رسد. 

 مقاومت R۱ و خازن C۴ در پايه ۵ ميزان تقويت سيگنال را 
در گوشى تنظيم مى کنند. 

صداى توليد شده در ميکروفون از پايه ۶ و ۷ آى سى وارد 

تقويت کنندٔه Mic و TX AMP مى شود و پس از تقويت از طريق 
پائه ۱ به خط تلفن و به گوشى مخاطب مى رسد. 

و   R۱ مقاومت هاى  و   ۱۶ پائه  طريق  از  مدار   DC ولتاژ 
R۲ و R۴ و R۵ و R۶ (تقسيم و از طريق مدار داخلى IC) تثبيت 

مى شود. 
تنظيم بهرٔه تقويت کنندٔه ميکروفون از طريق پايه هاى ۲ و ۳ 

و مقاومت R۸ و خازن C۶ صورت مى گيرد. 
آى سى  به   ۱۲ پايه  طريق  از  (سکوت)   Mute سيگنال 

مى رسد. 
مدار Mute بخش گيرنده صدا را اتصال کوتاه مى کند تا از 
شنيدن صداى کليک جلوگيرى کند. اين صدا، به هنگام شماره گيری، 

با قطع و وصل کنتاکت ايجاد مى شود.
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هُلد    يا    خط  پشت  نگهدارندۀ  مدار  عملکرد  ۱۴ ـ۹ ـ 
(Hold)

مدار نگهدارندهٔ پشت خط يا مدار هُلد (hold) مدارى است 
که براى حفظ ارتباط در مدت زمان کوتاه و برقرارى مجدد ارتباط، 
مورد استفاده قرار مى گيرد. غالباً در مکالمات تلفنى شرايطى پيش 
يا  و  پرونده  کتاب،  داخل  در  جست جو  به  کننده  تلفن  که  مى آيد 
صحبت با فرد ديگرى نياز پيدا مى کند. در اين حالت الزم است 
ارتباط با مخاطب حفظ شود و پس از مدتى مجددًا مکالمه برقرار 
گردد. براى اين منظور از مدار هُلد (hold) استفاده مى کنند. در 

شکل ۶٧ ــ۹ عملکرد کليد هُلد (hold) نشان داده شده است. 

(HOLD) شکل ۶٧ ــ۹ ــ عملکرد کليد ُهلد

وقتى کليد ُهلد (HOLD) را 
مى زنيم بايد اعمال زير اجرا 

شود.

ميکروفون تلفن کننده   

قطع يا اتصال کوتاه 
شود 

توليد   (HOLD) ُهلد  مخصوص  سيگنال 
مى شود 

به طرف 
مرکز تلفن و 

مخاطب 

به طرف 
گوشى براى 
خود شنوايى 

با زدن يک کليد بايد مکالمه 
برقرار شود 

را   (hold) هُلد  مدار  دياگرام  بلوک  ۶٨ــ۹  شکل  در 
مشاهده مى کنيد. 

ورودى DC از خط 
تلفن

 سيگنال تقويت شده 
به طرف خط تلفن

مولد سيگنال
 (HOLD) ُهلد 

مدار تغيير 
شکل دهنده

مدار 
تقويت کننده

شکل ۶٨ ــ۹ ــ بلوک دياگرام مدار تقويت کننده و مدار تغيير شکل موج  

ُهلد  سيگنال  مولد  مدار  دياگرام  بلوک  ۱ ـ۱۴ ـ۹ ـ 
 (hold) ـ ۹ بلوک دياگرام مدار مولد هُلد (hold)  : در شکل ۶۹  ـ

رسم شده است. 
و  کم  فرکانس  نوسان ساز  مدار  بلوک  اين  داخل  در 
نوسان ساز فرکانس زياد وجود دارد. فرکانس موج مربعى ايجاد 
شده در محدودٔه ۴۰۰ تا ۱۴۰۰ هرتز تغيير مى کند و ملودى مناسبى 

براى سيگنال هُلد (hold) توليد مى شود.
يا   BT۶۶T(hold)هُلد سيگنال  مولد  آى سى  نمونه  يک 
 HUM۶۶ است در شکل ۷۰ ــ۹ نماى ظاهرى آى سى HUM۶۶

را مشاهده مى کنيد. 

    (HOLD) شکل ٦٩ ــ۹ ــ بلوک دياگرام مدار سيگنال ُهلد

خروجى سيگنال 
جمع کنندهمربعى با فرکانس متغير 

نوسان ساز فرکانس کم 

 نوسان ساز فرکانس زياد  

DC ورودى

 (HOLD) شکل ۷٠ ــ۹ ــ آى سى مولد سيگنال ُهلد
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۱۵ ـ۹ ـ مدار کامل تلفن الکترونيکى
و  الکترونيکى  تلفن  کامل  مدار  ۷١ ــ۹  شکل  در 
شده   ترسيم  خازن ها  و  مقاومت ها  نظير  نياز  مورد  عناصر 

شکل ۷۱ ــ۹ ــ نمونه اى از مدار کامل الکترونيکی

K 1

R 1

C 1

D 1

X 1

R 2

R 3

R 4

C 2

C 3C 4
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D 2

C 7
C 6

C 9C 8
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R 7 R 8
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R 14
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T P
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SW1B

MUTE

1 2 3
654
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* 0
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#
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صح

ال 
يگن

ش س
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ى پر
ى س

آ

حالت شماره گيرى
 (ُتن ــ پالس)

گير
اره 

شم
سى 

آى 

 زنگ

تثبيت کننده
 ولتاژ

بلندگوى پيزوالکتريک

صفحه کليد

 کليد گوشى 

کريستال پيزو
الکتريک

خروجى ُتن 

گيرنده 

مدار 
ايجاد 
پالس

کليد 
گوشى

ون
روف

ميک

اين قسمت مخصوص هنرجويان 
عالقه مند است و از آن سؤالى 

براى امتحان داده نمى شود.

نشان  هم  با  را  تلفن  داخل  آى سى هاى  ارتباط  که  است 
مى دهد.



١٩٧

۱۶ ـ۹ ـ مراحل برقراری ارتباط بين دو مخاطب
براى برقرارى ارتباط تلفنى بين دو نقطه الزم است، شش 
مرحله زير به ترتيب اجرا شود تا يک ارتباط کامل صورت گيرد. 
۱ ــ گوشى توسط تلفن کننده (کاربر)، به منظور شروع برقرارى 

ارتباط برداشته مى شود (شکل ۷۲ ــ۹). 

ـ   ۹  شکل ۷۲    ـ

 گوشى برداشته مى شود

ارتباط  تلفن  خط  طريق  از  تلفن  دستگاه  و  مرکز  بين  ۲ ــ 
مى شود  ارسال  مرکز  طرف  از  آزاد  بوق  سيگنال  و  برقرارگردد 

(شکل ۷۳ ــ۹). 

۳ ــ با فشار دادن دکمٔه شماره گيرى روى دستگاه تلفن، بوق 
آزاد قطع و پالس هاى شماره گيرى ارسال مى گردد تا در مرکز، مسير 

ارتباط بين مخاطب و تلفن کننده باز شود (شکل ۷۴ ــ۹).

V

t

2.5 5 7.5 10

mS

شکل ۷۴ ــ۹ــ باز شدن مسير ارتباطى بين دو مخاطب

شکل ۷۳ ــ۹ــ ارسال بوق آزاد

مرکز تلفن ارسال بوق آزاد
دستگاه مولد بوق 

آزاد

شکل ۷۵ ــ۹ــ ارسال سيگنال زنگ

شکل ۷۷ ــ۹ــ شروع کار شماره انداز 

شکل ۷۶ ــ۹ ــ بازتاب سيگنال زنگ

مرکز تلفن   
فرمان بازتاب سيگنال 
زنگ  براى مخاطب

شماره  و  عالمت  ارسال 
مخاطب  خوردن  زنگ 

براى تلفن کننده

ارتباط با مخاطب 

ارسال پالس هاى شماره گيرى 
به طرف مرکز تلفن 

مدارهاى فرمان مرکز 
تلفن 

مرکز تلفن   

قطع 
سيگنال  
زنگ   

برقرارى 
ارتباط

۴ ــ پس از گرفتن آخرين شماره ارتباط با مخاطب برقرار مى شود 
و از طرف مرکز تلفن سيگنال زنگ ارسال مى شود (شکل۷۵ ــ۹). 

ارسال آخرين شماره
ارسال سيگنال زنگ

ارتباط با مخاطب 

مرکز تلفن   

۵   ــ هم زمان، سيگنال مخصوص که نشان دهنده برقرارى 
ارتباط و زنگ خوردن مخاطب است از طرف مرکز تلفن به سوى 
تلفن کننده ارسال مى شود. اين سيگنال را «بازتاب زنگ» مى نامند 

(شکل ۷۶ ــ۹).

۶ــ با شنيدن صداى زنگ، مخاطب گوشى را برمى دارد 
برقرار  نفر  دو  بين  ارتباط  زنگ،  سيگنال  شدن  قطع  با  هم زمان  و 
مى شود. در اين مرحله مدار شماره انداز براى محاسبٔه پالس تلفن 

به کار مى افتد (شکل ۷۷ ــ۹).

در  توليد ی  سيگنال های  برخى  مشخصات  ۱۷ ـ۹ ـ 
مرکز تلفن

براى برقرارى ارتباط،  سيگنال هاى مختلفى در مرکز تلفن 
توليد مى شود، برخى از اين سيگنال ها عبارت اند از:

داراى  سيگنال  آزاد   :اين  بوق  سيگنال  ۱ ـ۱۷ ـ۹ ـ 
طور  به  سيگنال  اين  است.  هرتز   ۴۴۰ تا   ۳۵۰ حدود  فرکانسى 
مى شود  ارسال  تلفن  مرکز  طرف  از  گوشى  برداشتن  از  پس  ممتد 

(شکل ۷٨ ــ۹).

شکل ۷۸ ــ۹ ــ بوق آزاد با زمان تناوب ۲/۲ تا ۲/۸ميلى ثانيه 
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ـ ۹ ــ مشخصات سيگنال اشغال خط شکل۷۹      ـ

۰/۵     ثانيه   روشن   ۰/۵  ثانيه   خاموش     ۰/۵  ثانيه  روشن

شکل ۸۰     ــ۹ ــ مشخصات سيگنال بازتاب زنگ 
۴ ثانيه خاموش                    ۲ثانيه روشن 

۲ ـ۱۷ ـ۹ـ سيگنال اشغال تلفن و اشغال خط شهری    : 
اين سيگنال داراى فرکانس۴۸۰تا۶۲۰ هرتز است. 

روشن  ۰/۵ثانيه  و  خاموش  ۰/۵ثانيه  حدود  سيگنال  اين 
است (شکل  ۷۹ــ ۹). 

داراى  سيگنال  زنگ  : اين  بازتاب  سيگنال  ۳ ـ۱۷ ـ۹ ـ 
مدت ۲  آزاد) و به  بوق  هرتز است (مشابه   ۴۸۰ تا   ۴۴۰ فرکانس 

ثانيه روشن و ۴ ثانيه خاموش است.
در  سيگنال  اين  بودن  خاموش  و  روشن  زمان  و  فرکانس 

سيستم هاى مختلف فرق مى کند (شکل ۸۰    ــ۹). 

۱۸ ـ۹ ـ الگوی پرسش
را  الکترونيکى  تلفن  دستگاه  يک  مختلف  ـ      مدارهاى  ۱ ـ

فقط نام ببريد. 
 DC ولتاژ  اين  آيا  است؟  ولت  چند  تلفن  خط  ۲ ــ     ولتاژ 

است يا AC؟ 
۳ ــ   کليد هوک (hook) چه عملى را انجام مى دهد؟ توضيح 

دهيد. 
رسم  را  تلفن  مرکز  از  ارسالى  زنگ  سيگنال  ۴ ــ   شکل 

کنيد. دامنٔه پيک تا پيک سيگنال چه قدر است؟ 
مدارهايى  چه   KA۲۴۱۱ آى سى  داخل  ۵      ــ    در 

وجود دارند؟ 
پيش  عدد  هر  براى  پالس  روش  به  شماره گيرى  ۶      ــ   در 

شماره ۰۱۲۱ چند پالس به مرکز تلفن ارسال مى شود؟ 
کليد  صفحه  در  را   * و   # کليدهاى  از  يک  هر  ۷ ــ     کار 

شرح دهيد. 
۸      ــ    مزاياى استفاده از روش تُن را بنويسيد.

۹ ــ    فرکانس ايجاد شده توسط مولد پالس ساعت اصلى 
در تلفن چند مگا هرتز است؟ 

ـ     وظايف کنترل کننده سيستم در تلفن الکترونيکى را  ۱۰ ـ
شرح دهيد. 

 KS۵۸۰۰۶ ۱۱ ــ      کار پايه هاى ۸، ۹، ۱۰، ۱۱، ۱۳ آى سى
را به اختصار شرح دهيد. 

۱۲ ــ    کار پايه هاى ۴ و ۶ و ۷ و ۹ و ۱۲ و ۱۳ آى سى 
KA۸۶۰۳ را به اختصار شرح دهيد. 

۱۳ ــ   سيگنال بوق آزاد داراى چه فرکانسى است؟ 
است؟  فرکانسى  چه  داراى  زنگ  بازتاب  ۱۴ ــ    سيگنال 

مشخصات آن را توضيح دهيد. 
کامل کردنی 

هر  دادن  نشان  برای  تُن  روش  به  شماره گيری  در  ١٥ــ 
اختصار  به  روش  اين  می شود،  استفاده  ترکيب ………  از  رقم 

……… ناميده می شود. 
صحيح يا غلط 

١٦ــ در شماره گيری به روش تُن امکان بروز اشتباه کم 
است ولی سرعت شماره گيری پايين می آيد. 

صحيح          غلط 
چهارگزينه ای 

١٧ــ در مورد سيگنال اشغال تلفن و اشغال خط شهری 
کدام گزينه صحيح است؟ 

١) به طور ممتد از مرکز تلفن ارسال می شود. 
٢) ۰/۵ ثانيه خاموش و ۰/۵ ثانيه روشن است. 

٣) ٢ ثانيه روشن و ٤ثانيه خاموش است. 
٤) ٤ ثانيه روشن و ٢ ثانيه خاموش است. 
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۱۹ ـ۹ ـ سيستم سازماندهى و سوئيچينگ مرکز تلفن 
PSTN

 (Public  Switched  Telephone Network) مخفف کلمات PSTN

است که «شبکٔه عمومى تلفن» ناميده مى شود. کليه اتصال ها و امکانات 
تلفن شهرى و بين شهرى مجموعٔه PSTN را تشکيل مى دهند. شکل 

۸١ ــ۹ شکل ساده اى از عملکرد PSTN را نشان مى دهد. 

PSTN

PSTN شکل ۸١     ــ۹ ــ عملکرد ساده اى از شبکۀ

شکل ۸٣     ــ۹ ــ ارتباط تلفن با مراکز تلفن محلى   

شکل ۸۲    ــ۹  شبکٔه کلى PSTN را که شامل مراکز تلفن 
محلى، شهرى و راه دور است، نشان مى دهد. 

(دفتر مرکزى)

مرکز تلفن راه دور

مشترک 

مشترک 

سيم کارير اصلى

سيم اصلى
مسير ارتباط

        دفاتر مرکزى

Central Office (CO)سيم اصلى
دفتر مرکزى

 PSTN شکل ۸٢     ــ۹ ــ شبکۀ کلى

به سمت ساير مراکز (راه دور) 

مرکز تلفن محلى

مرکزتلفن شهرى

مرکز تلفن راه دور

  : Central Office (CO )۱ ـ۱۹ ـ۹ ـ مرکزتلفن محلى
هر تلفن که در محلى قرار دارد توسط يک جفت سيم مسى به مرکز 

تلفن وصل مى شود اين مرکز، مرکز تلفن محلى يا CO نام دارد. 
مرکز تلفن محلى کلئه عمليات مربوط به برقرارى و يا قطع ارتباط 

بين تلفن هاى محلى را اجرا مى  کند. 
چنانچه ارتباط تلفنى در يک مرکز تلفن محلى صورت گيرد 

مکالمه را مکالمٔه محلى (locall call) مى نامند. 
در شماره گيرى، هر مرکز تلفن محلى در شهرهاى بزرگى 
مراکز به  نظير تهران با يک عدد ۴ رقمى مشخص مى شود. مثالً 
شماره ۸۸۴۵ يا ۶۶۰۱ هر يک مربوط به منطقٔه خاصى از يک 

شهرند. 
تلفن  مرکزى  دفتر  با  را  منازل  تلفن  ارتباط  شکل۸٣  ــ۹ 

را ه دور نشان مى دهد. 

 :Toll Center (TC)۲ ـ۱۹ ـ۹ ـ مرکز تلفن شهری
اگر شمارٔه تلفنى را بگيريم که تحت کنترل مرکز تلفن محل ديگرى 
قرار دارد، بايد مرکز تلفن محلى تماس گيرنده با مرکز تلفن محلى 
تلفن  مراکز  اين  وصل  و  قطع  کنترل  کند،  برقرار  ارتباط  مخاطب 
 TC يا  شهرى  تلفن  مرکز  نام  به  مرکزى  توسط  يکديگر،  به  محلى 
صورت مى گيرد. به طورى که در شکل ۸۳  ــ۹ نشان داده شده 
و  اتصال  خطوط  توسط   (CO) محلى  تلفن  مرکز  چندين  است، 
وصل  و  قطع  و  دارند  اتصال  يکديگر  با   TC تلفن  مرکز  طريق  از 
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 TC ارتباط بين مبدأ و مقصد توسط سيستم کنترل واقع در مراکز
صورت مى گيرد. 

ـ مرکزتلفن راه دور ۳ ـ۱۹ ـ۹ 
Rgional Center(RC) :چنانچه ارتباط از طريق 

تلفن  مرکز  توسط  ارتباط  نباشد  امکان پذير  شهرى  تلفن  مراکز 
راه دور (RC) صورت مى پذيرد. مرکز تلفن راه دور، ارتباط 

بين مراکز تلفن شهرى را به عهده دارد. 

۲۰ ـ۹ ـ الگوی پرسش
۱ ــ PSTN مخفف چه کلماتى است؟ 

۲ ــ وظايف مرکز تلفن محلى را شرح دهيد. 
رسم  را   PSTN سيستم  يک  از  دياگرامى  بلوک  ۳ ــ 

کنيد. 
۴ ــ وظايف مرکز تلفن شهرى را توضيح دهيد. 

۵  ــ ارتباط بين مراکز تلفن شهرى به وسيله چه مرکزى 
انجام مى گيرد؟ 

کامل کردنی
ـ  کلئه اتصال ها و امکانات تلفن شهری و بين شهری  ٦ـ

مجموعه ای به نام ……… را تشکيل می دهند. 
صحيح يا غلط 

٧ــ کنترل قطع و وصل بين مراکز تلفن محلی به يک ديگر 
توسط مرکزی به نام مرکز تلفن شهری يا TC صورت می گيرد.           

صحيح             غلط  
چهارگزينه ای 

٨ ــ مراکز B ، A و C به ترتيب از راست به چپ چه 
نام دارد؟ 

 CO - RC - TC (٢                 RC - CO - TC (١
TC - CO - RC (٤                 RC - TC - CO (٣

A A

A
B

BB C

شکل ۸۴     ــ۹   

۲۱ ـ۹ ـ تلفن همراه
صحبت به هنگام راه رفتن در خيابان همواره از قابليت هاى 
بسيار لوکس به شمار مى آمد. از نظر بسيارى از مردم قابليت ارتباط 
از طريق تلفن هاى همراه موجب شده است که به آسانى بتوان با هر 
فردى در هر مکانى دسترسى داشت. در شکل ۸۵   ــ ۹ چند نمونه 

تلفن همراه نشان داده شده است.

شکل ۸٥     ــ۹ ــ چند نمونه تلفن همراه 

همراه  تلفن  تاريخچٔه  همراه   :  تلفن  تاريخچه   ۱ ـ۲۱ ـ۹ ـ 
به نوعى دستگاه راديو ــ تلفن ارتباط پيدامى  کند. نوعى دستگاه 
 (PSTN) راديو تلفن طراحى شد که امکان دسترسى به شبکٔه تلفن
را از طريق دستگاه هاى راديويى برقرار مى کرد. اين دستگاه ها بر 

روى اتومبيل نصب مى شدند. 
کار  بى سيم  تلفن هاى  مانند  مزبور  دستگاه هاى  اصل  در 
و  داشت  قرار  اتومبيل  درون  در  حمل  قابل  بخش  و  مى کردند 
خود  اطراف  در  را  ثابت  بخش هاى  از  زيادى  تعداد  مى توانست 

پوشش دهد. 
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ارتباط هر يک از کاربران از طريق فرکانس يا کانال متفاوتى 
صورت مى گرفت. 

مرکز تلفن بى سيم در وسط محدودٔه راديويى قرار داشت. 
عواملى تکنولوژى راديو تلفن را محدود مى کرد. 

فرکانسى)  (محدوده  راديويى  کانال  هاى  تعداد  اين که  يکى 
مورد نياز براى اين کار بسيار زياد بود يعنى باند استاندارد آن بايد 
بيش از ۲۰۰۰ کانال را پوشش مى داد هر چند اين تعداد کانال به 
نظر زياد مى آمد، اما براى افراد زيادى که تقاضاى چنين خدماتى 

را داشتند، کافى نبود. 
ديگر اين که اين خدمات به صورت مرکز به مرکز بود يعنى 
وقتى کاربرى در يک مرکز عضو مى شد فقط مى توانست از همان 

مرکز خدمات دريافت کند. 
برد هر مرکز نيز بسته به امکانات بخش ارائه دهندٔه خدمات 

محدود بود. 
سيستم  در  همراه  :  تلفن  سلولى  ساختار  ـ   ۲ ـ۲۱ ـ۹ 
کوچک ترى  نسبتاً  ناحيه هاى  به  را  جغرافيايى  ناحيه هاى  سلولى، 
تقسيم مى کنند که ناحيه هاى کوچک سلول ناميده مى شوند. شکل  

۸۶  ــ۹ سلول ها را در ناحيه هاى مختلف نشان مى دهد. 

Toll Office

Local Office

Mobile
Telecommunications
Switching Office

Directional
Pattern Of One
Cell Site

Wire Line Carrier or
Non-Wireline Carrier

شکل ۸۶     ــ۹ ــ ناحيه هاى جغرافيايى به چندين سلول تقسيم مى شوند. 

شکل ۸۷     ــ۹ ــ ارتباط MTSO با ساير مراکز 

در مرکز يا نقطٔه مناسب ديگرى در اطراف سلول ها،  سيستم 
راديويى قرار دارد که با  استفاده  از دستگاه  هـاى  الکترونيکى و کامپيوترى 

قطع و وصل تلفن همراه  کنترل مــى شوند و هر سلول  را به  ادارهٔ 
  MobileTelecommunication Switching Office(MTSO )
ساير  مراکز  با  را   MTSO مى کند.  شکل۸۷    ــ   ۹ارتباط  وصل 

نشان  مى دهد. 

چندين  حد  در  ناحيه اى  فقط  کوچک  بسيار  سلول  هر 
 MTSO با  مستقيم  طور  به  کاربران  مى دهد.  پوشش  را  کيلومتر 
ايستگاه  نزديک ترين  طريق  ارتباط از  اين  بلکه  نيستند  ارتباط  در 

سلولى صورت مى پذيرد. 
هر مرکز، به MTSO ناحيه اى متصل مى شود. به اين ترتيب 
مى توان شبکه اى از ايستگاه هاى راديويى مستقل و متعدد را در 

محدودٔه وسيع ايجاد کرد. 
سلول ها   :  کانال بين  توزيع  معمول  روش  ۳ ـ۲۱ ـ۹ ـ 
در روش سلولى به هر سلول منفرد تعدادى کانال (فرکانس) تعلق 

مى گيرد.شکل ۸۸    ــ ۹ هر سلول و مرکز آن را نشان مى دهد.

شکل ۸۸     ــ۹ ــ نمايى از هر سلول و مرکز آن 
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شکل ۸۹  ــ۹ ــ تقسيم سلولى ناحيه ها 

شکل ۹۰ــ۹ ــ نمونه اى از روش معمول توزيع کانال ها بين سلول ها 

شکل ۹۱ ــ۹ ــ نمودار بلوکى تلفن همراه 

 بخش راديويىبخش صوتى

ميکروفون

آنتن
بلندگو

    بخش کنترل / ديجيتال 

 مثالً در باند فرکانسى Fcc در اياالت متحده مى توان ۶۶۶ 
کانال ايجاد نمود. هر سلول مى تواند ۴۵ ارتباط دو طرفٔه کامل را 
برقرار کند. هر مکالمٔه دو طرفه به دو کانال (يا فرکانس) احتياج 
دارد. لذا هر سلول مى تواند تا ۹۰ کانال از ۶۶۶ کانال را مورد 

استفاده قرار دهد. 
سلول هاى مجاور مجموعه  ديگرى از فرکانس  يا (کانال ها) را 
مورد استفاده قرار مى دهند. ولى سلول هاى غير مجاور مى توانند 

دوباره از مجموعٔه کانال ها (فرکانس هاى) قبلى استفاده کنند. 
است  شده  کانال هاى۹۰ــ۱استفاده  از   (۱) ناحيه  در  مثالً 

(شکل۸۹  ــ۹).

F1
F2

F1

F3

F2
F1

F3
F4

يک سلول منفرد 

ناحيۀ ۱ناحيۀ ۲

Ch
541-630

Ch
1-90

Ch
91-180

Ch
181-270

Ch
271-360

Ch
1-90

Ch
450-541

Ch
450-541

Ch
181-270

Ch
541-630

Ch
271-360

در اين حالت هيچ يک از سلول هاى مجاور ناحيه (۱) نبايد 
از اين کانال ها استفاده کنند، زيرا در اين حالت ممکن است تداخل 
ايجاد شود، لذا سلول هاى مجاور بايد از ساير کانال هاى موجود 
در باند استفاده کنند. در شکل ۹۰ ــ۹ نمونه اى از روش معمول 

توزيع کانال ها در بين سلول ها نشان داده شده است. 

وقتى کاربرى با برداشتن تلفن همراه، خدمات  مربوطه را 
درخواست مى کند، نزديک ترين سلول سيگنال ارسالى از تلفن را 
دريافت مى کند و دو کانال را براى برقرارى ارتباط به آن اختصاص 

مى دهد. 
انتخاب کانال به صورت کامالً خودکار انجام مى شود. 

بعد از برقرارى ارتباط دو طرفٔه کامل، MTSO خط تلفنى را 
در مرکز تلفن محلى خود باز مى کند و بوق آزاد شنيده مى شود. 

ـ  ۹ ـ ساختمان تلفن همراه  ۲۲
نيست  شکى  همراه    :    تلفن  دياگرام  بلوک  ۱ ـ۲۲ ـ۹ ـ 
که تلفن همراه پيچيده ترين و قدرتمندترين وسيلٔه ارتباطى به شمار 
مى آيد. به طور کلى مى توان تلفن همراه را به سه قسمت مجزا تقسيم 
 (AF) بخش صوتى ،(RF) کرد، که عبارت اند از: بخش راديويى
قسمت هاى  ۹۱ ــ۹  شکل  در   .(CPU) ديجيتال  کنترل/  بخش  و 

مختلف تلفن همراه نشان داده شده است. 

۲ ـ۲۲ ـ۹ ـ بخش راديويى    : بخش راديويى تمام سيگنال هاى 
ورودى و خروجى تلفن همراه را کنترل مى کند. اين بخش در شکل 
است   Duplexer نوعى  به  آنتن  است.  شده  داده  نشان  ۹۲ ــ۹ 
عمل  فرستنده  و  گيرنده  عنوان  به  می تواند  موبايل  گوشى  يعنى 
و  فيلتر  راديويى  گيرندٔه  مدار  توسط  دريافتى  سيگنال هاى  کند. 
ِدمدوله مى شوند. خروجى بخش راديويى به بخش صوتى مى رود. 
هر چند که در گيرنده هاى راديويى سنتى از تنظيم فرکانس دستى 
براى تنظيم کانال مورد نظر استفاده مى شد، اما تلفن هاى همراه از 
نوعى سينتى سايزر دقيق استفاده مى کنند و با کمک آن مى توانند 
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به طور دقيق بر روى هر يک از ۶۶۶ کانال تنظيم شوند. در هــر 
تعيين  ديجيتال  کنترل/  بخش  تــوسط  شده  انتخاب  کانـال  لحظه 
مى شود. با حرکت تلفن همراه از سلولى به سلول ديگر، فرکانس هاى 
ارسال و دريافت بر روى کانال هاى قابل دريافت در سلول جديد 
تنظيم مى شود. به هنگامى که گوشى موبايل به عنوان فرستنده عمل 
مى کند. سيگنال صحبت از بخش AF و سيگنال داده ها از بخش 
کنترل/ ديجيتال به مدار فرستندٔه راديويى فرستاده مى شوند.  در 
اين قسمت، سيگنال ها روى موج حامل مناسبى سوار مى شوند و 
بعد از فيلتر و تقويت شدن به آنتن اعمال مى شوند. فرکانس موج 

حامل بسته به سلولى که با آن کار مى کنيد تعيين مى گردد. 

شکل ۹۲ ــ۹ ــ نمودار بلوکى بخش راديويى تلفن همراه 

انشعاب دهنده

سيگنال راديويى 
مدار گيرنده

سيگنال نوسان سازمحلى

سينتى سايزر مولد 
فرکانس کانال ها

سيگنال  حامل

ها  ل  نا کا پوشش   
وانتخاب سيگنال ها 
ل  کنتر بخش  ز  ا

ديجيتال
مدار فرستندۀ 

راديويى

آنتن

سيگنال صحبت از 
بخش صوتى

سيگنال داده ها براى 
بخش کنترل ديجيتال

يک  از  معموالً  حامل،  فرکانس    موج  سينتى سايزر  مدار 
سينتى سايزر  با  همراه  که  است  شده  تشکيل  پايه  ساز  نوسان  
مى کند.  کار  ارسالى  فـرکانس  ساز  نوسان   و  دريافتى  فـرکانس 
از  را  سيگنال هـاى کنترل کننده  دريافتى  فـرکانس  سايزر  سينتى 
فـرکانس  آن  بـا  متناسب  ولتاژى  و  دريافت  کنترل/ديجيتال  بخش 
ايـجـاد مــى کنـد. نـوعـى نـوسـان    سـاز قــابـل کـنترل بــا ولـتاژ
به  را  مزبور  Voltage Control Oscillator (VCOولتاژ   )
سيگنالى نوسان کننده تبديل مى کند. مدار مشابهى نيز براى مولد 
موج حامل فرستنده وجود دارد.سيگنال هاى ديجيتالى قابل کنترل 
توسط بخش کنترل/  ديجيتال ايجاد مى شود و ولتاژى متناسب با 
فرکانس مورد نظر را ايجاد مى کنند. اين ولتاژ VCO را راه اندازى 

مى کند و فرکانس نوسان ساز را به جود مى آورد. 
 (IF) ۳ ـ۲۲ ـ۹ ـ بخش صوتى   :بخش صوتى سيگنال ميانى
را (که از سيگنال راديويى به دست آمده است) به سيگنال صوتى 
طريق  از  مى توان  را  شده  ايجاد  صوتى  سيگنال  مى کند.  تبديل 
شکل  در  بخش  اين  بلوکى  نمودار  شنيد.  همراه  تلفن  بلندگوى 

۹۳ ــ۹ نشان داده شده است. 
دارد،  وجود  نيز  ديگرى  (بلندگوى)  گيرندٔه  مواقع  اغلب 
و  زنگ  سيگنال  هشدار دهنده  (مانند  سيگنال هاى  ايجاد  براى  که 
سيگنال هاى شماره گيرى DTMF) مورد استفاده قرار مى گيرد. 

شکل ۹۳ ــ۹ ــ بخش صوتى تلفن هاى همراه 

بلندگو

 زنگ (بلندگوى پيزوالکتريک) 

ديجيتال  کنترل/  بخش  از  کنترل  هاى  سيگنال 
ديجيتال کنترل/  بخش  از  داده ها  هاى  سيگنال 
ديجيتال کنترل/  بخش  از   DTMF سيگنال هاى 

سيگنال هاى ميانى (IF)دريافت شده از
 بخش راديويى

بخش  به  شده  ارسال  صوتى  سيگنال هاى 
راديويى 

مدار فرستندۀ صوتى 
فيلترها و تقويت کننده هاى 

صوتى

مدار فرستندۀ صوتى 
فيلترها و تقويت کننده هاى 

صوتى
ميکروفون

 (IF)   سيگنال فرکانس    ميانى
براى بخش صوتى
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تُن هاى شماره گيرى DTMF و سيگنال صحبت به دست 
آمده از ميکروفون، بعد از فيلتر شدن، با يکديگر مخلوط و براى 
مدوالسيون به بخش سيگنال هاى راديويى اعمال مى شود. همراه 
مودم  از  آمده  دست  به  کنترلى  سيگنال هاى  سيگنال هـا،  اين  با 
بـخش کنترل / ديجيتال نيز ارسال مـى شوند. بـخشى از سيگنال 
صحبت ارسال شده به عنوان «صداى فرعى» (بازگشتى) به گيرنده 
بــازگردانده مى شود.  عملکرد بخش هاى فرستنده (ميکروفون) و 
گـيرنــدٔه (بلندگـوى) صوتــى تحت کنترل مستقيم بخش کنترل/

ديجيتال است. 
در  که  کنترل/ديجيتال  :همان طور  بخش  ۴ ـ۲۲ ـ۹ ـ 
نمودار بلوکى شکل ۹۴ ــ۹ مشاهده مى کنيد، بخش کنترل / ديجيتال 
ديجيتال   / کنترل  بخش  است.  همراه  تلفن  در  قسمت  اصلى ترين 
معادل معمارى داخلى کامپيوتر است که پردازندٔه اصلی تلفن همراه 
را براساس دستورهاى ثابت (که برنامه ناميده مى شود) راه اندازى 

مى کند. اين برنامه در نوعى حافظٔه دائمى (ROM) قرار دارد. 

شکل ۹۴ ــ۹ ــ بخش کنترل/ ديجيتال تلفن همراه 

1 2 3
654

7
0
8 9

EEPROM

PROM

RAM

DTMF

سيگنال هاى داده ها 
از بخش صوتى 

راه اندازنمايشگر 
کريستال مايع 

نمايشگر کريستال 
مايع 

آى سى کنترل گر 
تلفن همراه 
 (ASIC)

مولد ُتن هاى

سيگنال هاى DTMF به سمت 
بخش صوتى

پردازنده
گذرگاه 
کنترل

 گذرگاه آدرس
گذرگاه داده ها

سيگنال هاى کنترل به 
سمت بخش راديويى
سمت بخش صوتى سيگنال هاى کنترل به 

مودم
صفحه کليد

سيگنال هاى داده ها به 
سمت بخش صوتى

نوعى حافظٔه موقت (RAM) نيز براى نگهدارى پارامترهاى 
موقت (مانند کانال فعلى، تنظيم توان فرستنده و غيره) مورد استفاده 
قرار مى  گيرد. عالوه بر اين، در زمان اجراى برنامه  حافظٔه موقت 
براى نگهدارى نتيجٔه مقايسه هاى منطقى و محاسبه هاى رياضى نيز 

مورد استفاده قرار مى گيرد. 
هم چنين نوعى حافظٔه پايدار قابل پاک   شدن (EPROM) نيز 
بـراى نـگـه   دارى اطالعات منحصر بــه فــرد هــر تلفن (مانند شمارهٔ خود 
تلفن همراه) مورد استفاده قرار مى گيرد. گاهى اين حافظٔه اختصاصى را 
NAM سرواژهٔ کلمات (Number Assignment Module) مى نامند. 

پردازنده به طور مستقيم بخش هاى صوتى، راديويى، و مولد سيگنال 
DTMF را کنترل مى کند.

از آن جا که تلفن همراه بخش فعال شبکٔه سلولى است، بايد 
در تماس دائم با شبکه باشد. بنابراين تلفن همراه عالوه بر سيگنال 
صحبت و سيگنال هاى شماره گيرى DTMF، بايد بتواند داده ها را 
نيز به مرکز سلول (و در نهايت به MTSO) ارسال و دريافت کند. 
براى اضافه کردن داده ها به سيگنال ارسالى از نوعى مودم استفاده 
مى شود. مودم مزبور براى تفسير داده ها و دستورهاى ارسال شده 

توسط شبکٔه سلولى نيز مورد استفاده قرار مى گيرد. 
پردازنده، عملکرد بخش «کنترلگر تلفن همراه» را نيز تحت 
آى سى  نوعى  معموالً  همراه»  تلفن  «کنترلگر  بخش  دارد.  کنترل 
سفارشى بسيار پيچيده است، که مسؤل ارتباط بين صفحٔه کليد 
مزبور هم چنين سينتى  نمايش تلفن همراه است. بخش  و صفحٔه 
سايزرهاى مولد فرکانس هاى دريافت و ارسال را در بخش راديويى 

تنظيم مى کند. 
معموالً نمايشگر نيز در تلفن همراه وجود دارد، که مواردى 
مانند شمارهٔ تلفن گرفته شده، موقعيت شبکه (مانند انتخاب، روشن، 
در حال استفاده، جست وجو خارج از سرويس و غيره)، را نشان 
دهد. از   آن جا که نمايشگرهاى کريستال مايع (و راه انداز مربوط 
به آن) توان مصرفى اندک و عمر طوالنى دارند، بهترين انتخاب 
براى اين مورد به شمار مى آيند. نمايشگر مزبور مى تواند اعداد و 

يا پيغام ها را تا ۱۶ کاراکتر نشان دهد. 
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۲۳ـ۹ـ الگوی پرسش
۱ــ ساختار سلولى تلفن همراه را توضيح دهيد.

۲ــ وظايف MTSO را شرح دهيد.
۳ــ در تقسيم بندى سلولى در باند فرکانسى FCC هر ناحيه 

به چند کانال تقسيم بندى مى شود؟
۴ــ بلوک دياگرام کلى تلفن همراه را رسم کنيد.

۵   ــ عمل مدوالسيون سيگنال صدا روى حامل، در کدام 
بخش تلفن همراه انجام مى شود؟

۶   ــ بخش کنترل/ ديجيتال چـه وظايـفـى را به عهده دارد؟
کنترل/ديجيتال  بخش  در  موجود  حافظه هاى   ۷ــانواع  

تلفن همراه را نام ببريد.
کامل کردنی 

٨  ــ MTSO اول کلمات انگليسی …..…… است. 
چهارگزينه ای 

٩ــ در بلوک دياگرام شکل ٩٥ــ٩ که مربوط به ساختمان 
بلوکی تلفن همراه است، بخش C چه نام دارد؟ 

١) بخش راديويی 
٢) بخش صوتی 

٣) بخش کنترل / ديجيتال 
٤) سينتی سايزر مولد فرکانس 

A B

C

آنتن
بلندگو

ميکروفون

شکل ۹۵ ــ۹ 

پيشرفت زيادى نمود و هر کشور، سيستم خاص خود را داشت. 
سيستم هاى کشورهاى مختلف از نظر عملکرد و تجهيزات با يکديگر 
سازگار نبودند، در نتيجه تجهيزات موبايل فقط در محدودٔه يک 
کشور به درستى پاسخ مى داد. اين امر بازار محدودى را براى هر 

نوع تجهيزات ايجاد مى نمود که از نظر اقتصادى به صرفه نبود.
اين موضوع در سال ۱۹۸۲ در کنفرانس تلگراف و تلفن   اروپا   
Group Special Mobile(GSM)مطرح شد و گروهى با نام (CEPT )

به بررسى اين سيستم پرداختند.
اهداف اصلى اين گروه عبارت بود از:

  باال بردن کيفيت مکالمه
 کم کردن هزينه ها براى ترمينال ها و سرويس ها 

(International Roaming ) پشتيبانى رومينگ بين المللى 
 توانايى پشتيبانى از ترمينال هاى دستى
  پشتيبانى از سرويس ها و امکانات جديد

 سازگارى بين ISDNها
شبکٔه GSM برخالف سيستم هاى سلولى آنالوگ، سيستمى 
اجرا  ديجيتال  صورت  به  سيگنال ها  پردازش  و  است  ديجيتالى 

مى شود.
تنها  مى دهد  افزايش  را  کيفيت  و  کاهش  را  هزينه  امر  اين 

عيب سيستم ديجيتال اشغال پهناى باند بيشتر آن است.

GSM ۲۵ـ۹ـ سرويس های
پايه اى ترين سرويسى که GSM ارائه مى دهد سرويس مکالمه 

معمولى است.
و  شده  کد  ديجيتالى  به صورت  مکالمات  منظور  اين  براى 
از طريق شبکه GSM منتقل مى شوند. وظايف شبکه براى ارائه 

سرويس مکالمه را مى توان به اين صورت بيان نمود:
الف) مشخص کردن مشترک
ب) شناسايى موقعيت مشترک

ج) مسيردهى مکالمه
د) اطمينان از برقرارى ارتباط تا پايان مکالمه

هـ)  قطع مکالمه پس از اتمام آن

 Global System for Mobile ۲۴ـ۹ـ ساختار شبکه
(GSM) سيستم جهانى برای موبايل و عملکرد هر يک 

از اجزای آن
در اوايل دهٔه ۱۹۸۰ سيستم هاى سلولى آنالوگ در اروپا 
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GSM شکل ۹۶ــ۹ــ زيرسيستم هاى

و) محاسبه شارژ.
عالوه بر سرويس هاى اصلى، سرويس هاى تکميلى ديگرى 
نيز وجود دارد، اين سرويس هاى اضافى در صورت درخواست 
مشترکين در اختيار آن ها قرار مى گيرد. بعضى از اين سرويس ها 

عبارت اند از:
  سرويس انتقال مکالمه

  سرويس محدوديت بر روى مکالمات ورودى و خروجى
(Caller Identification ) سرويس شناسايى  

  سرويس انتظار مکالمه

 سرويس مکالمات چند نفره
(CUG ) سرويس انسداد تماس  

Close User Group
اين سرويس تماس از موبايل را فقط به شماره هايى خاص 

محدود مى کند اما همه مى توانند به موبايل زنگ بزنند.
 (Dual Numberring ) سرويس استفاده از دو شماره  
اين سرويس اجازه مى دهد مشترک با استفاده از يک گوشى از 

دو شماره مختلف استفاده کند.

ــه
ــع
ــال
طـ
ـــ
ی م

ـرا
بــ

GSM ۲۶ـ۹ـ ساختار
GSM از سه زير سيستم ( Subsystem) تشکيل 
زير  و   GSM ساختار  ۹۶ــ۹  شکل  در  است.  شده 

سيستم هاى آن نشان داده شده است.

 GSM شکل ۹۹ــ۹ــ يک نمونه گوشىشکل ۹۷ــ۹ــ زير سيستم هاى ساختار

شکل ۹۸ــ۹ــ يک نمونه سيم کارت

۱ـ۲۶ـ۹ـ  MS (Mobile Station):به مجموعٔه 
گوشى به همراه سيم کارت MS گويند. 

مشترک  موبايل  با  در اختيار داشتن  سيم کارت  و  گوشی 
می تواند با شبکه موبايل ارتباط   داشته   باشد. شکل ۹۸ــ۹ 

يک نمونه سيم کارت  را  نشان  می دهد.

در شکل ۹۹ــ۹ گوشى را مشاهده مى کنيد.
 GSM در شکل۹۷ــ۹ شکل ديگرى از زير سيستم هاى

رسم شده است.
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GSM و ارتباط آن با ساير بخش هاى شبکۀ BSS شکل ۱۰۰ــ۹ــ بخش هاى

    (Base Station Subsystems)۲ـ۲۶ـ۹ـ
BSS:  (زير سيستم هاى ايستگاه پايه) در بخش BSS از شبکٔه 

المان هاى  و  راديويى  بخش  گيرنده هاى  و  فرستنده ها   GSM
اجزاى  دارند.  قرار  گيرنده ها  و  فرستنده ها  اين  کنترل کننده 

تشکيل دهندهٔ BSS در شبکه GSM عبارت اند از:
(ايستگاه   (Base Transciever  Station) BTS  

پايه اى فرستنده گيرنده)
(ايستگاه   (Base Station Controller) BSC

کنترل پايه اى)
بلوکى  صورت  به  را   BSS بخش هاى  شکل۱۰۰ــ  ۹ 
و ارتباط آن را با ساير بلوک ها در يک سيستم GSM نشان 

مى دهد.

شبکه،  با  موبايل  مشترکين  ارتباط   :BTS وظايف 
مى شود.  انجام   BTS توسط  و  راديويى  کانال  طريق  از 
راديويى  گيرنده  ــ  فرستنده  چندين  شامل   BTS يک 
جهت  تجهيزاتى  و   (Radio Transmitter/Receiver )

پردازش سيگنال هاى ترافيکى و کنترلى است.
در شکل ۱۰۱ــ۹ يک ايستگاه BTS و بخش هاى آن را 

به صورت بلوکى مشاهده مى کنيد. 

ــه
ــع
ــال
طـ
ـــ
ی م

ـرا
بــ

BTS شکل ۱۰۱ــ۹ــ يک ايستگاه

مسيرکنترل (باس کنترل)

فرستنده
 FM/FSK

صدا
صدا

کنترل
کنترل

کانال کنترل زوج فرکانس
 گيرنده         

 FM/FSK 

آنتن منتشرکننده (فرستنده)

صداى
 ديجيتال
کنترل کننده

آنتن گيرنده

سايت آنتن موبايل

مرکز 
سوئيچينگ 

موبايل

راديويى  صوت 
FM به صورت
FSKمرکز

گيرنده 
جستجوکننده

کنترل

صدا
تقويت کننده 
صوت خروجى

به طرف ساير سلول ها

به طرف ساير سلول ها
تقويت کننده 
ميکروفون

به  شبکۀ
سوئيچينگ 
تلفن اصلى

دستگاه موبايلايستگاه پايه

زوج فرکانس کانال صوتى که براى يک موبايل تکى به کار مى رود.

ون
روف

ميک
دگو

بلن

را  آن  آنتن  و   BTS ايستگاه يک  نيز  ۱۰۲ــ۹  شکل 
 GSM شبکه  در   BTS وظايف  به طورکلى  مى دهد.  نشان 

عبارت اند از:
MS فراهم نمودن امکان دسترسى به شبکه براى 

ناحئه  در  فرکانس  دادن  اختصاص  نحؤه  کنترل    
تحت   پوشش

 اجراى عمليات پرش فرکانس
 اجراى عمليات کنترل توان ديناميکى

وظايف BSC: در شبکه GSM با توجه به سلولى بودِن 
ساختار آن و لزوم اختصاص دادن يک BTS به هر سايت، 

تعداد زيادى BTS براى پياده سازى شبکه موردنياز است.
بنابراين براى کاهش هزينه پياده سازى شبکه و هزينه هاى 
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شکل ۱۰۲ــ۹ــ ايستگاه BTS و آنتن آن

BSC با BTS شکل ۱۰۳ــ۹ــ نحوۀ ارتباط دستگاه هاى

سلول  دستگاه موبايل

در محدوده حوزه کار 
سرويس دهى

کنترل اطالعات 
موقعيت موبايل  

کنترل  مرکز سوئيچينگ

تلفن موبايل

BTS کنترل

BSC شکل ۱۰۴ــ۹ــ نمونه اى از جايگاه مدارهاى شبکه

 BSC توسط يک BTS نگه دارى سايت ها، مجموعٔه چندين
کنترل مى شوند.

ــه
ــع
ــال
طـ
ـــ
ی م

ـرا
بــ

کنترل  مرکز  به  را   BTS ارتباط نحؤه  ۱۰۳ــ۹  شکل 
راديويى BSC نشان مى دهد.

راديويى  گيرندٔه  و  فرستنده  يک  عنوان  به   BTS هر 
شناخته شده از طريق BSC به مرکز MSC متصل مى گردد.

 Mobile Switch Center موبايل  سوئيچ  مرکز   MSC
با  يا  بى سيم  صورت  به  مى تواند  مراکز  اين  بين  ارتباط  دارد.  نام 

سيم باشد.
مهم ترين وظايف در نظر گرفته شده براى BSC به شرح 

زير است.
  اختصاص دادن کانال براى برقرارى مکالمه.

کيفيت  کردن  مانيتور  با  مکالمه  انجام  بر  نظارت    
مکالمه.

 کنترل توان سيگنال که توسط BTS و MS ارسال 
مى شوند.

در  سلول ها  بين  مشترک  تبادل  عمليات  اجراى   
.(hand over) صورت نياز

hand over زمانى صورت مى گيرد که مشترک سيار از 
محدودٔه يک سلول خارج مى شود در اين صورت به مشترک 
که  کانالى  و  مى شود  داده  جديد  راديويى  فرکانس  کانال  يک 
مورد استفاده آن قرار داشت آماده  اختصاص دادن به  قبالً 

مشترک جديد مى شود.
مدارهاى واحدهاى مختلف نظير BSC در قفسه هاى 
قرار  ۱۰۴ــ۹  شکل  مطابق  مختلف   (Rack (راک  کشويى 

دارند.
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ـ بـخـش  ۳ـ۲۶ـ  ۹
Network  Switching Subsystem (NSS): (زير 

در   NSS بخش تشکيل دهنده  اجزاى  سوئيچ)  شبکه  سيستم 
شبکٔه GSM(مرکز سوئيچ موبايل) عبارت اند از:

الف) Mobile Switching Center : MSC (مرکز 
سوئيچينگ  عمليات  اجراى  مرکز   MSC موبايل).  سوئيچ 
در شبکٔه موبايل است. وظايف مهم اين بخش عبارت اند از:

برقرارى  براى  سوئيچينگ  عمليات  اجراى    
مکالمات

  کنترل مکالمات
ISDN و PSTN ارتباط با شبکه هاى   

   مديريت حرکت مشترکين در شبکٔه راديويى
   مديريت اختصاص دادن منابع راديويى

بين   (hand over ) مشترک  تبادل  عمليات  کنترل    
BSCها 

   ذخيره سازى اطالعات شارژينگ و ارسال آن به مرکز 
صدور صورت حساب 

شکل ۱۰۵ــ۹ بخش MSC و اجزاى مرتبط با آن را 
نشان مى دهد.

ــه
ــع
ــال
طـ
ـــ
ی م

ـرا
بــ

شبکه تغيير داخلى

مرکز سوئيچينگ 
جابجايى

  حلقۀ محلی
  RBOCS  

MS شکل ۱۰۵ــ۹ــ اجزاى مرتبط با بخش

مشترکين.  اطالعات  نگه دارى  مرکز   :  VLR ب)۱ 
در کنار هر MSC يک بانک اطالعاتى براى ذخيرٔه اطالعات 
موقت مشترکين به نام VLR قرار مى گيرد. VLR عمل ذخيره 

و نگه دارى آخرين وضعيت مشترکين در شبکه است.
 GSM شبکٔه  اصلى  اطالعاتى  بانک   :  HLR ج)۲ 
است و در آن اطالعات تمام مشترکين شبکه به صورت دائم 

ذخيره مى شود. اين اطالعات عبارت اند از:
و   MSISDN ۳ شامل  مشترک  عضويت  اطالعات    
به  متعلق  که  رقمى   ۱۵ سريال  شماره  يک   IMSI) IMSI ۴؛ 
ديجيتالى  ويژه  شمارٔه   MSISDN و  است  کارت  سيم  يک 

شبکه موبايل)
  اطالعات مکانى مشترک شامل

 MSC/VLR Number؛
ی  ها يس  و سر ضعيت  و ت  عا طال ا   ( د
 AUC عمليات شناسايى هويت مشترک در:AUC  ۵،مشترک
اجرا مى شود. در اين مرکز سريال سيم کارت چک مى شود و 

مجاز يا غيرمجاز بودن سيم کارت معين مى شود.
   مرکز تشخيص هويت در کنار HLR قرار دارد.

 GSM شبکۀ  اطالعاتى  بانک   :  EIR  ۶  ( هـ 
شبکٔه  اطالعاتى  بانک   EIR :IMEI ذخيره سازى  براى 
GSM براى ذخيره سازى IMEI مربوط به گوشى هاى موبايل 
بودن  معتبر  تشخيص  مرکز   EIR است،  مجاز  و  استاندارد 
سه  گوشى ها  وضعيت  کنترل  جهت   EIR در  است.  گوشى 

ليست شکل مى گيرد.
با توجه به قرار گرفتن IMEI در يکى از اين ليست ها، 
سطح دسترسى به شبکه براى گوشى مورد نظر متفاوت خواهد 

بود اين سه ليست عبارت اند از:
White List ليست سفيد   

         HLR = Home Location Register ــVLR = Visitor Location Register                                   ۲ ــ1
MSIDN = Mobile Switching Integrated Services Digital Network Numberــ۳
 IMSI = International Mobile Simcard Identity ــ۴
EIR = Equipment Identify Register ــAUC = Authentication Center                                     6 ــ5



٢١٠

GSM شکل ۱۰۶ــ۹ــ کليۀ زير سيستم هاى يک شبکۀ

ــه
ــع
ــال
طـ
ـــ
ی م

ـرا
بــ

گوشى  با  باشد  داشته  قرار  ليست  اين  در   IMEI اگر
مربوطه مى توان به شبکه متصل شد.

Grey List ليست خاکسترى   
مشکالت  علت  به  موردنظر  گوشى  وضعيت  اين  در 

احتمالى تحت بررسى قرار دارد.
Black list ليست سياه   

 GSM گوشى مورد نظر اين ليست، مورد تأييد شبکٔه
امکان  صورت  اين  در  است،  شده  دزديده  اين که  يا  نبوده 

برقرارى ارتباط با شبکه وجود ندارد.
 Gate Way MSC : GMSC (و

GMSC مانند يک Gateway براى شبکٔه موبايل 
است.

انجام عمليات مسيريابى به سمت مقصد از ساير شبکه ها، 
با  ارتباط  يا  و  موبايل  شبکٔه  يک  به   ISDN يا  PSTN نظير
HLR جهت پيدا نمودن موقعيت يک مشترک بر عهده بخش 

GMSC است.
شبکٔه  يک  سيستم هاى  زير  کلئه  ۱۰۶ــ۹  شکل  در 

GSM و ارتباط آنها با يکديگر نشان داده شده است.

۲۷ـ۹ـ سيستم GSM در ايران
در ايران از دو نوع GSM استفاده مى شودGSM۹۰۰  و 
GSM۱۸۰۰ . قبل از بيان مشخصات سيستم GSM ايران به 

شرح برخى اصطالحات به کار رفته مى پردازيم.

فرکانس هاى  باال):  به  کردن  (متصل   Uplink   
ارسالى از موبايل به سمت ايستگاه ثابت را Uplink گويند.

 Downlink (متصل کردن به پايين): فرکانس هاى 
فرستاده شده از ايستگاه ثابت به موبايل را Downlink گويند. 
در شکل ۱۰۷ــ۹ ارتباط موبايل با آنتن BTS نشان داده شده 

است.

BTS شکل ۱۰۷ــ۹ــ ارتباط موبايل با آنتن

مضاعف):  (فرکانس   Duplex Frequency   
شود  اضافه   Uplink فرکانس به  بايد  که  را  فرکانسى  مقدار 
 Duplex Frequency آيد به دست   Downlink فرکانس تا 

گويند.
 Absolute Radio Frequency Channel   

:(ARFC) Number
ARFC به تعداد کاربرها (n)، که مورد استفاده قرار 

مى گيرد گويند. 
مشخصات GSM در ايران

GSM ايران داراى مشخصاتى به شرح جدول ۲ــ۹ 
است.
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GSM ۱۸۰۰ GSM ۹۰۰
Up Link (MHz) ۹۱۵ ــ ۱۷۸۵۸۹۰ ــ ۱۷۱۰ 
۹۶۰Down Link (MHz) ــ ۱۸۸۰۹۳۵ ــ ۱۸۰۵

۹۵۴۵Duplex Frequency
(MHz)

۳۷۴۱۲۴Carrier Number
۸۳۵(Km) شعاع سلولى

جدول ۲ــ۹ــ مشخصات GSM ايران

ــه
ــع
ــال
طـ
ـــ
ی م

ـرا
بــ

۲۸ـ۹ـ پخش با استفاده از ماهواره
چنانچه در پخش سيگنال هاى تلفنى از سيستم ماهواره 
ارسال  ماهواره  به  را  سيگنال  زمينى  ايستگاه  شود،  استفاده 
مى کند و سپس از طريق ماهواره، منطقه وسيعى تحت پوشش 
قرار مى گيرد. شکل ۱۰۸ــ۹ نشان مى دهد چگونه ماهواره ها، 
قرار  پوشش  تحت  زمين  کرٔه  روى  در  را  مختلف  سلول هاى 

داده اند.

شکل ۱۰۸ــ۹ــ ارتباط ماهواره ها با سلول ها

با  را  زمينى  ايستگاه  يک  ارتباط  ۱۰۹ــ۹  شکل 
ماهواره و ارتباط ماهواره را با گيرنده هاى مختلف نشان 

مى دهد.

شکل ۱۰۹ــ۹ــ ارتباط يک ايستگاه زمينى با ماهواره

۲۹ـ۹ـ الگوی پرسش
۱ــ اهداف اصلی گروه GSM را توضيح دهيد.

سرويس ارائه شده توسط شبکٔه GSM را  ۲ــ چهار نمونه 
توضيح دهيد.

کامل کردنی
 …………… انگليسی   کلمات  اول   GMS ۳ــ 

است.
صحيح يا غلط

کردن  مشخص   GSM سرويس های  از  بخشی  ۴ــ 
آن  اتمام  از  پس  مکالمه  قطع  مکالمه،  مسيردهی  مشترک، 

است.
صحيح             غلط 
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مخابرات نوين
هدف کلی

آموزش انواع مدوالسيون های منفصل و ديجيتال

فصل۱۰

هدف های رفتاری : در پايان اين فصل از فراگيرنده انتظار مى رود که :                                        زمان پيشنهادی   

             کل زمان اختصاص داده شده به فصل  : ۱۱ساعت آموزشی

و   (Discrete) منفصل   سيگنال   ،(Analog) پيوسته سيگنال  ۱ــ 
سيگنال ديجيتال (digital) را تعريف کند.... ..................ʹ۱۰

۲ــ تبديل سيگنال پيوسته (سيگنال آنالوگ) به سيگنال منفصل را 
شرح دهد....... .......................................ʹ۱۰

۳ــ مدوالسيون های منفصل PWM ،PAM(PDM) و PPM را 
توضيح دهد........................................ ....ʹ۱۵

تحليل  را  ديجيتال  سيگنال  به   PAM منفصل  سيگنال  تبديل  ۴ــ 
کند. .................................................ʹ۵۰
۵    ــ مدوالسيون پالسی کد شده PCM را شرح دهد........ʹ۲۰

۶    ــ نـرخ نـمـونـه بـرداری
(Sampling Frequency-Sampling Rate) را توضيح دهد.....ʹ۱۰
۷ــ مفهوم نرخ بيت (Bit Rate) را شرح دهد. ...........ʹ۱۰ 
۸    ــ مدوالسيون های ديجيتال PSK ،FSK ،ASK را شرح دهد. 
 ۱۰ʹ.................................................... 
۹ــ هدف استفاده از کنترل از راه دور را شرح دهد.......ʹ۱۰

۱۰ــ موارد کاربرد کنترل از راه دور در زمينه هاى مختلف صنعتى 
و خانگى را نام ببرد. .................................... ʹ۱۰

۱۱ــ انواع روش هاى کنترل از راه دور نظير، استفاده از برق شهر، 
امواج صوتى، امواج ماوراء صوت، امواج راديويى و امواج نورى را شرح 

دهد. .................................................ʹ۲۵
۱۲ــ محدودٔه فرکانسى مورد استفاده در انواع سيستم هاى کنترل از 
راه دور را شرح دهد. ......................................ʹ۵

۱۳ــ دليل استفاده از سيستم کنترل از راه دور مبتنى بر  امواج نورى 
مادون قرمز را توضيح دهد. ................................. ʹ۵

 (IR)  ۱۴ــ عناصر نيمه هادى پاسخ دهنده به نور نامرئى مادون قرمز
را شرح دهد. ........................................... ʹ۱۵

۱۵ــ بلوک دياگرام کلى فرستنده و گيرنده سيستم کنترل از راه دور 
IR را ترسيم کند. ....................................... ʹ۱۵
۱۶ــ ماهواره  را تعريف کند و مفهوم کلمه satellite را بيان کند. 
۱۰ʹ ..................................................... 

تاريخچٔه به وجود آمدن ماهواره و سير تکاملى آن را توضيح  ۱۷ــ 
دهد. ................................................. ʹ۱۵
۱۸ــ چگونگى پرتاب ماهواره را به فضا شرح دهد...... ...ʹ۲۵
۱۹ــ انواع ماهواره  را نام ببرد. ......................ʹ۱۰
۲۰ــ ماهواره هاى مخابراتى را شرح دهد. .............. ʹ۱۵
۲۱ــ ماهواره هاى ردياب را شرح دهد. ................ ʹ۱۵
۲۲ــ مفهوم GPS را بيان کند. ......................ʹ۱۰ 
۲۳ــ تاريخچٔه GPS را شرح دهد.  ...................ʹ۱۵
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۲۴ــ اجزاى تشکيل دهندهٔ GPS را نام ببرد.  .............ʹ۱۰
۲۵ــ بخش فضايى GPS را شرح دهد. ................ ʹ۲۰
۲۶ــ بخش کنترل GPS را شرح دهد. ................. ʹ۳۰
۲۷ــ بخش کاربران GPS را شرح دهد. ................ʹ۱۵ 
۲۸ــ چگونگى کار GPS را توضيح دهد. ..............ʹ۳۰
۲۹ــ کاربردهاى GPS را نام ببرد. ....................ʹ۱۰ 

مورد  اطالعات  بتواند  اينترنت  يا  و  نرم افزارها  از  استفاده  با  ۳۰ــ 
نياز خود را در زمينٔه مخابرات نوين کسب و تجارب خود را در اختيار ساير 
همکالسى ها قرار دهد. .......................................

محتوا،  و  شرايط  با  متناسب  آموزشى  اجراى  فرايند  در  ۳۱ــ 
آزمون هاى تشخيصى، تکوينى و پايانى را پاسخ دهد. ..................

۱ـ۱۰ـ مدوالسيون های پالس و ديجيتال
(Pulse and Digital modulation) 

۱ـ۱ـ۱۰ـ پيشگفتار: اگر سيگنال کرير (حامل) به صورت 
پالس (به صورت منفصل) باشد، در اين صورت مدوالسيون های 
پالسی شکل می گيرد. مدوالسيون های پالسی به دو دسته تقسيم 

می شوند.
الف) مدوالسيون های منفصل: مانند PPM، PAM و 
PWM (PDM) هستند که کاربردهای مخابراتی و صنعتی دارند، از 
کاربردهای مخابراتی می توان کاربرد PPM را در اندازه گيری های 
رادار نام برد. از کاربردهای صنعتی اين مدوالسيون می توان کنترل 

دور و سرعت موتور با روش های PWM را نام برد.
در  که   PCM مانند  ديجيتال:  مدوالسيون های  ب) 
سيستم های مخابره ديجيتال (مانند تلفنی، تصويری) به کار می رود. 
در PCM، پيام به صورت کدهای ديجيتالی منتقل می شود. برای 
مسافت های طوالنی تر از انواع ديگر مدوالسيون های ديجيتال مانند 
FSK، ASK و PSK استفاده می شود. در شکل ۱ــ۱۰ نمونه ای 

از موج حامل پالسی را با مشخصه های آن نشان داده ايم. 
E

TC

AC

2TCτ t

شکل ۱ــ۱۰ــ موج حامل پالسی

در اين  شده  ذکر  اصطالحات  بررسی  به  مبحث  اين  در 
پيش گفتار می پردازيم.

(پيوسته)      Analog:  اگر  آنالوگ  سيگنال  ۲ـ۱ـ۱۰ـ 
سخن  موقع  در  هوا  فشار  نوسانات  بيانگر  که  را  انسان  صداى 
گفتن است، بــه سيگنال الکتريکى تبديل کنيم موجى شبيه شکل 
يا  پيوسته  موج  يک  سيگنال،  اين  مى شود.  ايجاد  الف  ۲ــ۱۰ــ 
شکل  در  آنالوگ  سيگنال  از  ديگری  نمونه های  است:   آنالوگ 

۲ــ۱۰ــ ب و ج نشان داده شده است.

TC پريود حامل پالس 

C
C

F
T

=
1 فرکانس حامل پالس  

AC  دامنٔه حامل پالس
τ  عرض پالس

10mS 20mS 30mS 40mS 50mS 60mS 70mS0

0

1V

-1V
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-4V
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4V

الف) سيگنال پيوسته (آنالوگ)

شکل ۲ــ۱۰ــ نمونه های سيگنال آنالوگ

زمان 

 AC
تاژ 

 ول

(ولت)
V

t

سيگنال آنالوگ پيام

ج) نمونۀ ديگر سيگنال آنالوگ ب) سيگنال سينوسى (آنالوگ)

۴۵′
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۳ـ۱ـ۱۰ـ سيگنال منفصل (گسسته ـ Discrete) : اگر 
 (Sampling) نمونه برداری  پالسی  به صورت  آنالوگ  سيگنال  از 
کنيم، سيگنال منفصل به دست می آيد. اين نمونه برداری طبق شکل 
۳ــ۱۰در فواصل زمانی معين (Sampling Period) که زمان تناوب 

نمونه برداری ناميده می شود، صورت می گيرد.
حامل  سيگنال  پالس های  به وسيلٔه  نمونه برداری  عمل 
 (Ac) حامل  سيگنال  دامنٔه  حالت  اين  می گيرد. در  صورت 
تحت تأثير سيگنال پيام قرار می گيرد و متناسب با آن تغيير می کند. 
پالس   دامنٔه  شدٔه  مدوله  سيگنال  را  شده  حاصل  منفصل  سيگنال 

(Amplitude Modulation Pulse) يا PAM می نامند.
حامل  پيام،  آنالوگ  سيگنال  نمونه  يک  ۳ــ۱۰  شکل  در 

پالسی و سيگنال مدوله شدٔه PAM را مالحظه می کنيد.

PAM شکل ۳ــ۱۰ــ سيگنال پيام، حامل و سيگنال مدوله شدۀ

t (Sec)

V

t (Sec)

V

t (Sec)

V

PAM ج) سيگنال مدوله شدۀ

PAM شکل ۴ــ۱۰ــ نمونۀ ديگری از پيام و سيگنال

در شکل ۴ــ۱۰ نوع ديگری از پيام رامالحظه می کنيد که 
به صورت PAM در آمده است. در اين شکل پهنای پالس های 
 (Impulse) سوزنی  پالس های  آن  به  که  است  کم  بسيار  حامل 

می گويند.

 PCM ۴ـ۱ـ۱۰ـ مـد والسـيـون پـالسی کـد       شـده
 PAM اگر سيگنال منفصل :  (Code Modulation Pulse)

را با يک درجه بندی مشخص و تعريف شده به کدهای باينری 
تبديل کنيم مدوالسيون PCM شکل می گيرد. اين روش را 
کوآنتيزه کردن (Quantization) می نامند. در شکل ۵  ــ۱۰ 
 PAM سيگنال آنالوگ را مشاهده می کنيد که ابتدا به سيگنال
تبديل شده است. در مرحلٔه بعد سيگنال PAM را درجه بندی 
معادل آن را به دست آورده ايم. در اين مرحله  کرده ايم و کد 
سيگنال PAM به PCM تبديل شده است. کد استفاده شده 

در اين تبديل سه بيتی است.

شکل ۵  ــ۱۰ــ سيگنال آنالوگ و سيگنال PAM و PCM حاصل از آن

011 100 011 011 001 100
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4

نمونه برداری از پيام 
آنالوگ و تعيين دامنۀ 

(PAM) آن

تبديل نمونه ها به کد 
PCM باينری سه بيتی

آنالوگ

PAM

PCM

سيگنال آنالوگ 
پيام

الف) سيگنال آنالوگ پيام

ب) سيگنال حامل پالسی

t

t

Amplitude

Amplitude

Amplitude
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توجه داشته باشيد که عدد ۱۲۷ از نظر کميت معادل 
۱۲۷ ولت نيست، بلکه معادل بيشترين دامنه ای است که 

سيگنال آنالوگ دارد.

PAM شکل ۶  ــ۱۰ــ يک نمونه سيگنال

در تبديل عدد ۲۴+ به کد باينری، نتيجه به صورت 
۱۱۰۰۰ در می آيد که ۵ بيتی است. برای تبديل آن به کد ۷ 

بيتی، تعداد دو بيت «۰» در سمت چپ قرار داده ايم.

t

Amplitude

+127

+100

+075

+050

+025

000

-025

-050

-075

-100

-127

+24
+38

+48
+39

+26

-15

-80

-50

+52

+90 +88
+77

+127 +125
+110

دامنه

يک کد سه بيتى ۸ = ۲۳  حالت را نشان مى دهد. به عبارت 
ديگر دامنه انتخاب شده در ۸ سطح مختلف تقسيم بندى مى شود.

برداشته  نمونه  به  بايد  کردن،  مدرج  در  بيشتر  دقت  براى 
شده، مقادير صحيح بيشترى اختصاص داد. لذا تعداد بيت های 
با استفاده از کد ۷ بيتى ۱۲۸ = ۲۷   کوآنتينر، افزايش مى يابد.مثال  ً
حالت را مى توان نشان داد. در واقع ۱۲۸ سطح ولتاژ مختلف را 

مى توان انتخاب نمود.
در شکل ۶ــ۱۰ يک سيگنال PAM را مشاهده مى کنيد 
که به نمونه هاى برداشته شده سطوح بيشترى اختصاص داده شده 
است. همان طور که مشاهده می شود در ۱۵ نمونٔه برداشته شده از 
پيام، سطوح ولتاژ بين حداقل |۱۵| و حداکثر |۱۲۷| وجود دارد. 
به عبارت ديگر باالترين سطح ولتاژ اختصاص داده شده در شکل 

۶ــ۱۰، ۱۲۷ است که لزوماً بايد يک کُد باينری ۷ بيتی باشد.

مقادير صحيح اختصاص داده شده به کد معادل باينرى ۷ 
بيتى تبديل مى شود.

چون مقادير نمونه بردارى شده ممکن است مثبت يا منفى 
باشند، براى مقادير مثبت و منفى عالمتى در نظر مى گيرند. براى 
اين منظور بيت هشتمى را در سمت چپ کد ۷ بيتى قرار مى دهند تا 
در اين حالت مثبت يا منفی بودن دامنٔه نمونه برداری شده را تعيين 
کنند. اگر مقادير نمونه بردارى شده مثبت باشند از بيت ( ۰) و اگر 

منفى باشند از بيت ( ۱) در سمت چپ استفاده مى شود.
مثالً ۲۴+ در تبديل به کد باينرى به صورت ۰۰۱۱۰۰۰ که 

۷ بيتی است نشان داده می شود. 

با اين توضيح که چون ۲۴ عالمت مثبت دارد، يک صفر 
در سمت چپ بيت ها  قرار مى گيرد و به اين ترتيب ۲۴+  با کد ۸ 

بيتى به صورت۰۰۰۱۱۰۰۰ نشان داده مى شود.

مثال ۱ـ۱۰
عدد ۱۵-  را به صورت ۸ بيتى نشان دهيد.

-۱۵ =     ۱         ۰۰۰       ۱۱۱۱    
 ۱۵ باينری  معادل  عدد 

به صورت ۷ بيتی
بيت ۱ معرف 
عالمت منفی

در جدول ۱ــ۱۰ مقادير سيگنال کوآنتيزه را که به صورت 
کد ۷ بيتى همراه با بيت عالمت است، مشاهده مى کنيد.
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بيت عالمت 
۱-منفی
۰- مثبت

بيت عالمت 
۱= منفی
۰= مثبت

t

V

00 10 01 00
+24 ( 0 0 0 1 1 0 0 0 )

t 

V

00 01 10 01
+38 ( 0 0 1 0 0 1 1 0 )

t 

V

01 11 00 00
-48 ( 1 0 1 1 0 0 0 0 )

شکل ۷ــ۱۰ــ کدبندى ديجيتال

سيگنال ديجيتال برای عدد۴۸- سيگنال ديجيتال برای عدد ۲۴+ سيگنال ديجيتال برای عدد ۳۸+

 ،PAM شامل که   PCM فرايند چهار  ۸  ــ۱۰  شکل  در 
ديجيتال  به  ديجيتال  کدبندى  و  باينرى  کدبندى  کردن،  کوآنتيزه 

+127

-127

0 0 1 0 0 1 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0

+38 +24

Direction of transfer

P A M

است، نشان داده شده است.

PCM شکل ۸ ــ۱۰ــ چهار مرحلۀ فرايند

کوانتيزه کردن

نمونه ای از کد کوانتيزه 
شدۀ پيام

Sampling نمونه برداری
پيام آنالوگ

پالس حامل

جدول ۱  ــ۱۰

بعد از عمل کدبندی باينری، سيگنال ديجيتال به دست می آيد 
که در شکل ۷ــ۱۰ سه نمونه سيگنال ديجيتال برای اعدد ۲۴+، 
می کنيد،  مالحظه  که  همان طور  است.  شده  داده   -۴۸ و   +۳۸

معادل  ديجيتال  سيگنال  آمده،  به دست   PCM خروجی  سيگنال 
تعدادی از نمونه های برداشته شده از پيام است.
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دو پارامتر در يک دستگاه مبدل آنالوگ به ديجيتال 
مهم است.

۱ــ سرعت نمونه بردارى = تعداد نمونه هاى برداشته 
شده در يک ثانيه

(درجات)  مقادير  تعداد   = نمونه بردارى  دقت  ۲ــ 
مختلفى که مى توان به مقدار نمونهٔ برداشته شده اختصاص 

داد.

۵  ـ۱ـ۱۰ـ فاصله زمانى بيت Bit Interval : فاصلٔه 
زمانى بيت، زمان الزم براى ارسال يک بيت است.

شکل ۹ــ۱۰ يک نمونه سيگنال ديجيتالى و فاصلٔه زمانى 
يک بيت را نشان مى دهد.

شکل ۱۰   ــ۱۰ــ يک نمونه سيگنال ديجيتال با BPS برابر ۸     

t (Sec)

V

0.5 1

01 11 01 10

ولت

شکل ۹ــ۱۰ــ يک نمونه سيگنال ديجيتالى و فاصلۀ زمانى

t

Vدامنه

فاصله زمانى يک بيت

۶  ـ ۱ـ۱۰ـ نرخ بيت Bit Rate : سرعت انتشار بيت      ها را 
 Bit Per Second نرخ بيت مى نامند. نرخ بيت برحسب بيت در ثانيه

 (BPS) می باشد.
در شکل ۱۰ــ۱۰ يک سيگنال ديجيتالى با BPS برابر ۸ 

رسم شده است.

وجود  بيت   ۸ ثانيه  يک  در  مى دهد  نشان  ۱۰ــ۱۰  شکل 
دارد:

مثال ۲ـ۱۰
است    ۲۰۰۰BPS برابر ديجيتالى  سيگنال  يک  بيت  نرخ   

فاصلٔه زمانى هر بيت چقدر است؟
پاسخ  :

 Sec = ۵ * ۱۰-۴ Sec ۰/۰۰۰۵ = ـــــــــــــ = ــــــــــــــ =                     ۱              ۱                    
                   ۲۰۰۰                 

μSec ۵۰۰ =  فاصلٔه زمانى بيت  

مثال ۳ـ۱۰
 فاصلٔه زمانى هر بيت يک سيگنال ديجيتالى ۱۰ ميکروثانيه 

است نرخ بيت چه قدر است؟
پاسخ  :

 ۵+۱۰  = ـــــــــــــــــــ = ــــــــــــــــــــــــــــــ =  نرخ بيت                                                 ۱                            ۱                        

       ۶-۱۰*۱۰       فاصله زمانی بيت               
                  

BPS ۱۰۰,۰۰۰ = نرخ بيت      

۷  ـ۱ـ۱۰ـ فرکانس نمونه برداری
 (Sampling Rate  نرخ نمونه برداریـ) :  Sampling Freguency

سرعت نمونه برداری عبارت از تعداد نمونه هايی است که 
در يک ثانيه از پيام برداشته می شود. 

هر قدر تعداد نمونه ها در ثانيه بيشتر شود، هنگام تبديل و 
بازسازی نمونه ها (سيگنال منفصل يا PAM) به سيگنال آنالوگ 

با تغيير شکل موج کم تری روبه رو می شويم. 
در صورتی که بخواهيم ميزان تغيير شکل موج پيام بازسازی 
شده را به صفر برسانيم بايد تعداد نمونه هايی را که از پيام برمی داريم، 

بی نهايت باشد، که در عمل امکان پذير نيست.
پيام  سيگنال  قبول  قابل  نمونه های  تعداد  ما  بنابراين 
که  می شود  يادآور  می کنيم.  بازسازی  تقريبی  به طور  را 
اسـاسـی  شـکل  تغيـير  که  باشد  حدی  در  بايد  نمونه ها  تعداد 

فاصلٔه زمانى بيتنرخ بيت
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(اعوجاج Distortion) در سيگنال بازسازی شده ايجاد نشود، 
را  پيام  نمونٔه  يک  از  نمونه برداری  الف  ۱۱ــ۱۰ــ  شکل  در 
مالحظه می کنيد. در اين نمونه برداری تعداد پالس های حامل 
کم است و طبق شکل ۱۱ــ۱۰ــ ب تغيير اساسی در شکل موج 

پيام ايجاد شده است.

شکل ۱۱ــ۱۰ــ ب ) موج بازسازى شده

شکل ۱۲ــ۱۰ــ سرعت و دقت نمونه بردارى دو برابر شده

دامنه

t

Amplitude
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9

0

87 9 5 3 4 0 3 6 4

دامنه

شکل ۱۱ــ۱۰ــ الف) نمونه بردارى از سيگنال آنالوگ

بيشتر  حامل)  (فرکانس  نمونه ها  تعداد  ۱۲ــ۱۰  شکل  در 
شده است. در اين حالت، شکل موج بازسازی شده دارای تغيير 

شکل کمتری در مقايسه با شکل ۱۱ــ۱۰ است.

t

Amplitude

t

شکل  ۱۳ــ۱۰ــ سرعت و دقت نمونه بردارى چهار برابر شده

دامنه

t

Amplitude
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دامنه

در شکل ۱۳ــ۱۰، فرکانس حامل (تعداد نمونه ها = فرکانس) 
بسيار زياد شده است (۴ برابر). در اين حالت سيگنال بازسازی 

شده شباهت نسبتاً کاملی با پيام اصلی دارد.

همان طور که مشاهده مى شود هرقدر سرعت و دقت نمونه بردارى 
افزايش يابد سيگنال تبديل شده از ديجيتال به آنالوگ، به سيگنال 

اصلى آنالوگ شبيه تر مى شود:
سيگنال  مجدد  توليد  صحت  منظور  به  است  شده  اثبات 
حداقل  بايد  نمونه بردارى  فرکانس   ،PAM از استفاده  با  آنالوگ 

دو برابر باالترين فرکانس سيگنال آنالوگ باشد.
فرکانس  حداکثر  با  را  تلفنى  صداى  اگربخواهيم  مثالً 
 ۸۰۰۰ نمونه بردارى  فرکانس  بايد  کنيم  نمونه بردارى   ۴۰۰۰HZ
1 ثانيه بايد يک 

8000
نمونه در ثانيه باشد. به عبارت ديگر در هر  

نمونه سيگنال برداشته شود.
مثال ۴ـ۱۰

فرکانس۱۰۰۰هرتز،تا۱۱۰۰۰هرتز  داراى  سيگنالى  اگر 
باشد نرخ نمونه بردارى چه قدر است؟

پاسخ  :
 نرخ نمونه بردارى برابر دو برابر باالترين فرکانس موج در 
سيگنال است ۲۲۰۰۰ =  ۱۱۰۰۰ * ۲ = نرخ نمونه بردارى لذا 

۲۲۰۰۰ نمونه در ثانيه الزم است.
نرخ  تعيين  از  نمونه : بعد  هر  در  بيت  تعداد  ۸ـ۱ـ۱۰ـ 
تعيين  نمونه  هر  ازاى  به  را  ارسالى  بيت  تعداد  بايد  نمونه بردارى 
بيت  تعداد  دارد.  موردنياز  دقت  سطح  به  بستگى  کار  اين  کنيم 
مطلوب  دقت  با  اصلى  سيگنال  دامنٔه  تا  مى شود  انتخاب  طورى 
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0 0 1 1 0 1 0

Time
1 2 3 4 5 6 7

ASK شکل ۱۴ــ۱۰ــ يک نمونه سيگنال مدوله شده

بيت   ۸ برابر  بايد  را  تلفنی  نمونه  هر  شود.مثالً  بازسازى  مجددًا 
کوآنتيزه کرد.

۹ـ۱ـ۱۰ـ محاسبه نرخ بيت(Bit rate) : بعد از پيدا کردن 
تعداد بيت ها در هر نمونه مى توان نرخ بيت را با استفاده از فرمول زير 

محاسبه کرد.
تعداد بيت در هر نمونه *  نرخ نمونه بردارى =  نرخ بيت

مثال ۵ـ۱۰
 اگر صداى انسان داراى فرکانس ۳۰ هرتز تا ۴۰۰۰ هرتز 
باشد نرخ نمونه بردارى و نرخ بيت را محاسبه کنيد. براى هر نمونه 

هشت بيت در نظر بگيريد.
نمونه در ثانيه ۸۰۰۰ = ۲ * ۴۰۰۰  نرخ نمونه بردارى

                  = ۶۴۰۰۰ bit/Sec = ۶۴ kbPS
ارسال  ديجيتال :  برای  مدوالسيون های  ۱۰ـ۱ـ۱۰ـ 
عاليم صفر و يک منطقی (PCM) بهتر است به منظور کاهش پهنای 
باند از سيگنال سينوسی استفاده کنيم. در ادامه به شرح اين نوع 

مدوالسيون ها PSK، ASK و FSK می پردازيم.
سيگنال مورد استفاده در اين نوع مدوالسيون ها را سيگنال 

حامل اوليه می نامند.
ـ مدوالسيون ۱۱ـ۱ـ۱۰

مدوالسيون  در   :(Amplitude Shift Keying)   ASK  
ASK براى نمايش ۰ يا ۱ باينرى دامنٔه سيگنال حامل تغيير مى کند و 

فرکانس و فاز حامل ثابت مى ماند.
عهده  به  باينرى  يک  و  صفر  مقادير  در  کارير  دامنٔه  مقدار 

طراحان سيستم است:
شکل ۱۴ــ۱۰ يک نمونه سيگنال مدوله شده ASK را نشان 
مى دهد. ASK بسيار نويزپذير است زيرا نويز مى تواند روى دامنه 

قرار گيرد و ۰ را به ۱ و ۱ را به ۰ تبديل کند.

۱۲ـ۱ـ۱۰ـ مدوالسيون
FSK (Frequency Shift Keying) : در مدوالسيون 
تغيير  حامل  سيگنال  فرکانس  باينرى،   ۱ يا   ۰ نمايش  براى   FSK
فرکانس  مى ماند.  باقى  ثابت  حامل  فاز  و  دامنه  و  مى شود  داده 
حامل در فاصله زمانى هر بيت مقدار ثابتى است. شکل ۱۵ــ۱۰ 
مدوالسيون FSK را نشان مى دهد. FSK نسبت به نويز مقاوم تر 

از ASK است.

FSK شکل ۱۵ــ۱۰ــ مدوالسيون

0 0 1 1 0 1 0

Time
1 2 3 4 5 6 7

1200Hz 2400Hz

۱۳ـ۱ـ۱۰ـ مـدوالسـيـون
 PSK در مدوالسيون : (Phase Shift Keying) PSK 
تغيير   «۰» و   «۱» باينرى  نمايش  براى  را  سينوسی  سيگنال  فاز 
مى دهند. درايـن حـالت دامنه و فـرکانس حـامل ثابت است. به 
عنوان مثال اگر براى نمايش عدد باينرى ( ۱)، سيگنال حامل با فاز 
صفر درجه شروع شود، مى توان فاز سيگنال حامل را ۱۸۰ درجه 
تغيير داد تا عدد باينرى ( ۰) را ارسال نمود. فاز سيگنال حامل در 

طول هر بيت باينرى ثابت است.
نمونه  يک  براى   PSK مدوالسيون  ۱۶ــ۱۰  شکل  در 

سيگنال ديجيتالى رسم شده است.

PSK شکل ۱۶ــ۱۰ــ مدوالسيون

0 0 1 1 0 1 0

Time
1 2 3 4 5 6 7

1
0 180

00
0

بيتاختالف فاز

۸ * ۸۰۰۰ = تعداد بيت در هر نمونه *  نرخ نمونه  بردارى= نرخ بيت
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شکل ۱۷ــ۱۰ــ يک نمونه سيگنال ديجيتالى و سه نوع مدوالسيون 
PSK، FSK، ASK          

t

V

شکل ۱۸ــ۱۰

در شکل ۱۷ــ۱۰ يک نمونه سيگنال ديجيتالى و سه 
را  آن  از  حاصل   PSK و   FSK  ،ASK مدوالسيون  نوع 

مشاهده مى کنيد.

عمليات  D/A :مجموعٔه  و   A/D مفهوم  ۱۴ـ۱ـ۱۰ـ 
 PCM به PAM و PAM نمونه برداری، تبديل سيگنال آنالوگ به
در  تبديل  اين  می نامند.  ديجيتال  به  آنالوگ  سيگنال  تبديل  را 
 Analoge to digital مدارهايی به نام مبدل آنالوگ به ديجيتال يا
 A/D انجام می شود. اين مدارها را مدار ADC يا Convertor

(ِا تو دی) می نامند.
برای تبديل سيگنال PCM به سيگنال پيام آنالوگ ، بايد عمليات 
برعکس اتفاق بيفتد، مدارهايی که اين عمليات را انجام می دهند، مدارهای 
مبدل ديجيتال به آنالوگ Digital to Analog Convertor نام دارد که 

آن را به اختصار به صورت D/A (دی تو ِا) نشان می دهند.
تاکنون  پالس  :  مدوالسيون  ديگر  انواع  ۱۵ـ۱ـ۱۰ـ 
دربارٔه مدوالسيون منفصل PAM بحث کرديم. مدوالسيون های 
نوع  اين  بخواهيم  اگر  دارند.  وجود  نيز  ديگری  منفصل 
 (PM و   FM ، AM) آنالوگ  مدوالسيون  با  را  مدوالسيون ها 
 PAM مقايسه کنيم، از نظر شباهت عملکرد، می توانيم مدوالسيون
پالس های  پهنای  چنانچه  کنيم،  مقايسه   AM مدوالسيون  با  را 
پالس  پهنای  مدوالسيون   کند،  تغيير  پيام  دامنٔه  با  متناسب  حامل 
اين  می گيرد.  شکل   (Pulse   width  Modulation) PWM يا 

 (Pulse Duration Modulation) PDM نوع مدوالسيون را
نيز می نامند. از نظر شباهت عملکرد می توان PWM را با مدوالسيون 

FM مقايسه کرد. 
پيام  دامنٔه  متناسب با  مکانی پالس حامل  موقعيت  چنانچه 
 (Pulse Position Modulation) PPM تغيير کند، مدوالسيون
می توان  عملکرد  نظر  از  را  مدوالسيون  نوع  اين  می گيرد.  شکل 
با مدوالسيون فاز (PM) مقايسه کرد. به دليل محدوديت زمانی 
ارائه مباحث باال در اين مقطع مقدور نيست. هنرجويان عالقه مند 
می توانند به منابع مرتبط با اين موضوع ها مراجعه و اطالعات مورد 

نياز را کسب نمايند.

۲ـ۱۰ـ الگوی پرسش
۱ــ شکل يک نمونٔه سيگنال آنالوگ و ديجيتال را رسم 

کنيد.
۲ــ شکل سيگنال ديجيتالى را که شامل ۸   بيت باينرى به 

صورت ( ۱۱۰۱۰۰۱۰) است، رسم کنيد.
ـ    نـرخ بيت يـک سيگـنـال ديجيتالـى ۱۰۰۰BPS است،  ۳ـ

فاصله زمانى هر بيت را محاسبه کنيد.
 ۲۰ ديجيتالى  سيگنال  يک  بيت  هر  زمانى  فاصلٔه  اگر  ۴ــ 

ميکروثانيه باشد نرخ بيت را محاسبه کنيد.
را  ۱۸  ــ۱۰  شکل  موج  از  حاصل   PAM سيگنال  ۵  ــ 

رسم کنيد.

ـ   پارامترهاى مهم در تبديل آنالوگ به ديجيتال را توضيح  ۶        ـ
دهيد.

۷  ــ مدوالسيون ASK را شرح دهيد. يک نمونه سيگنال 
مدوله شده ASK  را رسم کنيد.

۸       ــ مدوالسيون FSK را شرح دهيد. يک نمونه سيگنال 
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مدوله شده FSK را رسم کنيد.
۹ــ مدوالسيون PSK را شرح دهيد.

۱۰ــ  Pulse Code Modulation را تعريف کنيد.
کامل کردنی

۱۱ــ  سرعت انتشار بيت ها را ……… می نامند، و آن را 
برحسب ……… بيان می کنند.

صحيح يا غلط
       ۱ است.

  نرخ بيتــــــــــــــــــ
۱۲ــ فاصلٔه زمانی بيت برابر با 

غلط  صحيح  
۱۳ــ نرخ نمونه برداری دو برابر کمترين فرکانس موج در 

سيگنال است.
غلط  صحيح  

چهارگزينه ای
۱۴ــ اگر سيگنالی دارای فرکانس ۱۰۰۰ هرتز تا ۸۵۰۰ 

هرتز باشد نرخ نمونه برداری کدام است؟
۲ــ ۲۰۰۰ ۱ــ ۱۰۰۰ 
۴ــ ۱۷۰۰۰ ۳ــ ۸۵۰۰ 

۳ـ۱۰ـ سامانه های کنترل از راه دور
الکترونيکى  مدرن  پيشگفتار :سامانه هاى  ۱ـ۳ـ۱۰ـ 
کاربردهاى وسيعى در منازل، صنايع  نظامى، امور تجارى و صنايع 
سامانه ها،  کاراترين اين  مهم ترين و  دارند. يکى از  خودروسازى 
سامانه هاى کنترل از راه دور است که اساس عملکرد آنها مبتنى بر 

اصول مخابراتى است.
سيستم کنترل از راه دور زيرمجموعه اى از علم مخابرات 
به  را  فرمان ها  دريافت  و  ارسال  روش هاى  که  مى شود  محسوب 
منظور کنترل يک وسيله مورد مطالعه قرار مى دهد. سيستم هاى 
کنترل از راه دور مى توانند در سيستم هاى حفاظت الکترونيکى به 
گونه اى طراحى شوند که با تماس فيزيکى يا نزديک شدن شخصى 
و يا يک شى ء به محوطٔه ممنوعه، يا تغييرات دما يا نور، يک کليد 
الکترومغناطيسى يا الکترونيکى را فعال کند و يک آژير رابه صدا 

درآورد، يا باعث قفل شدن درهاى ورودى در مکان هاى امنيتى 
يا اتومبيل ها شود.

هواشناسى،  تحقيقاتى،  سايرزمينه هاى  در  سامانه  اين  از 
(جهت  سرنشين  بدون  هواپيماهاى  کاربرد  و  نظامى  کشاورزى، 
عکس بردارى از مناطق کوهستانى، جنگلى) نيز مى توان استفاده 

کرد. 
دستگاه هاى کنترل از راه دور به  طورکلى از دو بخش اصلى 
تهيه  که  است  دستگاه  فرستنده  اول  بخش  است،  شده  تشکيل 
و    ارسال فرمان را جهت کنترل يک وسيله يا دستگاه، برعهده دارد. 
بخش دوم گيرنده است که سيگنال فرمان ارسالى از فرستنده را 
دريافت و دستگاه را کنترل مى کند. به طورکلى گيرنده بايد قابليت 
انجام حداقل يک عمل الکتريکى يا الکترونيکى را داشته باشد. 
به عنوان مثال يکى از سامانه هاى کنترل از راه دور، قسمت کنترل 

تلويزيون هاى خانگى است.
امواج  توسط  گيرنده  تا  فرستنده  از  فرمان  انتقال  نحؤه 
راديويى، صوتى، نورى و … انجام مى پذيرد و  همين امر سبب 

تقسيم بندى انواع روش هاى کنترلى از راه دور مى گردد.
که  دور  :همان طور  راه  از  کنترل  روش های  ۲ـ۳ـ  ۱۰  ـ 
گفته شد روش هاى انتقال فرمان در سامانه هاى کنترل از راه دور 
باعث متمايز کردن انواع آن ها مى گردد لذا به طور کلى پنج روش 

کنترل از راه دور وجود دارد. 
  کنترل از راه دور توسط برق شهر 

  کنترل از راه دور توسط امواج صوتى
   کنترل از راه دور توسط امواج فراصوتى 

   کنترل از راه دور توسط امواج راديويى 
  کنترل از راه دور توسط امواج نورى

۳ـ۳ـ۱۰ـ کنترل از راه دور توسط برق شهر  : در اين روش 
از سيم کشى برق شهر به عنوان کانال انتقال فرمان استفاده مى شود و 

مى توان يکى از لوازم خانگى برقى را از ساير نقاط کنترل کرد. 
در صنعت برق فرمان هاى کنترل نيروگاه هاى برق را از طريق 
کابل مسى خطوط توزيع برق شبکه ارسال مى کنند. فرکانس کار اين 
سامانه (سيستم) فرستنده و گيرنده بين ۶۰ تا ۱۲۰ کيلوهرتز است. 
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شکل ۱۹ــ۱۰ــ بلوک دياگرام يک سامانه کنترل از راه دور توسط برق شهر 

220V AC
50Hz

220V AC
50Hz

 نوسان ساز تقويت کننده خازن

منبع تغذيه

بخش فرستنده

 سيم پيچآشکارساز تقويت کننده ها 

بخش گيرنده 

 رله 

شکل ۲۱ــ۱۰ــ بلوک دياگرام سيستم مافوق صوت حفاظتى

Tx

Rx

LF
output

نوسان ساز
۴۰  کيلوهرتز

مدار راه انداز

تقويت کننده 
۴۰کيلوهرتز

مقايسه گرفاز راه انداز مولد   سيگنال هاى 
هشداردهنده

+9V

 VAS شکل ۲۰ــ۱۰ــ بلوک دياگرام سامانه

 سيگنال فرمان

ولتاژ تغذيۀ ضبط 

 دستگاه ضبط پخش 
صوت

VAS سيستم

نوار هد پخش 

ُحسن اين روش سادگى مدارهاى فرستنده و گيرنده است 
ولى عيب مهم آن ارتباط با سيم برق است. شکل ۱۹ــ۱۰ بلوک 
دياگرام يک سيستم (سامانه) کنترل از راه دور توسط برق شهر را 

نشان مى دهد. 

۴ـ۳ـ۱۰ـ کنترل از راه دور توسط امواج صوتى   : در 
اين نوع کنترل از راه دور از امواج صوتى در طيف فرکانس 

صوتى (۲۰ هرتز تا ۲۰ کيلوهرتز) استفاده مى شود. 
اين نوع کنترل در سامانه هاى ضبط و پخش صدا، يا در 
راه اندازى يک دستگاه لوازم خانگى با صوت به کار مى رود. 
عيب اين روش بـا توجه بـه حساسيت آن هـا نسبت به 
طيف صوتى، کـارآيى کم آن است. در شکل ۲۰ــ۱۰ بـلوک 
امواج  تـوسط  دور  راه  از  کنترل  سامانه  از  ساده اى  دياگـرام 
صوتى بـه نــام VAS رامالحظه  می کنيد.VAS اول کـلمات 
Voice Automatic System به مفهوم کنترل اتوماتيک دستگاه 

توسط صوت است. از کاربردهاى ديگر VAS استفاده از آن 
کودکان  عروسک هاى  و  اسباب بازى ها  همراه،  تلفن هاى  در 

است. 

۵  ـ۳ـ۱۰ـ کنترل از راه دور توسط امواج فراصوتى  :اين 
روش کنترل از راه دور در سامانه هاى مسافت   سنج و يا امورحفاظتى 
براى ورود و خروج اشخاص به اماکن استفاده مى شود. محدوده 

فرکانسى مورد استفاده در اين روش ۲۰ تا ۵۰ کيلوهرتز است.
در شکل ۲۱ــ۱۰ بلوک دياگرام يک سامانه مافوق صوت 
حفاظتى نشان داده شده است. در صورت ورود اشخاص به حوزٔه 

امواج، سيستم فعال مى شود.

نوسان ساز فرستنده در اين سامانه روى فرکانس۴۰ کيلوهرتز 
اين  مى دهد.  پوشش  را  اتاق  يک  فضاى  آن  امواج  و  کارمى کند 
مى شوند.  منعکس  بارها  اتاق،  ديواره هاى  با  برخورد  در  امواج 
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امواج ماوراء صوت

کشتى غرق شده

زيردريايى

شکل ۲۲ــ۱۰ــ کاربرد امواج ماوراء صوت

پس  و  مى کند  دريافت  را  شده  منعکس  امواج  سامانه،  گيرندٔه 
فاز  فاز،  مقايسه  در  مى دهد.  انتقال  فاز  مقايسه گر  به  تقويت  از 
شده  فرستاده  کيلوهرتز   ۴۰ سيگنال  فاز  با  شده  دريافت  سيگنال 
مقايسه مى شود. اگر شیء يا شخصى در اتاق جابه جا نشود فاز 
يکسان خواهد بود، در  دريافت شده  ارسال شده و  سيگنال هاى 
صورت جابه جايى شیء يا شخص، فاز سيگنال دريافت شده تغيير 
مى کند که ميزان آن متناسب با جابه جايى جسم است. به اين ترتيب 
سيگنال فرمانى به بخش راه انداز سامانه آالرم يا زنگ خطر ارسال 

۶  ـ۳ـ۱۰ـ کنترل از راه دور براساس امواج راديويى: 
اين روش کنترل از راه دور براى ارسال فرمان به فواصل دور يا 
از داخل دستگاه هايى که متحرک هستند استفاده مى شود. در اين 
روش برخالف دو روش قبل، موانع کوچک و جهت قرار گرفتن 
فرستنده باعث قطع ارتباط بين فرستنده و گيرنده نمى شود، بنابراين 
از داخل وسيله متحرک نظير اتومبيل، مى توان به هواپيماى بدون 
کنترلى  فرمان  دور  فواصل  براى  غيره  و  اسباب بازى  سرنشين، 

صادر کرد. 

مى شود و حضور فرد مزاحم را اعالم مى دارد. 
سامانه هاى کنترل از راه دور مبتنى بر امواج ماوراء صوت 
پرقدرت، بيشتر در صنايع نظامى و عمليات دريايى، ناوبرى، سونار، 
تعيين عمق آب، به کار انداختن اژدرهاى آکوستيکى زيردريايى ها و 

کشف کشتى و زيردريايى هاى غرق شده به کار مى روند. 
از  کنترل  سامانه  اين  کاربرد  از  برخى  ۲۲ــ۱۰  شکل  در 
راه دور را مشاهده مى کنيد.اين سامانه مى تواند براى شناسايى نيز 

مورد استفاده قرار گيرد. 

محدوده فرکانس در اين روش بسيار وسيع و فرکانس کار 
معموالً حدود يک گيگاهرتز است. 

ميان  کنترل  شيؤه  مطمئن ترين  و  پراستفاده ترين  روش  اين 
قابليت  آن،  وسيع  باند  پهناى  و  است  ساکن  و  متحرک  وسايل 
بلوک  ۲۳ــ۱۰  شکل  در  مى سازد.  ممکن  را  بيشترى  اعتماد 
دياگرام فرستنده و گيرندٔه کنترل از راه دور توسط امواج راديويى 

را مشاهده مى کنيد. 

شکل ۲۳ــ۱۰ــ بلوک دياگرام فرستنده و گيرنده

ANT.

ANT.

SK واحد ديجيتالى مدوالتور
ثبت و انتقال 
اطالعات

صفحه کليد 
واحد کنترل 

مبدل رمز 
ديجيتال 

بهبود دهنده شکل 
موج سيگنال هاى
 کد بندى شده

مدار ديجيتالى 
کدهاى آشکار

 شده
آشکارساز

SK

بهبود دهنده شکل 
موج کدهاى
 دريافت شده

فيلتر تقويت کننده 
فرمان به 

قسمت هاى 
مورد نياز

ناوجنگى
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شکل ۲۴ــ۱۰ــ بلوک دياگرام کلى سيستم کنترل از راه دور مبتنى بر
 پرتو نور مستقيم 

آشکارساز 
سيگنال هاى 

نورى

 Rx گيرنده نورىTx فرستنده نورى

عدسى خروجى

منبع نور

شکل ۲۵ــ۱۰ــ بلوک دياگرام سيستم کنترل از راه دور مبتنى بر
 امواج نورى منعکس شده 

عدسى

خروجى

منبع نور
آشکارساز 
سيگنال هاى 

نورى

فرستنده نورىگيرنده نورى 

نقطۀ کانونى پرتوهاى نور 
تابيده شده 

شکل ۲۶ــ۱۰ــ چند نمونه دستگاه کنترل از راه دور با نور نامرئى 
الف ب

۷ـ۳ـ۱۰ـ سامانه های کنترل از راه دور براساس امواج 
نوری   : سيستم هاى کنترل از راه دور که عملکرد آن ها بر مبناى پرتو 

نورى است به دو دسته امواج نور مرئى و نامرئى تقسيم مى شوند. 
الف ــ سيستم کنترل از راه دور برمبناى امواج نور 
مرئى: اين سيستم شامل يک فرستنده شعاع نورى متمرکز شده 
(TX) و يک گيرنده پرتو نور متمرکز شده (RX) است.گيرنده آن 

دريافت  مستقيم  به طور  را  نورى  امواج  که  دارد  قرار  به گونه اى 
مى کند. ممکن است نور به عدسى برخورد نمايد و پس از انعکاس 
دياگرام  بلوک  ۲۴ــ۱۰  شکل  در  شود.  دريافت  گيرنده  توسط 
ساده يک سامانه کنترل از راه دور مبتنى بر شعاع نورى مستقيم 

را مشاهده مى کنيد. 

در اين سامانه، با عبور يک فرد يا شیء  يا يک قطعه از جلوى 
شعاع نورى، ارتباط نورى يک فرستنده و گيرنده قطع مى شود و 
ارسال  زنگ  مدار  به  را  فرمان  سيگنال  يک  آشکارساز،  خروجى 
مى کند و زنگ را به صدا درمى آورد. مى توان به جاى زنگ، يک 

سامانه مکانيکى مانند درب معابر، المپ و غيره را فعال کرد. 
در شکل ۲۵ــ۱۰ بلوک دياگرام يک سامانه کنترل از راه 

دور مبتنى بر امواج نورى منعکس شده نشان داده شده است. 

در اين سامانه پرتو نور مستقيماً از فرستنده به گيرنده ارسال 
نمى شود، بلکه نورهاى ارسالى فرستنده توسط شیء منعکس کننده 

مانند عدسى به گيرنده مى رسد. 
شیء  که  مى افتد  کار  به  هنگامى  سامانه  اين  خطر  زنگ 
منعکس کننده نور جابه جا شود و يا در جلوى آن شیء خارجى 
قرار گيرد. بنابراين از اين سامانه براى آشکارسازى و اعالن خطر 

دود، مه و … استفاده مى کنند. 
اين سامانه در امور حفاظتى و امنيتى کاربرد ندارد و به دليل 
توان مصرفى  باالى فيالمان المپ فرستنده، راندمان اين سامانه و 

قابليت اطمينان آن کم است.
امواج  مبناى  بر  دور  راه  از  کنترل  سيستم  ــ  ب 
نامرئى: چون امواج نورانى ارسالى از فرستنده به گيرنده توسط 
اشخاص قابل رؤيت است. براى رفع عيب فوق مى توان به  جاى 
شکل  در  کرد.  استفاده  قرمز  مادون  اشعه  از  مرئى  نورانى  امواج 
۲۶  ــ۱۰چند نمونه دستگاه کنترل از راه دور که با اشعه مادون قرمز 

کار مى کنند را مشاهده مى کنيد. 

کنترل کننده ها  نوع  اين  معمولى  نمونه هاى  الف  شکل  در 
که براى وسايل صوتى و تصويرى به کار مى رود را آورده ايم. در 
شده  آورده   کامپيوترى  سامانهٔ   يک  دور  راه  از  کنترل  ب  شکل 

است.
۸  ـ۳ـ۱۰ـ عناصر نيمه هادی پاسخ دهنده به نور مادون 

 (Infra Red) IR قرمز
قرمز:  مادون  نورانى  ديودهاى  و  فتوديود  ــ  الف 
الکتريکى خروجى  جريان  کنترل از راه دور،  سامانه  فرستندٔه  در 
مدارهای فرستنده توسط ديود IR به اشعه مادون قرمز تبديل و به 
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+Vs
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I FVF
1.8 - 3.2V

Vout

+Vcc

R1

D1

شکل ۲۷ــ۱۰ــ  باياس ديود نورانى

شکل ۲۸ــ۱۰

(الف) نماد فتوديود (ب) روش استفاده از فتوديود

طرف فتوديود گيرندٔه سيستم ارسال مى شود. سپس گيرنده، نور 
جذب شده توسط فتوديود را  به جريان الکتريکى تبديل مى کند. 
اين ديودها با توجه به ساختار داخلى پيوند PN در فرکانس هاى 

۳۰۰ کيلوهرتز تا ۳۰ مگاهرتز کار مى کنند. 
در شکل ۲۷ــ۱۰ نحوهٔ باياس ديودهاى نورانى مادون قرمز 

که مشابه ديود نورانى معمولى است را مشاهده مى کنيد. 

که  را  فتوديود  از  استفاده  روش  و  فتو  ديود  مدارى  نماد 
به صورت معکوس باياس مى شود در شکل ۲۸ــ۱۰ آمده است. 

ـ فتوترانزيستور: ساختمان کريستالى فتوترانزيستورها  بـ 
 PNP مانند ترانزيستورهاى سيليکونى معمولى است که از پيوندهاى
يا NPN ساخته شده اند، پس به طور ذاتى داراى دو پيوند حساس 
به نور هستند. در شکل۲۹ــ۱۰ــ الف نماد فتوترانزيستور نشان 
داده شده است. فتوترانزيستورها به سه روش باياس مى شوند (شکل 
۲۹ــ۱۰ ب و ج و د) در هر سه روش پيوند بيس کلکتور در باياس 

معکوس قرار دارد و مانند يک فتوديود عمل مى کند. 
مدارها  در  د  و  ۲۹ــ۱۰ج  شکل هاى  از  موارد،  اکثر  در 

استفاده مى شود. 

Vout

+Vcc

R1

TR1

Vout

+Vcc

Vout

+Vcc

R1

R1 TR1

TR1

شکل ۲۹ــ۱۰

(ب)(الف) نماد فتوترانزيستور

روش هاى مختلف استفاده از فتوترانزيستور 
(د)(ج)

پايه بيس ترانزيستور در اين حالت ها به صورت باز قرار 
مى گيرد. در اثر برخورد نور در ترانزيستور IB  ايجاد مى شود، 
اين جريان تقويت شده و از اميتر جريان   IE = (۱+β)IBجارى 
حساسيت  مى کند.  ايجاد    R۱ دوسر  در  ولتاژى  و  مى شود 

فتوترانزيستورها نسبت به فتوديودها به مراتب بيشتر است. 
در شکل ۳۰ــ۱۰ بلوک دياگرام کلى سيستم کنترل از 
راه دور مبتنى بر امواج IR که کاربرد حفاظتى دارد را مشاهده 
 IR نور چنانچه  است  فعال  سامانه  که  شرايطی  در  مى کنيد. 
اين  فرستنده  درمی آيد.  صدا  به  آژير  شود،  قطع  دليلی  هر  به 
 IR سامانه شامل يک مولد موج مربعى است که طبقه خروجى

را راه اندازى مى کند. 
درگيرنده از فتوديود استفاده شده است. امواج دريافتى 
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شکل ۳۰ــ۱۰ــ بلوک دياگرام سيستم کنترل از راه دور با استفاده از فتوديود در گيرنده 

+Vcc +Vcc

IR Transmitter IR Receiver

IR مولد موج مربعىطبقه خروجى

عدسى و آشکارساز فتوديود
راه انداز خروجى

آشکارساز شکل 
موج کد

عدسى و LED مادون قرمز

پيش تقويت کننده

خروجى آژير

IRپرتو نور 
IR فرستنده IR گيرنده

+Vcc +Vcc

IR Transmitter
IR Receiver

IR

+Vcc

IR مولد موج مربعىطبقه خروجى

عدسى و آشکارساز فتوديود
راه انداز خروجى

آشکارساز شکل 
موج کد

عدسى و LED مادون قرمز

پيش تقويت کننده

خروجى آژير

IR فرستنده IR گيرنده
IRپرتو نور 

شکل ۳۱ــ۱۰ــ بلوک دياگرام سيستم کنترل از راه دور با استفاده از فتوترانزيستور در گيرنده 

توسط فتوديود پس از تقويت در مدار پيش تقويت کننده، در 
مدار آشکارساز کُد آشکار مى شود. موج آشکار شده به مدار 

خروجى  راه انداز  طبقه  مى شود.  ارسال  خروجى  راه انداز 
ابزارهايى نظير رله، زنگ يا … را به کار مى اندازد.

در شکل ۳۱ــ۱۰ بلوک دياگرام ديگرى از سامانه کنترل 
از راه دور که در گيرنده آن از فتوترانزيستور استفاده شده است 

را مشاهده مى کنيد. 

۴ـ۱۰ـ الگوی پرسش 
را  دور  راه  از  کنترل  سامانه هاى  از  استفاده  دليل  ۱ــ 

توضيح دهيد. 
۲ــ روش هاى کنترل از راه دور را نام ببريد. 

به طور  را  شهر  برق  کمک  به  دور  راه  از  کنترل  سامانه  ۳ــ 
اختصار شرح دهيد. 

۴ــ عيب سامانه کنترل از راه دور به روش امواج صوتى را 
شرح دهيد. 

امواج  کمک  به  دور  راه  از  کنترل  سامانه  کار  فرکانس  ۵  ــ 
فراصوتى را توضيح دهيد. سپس يک سيستم کاربردى از نوع پرقدرت 

آن را شرح دهيد. 
۶  ــ کاربرد سامانه کنترل از راه دور براساس امواج راديويى 

را شرح دهيد. 
بر  مبتنى  دور  راه  از  کنترل  سامانه  اصلى  دياگرام  بلوک  ۷ــ 

امواج نورى مستقيم را ترسيم کنيد. 
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شکل۳۲ــ۱۰

نورى  امواج  بر  مبتنى  دور  راه  از  کنترل  سامانه  کاربرد  ۸    ــ 
انعکاسى را بنويسيد. 

۹ــ معايب سامانه کنترل از راه دور براساس امواج نور مرئى 
را بنويسيد. 

۱۰ــ فرکانس کار ديودهاى مادون قرمز چه قدر است؟ 
را  فتوديود  جاى  به  فتوترانزيستور  از  استفاده  دليل  ۱۱ــ 

توضيح دهيد. 
۱۲ــ بلوک دياگرام کلى سامانه کنترل از راه دور با استفاده 

از فتوترانزيستور را ترسيم کنيد. 
۱۳ــ Voice  Automatic  Systemرا تعريف کنيد.

کامل کردنی
۱۴ــ VAS اول کلمات … … است و به مفهوم …… توسط 

صوت است.
صحيح يا غلط

١٥ــ فرکانس سامانٔه کنترل از راه دور توسط برق شهر بين 
۶۰ تا ۱۲۰ کيلوهرتز است.

صحيح         غلط 
چهارگزينه ای

١٦ــ کدام روش استفاده از فتوترانزيستور صحيح است؟

جهت دانش آموزان عالقه مند 
و  رمزگذار  مورد  در  بيشتر  اطالعات  کسب  براى 
رمزگشاى کنترل از راه دور (PT2262 و PT2272) از 

طريق اينترنت تحقيق کنيد. 

۵   ـ۱۰ـ ماهواره
به  مصنوعى  قمر  يا  ماهواره  پيشگفتار:  ۵      ـ۱۰ـ  ـ    ۱
دستگاه هاى ساخت بشر گفته مى شود که در مدارهايى در فضا به 

دور زمين يا سيارات ديگر مى چرخند. 
ماهواره ها در مواردى مانند مطالعٔه کائنات، رديابى و تعيين 
موقعيت مکانى در سطح جهان، هواشناسى، انتقال اطالعات صوت 

و تصوير و امور نظامى کاربرد فراوانى دارند. 
 Satellite ۲ـ   ۵   ـ۱۰ـ ماهواره چيست؟: واژه انگليسى
از کلمٔه التين Satelles به معنى همراه، دنباله رو يا محافظ شخصى 

گرفته شده است. 
ماهواره، محفظه اى فلزى به شکل کره، استوانه يا مخروط 

است. 
پوشش فلزى ماهواره بايد بسيار مقاوم باشد، زيرا اين وسيله 

نوسان هاى حرارتى شديدى را بايد تحمل کند. 
شکل ۳۳ــ۱۰ سه نمونه ماهواره را نشان مى دهد. 

شکل ۳۳ــ۱۰ــ شکل ظاهرى يک نمونه ماهواره 
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شکل ۳۴ــ۱۰ــ يک نمونه ماهواره با سلول هاى خورشيدى

شکل ۳۵ــ۱۰ــ مدارهاى مختلف حرکت ماهواره 

تاريخچه و بيان موارد تاريخى صرفًا جهت اطالعات 
عمومى بوده، لذا از آنها آزمون به عمل نمى آيد.

براى آن که بتوان ماهواره را در مدار ثابتى نگه داشت و در 
صورت لزوم محل آن را تغيير داد، تجهيزات ويژٔه اصالح جهت و 

مکان يابى ماهواره ها ساخته شده است. 
در ماهواره ها يک دستگاه تأمين کننده انرژى وجود دارد 
که به وسيلٔه يک فرستنده راديويى از روى زمين هدايت مى شود و 

هميشه فعال است. 
قسمت اعظم اين دستگاه از باترى ها و مولدهاى خورشيدى 
خورشيد مى گيرند.  تشکيل شده است که انرژى الزم را از نور 
سلول هاى خورشيدى روى بال هايى قرار مى گيرند که در طرفين 
صفحه هاى  يا  «پانل ها  بال ها  اين  به  شده اند،  نصب  ماهواره ها 
انرژى  باشد،  بزرگ تر  بال ها  اين  هرچه  مى گويند،  خورشيدى» 
الکتريکى بيشترى فراهم مى شود. براى مأموريت هاى دراز مدت 
از باتری های کوچک اتمی نيز استفاده می شود. در شکل ۳۴ــ۱۰ 

يک نمونه ماهواره، با سلول هاى خورشيدى را مالحظه مى کنيد. 

سرعت حرکت ماهواره ها، به فاصلٔه آنها از زمين بستگى 
دارد. 

مى کند  حرکت  آن  روى  ماهواره  که  مدارى  ارتفاع  هرچه 
بيشتر باشد سرعت آن نيز بيشتر است. سريع ترين ماهواره تقريباً هر 
۹۰ دقيقه يک بار زمين را دور مى زند. اين ماهواره ها در ارتفاع 

پايين قرار دارند و به آن ها ماهواره هاى متحرک مى گويند. 

تعدادى از ماهواره ها، هر ۲۴ ساعت يک بار زمين را دور 
مى زنند، يعنى همان زمانى که زمين نيز به دور خود مى چرخد. 

کسى که از زمين به آسمان نگاه مى کند، اين گونه ماهواره ها 
باال،  ارتفاع  در  ماهواره ها  اين  مى بيند  ثابتى  مکان  در  هميشه  را 

حدود ۳۶۰۰۰ کيلومترى قرار دارند. 
در شکل ۳۵ــ۱۰ مدارهاى مختلف حرکت ماهواره نشان 

داده شده است. 

 ۱۹۵۷ سال  اکتبر  چهارم  روز  تاريخچه  :   در  ۳ـ  ۵  ـ۱۰ـ 
ساعت ۱۴ به وقت مسکو، تاس خبرگزارى شوروى سابق، خبر 
خبر  کرد.  مخابره  جهان  سراسر  به  را  ماهواره  نخستين  پرتاب 
 (Sputink 1) ۱فوق العاده مهيج بود. اين ماهواره را اسپوتنيک
ناميدند. بعد از ۲۱ روز باترى هاى ماهواره تخليه شدند و بعد از 
۹۲ روز اسپوتنيک۱ با اليه هاى ضخيم جو برخورد کرد و به طور 

کامل سوخت. 
بعد  ماه  يک  از  کمتر  يعنى   ۱۹۵۷ سال  نوامبر  سوم  در 
فضا،  به  اسپوتنيک۲  پرتاب  با  روس ها  اسپوتنيک۱،  پرتاب  از 
آمريکايى ها را به حيرت واداشتند. همراه با اين فضاپيما سگى به 
عنوان موجود زنده به فضا فرستاده شد. اين سگ به مدت ۷ روز 
درون اتاقک دربسته و غيرقابل نفوذ خود دور زمين چرخيد، در 
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شکل ۳۶ــ۱۰ــ نمونه هايى از فرايند اجرايى فضاپيماى اسپوتنيک

سکوى اوليه پرتاب (طرح اوليه) اسپوتنيک  

نمونۀ ساخته شده اسپوتنيک  

اين مدت همٔه  واکنش ها و اعمال حياتى بدن حيوان ارزيابى مى شد 
ذخيره  اکسيژن  که  اين  تا  مى گرديد.  مخابره  زمين  به  آنها  نتايج  و 
شده در اتاقک به پايان رسيد و سگ به علت فقدان اکسيژن ُمرد. 
روس ها موفق شدند آن اتاقک و سرنشينش را همان طور که درنظر 

داشتند از فضا بيرون آورند و به زمين برگردانند. 
را  اسپوتنيک  تصاوير  از  نمونه هايى  ۳۶ــ۱۰  شکل  در 

مالحظه مى کنيد. 

پرتاب اسپوتنيک۱، بيش از همه آمريکايى ها را که در همان 
آماده  فضا  به  اختصاصى  ماهواره اى  پرتاب  براى  را  خود  زمان 
مى کردند، غافلگير کرد. در سال ۱۹۵۵رئيس جمهور وقت آمريکا 
دستور ساخت يک موشک باربرى به نام ونگارد (Vangurd) را 
صادر کرد، اما با پرتاب اسپوتنيک۱، ادامٔه اين برنامٔه در حال اجرا، 

متوقف گرديد. بدين ترتيب نخستين ماهوارٔه آمريکا يعنى کاوشگر۱ 
(Explorer1) در ۳۱ ژانويه ۱۹۵۸ به فضا پرتاب شد. موشک 

ونگارد نيز در سال ۱۹۵۸ به فضا پرتاب شد. در شکل ۳۷ــ۱۰ 
سکوی پرتاب ماهوارٔه اميد ايران نشان داده شده است.

بهمن ماه  چهاردهم  شب  دوشنبه  خبرگزارى ها  گزارش  به  بنا 
يکهزاروسيصد و هشتادوهفت، ماهوارۀ ملى اميد به فضا پرتاب شد و 
در مدار تعيين شده قرار گرفت، «ماهواره بر» آن سفير ۲ نام داشت، کليۀ 
قطعات واجزاى اين ماهواره و ماهواره بر از جمله موتور«ماهواره بر» 
که از فناورى بسيار بااليى برخوردار است، به دست متخصصان افتخار 

آفرين صنايع هوا فضاى کشور ايران طراحى و توليد شده است.

سکوى پرتاب ماهوارۀ اميد ايران
شکل ۳۷ــ۱۰

 از سال ۱۹۶۰ تا سال ۱۹۶۵ هر سال بيش از ۱۰۰ ماهواره 
به فضا فرستاده شدند. در سال ۱۹۷۰ دانشمندان به کمک رايانه و 
نانوتکنولوژى موفق به اختراع سازه ها و تجهيزات پيشرفته ترى براى 

ماهواره  شده اند. 
به عالوه کشورهاى ديگر و همين طور سازمان هاى تجارتى 
سال هاى  نموده اند. در  ماهواره ها  ارسال  خريدارى و  مبادرت به 
اخير بيشتر از ۴۰ کشور ماهواره در اختيار دارند و نزديک به ۳۰۰۰ 

ماهواره در مدارها به اجراى مأموريت هاى خود مى پردازند. 
۴ـ  ۵    ـ۱۰ـ ماهواره ها چگونه به فضا مى روند؟ براى اين 
که جسمى از حوزه هاى جاذبٔه زمين خارج و به فضا پرتاب شود 
بايد شتابى بيش از شتاب جاذبٔه زمين داشته باشد و براى رسيدن 
به چنين شتابى بايد انرژى مصرف کرد. در حرکت اجسام پرتابى، 



٢٣٠

شکل ۳۸ــ۱۰ــ پرتاب 
ماهواره توسط موشک

شکل ۳۹ــ۱۰ــ نمونه هايى از تصاوير ماهواره ها 

ارتباط ماهواره  با ايستگاه هاى مختلف

استقرار ماهواره هاى مختلف در مدار زمين

قانون کنش و واکنش نيوتن صادق است. طبق اين قانون هر عملى 
يک عکس العمل دارد که اندازهٔ آن به اندازهٔ عمل اول است و جهت 

آن مخالف جهت عمل اول است. 
به  خودش  مى کند  پرتاب  را  گلوله اى  که  جنگى  توپ  يک 
از  پُر  را  بادکنکى  اگر  مى شود.  رانده  عقب  به  يعنى  مقابل  سمت 
باد کنيد و آن را رها سازيد، چون فشار داخل بادکنک بيش از 
فشار محيط است، هوا به سرعت از آن خارج مى شود و بادکنک 
نيز در جهت مخالف خروج هوا، به حرکت درمى آيد. در محفظٔه 
احتراق ماهواره بر( موشک) نيز همين اتفاق ُرخ مى دهد. البته در 
آنجا عمليات به وسيلٔه لوله خروجى گاز و تجهيزات ديگر کنترل و 
تنظيم مى شود. در مثال بادکنک بايد گفت که بادکنک رها شده و 
بى هدف به اين سو و آن سو مى رود، اما شکل لوله خروجى گاز در  
ماهواره بر(موشک) به گونه اى است که شدت رانش و فوران گاز را 
تقويت مى کند و سبب پيش روى موشک در جهتى معين مى شود. 
خروجى  از  ثانيه  هر  در  که  گازى  (مقدار  خروجى  فشار  هرچه 
موشک به بيرون فوران مى کند) و سرعت گاز بيشتر باشد، نيروى 

پيش برنده موشک بزرگ تر خواهد بود. 
موشک هاى باربرى که ماهواره ها را به فضا مى برند، بايد 
شتاب گريز از جاذبه بااليى داشته باشند. در واقع با سرعت ۷/۹ 
کيلومتر بر ثانيه مى توان زمين را ترک کرد. براى رسيدن به چنين 
اجراى  با  اما  مى شود.  صرف  زيادى  فوق العاده  انرژى  سرعتى 
عمليات پرتاب در نقاط جغرافيايى خاص مى توان مقدار اين انرژى 
را کاهش داد. در شکل ۳۸ــ۱۰ پرتاب ماهواره توسط موشک 

نشان داده شده است. 

ـ  ۵  ـ۱۰ـ انواع ماهواره ها    : ماهواره ها براى هدف هاى    ۵
مختلفى پرتاب مى شوند و عبارت اند از:

 ۱ــ ماهواره هاى مخابراتى
 ۲ــ ماهواره هاى ردياب
 ۳ــ ماهواره هاى نظامى

 ۴  ــ ماهواره هاى منابع زمينى
 ۵  ــ ماهواره هاى هواشناسى. در شکل ۳۹ــ۱۰ نمونه هايى 

از تصاوير ماهواره ها را مالحظه مى کنيد. 

ماهواره هاى  مخابراتى  :  ماهواره های  ۵  ـ۱۰ـ  ـ     ۶
هستند.  سيگنال ها  تقويت کنندٔه  ايستگاه هاى  واقع  در  مخابراتى 
اين ماهواره ها از نقطه اى امواج را دريافت و به نقطٔه ديگر ارسال 
مى کنند. يک ماهواره مخابراتى مى تواند در آن واحد هزاران تماس 
تلفنى و چندين برنامٔه شبکٔه تلويزيونى را تحت پوشش قرار دهد 
اين ماهواره ها اغلب در ارتفاعات بلند و برفراز يک ايستگاه در 

زمين قرار داده مى شوند. 



٢٣١

سرور ياسرويس دهنده 
مرکزى

شبکۀ اينترنت

شبکه  سلولى
فرستنده مخابراتى موبايل

گوشى تلفن همراه

يک ايستگاه مخابراتى در زمين مجهز به آنتن بسيار بزرگ 
براى دريافت و ارسال سيگنال هاست. گاهى چندين ماهواره که 
به طور مشترک در يک مدار کوتاه تر قرار گرفته اند امواج را دريافت 
و با انتقال دادن سيگنال ها به يکديگر آنها را به کاربران روى زمين 
در اقصى نقاط آن مى رسانند. سازمان هاى تجارتى مانند تلويزيون ها 
و شرکت هاى مخابراتى در کشورهاى مختلف از کاربران دائمى 

اين نوع ماهواره ها هستند. 
بشقاب هاى ماهواره اى زمينى عالئم تلفنى و تلويزيونى را 
به ماهواره مى فرستند، ماهواره نيز آنها را ضمن پردازش، به يک 

ايستگاه زمينى ديگر مخابره مى کند. 
ماهوار ه ها مى توانند عالئم را هم به سراسر يک قاره و هم به 
يک نقطٔه معين ارسال کنند. ماهواره هاى پخش مستقيم مى توانند 
عالئم تلويزيونى را هم به يک گيرنده بشقابى و هم به تلويزيون هاى 

مستقل به گيرنده هاى بزرگ تر مخابره کنند. 
حوزهٔ ماهواره منطقه اى است که در زمين تحت پوشش پرتو 
ارسالى آنتن ماهوارهٔ مخابراتى قرار مى گيرد. شکل حوزه ماهواره بايد 
تاحد  امکان با شکل منطقٔه مورد  نظر منطبق باشد و اين مهم با طراحى 

دقيق آنتن يا ترکيب پرتوهاى مختلف حاصل مى شود. 
در شکل ۴۰ــ۱۰ يک نمونه ارتباط ماهواره اى نشان داده 

شده است. 

شکل ۴۰ــ۱۰ــ ارتباط ماهواره با شبکۀ تلفن همراه 

شوخى موجب بروز اختالف و به هم زدن 
دوستى ها مى شود. از شوخى بپرهيزيد. 

در شکل ۴۱ــ۱۰ ماهواره مخابراتى به طور مستمر، ضمن 
مخابراتى  فرستندٔه  طريق  از  سلولى،  شبکٔه  از  اطالعات  دريافت 
موبايل و سرور (server) اصلى، وضعيت ارتباط بين گوشى همراه 
را با ساير گوشى ها مشخص مى کند و در صورت نياز با ماهواره هاى 

ديگر نيز ارتباط برقرار مى نمايد.

شکل ۴۱ــ۱۰ــ يک نمونه ارتباط ماهواره اى 

         GPS ماهواره هاى

 کاميون در حالت حرکت شبکۀ مخابراتىکامپيوتر مرکزى
  GPS مجهز به فرستنده گيرنده

ـ  مـاهـواره هـای  ردياب :  بـه کمک ماهواره هاى   ۱۰ ـ              ۵    ـ      ۷
به  قادر  زمين  ردياب، کلئه هواپيماها، کشتى ها و خودروها برروى 
مکان يابى با دقت بسيار زياد خواهند بود. عالوه بر خودروها و وسايل 
ردياب  ماهواره هاى  شبکٔه  از  مى توانند  نيز  عادى  اشخاص  نقليه، 
بهره مند شوند. در واقع سيگنال هاى اين شبکه ها در هر نقطه اى از 

زمين قابل دريافت اند. 

۶    ـ۱۰ـ پيشگفتار
وجود  امروزى  پيشرفتٔه  تکنولوژى  که  زمانى  گذشته،  در 
نداشت، مردم و به خصوص اشخاصى مانند سّياحان و جهانگردان 
گاهى اوقات در يک گسترٔه جغرافيايى مانند شهرها و کشورهاى 
بيگانه، از مکان دقيق خود باخبر نبودند و حتى گاهى نيز در بيابان ها 
و درياها مسير خود را گم مى کردند. از سوى ديگر در دنياى قديم 
استفاده از ستارگان ــ قطب نما و ساير عوامل طبيعى تا اندازه اى 

راه گشاى بشر بوده است. 



٢٣٢

الف ــ نماى يک ماهوارۀ GPS از زمين

GPS ب ــ يک نمونه گيرندۀ ماهوارۀ

GPS ج ــ يک نمونۀ تراشه مربوط به ماهواره
شکل ۴۲     ــ۱۰ــ نمای يک ماهوارۀ Gps و گيرندۀ آن

شهرها،  جغرافيايى،اعم  ازبافت  پيچيدگى هاى  امروزه 
خيابان ها، اصوالً زمينٔه استفاده از اين گونه روش ها (استفاده از 

عوامل طبيعى) را تاحد زيادى منتفى و بى معنا کرده است. 
در شرايط فعلى، با گسترش فناورى هاى گوناگون، اين 
نام  به  پيشرفته  و  مدرن  ماهوارٔه  سيستم  يـک  تـوسط  مشکل 
GPS (Global positioning system) که به معناى سيستم 

مکان يابى جهانى است، رفع شده است. 
فردى  هيچ  که  است  دنيايى  امروز،  دنياى  حقيقت  در 
در آن گم نخواهد شد و همه چيز بر روى تمام نقاط زمين قابل 
شناسايى است. اين قدرت دست يابى به سيستم هاى شناسايى 
قرار  بشر  اختيار  در  کامپيوترها  براساس  و  ماهواره ها  را، 

داده اند. 
 (Navigation) ناوبرى  يا  هدايت  سيستم  يک   GPS

ماهواره اى است. در شکل ۴۱ــ۱۰ يک نمونه از اين ارتباط 
را مالحظه مى کنيد. 

۱ـ۶ـ۱۰ـ تاريخچۀ GPS: اولين ماهواره GPS در 
سال ۱۹۷۸ به سفارش وزارت دفاع آمريکا ساخته شد. 

اين سيستم در ابتدا براى مصارف نظامى تهيه شد ولى 
از سال ۱۹۸۰ استفاده عمومى از آن آزاد شد. 

تشکيل  ماهواره   ۲۴ شامل  شبکه اى   ۱۹۹۴ سال  در 
گرديد که امروزه تعداد آنها به عدد ۲۸ رسيده است. 

 Glonass نام  به   GPS مشابه  سيستمى  نيز  روس ها 
دارند که از نظر کارايى و توان عملياتى به پاى GPS نمى رسد. 
گيرنده هاى مشترک GPS-Glonass در حال حاضر در بازار 

ايران يافت مى شوند. 
تعيين  سيستم  يک  ساخت  حال  در  نيز  اروپا  اتحادئه 
تا  پيش بينى ها  طبق  که  است  گاليله  نام  به  ماهواره اى  موقعيت 
شد.  خواهد  عموم  استفاده  و  بهره بردارى  آماده   ۲۰۰۸ سال 
در شکل ۴۲ــ۱۰ نماى يک ماهوارٔه GPS از روى زمين و 

گيرنده GPS نشان داده شده است. 

۲ـ۶  ـ۱۰ـ اجزای تشکيل دهنده سيستم GPS : سيستم 
۴۳ــ۱۰  شکل  طبق  کاربران  کنترل و  فضا،  بخش،  GPS از سه 

تشکيل شده است. 



٢٣٣

شکل ۴۳ــ۱۰ــ سيستم GPS شامل سه بخش فضا، کنترل و کاربران

ايستگاه کنترل زمين

ماهواره

گيرنده

معموالً وقتى درباره GPS صحبت مى شود منظور دستگاه 
گيرندهٔ GPS است. اما اين دستگاه به تنهايى کارى انجام نمى دهد. 
قابل  زمينى  کنترل  ايستگاه  و  ماهواره  با  ارتباط  در   GPS گيرندٔه 

استفاده است. 
 GPS سيستم  در  ارتباط  کامل  نمونه  شکل  ۴۴ــ۱۰  در 

نشان داده شده است. 

 GPS شکل ۴۴     ــ۱۰ــ نمونه کامل ارتباط در يک سيستم

۱ــ ماهوارهٴ دريافت سيگنال از GPS نصب شده روى اتومبيل 
يا ساير دستگاه ها

۲ــ گوشى GPS نصب شده روى اتومبيل
۳ــ فرستنده و گيرندۀ زمينى

۴ــ جابه جايى اطالعات در مرکز زمينى و مرکز کامپيوتر

بخش  (space segment): اين  فضا  بخش  ۳ـ۶ـ۱۰ـ 
شامل ۲۴ ماهواره است که در ۶  صفحٔه مدارى با شيب ۵۵ درجه 

نسبت به صفحه استوا، در حال چرخش اند. در هر صفحٔه مدارى 
چهار ماهواره وجود دارد. همواره ۲۱ ماهواره فّعال و ۳ ماهواره 
آمادٔه به کار (stand by) به صورت يدک در مدار قرار دارند تا 

درصورت بروز اشکال در ماهواره هاى فعال، جايگزين شوند. 
داده  نشان  ماهواره   ۲۴ با  فضا  بخش  ۴۵   ــ۱۰  شکل  در 

شده است. 

شکل ۴۵     ــ۱۰ــ بخش فضا با ۲۴ ماهواره 

که  کنند  حرکت  مدارشان  در  طورى  مى توانند  ماهواره ها 
در صورت لزوم، کار ماهواره اى را که دچار مشکل شده است به 
انجام برسانند. هر مدار، دايره اى با ارتفاع تقريبى ۲۰۱۸۳ کيلومتر 

نسبت به سطح دريا است.
مى شوند.  کنترل  و  رديابى  زمين  از  روز  هر  تقريباً  مدارها 
اين آرايش فلکى ماهواره هاى GPS امکان مشاهده حداقل چهار 
ماهواره را در هر نقطه از زمين و هر ساعت از شبانه روز فراهم 

مى کند. 
فرستنده هاى  حمل  براى  وسيله اى   ،  GPS ماهواره هاى 
که  مختلفى  تجهيزات  و  کامپيوترها  اتمى،  ساعت هاى  راديويى، 
براى عملکرد سيستم استفاده مى شود، هستند. تاکنون تعداد زيادى 
ماهواره به کار گرفته شده و تعداد بيشترى هم در طراحى هستند. 

در حال حاضر ۶ نسل از ماهواره ها وجود دارند. 
هر ماهواره حدودًا ۱۰ سال فعال مى ماند در نتيجه ماهواره ها 
ماهواره هاى  و  مى شوند  برگردانده  موقع  به  مأموريت  پايان  در 
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GPS شکل ۴۶     ــ۱۰ــ قسمت کنترل برج مراقبت فرودگاه از طريق

شکل ۴۷     ــ۱۰ــ بخش کنترل با ۵ ايستگاه 

جايگزين به فضا پرتاب مى گردند. انرژى مصرفى هر ماهواره کمتر 
باترى  توسط  را  خود  انرژى  ماهواره ها  اين  است.  وات   ۵۰ از 
تأمين  خورشيد  از  است  متر   ۵/۵ هرکدام  طول  که  خورشيدى 
مى کنند. همچنين باترى هايى نيز براى زمان هاى خورشيد گرفتگى 

و يا مواقعى که در سايه زمين حرکت مى کنند به همراه دارند. 
۴ـ  ۶  ـ۱۰ـ بخش کنترل (Control segment) : بخش 
کنترل شامل ۵ ايستگاه زمينى (يک ايستگاه اصلى و چهار ايستگاه 
فرعى در اطراف دنيا است)، اين ايستگاه ها همه متعلق به وزارت 

دفاع آمريکا است و توسط آن کشور اداره مى شود. 
ميليارد   ۵۰۰ از  بيش  ساالنه  سيستم  اين  نگه دارى  هزينٔه 
تومان است. در شکل ۴۶    ــ۱۰ قسمت کنترل برج مراقبت فرودگاه 
از طريق GPS نشان داده شده است، شکل ۴۷    ــ۱۰ نشان مى دهد 

بخش کنترل شامل ۵ ايستگاه است. 

هر۵ ايستگاه، ايستگاه هاى رديابى هستند که به گيرنده هاى 
GPS جهت رديابى ماهواره ها مجهز شده اند. 

داده هاى به دست آمده از رديابى به ايستگاه کنترل اصلى 
ارسال مى گردد. در اين ايستگاه، داده ها پردازش مى شود و از 
آنجا ساعت ماهواره ها و داده هاى مدارى ماهواره ها محاسبه و 

تصحيح مى گردد. 
به طور کلى وظيفٔه بخش کنترل، کنترل و تعيين مسيرهاى 
بررسى  و  ماهواره ها  کار  صحت  بررسى  و  مشاهده  ماهواره ها، 
رفتار ساعت اتمى و باالخره اعمال پيام ناوبرى به درون سيگنال 

ماهواره هاست. 
(User segment): اين  کاربران  بخش  ـ ۶ـ۱۰ـ    ۵
در  مى شود.  شامل  را  غيرنظامى  و  نظامى  کاربران  کلئه  بخش 
 GPS اين بخش کاربردها، تجهيزات و استراتژى تعيين موقعيت
اهميت پيدا مى کند. پيشرفت محصوالت تجارى GPS وابسته 

به کاربردهاى کاربران است. 
در واقع بخش کاربران از گيرنده هايى تشکيل مى شود که 
کدها يا فاز موج حامل را دنبال مى کنند و در بيشتر موارد پيام 
ناوبرى ماهواره را استخراج مى کنند. کدها و حامل دريافتى از 
ماهواره در پردازشگر موجود در گيرنده پردازش مى شود و به 
کمک آن چهار پارامتر زمان، ارتفاع، طول و عرض جغرافيايى 

به دست مى آيد. 
بازار،  رشد  گاهى  و  شهرى  کاربردهاى  انواع  گسترش 

باعث گسترش تجهيزات GPS شده است. 
براى  لوازم  يک  به  کاربران  همٔه  است  ممکن  گرچه 
کاربردهاى مختلف نياز داشته باشند، اّما معموالً ترکيب خاصى 
از سخت افزار و نرم افزار آن الزم است. امروزه بازار گيرنده هاى 
GPS بسيار رشد کرده است، به طورى که هم اکنون هزاران گيرندٔه 

مختلف وجود دارد. گيرنده هاى قابل حمل دستى يا آنهايى که 
تانک ها،  زيردريايى ها،  هواپيماها،  کشتى ها،  اتومبيل ها،  روى 
کاميون ها و اتوبوس ها نصب مى شوند. در شکل ۴۸  ــ۱۰ چند 
قرار  استفاده  مورد  کاربران  توسط  که  را   GPS گوشى  نمونٔه 

مى گيرد مالحظه مى کنيد.
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شکل ۴۸ــ۱۰ــ چند نمونه گوشى GPS قابل نصب روی خودرو

که  سيگنال هايى  مى کند؟  کار  چگونه   GPS ۶ـ۶ـ۱۰ـ 
ماهواره  شناسايى  کُد  شامل:  مى کند  ارسال   GPS ماهواره  هر 
 (almanac) داده تقويمى ،(Random-Code Pseudo) RPN

زمان  و  تاريخ  و  ماهواره  خود  به  مربوط  داده هاى  و 
(Ephemeris) است. 

مى توان شيوهٔ کار GPS را به طور ساده به    صورت زير بررسى 
مى گويد:  ساده  به طور  مى کند  ارسال  را  پيامى  ماهواره  هر  کرد. 
من ماهواره شمارٔه X هستم، موقعيت فعلى من Y است و اين پيام 
در زمان Z ارسال شده است، هرچند که اين شکل ساده شدٔه پيام 
ارسالى است ولى مى تواند کل طرز کار سيستم را بيان نمايد. گيرندٔه 
را   ephemeris و   almanc داده هاى  و  مى خواند  را  پيام   GPS

جهت استفادٔه بعدى آن ها ذخيره مى نمايد. اين اطالعات مى توانند 
براى تصحيح و يا تنظيم ساعت درونى GPS نيز به کار روند. 

حال براى تعيين موقعيت، گيرندٔه GPS زمان هاى دريافت 
شده را با زمان خود مقايسه مى کند. تفاوت اين دو، مشخص کنندٔه 
فاصله گيرنده GPS از ماهوارٔه مزبور است. اين عملى است که 
سه  حداقل  از  استفاده  با  مى کند.  اجرا   GPS گيرنده  يک  دقيقاً 
ماهواره، GPS مى تواند طول و عرض جغرافيايى مکان خود را 
تعيين نمايد (که آن را تعيين دوبُعدى مى گويند). با تبادل با چهار يا 
بيشتر ماهواره، يک GPS مى تواند موقعيت سه بعدى مکان خود را 

تعيين نمايد که شامل طول و عرض و ارتفاع جغرافيايى است. 
با اجراى پشت سرهم اين محاسبات، GPS مى تواند سرعت 
در  امروزه  نمايد.  مشخص  دقت  به  نيز  را  خود  حرکت  جهت  و 
بعضى از مکان هاى ايران، قادر به دريافت اطالعات از ماهواره ها 
تا ۱۰ دستگاه هستيم و به حداقل ۴ تا ۵ ماهواره در هر زمان، از 

شبانه روز و در هر مکان، دسترسى داريم. 

جهت دانش آموزان عالقه مند 
در شکل ۴۹ ــ۱۰ يک تصوير را مالحظه مى کنيد. در 
تعيين   GPS توسط  سوار  موتور  مکانى  موقعيت  تصوير  اين 
مى شود. نحوۀ برقرارى ارتباط را با ماهواره و ايستگاه زمينى 
 gif صورت  به  شکل  به  مربوط  تصويرى  فايل  کنيد.  تشريح 

است اگر آن را بيابيد، مسير ارتباط را نشان مى دهد. 

شکل ۴۹ــ۱۰ــ تعيين موقعيت مکانى موتور سوار 
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۷ـ۶ـ  ۱۰ـ کاربردهای GPS :GPSها در زمين، دريا 
GPS در هر جايى قابل  و هوا کاربردهاى متنوعى دارند. اساساً 
استفاده است مگر در نقاطى که امکان وصول امواج ماهواره در 

آن ها نباشد. 
استفاده هاى زمينى GPS بسيار گسترده تر است. هرکسى 
که مى خواهد بداند در کجا قرار دارد، راهش به چه سمتى است 
و يا با چه سرعتى درحرکت است مى تواند از يک GPS استفاده 
کند.در خودروها نيز وجود GPS به امرى عادى بدل خواهد شد. 
سيستم هايى درحال تهيه است تا در کنار هر جاده اى با فشار دادن 
(به وسيلٔه  يابد،  انتقال  اورژانس  مرکز  يک  به  موقعيت  کليد،  يک 
پيچيدٔه  سيستم هاى  توزيع)  مرکز  يک  به  فعلى  موقعيت  انتقال 
مى کنند.  ترسيم  خيابان  يک  در  را  خودرو  هر  موقعيت  ديگرى 
اين سيستم ها بهترين مسير را براى رسيدن به يک هدف خاص به 

راننده پيشنهاد مى کنند. 
هر چه نقشه هاى منطقه اى که در حافظه گيرنده ذخيره مى شود 
دقيق تر باشد سرويس هايى هم که از GPS مى توان دريافت کرد با 
مسير   GPS از  مى توان  مثال  براى  بود.  خواهد  بيشترى  ارتقاى 
نزديک ترين پمپ بنزين، تعميرگاه و يا ايستگاه قطار را سؤال نمود 
و مسير پيشنهادى را دنبال کرد. دقت مکان يابى اين سيستم در حد 

چندمتر است که بسته به کيفيت گيرنده تغيير مى کند. 
زلزله،  پيش بينى  از:  عبارت اند   GPS کارهاى  ديگر  از 
جابه جايى  کنترل  ترافيک،  و  نقل  و  حمل  به  امورمربوط  کنترل 
سدها و برج هاى بلند، پيش بينى وضع هوا، تعيين موقعيت سکوهاى 
دريايى نفتى، مين يابى، اسکن (scan) کردن دريا و کاربردهاى وسيع 

نظامى. 

۷ـ۱۰ـ الگوی پرسش 
۱ــ مفهوم Satellite چيست؟ 

استفاده  ماهواره  کدام  از  هواپيماها  مکان يابى  براى  ۲ــ 
مى شود؟ 

۳ــ مفهوم GPS چيست؟ 
۴ــ اجزاى تشکيل دهندٔه GPS کدام اند؟ 

۵  ــ  بخش فضايى GPS شامل چند ماهواره است؟ 
۶  ــ مفهوم RPN در GPS چيست؟ 

کامل کردنی
 …… معنای  به  و  است   …… کلمات  اول   GPS ٧ــ 

است.
صحيح يا غلط

۸  ــ در GPS بخش کنترل شامل ٥ ايستگاه زمينی است 
و هر ٥ ايستگاه، ايستگاه های رديابی است.

صحيح    غلط 
چهارگزينه ای

 RPN  ،۹ــ در سيگنال هايی که هر ماهواره ارسال می کند
به مفهوم …… است.
١) داده تقويمی
٢) تاريخ و زمان

٣) داده های مربوط به خود ماهواره
٤) کد شناسايی ماهواره
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