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   تقدیم به پدرم

هاي زندگی همواره یاوري دلسوز و فداکار و پشتیبانی محکم و  ي ها و دشوار ر سختیکه د
  مطمئن برایم بود

  
 

   تقدیم به مادرم
دریاي بی کران فداکاري و عشق که وجودم برایش همه رنج بود و وجودش برایم همه 

  مهر
  
  
  
  
  
  
  



  
  
  
  

گذاردیم و در سایه الطاف بیکرانش  خداي مهربان را شاکریم که با رحمت و عنایت او قدم در این راه
  توانستیم این مرحله را پشت سر نهیم.

با سپاس و قدردانی از اساتید ارجمند و فرزانه جناب آقاي دکتر مصطفی یارقلی و جناب آقاي دکتر 
و تمام اساتید فرهیخته ، براي تمام  سید هادي حسینیسیروس طوفان و همچنین جناب آقاي دکتر 

 زحماتی که در طول این پروژه و دوره کارشناسی براي ما کشیدند.
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 فصل اول

مبانی مقدماتی نوسان سازها نوسان 

 ساز کنترل شونده با ولتاژ
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 شگفتار :پی

. بدون ای در مدارهای مخابراتی دارندای هستند که کاربرد نسبتا گستردهسازها مدارهای ویژهنوسان

موج، در  شکل سازها یا مولدهایپذیر نیست. نوسانهای رادیویی امکانسازها ارسال و دریافت پیامنوسان

ها و وسایل نههای رادیویی، رایامترهای دیجیتالی، اسیلوسکوپ، گیرنده و فرستندههایی نظیر مولتیدستگاه

ده قرار های فراوان دیگر مورد استفاهای حساب و دستگاهها، تایمرها، ماشیندیجیتالی نظیر شمارنده

 های الکترونیکی است.اسی دستگاهساز یکی از اجزاء استوان گفت نوسانگیرند. لذا میمی

 سازی :. اصول نوسان1-1

 ساز چیست؟. نوسان1-1-1

وب تولید ساز، مداری است که بدون اعمال سیگنال متناوب به وردی آن، در خروجی، سیگنال متنانوسان 

 کند. 

 دهد.ساز سینوسی را نشان میی بلوکی )بلوک دیاگرام( نوساننقشه 1-1شکل 

 

 ساز سینوسیی بلوکی یک نوسانشهنق 1-1شکل 

 𝐷𝐶داده شده است و مدار ولتاژ  𝐷𝐶ساز، ولتاژ شود به مدار الکترونیکی نوسانطور که مشاهده میهمان

 گویند.نیز می 1ساز اسیالتور به نوسان، را به ولتاژ متناوب سینوسی تبدیل نموده است

                                                           
1. Oscillator 
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 ساز از نظر شکل موج تولیدی . انواع نوسان2-1

ساز به صورت بلوک چهار نمونه نوسان 2-1جها را به وجود آورند. در شکل توانند انواع شکل موسازها میوسانن

ف(، ساز موج سینوسی)السازها شامل نوساندیاگرام با توجه به شکل موج آن ترسیم شده است. این نوسان

 ساز موج مثلثی )د( است.نای )ج( و نوساساز موج دندانه ارهساز موج مربعی )ب(، نوساننوسان

 

 سازها با توجه به شکل موج تولیدیانواع نوسان 2-1شکل 

 : ساز. اصول کار مدارهای الکترونیکی نوسان3-1

ی اند. شبکهتشکیل شده 2ی برگشتی یا فیدبکای به نام شبکهسازها از یک طبقه تقویت کننده و طبقهاغلب نوسان

 3-1دهد. شکل کننده برگشت میقویتکننده را به ورودی تخروجی تقویت برگشتی معموال بخشی از سیگنال

 دهد.ساز را نشان میبلوک دیاگرام کلی نوسان

 

 

 

 

 

                                                           
2. FeedBack 
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 سازبلوک دیاگرام کلی نوسان 3-1شکل 

 سازی . نیازهای اولیه برای نوسان4-1

 ه نوسان درآید.سازها باید شرایط و عوامل زیر وجود داشته باشد تا مدار بی نوساندر کلیه

 الف( منبع انرژی:

 تواند منبع تغذیه، باتری شیمیایی یا باتری نوری باشد.منبع انرژی می

 ب( مدار تعیین کننده فرکانس:

این های اولیه، در یا مدارهایی با مشخصات ویژه است. نوسان 𝑅𝐶یا مدار  𝐿𝐶این مدار معموال یک مدار رزونانس 

 دهد.را نشان می 𝐿𝐶و  𝑅𝐶الف، ب و ج مدار تعیین فرکانس  4-1 شود. شکلمدارها تولید می

 

 𝐿𝐶و  𝑅𝐶مدارهای رزونانس  4-1شکل 
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