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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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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). 
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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
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E
f
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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
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بيشترين مقدار=
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بيشترين مقدار
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بيشترين مقدار
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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 

Vo

Vo

f

f

f1 f2 100KHz 150KHz

Vo

f

ج ــ فيلتر واقعى   

ب ــ فيلتر ايده آل

فرکانس قطع 

باند
حذف شده

باند
حذف شده

الف ــ محدودۀ فرکانسى فيلتر 

باند عبورى

فرکانس قطع 

باند عبورىباند عبورى

شکل ۱۵ ــ۴ ــ فرکانس قطع فيلتر واقعى
f 1 f 2

[dB]

0dB

-3dB

Vmax = 100%

70.7%
50%

Vo
Vi

20 log Vo
Vi

[%]

f

Vo=Vi

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

fC

[dB]

0dB

-3dB

Vmax = 100%

70.7%
50%

Vo
Vi

20 log Vo
Vi

[%]

f

Vo=Vi

باند عبورى

الف ــ پاسخ فرکانسى فيلتر پايين گذر 

ورودى 

تور
ژنرا

ال 
يگن

س

خروجى

ورودى 
L P FINPUT OUTPUT

200 - 3200 Cycles

12,800 - 15,800 Cycles
INPUT

LOW PASS FILTER

F r e q u e n c y
f

V

OUTPUT

200 - 3200 Cycles

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.
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د ــ فيلتر ميان گذر  
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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

باند حذف شده
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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 

LC

+Vcc

INPUT

OUTPUT

RE
R2

R1

TR

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
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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. 
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۱ ــRP  به معنى مقاومت موازى است و از Paralel گرفته شده است. 

شکل ۲۷ ــ۴ ــ مدار رزونانس موازى
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اگر در رابطٔه پهناى باند مقدار QP را قرار دهيم خواهيم 
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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. 
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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
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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
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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.


