تمرین مخابرات  1ساخت مدوالتور FM
ارائه پروژه بهصورت حضوری و مهلت تحویل تا قبل از شروع جلسه امتحان پایان ترم
هدف از این تمرین بررسی مدوالتور رادیو  FMو ساخت چند نمونه عملی از مدوالتور و تست عملیاتی آن میباشد
 )1یکی از تکنیکهای ساخت ( FMمدوالتور  )FMروش م ستقیم و ا ستفاده از  VCOمیبا شد VCO .چی ست؟ به صورت
عملی چگونه ساخته میشود؟ خروجی آن به ازای سیگنال ورودی )  x (tچگونه است؟
 )2مدار ساااده زیر را روی برد ببندید و مقادیر ولتاژ دیساای هرههای مختلف را اندازههیری کرده و با مقادیر تئوری مقایسااه
کنید .در این قسمت خازن  Cاتصال باز و سلف  Lاتصال کوتاه میباشد .سعی کنید فاصله بین المانها تا حد ممکن کم باشد و
ترجیحاً برای ات صال المانها از سیم ا ستفاده نکنید .میکروفن از نوع خازنی دو سیمه و خازنها غیرالکترولیت و از نوع عد سی
باشند .برای آنتن از یک سیم تک رشته ضخیم و یا آنتن تلسکوپی با طول حدود  50cmاستفاده کنید.

R4=47K

R5=470

C4=1000p

BC547

R2=1M

C5=5.6p

R1=10K

C6=27p

C3=0.022u

C1=100n

L

Vdc=3~5

C

R3=10K

Antenna

BC547

C2=0.022u
Mic

 )3جهت تنظیم مدار فرستنده (مدوالتور) ،تنظیم صحیح و دقیق خازن  Cو سلف  Lضروری میباشد .برای این کار میتوانید
مقدار سلف را ثابت و از یک خازن متغیر برای تنظیم دقیق مدار ا ستفاده کنید .همچنین میتوانید مقدار خازن را ثابت و از یک
سلف متغیر برای تنظیم دقیق مدار استفاده کنید .کدام مورد را ترجیح میدهید و چرا؟
 )4مقدار سلف را  L  820nقرار داده (یا مقداری نزدیک به این عدد) و از یک خازن متغیر که مقادیر  C  2 pتا C  20 p
را شامل می شود ،استفاده نمایید .حاال شما یک فرستنده (مدوالتور) رادیو  FMدر بازه فرکانسی  88MHzتا  108MHzهمانند
صدا و سیما دارید! برای تست عملی ،عالوه بر فرستنده که ساختهاید ،به یک هیرنده نیز احتیاج دارید .از یک هوشی تلفن همراه
که دارای هیرنده  FMمیباشد به عنوان هیرنده استفاده کنید .توجه داشته باشید که فرستنده و هیرنده باید همزمان روی یک

کانال فرکانساای در بازه فرکانساای  88MHzتا  108MHzتنظیم شااده باشااند .ترجیحاً از کانالی اسااتفاده کنید که رادیویهای
سراسری و محلی روی آن برنامه پخش نمیکنند .برای تنظیم فرستنده ،خازن  Cرا تغییر دهید .درصورت عملکرد صحیح مدار
ساخته شده و تنظیم صحیح و دقیق خازن ،باید صدای ورودی میکروفن فرستنده را توسط هیرنده هوشی تلفن همراه بشنوید.
جهت تو ضیحات بی شتر میتوانید پایاننامه کار شنا سی با عنوان " ساخت د ستگاه پخشکننده فایل صوتی از طریق فر ستنده
 "FMنوشته سرکار خانم مهندس پورولی را ببینید.
 )5همانطور که در ابتدا هفتیم ،در این ساختار از  VCOبرای تولید سیگنال  FMاستفاده شده است .مشخص کنید که کدام
بخش مدار نقش  VCOرا دارد؟ چطور؟ توضیح کافی دهید.
 )6درصورتی که عالقهمند هستید ،دیتاشیت آی سی  MC1648را که یک  VCOساخت شرکت  Motorolaمیباشد را دانلود
کرده و مطالعه کنید .با استفاده از این آی سی و طبق پیشنهاد دیتاشیت ،فرستنده (مدوالتور)  FMدر بازه فرکانسی  88MHzتا
 108MHzساخته و مثل حالت قبل تست کنید.
 )7اهر بازهم عالقهمندید ،به دیتا شیت آی سی پی شرفتهتر  MC2833ساخت شرکت  Motorolaمراجعه کرده و با ا ستفاده از
این آی سی و طبق پی شنهاد دیتا شیت ،فر ستنده (مدوالتور)  FMدر بازه فرکان سی  88MHzتا  108MHzساخته و مثل حالت
قبل تست کنید.
 )8به قابلیتها و تفاوتهای دو آیسی  MC1648و  MC2833توجه کنید و تعدادی از موارد را ذکر کنید.

