طراحی و ساخت یک نمونه منحنینما جهت استفاده در
آزمایشگاههای الکترونیک
داًؾگاُ صٌؼسی اصفْاى
داًؾکذُ تزق ٍ کاهدیَزز

فریبا کریمی
استاد راهنما  :دکتر رسول دهقانی

 .1مقذمٍ
یک هٌحٌیًوا دعسگاّی اعر کِ تزای زحلیل ٍیضگی ّای قطؼاذ الکسزًٍیکی گغهغهسهِ ّهوه هَى
هقاٍهر ،دیَد ٍ ززاًشیغسَر تِکار هیرٍد .ایي دعسگاُ تا ًوایؼ هٌحٌی خزیاىٍ-لساص قطؼاذ الکسزًٍیکی،
درک تْسزی اس ػولکزد آى ّا در اخسیار کارتز قزار هیدّذ .قثل اس اخسزاع ًیوِّادیّا ،هٌحٌیًواّای تها
الهح خأل ٍخَد داؽسٌذً .خغسیي هٌحٌیًواّای ًیوِّادی ًیش ،خَد اس هذاراذ تا الهح خأل اعهسهفهادُ
هی کزدًذ؛ سیزا قطؼاذ ًیوِ ّادی در آى سهاى ًوی زَاًغسٌذ ّوِ ًیاسّای هٌحٌیًوا را زثهیي ًهوهایهٌهذ.
اهزٍسُ هٌحٌیًواّا کاهالً ًیوِّادی ّغسٌذ ٍ تخؼ قاتل هالحظِای اس ػولیاذ را تِ طَر ازَهازیک اًدام
هیدٌّذ زا کارتز تسَاًذ تِ عادگی تا آى کار کٌذ .ؽکل سیز یک ًوًَِ هٌحٌیًوهای زهدهاری را ًؾهاى
هیدّذ.
کارتزدّا:
 .1آهَسػ
 .2هذل کزدى یک قطؼِ
 .3اًذاسُگیزی هحذٍدُ خاراهسزّا
 .4زؼییي عالهر قطؼِ
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د-تعییه مقايمت سزی با کلکتًر ي اوذاسٌگیزی جزیان کلکتًر
خظ اس زقَیر خزیاىٍ ،لساص کلکسَر تِ صَرذ عزی تا یک هقاٍهر ،کِ زَعط کارتز زؼییي هیؽَد ،تهِ
کلکسَر قطؼِ زحر زغر اػوال هیگزدد .تِ هٌظَر اًذاسُگیزی خزیاى کلکسَر ٍ ًوایؼ آى تز رٍی صفحِ
اعیلَعکَج ًیش اس زقَیرکٌٌذُ زفاضلی  AD629اعسفادُ هیؽَدّ .نچٌیي ٍلساص هقاٍههر یهک اّوهی
عزی تا کلکسَر ،خظ اس ػثَر اس ززاؽِ ً ٍ AD629یش یکغَکٌٌذُ زوام هَج آجاهدی تا تْزُ ( 5تِ هٌظهَر
افشایؼ دقر ٍ هثثر ؽذى خزیاىّای هٌفی) تِ خزداسًذُ دادُ هیؽَد زا در صَرذ ػثَر اس هقهذار هدهاس
زؼییي ؽذُ زَعط کارتزٍ ،لساص اػوالی تِ کلکسَر قطؼِ زحر زغر را قطغ کٌذ.

-3مًلذ پلکاوی
ایي تخؼ ٍظیفِ دارد تا زَخِ تِ اًسخاب ًَع ٍلساص کلکسَر زَعط کارتزً ،حَُ خیکزتٌذی هذار (اههیهسهز
هؾسزک یا تیظ هؾسزک)ًَ ،ع ززاًشیغسَر (دٍقطثی یا هاعفر) ٍ زؼذاد خلِّا ،خزٍخی ٍلساص ٍ یا خهزیهاى
خلکاًی هٌاعة تزای اػوال تِ خایِ تیظ (ززهیٌال هؼادل) در آرایؼ اهیسز هؾسزک ٍ یا خایِ اهیسز (ززهیٌال
هؼادل) در آرایؼ تیظ هؾسزک را زَلیذ ًوایذ .تزای الواىّای دٍخایِ زٌظیواذ ایي تخؼ ّیچ زهثیهیهزی
ًذارًذ؛ چَى الواى تیي کلکسَر ٍ سهیي قزار خَاّذ گزقر .ایي هذار اس تخؼّای سیز زؾکیل ؽذُ اعر:
الف-تًلیذ کالک بزای اعمال بٍ پزداسوذٌ
ؽکل رٍتِرٍ هذاری را ًؾاى هیدّذ کِ کالک ّنفهاس
تا هَج هثلثی تزای اػوال تِ خزداسًذُ را ایداد هیکٌذ.
ب -مددذار تًلیددذ مددًن پلکدداوی دی یتددال ي

 .2طزاحی
دعسگاُ اس عِ تخؼ اصلی زؾکیل ؽذُ اعر:

-1مىبع تغذیٍ
هٌثغ زغذیِ ٍظیفِ زَلیذ ٍلساصّای هَردًیاس تزای ّوِ تخؼّای دعسگاُ را تز ػْذُ دارد .ایي ههذار اس
ٍلساص ٍ 222لسی تزق ؽْز تِ کوک یک ززاًظ دٍتل کاٌّذُ ٍ 22لسی ،خل دیَدی ٍ خاسىّای صافهی ٍ
عدظ تِ کوک رگَالزَرّای هٌاعةٍ ،لساصّای ٍ ±5 ٍ ±55 ، ±22لهر ههی عهاسد .ایهي ههذار اس
رگَالزَرّای خطی  ٍ LM337 ٍ LM317رگَالزَر عَئی یٌگ  LM2596اعسفادُ هیکٌذ.

محذيدکىىذٌ جزیان کلکتًر
یک خزداسًذُ ٍ atmega16aظیفِ زَلیذ هَج خلکاًی دیدیسال ٍ ًیش اًذاسُگیزی خزیاى کلکهسهَر ٍ در
صَرذ لشٍم ،قطغ ٍلساص اػوالی تِ کلکسَر را تزػْذُ دارد .ایي خزداسًذُ تزاعاط اًسخابّای کهارتهز ،ههَج
خلکاًی دیدیسال هٌاعة را زَلیذ هیکٌذ .زؼذاد خلِ ّا ٍ حذاکثز خزیاى هداس ػثَری اس کلکسَر قطؼِ زحر
زغر ًیش زَعط کارتز زؼییي هیؽَد.
ن-تبذیل مًن پلکاوی دی یتال بٍ آوالًگ اس وًع يلتاژ یا جزیان
در هزحلِ تؼذی هَج خلکاًی دیدیسال ایداد ؽذُ زَعط  DAC0800تِ هَج آًالَگ زثذیهل ؽهذُ ٍ
عدظ تِ کوک هذارّای سیز تِ هَج خلکاًی اس ًَع خزیاى یا ٍلساص ٍ تا داهٌِ دلخَاُ کارتز زثذیل هیؽَد.

-2تغذیٍ کلکتًر
هذار زغذیِ کلکسَر هَج هثلثی هسٌاٍب ،هَج هثلثی یکغَؽذُ زوام هَج هثثر ٍ یا هٌفی ٍ یا حهسهی
ٍلساص هغسقین هثثر ٍ یا هٌفی تا داهٌِ اس صفز زا ٍ ±51لر در دٍ رًح هخسلف تزای اػوال تِ کهلهکهسهَر
(ززهیٌال هؼادل) قطؼِ زحر زغر زَلیذ هیًوایذ .ایهي
هذار اس تخؼّای سیز زؾکیل ؽذُ اعر:
الف-مًلذ مًن مثلثی
ؽکل رٍتِرٍ هذاری را ًؾاى هیدّذ کِ هَج هثلثی تا
داهٌِ ٍ ±5لر ٍ فزکاًظ حذٍد ّ 252ززش را زهَلهیهذ
هیکٌذ.
ب-تبذیل مًن مثلثی بٍ مًن دلخًاٌ کاربز
ؽکل رٍتِ رٍ هذاری را ًؾاى هیدّذ کِ تغسِ تِ
اًسخاب کارتز هَج هٌاعة تزای اػوال تِ کلهکهسهَر
قطؼِ زحر زغر را زَلیذ هیکٌذ.
ن-تغییز دامىٍ يلتاژ ککلتًر بٍ صًرت پیًستٍ

 .3ساخت
ًسیدِ زغر ػولی دعسگاُ در تزخی اس کارتزدّای آى تا هقاٍهر عزی  551اّوی در ؽکلّای سیز
آهذُاًذ.

ي تقًیت جزیان
اس یک تافز آجاهدی تِ ّوزاُ طثقِ خَػ خَل تِ هٌظَر زغییز عطح ٍلساص کلکسَر تِ صهَرذ خیَعهسِ ٍ
زقَیر خزیاى اعسفادُ هیؽَد.

 .4وتی ٍگیزی

هؾخصِ خزیاىٍ-لساص هقاٍهر 55
اّوی

هؾخصِ خزیاىٍ-لساص دیَد سًز
1N4731

هؾخصِ خزٍخی
ززاًشیغسَر  BD135در حالر اهیسز

هؾخصِ خزٍخی
ززاًشیغسَر BC177در حالر

هؾسزک

اهیسز هؾسزک

ًسایح ؽثیِعاسی ٍ زغر ػولی دعسگاُ ًؾاى هیدٌّذ کِ ًوًَِ عاخسِ ؽذُ اس تغیاری اس ٍیضگیّای ًوًَِ زداری تا دقر خَتی تزخَردار اعر ٍ لذا هیزَاًذ در آسهایؾگاُّای الکسزًٍیک خایگشیي ًوًَِ زداری گزدد.

