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 مقذمٍ -1

اس  اس كارتزدّ ا  یؼيفؾار در گغسزُ ٍع   یّاحغگزاهزٍسُ اس 

ٍ ع اهاًِ ّ ای    یص ٌؼس عيغسن ّ ای  ، یخشؽک جولِ كارتزدّای

ز َاى ت ِ    یفؾ ار را ه    یّاحغگز. ؽَدهی اعسفادُ داخل خَدرٍ

در كٌارّن لزار داد. تغسِ تِ ًَع ك ارتزد آى،   یادیصَرذ زؼذاد س

ت زای   یخَاّذ ؽذ. اس عزف ادیس ایكن  ،حغگز هجوَػِ يیاًذاسُ ا

ّا حغگزاًذاسُ  غریتا یه ،لاتلير زفکيک آرایِ حغگزّا ؼیشافا

فؾار در اتؼاد، اًذاسُ  یّاحغگز. اتذی ؼیزؼذاد آًْا افشااّؼ اها ك

-یفؾار ه   یّاحغگزٍجَد دارًذ. اس اًَاع  یهخسلف یّا ٍ ًَع ّا

 یّاحغ گز ٍ  یاسًخ   یّاحغ گز  ،یهم اٍهس  یّاحغ گز زَاى تِ 

 یهم اٍهس  یّاحغ گز اً َاع،   يیا اىياؽارُ كزد. اس ه کیشٍالکسزيخ

ه َرد اع سفادُ    ؾ سز يدر عاخسار هذار خَاً ذى، ت  یعادگ ليدلِ ت

 .زديگ یلزار ه

اس  یا ِی  ه  ذار خَاً  ذى اس آرا  یهمال  ِ ت  ِ تزرع    يی  در ا

ّوچٌ يي  خزداخسِ خَاّذ ؽذ.  سیاددر زؼذاد  یهماٍهس یّاحغگز

-یٍج َد ه   ِتشرگ ت یّا ِیكِ در آرا یهخسلفآل غيز ایذُػَاهل 

ه ذار خَاً ذى    کی  لزار دادُ زا تسَاى تِ  یهَرد تزرع شيرا ً ٌذیآ

ِ .  اس جواف ر یت شرگ دع ر    یحغگز یّا ِیآرا یهٌاعة تزا  ل 

-یتشرگ ه یّا ظیهازز اس لزائر خغا در جادیكِ تاػث ا یػَاهل

 ّای ػولي ازی   زمَیر كٌٌذُ آفغر ٍلساص  زَاى تِ ٍجَدیؽَد، ه

ٍ ه شاحن، هم ذار تْ زُ ٍ     یًؾ س  یّ ا  اىی، ٍجَد جز(ّا آج اهح

ّا اؽارُ ك زد.   چيهحذٍد آج اهح ٍ هماٍهر عَئ یهماٍهر ٍرٍد

 ظیكزدى ه ازز  اطیتا یتزا یاگز اس عاخسار ًاهٌاعث گزید یاس عَ

ّا، ز َاى  حغگزتَدى زؼذاد  ادیس ليدلِ ؾَد، تً اعسفادُ ّاحغگز

 غ ر یتا یكِ ه   یدیگز . خاراهسزاتذیهی ؼیتِ ؽذذ افشا یهصزف

 یّاحغگز یگذار زيزاث زد،يهَرد زَجِ لزار گ ًَع عاخسار يیدر ا

 cross talkهَرد ًظز اع ر ك ِ ت ِ ػٌ َاى      حغگز یهجاٍر تز رٍ

 حغگز ظیآًکِ اًذاسُ هازز ليهمالِ تذل يیاؽَد. در یهگذاری ًام

ز َاى هؾ اّذُ ًو َد.     یه یرا تِ خَت cross talkتشرگ اعر، اثز 

اع ر   يی  همال ِ ا  يیهْن هذار ارائِ ؽذُ در ا یّا یضگیاس ٍ یکی

ِ یك اّؼ   یالاتل هالحظِ شاىيتِ ه cross talkكِ اثز  اع ر.   افس 
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 هماٍه ر  ً ذى اع ر ك ِ ًح َُ خَا    يیدر اایي هذار  گزید یضگیٍ

ه ذار   یكِ اثز آفغر را در خزٍج عزاحی ؽذُ یاتِ گًَِ حغگز

هسٌاعة ت ا   هذار كِ یٍلساص خزٍج ةيززز يیكٌذ كِ تذ یحذف ه

. ؽ َد یاعر، اس آفغر آج اهح هغسمل ه   حغگزهماٍهر همذار 

-یتاػ ث ه    ٌکِیاس آفغر ػالٍُ تز ا یهغسمل تَدى جَاب خزٍج

ؽ َد   یًوَد، تاػث ه   ادُؽَد كِ تسَاى اس اًَاع آج اهح ّا اعسف

 جام ؽَد.اً یؾسزيتا عَْلر ت شيً َىيثزاعيكال ٌذیكِ فزآ

  ذُي  در كٌ ار ّ ن     یغ  یّا تِ صَرذ هاززحغگزكِ  یسهاً

 يی  خَاً ذى ا  یت زا  یهخسلف   یز َاى اس رٍػ ّ ا   یذ، هًؽَ یه

 ِی  ت ِ آرا  یدعسزع   یتزارٍؽی [ 1اعسفادُ كزد. همالِ ] ظیهازز

اع ر. ّو اى    یغ  یرا ارائِ دادُ اعر كِ تِ صَرذ هازز یحغگز

همذار هماٍهر  يييزؼ یؽَد، تزا یه ُهؾاّذ 1عَر كِ در ؽکل 

داد  زيي  زغ یّا را تِ ًحَ چيدر اتسذا عَئ غریتا یاًسخاب ؽذُ، ه

ٍ  زديآج اهح لزار تگ ذتکيف زيًظز در هغ كِ فمظ هماٍهر هَرد

َ حغگز ِيتم  يی  اس ه ذار آج اه ح خ ارو ؽ ًَذ. در ا     یّا تِ ًح 

 هماٍهر ٍ V1 ثاتر ٍلساصیک  كِ زَعظ یثاتس اىیحالر همذار جز

RL ری  كٌذ ك ِ در ًْا  یػثَر ه حغگزهماٍهر  اسؽَد، یه ذيزَل 

هسٌاع ة   حغ گز تا هم ذار هماٍه ر    آج اهح یهمذار ٍلساص خزٍج

 خَاّذ تَد.

 ِی  در آرا cross talkاث ز   ی[، ت ِ تزرع   2همال ِ ؽ وارُ ]   در

همال ِ ت ا اع سفادُ اس     يی  ا خزداخسِ اعر. 4*4تا اًذاسُ  یحغگز

 یكِ در صَرز اعر ُذيرع جِيًس يیهٌاعة تِ ا یّا یهذل عاس

هح ذٍد   یآج اه ح هم ذار   یكِ تْزُ آج اه ح ٍ هماٍه ر ٍرٍد  

ح ذف   یتخ َت  ار cross talkز َاى اث ز    یصَرذ ًو يیتاؽذ، در ا

 زيز اث  ييآفغر ٍ ّوچٌ   زيتِ زاث یهمالِ اؽارُ ا يیًوَد. اها در ا

ًؾ ذُ اع ر. در    یٍلس اص خزٍج    یت ز رٍ  چ،يع َئ  یهماٍهر ّ ا 

، cross talkاثز  ؾسزي[، تِ هٌظَر كاّؼ ت4] ٍ[ 3هماالذ ؽوارُ ]

تغسِ  یهٌف ذتکيػذد آج اهح كِ تِ صَرذ ف کیّز عغز  یتزا

 یاؽ ارُ ا  ًيش هماالذ يیدر ا ی. ٍلؽذُ اعرؽذُ اعر، لزار دادُ 

 ليت ذل  یًؾذُ اعر. اس عزف   شيً چيٍ هماٍهر عَئ آفغر زيتِ زاث

-یًو جِيؽَد در ًس یآج اهح اعسفادُ ه کیّز عغز  یآًکِ تزا

[ 5تشرگ تاؽذ. در همالِ ؽوارُ ] ِیآرا یتزا یزَاًذ عاخسار هٌاعث

 یحغ گز  ِی  خَاً ذى اس آرا  یت زا  گ ز ید ذیرٍػ جذ کیتِ ارائِ 

در  چيّز عغز دٍ ًَع عَئ یرٍػ تزا يیاعر. در ا ؽذُ خزداخسِ

اعر ك ِ ّ ز ع غز را     یتِ آى هؼٌ يیًظز گزفسِ ؽذُ اعر كِ ا

همال ِ اس   يی  هسص ل ًو َد. در ا   ييسه ایزَاى تِ ٍلساص زغر ٍ  یه

زَج ِ ًؾ ذُ    چيعزف تِ اثز آفغر آج اهح ٍ هماٍه ر ع َئ   کی

كزدُ  ذايخ ؼی% افشا55 شاىيّا تِ ه چيزؼذاد عَئ یاعر ٍ اس عزف

[ 6تاؽذ. در ] یهٌاعة ًو شيتشرگ ً یّا ِیآرا یتزا يیاعر كِ ا

دار، ذتکيهٌثغ ٍلساص ف کیذُ اعر كِ تا اعسفادُ اس ؽارائِ  یهذار

ٍلس اص   یت ز رٍ  چيع َئ  ّ ای  كِ هماٍه ر  یًاهغلَت یخغا شاىيه

 ِرٍػ تا زَج ِ ت    يی، را كاّؼ داد. در اٌذگذاؽسیه اثز یخزٍج

كٌذ، اث ز آفغ ر    یآج اهح اعسفادُ ه کیّز عغز اس  یزات ٌکِیا

ِ  ج اهح ّا را در ًظز ًذاؽسِ اعر.آهخسلف  یّا ی عاخسار اداه 

ت ِ تْثَدّ ای    2در تخ ؼ   ایي همالِ تِ ایي ص َرذ ه ی تاؽ ذ.   

هذار  3خيؾٌْادی در ػولکزد هذار خزداخسِ خَاّذ ؽذ. در تخؼ 

ت ِ   4ؽ ًَذ ٍ تخ ؼ   خيؾٌْادی ٍ ًسایج تِ دعر آهذُ ارائ ِ ه ی  

 ِ گيزی خَاّذ خزداخر.ًسيج

 بُبًد در عملکزد مذار -2

 جزیان َای وشتی: -2-1

زَجِ ًو َد،   ذیتا یحغگز ظیكِ در هازز یًکاز يیاس هْوسز

هج اٍر   یّاحغ گز اس  یاع ر ك ِ ًاؽ     یًؾس یّا اىیٍجَد جز

لاتل هؾ اّذُ اع ر. ت ا ٍص ل      یاثز تِ خَت يیا 2اعر. در ؽکل 

اس  یػثَر اىیكِ جز نيخَاّی، هSW3  ٍSW6یّا چيؽذى عَئ

 خ ظ لزه ش(. اه ا در     تاؽذ R7اس هماٍهر  ی، زٌْا ًاؽRfهماٍهر 

 اىی  ٍ جز R7هماٍه ر   اىیؽاهل جز Rfاس  یػثَر اىیجز ريٍالؼ

 اىی  جز يی  تشرگ، ٍج َد ا  یّا ِی خظ عثش( اعر. در آرا یًؾس

لات ل   یؽَد كِ در جَاب  تذعر آه ذُ خغاّ ا   یتاػث ه یًؾس

 کغ اى یهماٍه ر ّ ا را    یزو اه . اگز همذار ذیتَجَد آ یهالحظِ ا

لات ل هالحظ ِ    یًؾ س  اىی  جز شاىي  صَرذ ه يیدر ا نيفزض كٌ

 یًؾ س  اىی  جز يی  اعر كِ ػ الٍُ ت ز ا   یدر حال يیخَاّذ تَد. ا

ٍج َد دارً ذ ك ِ اس     شي  ً گ ز ید یًؾ س  اىی رًگ عثش(، ّؾر جز

ٍ  R3,R2,R6  ٍR3,R1,R5  ٍR11,R12,R8 یهماٍه    ر ّ    ا 

R11,R10,R6  ٍR11,R9,R5  ٍR15,R16,R8  ٍR15,R14,R6  ٍ

R15,R13,R5 ٍارد هماٍهر  كٌذ یػثَر ه ٍRf  ح ال  هی ؽ ًَذ .

 شي  ً یًؾ س  اىی  جز شاىيتشرگسز ؽَد، ه ظیهازز يیاًذاسُ ا  ِّز

 كِ دارای جزیاى ًؾسی اعر حغگزهذار خَاًذى : 2ؽکل 
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 یّ ا  اىی  خَاّذ ؽذ. ّواى عَر كِ هؾاّذُ ؽ ذ اث ز جز   ؾسزيت

اث ز   يی  ا غریتا یه جِيلاتل هالحظِ اعر كِ در ًس اريتغ یًؾس

 يیاثز ًا هغلَب تِ ا يیحذف ا یرا حذف ًوَد. راّکار هٌاعة تزا

 تٌاتزایي .تاؽذؽٌاٍر  تِ صَرذ یعسًَ چيّ ذیصَرذ اعر كِ ًثا

هسص ل ؽ ًَذ.    یهؾخص   ليعسَى ّا تِ خساًغ یزواه غریتا یه

ِ        یكار تاػث ه يیا  یاؽ َد ك ِ تس َاى ت ِ ص َرذ لات ل هالحظ 

دل ر ًو َد ك ِ     ذی  تا یزف  را كاّؼ داد. اس ع یًؾس یّا اىیجز

هسص ل   V1ت ِ ٍلس اص    ذی  ً ذ تا اُتَدؽٌاٍر  كِ ییعسَى ّا یزواه

هسصل ؽًَذ، زَاى  V1اس  زيغ یٍلساص تِكِ  یدر صَرز زایگزدًذ س

 .افریخَاّذ  ؼیتِ ؽذذ افشا یهصزف

 ORCADًزم افشار  ، تا اعسفادُ اساثز يیًؾاى دادى ا یتزا

. هغاتك نیلزار دادُ ا یعاس ِيرا هَرد ؽث 4×4 ِیآرا کی 16.5

 كِ در ًسيجِ لزار دارًذ، ؽٌاٍر عسَى ّا تِ صَرذ ،3 ؽکل

حميمر،  لاتل هؾاّذُ ّغسٌذ. در یتِ خَت یًؾس یّا اىیجز

، اس R7ؽذُ زَعظ هماٍهر  ذيزَلّذف اصلی ػثَر جزیاى 

كٌذ یه ذيزَل R7كِ هماٍهر  یاًیجز شاىي. هتاؽذهی Rfهماٍهر 

اس  500uA اىیكِ زٌْا جز نیاعر. ها اًسظار دار 500uAتزاتز تا

 ّای اىیجز ٍجَد ،3ػثَر كٌذ اها تا زَجِ تِ ؽکل Rfهماٍهر 

حال  .ػثَر كٌذ Rfاس  1.143mAتاػث ؽذُ كِ جزیاى  یًؾس

تِ  تاؽٌذؽٌاٍر  ٌکِیا یعسَى ّا را تِ جا ، اگز4ؽکل  هغاتك

 اىیجز ؽَد یّواى عَر كِ هؾاّذُ ه، كٌينهسصل  V1ٍلساص 

اعر،  500uAكِ ّواى  R7اىیتزاتز تا جز Rfاس هماٍهر  یػثَر

ای َرذ لاتل هالحظِصتٌاتزایي جزیاى ّای ًؾسی تِ  .خَاّذ ؽذ

 .هی ؽًَذحذف 

  حذف اثز آفست در جًاب خزيجی -2-2

اعر.  ِیهذار خَاًذى اس آرا یاجشا يیاس هْوسز یکیآج اهح 

خ اراهسز   يی  آفغ ر اع ر ك ِ ا   ٍلساص آج اهح  یاس خاراهسزّا یکی

 يیآفغر تِ ا زاذييكٌذ. زغ یه زييزغ ،یػَاهل هخسلف زيزحر زاث

ت ِ   ظیعَ آفغر در عَل خَاًذى اس هازز کیصَرذ اعر كِ اس 

 ج اد یتاػ ث ا  يی  ؽَد ك ِ ا  یه زييد ار زغ ،ییدها زاذييػلر زغ

زفاٍذ در همذار ٍلس اص   ٍجَد ليتذل گزید یؽَد ٍ اس عَ یخغا ه

 ٌ ذ یفزآ آفغر آج اهدْای هخسلف در دعسگاّْای هخسل ف، تای ذ  

اگ ز   يیّز هذار اعسفادُ ؽَد. تٌ اتزا  یتزا ،یهٌحصز َىيثزاعيكال

آفغ ر تذع ر    شاىي  هذار را هغسمل اس ه یخزٍج یتسَاى تِ ًحَ

تَج َد ًخَاٌّ ذ    شي  ً الذهؾک يیا گزیزَاى گفر كِ د یآٍرد، ه

ٍلس اص   5ص َرذ اع ر ك ِ هغ اتك ؽ کل       يیتِ ا یاصل ذُیآهذ. ا

 .ذیآ یدٍ هزحلِ خَاًذى تذعر ه یهذار، در ع یخزٍج

اس  یآج اهح را كِ ًاؽ یٍلساص خزٍج نيخَاّ یه 5در ؽکل 

-یه   یٍ اس عزف   نی  اعر تذع ر آٍر  R7یهماٍهس حغگز اىیجز

اس آفغر آج اهح ًثاؽذ. خ ظ   یاثز یكِ در ٍلساص خزٍج نيخَاّ

 يی  ؽَد. در ا یهسصل ه V1تِ ٍلساص  SW3چيدر هزحلِ اٍل، عَئ

 Rswؽ َد ك ِ در آى    یه   6حالر ه ذار هؼ ادل هغ اتك ؽ کل     

 زی  آج اهح تِ صَرذ س یاعر. اًذاسُ ٍلساص خزٍج چيهماٍهر عَئ

 :ذیآ یتذعر ه

 ٍجَد جزیاى ًؾسی در هذار: 3ؽکل 

 حذف جزیاى ًؾسی اس هذار: 4ؽکل 

 

 : هذار حذف آفغر5ؽکل 
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    = - 
       

        
  + (           )   

  

       
  

        =    +           
  

       
  

ن. در يكٌ یهسصل ه V2 ٍلساص را تِ SW3چيعَئ در هزحلِ تؼذ،

تذعر  زیاس راتغِ س ًيش آج اهح یاًذاسُ ٍلساص خزٍج حالر يیا

 :ذیآ یه

    = - 
       

        
  + (           )   

  

       
  

آج اهح در  یّواًغَر كِ هالحظِ ؽذ اثز آفغر در ٍلساص خزٍج

تزای حذف آفغر اس  يیاًذاسُ اعر. تٌاتزا کیّز دٍ حالر تِ 

-یتذعر ه زیتِ صَرذ س را یاصل یٍلساص خزٍج ٍلساص خزٍجی،

 :ٍرینآ

           =           
  

       
    

دٍ  ييتزاتز تا اخسالف ت یاصل ی، همذار ٍلساص خزٍج7در ؽکل 

 .499mVحالر كِ تزاتز اعر تا 

 :چيمقايمت سًئ شانيم زيتاث یبزرس -2-3

تاؽذ.  یّا ه چياس ػَاهل ًاهٌاعة، ٍجَد هماٍهر در عَئ یکی

تا اًذاسُ هسَعظ ٍ  یّا ِیهوکي اعر كِ در آرا چيهماٍهر عَئ

تشرگ، هماٍهر  یّا ِیگذار ًثاؽذ. اها در آرا زيزاث ادیكَ ک، س

 زتِ دٍ اث ٌجای. در اتز دلر هذار كاهال زاثيزگذار اعر چيعَئ

 اعر: چياس ٍجَد هماٍهر عَئ یؽَد كِ ًاؽ یاؽارُ ه

 ( اثز اٍل:الف

 V2تِ ٍلساص  R7هماٍهر  یعور تاالتایذ  5زَجِ تِ ؽکل  تا

همذار  يیا ،SW3 چيتِ ػلر ٍجَد هماٍهر عَئ یهسصل ؽَد ٍل

تغسِ تِ كِ ( V2 > V1اعر  تِ ؽزط آًکِ  V2ّوَارُ كوسز اس 

كِ هماٍهر  ذيكٌذ. در اتسذا فزض كٌ یه زييزغ ظیؽزا

 اىیحالر جز يی. در ادارًذ یادیهمذار س R3,R11,R15یّا

خَاّذ تَد كِ در  یكو شاىيتِ ه SW3 چياس هماٍهر عَئ یػثَر

در افسذ كِ  یه SW3 هماٍهر یرٍ یافر ٍلساص ًغثسا كو جِيًس

-یه R7هماٍهر  یكِ تِ عز تاال یؽَد زا ٍلساص یتاػث ه ًسيجِ

تاؽذ. حال اگز هماٍهر  V2كوسز اس  یرعذ همذار

 اىیصَرذ جز يیتاؽٌذ در ا یهمذار كو R3,R11,R15یّا

افر ٍلساص  جِيگذرد كِ در ًس یه SW3 چياس هماٍهر عَئ یادیس

تِ عز  ذُيافسذ ٍ ٍلساص رع یه عَئيچ هماٍهر يیا یرٍ یؾسزيت

 يیرفغ ا ی. تزاداؽر خَاّذكاّؼ تيؾسزی  R7هماٍهر  یتاال

ؽذُ  یدار هؼزف ذتکيهٌثغ ٍلساص ف کی[، 6]، در اثز ًاهغلَب

در  افری ؼیاس عسَى افشا ذُيكؾ اىیكِ جز یصَرز دراعر كِ 

 يیكٌذ. تٌاتزا یه V2اس  ؾسزيصَرذ اًذاسُ ٍلساص عسَى را ت يیا

 رعذ.  یه R7هماٍهر  یتِ عز تاال V2ّوَارُ ٍلساص ثاتر 

 يیداد تِ ا ارائِ هؾکل يیا یزَاى تزا یكِ ه یرٍػ عادُ زز اها

هماٍهر  اىیجز یتِ ًحَ غریتا یصَرذ اعر كِ ه

زَاى تا  یهكار را  يیًوَد. ا کیرا تِ صفز ًشد R3,R11,R15یّا

 يیاًجام داد. در ا V1عسَى ّا تِ ٍلساص  یهسصل كزدى زواه

تِ صفز  زمزیثا، R3,R11,R15یدٍ عز هماٍهر ّا ليحالر خساًغ

هماٍهر ّا  يیا اىیجز شاىيه ریؽَد كِ در ًْا یه کیًشد

 SW3ٍ در ًسيجِ افر ٍلساص رٍی هماٍهر  اتذییتؾذذ كاّؼ ه

زمزیثا تزاتز ، R7هماٍهر  یتِ عز تاال ذُيٍ ٍلساص رع ؽَدی كن ه

 خَاّذ تَد. V2تا 

-ُؽثيِ عاسی كزد هذار را در دٍ حالر ،یعاس ِياًجام ؽث یتزا

حالر اصالح ؽذُ كِ ّوِ اعر ٍ  5هغاتك ؽکل اٍل حالر  ین.ا

 1در جذٍل  ّز دٍ حالر جیًساًذ. ُ اؽذهسصل  V1عغزّا تِ 

تذعر آهذُ  یؽَد جَاب ّا یآهذُ اعر. ّواًغَر كِ هؾاّذُ ه

كِ  یتِ جَاب اصل ،یدر حالر اصالح ؽذُ ًغثر تِ حالر ػاد

500uA تاؽذ. یزز ه کیاعر، ًشد 

 دٍم: اثز

ؽَد،  یدلر هذار ه شاىيكِ تاػث هحذٍد ؽذى ه یگزید اثز

 یّا ِیآرا یتزا چياعر. اًذاسُ هماٍهر عَئ چياًذاسُ هماٍهر عَئ

 

 : هذار هؼادل6ؽکل 

 

 در دٍ حالر ؽکل هَو ٍلساص خزٍجی: 7ؽکل 
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تشرگ،  یّا ِیاها در آرا غريلاتل هؾاّذُ ً یكَ ک تِ خَت

 ،ؽذ یگزفسِ ه ذُیكَ ک ًاد یّا ِیكِ در آرا هماٍهر عَئيچ

 ِیآرا کی یاًجام ؽذُ تزا یاّ یعاس ِيؽَد. هغاتك ؽث یهْن ه

ؽَد، ؾسزيت 20Ωاس  چيكِ همذار هماٍهر عَئ ی، در صَرز55×45

 يیكزد. ا یزيرا اًذاسُ گ 3MΩتيؾسز اسزَاى هماٍهر  یًو گزید

ؽَد،  5Ωتزاتز تا  چيكِ هماٍهر عَئ یاعر كِ در صَرز یدر حال

 اًذاسُ گزفر. یتِ خَت 6MΩرا زا  حغگززَاى هماٍهر  یه

 همایغِ تيي هذار عادُ ٍ هذار اصالح ؽذُ: 1جذٍل 

 پيشىُادیمذار  -3

ج َاب   یزَاًغ ر ت ز رٍ   یكِ ه یكاهل ػَاهل یتؼذ اس تزرع

 نیذيرع   8هغاتك ؽ کل   یتِ عاخسار ریگذار تاؽذ، در ًْا زيزاث

ٍ اً ذاسُ هٌاع ة    یًؾ س  یّ ا  اىی  آفغ ر، جز  هغائلكِ در آى 

ًح َُ   8ّ ا در ًظ ز گزفس ِ ؽ ذُ اع ر. ؽ کل        چيهماٍهر عَئ

 دّذ ك ِ اس ع اخسار   یؼ هیرا ًوا R7 حغگزخَاًذى اس هماٍهر 

 55×45تا اًذاسُ  یهماٍهس حغگز ِیآرا یعاس ِيؽث یتزا 8ؽکل 

  .ؽذُ اعر اعسفادُاعر،  9ؽکل  هغاتككِ 

ؽ َد.   یدٍ هزحل ِ اًج ام ه     یدر ع   R7خَاًذى هماٍه ر  

 آج اهح هسص ل  یتِ ٍرٍد SW6 چيدر اتسذا عَئ، 8هغاتك ؽکل 

ؽ ًَذ. در   یهسصل ه V1تِ  SW5,SW7,SW8یّا چيعَئؽذ ٍ 

ٍ ٍلس اص   َدؽ   یهسص ل ه   V1ت ِ ٍلس اص    SW3چيهزحلِ اٍل ع َئ 

ت  ِ  SW3چي. در هزحل  ِ دٍم ع  َئخزٍج  ی خَاً  ذُ ه  ی ؽ  َد 

V2ی. خزٍج  ٍ خزٍجی تار دیگز خَاًذُ هی ؽَد ؽَد یهسصل ه 

ؽَد ك ِ   یاس ّن كن ه ،در ّز دٍ حالر خَاًذُ ؽذُكِ آج اهح 

لغ ور   جیتز ًسا تٌا یؽَد. اس عزف یكار اثز آفغر حذف ه يیتا ا

 یاع ر ك ِ تاػ ث ه      یّا تِ ٍلساص ّا تِ ًحَ چيلثل، ازصال عَئ

ِ  cross talkٍ اث ز   یًؾس یّا اىیؽَد كِ جز هم ذار   يیكوس ز  ت 

 .خَد تزعذ

آٍردُ ؽذُ  2، ًسایج ؽثيِ عاسی در جذٍل 9تز اعاط ؽکل 

تا همادیز ٍالؼی ٍ  حغگزیک  هماٍهر اعر كِ در آى همذار

كِ در اًسخاب ًَع آج  یًکسِ اعاسی، همایغِ ؽذُ اعر. ؽثيِ

 crossكاّؼ  یاعر كِ تزا يیاهح هَرد زَجِ لزار گزفر ا

talkیادیس یتْزُ ٍ هماٍهر ٍرٍد ی، تْسز اعر كِ آج اهح دارا 

ٍ  تْزُ یكِ دارا LT1013خاعز اس آج اهح  يي[. تِ ّو2تاؽذ ]

 اعر، اعسفادُ ؽذُ اعر.  یادیس یٍرٍد هماٍهر

 یزيگ جٍيوت -4

كار تا آرایِ ّای حغگزی تا اتؼاد تشرگ ًياسهٌذ تِ دلر تيؾسز در 

هذار اعر. اس جولِ ػَاهل ًاهٌاعثی كِ تاػث  ایجاد خغا  عزاحی

در جَاب خزٍجی هی ؽَد، ٍجَد جزیاى ّای اضافی ٍ اثزاذ 

cross talk  اعر كِ در ایي همالِ ایي اثزاذ تِ خَتی كٌسزل

ؽذُ اعر. اس عَی دیگز تا حذف آفغر در جَاب خزٍجی، هی 

آسادی ػول  زَاى فزآیٌذی عادُ زز تزای كاليثزاعيَى ٍ ّوچٌيي

 Rsw مذار سادٌ مذار اصالح شذٌ

500.89 uA 498.64 uA 5Ω 

501.87 uA 497.408 uA 10Ω 

503.81 uA 494.94 uA 20Ω 

509.36 uA 487.7 uA 50Ω 

517.84 uA 476.08 uA 100Ω 

532.17 uA 454.44 uA 200Ω 

559.341 uA 399.9 uA 500Ω  50×40ی هماٍهسی حغگز: یک آرایِ 9ؽکل 

 : عاخسار هَردًظز8ؽکل 
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عاسی زایيذ در اًسخاب ًَع آج اهح داؽسِ تاؽين. ًسایج ؽثيِ

 كٌٌذُ ی هَثز تَدى عاخسار خيؾٌْادی ّغسٌذ.

 : همایغِ تيي هماٍهسْای ؽثيِ عاسی ؽذُ تا همادیز ٍالؼی2جذٍل

  سپاسگشاری

السم اعر كِ اس ؽزكر خای ا ف ي آٍراى فزدٍع ی ت ِ خ اعز      

ّایی كِ در عَل اًجام ایي كار هْيا ًوَدُ ٍ ّوچٌيي اس حوایر 

داًؾجَی كارؽٌاعی ارؽذ الکسزًٍيک داًؾ گاُ   آلای ًَیذ ػيذگاُ

 ؽَد. لذرداًیتِ خاعز كوک در ًَؽسي ایي همالِ،  فزدٍعی
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Calculated (kΩ) Simulated value (kΩ) 

5 5.121683 

6 6.14277 

8 8.186879 

10 10.23095 

13 13.29693 

16 16.36286 

20 20.45059 

25 25.55976 

32 31.6907 

39 39.86446 

50 51.1021 

63 64.38183 

79 80.72111 

100 102.1624 

125 127.6813 

158 161.3597 

200 204.1928 

250 255.1671 

315 321.3918 

400 407.9135 

500 509.5974 

630 641.5877 

800 813.9125 

1000 1016.226 

1255 1273.453 

1580 1600.256 

2000 2021.7 

2500 2519.95 

3150 3163.072 

4000 3997.175 

5000 4968.113 

6000 5927.999 
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