
 1آزمايشگاه الكترونيك  صومعه سرا دانشگاه آزاد اسالمي

 

 مسعود دلدار: تهيه شده توسط  1

 

  1آزمايش شماره 

  آشنايي با دستگاههاي اندازه گيري الكتريكي

 :به سواالت زير پاسخ دهيد قبل از انجام آزمايش  �

 رابطه بين ولتاژ موثر و ولتاژ ماكزيمم در يك موج سينوسي را بنويسيد ؟ -1

 قانون جمع آثار چيست ؟ -2

 محاسبه اختالف فاز با اسيلوسكوپ را شرح دهيد ؟اختالف فاز چيست و چگونگي  -3

 روش خواندن مقدار مقاومت را از روي كدهاي رنگي شرح دهيد ؟ -4

 روش قرائت مقدار خازن هاي عدسي را از روي كد نوشته شده بر روي آنها را شرح دهيد ؟ -5

 ذيه توضيح دهيد ؟به اختصار در مورد دستگاههاي مولتي متر ، اسيلوسكوپ ، فانكشن ژنراتور و منبع تغ -6

  

  1- 1آزمايش  �

  .توليد و آنرا روي اسكوپ مشاهده و رسم كنيد  5KHZو فركانس    3Vبوسيله فانكشن ژنراتور يك موج سينوسي با دامنه 

  
  .…………… = VP-P:                                             مقدار پيك تو پيك مشاهده شده روي اسكوپ را يادداشت كنيد 

  .…….………… = Vrms:                                                                            مقدار مشاهده شده روي مولتي متر 

  .خواهد بود ..........................  برابر  αضريب     Vrms = α VP-Pتوجه به رابطه  با 

  

  1- 2آزمايش  �

  .شكل موج خروجي را روي اسكوپ مشاهده و رسم كنيد مدار زير را روي بردبورد بسته و 

  



 1آزمايشگاه الكترونيك  صومعه سرا دانشگاه آزاد اسالمي

 

 مسعود دلدار: تهيه شده توسط  2

 

  
 1- 3آزمايش  �

  .تعدادي مقاومت الكتريكي را توسط اهمتر اندازه گيري و مقدار خطاي مقاومت را يادداشت كنيد 

  

  

 1- 4آزمايش  �

  .بر روي اسكوپ مشاهده و رسم كنيد )  dual( مدار زير را روي برد بورد بسته و شكل موج هاي ورودي و خروجي را بطور همزمان 

  

  
  .اختالف فاز دو موج را محاسبه كنيد 

  

  

  خطا  مقدار اندازه گيري شده  مقدار خوانده شده از روي كد رنگي  مقاومت
        
        
        
        
        



 صومعه سرا

مقاومت ديودهايي را كه در اختيار داريد را توسط اهمتر در باياس موافق و مخالف اندازه گرفته و از روي آن آند و كاتد 

مدار زير را بر روي برد بورد بسته و با تغيير ولتاژ منبع تغذيه مقادير جريان ديود را طبق 

صومعه سرا دانشگاه آزاد اسالمي

مقاومت ديودهايي را كه در اختيار داريد را توسط اهمتر در باياس موافق و مخالف اندازه گرفته و از روي آن آند و كاتد 

  
  

مدار زير را بر روي برد بورد بسته و با تغيير ولتاژ منبع تغذيه مقادير جريان ديود را طبق 

Anode (+)

Anode (+)

دانشگاه آزاد اسالمي

مقاومت ديودهايي را كه در اختيار داريد را توسط اهمتر در باياس موافق و مخالف اندازه گرفته و از روي آن آند و كاتد 

  شماره ديود
  
  
  

مدار زير را بر روي برد بورد بسته و با تغيير ولتاژ منبع تغذيه مقادير جريان ديود را طبق 

ID

Anode (+)

D

NPAnode (+)

مقاومت ديودهايي را كه در اختيار داريد را توسط اهمتر در باياس موافق و مخالف اندازه گرفته و از روي آن آند و كاتد 

 

مدار زير را بر روي برد بورد بسته و با تغيير ولتاژ منبع تغذيه مقادير جريان ديود را طبق 

  .جدول زير بدست آوريد و سپس در هر حالت ولتاژ دو سر ديود را اندازه و يادداشت كنيد 

Cathode (-)

Cathode (-)

  2آزمايش شماره 

  ) 1( ا ديود

مقاومت ديودهايي را كه در اختيار داريد را توسط اهمتر در باياس موافق و مخالف اندازه گرفته و از روي آن آند و كاتد 

Rf 

  
  
  

مدار زير را بر روي برد بورد بسته و با تغيير ولتاژ منبع تغذيه مقادير جريان ديود را طبق 

جدول زير بدست آوريد و سپس در هر حالت ولتاژ دو سر ديود را اندازه و يادداشت كنيد 

+

آزمايش شماره 

ا ديودآشنايي ب

 :به سواالت زير پاسخ دهيد 

 

 تقريب هاي ديود را نام برده و با يكديگر مقايسه كنيد ؟

  مشخصه ديود معمولي با ديود زنر چه تفاوتهايي دارد ؟

 چه نوع شكست هايي در ديودها وجود دارد ؟

مقاومت ديودهايي را كه در اختيار داريد را توسط اهمتر در باياس موافق و مخالف اندازه گرفته و از روي آن آند و كاتد 

Rr 

  
  
  

مدار زير را بر روي برد بورد بسته و با تغيير ولتاژ منبع تغذيه مقادير جريان ديود را طبق : 

جدول زير بدست آوريد و سپس در هر حالت ولتاژ دو سر ديود را اندازه و يادداشت كنيد 

                           

(Forward Bias)

ON

+ VD -

ID

به سواالت زير پاسخ دهيد 

 ديناميكي ديود چيست ؟

تقريب هاي ديود را نام برده و با يكديگر مقايسه كنيد ؟

مشخصه ديود معمولي با ديود زنر چه تفاوتهايي دارد ؟

 ولتاژ آستانه هدايت ديود چيست ؟

چه نوع شكست هايي در ديودها وجود دارد ؟

مقاومت ديودهايي را كه در اختيار داريد را توسط اهمتر در باياس موافق و مخالف اندازه گرفته و از روي آن آند و كاتد 

  شكل ظاهري پايه ها

:  رسم منحني مشخصه ديود در باياس مستقيم

جدول زير بدست آوريد و سپس در هر حالت ولتاژ دو سر ديود را اندازه و يادداشت كنيد 

                         

  

  

  

(Reverse Bias)

-

ID=IRS~0

OFF

 1آزمايشگاه الكترونيك 

به سواالت زير پاسخ دهيد قبل از انجام آزمايش 

ديناميكي ديود چيست ؟مقاومت استاتيكي و 

تقريب هاي ديود را نام برده و با يكديگر مقايسه كنيد ؟

مشخصه ديود معمولي با ديود زنر چه تفاوتهايي دارد ؟

ولتاژ آستانه هدايت ديود چيست ؟

چه نوع شكست هايي در ديودها وجود دارد ؟

2 

مقاومت ديودهايي را كه در اختيار داريد را توسط اهمتر در باياس موافق و مخالف اندازه گرفته و از روي آن آند و كاتد : 

  .ديود را مشخص كنيد 

شكل ظاهري پايه ها
  
  
  

2 

رسم منحني مشخصه ديود در باياس مستقيم

جدول زير بدست آوريد و سپس در هر حالت ولتاژ دو سر ديود را اندازه و يادداشت كنيد 

(Reverse Bias)

+VD

ID=IRS~0

OFF

آزمايشگاه الكترونيك 

قبل از انجام آزمايش  �

مقاومت استاتيكي و  -

تقريب هاي ديود را نام برده و با يكديگر مقايسه كنيد ؟ -

مشخصه ديود معمولي با ديود زنر چه تفاوتهايي دارد ؟ -

ولتاژ آستانه هدايت ديود چيست ؟ -

چه نوع شكست هايي در ديودها وجود دارد ؟ -

  

2- 1آزمايش  �

:  تست ديود

ديود را مشخص كنيد 

شكل ظاهري پايه ها

  

2- 2آزمايش  �

رسم منحني مشخصه ديود در باياس مستقيم

جدول زير بدست آوريد و سپس در هر حالت ولتاژ دو سر ديود را اندازه و يادداشت كنيد 

آزمايشگاه الكترونيك 

 

�

1-

2-

3-

4-

5-

�

�

  



 صومعه سرا

Id ( mA ) 

Vd ( v ) 

  .اكنون با استفاده از مقادير بدست آمده از جدول فوق منحني مشخصه ديود را با روش نقطه يابي بر روي كاغذ ميلي متري رسم كنيد 

  .جدول زير را كامل كنيد 

VD(V) 

ID(µA) 

اسكوپ را به 

بهره مي ) 

 X-Yسپس اسكوپ را در مد 

صومعه سرا دانشگاه آزاد اسالمي

0 ( mA )

  ( v )

اكنون با استفاده از مقادير بدست آمده از جدول فوق منحني مشخصه ديود را با روش نقطه يابي بر روي كاغذ ميلي متري رسم كنيد 

جدول زير را كامل كنيد 

1 (V)

  A)

  .منحني مشخصه ديود را با روش نقطه يابي بر روي كاغذ ميلي متري رسم كنيد 

اسكوپ را به  Yو  Xمدار شكل زير را بر روي برد بورد بسته و كانال هاي 

)  Y( و براي ديدن جريان از محور عمودي 

سپس اسكوپ را در مد 

دانشگاه آزاد اسالمي

0.4 0.2 

  

اكنون با استفاده از مقادير بدست آمده از جدول فوق منحني مشخصه ديود را با روش نقطه يابي بر روي كاغذ ميلي متري رسم كنيد 

جدول زير را كامل كنيد   VDبا استفاده از مدار شكل زير به ازاء ولتاژهاي مختلف 

  

2 

  

منحني مشخصه ديود را با روش نقطه يابي بر روي كاغذ ميلي متري رسم كنيد 

مدار شكل زير را بر روي برد بورد بسته و كانال هاي 

و براي ديدن جريان از محور عمودي 

سپس اسكوپ را در مد  .استفاده مي كنيم 

  

0.6 0.4

    

اكنون با استفاده از مقادير بدست آمده از جدول فوق منحني مشخصه ديود را با روش نقطه يابي بر روي كاغذ ميلي متري رسم كنيد 

  چقدر است ؟

با استفاده از مدار شكل زير به ازاء ولتاژهاي مختلف 

 5 

  

منحني مشخصه ديود را با روش نقطه يابي بر روي كاغذ ميلي متري رسم كنيد 

مدار شكل زير را بر روي برد بورد بسته و كانال هاي 

 )X  ( و براي ديدن جريان از محور عمودي

CH2INV  استفاده مي كنيم

1 0.6

  

اكنون با استفاده از مقادير بدست آمده از جدول فوق منحني مشخصه ديود را با روش نقطه يابي بر روي كاغذ ميلي متري رسم كنيد 

چقدر است ؟ VΥبا توجه به مقادير جدول فوق ولتاژ آستانه هدايت ديود 

با استفاده از مدار شكل زير به ازاء ولتاژهاي مختلف 

10 8 

    
  

منحني مشخصه ديود را با روش نقطه يابي بر روي كاغذ ميلي متري رسم كنيد 

مدار شكل زير را بر روي برد بورد بسته و كانال هاي 

( براي ديدن ولتاژ دو سر ديود از محور افقي 

CH2INVمنفي جريان ديود را نشان مي دهد بنابراين از 

2 

  

اكنون با استفاده از مقادير بدست آمده از جدول فوق منحني مشخصه ديود را با روش نقطه يابي بر روي كاغذ ميلي متري رسم كنيد 

با توجه به مقادير جدول فوق ولتاژ آستانه هدايت ديود 

با استفاده از مدار شكل زير به ازاء ولتاژهاي مختلف :  

14 10

  

منحني مشخصه ديود را با روش نقطه يابي بر روي كاغذ ميلي متري رسم كنيد 

مدار شكل زير را بر روي برد بورد بسته و كانال هاي  :بدست آوردن منحني مشخصه ديود با استفاده از اسكوپ 

براي ديدن ولتاژ دو سر ديود از محور افقي 

منفي جريان ديود را نشان مي دهد بنابراين از 

  .قرار داده و منحني بدست آمده را دقيقاً رسم كنيد 

10 5 

    

اكنون با استفاده از مقادير بدست آمده از جدول فوق منحني مشخصه ديود را با روش نقطه يابي بر روي كاغذ ميلي متري رسم كنيد 

با توجه به مقادير جدول فوق ولتاژ آستانه هدايت ديود 

 عكوسرسم منحني مشخصه ديود در باياس م

20 

  

منحني مشخصه ديود را با روش نقطه يابي بر روي كاغذ ميلي متري رسم كنيد با استفاده از مقادير بدست آمده از جدول 

بدست آوردن منحني مشخصه ديود با استفاده از اسكوپ 

براي ديدن ولتاژ دو سر ديود از محور افقي . نقاط نشان داده شده متصل كنيد 

Y  منفي جريان ديود را نشان مي دهد بنابراين از

قرار داده و منحني بدست آمده را دقيقاً رسم كنيد 

 1آزمايشگاه الكترونيك 

18 10

  

اكنون با استفاده از مقادير بدست آمده از جدول فوق منحني مشخصه ديود را با روش نقطه يابي بر روي كاغذ ميلي متري رسم كنيد 

با توجه به مقادير جدول فوق ولتاژ آستانه هدايت ديود 

2 

رسم منحني مشخصه ديود در باياس م

25 

  

با استفاده از مقادير بدست آمده از جدول 

2 

بدست آوردن منحني مشخصه ديود با استفاده از اسكوپ 

نقاط نشان داده شده متصل كنيد 

Yنجا كه كانال اما از آ

قرار داده و منحني بدست آمده را دقيقاً رسم كنيد 

آزمايشگاه الكترونيك 

25 

  

  

اكنون با استفاده از مقادير بدست آمده از جدول فوق منحني مشخصه ديود را با روش نقطه يابي بر روي كاغذ ميلي متري رسم كنيد 

با توجه به مقادير جدول فوق ولتاژ آستانه هدايت ديود : سوال 

  

2- 3آزمايش  �

رسم منحني مشخصه ديود در باياس م

35 30 

    

با استفاده از مقادير بدست آمده از جدول 

  

2- 4آزمايش  �

بدست آوردن منحني مشخصه ديود با استفاده از اسكوپ 

نقاط نشان داده شده متصل كنيد 

اما از آ. جوييم 

قرار داده و منحني بدست آمده را دقيقاً رسم كنيد 

آزمايشگاه الكترونيك 

 
  

�

35

  

�



 صومعه سرا

و مقادير ولتاژ ديود زنر 

متذكر مي شويم كه براي اندازه گيري جريان مي توان با اندازه گيري ولتاژ دو سر 

Vi 

IZ(mA)  

VZ(V) 

  .اكنون با استفاده از مقادير بدست آمده از جدول فوق منحني مشخصه زنر را با روش نقطه يابي بر روي كاغذ ميلي متري رسم كنيد 

اسكوپ را به 

بهره مي ) 

صومعه سرا دانشگاه آزاد اسالمي

مقادير ولتاژ ديود زنر 

متذكر مي شويم كه براي اندازه گيري جريان مي توان با اندازه گيري ولتاژ دو سر 

1 0 

    (mA)

    

اكنون با استفاده از مقادير بدست آمده از جدول فوق منحني مشخصه زنر را با روش نقطه يابي بر روي كاغذ ميلي متري رسم كنيد 

اسكوپ را به  Yو  Xمدار شكل زير را بر روي برد بورد بسته و كانال هاي 

)  Y( و براي ديدن جريان از محور عمودي 

دانشگاه آزاد اسالمي

مقادير ولتاژ ديود زنر در هر حالت 

متذكر مي شويم كه براي اندازه گيري جريان مي توان با اندازه گيري ولتاژ دو سر 

3 2 

    

    

اكنون با استفاده از مقادير بدست آمده از جدول فوق منحني مشخصه زنر را با روش نقطه يابي بر روي كاغذ ميلي متري رسم كنيد 

مدار شكل زير را بر روي برد بورد بسته و كانال هاي 

و براي ديدن جريان از محور عمودي 

در هر حالت مدار زير را بر روي برد بورد بسته و با تغيير ولتاژ منبع تغذيه 

متذكر مي شويم كه براي اندازه گيري جريان مي توان با اندازه گيري ولتاژ دو سر 

5 4 

    

    

اكنون با استفاده از مقادير بدست آمده از جدول فوق منحني مشخصه زنر را با روش نقطه يابي بر روي كاغذ ميلي متري رسم كنيد 

  با توجه به مقادير جدول فوق آيا مي توانيد ولتاژ شكست ديود زنر را تعيين كنيد ؟

مدار شكل زير را بر روي برد بورد بسته و كانال هاي 

 )X  ( و براي ديدن جريان از محور عمودي

  3آزمايش شماره 

  ) 2(آشنايي با ديود 

مدار زير را بر روي برد بورد بسته و با تغيير ولتاژ منبع تغذيه 

متذكر مي شويم كه براي اندازه گيري جريان مي توان با اندازه گيري ولتاژ دو سر 

7 6 

    

    

اكنون با استفاده از مقادير بدست آمده از جدول فوق منحني مشخصه زنر را با روش نقطه يابي بر روي كاغذ ميلي متري رسم كنيد 

با توجه به مقادير جدول فوق آيا مي توانيد ولتاژ شكست ديود زنر را تعيين كنيد ؟

مدار شكل زير را بر روي برد بورد بسته و كانال هاي 

( براي ديدن ولتاژ دو سر ديود از محور افقي 

آزمايش شماره 

آشنايي با ديود 

 :به سواالت زير پاسخ دهيد 

 چگونه يك ديود نوراني با اعمال ولتاژ توليد نور مي كند ؟

 

مدار زير را بر روي برد بورد بسته و با تغيير ولتاژ منبع تغذيه 

متذكر مي شويم كه براي اندازه گيري جريان مي توان با اندازه گيري ولتاژ دو سر . مدار را اندازه گيري كرده و يادداشت كنيد 

  

10 8 

    

    

اكنون با استفاده از مقادير بدست آمده از جدول فوق منحني مشخصه زنر را با روش نقطه يابي بر روي كاغذ ميلي متري رسم كنيد 

با توجه به مقادير جدول فوق آيا مي توانيد ولتاژ شكست ديود زنر را تعيين كنيد ؟

مدار شكل زير را بر روي برد بورد بسته و كانال هاي  :با استفاده از اسكوپ 

براي ديدن ولتاژ دو سر ديود از محور افقي 

به سواالت زير پاسخ دهيد 

 زنر را بنويسيد ؟

چگونه يك ديود نوراني با اعمال ولتاژ توليد نور مي كند ؟

 چه نوع شكستي در ديود زنر ايجاد مي شود ؟

مدار زير را بر روي برد بورد بسته و با تغيير ولتاژ منبع تغذيه :  زنر

مدار را اندازه گيري كرده و يادداشت كنيد 

  .مقاومت و بكار بردن قانون اهم استفاده نمود 

13 12 10

    

    

اكنون با استفاده از مقادير بدست آمده از جدول فوق منحني مشخصه زنر را با روش نقطه يابي بر روي كاغذ ميلي متري رسم كنيد 

با توجه به مقادير جدول فوق آيا مي توانيد ولتاژ شكست ديود زنر را تعيين كنيد ؟

با استفاده از اسكوپ  بدست آوردن منحني مشخصه زنر

براي ديدن ولتاژ دو سر ديود از محور افقي . نقاط نشان داده شده متصل كنيد 

 1آزمايشگاه الكترونيك 

به سواالت زير پاسخ دهيد قبل از انجام آزمايش 

زنر را بنويسيد ؟كاربرد مهم ديود 

چگونه يك ديود نوراني با اعمال ولتاژ توليد نور مي كند ؟

چه نوع شكستي در ديود زنر ايجاد مي شود ؟

3 

زنررسم منحني مشخصه ديود 

مدار را اندازه گيري كرده و يادداشت كنيد 

مقاومت و بكار بردن قانون اهم استفاده نمود 

18 16 13

      

      

اكنون با استفاده از مقادير بدست آمده از جدول فوق منحني مشخصه زنر را با روش نقطه يابي بر روي كاغذ ميلي متري رسم كنيد 

با توجه به مقادير جدول فوق آيا مي توانيد ولتاژ شكست ديود زنر را تعيين كنيد ؟

3 

بدست آوردن منحني مشخصه زنر

نقاط نشان داده شده متصل كنيد 

آزمايشگاه الكترونيك 

قبل از انجام آزمايش  �

كاربرد مهم ديود  -

چگونه يك ديود نوراني با اعمال ولتاژ توليد نور مي كند ؟ -

چه نوع شكستي در ديود زنر ايجاد مي شود ؟ -

  

  

3- 1آزمايش  �

رسم منحني مشخصه ديود 

مدار را اندازه گيري كرده و يادداشت كنيد جريان 

مقاومت و بكار بردن قانون اهم استفاده نمود 

  

  

 

  

  

  

  

20 18

    

    

  

اكنون با استفاده از مقادير بدست آمده از جدول فوق منحني مشخصه زنر را با روش نقطه يابي بر روي كاغذ ميلي متري رسم كنيد 

با توجه به مقادير جدول فوق آيا مي توانيد ولتاژ شكست ديود زنر را تعيين كنيد ؟: سوال 

  

3- 2آزمايش  �

بدست آوردن منحني مشخصه زنر

نقاط نشان داده شده متصل كنيد 

آزمايشگاه الكترونيك 

 

�

1-

2-

3-

�

�



 1آزمايشگاه الكترونيك  صومعه سرا دانشگاه آزاد اسالمي

 

 مسعود دلدار: تهيه شده توسط  6

 

 X-Yسپس اسكوپ را در مد . استفاده مي كنيم  CH2INVمنفي جريان ديود را نشان مي دهد بنابراين از  Yاما از آنجا كه كانال . جوييم 

  .قرار داده و منحني بدست آمده را دقيقاً رسم كنيد 

  
 3- 3آزمايش  �

دير جريان ديود را طبق مدار زير را بر روي برد بورد بسته و با تغيير ولتاژ منبع تغذيه مقا:  باياس مستقيم در LEDرسم منحني مشخصه 

  .جدول زير بدست آوريد و سپس در هر حالت ولتاژ دو سر ديود را اندازه و يادداشت كنيد 

  
15 10 5 3 2.5 2 1.5 1 0.8 0.6 0.4 0.2  0 Id ( mA ) 

                          Vd ( v ) 

  

  .اكنون با استفاده از مقادير بدست آمده از جدول فوق منحني مشخصه ديود را با روش نقطه يابي بر روي كاغذ ميلي متري رسم كنيد 

  چقدر است ؟ VΥبا توجه به مقادير جدول فوق ولتاژ آستانه هدايت ديود : سوال 

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 1آزمايشگاه الكترونيك  صومعه سرا دانشگاه آزاد اسالمي

 

 مسعود دلدار: تهيه شده توسط  7

 

  4آزمايش شماره 

  )1(يكسوسازي و آشنايي با فيلتر خازني كاربرد ديود در 

 :به سواالت زير پاسخ دهيد قبل از انجام آزمايش  �

 ولتاژ ريپل چيست ؟ و رابطه آن را بنويسيد ؟ -1

 در مدارهاي يكسوسازي چيست ؟ PIVمنظور از  -2

 چرا از خازن در مدارهاي فيلتر استفاده مي شود ؟ -3

 .كنيد را براي يك مدار يكسو ساز نيم موج رسم  πفيلتر  -4

 درصد رگوالسيون در مدارهاي فيلتر خازني به چه معنا است ؟ -5

  

 4- 1آزمايش  �

را در حاالت مشخص  Bو  Aمدار زير را روي برد بورد بسته و شكل موج هاي نقاط :  Half Wave Rectifierيكسوساز نيم موج 

  :شده روي اسكوپ مشاهده و رسم كنيد و سپس جدول زير را در هر حالت تكميل كنيد 

  
          INPUT                                                     OUTPUT 

  

  

RL 

33KΩ 470Ω   

    VO MAX(OSCOPE) 

    VO DC(VOLTMETER) 

  

 .در هر حالت جداگانه بر روي اسكوپ مشاهده و رسم كنيد شكل موج ولتاژ دو سر ديود را  -

 در هر حالت چند ولت است ؟ PIVحداكثر ولتاژ معكوس دو سر ديود  -



 1آزمايشگاه الكترونيك  صومعه سرا دانشگاه آزاد اسالمي

 

 مسعود دلدار: تهيه شده توسط  8

 

را  VO-Viقرار داده و  X-Yو اسكوپ را در حالت متصل كنيد  Aاسكوپ را به نقطه  CH 1و  Bاسكوپ را به نقطه   CH 2حال  -

 .روي اسكوپ مشاهده و رسم كنيد 

  

  چقدر تفاوت دارد ؟ (Vm/π )بدست امده توسط مولتي متر با مقدار تئوري  VO DCبه نظر شما : سوال 

  

 :آزمايش اضافي  �

اين حالت را با حالت قبل . مدار زير را روي برد بورد بسته و شكل موج هاي ورودي و خروجي را روي اسكوپ مشاهده و رسم كنيد 

  .مقايسه كنيد 

  
  مدار به اين صورت چه فايده هايي دارد ؟به نظر شما بستن : سوال 

  

 4- 2آزمايش  �

را در هر حالت روي اسكوپ  و شكل موج دو سر ديود مدار زير را روي برد بورد بسته و شكل موج خروجي: فيلتر خازني نيم موج 

  )هشت شكل مشاهده و رسم شود ( . مشاهده و جداگانه رسم كنيد 

  
  

470µf  10µf 

33KΩ  470Ω  33KΩ  470Ω RL 

        VO MIN 

        VO MAX 

        VR 

        VO DC 

   VO DC ) تئوري (        

 VR) تئوري (         

Idc/fC 

  

  .اهم با كاتد ديود سري كرده و اسكوپ را به اين مقاومت متصل مي كنند  10براي بدست آوردن جريان ديود يك مقاومت : نكته 

  چه اثري مي گذارد ؟ VRبه نظر شما افزايش مقاومت و خازن بر روي : سوال 



 1آزمايشگاه الكترونيك  صومعه سرا دانشگاه آزاد اسالمي

 

 مسعود دلدار: تهيه شده توسط  9

 

  5آزمايش شماره 

  )2(كاربرد ديود در يكسوسازي و آشنايي با فيلتر خازني 

 :به سواالت زير پاسخ دهيد قبل از انجام آزمايش  �

 .در مدارهاي يكسوساز تمام موج بدون خازن و با خازن را بنويسيد  Vo dcرابطه  -1

 در مدار يكسوساز نيم موج و تمام موج چه تفاوتي دارد ؟ VRبه نظر شما  -2

 تفاوت شكل موج هاي خروجي يكسوساز ترانس سر وسط و يكسو ساز پل چيست ؟ -3

4- PIV در يكسوساز ترانس سر وسط و يكسو ساز پل چقدر است ؟ 

 

  

  

 5- 1آزمايش  �

  :  Full  Wave Rectifierموج  يكسوساز تمام

در حاالت مشخص شده روي اسكوپ مشاهده و  را VOرد بورد بسته و شكل موج هاي نقطه ي بمدار زير را رو: ترانس سر وسط  -1

 :رسم كنيد و سپس جدول زير را در هر حالت تكميل كنيد 

  

 

  

  

  

  

  

  

  

RL 

33KΩ 470Ω   

    VO MAX(OSCOPE) 

    VO DC(VOLTMETER) 

  

 .مشاهده و رسم كنيد شكل موج ولتاژ دو سر ديود را در هر حالت جداگانه بر روي اسكوپ  -

 در هر حالت چند ولت است ؟ PIVحداكثر ولتاژ معكوس دو سر ديود  -

را  VO-Viقرار داده و  X-Yمتصل كنيد و اسكوپ را در حالت  Viاسكوپ را به نقطه  CH 1و  VOاسكوپ را به نقطه   CH 2حال  -

  .روي اسكوپ مشاهده و رسم كنيد 



 1آزمايشگاه الكترونيك  صومعه سرا دانشگاه آزاد اسالمي

 

 مسعود دلدار: تهيه شده توسط  10

 

  چقدر تفاوت دارد ؟ (2Vm/π )سط مولتي متر با مقدار تئوري بدست امده تو VO DCبه نظر شما : سوال 

  

را از نظر نتايج حاصل شده  2و  1كليه موارد آزمايش ترانس سر وسط را جهت مدار زير انجام داده و مدار : يكسوساز پل ديود  -2

 .مقايسه و تفاوتها را ذكر كنيد 

  

 

 5- 2آزمايش  �

برد بورد بسته و شكل موج خروجي و شكل موج دو سر ديود را در هر حالت روي اسكوپ مدار زير را روي : موج  فيلتر خازني تمام

  .مشاهده و جداگانه رسم كنيد 

  
  

470µf  10µf 

33KΩ  470Ω  33KΩ  470Ω RL 

        VO MIN 

        VO MAX 

        VR 

        VO DC 

   VO DC ) تئوري (        

 VR) تئوري (         

Idc/fC 

  

  .اهم با كاتد ديود سري كرده و اسكوپ را به اين مقاومت متصل مي كنند  10جريان ديود يك مقاومت  براي بدست آوردن: نكته 

  چه اثري مي گذارد ؟ VRبه نظر شما افزايش مقاومت و خازن بر روي : سوال 

  

  

  



 1آزمايشگاه الكترونيك  صومعه سرا دانشگاه آزاد اسالمي

 

 مسعود دلدار: تهيه شده توسط  11

 

  :نكات عملي  �

به دليل آنكه در ساخت منابع تغذيه عموماً از چهار ديود بصورت پل استفاده مي شود سازندگان چهار ديود را در : پل ديود  �

همانطوريكه در شكل زير نشان داده شده است اين قطعه از چهار . يك محفظه اي قرار داده اند كه پل ديود خوانده مي شود 

متصل هستند و دوپايه ديگر يكي با    AC، پايه هايي هستند كه به سيگنال  پايه ساخته شده است كه دو پايه با عالمت تناوب

عالمت مثبت و ديگري با عالمت منفي مشخص شده كه بايستي به بار متصل شوند ودر واقع پايه هاي خروجي يكسوكننده 

  .هستند 

  
  

  :شماره گذاري ديود  �

 1N4148:  مانند         N 1فرمت اين روش بصورت                                             : روش آمريكايي  -1

 

 1S2826:  مانند         S 1      فرمت اين روش بصورت                                             : روش ژاپني  -2

  

  :منفي تهيه ولتاژ مثبت و  �

  

  

  

  

  

  

  

  

  


�ر ���ر�� �� �  


�ر ���ر�� �� � 



 1آزمايشگاه الكترونيك  صومعه سرا دانشگاه آزاد اسالمي

 

 مسعود دلدار: تهيه شده توسط  12

 

  6آزمايش شماره 

 DCمدارهاي مهار كننده 

 :به سواالت زير پاسخ دهيد قبل از انجام آزمايش  �

 چيست ؟) جهش ( عملكرد مدار مهار كننده  -1

 .كاربردهاي مدار جهش را بنويسيد  -2

 ؟ DCمي باشد يا  ACبه نظر شما آيا خروجي مدار جهش يك موج  -3

 .كمك ديود ها و خازنها رسم كنيد  برابر كننده ولتاژ به 4يك مدار  -4

  

 6- 1آزمايش  �

. مدار زير را بر روي برد بورد بسته و شكل موج خروجي را بر روي اسكوپ مشاهده و رسم كنيد و سپس جدول زير را تكميل كنيد 

فانكشن ژنراتور با دامنه  در تمامي مدارهاي اين آزمايش مي توان بجاي ترانس از. ( قرار دهيد  DCتوجه كنيد كه اسكوپ را در حالت 

10 VP-P   1و فركانس KHZ  استفاده كرد(  

  

  

  

  

  

  

  

  .اكنون در مدار فوق جهت ديود را عوض نموده و آزمايش فوق را تكرار كنيد 

  

 6- 2آزمايش  �

  .هر يك از حاالت زير ولتاژ خروجي را روي اسكوپ مشاهده و رسم كنيد مدار مهار كننده باياس شده زير را روي برد بورد بسته و در 

  
  .تنظيم شود  V 2روي  DCمنبع تغذيه ) الف 

  .تنظيم شود  V 12روي  DCمنبع تغذيه ) ب 

  .تنظيم شود  V 12-روي  DCمنبع تغذيه ) ج 

VO ( AC ) VO ( DC )  Vin ( AC )  Vin ( DC )  
        



 1آزمايشگاه الكترونيك  صومعه سرا دانشگاه آزاد اسالمي

 

 مسعود دلدار: تهيه شده توسط  13

 

  .در خروجي چه تغييري مي كند  DCبه نظر شما باتغيير مقدار منبع تغذيه ، مقدار ولتاژ : سوال 

  

 6- 3آزمايش  �

  .مدار زير را بر روي برد بورد بسته و جدول زير را تكميل كنيد 

  

  
  

VC1+VC3 VC3 VC2  VC1 

        

 

  توضيح دهيد مدار چه عملي انجام مي دهد ؟

  

 :آزمايش اضافي  �

  نتيجه اي مي گيريد ؟ اسم مدار زير چيست ؟چه . ي اسكوپ مشاهده و رسم كنيد رودر مدار شكل زير ولتاژ خروجي را بر 

  

  
  

  

  

  

  

  

  

  

  



 1آزمايشگاه الكترونيك  صومعه سرا دانشگاه آزاد اسالمي

 

 مسعود دلدار: تهيه شده توسط  14

 

  7آزمايش شماره 

 مدارهاي برش دهنده

 :به سواالت زير پاسخ دهيد قبل از انجام آزمايش  �

 .كاربردهاي مدارهاي برش دهنده را بنويسيد  -1

 با تركيب ديود به تنهايي چند تركيب مدار برش گر مي توان ساخت ؟ -2

 چند تركيب مدار برش گر مي توان ساخت ؟با تركيب ديود با باطري  -3

 .اگر ديودها ايده ال بودند شكل موج خروجي را رسم كنيد  7- 1به نظر شما در آزمايش  -4

  

 7- 1آزمايش  �

فانكشن ژنراتور را برروي . مدار زير را بر روي برد بسته و شكل موج هاي ورودي و خروجي را بر روي اسكوپ مشاهده و رسم كنيد 

  .تنظيم كنيد  V 20 با دامنه پيك تا پيك  HZ 100فركانس 

  
IN PUT                                                              OUT PUT 

  

  

  

  

  

  

 

  

مشخصه قرار داده و   X-Yاسكوپ را در حالت اسكوپ متصل و  Yاسكوپ و خروجي مدار را به كانال  Xاكنون ورودي مدار را به كانال 

VO-Vi   مدار را روي اسكوپ مشاهده و رسم كنيد.  

  

 7- 2آزمايش  �

  .اكنون مدار زير را روي اسكوپ بسته و آزمايش فوق را تكرار كنيد 



 1آزمايشگاه الكترونيك  صومعه سرا دانشگاه آزاد اسالمي

 

 مسعود دلدار: تهيه شده توسط  15

 

  
  

  خروجي با ورودي برابر و مشخصه انتقالي داراي شيب ثابتي است ؟ DCبه ازاي چه مقداري از باطري : سوال 

  

 7- 3آزمايش  �

  .روي اسكوپ مشاهده و رسم كنيد  مشخصه انتقالي مدار شكل زير را بر
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  8آزمايش شماره 

 كاربردهاي ديود زنر

 :به سواالت زير پاسخ دهيد قبل از انجام آزمايش  �

 ولتاژ ديود زنر چه رابطه اي با ميزان ناخالصي دارد ؟ -1

 چيست ؟ عملكرد مدار را شرح دهيد ؟  8-1اسم مدار آزمايش  -2

 .بدست آوريد  8- 2را در آزمايش  RLقبل از آزمايش ، مقادير  -3

  

 8- 1آزمايش  �

  .مدار زير را بر روي برد بورد بسته و شكل موج هاي ورودي و خروجي و مشخصه انتقال مدار را بصورت جداگانه رسم كنيد 

براي رويت مشخصه انتقالي كانال عمودي اسكوپ را به خروجي و كانال افقي اسكوپ را به ورودي مدار متصل كنيد و اسكوپ را در 

  .قرار دهيد  X-Yحالت 

  .استفاده كنيد  HZ 100و فركانس  V 15همچنين مي توانيد بجاي قسمت ورودي از فانكشن ژنراتور با دامنه 

  

  
  

 8- 2آزمايش  �

  .را طبق جدول زير طوري بدست آوريد كه ولتاژ خروجي با ولتاژ زنر برابر باشد  RLدر مدار شكل زير محدوده : نري رگوالتور ز

  
  

  

  

  

  به نظر شما چگونه مي توان توان زنر را بدست آورد ؟: سوال   

10KΩ  4.7KΩ  2.2KΩ RS 

      RL 
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  9آزمايش شماره 

  BJTآشنايي با ترانزيستور 

 :به سواالت زير پاسخ دهيد قبل از انجام آزمايش  �

 .را نام ببريد  BJTحاالت مختلف يك ترانزيستور  -1

 چگونه مي توان يك ترانزيستور ژرمانيومي را خاموش كرد ؟ -2

3- HEAT SINK  چيست ؟ 

 ترانزيستور به چه معناست ؟اشباع  -4

  

 9- 1آزمايش  �

بنابراين به كمك اهمتر به راحتي مي . رسم شده است  BJTمدار معادل ديودي يك ترانزيستور همانطور كه در شكل زير ديده مي شود 

البته بايد بدانيم كه اگر در يك مدار پايه . و هم پايه هاي آنرا براحتي تشخيص داد )  PNPيا  NPNاعم از ( توان هم نوع ترانزيستور 

براي تشخيص پايه بيس : راهنمايي . ( هاي ترانزيستور را به اشتباه به مدار متصل نماييم عملكرد مدار به شدت كاهش پيدا خواهد كرد 

. يه ديگر راه بدهد و اگر ترمينالهاي اهمتر را عوض كنيم به دو پايه ديگر راه ندهد به كمك اهمتر بايد بدانيم كه اين پايه بايستي به دو پا

و  PNPهمچنين با توجه به شرايط فوق ، در حالتي كه اهمتر راه مي دهد ، اگر قطب منفي باطري اهمتر به بيس متصل باشد ترانزيستور 

  )است  NPNاگر قطب مثبت باطري به بيس متصل باشد 

  

  

NPN TRANSISTOR  

  

  

  

PNP TRANSISTOR                      

  

  .اكنون به كمك اهمتر نوع ترانزيستورهاي ذكر شده را مشخص و شكل پايه هاي آنرا رسم كنيد 
  شماره ترانزيستور TYPE  شكل پايه ها

    BC  107 

    BD  135 

    BD  136 

    BD  139 

    2N2222 

    2N5401 

    2N3055 

    AC  127    
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  9- 2آزمايش  �

جهت . ( مدار زير را روي برد بورد بسته و با تغيير پتانسيومتر جدول زير را تكميل كنيد  :بدست آوردن حاالت مختلف ترانزيستور 

  )اندازه گيري جريان ها از ولتمتر استفاده كنيد 

  ر اين حالت جريان كلكتور هم بسيار كم بوده د. حالت قطع حالتي است كه جريان بيس ترانزيستور خيلي كم يا نزديك صفر باشد : نكته 

  .خواهد بود    VCCتقريباً برابر ولتاژ منبع  VCEو در نتيجه ولتاژ        

  ترانزيستور روشن شده و در اين حالت بخشي. ترانزيستور به ولتاژ سد نزديك باشد  VBEاگر جريان بيس در حدي باشد كه ولتاژ 

  .قرار خواهد گرفت  VCEافت و بقيه بر روي  RCبر روي مقاومت  VCCاز ولتاژ منبع  

  اگر باز هم جريان بيس را افزايش دهيم به حالتي مي رسيم كه جريان كلكتور ديگر با افزايش جريان بيس افزايش نمي يابد و در

  :رانزيستور گويند نشان مي دهند و به آن جريان اشباع ت   IC (SAT)اين مقدار را با . حد ثابتي خواهد بود  

IC(sat) = VCC/RC  
  

  
  

10 8 6 4 3 2 1 0.8 0.5 0.4 0.3 0.2 0 VCE 

                          VBE 

                          IC  

                          IB 

                          β  

  حالت                          

  

  .را بصورت نقطه به نقطه بر روي كاغذ ميلي متري رسم كنيد   IC-VCEاكنون مشخصه 
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  : BJT ترانزيستور گذاري شمارهخالصه اي از  �

  معموالً بطور متوسط سه روش براي نامگذاري ترانزيستور استفاده مي شود 

 فرمت اين روش بصورت زير است : روش ژاپني  -1

  

 در قسمت عدد هميشه عددي يكي كمتر از پايه هاي  

 .ترانزيستور است 

  در قسمت دو حرف محدوده كاربرد ترانزيستور و نوع قطعه 

 .را بصورت كد مشخص مي كند  

 

  .مي باشد  99999الي  100در قسمت شماره سريال اعدادي از  

  .قسمت پسوند هيچگونه اطالعاتي به ما نمي دهد  

  

A  ترانزيستورPNP   براي كار درHF 

B  ترانزيستورPNP   براي كار درLF  

C  ترانزيستورNPN   براي كار درHF  

D  ترانزيستورNPN   براي كار درLF  

  

ترانزيستور ( است  2SC769همان ترانزيستور  C769قيد نمي شود بعنوان مثال ترانزيستور  2Sمعموالً روي اكثر ترانزيستورها حروف 

NPN  براي كار در فركانس پايين(  

 با دو حرف و سه شماره مشخص مي شود: اروپايي روش  -2

  

 

  

 

  

  

  

  

  

  

  

    

  حرف اول  جنس ترانزيستور

 A  ژرمانيوم

 B  سيلسيوم

 C  گاليم آرسنيك

 R  عناصر مركب

  حرف دوم  نوع ترانزيستور

 LF Cترانزيستور كم قدرت 

 LF Dقدرت  ترانزيستور

 HF Fترانزيستور كم قدرت 

 HF Lقدرت  ترانزيستور

 S  سوئيچترانزيستور كم قدرت 

  U  سوئيچترانزيستور  قدرت 

A

B

C

D 

  رقم عدد 3يا  2تعداد 

 ���ر� دو ��ف� 

 پسوند شماره سريال حرفدو  عدد

2 S 

  دو حرف پسوند يك حرف شماره سريال

اين قسمت اختياري است كه : يك حرف  

كاربرد صنعتي يا حرفه اي تا تجاري قطعه 

 ) W , X , Y , Z( را مشخص مي كند 

 99999الي  100اعداد از : شماره سريال  

اين قسمت را از روش آمريكايي : پسوند  

 .مطالعه كنيد 
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 AC 127و يا  BD 135يك ترانزيستور كم قدرت سيليسيومي در فركانس پايين است و يا ترانزيستور   BC 107مثالً ترانزيستور 

  

 :فرمت اين روش بصورت زير است : روش آمريكايي  -3

  

  

  

2 N  

 .در قسمت عدد هميشه عددي يكي كمتر از پايه هاي ترانزيستور است  

  .مربوط به اپتوكوپلر هستند  5و  4اعداد  

 .مي باشد  99999الي  100در قسمت شماره سريال اعدادي از  

  :ترانزيستور را مشخص مي كند  βقسمت پسوند اختياري بوده و محدوده  

A   :ترانزيستور بهره كم  

 B   :ترانزيستور بهره متوسط  

C   :ترانزيستور بهره باال  

  .اگر عددي نباشد مي تواند هر بهره اي داشته باشد 

  

  2N 2646و يا   2N 3055مثالً 

  

  

  

  

  

  

  

 

 سه يا چهار رقم

  پسوند شماره سريال Nحرف  عدد
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  10آزمايش شماره 

  ) DCتحليل (   BJTترانزيستور  باياس

 :به سواالت زير پاسخ دهيد قبل از انجام آزمايش  �

 منظور از نقطه كار ترانزيستور چيست ؟ -1

 شما بخواهيد از يك ترانزيستور بعنوان كليد استفاده كنيد چه نقطه كاري را انتخاب مي كرديد ؟ چرا ؟ -2

 در ترانزيستور چه عاملي باعث تقويت مي شود ؟ -3

 .يد را از نظر تئوري محاسبه كن 10- 1نقطه كار ترانزيستور آزمايش  -4

  

 10- 1آزمايش  �

سته و جدول زير را سپس مدار زير را ب. را پيدا كنيد ابتداء ترانزيستوري را كه در اختيار داريد به كمك اهمتر تست نموده و پايه هاي آن 

  .تكميل كنيد 

  
10 9 8 7 6 5 4.5 3.5 3 2 1 0.8 0.7 0.65 0.55 0.5 0.3 0.2 0 VBB 

                                      VBE 

                                      VCE 

                                      IB 

                                      IC 

                                      IE 

                                      β 

                                      α  

 

  :نون به سواالت زير پاسخ دهيد اك

  

VCE =  IC = حالت قطع ترانزيستور  

VCE =  IC = حالت فعال ترانزيستور  

VCE =   IC = حالت اشباع ترانزيستور  



 صومعه سرا

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

ترانزيستور در چه ناحيه اي 

را باز نموده و با اندازه گيري ولتاژهاي زير حالت ترانزيستور را 

را باز نموده و با اندازه گيري ولتاژهاي زير حالت ترانزيستور را 

صومعه سرا دانشگاه آزاد اسالمي

ترانزيستور در چه ناحيه اي 

VB =                                    V

 

 

را باز نموده و با اندازه گيري ولتاژهاي زير حالت ترانزيستور را 

VB =                                    V

 

 

را باز نموده و با اندازه گيري ولتاژهاي زير حالت ترانزيستور را 

                                

دانشگاه آزاد اسالمي

  

V10K 

V47K 

V1K 

V220 

VCE 

IC 

ترانزيستور در چه ناحيه اي . ( را باز نموده و با اندازه گيري ولتاژهاي زير حالت ترانزيستور را تشخيص دهيد 

=                                    V

را باز نموده و با اندازه گيري ولتاژهاي زير حالت ترانزيستور را 

=                                    V

را باز نموده و با اندازه گيري ولتاژهاي زير حالت ترانزيستور را 

                                VC =                                       V

  :مدار شكل زير را بر روي برد بورد بسته و جدول زير را تكميل كنيد 

را باز نموده و با اندازه گيري ولتاژهاي زير حالت ترانزيستور را تشخيص دهيد 

=                                    VC =                                       V

را باز نموده و با اندازه گيري ولتاژهاي زير حالت ترانزيستور را 

=                                    VC =                                       V

را باز نموده و با اندازه گيري ولتاژهاي زير حالت ترانزيستور را 

=                                       V

مدار شكل زير را بر روي برد بورد بسته و جدول زير را تكميل كنيد 

  عملي

  

  

  

  

  

  

 

را باز نموده و با اندازه گيري ولتاژهاي زير حالت ترانزيستور را تشخيص دهيد 

=                                       V

را باز نموده و با اندازه گيري ولتاژهاي زير حالت ترانزيستور را  10Kرا متصل نموده و اين بار مقاومت 

=                                       V

را باز نموده و با اندازه گيري ولتاژهاي زير حالت ترانزيستور را  220را متصل نموده و اين بار مقاومت 

=                                       VE

مدار شكل زير را بر روي برد بورد بسته و جدول زير را تكميل كنيد 

را باز نموده و با اندازه گيري ولتاژهاي زير حالت ترانزيستور را تشخيص دهيد 

=                                       VE =                                 V

را متصل نموده و اين بار مقاومت 

  )ترانزيستور در چه ناحيه اي قرار دارد 

=                                       VE =                                 V

را متصل نموده و اين بار مقاومت 

  . )ترانزيستور در چه ناحيه اي قرار دارد 

E =                                

مدار شكل زير را بر روي برد بورد بسته و جدول زير را تكميل كنيد 

  تئوري

  

  

  

  

  

  

را باز نموده و با اندازه گيري ولتاژهاي زير حالت ترانزيستور را تشخيص دهيد 

=                                 V

را متصل نموده و اين بار مقاومت 

ترانزيستور در چه ناحيه اي قرار دارد 

=                                 V

را متصل نموده و اين بار مقاومت 

ترانزيستور در چه ناحيه اي قرار دارد 

=                                 

 1آزمايشگاه الكترونيك 

10 

مدار شكل زير را بر روي برد بورد بسته و جدول زير را تكميل كنيد  :طراحي باياس سرخود 

را باز نموده و با اندازه گيري ولتاژهاي زير حالت ترانزيستور را تشخيص دهيد  47Kمقاومت 

=                                 VCE = 

را متصل نموده و اين بار مقاومت  47Kمقاومت 

ترانزيستور در چه ناحيه اي قرار دارد . ( تشخيص دهيد 

=                                 VCE = 

را متصل نموده و اين بار مقاومت  10Kمقاومت 

ترانزيستور در چه ناحيه اي قرار دارد . ( تشخيص دهيد 

آزمايشگاه الكترونيك 

10- 2آزمايش  �

طراحي باياس سرخود 

مقاومت  : 1سوال 

  )قرار دارد 

مقاومت :  2سوال 

تشخيص دهيد 

مقاومت :  3سوال 

تشخيص دهيد 

آزمايشگاه الكترونيك 

 

�
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  11آزمايش شماره 

 CEبررسي تقويت كننده اميتر مشترك 

 :به سواالت زير پاسخ دهيد قبل از انجام آزمايش  �

 .اصلي يك تقويت كننده اميتر مشترك را رسم كنيد بلوك  -1

 .را از نظر تئوري حساب كنيد  11- 1رابطه تقريبي بهره ولتاژ يك تقويت كننده اميتر مشترك را نوشته و بهره ولتاژ تقريبي آزمايش  -2

 به نظر شما اختالف فاز ورودي و خروجي در يك تقويت كننده اميتر مشترك چقدر است ؟ چرا ؟ -3

 .پارامترهاي مهم يك تقويت كننده را نام ببريد  -4

 

  

 11- 1آزمايش  �

مدار زير را روي برد بورد بسته و قبل از اعمال سيگنال ژنراتور به مدار ابتداء ترانزيستور را با اهمتر تست نموده و سپس مدار را با 

  .مامي تقويت كننده ها الزم است اين كار براي ت)  DCتحليل ( ولتمتر آزمايش نماييد تا ايرادي در مدار نباشد 

  
  

   DCتحليل 

  محاسبه نقطه كار  

  IC 

  VCE 

  

اكنون دامنه سيگنال ژنراتور را طوري تنظيم كنيد كه يك موج سينوسي قابل قبول با حداكثر دامنه پيك تا پيك در خروجي ظاهر شود 

مشخصه خطي را با سيگنال ژنراتور تنظيم  X-Yرا در ورودي مدار متصل و در حالت    Xرا در خروجي و كانال  Yالبته مي توان كانال 

  .را بورت جداگانه رسم كنيد  X-Yكرد بنابراين اشكال خروجي و ورودي و حالت 
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                    Vi                                                                VO 

 

 

 

 

 

 

 

          X-Y  

  

  

  

  

  

  

  

  .اكنون بهره ولتاژ تقويت كننده را طبق رابطه زير محاسبه كنيد 

AV  =		
���−�

���−�
  

  

  .اختالف فاز را حساب كنيد  رسم نموده و در حالت همزمان ، شكل موج هاي ورودي و خروجي را بر روي اسكوپ مشاهده و: سوال 

DUAL  

  

  

  

  

  

  

    

  



 1آزمايشگاه الكترونيك  صومعه سرا دانشگاه آزاد اسالمي

 

 مسعود دلدار: تهيه شده توسط  25

 

  12آزمايش شماره 

 CBبررسي تقويت كننده بيس مشترك 

 :به سواالت زير پاسخ دهيد قبل از انجام آزمايش  �

 .بلوك اصلي يك تقويت كننده بيس مشترك را رسم كنيد  -1

 .را از نظر تئوري حساب كنيد  12- 1رابطه تقريبي بهره ولتاژ يك تقويت كننده بيس مشترك را نوشته و بهره ولتاژ تقريبي آزمايش  -2

 بيس مشترك عموماً در كجا كاربرد بيشتري دارد ؟تقويت كننده  -3

  

 

  

 12- 1آزمايش  �

مدار زير را روي برد بورد بسته و قبل از اعمال سيگنال ژنراتور به مدار ابتداء ترانزيستور را با اهمتر تست نموده و سپس مدار را با 

  ) DCتحليل ( ولتمتر آزمايش نماييد تا ايرادي در مدار نباشد 

  
  

   DCتحليل 

  محاسبه نقطه كار  

  IC 

  VCE 

  

اكنون دامنه سيگنال ژنراتور را طوري تنظيم كنيد كه يك موج سينوسي قابل قبول با حداكثر دامنه پيك تا پيك در خروجي ظاهر شود 

مشخصه خطي را با سيگنال ژنراتور تنظيم  X-Yرا در ورودي مدار متصل و در حالت    Xرا در خروجي و كانال  Yالبته مي توان كانال 

  .را بورت جداگانه رسم كنيد  X-Yكرد بنابراين اشكال خروجي و ورودي و حالت 

  

  



 1آزمايشگاه الكترونيك  صومعه سرا دانشگاه آزاد اسالمي
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          X-Y  

  

  

  

  

  

  

  

  .را طبق رابطه زير محاسبه كنيد  اكنون بهره ولتاژ تقويت كننده
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  .در حالت همزمان ، شكل موج هاي ورودي و خروجي را بر روي اسكوپ مشاهده و رسم نموده و اختالف فاز را حساب كنيد : سوال 

DUAL  

  

  

  

  

  

  

  

  



 1آزمايشگاه الكترونيك  صومعه سرا دانشگاه آزاد اسالمي

 

 مسعود دلدار: تهيه شده توسط  27

 

  13آزمايش شماره 

 CCبررسي تقويت كننده كلكتور مشترك 

 :به سواالت زير پاسخ دهيد قبل از انجام آزمايش  �

 .بلوك اصلي يك تقويت كننده كلكتور مشترك را رسم كنيد  -1

 .را از نظر تئوري حساب كنيد  13- 1ر مشترك را نوشته و بهره ولتاژ تقريبي آزمايش كلكتوابطه تقريبي بهره ولتاژ يك تقويت كننده ر -2

 .چرا به تقويت كننده كلكتور مشترك بافر ولتاژ گويند  -3

 تقويت كننده كلكتور مشترك در كجاست ؟ كاربرد -4

 

  

 13- 1آزمايش  �

مدار زير را روي برد بورد بسته و قبل از اعمال سيگنال ژنراتور به مدار ابتداء ترانزيستور را با اهمتر تست نموده و سپس مدار را با 

  ) DCتحليل ( ولتمتر آزمايش نماييد تا ايرادي در مدار نباشد 

  
  

   DCتحليل 

  

  

  

  

  

  

اكنون دامنه سيگنال ژنراتور را طوري تنظيم كنيد كه يك موج سينوسي قابل قبول با حداكثر دامنه پيك تا پيك در خروجي ظاهر شود 

مشخصه خطي را با سيگنال ژنراتور تنظيم  X-Yرا در ورودي مدار متصل و در حالت    Xرا در خروجي و كانال  Yالبته مي توان كانال 

  .را بورت جداگانه رسم كنيد  X-Yكرد بنابراين اشكال خروجي و ورودي و حالت 

  محاسبه نقطه كار  

  IC 

  VCE 



 1آزمايشگاه الكترونيك  صومعه سرا دانشگاه آزاد اسالمي
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  .را طبق رابطه زير محاسبه كنيد اكنون بهره ولتاژ تقويت كننده 
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  .در حالت همزمان ، شكل موج هاي ورودي و خروجي را بر روي اسكوپ مشاهده و رسم نموده و اختالف فاز را حساب كنيد : سوال 

DUAL  

  

  

  

  

  

  

  

  



 1آزمايشگاه الكترونيك  صومعه سرا دانشگاه آزاد اسالمي

 

 مسعود دلدار: تهيه شده توسط  29

 

 زوج دارلينگتون در حالت اميتر مشترك �

  

  

 

 مشتركزوج دارلينگتون در حالت كلكتور  �

  

 

  زوج دارلينگتون در حالت بوت استرپ �

  

  

  

  

  

  

  



 1آزمايشگاه الكترونيك  صومعه سرا دانشگاه آزاد اسالمي

 

 مسعود دلدار: تهيه شده توسط  30

 

  :آزمايش و تست مدار توسط برد بورد  �

اين برد از . برد بورد نوعي بورد آزمايشگاهي است كه به جهت جلوگيري از اتالف وقت و هزينه هاي اضافي طراحي شده است 

اين سوراخها از داخل به صورت خاصي با هم مرتبط . مي گيرد سوراخهايي تشكيل شده است كه المانها و اجزاي مدار در آن قرار 

  .هستند كه با كمك گرفتن از اين ارتباط و سيمهاي رابط مي توان مدارها را پياده سازي كرد 

  

  .در حالت كلي مي توان برد بورد را به چهار قسمت كه به صورت قرينه با هم قرار گرفته اند تقسيم كرد 

  

  :وراخها به صورت زير است نحوه اتصال داخلي س

  

همان طور كه مشاهده مي شود دو رديف بااليي و پاييني بصورت افقي تا وسط برد بورد به هم متصل هستند و مابقي به صورت عمودي 

  اده كرد در حالت كلي بهتر است از خطوط بااليي و پاييني برد بورد براي اتصال و توزيع خطوط تغذيه استف.تا وسط به هم متصل هستند 

  



 1آزمايشگاه الكترونيك  صومعه سرا دانشگاه آزاد اسالمي

 

 مسعود دلدار: تهيه شده توسط  31

 

 رفتن منظم و نامنظم قطعات بر روي برد بوردنحوه قرار گ

  

  

  بر روي برد بورد IC نحوه قرار گرفتن صحيح مدارهاي مجتمع

  

  

  



 1آزمايشگاه الكترونيك  صومعه سرا دانشگاه آزاد اسالمي

 

 مسعود دلدار: تهيه شده توسط  32

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 1آزمايشگاه الكترونيك  صومعه سرا دانشگاه آزاد اسالمي

 

 مسعود دلدار: تهيه شده توسط  33

 

 :تست ترانزيستور روش  �

 ترانزيستور را مشخص كرد ؟آيا با همين تست مي توان نوع . در شكل زير روش پيدا كردن پايه بيس نشان داده شده است  -1

  
  

 آيا با همين تست مي توان نوع ترانزيستور را مشخص كرد ؟. شكل زير روش پيدا كردن پايه بيس نشان داده شده است در  -2

  

  
  

همانطور كه در شكل نشان داده شده است عدد ظاهر شده در پايه . در شكل زير روش تشخيص پايه كلكتور و اميتر ديده مي شود  -3

 .كمي بيشتر از عدد ظاهر شده در پايه كلكتور است  اميتر

  



 1آزمايشگاه الكترونيك  صومعه سرا دانشگاه آزاد اسالمي

 

 مسعود دلدار: تهيه شده توسط  34

 

  پاسخ برخي آزمايش ها

  2- 4آز 

  
  3- 2آز 

  
  4- 1آز 

  
  

  4- 2آز 

  

    


