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واحد او لواحد او ل

ناوشکن جماران

فّناوری و سيستم

طول: ٩٤ متر
عرض: ١٠ متر
ارتفاع: ٣/١ متر

وزن حداقل: ١٤٠٠ تن
قدرت: دو موتور ١٠٠٠٠ اسب بخار

سرعت: ٢٨ گره دريايی
ديزلی: ٤ واحد ٥٥٠ کيلو واتی
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تحقيق  موضوعی  دربارٔه  حال  به  تا  آيا 
کرده ايد؟ 

را  تحقيق  انجام  علمی  مراحل  آيا 
می شناسيد؟

انسان نسبت به دنيای اطراف خود کنجکاو است. او سعی می کند با تفکر و تحقيق 
متوجه حوادث و اتفاقات شود. در طول شبانه روز، هزاران نفر به صورت فردی و گروهی، 
تحقيق  به  آزمايشگاه ها  و  کارخانه ها  دانشگاه ها،  مدارس،  مثل  مختلف  مکان های  در 

می پردازند.
علم  به  نادانی  و  جهل  از  را  انسان  و  می شود  فرهنگی  و  علمی  رشد  سبب  تحقيق 
حّل  برای  را  راه  تحقيق  حقيقت،  در  می کند.  آشکار  را  واقعيت ها  و  حقايق  و  می رساند 

مسائل و مشکالت پيچيده، هموار می کند.
در سال گذشته، با خالقيت، نوآوری و انواع سيستم آشنا شديد و عوامل مؤثر بر 
تحقيق  انجام  علمی  مراحل  با  واحد،  اين  در  شناختيد.  را  فّناوری  محصوالت  پيشرفت 
آشنا می شويد و در قسمت سيستم هم در مورد مباحث بازخورد، کنترل و محيط سيستم، 

مطالبی خواهيد آموخت.

تحقيق چيست؟
آوردن  به دست  آن  نتيجٔه  که  دقيق  و  منظم  فعاليت  يک  از  است  عبارت  تحقيق 

پاسخ هايی برای سؤال های موردنظر در موضوع تحقيق است.
حقيقت  بهتر  کشف  برای  ولی  داريد  آشنايی  خود  اطراف  حقايق  از  برخی  با  شما 
انجام  تحقيق  با  کار  اين  داريد.  نياز  منظم تری  و  بيشتر  مطالعٔه  و  بررسی  به  واقعيت ها  و 

می شود.
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مراحل تحقيق
١ــ انتخاب مسئله و موضوع تحقيق: اّولين قدم در تحقيق، انتخاب موضوع آن 
است. موضوع تحقيق با احساس وجود يک مشکل در ذهن به وجود می آيد که عالقه مند 
می شويم راه حّل آن را بيابيم. هنگامی که چنين احساسی را پيدا می کنيم می توان گفت که 

موضوع و مسئلٔه تحقيق را انتخاب کرده ايم.

چگونه می توان موضوع تحقيق را انتخاب کرد؟

بايد توجه داشت که موضوع تحقيق بايد محدود بوده، مورد عالقٔه شخص پژوهشگر 
باشد.

٢ــ تدوين اهداف: پس از انتخاب موضوع تحقيق بايد به اين سؤال پاسخ دهيم 
که «منظور و مقصود نهايی از انجام اين تحقيق چيست؟».

برای مثال، اگر موضوع تحقيق ما بررسی علل آلودگی آب باشد، هدف های کلی و 
جزئی تحقيق ما به صورت زير است:

هدف کلی:
ــ شناسايی علل و عوامل آلودگی آب

نظر  در  بايد  هم  را  جزئی)  کوچک تری (هدف  هدف های  پرسش  اين  به  پاسخ  برای 
گرفت که دقيقاً مشخص شود در اين تحقيق چه کارهايی بايد انجام گيرد.

هدف های جزئی:
ــ نقش انسان در آلودگی آب ها

ــ راه های رفع آلودگی و پاکيزه نگهداشتن آب های روی زمين
ــ نقش صنايع در آلودگی آب

ــ نقش کشاورزی در آلودگی آب.
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٣ــ فرضيه تحقيق: پژوهشگر پس از تعيين اهداف تحقيق، با توجه به مطالعات 
(فرضيه  می کند  بيان  را  فرضيه هايی  خود  تحقيق  برای  ديگران،  تحقيق های  نتايج  يا  خود 

همان پيش بينی اّولئه نتيجٔه تحقيق است). به اين نمونه ها توجه کنيد:
الف) انسان ها مهم ترين عامل آلودگی آب ها هستند.

کمک  آب ها  آلودگی  از  پيشگيری  به  می تواند  آب  آلوده کنندٔه  عوامل  شناخت  ب) 
کند.

٤ــ جمع آوری اطالعات: در سال قبل در قسمت خالقيت و نوآوری با روش های 
جمع آوری اطالعات آشنا شديد. يکی از مراحل مهم و ضروری هر تحقيق مطالعٔه منابع 
شبکٔه  روزنامه ها،  مجالت،  جزوه ها،  کتاب ها،  بررسی  است.  تحقيق  موضوع  به  مربوط 
جهانی اينترنت و … که به طور مستقيم و غيرمستقيم با موضوع تحقيق ارتباط دارد، به شما 

کمک می کند تا مسئله را بهتر شناسايی کنيد.
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اطالعات  موضوع  يک  مورد  در  می توان  ديگری  روش های  چه  با   
جمع آوری کرد؟

از  که  اطالعاتی  شده:  جمع آوری  اطالعات  تحليل  و  تجزيه  و  بررسی  ٥ــ 
اين  در  آورده ايد،  به دست  مختلف  منابع 
کرده،  تحليل  و  تجزيه  و  بررسی،  مرحله 
دربارٔه  سپس  کنيد.  مقايسه  يکديگر  با 
خود  فرضيه های  نادرستی  و  درستی 

تصميم گيری کنيد.

برای طبقه بندی اطالعات و نتايج حاصل از تحقيق از چه روش هايی 
می توان استفاده کرد؟
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٦  ــ جمع بندی و نتيجه گيری: پس از بررسی و تجزيه و تحليل اطالعات به دست 
آمده، بايد مراحل کار تحقيقی خود را از ابتدا تا انتها مرور کرده، آنها را با نظم خاصی 

مرتب کنيد و يک نتيجٔه کلی در مورد فرضيه های تحقيق ارائه دهيد.
٧  ــ تهيۀ گزارش تحقيق: اکنون که موفق شده ايد يک طرح تحقيقی را به انتها 
برسانيد، حيف است ديگران از نتايج تحقيق شما آگاه نشوند؛ بنابراين، الزم است با استفاده 

از يک روش مناسب، گزارشی از تحقيق خود تهيه کنيد.

هر گروه يک موضوع را به عنوان تحقيق انتخاب و با توجه به مراحل 
تحقيق دربارٔه آن گفت و گو کرده، نتايج را به کالس گزارش دهيد.

             بيشتر بدانيد

چگونه می توانيم يک پژوهشگر موفق باشيم؟
اگر می خواهيد يک پژوهشگر موفق باشيد، بايد سؤال يا سؤاالت زير 

را از خود بپرسيد.
ــ دربارٔه سؤال يا مسئلٔه خود چقدر اطالعات داريد؟ 
ــ تا چه اندازه با روش های پژوهشی آشنايی داريد؟

ــ تا چه اندازه به موضوع پژوهش می انديشيد و آن را نزد خود يا گروه 
بررسی می کنيد؟

ــ تا چه اندازه در انجام کارها صبر و حوصله و پشتکار داريد؟
ــ تا چه اندازه واقع بين هستيد؟

ــ تا چه اندازه امانتدار و صادق هستيد؟
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سيستم
در سال قبل، با قسمت های اصلی (ورودی، پردازش و خروجی) يک سيستم آشنا 
شديد و ياد گرفتيد که اين قسمت ها يک سيستم را تشکيل می دهند و آن را در رسيدن به 

هدف هايش ياری می رسانند.
کامل  کنترل،  و  بازخورد  جزء  دو  شدن  اضافه  با  سيستم  مفهوم  زير،  نمودار  در 

می شود.

بازخورد، اطالعاتی در مورد خروجی سيستم و کنترل، سنجش و مقايسٔه خروجی 
سيستم مورد نظر با خروجی يک سيستم استاندارد است.

اگر نتايج خروجی سيستم مطابق با استاندارد باشد، بازخورد مثبت، و اگر اطالعات 
خروجی با استاندارد مطابقت نداشته باشد، بازخورد منفی است.

يک کارخانٔه توليد المپ را در نظر بگيريد. براساس استاندارد تعيين شده، انتظار 
داريم مثالً هزار ساعت روشنايی دهد. چنانچه المپ توليدی به شرط استفادٔه صحيح در 

کمتر از مدت تعيين شده بسوزد، بازخورد منفی است.
يافت  خانگی  وسايل  از  برخی  در  که  است  کنترل  و  بازخورد  از  مثالی  ترموستات، 
می شود و در صورت وجود اختالف دما، دستگاه را روشن می کند تا در اثر ايجاد برودت 

يا حرارت بيشتر، دمای اتاق به حّد مطلوب برسد.

               خروجی                                                          پردازش                                                      ورودی    

بازخورد
کنترل
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آيا می توانيد چند مثال مشابه بيان کنيد؟

محيط سيستم
تيم فوتبالی را به عنوان يک سيستم در نظر بگيريد. چه عواملی در موفقيت اين تيم 

مؤثر است؟ 
شما نيز يک سيستم مثال بزنيد، سپس جدول زير را کامل کنيد.

در اجزای سيستمسيستم که  خارجی  عوامل 
موفقيت تيم تأثير دارند

در  که  خارجی  عوامل 
موفقيت تيم تأثير ندارند

.....................تيم فوتبال
.....................
.....................
.....................
.....................

.....................

.....................

.....................

.....................

.....................

 .....................
.....................
.....................
.....................
.....................

.................................
.....................
.....................
.....................

.....................

.....................

.....................

.....................

.....................

.....................

.....................

.....................
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از بين عوامل موجود، بعضی از آنها مثل شرايط زمين، آب و هوا، توپ و … جزء 
سيستم  محيط  عنوان  به  که  دارد  تيم  عملکرد  در  مهمی  تأثير  ولی  نيست،  سيستم  اجزای 

محسوب می شود. حال شما با توجه به مطالب فوق، محيط سيستم را تعريف کنيد.

 
جامعه ای که در آن زندگی می کنيم، يک سيستم است. نقش خود را 

به عنوان جزئی از سيستم بررسی کنيد.

           بيشتر بدانيد
نگرش سيستمی

نگرش سيستمی سبب می شود که افراد، محيط زندگی خود و ديگران 
را بهتر و دقيق تر بشناسند و آمادگی بيشتری برای پذيرش تغيير و تحول در 
اساساً  و  می بينند  سيستمی  را  جهان  کسانی که  باشند.  داشته  مطلوب  جهت 
سيستمی فکر می کنند، به انديشٔه توحيدی، نزديک ترند. اين انديشه همه چيز 
را از خدا و برگشت همه را به سوی او می داند. اين گونه افراد می دانند و 
زيستی  محيط  طبيعی و  سيستم  انسان بخشی از  ديگران هم می آموزند که  به 
و جلوه ای از مواهب الهی است. اين انديشه، انسان را موجودی با ارزش 

می داند که بايد رابطه ای مسالمت آميز و دوستانه با ديگران داشته باشد.
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مرور آموخته ها
١ــ متن زير را کامل کنيد.

تحقيق عبارت است از يک ……… که نتيجٔه آن ………………………… 
در موضوع تحقيق است. عواملی که خارج از سيستم بوده، ولی تأثير مهمی بر عملکرد 

آن دارند …………… «سيستم» ناميده می شوند.
٢ــ جدول زير را کامل کنيد.

موضوع تحقيق: بررسی عوامل آلوده کنندٔه هوا

هدف کلی: می خواهيم عوامل آلوده کنندٔه هوا را بشناسيم.

اهداف جزئی:
الف) ...............................................................
ب) ................................................................
ت) ................................................................

فرضيۀ تحقيق:
ث) مراکز صنعتی و وسايل نقليه مهم ترين عوامل آلودگی هوايند؛

ج) شناخت عوامل آلوده کنندٔه هوا تأثير مثبتی در پاکيزگی آن دارد.

٣ــ کدام يک از عوامل زير جزء محيط (سيستم) يک تيم فوتبال اند.

محيط سيستم هست  محيط سيستم نيست زمين بازی
محيط سيستم هست  محيط سيستم نيست مغازه های اطراف زمين بازی 

محيط سيستم هست  محيط سيستم نيست تماشاگر
وسيلٔه نقليه ای که از جادٔه کنار 

زمين بازی عبور می کند.
محيط سيستم هست  محيط سيستم نيست 
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فعاليتفعاليت

در گروه از دو موضوع زير يکی را انتخاب و پس از بررسی و گردآوری 
اطالعات نتيجه  را به کالس گزارش نماييد.

١ــ بررسی کنيد مقدار تقريبی مساحت مدرسه تان، برای هر دانش آموز 
چقدر است؟

٢ــ حداقل دو رشتٔه تحصيلی را در نظر بگيريد و شغل های مرتبط با 
تحصيلی و  رشته های  از  کنيد.  تهيه  گزارشی  آن  مورد  در  شناسايی و  را  آن 
شغل های مرتبط موجود در جامعه، گزارشی تهيه کرده، به کالس ارائه کنيد.

و  کرده  معرفی  را  منطقه  تيمی  يا  گروهی  محلی  بازی های  از  يکی  ١ــ 
مطابق جدول صفحٔه ٨ آن را بررسی کنيد.

٢ــ يکی از سيستم های زير يا يک سيستم ديگر را به دلخواه انتخاب 
کرده و ورودی، پردازش و خروجی آن را توضيح دهيد. سپس باز خورد و 

کنترل را در اين سيستم ها بررسی کنيد.
مدرسه     ،    شاليزار  ،      باغ مرکبات   ،   سماور
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واحد دومواحد دوم

كار با برق
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يا  روشن  نقطه  چند  يا  دو  از  را  المپ  يک  می توان  وسيله ای  چه  با 
خاموش کرد؟

در سال های گذشته با کليد تک پل و دوپل و مدارهای آن آشنا شده ايد. در تأسيسات 
الکتريکی کليدهای مختلفی به کار می رود که يکی از آنها کليد تبديل است.

به تصاوير باال نگاه کنيد.
١ــ چه تفاوت هايی ميان پنکه و اتوی برقی وجود دارد؟

٢ــ چه عاملی باعث به حرکت درآوردن پروانٔه پنکه می شود؟
در سال اّول و دوم با ويژگی های برخی وسايل الکتريکی، مدارها و حفاظت و ايمنی 
در برق آشنا شديد. در اين واحد، مطالبی دربارٔه استفاده و نحؤه عملکرد تايمرها و موتور 

الکتريکی خواهيد آموخت.
امروزه، يکی از پرمصرف ترين ابزار در صنايع و کارخانه ها موتورهای الکتريکی اند.
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به وسيلٔه  است.  غيرمشترک  پيچ  دو  و  مشترک  اتصال  پيچ  يک  دارای  تبديل  کليد 
کليد تبديل می توان يک المپ را از دو نقطه، مثالً ابتدا و انتهای راهرو يا راه پله روشن يا 
خاموش کرد. اما امروزه از اين روش استفاده نمی شود و تايمرها و رله های زمانی، جای 

کليدهای تبديل را گرفته اند. 

     
ــ مدار کليد تبديل

وسايل موردنياز:
١ــ جعبٔه تقسيم

٢ــ دو عدد کليد تبديل
٣ــ دو عدد سرپيچ با المپ

٤ــ سيم
٥  ــ فيوز

٦  ــ تختٔه ٥٠×٥٠ سانتی متر.

شمای فنی    

فعاليتفعاليت
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مراحل بستن مدار الکتريکی کليد تبديل
١ــ سيم فاز را بعد از عبور دادن از فيوز و جعبٔه تقسيم به اتصال يا پيچ 

مشترک کليد تبديل اّول متصل کنيد.

  شمای حقيقی

فعاليتفعاليت
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پيچ  دو  از  يک  هر  از  ٢ــ 
سيم  دو  اّول،  تبديل  کليد  غيرمشترک 
برگشت به دو پيچ يا اتصال غيرمشترک 

کليد تبديل دوم وصل کنيد.

مشترک  پيچ  يا  اتصال  از  ٣ــ 
به  را  برگشت  سيم  دوم،  تبديل  کليد 
متصل  المپ  سرپيچ  پيچ های  از  يکی 

کنيد.

از  مستقيماً  را  نول  سيم  ٤ــ 
جعبٔه تقسيم به پيچ ديگر سرپيچ المپ 

متصل کنيد.
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را  مدار  دبير،  نظارت  با  ٥  ــ 
بررسی  را  تبديل  کليد  کار  و  آزمايش 

کنيد.

چگونه می توان يک المپ را از دو نقطه به وسيلۀ تايمر روشن و خاموش 
کرد؟

امروزه برای روشن و خاموش کردن يک المپ از دو نقطه، به جای کليد تبديل از 
نوعی کليد زمانی استفاده می شود که به آن تايمر يا رلۀ راه پله گفته می شود. در مدار 
روشنايی راه پله، با رلٔه زمانی، با فشار يک شستی رله شروع به کار کرده و المپ های راه پله 
روشن و بعد از زمان معينی خاموش می شود. اين فرمان در راه پلٔه کلئه طبقات امکان پذير 

است. نمونه ای از يک رلٔه راه پله و نقشٔه کاربردی آن را در زير مشاهده می کنيد.
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اگر هنگام بستن مدار، به جای تايمر تأخير در قطع، از تايمر تأخير در 
وصل استفاده شود، چه اتفاقی پيش می آيد؟

موتور الکتريکی
تبديل  مکانيکی  انرژی  به  را  الکتريکی  انرژی  که  است  ماشينی  الکتريکی  موتور 

فاز

رله راه پله

نول
مشترک 

و
المپ 

رله راه پله



19

می کند. امروزه اين موتور در وسايل الکتريکی بيشترين کاربرد را دارد. اين گونه موتورها به 
تناسب کاربرد در ابعاد بسيار کوچک 
برای کارهای بسيار حساس و دقيق و 
در ابعاد بزرگ تر، در کارخانه ها مورد 
استفاده قرار می گيرند. در يک موتور 
دّوار، بخش متحرک چرخنده يا رتور 
استاتور  يا  ايستانه  ثابت،  بخش  و 

خوانده می شود.

 بيشتر بدانيد

سال  در  برق  جريان  آهنربايی  خاصيت  کشف  از  پس  فارادی  ميشل 
١٨٣١ ميالدی، ساده ترين ماشين الکتريکی را ساخت. اين ماشين که موتور 

الکتريکی نام گرفت، به موتور فارادی مشهور است.
تحول  مکانيکی  کارهای  انجام  در  الکتريکی  موتورهای  اختراع 
عظيمی ايجاد کرد. اگر کمی فکرکنيم، امروزه بيشتر وسايل الکتريکی موتور 
الکتريکی دارند که نشان دهندٔه اهميت نقش موتورهای الکتريکی در زندگی 

بشر است.

ساختمان موتورهای الکتريکی
موتورها از نظر جريان الکتريکی دو دسته اند:

١ــ موتورهای جريان متناوب؛ مانند: موتور يخچال، پنکه و کولر؛
ضبط  صوت،  اسباب بازی،  مـانند: موتـورهای  مستقيم؛  جريـان  موتـورهای  ٢ــ 

برف پاک کن شيشٔه اتومبيل و … .
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رتور (آرميچر سيم پيچی شده)

موتورهای الکتريکی عمدتاً از دو قسمت اصلی تشکيل می شوند:
١ــ قسمت گردنده (رتور)

٢ــ قسمت ساکن شامل قطب ها و بدنه (استاتور).
عالوه بر قسمت های ياد شده، قسمت های ديگری نيز در موتورهای الکتريکی وجود 

دارد.
در تصاوير زير، اجزای يک موتور الکتريکی را مشاهده می کنيد:

َدَوران  موتور  درون  در  که  می شود  گفته  موتور  از  قسمتی  به  رتور  رتور:  ١ــ 
يا  مس  از  ميله هايی  ميانشان  که  فوالدی  باريک  مجزای  قطعٔه  چندين  از  رتور  می کند. 

ساخته  شده،  تعبيه  سيم پيچ  يا  آلومينيوم 
خود  انتهای  در  ميله ها  اين  است.  شده 
متصل  هم  به  مسی  حلقه های  وسيلٔه  به 

می شوند.

٢ــ استاتور:  استاتور برای ايجاد ميدان مغناطيسی الزم جهت به گردش در  آمدن 
رتور ساخته می شود. اين وسيله از ورقه های باريک آلومينيوم و آهن و شيار جهت قرار 

گرفتن سيم پيچ در درون آن تشکيل شده است.

استاتور

(رتور) ١

٢
٢
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٣ــ پروانۀ خنک کننده: از پّره هايی تشکيل شده است که هوا را به داخل موتور 
می کشد و موتور را خنک می کند.

پوسته يا بدنه

پروانه   

اجزای  بدنٔه  همچنين،  می رود.  به کار  موتور  قطعات  نگهداشتن  برای  بدنه:  ٤ــ 
داخلی موتور را از عوامل خارجی مانند گرد و خاک و آب محافظت می کند.
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 بررسی ساختمان يک موتور الکتريکی: يک موتور الکتريکی 
ضبط صوت سالم را از تعميرگاه لوازم صوتی تهيه کنيد. قسمت های مختلف 
آن را با دقت از هم جدا کنيد. سپس با توجه به توضيحات و تصاوير صفحٔه 

قبل، گزارشی بنويسيد.
 ساخت پنکه: با استفاده از يک پروانه و يک موتور الکتريکی کوچک، 

بـا  بسازيـد.  روميـزی  پنـکٔه 
انتقال نيروی موتور الکتريکی 
چـرخ دنـده  و  تسمه  بـه وسيلٔه 
می توان وسايل مختلف ديگر 

را به حرکت درآورد.

به تصاوير زير نگاه کنيد و به سؤاالت زير پاسخ دهيد:

١ــ وسايلی که در باال می بينيد، چه کاری انجام می دهند؟

فعاليتفعاليت
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فعاليتفعاليت

٢ــ نقش موتور الکتريکی را در هر يک از وسايل صفحٔه قبل توضيح 
دهيد.

٣ــ چند نمونه از کاربرد موتورهای الکتريکی را در اندازه های کوچک 
و بزرگ بيان کنيد.

 بستن مدار رلٔه راه پله برای يک ساختمان دو طبقه
وسايل مورد نياز:

١ عدد ١ــ رلٔه زمانی 
٢ عدد ٢ــ شستی 
٢ عدد ٣ــ سرپيچ با المپ 

به مقدار کافی ٤ــ سيم 
١ عدد ٥  ــ فيوز 
١ عدد ٦  ــ تخته به ابعاد ٥٠×٥٠ سانتی متر 
٣ عدد ٧ــ جعبه تقسيم 
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مراحل بستن مدار رلۀ راه پله
١ــ ابتدا کلئه وسايل را روی تخته نصب کنيد.

٢ــ به وسيلٔه سيم فاز، L١ را بعد از فيوز و جعبه تقسيم به کليد Q١ متصل کنيد.
 Sو ١+٢ Sبه شستی های ١ (X١،٢،٣) را از طريق جعبه تقسيم (Q١) ٣ــ کنتاکت (١) کليد

متصل کنيد و برگشتی شستی ها را به بوبين تايمر K١T متصل کنيد.
 (X١،٢،٣) را از طريق جعبه تقسيم K١T يا همان تيغٔه تايمر (Q١) ٤ــ کنتاکت (٢) کليد

به المپ های E٢ و E١ متصل کنيد.
٥  ــ نول را به تايمر K١T  و المپ های E٢ و E١  متصل کنيد.

٦  ــ با نظارت دبير، مدار را آزمايش و گزارشی تهيه کنيد.

فاز
نول

ومشترک 
المپ 
(KlT) رله راه پله

(KlT) رله راه پله
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الکترونيک:قرن بيست و يکم، قرن اطالعات و ارتباطات و با گسترده شدن فّناوری 
اطالعات و نفوذ وسايل ارتباط از راه دور به عمق جامعه، ابزارها و روش های آموزش نيز 
دچار تحول شدند. تحول اين ابزارها و روش ها در جهتی است که هر فرد در هر زمان و 

هر مکان بتواند با اين امکانات پيشرفته مشغول يادگيری شود.

در سال گذشته، با بعضی از مدارهای الکتريکی و همچنين قطعات الکترونيکی مانند؛ 
مقاومت، خازن، سلف و ديود آشنا شديد. در اين واحد با بعضی از قطعات الکترونيکی 
ترانزيستور و انواع آن، آی سی و دستگاه های اندازه گيری (آوومتر) و  پرمصرف از قبيل 
جدول واحدهای الکتريکی آشنا خواهيد شد. برای آشنايی بيشتر با روش کار اين قطعات، 

کارهای عملی و آزمايش هايی نيز انجام خواهيد داد.
ــ جمله ها را کامل کنيد:

متر واحد اندازه گيری کميت …… است.
ليتر واحد اندازه گيری کميت …… است.
گرم واحد اندازه گيری کميت …… است.

هر کميت الکتريکی نظير ولتاژ، جريان، مقاومت و … نيز به واحدی برای سنجش 
و اندازه گيری نياز دارد. اين واحدها به وسيلٔه انجمن مهندسان در سطح ملی يا بين المللی 

تعيين می شود.
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واحدهای اندازه گيری کميت های الکتريکی

دستگاه اندازه گيریواحد اندازه گيریکميت
عالمتنامعالمتنام
ولتاژ

(اختالف پتانسيل)
UولتVولت متر

آمپرمترAآمپرIجريان الکتريکی
اهم مترΩاهمRمقاومت الکتريکی
وات مترWواتPتوان الکتريکی

٭ عالمت «Ω» ُامگا خوانده می شود.

مقاومت الکتريکی
مخالفت  الکتريکی  مدار  در  جريان  عبور  با  که  الکتريکی است  قطعه ای  مقاومت 
می کند. هر جسمی که جريان الکتريکی را راحت تر از خود عبور دهد، مقاومت کمتری 
دارد. واحد اندازه گيری مقاومت الکتريکی را «اهم» می گويند که با عالمت «Ω» نشان داده 

می شود. در مدارها، مقاومت را با حرف «R» مشخص می کنند.
دستگاه اندازه گيری: برای اندازه گيری مقدار کميت های الکتريکی (ولتاژ، جريان، 
مقاومت و …) از دستگاهی به نام آوومتر يا مالتی متر عقربه ای (آنالوگ) يا ديجيتال استفاده 

می شود. در شکل زير، آوومتر آنالوگ و ديجيتال نشان داده شده است.

 بيشتر بدانيد
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آوومتر عقربه ای (آنالوگ)                                                        آوومتر رقمی (ديجيتال)

است،  مقاومت  يک  اهم  مقدار  اندازه گيری  حال  در  که  را  آوومتر  يک  زير،  شکل 
نشان می دهد.

٭ سلف در مدارهای الکترونيک کاربردهای زيادی دارد و برای توليد ميدان مغناطيسی و آهنربای الکتريکی به کار می رود. از اين 
قطعه در مدار هماهنگی آنتن راديو استفاده می شود.

آشنايی با بعضی از قطعات الکترونيکی و چگونگی عملکرد آنها
َسلف٭: َسلف يا القاگر قطعه ای از مدارات الکترونيک است که از يک سيم پيچ 
و هستٔه مغناطيسی ساخته شده است. سلف يک ذخيره کنندٔه انرژی مغناطيسی است که 
آهنی  هستٔه  با  سلف ها  می کند.  ذخيره  مغناطيسی  انرژی  صورت  به  را  الکتريکی  انرژی 

باعث تقويت ميدان مغناطيسی می شوند اّما سلف ها می توانند بدون هسته نيز باشند.
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مدارهای  در  و  است  پايه  سه  دارای  که  است  قطعه ای  ترانزيستور:  ترانزيستور 
الکترونيکی کاربرد زيادی دارد. از ترانزيستور برای تقويت جريان ها يا ولتاژهای ضعيف 

و گاهی نيز از آن به عنوان کليد استفاده می شود.
کلکتور  و   (Base) بيس   ،(Emiter) اميتر  نام های  به  را  ترانزيستور  پائه  سه 
در  می کنند.  مشخص  نامشان  اّول  حرف  با  را  آنها  و  کرده اند  نام گذاری   (Collector)

شکل های زير، نمای بيرونی ترانزيستور و عالمت نمايش مداری آن را می بينيد.

سيم پيچ با هستۀ مغناطيسی                                            سيم پيچ بدون هستۀ مغناطيسی   

   نمايش مداری ترانزيستورنمای بيرونی ترانزيستور

کلکتور  

اميتر
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ساخت  الکترونيکی،  مدارهای  طراحی  شدن  وسيع تر  مجتمع): با  (مدار  آی سی 
صورت  به  را  مدارها  از  بعضی  امروزه  علت،  همين  به  می شود؛  مشکل تر  هم  مدار  کامل 
قطعات فشرده، به گونه ای می سازند که تعداد زيادی ترانزيستور در آنها به کار رفته است. 
به اين مدارها، آی سی (IC) يا «مدار مجتمع» می گويند. در شکل زير، نمونه هايی از آی سی 
را می بينيد. پين های فلزی آی سی به مدار متصل اند و مدار در قطعه ای از پالستيک يا 
سراميک نصب شده است. با استفاده از پين ها می توانيد قطعات ديگری را به مدار داخلی 

آی سی متصل کنيد.
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از  جريان  شود،  داده  بيس  به  جريان  اگر  کارترانزيستور:  آزمايش 
کلکتور به سمت اميتر جاری خواهد شد (سوئيچ روشن است) و اگر جريانی به 
سمت بيس نداشته باشيم، جريان نمی تواند از کلکتور به سمت اميتر جاری شود 
(سوئيچ خاموش است). در شکل زير، مدار پايه ای را که ما برای ترانزيستورها 

داريم، مشاهده می کنيد.

آزمايش كنيدآزمايش كنيد

وسايل الزم:
١ عدد  BC١ــ ترانزيستور ١٠٧
١ عدد  (LED) ٢ــ ديود نورانی
١ عدد ٣ــ مقاومت متغير ١٠ کيلواهمی 
٢ عدد ٤ــ باتری قلمی ١/٥ ولتی و جای باتری 

می افتد؟  اتفاقی  چه  دهيد.  تغيير  را  متغير  مقاومت  کليد،  وصل  از  بعد 
نتيجه را گزارش دهيد.

ترانزيستور

مقاومت متغيرديود نورانی
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فعاليتفعاليت

از دو فعاليت زير، يکی را انتخاب کنيد و انجام دهيد.
LED ٔ١ــ ساخت مدار چشمک زن با ديود نوردهنده

قطعات مورد نياز:
ــ مقاومت: ١٠KΩ=R٢=R١ (ده کيلو اهمی)

ــ خازن الکتروليتی: MF ١٠٠=C٢=C١ (١٠٠ ميکرو فاراد)
ــ ترانزيستور: ٢SC٩٤٥=T٢=T١ (يا هر ترانزيستور مشابه ديگر)

ــ منبع تغذئه ٦ ولتی (٤ تا باتری ١/٥ ولتی)
ــ ديود نوری LED (٢ عدد)
ــ کليد قطع و وصل کوچک.

به  شروع  ترانزيستورها  از  يکی  کنيد،  وصل  را  کليد  وقتی  کار:  طرز 
کار می کند و ديود نوردهنده روشن می شود. پس از مدتی که خازن شارژ شد، 
ترانزيستور اّولی قطع می شود و ترانزيستور دوم روشن می شود و تا زمانی که 

کليد وصل است، اين عمل ادامه دارد.
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شدن  روشن  و  خاموش  زمان  خازن،  مقدار  تغييردادن  با  می توانيد  ٭ 
LED ديود نوردهنده را تغيير دهيد.

٢ــ مدار خبر کنندۀ صوتی: در شکل زير، مدار خبرکنندٔه صوتی 
الکترونيکی طراحی شده است.

از اين مدار برای کنترل و حفاظت واحدهای مسکونی، اتومبيل و … 
استفاده می شود.

قطعات مورد نياز:
١ــ مقاومت:  KΩ  ٤٧ = R٢ =R١ (٢ عدد)

٢ــ خازن الکتروليتی: (ميکروفاراد) ١٠٠MF=C٣ (١٠ ولتی)
 C١٠=٢nF(نانو فاراد)و   C٢٢=١MF   (ميکروفاراد)  :٣ــ خازن عدسی

T٢=BCو ترانزيستور ١٠٧ T١=BC٤ــ ترانزيستور: ١٧٧
LS= ٥  ــ بلندگو: ٨ اهمی ٠/٥ وات

٦  ــ کليد (٢ عدد)
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مرور آموخته ها
ساختمان را با چند روش می توان خاموش و روشن کرد؟ نام  ١ــ چراغ راه پلٔه 

ببريد.
٢ــ رله های راه پله از نوع ………… در قطع اند.

٣ــ وسيله ای که انرژی الکتريکی را به انرژی مکانيکی تبديل می کند، ………… 
می گويند.

را …………  موتور  ثابت  بخش  و  را …………  موتور  متحرک  بخش  ٤ــ 
می گويند.

٥  ــ يکی از کارهای اصلی قطب ها ايجاد ………… است.
٦  ــ واحد ولتاژ ………… و واحد توان ………… است.

٧ــ به ذخيره کنندٔه انرژی مغناطيسی ………… می گويند.

٨  ــ سلف ها با هستٔه مغناطيسی باعث ………… می شود.
٩ــ ترانزيستور از ديدگاه مداری دارای چند پايه است؟ نام ببريد.

١٠ــ آی سی (IC) چيست؟


