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فصل سوم
کاربرد دیود

)مطابق فصل چهارم کتاب الکترونیک عمومی 1(

هدفکلی:آزمایشدیودوکاربردآنتوسطنرمافزارمولتیسیم

هدفهایرفتاری:پسازپایاناینآزمایشکهتوسطنرمافزارمولتيسیماجرامیشود،ازفراگیرنده
انتظارميرود:

پیاده سازی  افزار  رم  ن در  را  موج  نیم  1- یک سوسازی 
کند.

2- یک سوسازی تمام موج را با استفاده از دو روش در 
نرم افزار شبیه سازی کند.

3- به کمک نرم افزار یک سوساز تمام موج را به خازن
صافی وصل کند و اثرات آن را مشاهده کند.

4- مدار دو برابر کننده ی ولتاژ را در نرم افزار پیاده سازی 
و اثر آن را مشاهده نماید.

5- یک مدار چند برابر کننده ی ولتاژ را به صورت نرم 
افزار ببندد و ولتاژ خروجی آن را اندازه گیری کند.

6- مدارهای محدود کننده و قیچی کننده را آزمایش کند 
و ولتاژ خروجی آن را اندازه بگیرد.

1-3 آزمایش 1: مدارهای یک سو ساز نیم موج و تمام موج

 

شکل 1-3  قراردادن منبع تغذیه AC بر روی صفحه ی کار

بار  دو  آن  روی  تغذیه  منبع  تنظیم  برای    3-1-2

1-1-3 در این آزمایش ابتدا با نحوه ی استفاده از منبع 

تغذیه ی AC و تنظیم آن آشنا می شوید. برای این منظور  

از نوار قطعات )Components( مطابق شکل 1-3 منبع 

تغذیه ی AC را بر روی صفحه ی کار مجازی بیاورید.
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کلیک کنید تا صفحه ای مانند شکل 2-3 باز شود. در کادر 
فرکانس  کادر  در  و  منبع  ولتاژ   )Voltage RMS ( دامنه 

)Frequency(  فرکانس مورد نظر را تنظیم کنید.

تنظیم ولتاژ

تنظیم 
فرکانس

AC  شکل 2- 3  صفحه ی مربوط به تنظیم منبع

3-1-3  مدار شکل 3- 3 را ببندید. پایه ی مثبت منبع 
را به یکی از کانال های دستگاه اسیلوسکوپ وصل کنید و 
پایه ی منفی آن را به زمین اتصال دهید. شکل موج ایجاد 
شده را در صفحه ی اسیلوسکوپ مشاهده کنید. در صورت 

نیاز، اسیلوسکوپ را تنظیم کنید .
  

شکل 3- 3  شکل موج نمایش داده شده در 
اسیلوسکوپ

را  موج  شکل  پیک  تا  پیک  ولتاژ  ی  دامنه   3-1-4
اندازه گیری کنید و مقدار آن را یادداشت نمائید .

VP_P = ……… V

5-1-3  با توجه به مقدار ولتاژ تنظیم شده در دستگاه 
منبع تغذیه AC  در مدار شکل 3- 3 که بر روی 10 ولت 
قرار دارد، چرا مقدار اندازه گیری شده در مرحله ی 4-1-3 با 
مقدار منبع تفاوت دارد؟ تحقیق کنید آیا هر دو ولتاژ از یک 

نوع است؟ نتیجه ی بررسی های خود را شرح دهید.
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برای مشاهده ی شکل موج در دستگاه اسیلوسکوپ 
باید اتصال زمین را به مدار وصل کنید.

و  نیم موج  ی  کننده  سو  یک  مدار   3-4 شکل    3-1-6
شکل موج آن  را نشان می دهد. برای مشاهده ی شکل موج 
روی دستگاه اسیلوسکوپ دو بار کلیک کنید. در این حالت 

کلید DC دستگاه اسیلوسکوپ باید فعال باشد .

شکل 4-3  مدار و شکل موج یک سوساز نیم موج

7-1-3  برای مشاهده ی هم زمان شکل موج های ورودی 
و خروجی کانال A دستگاه اسیلوسکوپ را به ورودی منبع 
تغذیه وصل کنید. برای تفکیک رنگ شکل موج های ورودی 
و خروجی نمایش داده شده روی صفحه ی اسیلوسکوپ رنگ 
سیم متصل شده به یکی از کانال ها را تغییر دهید. برای این 
تغییر، ابتدا سیم را انتخاب نمائید و یک بار کلیک کنید. سپس 
با فعال کردن گزینه ی )Wire color( رنگ دلخواه را انتخاب 
را نشان می دهد. تنظیم  این  نمائید. شکل 5-3 چگونگی 

شکل 5-3  صفحه ی مربوط به انتخاب رنگ
8-1-3  مدار مورد آزمایش به صورت شکل 6-3 در 

می آید، شکل موج  ورودی مدار را مشاهده کنید.

الف– مدار یک سوساز نیم موج

ب- شکل موج ورودی یک سوساز نیم موج 
شکل 6-3  مدار یک سوساز نیم موج و شکل موج 

ورودي
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9-1-3  مقدار ولتاژ ورودی را با استفاده از شکل موج  
اندازه گیری شده یادداشت کنید .

Vin = …………V

10-1-3  کانال A دستگاه اسیلوسکوپ را به خروجی 
در  را  خروجی  موج  و شکل  کنید  وصل   3  -6 مدار شکل 
از  را  آن  پیک  دامنه ی  مقدار  و  کنید  مشاهده   3-7 شکل 

طریق اندازه گیری بنویسید .

الف – مدار یک سوساز نیم موج

ب-  شکل موج خروجی مدار یک سوساز نیم موج
شکل 7-3  مدار یک سوساز نیم موج و شکل موج خروجي

Vout(Peak) = ………..V

11-1-3  برای مشاهده ی هم زمان ورودی و خروجی، 
مدار مورد آزمایش را به صورت شکل 8- 3 درآورید. شکل 

موج های ورودی و خروجی را از نظر نوع شکل و مقدار دامنه 
با هم مقایسه کنید و نتیجه را شرح دهید.

الف – مدار یک سوساز نیم موج
           

ب-  شکل موج هاي ورودي و خروجی مدار یک سوساز نیم موج
  شکل 8- 3  مدار یک سوساز نیم موج و شکل موج های آن

نکته: برای تفکیک شکل موج ها در صفحه ی دستگاه 
را کوچک تر   A کانال    Volt /Div کار  اسیلوسکوپ حوزه ی 
تغییر  نیز  را  اسیلوسکوپ  ایم و رنگ سیم ورودی  انتخاب کرده 

داده ایم.
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سوال 1: چه رابطه ای بین ولتاژ موثر و ماکزیمم ولتاژ 
خروجی برقرار است؟ شرح دهید.  

12-1-3  دامنه ی ولتاژ ورودی مدار شکل 8-3 را بر روی 
6 ولت قرار دهید و ماکزیمم ولتاژ خروجی را اندازه گیری کنید.

VMAX (Out) = ………..V

13-1-3  مقدار ولتاژ موثر خروجی را با توجه به کاهش 
ولتاژ ورودی اندازه گیری و یادداشت کنید .

VRMS = ………..V

14-1-3  مقدار مقاومت مدار 8-3 را با 10 کیلو اهم 
تعویض کنید. شکل موج های ورودی و خروجی را مشاهده 

کنید چه تغییری ایجاد شده است؟ شرح دهید.

موج  شکل  کنید،   معکوس  را  دیود  جهت    3-1-15
آن  مورد  در  و  کنید  تجربه  کند؟  می  تغییری   خروجی چه 

توضیح دهید.

16-1-3  در شکل 9-3 شکل موج خروجی مدار یک 
سوساز نیم موج را در زمان معکوس قرار دادن دیود در مدار 

مشاهده کنید.
                 

الف – مدار یک سوساز نیم موج

ب – شکل موج های ورودی و خروجی

شکل 9-3  مدار یک سوساز نیم موج و شکل موج هاي آن
سوال 2: چه رابطه ای بین دامنه ی ولتاژ های ورودی و 
خروجی در شکل 9-3 وجود دارد؟ توضیح دهید.                                    
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17-1-3  در مدار یک سوساز نیم موج از ترانسفورماتور 
 Virtual نیز می توان استفاده کرد. طبق شکل 10- 3 از نوار

ترانسفورماتور را انتخاب کنید.

Virtual شکل 10- 3 انتخاب ترانسفورماتور از نوار
دو  آن  روی  ترانسفورماتور  انتخاب  از  پس    3-1-18
بارکلیک کنید تا صفحه ای مطابق شکل 11-3 باز شود. در 
این صفحه کادر مربوط به تنظیم های اولیه و ثانویه را جهت 

انتخاب نسبت دورهای اولیه و ثانویه مشاهده می کنید.

شکل 11- 3  صفحه ی تنظیمات ترانسفورماتور

19-1-3 مدار شکل12-3 را ببندید. دستگاه اسیلوسکوپ 
را به ورودی و خروجی مدار وصل کنید و شکل موج های 
ورودی و خروجی ترانسفورماتور را با هم مقایسه نمائید و 

درباره ی آن توضیح دهید .

 شکل 12-3  مدار یک سوساز نیم موج با 
ترانسفورماتور

20-1-3  شکل 13-3 موج های ورودی و خروجی مدار 
شکل  تفکیک  برای  دهد.  می  شان  ن را  موج  نیم  سوساز  یک 
موج ورودی از خروجی بــه حــوزه ی کار Volt/Div در 
کانال های A  و B  توجه کنید. دامنه ی هر دو موج با هم 

برابر است.
                 

شکل 13-3  شکل موج های ورودی و خروجی
یک سوساز نیم موج
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های  کانال  ورودی   سیم  رنگ  تغییر  با  توجه: 
اسیلوسکوپ می توانید رنگ شکل موج های نشان داده شده روی 
صفحه ی اسیلوسکوپ را تغییر دهید و آن ها را از یکدیگر تفکیک 

کنید.

تغییر   3-12 شکل  مدار  در  را  دیود  جهت    3-1-21
کنید.  مشاهده  را  خروجی  و  ورودی  موج  شکل  و  دهید 

نتیجه ی مشاهدات خود را شرح دهید.

اولیه وثانویه را در مدار شکل  سوال 3: اگرنسبت دور 
و  ورودی  ی  دامنه  روی  تاثیری  چه  دهید  تغییر   3-12

خروجی دارد؟ تجربه کنید وتوضیح دهید.

22-1-3  در مدار شکل12- 3 ولت متر را در دو سر 
اندازه بگیرید. شکل  مقاومت قرار دهید و ولتاژ خروجی را 

14- 3 چگونگی اندازه گیری ولتاژ را نشان می دهد.

شکل 14- 3 نحوه ی اندازه گیری ولتاژ خروجی

VOut = ………..V

روش  دو  از  موج  تمام  سازی  سو  یک  برای    3-1-23
می توان استفاده کرد. یکی از روش ها قراردادن دو دیود و 
 ترانسفورماتور با سر وسط در مدار است. مدار شکل 3-15 

را ببندید .

شکل 15- 3  مدار یک سوساز تمام موج با 
ترانسفورماتورسروسط

 24-1-3 درشــکل16-3 شــکل موج هــای ورودی و 
خروجی را مشاهده می کنید.

شکل  )Peak( خروجی  و  ورودی  ولتاژ    3-1-25 
16- 3 را با توجه به حوزه ی کار Volt/Div هر دو کانال 

اندازه گیری و یادداشت کنید .

Vin = ...…….V

Vout = ……..V

سوال 4: آیا می توانید با قرار دادن ولت متر ولتاژ خروجی 
مدار شکل 15-3 را اندازه بگیرید؟ تجربه کنید و نتیجه را 

شرح دهید.

شکل 16-3  شکل موج های ورودی و خروجی یک 
سوساز تمام موج
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نرم  در  موج  نیم  سوسازی  یک  برای  مهم:  نکته ی 
را  آن  مقادیر  بتوان  که  دو سر  نسفورماتور  ترا مولتی سیم،  افزار 
تغییر داد، وجود ندارد. به همین دلیل از ترانسفورماتور سه سر 
استفاده کرده ایم و فقط یکی از سیم پیچ های ثانویه را در مدار 

قرار داده ایم.

موج  تمام  سازی  سو  یک  برای  دوم  روش    3-1-26
استفاده از دیود به صورت پل یا پل دیود است. پل دیود را 
از نوار Components  قسمت دیود انتخاب کنید. مدار 
شکل17-3 را ببندید و شکل موج های ورودی و خروجی را 
ببینید و آن ها را با شکل موج های مدار شکل 15- 3 مقایسه 

کنید و نتایج را  شرح دهید. 

شکل 17-3  مدار یک سوساز تمام موج و شکل موج 
ورودی و خروجی آن

نیز  ترانسفورماتور  از  استفاده  با  توانید  می  آیا  سوال5: 
مدار یک سو ساز تمام موج پل دیود را ببندید؟ تجربه کنید و 

نتیجه را توضیح دهید.

سوال 6: ولت متر را در خروجی مدار شکل 17- 3 قرار 
دهید و ولتاژ خروجی را اندازه بگیرید. این ولتاژ چه رابطه ای 

با ولتاژ ورودی پل دیود دارد؟ شرح دهید.

27-1-3  خازن صافی را در مدار تمام موج پل دیود 
قرار دهید و مدار شکل 18- 3 را ببندید .

شکل 18- 3  یک سوساز تمام موج با خازن صافی
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28-1-3  شکل موج های ورودی و خروجی مدار باید 
مشابه شکل  19-3 باشد. آن ها را مشاهده  کنید و مقادیر 
کار ی  وزه  ح به  بگیرید.  ه  انداز را  خروجی  و  ورودی   VP 

V/Div روی کانال A و B توجه کنید.                   

شکل 19-3  شکل موج ورودی و خروجی یک 
سوسازتمام موج با خازن صافی

VP(in) = ……....…V

VP(Out) = ……......V

سوال 7: چه رابطه ای بین VP(in)  و VP(Out)  وجود 
دارد؟ توضیح دهید.      

سوال 8: اگر ظرفیت خازن را تغییر دهید چه تاثیری 
شرح و  کنید  تجربه  گذارد؟  می  خروجی  موج  شکل   روی 

 دهید.

سوال 9: آیا تغییر ظرفیت خازن در مقدار ولتاژ خروجی 
تاثیری دارد؟ تجربه کنید و نتیجه را توضیح دهید.

 AC افزار مولتی سیم منبع تغذیه ی 29-1-3  در نرم 
دیگری نیز وجود دارد. از نوار ابزار )Instruments( مطابق 
مجازی  کار  ی  صفحه  روی  بر  را  نبع  م این   3  -20 شکل 

بیآورید .

شکل 20- 3  دستگاه فانکشن ژنراتور

30-1-3 برای تنظیم منبع تغذیه روی آن دو بار کلیک 
کادر  در  شود.  باز   3-21 شکل  مانند  ای  صفحه  تا  کنید 
فرکانس  کادر  در  و  منبع  ولتاژ   (Amplitu de)دامنه
و  کنید  تنظیم  را  نظر  مورد  رکانس  ف  (Frequency)

یکی از شکل موج ها را به دلخواه انتخاب نمائید.
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شکل 21- 3  صفحه ی تنظیمات فانکشن ژنراتور
31-1-3  مدار یک سوساز تمام موج پل دیود را با استفاده 
از فانکشن ژنراتور مطابق شکل 22-3 ببندید و شکل موج 

خروجی را مشاهده کنید .

شکل 22-3  مدار یک سوساز تمام موج وشکل موج های آن

32-1-3  تمام مدارهای آزمایش 3 را با فانکشن ژنراتور 
 ببندید و نتایج به دست آمده را نسبت به منبع AC مقایسه

 کنید.

فانکشن  دستگاه  های  تفاوت  دانید  می  آیا   :10 سوال 
ژنراتور و منبع  AC چیست؟ بررسی کنید و توضیح دهید.

افزار  نکته ی مهم:  ولتاژ در منبع AC موجود در نرم 
بر حسب ولتاژ موثر )RMS( تنظیم می شود، در صورتی که در 
دستگاه فانکشن ژنراتور موجود در نرم افزار بر حسب ولتاژ پیک تا 

پیک )P-P( قابل تنظیم است.

2-3  آزمایــش 2: بســتن مدارهــای چند 
برابر کننده ی ولتاژ

1-2-3   با استفاده از دیود و خازن می توان عالوه بر  
یک سوسازی ولتاژ متناوب، مقادیر ولتاژ خروجی را نیز چند 
بر کرد. مدار دو برابر کننده ی شکل 23-3 را ببندید و  برا

ولتاژهای ورودی و خروجی را اندازه بگیرید.
           

شکل 23-3  مدار دو برابر کننده ي ولتاژ

شکل موج

فرکانس

دامنه
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و   C1 ولتاژ دو سر خازن بین  ای  رابطه  چه  سوال 11: 
ولتاژ خروجی مدار وجود دارد؟ توضیح دهید .

2-2-3  دستگاه اسیلوسکوپ را به ورودی و خروجی 
مدار شکل 23- 3 وصل کنید و شکل موج های ورودی و 
خروجی را مشاهده کنید. این شکل موج ها باید مشابه شکل 
ندازه بگیرید، چه  ا 24-3 باشد. مقادیر پیک Vi و Vo را 

رابطه ای بین این دو وجود دارد؟ شرح دهید .

شکل 24-3  مدار دو برابر کننده و شکل موج های 
ورودی و خروجی آن

   Vi(P)=….……V
Vo(P)=…...……V

 

شکل 25-3  مدار سه برابر کننده

Vout = ……..V

از خازن های  4-2-3  ولت متر را بین دو سر هر یک 
مدار شکل 25-3 قرار دهید و ولتاژ آن ها را اندازه بگیرید .

نکتــه ی مهم: می دانید ولتاژ منبــع تغذیه ی  AC بر 
حســب ولتاژ موثر است. لذا الزم اســت مقدار VP را به ترتیب 
زیر به دست آوریم تا ولتاژ خروجی قابل محاسبه باشد لذا داریم:

VRMS(in) = 10 V

 VP(in) =

VOut = 3VP = 3×14= 42

VOut  = 42 V

 3-2-3  اگر در مدار شکل 24-3 یک خازن و یک دیود 

اضافه کنید، مدار سه برابر کننده خواهید داشت. مدار شکل 
25-3 را ببندید و ولتاژ خروجی را اندازه بگیرید .

V≈10 2 14
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VC1 = ………….. V

VC2 =……...…….V

VC3 =………...….V

5-2-3  با اضافه کردن یک دیود و یک خازن دیگر، مدار 
چهار برابر کننده ی ولتاژ را ببندید. ولتاژ خروجی و ولتاژ دو 
سر هر یک از خازن های مدار را اندازه گیری و یادداشت کنید .

1-3-3  در بسیاری از موارد  از جمله در دیجیتال و 
کامپیوتر شرایطی به وجود می آید که باید دامنه ی سیگنال ها 
از سمت مثبت یا منفی و یا هر دو، به اندازه ی معینی محدود 
شود. مدارهای  برش دهنده می توانند این عمل را انجام دهند. 
مدار شکل 26-3 که یک مدار برش دهنده ی مثبت است، 
را ببندید و شکل موج های ورودی و خروجی آن را مشاهده 
کنید. در این مدار قسمت کوچکی از نیم سیکل منفی برش 

داده شده و در خروجی ظاهر شده است .

نکته : جهت تفکیک شکل موج ورودی و خروجی حوزه 
ی کار VOLT/DIV را در کانال A کم تر انتخاب کرده ایم.در 
این شکل موج ورودی با رنگ سبز و موج خروجی با رنگ قرمز 

مشخص شده است.

 شکل 26- 3  مدار برش دهنده و شکل موج های آن

را  اثر آن  را تغییر دهید و    V1 2-3-3  ولتاژ منبع
شرایطی  چه  در  کنید.  هده  مشا خروجی  موج  شکل  روی 
نیم سیکل منفی ولتاژ ورودی و خروجی کاماًل مشابه هم 

می شوند؟ در مورد آن توضیح دهید.

  3 -3-3  ولتاژ منبعV1 را تغییر دهید و اثر آن را روی 
شکل موج خروجی بررسی کنید. در چه شرایطی ولتاژ ورودی 
و خروجی کاماًل حذف می شوند؟ در مورد آن توضیح دهید.

3-3 آزمایش 3: مدار های برش دهنده
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4-3-3  در مدار شکل 26-3 جهت باتری را تعویض کنید. 
شکل موج های ورودی و خروجی باید مشابه شکل 27-3 باشد.

شکل 27-3 مدار برش دهنده و شکل موج های 
ورودی و خروجی آن                    

سوال 12: چه تفاوتی بین شکل موج شکل های26-3 و 
27-3 وجود دارد؟ دلیل آن را توضیح دهید.

5-3-3  مدار شکل 28-3 را ببندید. در این مدار هم 
جهت دیود و هم جهت باتری نسبت به مدار شکل 3-26 

تغییر کرده است.

شکل 28- 3 مدار برش دهنده و شکل موج های 
ورودی و خروجی آن

سوال 13: با تغییر جهت دیود و باتری به طور هم زمان، 
در شکل موج خروجی چه تفاوتی نسبت به شکل 26- 3 به 

وجود می آید؟ شرح دهید.
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سوال 14: اگردر مدار شکل 28-3  مقدار ولتاژ باتری را 
افزایش دهید یا مقدار آن را کم کنید، چه تغییراتی در شکل موج 
خروجی ایجاد می شود؟ تجربه کنید و در مورد آن توضیح دهید.

این  دلیل  دارد؟  نام  چه   3-28 شکل  مدار   :15 سوال 
نام گذاری را شرح دهید .

 AC سوال 16: با کاهش یا افزایش ولتاژ منبع تغذیه ی
چه تغییراتی در شکل موج خروجی ایجاد می شود؟ تجربه 

کنید و در مورد آن توضیح دهید .

6-3-3  مدار شکل 29-3 را که دو دیود در دو جهت 
مخالف یکدیگر قرار دارند را ببندید و شکل موج خروجی را 

مشاهده کنید.

شکل 29-3  مدار برش دهنده ی دو طرفه و شکل 
موج های آن

بتواند  که  شناسید  می  را  دیگری  مدار  آیا   :17 سوال 
ببرید،  نام  دهد؟  رش  ب طرف  دو  هر  از  را  ورودی  ال  سیگن
مدار آن را ببندید، آزمایش کنید و در مورد نتایج آزمایش 

توضیح دهید .
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نکته ی مهم: چنانچه در هر یک از مدارهای برش 
دهنده جهت باتری یا دیود یا جهت هر دو را عوض کنیم، یا این 
که خروجی را از دو  سر مقاومتی که به صورت سری بسته شده 
با یک دیگر، متفاوت  بگیریم، شکل موج در تمام حاالت  است 
خواهد بود. می توانید تجربه کنید و حالت های مختلف را مورد 

بررسی قرار دهید.

با  )دیود(  دهنده  برش  عنصر  که  صورتی  در    3-3-7
خروجی به صورت سری بسته شود مدار را برش دهنده ی 
سری می نامند. مدار شکل 30-3 یک مدار برش دهنده ی 
سری برای نیم سیکل مثبت است. این مدار را ببندید و شکل 

موج خروجی را مشاهده کنید.

شکل 30- 3 مدار برش دهنده ي سري و شکل 
موج های آن 

8-3-3  چنانچــه یک باتری را با دیود ســری کنیم، 
متناســب با ولتاژ باتری فقط قسمتی از نیم سیکل مثبت یا 
منفی سیگنال ورودی برش می خورد. مدار شکل 31-3 این 
حالت را نشان می دهد. مدار را ببندید و شکل موج خروجی 

را مشاهده کنید.

شکل 31-3  مدار برش دهنده ی سری و شکل 
موج های آن 

هنگام کار به تنظیم های انجام شده روی صفحه ی 
اسیلوسکوپ توجه کنید.

9-3-3  مقدار ولتاژ منبع V1  را افزایش دهید، چه 
تاثیری روی شکل موج خروجی می گذارد؟ در چه شرایطی 

ولتاژ خروجی صفر می شود؟ شرح دهید. 
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سوال 18: آیا می توانید حدس بزنید که اگر جهت دیود 
تاثیری روی شکل موج خروجی  باتری عوض شود، چه  یا 

می گذارد؟ تجربه کنید و در مورد آن توضیح دهید .

عوض  را  باتری  یا  دیود  قط جهت   ف اگر   :19 سوال    
 کنیم چه اتفاقی می افتد؟ تجربه کنید و در مورد آن توضیح

دهید.

4-3  آزمایش 4: مدارهای مهارکننده 

به سیگنال   dc 1-4-3  در مدار مهارکننده، مؤلفه ی 
ببندید و شکل موج  را  اضافه می شود. مدار شکل 32- 3 

خروجی را مشاهده کنید.
        

شکل 32-3  مدار مهار کننده و شکل موج های آن

2-4-3  ظرفیت خازن را افزایش و یا کاهش دهید و 
اثر آن را برروی شکل موج خروجی مشاهده کـنید و نتیجه  ی 

بررسی را بنویسید.  
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را روی  اثر آن  و  را عوض کنید  3-4-3  جهت دیود 
شکل موج خروجی مشاهده کنید. در باره ی نتیجه ی حاصل 

شده توضیح دهید.  

سوال 20: چه رابطه ای بین ظرفیت خازن و دامنه ی 
خروجی مدار وجود دارد؟ توضیح دهید.  


