
120

نقشهکشیفنيرایانهای

بخش سوم )الکترونیک(



فصل 3

نرم افزارهای نقشه کشی و شبیه سازی الکترونیکی



122

نقشهکشیفنيرایانهای

نصبنرمافزار:
امروزه با پيشرفت علم و فناوري و ظهور نرم افزارهاي 
مختلف، بسياري از كاربردها به سوي شبيه سازي هدايت 
شده اند. نرم افزارهاي گوناگوني براي طراحي و آموزش 
به كمك كاربران آمده است و بسياري از متخصصين 
براي سرعت دادن به كار خود و كيفيت بخشي آن، از 
ادامه   الزمه   اما  مي كنند.  استفاده  نرم افزارها  نوع  اين 
حيات هر نرم افزاري به روزرساني آن است. در فرآيند به 
روزرساني، عالوه بر حل مشكالت موجود در نسخه هاي 
قديمي، كاربردهاي جديدي نيز به آن اضافه مي شود. 

در اين بخش مي خواهيم شما را با نسخه های مختلف از 
نرم افزارهای شبيه سازی الكترونيكی آشنا كنيم. 

براي نصب هر نرم افزاری بايد ابتدا CD مربوط به نرم افزار 
را در داخل درايو كامپيوتر قرار دهيد. متناسب با سرعت 
 DVD يا CD كامپيوتر خود بايد كمي صبر كنيد تا
باز شود و منوي اصلي روي صفحه بيايد. در صورتي كه 
 )Auto Run( لوح فشرده  شما به صورت خود راه انداز
 ،my computer نباشد مي توانيد از طريق منوي اصلي
لوح فشرده  مورد نظر در نرم افزار را باز كنيد. پس از باز 

شكل1-3-منوياصلينرمافزار

شكل2-3-پذيرشمقررات

شدن منوی نرم افزار با توجه به نوع نرم افزار شكل های 
1-3 ظاهر می شوند.

كارخانه  توسط  معموالً  نرم افزاری  هر  نصب  فرآيند 
سازنده ارائه می شود و در فايل read me يا به صورت 
يك فايل تصويری در اختيار كاربر قرار می گيرد. برای 
نصب نرم افزار الزم است به اين فايل ها مراجعه كنيد. 

آموزش نرم افزارهای شبیه سازی الکترونیکی
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شكل3-3-مسیرواردشدنبهنرمافزار

قبل از نصب به امكانات كامپيوتری مورد نياز برای نصب 
و راه اندازی اين نرم افزار توجه كنيد و در صورت نياز 

رايانه خود را ارتقاء دهيد. 
معموالً در هر نرم افزار برای فرآيند نصب، مقررات  ■

و قوانين نرم افزار بيان مي شود. در صورتي كه به زبان 
بخوانيد  را  مقررات  بار  داريد يك  تسلط  انگليسي 
و با دوستان خود در باره آن بحث كنيد. سپس 
گزينه ..... I accept the را انتخاب كنيد و فرآيند را 

ادامه دهيد.
راهاندازيوكاربانرمافزار

راه اندازي و كار با نرم افزارها كاماًل با هم تشابه دارد.  ■
هم چنين نوارهاي ابزار آن نيز بسيار با هم شباهت دارند. 
نسخه های  از  يكی  با  كار  می خواهيم  قسمت  اين  در 

نرم افزار مولتی سيم را آموزش دهيم. 
در مراحل كار با نرم افزار مولتي سيم سعي كنيد كه  ■

به اينترنت متصل نشويد. 

فايلهاينسخههاینرمافزاریباويرايشكمتر
10 مولتيسیم با 9 مولتيسیم فايلهای مثاًل
قابلبازشدناست.وليفايلهاينسخههای
شدن باز قابل پايینتر نسخههای در باالتر
نیست.اينموضوعبرایتمامنرمافزارهاصادق

است.

ر فزا نرما مختلف نسخههای معرفی
مولتیسیم

هر نرم افزاری توسط موسسه سازنده به روز می شود  ■
و با توجه به مشكالتی كه نرم افزار اوليه دارد، اصالح 
نرم افزار  مولتی سيم،  نرم افزار  نسخه  اولين  می شود. 
EWB يا Electronic Workbench )ميز آزمايشگاهی 

الكترونيك( بود كه از نسخه 4 شروع شد و تا نسخه 

به صورت  نرم افزار  اين  نام  آن  از  يافت. پس  ادامه   7
كلمات  مخفف  مولتی سيم  يافت.  تغيير   Multisim

Multi Simulation به معنی شبيه سازهای چندگانه 

است. اولين نسخه، شماره 7 بود كه در ادامه EWB قرار 
گرفت، سپس نسخه شماره 8 آن تهيه گرديد. نسخه های 
شماره 9، 10، 11، 13 و 14 آن نيز در بازار وجود دارد.

هنرستان های  ■ در  مولتی سيم  نرم افزار  كه  آن جا  از 
ايران تقريباً بومی شده و همه آن را می شناسند، توصيه 
اين نرم افزار استفاده كنيد. در هر صورت  از  می كنيم 
است  الزم  ندارد.  منعی  نرم افزارها  ساير  از  استفاده 
و  ترسيم  آموزشی  اهداف  كه  شود  انتخاب  نرم افزاری 

شبيه سازی نقشه های الكترونيكی را پوشش دهد. 
فرآيند نصب اين نرم افزار توسط كارخانه سازنده ارائه  ■

می شود و با فرآيند نصب انواع نرم افزارها مشابهت دارد. 
كاربانرمافزار

طبق روالی كه برای هر نرم افزار وجود دارد، براي وارد 
شدن به محيط هر نرم افزاری مطابق شكل 3-3 منوي 
 All Programs را انتخاب كنيد، سپس از گزينه start

پوشه مربوطه را فراخواني كنيد.
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با وارد شدن به محيط مولتي سيم، شكل 4-3 كه ميز كار نرم افزار است، ظاهر مي شود. اين شكل قسمت هاي  ■
اصلي اين نرم افزار را نشان مي دهد.

شكل4-3-قسمتهایاصلینرمافزار

زماني مي توانيد با اين نرم افزار كار كنيد كه كليه  مراحل 
را چندين بار روي رايانه تجربه كرده و اثر آن را ببينيد.

نكتهمهم:درصورتیكهبااينمنوهاآشنايی
داريد،میتوانیدبهمراحلبعدبرويد.

آيكون هاي  ■ از  تعدادي  معرفي  به  قسمت  اين  در 
موجود در نوار هاي ابزار به عنوان يك مرجع مي پردازيم. 
بديهي است زماني كليه  آيكون ها را فرا خواهيد گرفت 
كنيد.  كار  نرم افزار  با  طوالنی  زمانی  بازه  يك  در  كه 
يك  در  را  مهم  نكات  كار  فرآيند  در  می كنيم  توصيه 
نسخه Word يادداشت كنيد و در صورت نياز به آن 

مراجعه نمائيد. 
نوار منو از زير منو هاي مختلفي تشكيل شده است  ■

در  مي پردازيم.  آن  كاربرد  پر  نوع  دو  معرفي  به  كه 
صورت نياز به ساير منو ها از گزينه Help يا از مربي 

خود كمك بگيريد.
ابتدا با قابليت های فهرست در منوی File و معادل  ■

فارسی آن آشنا می شويم. شكل 5-3 اين قابليت ها را 
نشان می دهد. 
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شكل5-3-قابلیتهایسربرگفايل

شكل7-3-قابلیتهایتغییردرهرقطعهوشكل

شكل6-3-ابزارهایگرافیكی

را  ■ آن  فارسی  معادل  و   Edit منوی  قابليت های 
بنويسيد.

از آن جا كه يكی از اهداف اصلی در اين درس ترسيم  ■
تصاوير قطعات و نمادهای مختلف در الكترونيك و جدول 
نقشه است. از اين رو در اولين گام منوی حاشيه نويسی 
می بريم.  كار  به  را   Graphic Annotation گرافيك 
يادآور می شود كه ترسيم گرافيكی در اين نرم افزار بسيار 

محدود بوده و در حد نرم افزار اتوكد نيست.
فهرست  ■ از  گرافيكي مي توانيد  تصاوير  براي رسم 

و  نام   3-6 شكل  كنيد.  استفاده  گرافيكي  ابزارهاي 
اين  نشان مي دهد. در صورتي كه  را  ابزار ها  اين  نماد 
فهرست روي نرم افزار شما مشاهده نمي شود، روی نوار 
كنار Help يك بار كليك راست كنيد و سپس گزينه  
چهارم »Graphic Annotation« را فعال كنيد. به 
طور كلي اين ابزار براي درج نوشته يا شكل در مدار 

به كار مي رود.

روي دايره كليك چپ كنيد و موس را رها كنيد و  ■
روي ميز كار ببريد. بر روي ميز كار دست خود را روي 
كليد چپ موس نگه داريد و موس را تكان دهيد تا به 

اندازه  دايره اي به شعاع دل خواه برسيد. 
حال موس را آزاد كنيد. روي محيط دايره كليك  ■

راست كنيد تا فهرست شكل 7-3 ظاهر شود. در اين 
شكل كاربرد هر دستور مقابل آن ظاهر شده است.
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روي محيط دايره كليك راست كنيد، گزينه Fill Type را انتخاب كنيد. در اين گزينه با توجه به شكل 3-8  ■
مي توانيد نوع پركردن داخل دايره را انتخاب كنيد. 

شكل8-3-انتخابنوعرنگداخلدايره

شكل9-3-يكیازخطوططراحیبرایداخلشكل

شكل10-3-مدارسادهترسیمشدهبادست

و  ■ كنيد  راست  كليك  دوباره  دايره  محيط  روي 
گزينه  Fill Color را انتخاب كنيد وسپس رنگ سبز 

را انتخاب كنيد.
مجدداً روي محيط دايره كليك راست كنيد و گزينه   ■

Pen Style را انتخاب ويكي از گزينه ها را به دل خواه 

فعال كنيد. اين قسمت براي خطوط مربوط در محيط 
شكل به كار مي رود. بعد از انتخاب Pen Style، گزينه   
Pen Color را روي رنگ زرد بگذاريد. با استفاده از 

خطوط به هم چسبيده، شكل 9-3 را طراحي كنيد. 

فعالیت:رويمثلثكلیكراستكنیدوگزينه 
اتفاقي كنید.چه انتخاب را 90 Clock Wise

میافتد؟

كارعملی1:بااستفادهازمثلثوترسیمخط،
نمادديودراترسیمكنیدوآنراذخیرهنمائید.

كارعملی 2: با استفاده از نماد دايره و ساير نمادها، 
نماد ترانزيستور را ترسيم كنيد.

■  )sketch( با استفاده از نمادهای گرافيكی نماد اسكچ
يا طرح اوليه دستی شكل 10-3 را رسم كنيد.

مجدداًرويمثلثكلیكراستكنیدو90Counter CWراانتخابكنید.چهفرقيباحالتقبلي
دارد ؟

رويمثلثكلیكراستكنیدوگزينه Flip Verticalراانتخابكنید،آيامثلثتغییرمي كند؟به
نظرشماباانتخابFlipHorizontalچهتغییريدرشكلظاهرميشود؟
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شكل11-3-مسیرانتخابجدولعنوانآمادهدرنرمافزار
Title blackباانتخاب

شكل12-3-فايلعناوينجداولنقشهدرنرمافزار

براي درج متن مي توانيد از گزينه  A استفاده كنيد.  ■
هم چنين با زدن كليدهاي Ctrl+T و مشخص كردن 
ناحيه  درج متن با موس، متن مورد نظر را مي توانيد 
مدار  فنی  "نقشه  بنويسيد  مدار  زير  در  و  بنويسيد 

الكتريكی يك المپ با باتری".
اسكچ يا طرح اوليه مدار ديگری را انتخاب كنيد و  ■

آن را با استفاده از نرم افزار ترسيم نمائيد.
فايل ها را به نام خود در پوشه ای ذخيره كنيد. برای  ■

ذخيره فايل ها به گونه ای شماره گذاری كنيد كه بتوانيد 
بعداً به آن دسترسی پيدا كنيد. مثاًل با يك تاريخ و نام 

فايل و نام خودتان فايل را ذخيره كنيد.
كليك  ■ آن  روي  كرديد  درج  را  متني  كه  هنگامي 

راست كنيد و گزينه  Font را انتخاب كنيد. اندازه  متن 
چگونه قابل تغيير است؟ 

06  04  95  Madar 1  XXXX

روز ماه  نام مجری نام فايل سال 
طراحیجدولعنواننقشهدرنرمافزار

مولتیسیم
روشاول:استفادهازجدولهایآمادهدرنرمافزار
در نرم افزار مولتی سيم، 10 نوع متفاوت جدول عنوان 
نرم افزار  نقشه وجود دارد، كه 5 عدد آن پيش فرض 
است و 5 مثال متفاوت دارد. چگونگی دسترسی به اين 
جداول با توجه به آدرس دهی در شكل های 11-3 الی 
14-3 امكان پذير است. از منوی Place شكل 3-11 

گزينه Title black انتخاب می گردد.

با انتخاب Title black فايل شكل 12-3 باز می شود، 
كه در آن عناوين جدول ها قابل مشاهده است.

از فهرست فايل عناوين، اولين جدول عنوان پيش فرض 
نقشه )شكل 13-3( را انتخاب می نمائيم.
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شكل13-3-اولینجدولپیشفرضعنواننقشه

شكل14-3-ترجمهجدولپیشفرضعنواننقشهدرنرمافزار

در شكل 14-3 ساختار اولين جدول پيش فرض و ترجمه 
عنوان نقشه نمايش داده شده است. 

شده  آورده   3-15 در شكل  نقشه  عنوان  مشخصات   
است. برای تكميل مشخصات جدول بايد روی آن كليك 

راست كنيد و گزينه Properties را انتخاب نمائيد يا 
دوبار روی جدول كليك كنيد، تا جدول شكل 3-14 
باز شود. سپس در قسمت های خالی مشخصات را به 

طور كامل بنويسيد.
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شكل15-3-مشخصاتجدولعنواننقشه

example3.tb7شكل16-3-جدولعنوان

ulticap.tb7شكل17-3-جدولعنوان

 Title شكل18-3-ويرايشگرجدولعنوان
BlockEditor

شكل19-3-محیطكارويرايشگرجدولعنوان

مثال1: مشخصات جدول عنوان نقشه مدار يك منبع 
تغذيه، در شكل16-3 تكميل شده است.

الف - ساختار آن را بررسی كنيد.
طور  به  كردن  ترجمه  از  پس  را  آن  مشخصات   ب- 

كامل بنويسيد.

 ulticap.tb7 و example3.tb7 با انتخاب دوجدول
جدول  عناوين  فهرست  از  می توان  ويرايش  برای 
شكل 17-3 و شكل های 18-3 و 19-3 استفاده 

كرد.

شكل 19-3 محيط كار ويرايشگر جدول عنوان را نشان 
می دهد.
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برای مثال جدول شكل 20-3 را با اين روش، طی چند 
مرحله می توان رسم كرد.

شكل20-3-يكنوعروشطراحیجدول

Graphic Annotationشكل22-3منویابزارهایگرافیكی

شكل23-3-ترسیمكادرمستطیلجدولعنوان

برای جدول افقی خطوط ترسیم -3-24 شكل
تشكیلرديفها

شكل25-3-ترسیمخطوطعمودیجدول

شكل21-3-محدودهجدولدرمقیاسبزرگ

در ابتدا يك فايل جديد باز كنيد وحتماً آن را با نام  ■
دلخواه، save as نماييد.

 Resize the boundary box محدوده جدول را با گزينه
شكل 21-3 در مقياس بزرگ تنظيم كنيد.

منوی  ■ از  نقشه می توانيد  عنوان  برای رسم جدول 
ابزارهای گرافيكی Graphic Annotation شكل 3-22 

استفاده كنيد. 

ابتدا روی مستطيل كليك چپ كنيد و موس را  ■
رها كنيد و روی ميز كارببريد. بر روی ميز كار دست 
خود را روی كليد چپ موس نگه داريد و موس را 
تكان دهيد تا به اندازه مستطيل دلخواه برسيد. )شكل 

)3- 23

با خط ساده ابزارهای گرافيكی چهار رديف )خط افقی(  ■
مطابق شكل 24-3 را ترسيم كنيد. 

با همان خط ساده خطوط عمودی جدول را رسم  ■
كنيد تاشكل 25-3 تشكيل گردد.
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شكل26-3-مشخصاتجدول

و الكتريكی مدارهای پركاربرد المانهای - 3-27 شكل
الكترونیكی

می توانيد  ■ جدول  مشخصات  و  متن  درج  برای 
زدن  با  همچنين  كنيد.  استفاده   Text )A(ا  ازگزينه 
كليد “TiTle” و Place Tag شكل الف- 26-3 و با 
مشخص كردن ناحيه درج متن با موس، متن مورد نظر 

را می توانيد در شكل ب-26-3 بنويسيد. 

Tag Place و ”TiTle“ الف- بر چسب عنوان

ب- مشخصات هر بخش جدول عنوان

جدول طراحی شده را )Save( ذخيره كنيد. هر گاه  ■
 Title black گزينه ،Place به آن نياز داشتيد از منوی

را فرا بخوانيد.

قطعاتالكتريكیپركاربرددرمدارهای
الكترونیكی

استفاده  الكترونيكی مورد  المان هايي كه در مدار هاي 
قرار مي گيرد، شامل موارد زير است:

منابع تغذيه)Place Sources(: در اين گزينه انواع  ■
منابع DC و AC را مي توانيد انتخاب كنيد.

بخش  ■ اين  در   :)Place Basic( پايه  قطعات 
قطعات الكتريكي پايه از قبيل مقاومت، انواع خازن، 
 .... و  كليد  انواع  متغير،  مقاومت  )سلف(،  سيم پيچ 

وجود دارد.
عناصر  ■ قسمت  اين  در   :)Place Diode( ديود 

نيمه هادي دوپايه از قبيل ديود معمولي، ديود زنر، ديود 
نوراني و پل ديود و ... وجود دارد.

ترانزيستور )Place Transistor(: انواع ترانزيستور  ■
در اين قسمت وجود دارد.

■  :)Place Indicator( انواع نشان دهنده ها و نمايشگرها
انواع نمايشگرهاي الكتريكي و الكترونيكي را مي توانيد 
مطابق شكل 28-3 از گزينه  Indicator انتخاب كنيد.
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شكل28-3-انواعنمايشگرهايالكتريكيوالكترونیكي
شكل30-3-صفحهمشخصاتمقاومت

شكل31-3-نحوهفراخوانیقطعات

شكل29-3-قطعاتمجازي

كنيد.  ■ راست  كليك   Help كنار  مجازي:  قطعات 
را   »Virtual Component« مجازي  قطعات  گزينه  

انتخاب كنيد تا شكل 29-3 ظاهر شود.

در اين فهرست مشخصات الكتريكي )جريان عبوري 
از قطعه، ولتاژ دو سر آن، توان مصرفي و....( تمامي 
قابل  كاربر  توسط  الكترونيكي  و  الكتريكي  قطعات 

تعريف است.
آيا می توانيد با استفاده از المان هاي مجازي مقاومت  ■

Ω 27، تولرانس 6/5 در صد، درجه حرارت ماكزيمم 35 

درجه سانتی گراد، ضريب حرارتی صفر و درجه حرارت 
كار 27 درجه سانتی گراد ايجاد كنيد؟ با توجه به شكل 

30-3 اين فرآيند را بيابيد. 

توجه:جهتانتخابقطعهبهجایاستفادهاز
OKمیتوانیدرویقطعهدوباركلیككنید.

كار میز برروی مدار بستن چگونگی
آزمايشگاهی

 Place Source برای فراخوانی منابع تغذيه روي گزينه
كليك كنيد، تا شكل31 -3 ظاهر شود.

■  OK را انتخاب و سپس روي DC_Power  گزينه
كليك كنيد.
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شكل32-3-انتخابالمپازمنوینشاندهندهها

شكل33-3-مدارسادهالمپ

روي ميز كار، هنگامي كه محل باتري را با موس  ■
مشخص كرديد، كليك چپ كنيد.

مانند مرحله  قبل از گزينه  Place Indicator، المپ  ■
12 ولت 10 وات را انتخاب كنيد و آن را روي ميز كار 

انتقال دهيد. )شكل 3-32 (

نكتهمهم:هنگامبستنمدارتوسطآزمايشگاهمجازی،مدارمتصلشدهحتمًابايداتصالزمین
داشتهباشد.

درصورتيكهمداربهطورصحیحبستهشدهباشدبايدالمپروشنشود.درغیراينصورتمجدداً
مراحلراتكراركنید.

موس را روي پايه  مثبت باتري حركت دهيد تا نقطه   ■
تو پر مشكي ظاهر شود.

نماد اتصال زمين  را نيز از گزينه ■
انتقال  كار  ميز  به  و  كنيد  انتخاب   Place Source 

دهيد.
انگشت خود را روي كليد سمت چپ موس نگه داريد  ■

و مكان نما را به كمك حركت دادن موس به يك سر 
المپ برسانيد، سپس انگشت خود را برداريد. 

 بايد بين پايه  باتري و پايه  المپ يك سيم وصل  ■
شود. همين عمل را براي سر منفي باتري و زمين انجام 
دهيد، تا سيم اتصال بين اين دو نقطه نيز وصل شود.

به همين ترتيب زمين را به محل اشتراك سيم منفي  ■

باتري و يك سر المپ متصل كنيد.
 آيا شكل ترسيمي شما مشابه شكل 33-3   است؟  ■

تجربه كنيد.

كليد  را به حالت  ببريد. چه اتفاقی  ■
می افتد؟ آيا با استفاده از گزينه ديگری می توان مدار 

را فعال كرد؟

نكتهمهم:برایخاموشكردنالمپمیتوانید
ازروشهایزيراستفادهكنید.

و ببنديد بار يك را مدار به مربوط فايل *
عالمت از منظور اين برای كنید. باز مجدداً
خاكستری رنگ به كه داخلی  ضربدر

استاستفادهكنید.
*باقراردادنيككلیددرمسیرسیمها،مدار

راقطعووصلكنید.

مدار را ذخيره كنيد. ■
تغییررنگسیموقطعات

برای تغيير رنگ سيم ابتدا ميز كار مربوط به آزمايش  ■
قبل را   خاموش كنيد.

روي سيمي كه بين المپ و زمين قرار دارد كليك  ■
راست كنيد تا شكل 34-3 ظاهر شود.
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شكل34-3-نحوهاجرایتغییررنگسیم

شكل36-3-دستوراتچرخشقطعات

شكل35-3-صفحهمربوطبهتغییررنگ

شكل37-3رنگهایمختلفدرمدار

گزينه  Wire Color مربوط تغيير رنگ سيم است.  ■
آن را انتخاب كنيد تا شكل 35-3 ظاهر گردد.

  رنگ مشكي را انتخاب، سپس   بر روي Ok   كليك  ■
كنيد. بايد رنگ سيم تغيير كند.

برای تعويض رنگ قطعه، به طور مثال به روي باتري  ■
كليك راست كنيد و گزينه Color   را انتخاب كنيد.

با انتخاب رنگ دلخواه، رنگ قطعه نيز تغيير مي كند. ■

سايرعملیات
براي چرخش قطعات در جهت هاي مختلف مي توانيد  ■

با كليك راست كردن روي قطعه از دستورهاي شكل 
36-3 استفاده كنيد.

برای اقدام به Paste ،Copy ،Delete و Cut   يك  ■
قطعه يا سيم، روي آن كليك راست كنيد و گزينه  مورد 

نظر را انتخاب كنيد.

كارعملی2:
1-مدارشكل37-3راطبقدستوراتدادهشده

ترسیمكنید.
2-رنگسیمها،باتريوالمپرابهدلخواهخود

تغییردهید.

3-برایمداررسمشده،جدولنقشهراترسیمكنیدواطالعاتجدولراطبقاستانداردكاملكنید.
4-مدارراراهاندازیكنیدوعملكردآنراتايیدنمايید.

5-فايلنقشهمداروفايلشبیهسازیشدهراذخیرهكنید.
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شكل38-3-جستوجودركتابخانهنرمافزار

جستوجویقطعهازكتابخانهقطعات
براي جست وجوي قطعه ابتدا روي   يكي از عناصر نوار  ■

قطعات به دل خواه كليك كنيد تا شكل38-3 ظاهر شود. 
اين شكل را مي توان مشابه كتابخانه اي توصيف كرد كه 
كه قفسه هاي مختلفي دارد و در هر قفسه چندين طبقه 
وجود   دارد. هم چنين طبقات براساس   عناوين كتاب ها 

تفكيك شده است.
از  ■ گروهی  قسمت  اين  در   :)Group( اصلی  گروه 

اندازه گيری،  دستگاه های  تغذيه،  منابع  مانند  وسايل 
قابل  و...  خازن(  سلف،  )مقاومت،  الكتريكی  عناصر 

دستيابی است.
قسمت  ■ ين  ا  : )Family اصلي) گروه  ده   نوا خا

زيرشاخه ای از گروه اصلی محسوب می شود كه در اين 

به گروه  از هر خانواده  عناصر مربوط  بخش مي توانيد 
يا  منابع  اگر  مثاًل،  كنيد.  انتخاب  و  مشاهده  را  اصلي 
 Family انتخاب شود، انواع منابع در ستون   Sources

 Power ظاهر می شود كه می توانيد منبع مورد نظر )مثاًل
Sources( را انتخاب كنيد.

المان ها )Components(: المان ها زير شاخه ای از  ■
خانواده  گروه اصلی )Family(   است كه در اين قسمت 
می توانيد المان هايی كه در كتابخانه  نرم افزار وجود دارد 
را انتخاب و مورد استفاده قرار دهيد. به طور مثال، اگر در 
گروه اصلی، منابع )Sources(، و در خانواده گروه اصلی 
منبع   قدرت   )Power Sources(   را انتخاب كرده ايد. 
در ستون المان ها )Components( انواع منابع از قبيل 

AC ،DC و VCC قابل انتخاب است.

کاربرد قطعات در نرم افزار
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■  Search گزينه   روي  قطعات  جست وجوی  براي 
  كليك   كنيد تا شكل 39-3 ظاهر شود.

ديود 1N4001 را جست وجو كنيد و روي ميز كار  ■
قرار دهيد.

يا  ■ و   )Group( المان  كتابخانه   مي توانيد  ابتدا 
قفسه  آن )Family( را مشخص كنيد   تا جست وجوی 

محدودتري داشته باشيد.
■  )data sheet(       برگه اطالعاتي Detail Report با انتخاب

را  قطعه  مشخصات  مي توانيد  و  مي شود  ظاهر  قطعه 
ببينيد.

شكل40-3دوباركلیكبررویباتریبرایتنظیمآنشكل39-3-جستوجویقطعات

شكل41-3-صفحهتنظیمباتری

كارعملی3:
مشخصاتترانزيستورBC107را،باتوجهبه
برگهاطالعاتيپیداكنیدوبهپرسشهايزير

پاسخدهید.
1-نوعترانزيستور

2-حداكثرجريانكلكتور
3-حداكثرتوانمصرفیترانزيستور

آن  ■ مشخصات  صفحه  به  توجه  با  را  باتری  مقدار 
می توانيد تغيير   دهيد. در اين روش روی باتری مطابق 

شكل 40-3 دو بار كليك كنيد.

باتری صفحه  ■ بر روی  بار كليك كردن  دو  از  پس 
تنظيمات باتری مطابق شكل 41-3 ظاهر شود.

در شكل 41-3   می توانيد ولتاژ را تغيير دهيد. )مثاًل  ■
با كليك روی 12 می توانيد آن را به 5 ولت تبديل 
كنيد. همچنين با انتخاب قسمت حوزه كار می توانيد 
واحد كيلو ولت، ميلی ولت و ميكروولت را انتخاب كنيد.

اتصالآمپرمتربهمدار
می خواهيم   به مدار قبلی آمپرمتر اضافه كنيم.

آمپر متر را از منوي ابزار انتخاب كنيد و مدار شكل  ■
42-3   را   كه همان مدار ساده قبلی است ببنديد.
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شكل42-3-قرارگرفتنآمپرمتردرمدار

شكل43-3-مداربرایاندازهگیریولتاژ

اين  ■ (   در  ( كليد  اگر  كنيد.  روشن  را  مدار 
حالت قرار گيرد، بايد المپ روشن شود. درصورتی كه 

المپ روشن نشد مدار را دوباره ببنديد.   
در صورتی كه المپ روشن نشد، علت را بررسي و  ■

مدار را عيب يابي كنيد.

صفحه  ■ در  را  ولتاژ  اندازه گيری  برای  مدار  فايل 
استاندارد با جدول ذخيره كنيد.

توجه:بادوباركلیككردنچپرویمولتی مترXMM1،مولتی متردرنرم افزاربازمی شودومقدار
ولتاژرانشانمی دهد.

نكتهمهم:باغیرفعالكردننرمافزاروفعالكردنمجددآننیزمداربهحالتاولیهبرمیگردد.

نكتهمهم:درمستندسازیبرایاينكهدچارمشكلنشويد،فايلهاراباتوجهبهماهیتآندر
پوشههایجداگانهقراردهید.

جايگزينیوتغییرمشخصاتالمانها
 براي جايگزينی مشخصات يك المان مي توانيد روي  ■

آن دوبار كليك چپ كنيد. سپس گزينه Replace را 
به  گزينه  اين  انتخاب  با  )شكل 3-44(  كنيد  انتخاب 
كتابخانه  بر مي گرديد، شكل 3-45  المان ها    كتابخانه 

المان ها را نشان می دهد.

با تغيير مقادير ولتاژ و واحد آن، مقدار ولتاژ را روي  ■
5 ولت تنظيم كنيد و اثر آن را با آمپرمتر روي جريان 

اندازه گيري شده مشاهده كنيد.
اگر باتري به 40 ولت برسد به نظر شما   چه اتفاقي  ■

 500 روي  باتري  اگر  حال  كنيد.  امتحان  مي افتد؟ 
ميلي ولت باشد، آيا المپ روشن مي شود؟ چرا؟   تجربه 

كنيد.
فايل اتصال آمپرمتر را در صفحه ای كه جدول نقشه  ■

وجود دارد ذخيره كنيد و اطالعات جدول را حتماً كامل 
كنيد.

ولتاژ دو سر المپ  ■ و  ببنديد  مدار شكل 43-3   را 
را اندازه بگيريد. براي اندازه گيري ولتاژ كافي است كه 

مولتي متر را روي V و DC )ــ( قرار دهيد.
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شكل45-3-كتابخانهالمانها

Basicشكل46-3-انتخابمقاومتازمنوي

شكل44-3-صفحهمربوطبهجايگزينیمشخصاتيكالمان

حال هر الماني را كه بخواهيد مي توانيد جايگزين  ■
كنيد.   

در مدار شكل 43-3   مشخصات المپ را به 5 ولت  ■
به 5 ولت   تغيير دهيد   و  را  باتري  ولتاژ  و يك وات و 

آزمايش را مجدداً تكرار كنيد.

قطعاتسهبعدی ■
برخی از نسخه های نرم افزار دارای قطعات سه بعدی 
هستند. در صورتی كه نرم افزار شما اين امكان را 

دارد از قطعات سه بعدی استفاده كنيد. 
انتخابقطعاتمعمولی

از  ■ ترتيب  به  R3   را  ,R2   و   R1 مقاومت هاي 
منوي Basic گزينه  Resistor مطابق شكل 3-46 
  انتخاب كنيد. اين مقاومت ها سه بعدي نيستند و 

به صورت نماد      ظاهر مي شوند.
در منوي Basic/Resistor   مي توانيد مقاومت  ■

را با استفاده از دو پارامتر اساسي "واحد مقاومت" 
مقاومت"   انتخاب كنيد. طبق شكل  "تولرانس  و 
مقاومت،  واحد  به  مربوط  كار  حوزه   در   3-46
تعيين  قابل  اهم  مگا  و  كيلواهم  اهم،  واحد هاي 
در  كه   ،ALL گزينه   انتخاب  با  هم چنين  است. 
منوي Filter قرار دارد تمامي مقاومت ها را مي توان 
با تولرانسي كه مشخص شده است انتخاب نمود. 
براي تغيير تولرانس نيز مشابه حوزه  كار واحد هاي 

مقاومت عمل مي كنيم.
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شكل47-3-مدارمقاومتهایسری

شكل48-3-مدارمقاومتهایموازی

شكل49-3-پیامخطایاتصالكوتاهدوسرمقاومت

شكل50-3-انتخابكلید

مدار شكل 47-3   را ببنديد. مقدار مقاومت معادل  ■
RT = …….Ω     . مدار را اندازه گيري كنيد

مداري با 4 يا 5 مقاومت به   صورت سري ببنديد و  ■
مراحل آزمايش را تكرار كنيد.

مدار شكل 48-3   را ببنديد. مقدار مقاومت معادل  ■
RT = …….Ω     .مدار را اندازه گيري كنيد

آن  ■ روي  بياوريد   سپس  كار  ميز  روي  را  كليد 
دوباركليك چپ كنيد   )شكل 3-51(.

مداري با 4 يا 5 مقاومت به   صورت موازي   ببنديد و  ■
مراحل آزمايش را تكرار كنيد.

تمام فايل ها را به صورت استاندارد ذخيره كنيد. ■
اتصالكلیدبهمدار

گزينه  ■ و   BASIC منوي  از  را   SPST كليد 
SWITCH   مطابق شكل 50-3 انتخاب كنيد.

عیبگذاریرویمقاومتها
دو سر مقاومت R3 را به يكديگر وصل كنيد. مقدار  ■

مقاومت معادل چه قدر است؟ چرا؟

فايل ها را ذخيره كنيد. ■

در نرم افزار با انجام اين عمل خطاي شكل 49-3   ظاهر 
مي شود.



140

نقشهکشیفنيرایانهای

شكل51-3-صفحهمربوطبهتغییرمشخصاتكلید

شكل53-3-صفحهتنظیماتپتانسیومتر

شكل54-3-پتانسیومتر

شكل52-3-مدارتمرين

می توانيد  ■ شده،  انتخاب  حرف  به  توجه  با  حال 
به دكمه  صفحه  با توجه  نرم افزار  را در  وضعيت كليد 
كليد كامپيوتر   تغيير حالت دهيد و تغييرات وضعيت 

كليد را مشاهده كنيد. 

پتانسیومتر
■  Potentiometer گزينه    ،Basic منوي  ز  ا

)پتانسيومتر( را مطابق شكل 53-3 انتخاب كنيد. 
■  3-53 شكل  پتانسيومتر  روي  چپ  دوباركليك  با 

  ظاهر مي شود.

فايل ها را ذخيره كنيد. ■

مدار پتانسيومتر را طبق شكل 54-3 رسم كنيد. ■

براي تمرين مدار شكل 52-3 را ببنديد و با تغيير  ■
دو كليد، وضعيت نور المپ ها را مشاهده كنيد.

توجهداشتهباشیدكهبرايهريكازكلیدها
حرفمشخصهجداگانهايتعیینكنید.)چرا؟(
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شكل56-3-فانكشنژنراتوروصفحهتنظیمآن
شكل55-3-تنظیمدقتمولتیمتر

شكل57-3-صفحهتنظیماتفانكشنژنراتور

مقدار پتانسيومتر را در حاالت مختلف اندازه بگيريد. ■
  فايل ها را ذخيره كنيد. ■

فانكشنژنراتور
فانكشن ژنراتور را   از منوي   ابزار، انتخاب و روي  ■

روی  تا شكل 3-56  كنيد  كليك چپ  دوبار  آن 
می تواند  فانكشن ژنراتور  اين  شود.  ظاهر  كار  ميز 
شكل موج های مربعی، مثلثی و سينوسی را توليد 
كند. توسط اين   دستگاه می توانيد مقادير فركانس، 
واحد فركانس، دامنه )پيك موج( سينوسی را تغيير 

دهيد. 

مشابه  ■ ولتاژ  ايجاد  براي  را    فانكشن ژنراتور 
كنيد.  مطابق شكل57-3   آماده  برق شهر،  ولتاژ 
 AC مولتي متر را انتخاب كنيد و آن را   در حالت

قرار دهيد. 

دوبار  ■ اهم متر  روي  اهم متر،  دقت  بردن  باال  براي 
كليك چپ كنيد. گزينه  SET    را انتخاب 
اين شكل شما  كنيد. شكل 55-3 ظاهر مي شود. در 
مي توانيد عالوه بر تغيير دقت اهم متر، دقت ولت متر و 

آمپر متر را نيز تغيير دهيد.
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مولتی متر را به فانكشن ژنراتور مطابق شكل 3-58  ■
  وصل كنيد. مقدار ولتاژ اندازه گيري شده را بخوانيد.

 يك المپ مجازی را روی صفحه ميز كار آزمايشگاه 
مجازی بياوريد و مقدار ولتاژ آن را 10 ولت و توان را 2 
وات تعيين كنيد. برای تغيير مقادير، روی المپ دو بار 
كليك كنيد، صفحه ای مانند شكل 61-3 باز می شود. 
روی اين صفحه در زبانه  value می توانيد مقادير المپ 

را تغيير دهيد. 

نقشه را ذخيره كنيد. ■
مدار الكتريكی ساده شكل 59-3 را ببنديد و مدار  ■

را راه اندازی كنيد.

برای انتخاب المپ مسير زير را انتخاب كنيد.    ■
Select a Component → Group → Indicator

در اين گزينه ولت متر، آمپرمتر، پروب، بيزر، المپ،  ■
المپ مجازی، نمايشگر هفت قطعه ای و نمودار نمای 
ميله ای )Bar graph( وجود دارد. شكل 60-3 مسير 

انتخاب المپ را نشان می دهد. 

شكل58-3-اندازهگیریولتاژموثربرقشهر
شكل60-3-مسیرانتخابالمپ

شكل59-3مدارسادهالكتريكی

شكل61-3-صفحهمربوطبهتنظیمهایالمپ
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در مدار شكل 61-3 ولتاژ منبع V1 و ولتاژ المپ را  ■
به 6 ولت تغيير دهيد و مدار را آزمايش كنيد. در اين 
حالت كليد خاموش و روشن را به گونه ای تغيير دهيد تا 
با فشار دادن دكمه  مربوط به حرف D، كليد فعال شود.

ولتاژ منبع   V1 را به 18 ولت تغيير دهيد و اثر آن را  ■
روی المپ مالحظه كنيد. نتايج را در چند سطر بنويسيد.

براي اندازه گيري ولتاژ از ولت متر و براي اندازه گيري  ■
جريان از آمپرمتر استفاده كنيد. 

با استفاده از نوارهای:  ■
Measurement Components → Instruments 

مي توانيد اين دستگاه ها   را بر روي صفحه  كار بياوريد، 
در شكل 62-3 اين نوارها را مشاهده می كنيد.

آمپرمتر را طبق شكل 64-3 به صورت سري در مدار  ■
قرار دهيد. می توانيد آمپرمتر را به طور مستقيم در مسير 
  مورد نظر بگذاريد، آمپرمتر به صورت سری قرار می گيرد.

با  ■ موازي  به صورت  را طبق شكل 3-63  ولت متر 
قطعه ای كه می خواهيد ولتاژ آن را اندازه گيري كنيد، 
قرار دهيد. يعنی دو سر پروب )سيم رابط( ولت متر را 
را  ولتاژ دو سر آن  به دو سر قطعه ا ی كه می خواهيد 

اندازه گيری كنيد، اتصال دهيد. 
مدار را راه اندازی كنيد و روشن شدن المپ را مشاهده كنيد. ■

شكل64-3-قراردادنآمپرمتردرمدارشكل62-3-نوارهایابزارودستگاههایاندازهگیری

شكل63-3-قراردادنولتمتردوسرقطعه

نحوهسیمبندی:برایاتصالقطعاتبهيكديگرابتدامكاننمارابررویيكیازپايههایقطعهقرار
دهید.باكلیكچپرویآنپايهنقطهایسیاهرنگظاهرمیشود،سپسبدونرهاكردنكلیك
چپخطايجادشدهراادامهدهیدتابهپايهقطعهبعدیبرسید.باظاهرشدننقطهسیاهدرپايه

قطعهجديدورهاكردنكلیكچپ،اتصالبرقرارمیشود.

نكتهمهم:دسترسیبهمنویابزارمربوطبه  Measurement Componentsو  Instrumentsمشابه
دسترسیبهمنویقطعاتاست.

نكته: كليد j1 را از منوی   Basic قسمت   switch   بياوريد. 
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شكل65-3-مدارسریالمپ

66-3-صفحهعیبگذاریX1المپ

X1شكل67-3-مربوطبهقطعالمپمدار

بايد  ■ جريان  خواندن  برای  كه  باشيد  داشته  توجه 
      چند لحظه صبر كنيد تا آمپر متر حالت پايدار خود را 

به دست آورد. 
فايل را ذخيره كنيد. ■
مدار شكل 65-3 اتصال المپ ها به صورت سري را  ■

با استفاده از نرم افزار پياده سازی كنيد و آن را راه اندازی 
نماييد.

عیبگذاریرویقطعات
روی   يكي از المپ ها عيب گذاری كنيد. ■

)آن را قطع يا اتصال كوتاه كنيد(. در صورت قطع شدن 
بايد كليه  المپ ها خاموش شوند و در صورت اتصال كوتاه 
شدن هر يك از المپ ها فقط آن المپ خاموش می ماند.

خود  ■ دوستان  از  و  كنيد  عيب گذاری  مدار  روی 
مدار را راه اندازی كنيد. در اين حالت نبايد هيچ يك  ■بخواهيد عيب را بر طرف كنند.

از المپ ها روشن شود.
ولت متر را در دو سر المپ X2، X1 و X3 قرار  ■

دهيد و مقادير ولتاژ را اندازه  بگيريد. با بررسی مقادير 
به دست آمده چه نتيجه ای می گيريد؟ 

كوتاه  ■ اتصال  X2   را  المپ  پايه    3-65 در   مدار 
كنيد. برای اتصال كوتاه كردن   بايد هر دو پايه  المپ 
بايد  مدار،  كردن  فعال  از  پس     بزنيد.  عالمت  را 
المپ  دو  و  خاموش   X2 المپ  شكل   3-68  طبق 

ديگر روشن بمانند.

يكی از پايه های المپ X1 را در مدار 67 - 3   قطع  ■
كنيد.

يك كردن كوتاه اتصال يا قطع برای نكته:
انتخاب را قطعه آن ابتدا نرمافزار، در قطعه
كنیدسپسبادوباركلیكچپرویآنزبانه
Faultرافعالمینمايیم.برایالمپصفحهای
open بازمیشود.گزينه مطابقشكل3-66
كوتاه( short)اتصال گزينه يا كردن( )قطع
راانتخابمیكنیمويكیازپايههایقطعهرا

عالمتمیزنیم.

نكتهمهم:هرباركهمدارراراهاندازیمیكنید،
برایايجادتغییردرمدار،بايدمدارراغیرفعال

كنید.
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شكل68-3-اثرسوختنيكالمپدرمدارسری

الف-نقشهفنی

ب-مقدارمقاومت
شكل71-3-اتصالمقاومتهابهصورتسری

شكل69-3-مدارموازی

شكل70-3-اثرسوختنيكالمپدرمدارموازی

فايل را ذخيره كنيد. ■
شكل 69-3 اتصال المپ ها را به صورت موازي  ■

نرم افزار  از  استفاده  با  را  مدار  اين  مي دهد.  نشان 
ببنديد. 

فايل را ذخيره كنيد. ■

فايل را ذخيره كنيد. ■
كارعملیبامقاومتها

مقاومت ها را مطابق شكل 71-3 به صورت سری  ■
ببنديد و با استفاده از اهم متر مقدار مقاومت معادل را 

اندازه بگيريد.

را  ■ )آن  كنيد.  عيب گذاری  المپ ها  از  يكی  روی 
بقيه   را قطع كنيد.آيا  اين منظور آن  برای  بسوزانيد(. 
 X1 المپ   3-70 شكل  در  می مانند؟  روشن  المپ ها 

قطع شده )سوخته( است.           

با هم به صورت  ■ پنج عدد مقاومت 1 كيلو اهم را 
سری ببنديد و مطابق شكل 72-3   مقاومت كل مدار را 

با استفاده از   اهم متر به دست آوريد.

نكتهمهم:درشرايطیكهبرنامهمولتیسیم
در تغییری هیچگونه نمیتوانید است، فعال

مدارايجادكنید.
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شكل72-3-اندازهگیریمقاومتكلدرمدارسری

شكل75-3-مقاومتمتغیربهعنوانكنترلكنندهولتاژ

شكل73-3-اندازهگیریولتاژدوسرمقاومتها

شكل74-3مقاومتمتغیربهعنوانكنترلكنندهجريان

فايل را ذخيره كنيد. ■
از  ■ يك  هر  ولتاژ  ببنديد.  را   3-73 شكل  مدار 

مقاومت ها را اندازه بگيريد.

مقدار   مقاومت متغير   را با كليك كردن بر روی  ■
داشته  توجه  دهيد،  تغيير  كليد  صفحه   A حرف 
A   مقدار  حرف  دادن  فشار  بار  هر  با  كه  باشيد 
مقاومت متغير به اندازه  %5   افزايش پيدا می كند و 
با فشار دادن هم-زمان دكمه Shift و كليد A مقدار 
مقاومت با پله های 5 در صدی كم می شود. با كم 
و زياد كردن مقدار مقاومت متغير ميزان روشنايی 
المپ چه تغييری می كند؟ آيا در مرحله ای المپ 

می سوزد؟
مدار شكل 75-3   را ببنديد. ولتاژ بين سر وسط  ■

و يكی از پايه های مقاومت متغير را اندازه بگيريد.

فايل را ذخيره كنيد. ■
كارعملیباپتانسیومتر

متغير  ■ مقاومت  از  استفاده  با  را  مدار شكل 3-74 
10iΩ ببنديد.

سر وسط مقاومت متغير را با كليك كردن بر روی  ■
دكمه    space صفحه كليد تغيير دهيد. ولتاژ بين سر 
وسط و پايه  ديگر مقاومت را اندازه بگيريد. اين مدار در 
مقايسه با مدار شكل 74- 3   چه تغييری كرده است؟ 

فايل را دخيره كنيد. ■
كارعملی:مقاومتمعادلدرمدارموازی

اگر طبق شكل76-3 پايه های يك انتهای مقاومت ها  ■
انتهای ديگر آن ها را نيز به طور  را به هم و پايه های 
شكل  موازی  مدار  كنيم،  وصل  يك ديگر  به  جداگانه 
به صورت  را  می گيرد. مقاومت های مدار شكل 3-76 
موازی به يك ديگر وصل كنيد و توسط دستگاه اهم متر 

مقاومت معادل مدار را اندازه بگيريد.
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الف-مدارموازی

شكل78-3-اندازهگیریجريانكلوجريانهرشاخهدريك
مدارموازی

شكل79-3مقدارولتاژدردوسرهريكازمقاومتهادرمدار
موازی

شكل80-3-يكنمونهمدارتركیبیسری-موازی

ب-مقدارمقاومتكلدراهممتر
شكل76-3-اندازهگیریمقاومتاهمیكلدرمدارموازی

شكل77-3-اندازهگیریمقاومتكلپنجمقاومتمساویبه
صورتموازیبااهممتر

فايل را ذخيره كنيد.  ■
پنج مقاومت 10i KΩ را به صورت موازی ببنديد و  ■

مقاومت كل مداررا مطابق شكل77-3 اندازه بگيريد.

فايل را ذخيره كنيد.  ■
مدار شكل 78-3 را ببنديد.  ■
مدار را راه اندازی كنيد. ■

فايل را ذخيره كنيد.  ■
مدار شكل 79-3 را ببنديد و پس از راه اندازی نقشه  ■

را ذخيره كنيد. 

راه اندازی  ■ از  پس  و  ببنديد  را   3-80 شكل  مدار 
ذخيره كنيد. 

راه اندازی  ■ از  پس  و  ببنديد  را   3-81 شكل  مدار 
ذخيره كنيد. 



148

نقشهکشیفنيرایانهای

شكل81-3-يكنمونهديگرازمدارتركیبیسری-موازی

اندازهگیریجرياندريكنمونهمدارتركیبی شكل3-82-
شكل84-3-اثرقطعكلیدرویولتاژسلفوالمپسری-موازی

شكل83-3-اندازهگیریولتاژهادرمدارتركیبی

راه اندازی  ■ از  پس  و  ببنديد  را   3-82 شكل  مدار 
ذخيره كنيد. 

DCسلفدرمدار
به  توجه  با  مستقيم،  جريان  مقاومتی  مدار  يك  در 
ناگهانی  شرايط مدار، شدت جريان می تواند به طور 
به طور  كليد، جريان  بستن  مثاًل هنگام  تغيير كند، 
ناگهانی از صفر به ماكزيمم و هنگام قطع كليد، جريان 
به طور ناگهانی از ماكزيمم به صفر می رسد. حال اگر 
بوبينی )سيم پيچ( به مدار اضافه كنيم، شرايط مدار 

تغيير می كند و با توجه به عكس العمل سلف، حاالت 
خاص ديگری را به وجود می آورد كه در اين مبحث 

به آن می پردازيم.
آزمايشگاه  ■ كار  روی صفحه  مدار شكل 84-3   را 

مجازی ببنديد. ولتاژ المپ را روی 12 ولت و توان 
آن را روی 5W قرار دهيد. مقدار ضريب خودالقائی 

سلف را 10H تنظيم كنيد.

راه اندازی  ■ از  پس  و  ببنديد  را   3-83 شكل  مدار 
ذخيره كنيد. 

نكته:المپوسلفازمسیر:
Select a Component → Indicator → Virtual 
Virtual ازقطعاتبهجزءقطعات انتخابشود.درصورتیكه Basic  وسیمپیچازمسیر

)مجازی(استفادهكنید،مقاديرقابلتغییرنخواهدبود.

سلف
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شكل85-3-اثروصلكلیدرویسلفوالمپ

شكل87-3-پنجرهمشخصاتالمپ

شكل86-3-مرحلهسوختنالمپ

پس از راه اندازی مدار،كليد را به مدت 15 ثانيه  ■
)از 1000 تا 1015 بشماريد( بسته نگه داريد. در اين 
حالت آيا المپ بالفاصله روشن می شود؟ شكل 3-85 
مدار را در زمان وصل كليد و روشن شدن المپ نشان 

می دهد.

■  Select كليك كنيد. پنجره   Replace روی گزينه
 Ok .مطابق شكل 88-3 ظاهر می شود Component
را بزنيد، به جای المپ سوخته المپ سالم را جايگزين 

كنيد.

در صورتی كه المپ برای مدت طوالنی روشن بماند،  ■
ممكن است در زمان قطع كليد، المپ بسوزد. در اين 
حالت برای جايگزينی المپ، روی المپ دو بار كليك 

كنيد، پنجره شكل 87-3 باز می شود.   

المپ  ■ برای  اتفاقی  چه  كنيد.  قطع  را  مدار  كليد 
می افتد؟ چرا؟ شكل 86-3 اين حالت را نشان می دهد. 

چرا المپ پس از قطع كليد بالفاصله می سوزد؟ 

نكته:توجهداشتهباشید،هنگامیكهقطعاتمجازی)Virtual(راانتخابمیكنیدبرخیازمشخصات
قطعهرویآننوشتهنمیشود.بهعنوانمثالباانتخابالمپفقطولتاژكاروشمارهآنروینقشه
درجمیشود.دراينحالتدرگزينهLabelمیتوانیدآنچهرامی-خواهیداضافهكنید.درمدار

شكل84-3مقدارتوانالمپدرگزينهLabelبرابر5Wنوشتهشدهاست.

توجهكنید:درصورتیكهبدونتاخیرزمانیكلیدراخاموشوروشنكنیدهیچاتفاقینخواهد
افتادفقطالمپبهصورتمعمولیخاموشوروشنمیشود.چرا؟

نكتهمهم:پسازهرتغییردرمدارمیبايستیمدارراازحالتفعالخارجنمائیدوسپسآنرادو
بارهفعالنمائید،تاتغییراتايجادشدهدرمدارتوسطنرمافزارحسشود.
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شكل88-3-پنجرهمربوطبهانتخابالمپ

شكل90-3-المپبعدازحدود15تا20ثانیهروشنمیشود

دلیل به تاخیردرروشنشدنالمپ شكل89-3-مشاهده
وجودسیمپیچدرمدار

و  ■ المپ  ولتاژ  مختلف  مقادير  برای  را  مرحله  اين 
XL انجام دهيد.

ابتدا نرم افزار را فعال كنيد، سپس كليد j2 را ببنديد.  ■
از شماره  1000 تا 1020 )حدود 20 ثانيه( بشماريد. 

طبق شكل 90-3 المپ روشن می شود.

مدار شكل 89-3 را ببنديد. در اين مدار می خواهيم  ■
تاخير در روشن شدن المپ را مشاهده كنيم. ولتاژ كار 

همان طور كه مالحظه می كنيد، تاخير در روشن شدن المپ در اين مدار كاماًل قابل مشاهده است.  ■
به محض روشن شدن المپ كليد j2 را به حالت خاموش ببريد و بالفاصله روشن كنيد. چه اتفاقی می افتد؟  ■

ابتدا المپ برای چند لحظه روشن می شود و به حالت خاموش می رود و پس از 15 تا 20 ثانيه دوباره روشن 
می شود. اين عمل را تكرار كنيد تا موضوع كاماًل برای شما جا بيفتد.

توان Label از استفاده با كه هنگامی توجه:
توان تغییر رادرجمیكنید،درصورت المپ
المپ،عدددرجشدهدرLabelتغییرنمیكند.
لذاالزماستدرهرمرحلهتغییرتوانالمپ،
اصالح را Label در شده نوشته توان مقدار

كنید.

دقتكنید:ترتیبفعالكردننرمافزاروروشنكردنكلیدj2دراينآزمايشاهمیتدارد.همچنین
پسازوصلكلیدj2،برایگرفتنزمانمیتوانیدازتايمرنرمافزارنیزاستفادهكنید.اينتايمردر

پايینصفحهقراردارد.

توجه:اينحالتدرهرمرحلهفقطيكبارقابلمشاهدهاستودرصورتتكرارياگذرزمانپاسخ
نمیدهد.دراينشرايطبايدكلیهمراحلرابهترتیبازفعالكردننرمافزارشروعكنید.

المپ را روی 12 ولت، توان آن را روی 12 وات و ضريب 
خودالقائی سلف را روی 10 هانری بگذاريد.
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شكل91-3مدارسلفومقاومتدرجريانمستقیم

جدول1-3-جدولشارژخازن

شكل92-3-اتصالمداربرایبررسیحالتشارژودشارژخازن

كليد مدار شكل91-3 را قطع كنيد. آيا به محض  ■
قطع كليد، جريان مدار صفر می شود؟ آزمايش را انجام 

دهيد. 
فايل را ذخيره كنيد. ■

با توجه به مقادير به دست آمده در جدول 3-1،  ■
نقاط را در نمودار مشخص كنيد، سپس با اتصال نقاط 

به يك ديگر، منحنی شارژ خازن را رسم نمائيد. 
نمودار  ■ در  را   )V( عمودی  و   )t( افقی  محورهای 

منحنی شارژ خازن با دقت درجه بندی كنيد.

پس از وصل كردن كليد، با توجه به زمان داده شده در جدول 1-3، مقادير ولتاژ را در جدول 1-3 يادداشت  ■
كنيد.فايل را ذخيره كنيد.

خالل در كه باشید داشته توجه مهم: نكته
خاموشوروشنكردنالمپدرهرمرحلهنبايد
نرم افزارراغیرفعالكنید.درصورتیكهآنرا
آن كردنمجدد فعال برای نموديد، غیرفعال
بايدمراحلفوقرادوبارهاجراكنید.هم چنین
درصورتتكرارمراحلتافعالماندننرم افزار
برایمدتطوالنی،ممكناستنرم افزارپاسخ
ندهد.دراينحالتنرمافزاررايكبارغیرفعال

ومجدداًفعالكنید.

نكته:كلیدSPDTكلیديكپلدوراههاست.باكلیككردنبررویدكمهSpaceكنتاكتهای
كلیدجابجامیشود.بهاينكلید،كلیدتبديلنیزمیگويند.

ازتايمرموجوددرپايینمداراستفادهكنید،
زيرازمانسنجرايانهزمانمربوطبهپردازش

سیگنالرانیزدرنظرمیگیرد.

ولتاژ خازن بر 
زمان بر حسب حسب ولت

ثانيه
5
10
15
20
25
30
40
50

شارژودشارژخازن
راه اندازی  ■ را  نرم افزار  ببنديد.  را  مدار شكل 3-92 

در وضعيت  در شكل 3-92  را   j1 كليد  كنيد، سپس 
A   قرار دهيد. تغييرات ولتاژ خازن را از روی ولت متر 

مالحظه كنيد.

خازن
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شكل93-3-اتصالمداربرایدشارژخازن

نمودارمنحنیشارژخازن

نمودارمنحنیدشارژخازن

ولت  ■ چند  به  خازن  ولتاژ  زماني  ثابت  دريك 
می رسد؟

در چند ثابت زمانی خازن كاماًل شارژ می شود؟  ■
فايل را به طور كامل با منحنی ترسيم شده ذخيره  ■

كنيد.
پس از شارژ كامل خازن، كليد را از حالت A به حالت  ■

B تغيير دهيد. در اين حالت خازن از طريق مقاومت 
  R2 دشارژ می شود. 

نقاط مربوط به مقادير به دست آمده در جدول 3-2  ■
را در نمودار زير مشخص كنيد و سپس با اتصال نقاط به 

يك ديگر، منحنی دشارژ خازن را رسم نمائيد. 

فايل را به طور كامل با منحني ترسيم شده ذخيره  ■
كنيد.

DCبررسیرفتارخازندرمدار
راه اندازی  ■ را  نرم افزار  ببنديد.  را  مدار شكل 3-94 

كنيد. كليد را وصل نمائيد و اثر آن را بر روی نورالمپ 
و جريان مدار بررسی و سپس فايل را ذخيره كنيد. 

پس از قرار دادن كليد، در وضعيت B، با توجه به  ■
مقادير زمان های داده شده در جدول 2- 3 تغييرات 

ولتاژ را يادداشت كنيد.

t(sec)

t(sec)

V(v)

V(v)

نكته:ثابتزمانیخازنازرابطهt=RC بهدست
میآيد.

جدول2-3-جدولدشارژخازن

ولتاژ خازن بر 
حسب ولت

زمان بر حسب 
ثانيه

5 
10
15
20
25
30
40
50
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DCشكل94-3-مداربررسیرفتارخازندرمدار

شكل95-3-جريانعبوریازمدارخازنهایسری

شكل96-3-جريانعبوریازمدارخازنهایموازی

و سری مدار در معادل خازن ظرفیت
موازی

مدار شكل 95-3 را ببنديد. در اين مدار سه خازن  ■
به صورت سری بسته شده اند، جريان عبوری از مدار را 

با جريان مدار شكل 94-3   مقايسه نمائيد.

فايل را ذخيره كنيد. ■
مدار شكل 96-3 را ببنديد. در اين مدار خازن ها  ■

به طور موازی قرار گرفته اند. جريان عبوری از مدار را 
اندازه گيری كنيد و با جريان مدار شكل 95-3 مقايسه 

نمائيد.

مشخصه های  ■ اندازه گرفتن  و  دادن  نمايش  برای 
استفاده  اسيلوسكوپ  دستگاه  از  متناوب  امواج 
می كنند. در اين قسمت نحوه   كار با اسيلوسكوپ   و 
تنظيم های مربوط به آن را شرح خواهيم داد. دستگاه 
اندازه گيري  دستگاه های  قسمت  از  را  اسيلوسكوپ 
)Instruments(   انتخاب كنيد و مطابق شكل 3-98 
بر روی ميزكار مجازی بياوريد.     در صورتی كه نوار ابزار 
مربوط به دستگاه های اندازه گيری روی ميز كار نبود، 
از گزينه  View،گزينه  Tool bars   را انتخاب كنيد، 
سپس از منوی Tool bars گزينه Instruments   را 

فعال كنيد. 
View  Tool bars  Instruments   

يادآوری:خازنمعادلدرمدارسریكاهشمیيابدودرمدارموازیافزايشپیدامیكند.چرا؟

مداری نوع بستنهر برای ضروری: نكته
استفادهازاتصالزمینالزماست.

ACشكل97-3-مدارسادهالكتريكیبامنبع

دستگاه و AC تغذيه منبع با آشنايی
اسیلوسكوپدرنرم افزار

  منبع تغذيه AC   را از نوار قطعات و با استفاده از  ■
مسير AC POWER، بر روی صفحه كار بياوريد. مدار 

شكل97-3 را ببنديد. 
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شكل99-3-نحوهاندازهگیریولتاژوزمانتناوب

شكل98-3-اسیلوسكوپودكمههایتنظیمات

شكل100-3-اتصالاسیلوسكوپبهدوسرالمپ

را  ■       )TIME/DIV(   زمان تنظيم  دكمه  
نمايش  سيكل های  تعداد  تا  دهيد  تغيير  طوری 
داده شده  مناسب روی صفحه ظاهر شود. برای به 
دست آوردن زمان تناوب، تعداد خانه های افقی يك 
سيكل را در عدد مربوط به حوزه  زمان ضرب كنيد. 
هم چنين برای اندازه گيری دامنه  پيك تا پيك موج 
می توانيد تعداد خانه های عمودی در فاصله ی پيك 
 )VOLT/DIV(تا پيك را در عدد مربوط به حوزه
  ضرب كنيد. شكل 99-3 اين مشخصات را نشان 

روي دستگاه اسيلوسكوپ دو بار كليك چپ كنيد  ■می دهد.
ظاهر  صفحه  روی   3-101 شكل  مطابق  موج  شكل 

مقادير ولتاژ پيك تا پيك   و زمان تناوب   نشان داده  ■
شده در شكل 99-3   به ترتيب زير محاسبه می شود : 
Vp-p = 3/5 × 10 = 35V
T = 2 × 10 = 20msec

دستگاه اسيلوسكوپ را به دو سر المپ در مدار شكل  ■
100-3 وصل كنيد. پايه  مثبت كانال A را به يك سر 
المپ و پايه  منفی آن   را به زمين مدار اتصال دهيد. مدار 
را به وسيله  دكمه  يا    راه اندازي كنيد. 

دستگاههای به مربوط ر بزا ا ر نوا  توجه:
اندازهگیریممكناستدرباال،پايین،سمت
چپياراستقرارگیرد.شمامیتوانیدآنرا

جابجاكنید.
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شكل102-3-قراردادناسیلوسكوپدرمدارشارژخازن

شكل103-3-منحنیشارژخازن

شكل101-3-شكلموجدوسرالمپ

  فركانس منبع ولتاژ   AC را در مدار شكل 3-100  ■
به مقادير Hz 10و يك كيلو هرتز تغيير دهيد، اثر آن 

را روی شكل موج خروجی بررسی نمائيد.
 فايل و شكل موج ها را ذخيره كنيد. ■

با دشارژخازن شارژو منحني ترسیم
اسیلوسكوپ

ه  ■ دستگا خازن  رژ  شا منحنی  مشاهده   برای 
اسيلوسكوپ را به دو سر خازن مطابق شكل 3-102 
با  را   S كليد  مدار،  اندازی  راه  از  پس  كنيد   و  وصل 
فشار دادن كليد   Space روی صفحه  كيبورد به حالت 

صفحه دستگاه اسيلوسكوپ را باز كنيد. با گذشت  ■
دستگاه  صفحه  روی  خازن  شارژ  منحنی  بايد  زمان 

اسيلوسكوپ ظاهر شود. 
دستگاه  ■ در  را  خازن  شارژ  منحنی   3-103  شكل 

اسيلوسكوپ نشان می دهد. اين منحنی با وصل كليد 
  S   در مدار ايجاد می شود.

حداكثر ولتاژ شارژ خازن را اندازه بگيريد و مقدار آن را بنويسيد.  ■

نكتهمهم:باتغییررنگسیمورودیبهدستگاه
اسیلوسكوپ،رنگشكلموجنمايشدادهشده

تغییرمیكند.

نكتهمهم:برایمشاهدهدقیقمنحنی،تنظیمهایمربوطبهVolt/DivوTime/Divبايدباتوجه
بهمقدارخازنومقاومتدرمدارتغییركند.بهعنوانمثالدرمدارشكل102-3برایمشاهدهی

منحنیشارژبايد  Time/Divروی50ms/DivوVolt/Divروی50V/Divقرارگیرد.

می شود. با فشار دادن دكمه ی Reverse رنگ زمينه  
صفحه  اسيلوسكوپ سفيد رنگ می شود، به اين ترتيب 

شكل موج بهتر قابل ديدن است.

 Time/Div وصل ببريد. توجه داشته باشيد كه بايد
اسيلوسكوپ روی 50msec و   Volt/DIV روی 50 

ولت قرار داده شود.   
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شكل104-3-مداردشارژخازن

شكل105-3-منحنیدشارژخازن

شكل106-3-تعدادیترانسفورماتوردرنرمافزار

فايل وشكل موج هارا را ذخيره كنيد. ■
مدار شكل 104-3 را ببنديد. ■

انواع ترانسفورماتور را با استفاده از نوار قطعات )Component( و مسيرهای قبلی بر روی صفحه  كار مجازی بياوريد.  ■
شكل106-3 تعدادی ترانسفورماتور را نشان می دهد. ترانسفورماتور ها نيز مانند ساير قطعات به دو صورت مقادير ثابت 
و Virtual در نرم افزار وجود دارند. تعدادی ترانسفورماتور را روی صفحه  كار بياوريد و مقادير آن ها را تغيير دهيد. 

در نرم افزار، ترانسفورماتور ها در دو نوع كاهنده  ■
نوار  گروه  از  استفاده  با  دارند.  افزاينده   وجود  و 
Virtual مطابق شكل 107-3 ترانسفورماتوری كه 
نسبت تبديل آن قابل تنظيم است را بر روی صفحه  

كار بياوريد. 

به طور كامل شارژ شد، در  ■ اين كه خازن  از  پس 
حالی كه نرم افزار فعال است،كليد S را با فشار دادن 
كليد Space روی صفحه كليد قطع كنيد و كمی صبر 
كنيد. در اين حالت خازن از طريق ولت متر شروع به 
دشارژ می كند و روی اسيلوسكوپ منحنی دشارژ ظاهر 
را نشان  می شود. شكل 105-3 منحنی دشارژ خازن 
می دهد. چون زمان شارژ شدن خازن بسيار كوتاه است 
لذا برای اين كه بتوانيد منحنی دشارژ را به طور كامل 

نكتهمهم:توجهداشتهباشیدبهدلیلتولرانسهایمدارووسايلمربوطبهشبیهسازممكناست
برخیمواردبامباحثتئوریدقیقًاتطبیقنداشتهباشد.

نكتهمهم:توجهداشتهباشیدكهدرنرمافزارمولتیسیم،ترانسفورماتوربهصورتسهبعدیوجودندارد.

مشاهده كنيد، بالفاصله بعد از فعال كردن كليد S آن را 
غير فعال نمائيد. هم چنين طبق شكل 105-3 وضعيت 
قائم اسيلوسكوپ را تنظيم و Volt/Div را روی 20 و 

Time base آن را روی ms/Div 50 قرار دهيد. 

ترانسفورماتور در نرم افزار
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شكل107-3-انتخابترانسفورماتورازنوارمجازی

شكل109-3-مداربرایاندازهگیریاختالففاز

شكل108-3-تنظیمنسبتترانسفورماتور

شكل110-3-اختالففازبینشكلموجورودیوخروجی

روی ترانسفورماتور كليك راست كنيد و در قسمت  ■
تنظيمات آن مطابق شكل 108-3 نسبت دور اوليه به 

ثانويه را تعيين نمائيد. 

توسط دستگاه اسيلوسكوپ اختالف فاز بين دو شكل  ■
موج ورودی و خروجی را در شكل 110-3 اندازه گيری كنيد. 

مدار شكل 109-3 را ببنديد. با استفاده از ولت متر  ■
AC   ولتاژ دو سر ثانويه را اندازه گيری كنيد. چه رابطه ای 
بين ولتاژ دو سر ثانويه و ولتاژ كل ثانويه برقرار است؟

فايل كامل و شكل موج ها را پس از نامگذاری به صورت  ■
استاندارد ذخيره كنيد. 

آشناييبااسیلوسكوپسهبعديموجود
درنرمافزار

قباًل با اسيلوسكوپ سه بعدي موجود در نرم افزارآشنا  ■
شده ايد. به منظور يادآوري در شكل های 111-3 تعدادی 
از كليدهاي پر كاربرد روي پانل اسيلوسكوپ سه بعدي 

موجود در نرم افزار را نشان داده ايم.

اختالف فاز = ........ درجه 
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شكل111-3-دكمههايدستگاهاسیلوسكوپسهبعدي

ACشكل3112-روشنشدنالمپباولتاژ

شكل113-3-اثرتغییرمقداراندوكتانسدرشدتجريان

  به منظور آشنايي بيشتر چند مدار را با اسيلوسكوپ  ■
سه بعدي ببنديد و تمرين كنيد تا در كاربرد اين دستگاه 

مهارت كافي كسب نماييد. 
ACسلفدرمدار

در مدارهای AC چون جريان همواره در حال تغيير  ■
است، اندوكتانس اثری دائمی بر كار مدار می گذارد.

مدار شكل112 3- را ببنديد. نرم افزار را راه اندازی  ■
بگذاريد.  در حالت وصل  را  مدار  كليد  و سپس  كنيد 

آيا المپ روشن می شود؟ آيا آمپر متر عددی را نشان 
می دهد؟ 

فايل را ذخيره كنيد. ■

بررسیتاثیرهستهوفركانسدرمقاومت
القايیسلف

مدار شكل 113-3 را ببنديد. نرم افزار را راه اندازی  ■
كنيد. سپس كليد را وصل نمائيد. شدت جريان عبوری 
در  باشيد كه  داشته  توجه  يادداشت كنيد.  را  مدار  از 
اين حالت سلف روی 80 درصد قرار دارد و توان المپ 

10 وات است.

مدار در جريان اندازهگیری هنگام نكته: 
هم بگذاريد. AC حالت روی را AC،آمپرمتر
با را جريان مقدار بتوانید اينكه برای چنین
از بايدپس هرتغییردرمدارمشاهدهكنید،
هرتغییركمیصبركنیدتامیلیآمپرمترفعال

شود.
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ACشكل115-3-بررسیاثرتغییرمقدارسلفدرمداربامنبع

شكل114-3-بررسیعلتسرخشدنفیالمانالمپ

ACشكل116-3-سریكردنسلفهاوالمپدرمدار

شكل117-3-موازیكردنسلفهاباالمپ

ACشكل118-3-رفتارخازندرمدار

■  A اندوكتانس سلف را با فشار دادن بر روی كليد
اين  به طور لحظه ای تغيير دهيد. )كم و زياد كنيد(. 
عمل معادل به حركت درآوردن هسته داخل سلف است. 

با نگه داشتن كليد Shift و فشار دادن مرحله ای  ■
كليد A، مقدار سلف شروع به كاهش می كند. اين امر 
به منزله  بيرون آوردن هسته از داخل سلف است. اين 

مرحله را به طور كامل انجام دهيد.
با توجه به شكل 114-3، به چه دليل هنگام كاهش  ■

اندوكتانس، فيالمان المپ سرخ می شود؟

مدار شكل 117-3 را ببنديد. شدت جريان مدار را  ■
اندازه گيری كنيد و با مدار شكل   116-3 مقايسه نمائيد. 

فايل را ذخيره كنيد. ■
ACبررسیرفتارخازندرمدار

ازراه اندازی  ■ پس  ببنديد.  را   3-118 شكل  مدار 
نرم افزار، كليد j1 را وصل كنيد. به عملكرد مدار توجه 
نمائيد. نور المپ چه وضعيتی دارد؟ آيا با توجه به نور 
المپ جريان مدار متناسب با شكل موج ورودی تغيير 
و دشارژ  نظر می رسد كه خازن شارژ  به  آيا  می كند؟ 

می شود؟ 

فايل را ذخيره كنيد. ■
مدار شكل 115-3 را ببنديد. مدار را فعال كنيد.  ■

به  و  تغييردهيد  را  كليد  روی صفحه   A كليد    سپس 
روشنايي المپ توجه كنيد. آيا جريان مدار متغير است؟  

فايل را ذخيره كنيد. ■
سریوموازیكردنسلفها

راه اندازی  ■ از  و پس  ببنديد  را  مدار شكل 3-116 
مدار، فايل را ذخيره كنيد.

فايل را ذخيره كنيد. ■
طبق شكل 119-3 فركانس منبع را از 60Hz به  ■

500Hz افزايش دهيد. سپس مدار را راه اندازی كنيد 
و كليد j1   را وصل كنيد. 

مدار  ■ با  مقايسه  در  مدار  دراين  دليل  چه  به 
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شكل118-3 جريان افزايش يافته است و المپ روشن 
می شود؟ 

نرم افزار را فعال كنيد و كليد j1   را ببنديد. به نور المپ و جريان مدار توجه كنيد.  ■
كليدها را به ترتيب ببنديد و اثر آن ها را بر روي نور المپ بررسي كنيد، سپس فايل را ذخيره كنيد. ■

تشخیصديودونحوهباياسكردنآن:
■  Virtual ، ديود را از روی يكی از   نوارهای   قطعات

Diode و 3D Components   مطابق شكل 3-122 
بر روی صفحه  كار مجازی بياوريد.

فايل را ذخيره كنيد. ■

هنگامی كه خازن ها را به ترتيب از مدار خارج می كنيد،  ■
چه تاثيری روی جريان مدار و نور المپ می گذارد؟

فايل را ذخيره كنيد. ■
مدار شكل 121-3 را ببنديد. در اين مدار سه خازن  ■

برای  بسته ايم. هم چنين  موازی  به صورت  با المپ  را 
كنترل مدار با خازن يك كليد به صورت سری قرار دارد. 

شكل119-3-افزايشفركانسمدار

شكل121-3-اتصالسهخازنبهصورتموازیباالمپ

شكل120-3-بررسیعملكردخازنهابهصورتسریدرمدار

شكل122-3-قراردادنديودبررویمیزكارمجازی

نكتهمهم:بادوباركلیككردنرویكلیدمیتوانیدفرمانمربوطبهعملكردكلیدرابااستفادهاز
صفحهكلیدكامپیوترتغییردهید.دراينمداركلیدj1باSpace،كلیدj2،عدد)1(،كلیدj3باعدد

)2(وكلیدj4باعدد)3(عملمیكند.

نكته:درهرمرحلهكهتغییریدرمدارايجاد
فعال وسپس فعال غیر را میكنیدنرمافزار
آمپرمتر، تا كنید صبر كمی همچنین كنید.

جريانمداررانشاندهد.

سریوموازیكردنخازنها
مدار شكل 120-3 را ببنديد. در اين مدار سه خازن  ■

را به صورت سری با المپ بسته ايم و در دو سر هر خازن 
يك كليد به صورت موازی قرار داده ايم. 

دیود
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■  Components هم چنين می توانيد با استفاده از نوار
گروه قطعات ديود   مطابق شكل 123-3 ديود را روی 

ميز كار مجازی انتقال دهيد. 

نحوه   ■ مدار  اين  ببنديد.  را   3-124 شكل  مدار 
باياس كردن ديود را در باياس مستقيم نشان می دهد. 
مدار را راه اندازي كنيد. شدت جريان و ولتاژ را اندازه 

بگيريد.

 IF = .............. mA   VF = ............Volt
  مدار شكل 125-3 را ببنديد. اين مدار نحوه  باياس  ■

كردن ديود را در حالت معكوس نشان می دهد. جريان 
عبوری از مدار   و ولتاژ دو سر ديود را اندازه بگيريد.

 IR = .............. mA   VD = ............Volt
فايل را ذخيره كنيد. ■

مشاهدهمنحنیمشخصهديود
دستگاه  ■ از  ديود  مشخصه   منحنی  مشاهده   برای 

اسيلوسكوپ استفاده كنيد. 
مدار شكل 126-3 را روی صفحه  كار مجازی ببنديد. ■

فانكشن ژنراتور را روی فركانس HZ 100 و دامنه   ■
Vp-p 2 قرار دهيد و نرم افزار را فعال كنيد. 

دستگاه اسيلوسكوپ را راه اندازی كنيد و تنظيم های  ■
زير را انجام دهيد. 

شكل125-3-مدارباياسمعكوسديودشكل123-3-قراردادنديودرویصفحهكارمجازی

شكل126-3-مدارنمايشمنحنیمشخصهولتآمپرديود

شكل124-3-مدارباياسمستقیمديود

CHA : Volt/Div = 1 V/ Div

CHB : Volt/ Div =500 mV/Div     

Time/Div = 10 ms/Div 
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اسيلوسكوپ  ■ روی  بايد  كنيد.  راه اندازی  را  مدار 
شكل  در  شود.  داده  نمايش  ديود  آمپر  ولت  منحنی 

127-3 منحنی را مشاهده می كنيد. 

  مقادير ولتاژ موافق و ولتاژ مخالف دو سر ديود را از  ■
روی منحنی مشخصه ديود اندازه بگيريد و يادداشت كنيد.

با توجه به ولتاژهای اندازه گيری شده، ديود از نوع  ■
سيليسيومی است يا ژرمانيومی؟ 

دستگاه  ■ از  ديود  مشخصه   منحنی  مشاهده   برای 
استفاده  می توانيد  نيز   IV-Analyzer )منحنی نگار( 
كنيد. اين دستگاه را از نوار ابزار )Instruments(   بر روی 
صفحه  كار بياوريد. شكل 129-3 دستگاه منحنی نگار يا 

تحليل گر ولت آمپررا نشان می دهد.

  مطابق مدار شكل 128-3 جهت ديود را بر عكس  ■
كنيد و منحنی مشخصه را مالحظه نمائيد. 

برای مشاهده  منحنی مشخصه  ولت آمپر ديود ابتدا  ■
بايد در كادر Components   روی دستگاه گزينه  ديود 
را انتخاب كنيد. سپس پايه آند ديود را به پايانه  P و پايه  
كاتد را به پايانه  N اتصال دهيد. در نهايت اتصال زمين 
را به پايانه ای كه در كنار پايانه  N قرار دارد متصل كنيد. 

شكل  ■ مطابق  را  مدار  و  دهيد  انجام  را  تنظيم ها 
130-3 راه اندازی كنيد. برای سفيد شدن رنگ زمينه  

دستگاه دكمه  Reverse را فعال كنيد. 

شكل127-3-منحنیمشخصهديوددرباياسموافقومخالف

شكل129-3-دستگاهتحلیلگرولتآمپر

شكل128-3-معكوسكردنديود

ديود مشخصه منحنی مشاهده برای توجه:
دكمهB/AودكمهInvertكانالBرادردستگاه

اسیلوسكوپفعالكنید.

VR = … Volt  V F = … Volt 
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در  ■ ديود  مشخصه  منحنی   ،3-131 شكل  مطابق 
باياس معكوس را رسم كنيد..

مشاهدهانواعديود:
انواع ديود را با استفاده از نوارهای شكل 132- 3  ■

می توانيد بر روی صفحه كار مجازی بياوريد. 

فايل را ذخيره كنيد. ■

مشاهده  ■  3  -133 شكل  در  را  ديود  نمونه  چند 
می كنيد. شما نيز با انتخاب ديودهای مختلف اين تجربه 
را انجام دهيد و آن قدر تكرار كنيد تا كاماًل مسلط شويد. 

شكل130-3-منحنیمشخصهديوددرباياسمستقیم

شكل132-3-قراردادنديودبااستفادهازنوارهاینرمافزار

شكل133-3-انواعديوددرنرمافزار

شكل131-3-منحنیمشخصهديوددرباياسمعكوس
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آيا  ■ 3D Components مراجعه كنيد.  به قسمت 
در اين قسمت ديودهايی وجود دارد كه بتوانيد آن ها را 

روی صفحه  كار بياوريد؟ 
با استفاده از انواع نمادهاي گرافيكي   انواع ديودها  ■

را     ذخيره كنيد.
فايل هارا ذخيره كنيد.    ■

ديودزنروآزمايشمربوطه:
ولتاژ دو سر ديود زنر در باياس معكوس مقدار ثابتی  ■

دارد.   مدار شكل 134-3 را با استفاده از ديود زنر ببنديد. 
به مقدار ولتاژ ديود زنر توجه كنيد.

LED   در مدار شكل 135- 3  ■ ديودهای  تغيير  با 
روشن شدن آن را در رنگ های مختلف تجربه كنيد. 

مدار شكل 135- 3 را با استفاده از LED در نوار  ■
  3DComponents   ببنديد. 

فايل را ذخيره كنيد. ■
يكی از كاربردهای ديود   LED   استفاده از آن در نمايش  ■

اعداد در هفت قطعه ای )Seven Segment 7S( است. 
شكل  مسير  مطابق  قطعات  نوار  از  را  قطعه ای  هفت 

136-3 به روی ميز كار مجازی بيآوريد. 
      Indicator  Hex Display  Component

اگر ولتاژ منبع تغذيه را تغيير دهيد باز هم ولت متر  ■
همان ولتاژ را نشان خواهد داد، در مدار شكل 3-134 
تغيير  از  زنر پس  را در دو سر ديود  ولتاژ  بودن  ثابت 
را  تغيير  مراحل  می كنيد.  مشاهده  تغذيه  منبع  ولتاژ 

تكرار كنيد.
فايل ها را ذخيره كنيد.    ■

ديودLEDومدارهایآن:
را  ■ نرم افزار  و  ببنديد  را   3  -135 شكل  مدار 

راه اندازی كنيد در اين حالت بايد ديود LED روشن 
شود. 

شكل134-3-اندازهگیریولتاژديودزنردرباياسمعكوس

شكل136-3-قراردادن7Sبررویصفحهكار

LED  شكل135-3-مدارآزمايشديود
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با استفاده از نوار قطعات دو نوع 7S مختلف را مطابق  ■
. با توجه به  شكل 138-3 برروی صفحه  كار بياوريد 

شكل چه تفاوتی بين آن ها مشاهده می كنيد؟   

قطعه 7S در رنگ های مختلف را به روی صفحه كار  ■
بياوريد و انواع آن را مشاهده كنيد.   

برای نمايش دو رقم می توانيد از 7S     دورقمی استفاده  ■
كنيد. در شكل 137- 3 اين     7S را مشاهده می كنيد. 

در شكل 139-3 ارقام صفر تا نه را كه با استفاده  ■
از مدار شمارنده روشن شده است مشاهده می كنيد. 

■  Bargraph يكی ديگر از انواع چندقطعه ای  ها بارگراف
است. بارگراف ها معموالً دارای تعدادی   LED هستند 
كه در كنار هم قرار دارند و با اعمال ولتاژ به آن ها با 
توجه به ميزان ولتاژ ورودی LEDها روشن می شوند، 
در شكل 140-3 يك نمونه بارگراف موجود در نرم افزار 

را مالحظه می كنيد. 

با  ■ كه  دارد  ديود   10 نرم افزار  در  موجود  بارگراف 
افزايش ولتاژ در پله های يك ولتی روشن می شود. مدار 
شكل 140-3 را ببنديد و ولتاژ را توسط پتانسيومتر به 
تدريج از يك ولت به 12 ولت افزايش دهيد. به نتايج به 

دست آمده توجه كنيد. 
فايل را ذخيره كنيد. ■

مدارهایيكسوسازنیمموجوتمامموج:
را  ■ نيم موج  يك سوكننده    3 -141 شكل  ر  مدا

دستگاه  روی  موج  مشاهده  شكل  برای  می دهد.  نشان 
 DC اسيلوسكوپ دو بار كليك كنيد. در اين حالت كليد

دستگاه اسيلوسكوپ بايد فعال باشد. 

شكل137-3-انتخاب  7Sدورقمی

7S  شكل139-3-نمايشاعداديكرقمیبااستفادهاز

شكل140-3-مداربارگراف

شكل138-3-دونوع  7Sموجوددرنرمافزار

توجه:درنرمافزارمولتیسیمبرایروشنشدن
هفتقطعهایبايدمدارراهاندازمربوطبهآنرا

به7Sوصلوكاملكرد.
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شكل142-3-مداريكسوسازنیمموجوشكلموجهایآنشكل141-3-مداروشكلموجيكسوسازنیمموج

باترانسفورماتور موج تمام يكسوساز مدار -3 -143 شكل
سروسط

و  ■ ورودی  موج های  شكل  زمان  هم  مشاهده   برای 
خروجی كانال A دستگاه اسيلوسكوپ را به ورودی منبع 
تغذيه و كانال B دستگاه اسيلوسكوپ را به خروجي مدار 
وصل كنيد. برای تفكيك رنگ شكل موج های ورودی 
و خروجی نمايش داده شده روی صفحه  اسيلوسكوپ 
رنگ سيم متصل شده به يكی از كانال ها را تغيير دهيد. 

برای مشاهده  هم زمان ورودی و خروجی، مدار شكل  ■
را به صورت شكل 142- 3 درآوريد. شكل   3 -141
موج های ورودی و خروجی را از نظر نوع شكل و مقدار 

دامنه با هم مقايسه كنيد.
فايل را ذخيره كنيد. ■

در مدار يك سوساز نيم موج مي توانيد از ترانسفورماتور  ■
نوار Virtual نيزاستفاده كنيد.

فايل را ذخيره كنيد.  ■
می توان  ■ روش  دو  از  موج  تمام  برای يك سو سازی 

و  ديود  دو  قراردادن  روش ها  از  يكی  كرد.  استفاده 
مدار  در  متقارن(  )سه سر  با سر وسط  ترانسفورماتور 

است. مدار شكل 143-3 را ببنديد. 
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شكل144-3-شكلموجهایيكسوسازتمامموج

شكل146-3-يكسوسازتمامموجباخازنصافی

شكل147-3-شكلموجيكسوسازتمامموجباخازنصافی

شكل145-3-مداريكسوسازتمامموجپل

در شكل 144-3 شكل موج های ورودی و خروجی  ■
را مشاهده می كنيد.

فايل را ذخيره كنيد.  ■
استفاده  ■ موج  تمام  يك سو سازی  برای  دوم  روش 

از ديود به صورت پل يا پل ديود است. پل ديود را از 
نوار Components   قسمت ديود انتخاب كنيد. مدار 
و  ورودی  موج های  شكل  و  ببنديد  را  شكل3-145 
موج های شكل  با شكل  را  آن ها  و  ببينيد  را  خروجی 

    144- 3 مقايسه كنيد.   

نيز مدار  ■ ترانسفورماتور  از  استفاده  با  آيا می توانيد 
يك سو ساز تمام موج پل ديود را ببنديد؟ تجربه كنيد. 

فايل را ذخيره كنيد.  ■
بستنمدارهایچندبرابركنندهولتاژ

بر  ■ عالوه  می توان  خازن  و  ديود  از  استفاده  با 
  يك سوسازی ولتاژ متناوب، مقادير ولتاژ خروجی را نيز 
را   3-148 شكل  برابركننده  دو  مدار  كرد.  برابر  چند 
ببنديد و ولتاژهای ورودی و خروجی را اندازه بگيريد.

خازن صافی را در مدار تمام موج پل ديود قرار دهيد  ■
و مدار را طبق شكل 146- 3 را ببنديد. 

شكل موج های ورودی و خروجی مدار بايد مشابه  ■
شكل   147-3 باشد. آن ها را مشاهده كنيد.     
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148-3-مداردوبرابركننده

شكل150-3-نحوهقراردادنترانزيستور

شكل151-3-انتخابترانزيستورازنوارقطعات شكل149-3-نحوهقراردادنترانزيستورازطريقنوارمجازی

ولتاژ  ■ و   C1 خازن  سر  دو  ولتاژ  بين  رابطه ای  چه 
خروجی مدار وجود دارد؟ 

فايل را ذخيره كنيد. ■

■  ،Virtual با استفاده از قسمت ترانزيستور در نوار
  می توانيد انواع ترانزيستور را بر روی صفحه  كار مجازی 
انواع  با  اين مرحله، تسلط و آشنايی  با تكرار  بياوريد. 

ترانزيستور ها را تجربه كنيد.
با استفاده از نوار Components Transistor نيز  ■

می توانيد مطابق شكل 150- 3 انواع ترانزيستور را بر 
روی صفحه  كاربياوريد. 

ر  ■ ا نو روی  بتدا  ا  ، ر نزيستو ا تر وردن  آ ی  برا
منوی تا  كنيد  Components   كليك  ت  قطعا
    Select a Component باز شود. در زبانه  Group نام 
ترانزيستور را مشاهده می كنيد. در منوی Family طبق 
 BJT_NPN Transistor،ا  گزينه های  شكل3-151 

و.... وجود دارد.

ترانزیستور
برای انجام آزمايش الزم است با استفاده از نرم افزار  ■

را تجربه  ترانزيستور و عالمت فنی آن  نحوه قرار دادن 
 Virtual كنيد. برای اين منظور ترانزيستور را از طريق نوار

مطابق شكل 149-3 بر روی صفحه كار بياوريد.
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شكل152-3-انتخابترانزيستورازنوعمجازی

شكل154-3-انواعترانزيستورباشمارهفنی

شكل153-3-انتخابترانزيستورباشمارهخاص

شكل155-3-نوعیباياسینگترانزيستور

ينه ■ گز روی   3  -152 شكل  بق  مطا گر  ا  
 ... _ TRANSISTORS كليك كنيد، ترانزيستورهای 

Virtual انتخاب می شود.

در صورتی كه طبق شكل 153- 3 روی گزينه های  ■
BJT_NPN يا BJT_PNP كليك كنيد، ترانزيستورها 
مانند شكل 153-3   با شماره  مشخص ظاهر خواهد شد. 

فايل را ذخيره كنيد. ■
نحوهباياسینگترانزيستور

برای اين كه ترانزيستور بتواند به عنوان تقويت كننده،  ■
سوئيچ و... عمل كند، بايد   ترانزيستور را از نظر dc تغذيه 
كنيم، اعمال ولتاژ به پايه های ترانزيستوررا باياسينگ 
  ترانزيستور می نامند. مدار شكل 155-3 نوعی باياسينگ 

ترانزيستور را نشان می دهد. 

انواع  ■ گرفتيد،  فرا  كه  روش هايی  از  استفاده  با 
با  تا  بياوريد،  كار  صفحه   روی  بر  را  نزيستور  ترا

ترانزيستورهای مختلف آشنا شويد. 
در  ■ كنيد،  Components   استفاده  نوار  از  اگر 

فهرست ترانزيستورها،   انواع ترانزيستور   با شماره  فنی آن 
  مشخص شده است. در اين حالت می توانيد با انتخاب 
نوع و شماره  مورد نظر، ترانزيستور را بر روی صفحه كار 
بياوريد. شكل 154-3 چند نوع ترانزيستور را با شماره  

فنی آن نشان می دهد. 
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شرط میشود، مشاهده كه همانطور نكته:
هدايتدرترانزيستورايناستكه:ديودبیس
امیتردرباياسموافقوديودبیسكلكتوردر

باياسمخالفقرارگیرد.

نكته:برایمشاهدهدامنهورودیحوزهكار  Volt/Divراكوچكترازخروجیتنظیمكردهايم.

مدارتقويتكنندهامیترمشترک
برای تقويت ولتاژ يا جريان يك سيگنال الكتريكی  ■

انواع  از  )يكی   DC ولتاژ  نظر  از  را  مدار  است  الزم 
باياسينگ( به طور صحيح تغذيه كنيم، پس از باياسينگ 
سيگنال  مدار،  ورودی  به  سيگنال  اعمال  با  می توانيم 
تقويت شده را از خروجی تقويت كننده دريافت كنيم. 

مدار شكل 156-3 يك نمونه از تقويت كننده  اميتر  ■
مشترك را نشان می دهد. مدار را ببنديد و شكل موج 

ورودی و خروجی را مشاهده كنيد.   

  دستگاه اسيلوسكوپ را به خروجی مدار وصل كنيد،  ■
)در اين حالت باری به مدار وصل نيست(. دامنه  سيگنال 
ورودی را آن قدر تغيير دهيد تا دامنه  سيگنال خروجی 

روی 5 ولت پيك تا پيك تنظيم شود.
فايل را ذخيره كنيد. ■

شكل156-3تقويتكنندهامیترمشترکوشكلموجهایآن

ORشكل158-3-مدارديودیگیت

ORشكل157-3-مدارديودیگیت

161-3   را  ■ شكل157-3   تا  منطقي  دروازه هاي 
ترسيم كنيد، سپس مدارها را راه اندازي كرده و فايل ها 

را دخيره كنيد.

دروازه های منطقی
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در نرم افزار مولتی سيم دستگاهی به نام ■
        Logic Converter   يا مبدل منطقی وجود دارد كه 
به  دهيد.  انجام  آن  با  را  مختلفی  عمليات  می توانيد 
عنوان مثال اگر   جدول صحت گيتی را بنويسيد، با فعال 
كردن يكی از دكمه ها ی اين دستگاه عبارت بولی گيت 
مورد نظر نوشته می شود و هم چنين می توانيد مداری 
را طراحی كنيد و جدول صحت و عبارت منطقی آن را 
مالحظه نمائيد. شكل   162-3 موقعيت دستگاه مبدل 

منطقی را در نرم افزار نشان   می دهد. 

صفحه   ■ روی  بر  را   Logic Converter دستگاه 
از  را  مدار  ورودی های  بياوريد.  مجازی  آزمايشگاه 
قسمت های A، B و .... انتخاب كنيد. اگر دو ورودی را 
برای ورودی ها  انتخاب كنيد، چهار سطر و دو ستون 
شكل می گيرد و به ترتيب اعداد صفر و يك منطقی را 
می دهد.  اختصاص  ورودی ها  به  باينری  اعداد  مطابق 
در اين جدول، ستون اول از سمت چپ شماره  سطر و 
ستون دوم در وسط مربوط به ورودی ها و ستون سوم 
از سمت چپ خروجی را نشان می  دهد. با كليك كردن 
بر روی عالمت سؤال در ستون خروجی جدول، يك بار 
عدد صفر و با كليك مجدد عدد يك به خروجی هر سطر 
اختصاص داده می شود. به اين ترتيب می توانيد خروجی 
 OR دل خواه خود را بنويسيد. به عنوان مثال برای گيت
به ترتيب اعداد باينری 0، 1، 1 و 1 را برای خروجی 
با فعال كردن دكمه    تعيين كنيد. 
      عبارت   بولی مربوط به جدول صحت بر روی كادر پايين 

صفحه نوشته می شود.
در شكل 163-3 كليدهای مربوط به تبديل را در  ■

دستگاه مبدل منطقی مشاهده می كنيد.

ORشكل159-3-مدارترانزيستوریگیت

ORشكل160-3-نحوهانتخابگیتمنطقی

شكل162-3-موقعیتدستگاهمبدلمنطقیدرنرمافزار

ORشكل161-3-مدارگیتمنطقی
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شكل163-3-كلیدهایمربوطبهدستگاهمبدلمنطقی

شكل165-3-مدارگیتORباسهورودی

جدول3-3-جدولصحتگیتORباسهورودی

شكل164-3-نحوهاستفادهازگیتORباسهورودی

دستگاه  ■ كه  می يابيم  در   3-163 شكل  به  توجه  با 
مبدل منطقی می تواند كاربردهای گسترده ای داشته باشد. 

)F(خروجیC كليدB كليدA كليد

000

100

010

110

001

101

011

111

مدار شكل 165-3 را ببنديد و با تغيير كليدهای  ■
ورودی جدول صحت3-3 را كامل نمائيد. 

نكتهمهم:بااستفادهازقسمتMisc Digitalمیتوانیدازانواعگیتها،باتعدادورودیدلخواه
)تا8ورودی(برایطراحیمداراستفادهكنید.

گيت منطقی OR با سه ورودی را از قسمت ■
  Misc Digital مطابق شكل 164-3 بر روی صفحه  

كار   نرم افزار بياوريد. 

با استفاده از قسمت Misc Digital     گيت های OR كه بيش از سه ورودی دارند را ببنديد و نتايج به دست  ■
آمده را بنويسيد.

از  ■ از قابليت های دستگاه مبدل منطقی، نوشتن عبارت منطقی گيت يا مدار منطقی است پس  يكی ديگر 
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شكل166-3-موقعیتدكمهتبديلجدولبهعبارتمنطقی

جدول4-3-جدولصحتگیتANDبادوورودی

شكل168-3-مدارديودیگیتANDدرحالتیكههردو

كلیدAوBوصلاست.

شكل167-3-موقعیتدكمهسادهكردنعبارتمنطقی

ANDشكل169-3-مدارگیت

با فعال كردن دكمه  simplify   شكل ساده   شده عبارت  ■
منطقی در كادر مربوطه ظاهر خواهد شد ، شكل 3-167. 

در مدار شكل 168-3 از ديود LED واقعی استفاده  ■
شده است.

كليدهای مدار شكل 168-3 را تغيير وضعيت دهيد  ■
و جدول صحت 4-3 را كامل كنيد.   

)F(خروجیB كليدA كليد
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را  ■  74F08D فنی  AND   به شماره   منطقی  گيت 
از قسمت گيت های منطقی TTL بر روی صفحه  كار 
آزمايشگاه مجازی بيآوريد. مدار شكل 169-3 را ببنديد. 
كليدهای مدار را مطابق جدول 5-3 تغيير وضعيت دهيد 

و رفتار مدار را ببينيد. 

ANDدروازهمنطقی
مدار شكل 168-3 را ببنديد. اين مدار مربوط به  ■

  دروازه منطقی ديودی گيت AND است. 

اين كه جدول مدار گيت را تكميل كرديد، دكمه  تبديل 
جدول به عبارت را فعال نمائيد. عبارت منطقی مربوط 
پايين صفحه  دستگاه ظاهر می شود.  به مدار در كادر 
شكل 166-3 موقعيت اين دكمه و كادر عبارت منطقی 

را نشان می دهد. 
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جدول5-3-جدولصحتگیتANDبادوورودی

NOTشكل171-3-مدارترانزيستوریگیت

NOTشكل172-3-مدارگیتمنطقی

NOTجدول7-3-جدولصحتگیت

شكل170-3-مدارگیتمنطقیANDباسهورودی

جدول6-3-جدولصحتگیتANDباسهورودی

)F(خروجیB كليدA كليد
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منطقی  ■ مبدل  دستگاه  از  استفاده  با  می توانيد  آيا 
جدول صحت گيت AND را بنويسيد و عبارت بولی 

اين گيت را مشاهده نمائيد؟ تمرين كنيد.
يك  ■ كه   74F11D منطقی  گيت  از  استفاده  با 

  دروازه ی منطقی AND با سه ورودی است، مداری را 
  مطابق شكل   170-3 ببنديد و جدول صحت 6-3 را 

كامل نمائيد. 

)F(خروجیA كليد
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NOTدروازهمنطقی
را  ■  3-171 شكل  مدار  ترانزيستور،  از  استفاده  با 

ببنديد و مدار را راه اندازی كنيد.

را  ■  74F04D فنی  شماره   به   NOT منطقی  گيت 
از قسمت گيت های منطقی TTL بر روی صفحه  كار 
آزمايشگاه مجازی بياوريد. مدار شكل 172-3 را ببنديد.

كليد مدار را مطابق جدول 7-3 تغيير دهيد و جدول  ■
را كامل كنيد. 

فايل ها را ذخيره كنيد.  ■



فصل 4

اجرای پروژه
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با توجه به آموخته های خود در فصل های اول تا سوم، در اين بخش تعدادی پروژه نقشه كشی و شبيه سازی  ■
رايانه ای مرتبط با الكترونيك را به اجرا در آوريد. در فرايند اجرا موارد زيررا رعايت كنيد.

جدول نقشه را ترسيم كنيد و مشخصات كامل، تاريخ، نسخه )ويرايش( و موارد ديگر را روی آن درج نمائيد. ■
نقشه داده  شده در هر پروژه را با استفاده از نرم افزار با مقياس مناسب ترسيم كنيد.توجه داشته باشيد كه نقشه  ■

ترسيمی شما بايد در صفحه A4 كه در آن نقشه را ترسيم كرده ايد جا بگيرد.
پس از ترسيم مدار در صورت امكان آن را راه اندازی كنيد و شبيه سازی آن را ببينيد. ■
پس از اتمام نقشه كشی و راه اندازی، فايل را با پسوند نرم افزاری و به صورت PDF يا Word ذخيره كنيد. ■
پس از اتمام نقشه كشی تمام پروژه ها، آن ها را در يك فايل Word يا PDF تجميع كنيد و فايل را به مربی  ■

خود ارائه دهيد.
پروژهشماره1:آشكارسازگاز

در مدار شكل IC1 4-1، آی سی مقايسه گر با شماره فنی µA 741 و IC2 ، آی سی رگوالتور با شماره فنی 7805  ■
و GS1 سنسور گاز  با شماره فنی TGS813   است.

در شكل 2-4 شكل ظاهری اين سنسور  وليست  ■
قطعات مدار آشكارساز گاز را مشاهده می كنيد. ولتاژ 
تغذيه مدار 9 ولت است. نقشه را با نمادهای استاندارد 
با دقت و چيدمان مناسب ترسيم  موجود در نرم افزار 
را  فايل  كنيد، سپس  شبيه سازی  امكان  در صورت  و 

ذخيره نمائيد.

شكلا-4-آشكارسازگاز

شكل2-4-سنسورگازولیستقطعاتمدار

فرایند اجرای پروژه
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شكل3-4-تقويتكنندهصوتی

شكل4-4مدارهشداردهندهآتشسوزی

پروژهشماره2:تقويتكنندهصوتی
اين  ■ است.  ترسيم شده  و  طراحی   LM386 آی سی  با  كه  است  تقويت  كننده صوتی  يك   4-3 مدار شكل 

تقويت كننده می تواند تا چند  صد ميلی وات توان موثر را به خروجی تحويل دهد. برای سيگنال های ضعيف مانند 
سيگنال خروجی ميكروفون، بايد يك تقويت كننده اوليه)Preamplifier( به ورودی اين مدار متصل نمود. نقشه 
مدار را با نمادهای استاندارد موجود در نرم افزار با دقت و چيدمان مناسب ترسيم و در صورت امكان شبيه سازی 

كنيد و در پايان فايل را ذخيره نمائيد.

پروژهشماره3:مدارهشداردهندهآتشسوزی
در مدار شكل 4-4 از آی سی 555 برای توليد صدای آژير استفاده شده است. سنسور حساس به حرارت در  ■

مدار، ترميستور NTC است. با گرم شدن NTC ترانزيستور فعال شده و فرمان الزم را به مولد فركانس آژير می  دهد 
و آن را فعال می كند. نقشه مدار را با نمادهای استاندارد موجود در نرم افزار با دقت و چيدمان مناسب ترسيم و 

در صورت امكان شبيه سازی كنيد و در پايان فايل را ذخيره نمائيد.
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شكل5-4-كلیدفرمانبانور

شكل6-4-تابلوروان

پروژهشماره4:كلیدفرمانبانور
مدار شكل 5-4 كليد فرمان با نور است كه در آن از آی سی µA 741 استفاده شده است. اين مدار به طور اتوماتيك  ■

با روشنايی يا تاريكی تحريك شده و به رله فرمان قطع و وصل می دهد. نقشه مدار را با نمادهای استاندارد موجود 
در نرم افزار با دقت و چيدمان مناسب ترسيم و در صورت امكان شبيه سازی كنيد و در پايان فايل را ذخيره نمائيد.

پروژهشماره5:تابلوروانباكلیدچندحالتهچرخشی
■  Space با كليد S1 7  و كليد چند حالته استفاده شده است.كليد -Segment در مدار شكل 6-4 از 4 عدد

فعال می شود و حرف ظاهرشده روی نمايش گر را جابجا می كند. اگر كليد Space به صورت فشرده نگه داشته 
شود، مدار به صورت تابلو روان كار  می كند. نقشه مدار را با نمادهای استاندارد موجود در نرم افزار با دقت و چيدمان 

مناسب ترسيم و در صورت امكان شبيه سازی كنيد و در پايان فايل را ذخيره نمائيد.
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شكل7-4-شمارندهدورقمی

پروژهشماره6:مدارشمارنده
در مدار شكل 7-4 از دو  آی سی با شماره فنی 7493 استفاده شده است. مدار يك شمارنده دو رقمی است كه  ■

از صفر تا 99 را شمارش می كند. مبدل اعداد دودويی به نمايشگر، آی سی 7447 و مولد پالس، آی سی با شماره 
555 است. نقشه مدار را با نمادهای استاندارد موجود در نرم افزار با دقت و چيدمان مناسب ترسيم و اشكاالت آن 

را برطرف نمائيد. در صورت امكان شبيه سازی كنيد و در پايان فايل را ذخيره نمائيد.
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پروژهشماره7:آژيرنوری
در مدار آژير شكل 8-4  از آی سی µA 741 و 4001 استفاده شده است. اين مدار می تواند صدای هشدار  ■

آژير را توليد كند. نقشه مدار را با نمادهای استاندارد موجود در نرم افزار با دقت و چيدمان مناسب ترسيم و در 
صورت امكان شبيه سازی كنيد و در پايان فايل را ذخيره نمائيد.

پوشه)File(نهايیمدارهایاجراشده
تمام نقشه های ترسيم شده در طول سال را در يك پوشه رايانه ای )فايل( تجميع كنيد و به صورت يك مجموعه  ■

استاندارد تحويل هنرآموز خود نمائيد. 

شكل8-4-مدارآژير



فصل 5

کنترل کیفیت



182

نقشهکشیفنيرایانهای

چراكنترلكیفیتمهماست؟
و  مشتری  توافق  مورد  كه  محصول  يك  ويژ گی های 
توليد كننده است و منجر به رضايت مشتری می شود 
جنس،  می تواند  ويژه گی ها  اين  می گويند.  راكيفيت 
اندازه، چگونگی كار، خواص فيزيكی، خواص شيميايی، 
خواص مكانيكی و ويژگی های هنری باشد. به عبارت 
ديگر بايد از يك نوع استاندارد تعريف شده تبعيت كند. 
برای تحويل محصول به مشتری الزم است ابتدا كيفيت 
آن را كنترل كنيم سپس محصول را به مشتری تحويل 
دهيم. اگر محصولی از نظركميت و كيفيت با نياز مشتری 
منطبق باشد آن محصول مورد تائيد است. اگر محصولی 
با نيازهای مشتری منطبق نبوده و كيفيت الزم را نداشته 
با  محصول  توليد  برای  لذا  نيست.  تاييد  مورد   باشد، 

كيفيت، بايد كيفيت محصول را اندازه بگيريم.هم چنين 
برای اندازه گيری بايد وسيله اندازه گيری مطمئن، درست 
و دقيق باشد. مفهوم اين جمله آن است كه در علوم 
فنی و مهندسی كيفيت را نيز با اندازه و اعداد و ارقام 
می سنجند، نه صرفاً با ديد چشمی و سليقه ای، بنابر اين 
برای رسيدن به يك محصول كيفی الزم است ابزارهای 
مناسب فراهم و فرآيندهای دقيق برای كنترل به اجرا 
در آيد . در شكل 1-5 نمودار نيازهای مرتبط با كنترل 

كيفيت را مالحظه می كنيد.
مفاهیموواژهها

كنترل)Control(: به معنی وارسی، نظارت، رسيدگی 
و مميزی برای اطمينان از صحت انجام يك فرايند كار، 

محصول يا خدمات است.

كیفیت)Quality(: به معنی ويژ  گی های يك فرايند، 
خواسته های  كه  گونه ای  به  است  خدمت  يا  فرآورده 
در  نمايد.  برآورده  قبولی  قابل  سطح  در  را  مشتری 
قابل  و  عينی  ارزش  نوعی  دارای  كيفيت  صورت  اين 
اندازه گيری و سنجش است. سطح اين ارزش بر اساس 
می شود.  مشخص  عرضه كننده  و  مشتری  بين  توافق 
كيفيت بايد مجموعه خواسته ها و استانداردهای مورد 
نظر مشتری را برآورده نمايد. لذا توجه به كيفيت سبب 

جلب  و  می شود  خدمات  يا  دائمی كاال  بهبود  و  ارتقاء 
اعتماد مشتری را فراهم می نمايد.

كنترلكیفیتمبتنیبرآمار
در كنترل كيفيت آماری، سعی بر اين است كه ضايعات 
توليد تا حد امكان كاهش يابد. چنانچه مديری بخواهد 
كنترل كيفيت را اجرا كند بايد آمار بگيرد. برای مثال 
تعيين نمايد كه آيا ضايعات كارخانه يا كارگاه نسبت به 
روز قبل افزايش يا كاهش يافته است؟ سپس بايد اين 

شكل1-5-نمودارنیازهایمرتبطباكنترلكیفیت

کنترل کیفیت

وسیلهاندازهگیری
مناسب

اندازهگیری
مناسب

كنترلكیفیت
مناسب

محصول
باكیفیت
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آمار را به صورت نمودار در آورد و بعد از تجزيه و تحليل 
نمودارها، ريشه نقايص را بيابد. به اين ترتيب با كنترل 
كيفيت آماری می توان كنترل موثر بر توليد داشت و 

بهره وری را افزايش داد.
عواملتاثیرگذاردركیفیت

تعيين  عامل  سه  با  ارتباط  در  محصول  يك  كيفيت 
می شود.

در  كيفيت   -3 انطباق  كيفيت   -2 كيفيت طرح   -1  
عملكرد

الف-كیفیتطرح: محصوالتی كه برای يك كار مشابه 
طراحی می شوند معموالً تفاوت  هايی با هم دارند. مثاًل 
در طراحی منبع تغذيه يك دستگاه، عوامل تاثيرگذاری 
مانند دما و تغييرات آن، رطوبت، تولرانس قطعات را در 
با  اين عوامل منجر به توليد محصولی  نظر می گيرند. 
استهالك كم تر و عمر طوالنی تر می شود. عدم توجه به 
اين عوامل سبب توليد محصولی با عمر و دوام كوتاه تر 

می شود.
ب-كیفیتانطباق: ميزان انطباق مشخصات محصول 
با مشخصات استاندارد يا مشخصات درخواستی از طرف 
مشتری است. مثاًل مشتری خواهان ساخت آمپلی فايری 
ناچيز  تلفاتی  پارازيت كم و توان  با توان موثر معين و 
است. چنانچه محصول توليد شده با در خواست مشتری 
تطابق داشته باشد از كيفيت انطباق بااليی برخوردار است.

پ-كیفیتعملكرد: تابعی از كيفيت طرح و كيفيت 
انطباق است. در صورت ضعيف بودن كيفيت طرح يا عدم 
تطابق با مشخصات مورد نظر مشتری يا استانداردهای 

تعريف شده، كيفيت عملكرد نيز پايين می آيد.
اهدافكنترلكیفیت

كنترل كيفيت اهداف گسترده ای را پوشش می دهد كه 
مهم ترين آن به شرح زير است.

 حفظ استاندارد های تعريف شده
 كشف و اصالح انحراف از فرايند اجرای كار
  واحدهای و  مستقل  واحدهای  كارايی  از  ارزيابی 

به هم پيوسته
  ،ارزيابی از كارايی افراد شامل مديران، مهندسين

تكنسين ها، كارگران و عوامل پشتيبانی
فعالیتهایكنترلكیفیت

در تمام فرايند اجرای  در تمام مراحل زندگی و تقريباً 
يا  كيفيت  كنترل  با  نوعی  به  ما  همه  جاری،  كارهای 
Quality Control و خالصه آن QC سروكار داريم.برای 
مثال وقتی می خواهيم ميوه بخريم به كيفيت آن توجه 
می كنيم. مثأل به تازه بودن، يك دست بودن، رسيده بودن 
و سالم بودن ميوه اهميت می دهيم. يا وقتی می خواهيم 
پارچه يا پيراهن بخريم، نوع پارچه را از نظر كيفيت كنترل 
می كنيم. حتی برای انتخاب رستوران جهت صرف غذا نيز 
از QC بهره می بريم. مثاًل در شهری كه ناآشنا هستيم 
از افرادی می پرسيم كدام رستوران غذای بهتری دارد يا 
كدام رستوران بهداشتی تر است يا غذای خوب با قيمت 
مناسب می دهد. بنابراين بازه كنترل كيفيت آنقدر وسيع 
است كه تقريبأ تمام فعاليت ها را پوشش می دهد. در تمام 
صنايع مختلف از جمله صنعت الكترونيك ، فعاليت های 
كنترل كيفيت را می توان در 5 بازه زير دسته بندی نمود.

كنترلكیفیتنقشهوطرح ■
در اين فرايند، نقشه ترسيم شده از نظر صحت، چيدمان، 
قابل اجرايی بودن و موارد ديگر كنترل كيفی می شود. 
به كنترل كيفيت نقشه و  اين بخش كتاب اختصاص 
و  فرايند  كيفيت  كنترل  دارد.  الكترونيكی  طرح های 

محصول در زمان مناسب ارائه خواهد شد.
كنترلكیفیتموادوابزار ■

می شود  استفاده  توليد  فرايند  در  كه  ابزاری  و  مواد 
نظر  برای كار مورد  تا  نظر كيفی كنترل  شود  از  بايد 
بُرد ها  قابل استفاده باشد. مثاًل اگر می خواهيم برروی 
و دستگاه های الكترونيكی كار كنيم بايد از سيم چين 
ظريف مينياتوری با نماد استاندارد حك شده روی آن 
بخواهيم عمل  استفاده كنيم. همچنين درصورتی كه 
لحيم كاری را روی بُردانجام دهيم بايداز لحيم با درصد 

مناسب قلع و سرب استفاده كنيم.
كنترلكیفیتتجهیزاتودستگاهها ■

ابزار مورد استفاده در صنايع الكترونيك بايد استاندارد 
وكاليبره  باشد و از نظر حوزه اندازه گيری ، دارای دقت 
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مناسب برای اجرای كار مورد نظر باشد.
مثأل هويه انتخابی برای لحيم كاری ترانزيستور يا آی سی 
)IC( بايد دارای وات مناسب برای قطعه مورد لحيم كاری 
بايد  الكترونيكی  دستگاه های  و  تجهيزات  تمام  باشد. 

دارای نشان استاندارد ملی يا بين المللی باشند.
كنترلكیفیتفراينداجرایكار ■

تعريف شده  استانداردهای  از  بايد  كار  اجرای  فرايند 
همان  استانداردها،  با  فرايند  اين  انطباق  كند.  تبعيت 
كنترل كيفيت است. گاهی در تعاريف اين نوع كنترل 
 QA يا   )Quality Assurance( كيفيت  تضمين  را 
می نامند. برای مثال اگر قرار است فيبر مدار چاپی به 
 QC مدت 5 دقيقه در كوره حرارت ببيند، در فرايند
يا QA بررسی می كنند كه آيا اين مرحله درست اجرا 
به طور  كه  افرادی  آيا  همچنين  خير؟  يا  است  شده 
مداوم با گازهای سمی  مانند بخار لحيم سروكار دارند، 
آيا از ماسك و عينك استفاده می كنند يا خير؟ كنترل 
صورت  به  فعاليت  نوع  اساس  بر  كار،  فرايند  كيفيت 
و  نصب  فرايند  برای  مثاًل  می شود.  تدوين  اختصاصی 
بردهای  مونتاژ  يا  الكترونيكی  دستگاه های  راه اندازی 
الكترونيكی، فرايند خاص QC برای هر فعاليت تعريف 
فرايند می تواند شامل  اين  راه اندازی  می شود. نصب و 
مكان صحيح نصب، سيم       كشی و كابل كشی استاندارد، 
نصب سخت افزارها، نصب نرم افزارها، صحيح نصب كردن 

سوكت ها و كابل های اتصال باشد.
كنترلكیفیتمحصول ■

تعريف شده  استاندارد های  با  بايد  خروجی  محصول 
انطباق داشته باشد. مثاًل اگر ميزان توان خروجی يك 
دستگاه تقويت كننده صوتی پس از توليد و نهايی شدن 
محصول  كيفيت  كنترل  در  باشد،  موثر  وات   10 بايد 
با اين توانايی  بررسی می كنند آيا محصول توليد شده 

انطباق دارد يا خير؟ 
 ،)Ergonomy( شكل ظاهری، زيبايی، سازگاربودن با بدن
كارآئی و بسياری از موارد ديگر از شاخص ها و معيار های 

سنجش كنترل كيفيت محصول است.
اگر فعاليت های كنترل كيفيت انجام  نگيرد، منجر به توليد 
كاالی بی كيفيت می شود. عوامل توليد كاالی بی  كيفيت 
كاليبره  طراحی،  در  ضعف  انسانی،  خطاهای  می تواند 
 نبودن تجهيزات، سوءمديريت، عدم برنامه ريزی مناسب و 
بها  ندادن به فرايند كنترل كيفيت باشد. كاالی بی كيفيت 
عوارضی دارد كه برخی از اين عوارض به شرح زير است:

 ادعای خسارت
 برگشت محصول توليد  شده
 تحميل هزينه های اضافی اصالحی و پيشگيرانه
  دوباره كاری
 سلب اعتماد مشتری

كنترلكیفیتدرنقشههایالكترونیكی
برای طراحی يك مدار الكترونيكی الزم است طراح ابتدا 
يك نقشه دستی كه اسكچ )Sketch( ناميده می شود 
را ترسيم نمايد. شكل 2-5 و 3-5 دو نمونه اسكچ را 
نشان می دهد. قطعات در مدار اسكچ می تواند دو بعدی 
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يا سه بعدی باشد. 

شكل2-5-مداراسكچباقطعاتسهبعدی

شكل3-5-مداراسكچباقطعاتدوبعدی
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از  استفاده  با  را  دستی  طرح  نقشه               كش،  يا   رسام 
الكترونيكی  نقشه  به  تبديل  نقشه كشی،  نرم افزارهای 

استاندارد می نمايد. در شكل 4-5 و 5-5 دو نمونه نقشه 
استاندارد را مالحظه می كنيد.

شكل4-5-مدارتقويتكننده

شكل5-5-مدارتقويتكننده
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الكترونيكی  قطعات  نمادهای  و  نقشه  ترسيم  برای 
استانداردهای متفاوتی وجود دارد كه متداول ترين آن ها 

استاندارد IEC است. 
استاندارد های  از  يكی  با  ترسيم شده  نقشه  است  الزم 
بين المللی، ملی يا محلی تطبيق داشته باشد. از اين رو 
استاندارد  بعد  از  ترسيم شده  نقشه های  دارد،  ضرورت 

بودن كنترل  شوند.
در يك نقشه استاندارد بايد موارد متعددی مورد توجه 
قرار گيرد. برخی خطاهای متداول كه در ترسيم نقشه 

ممكن است رخ   دهد به شرح زير است:
1- ترسيم  نكردن اتصال زمين در نقشه مدار

2- اتصال ناصحيح دستگاه به مدار )مثاًل اتصال ورودی 
اصلی به زمين و اتصال زمين دستگاه به ورودی مدار(

بار به مدار  يا  3- متصل نكردن اتصال زمين دستگاه 
)مثاًل يك سمت بلندگو به زمين وصل نيست(

4- عدم رعايت اتصال صحيح قطبين )پاُلريته( دستگاه 
اندازه گيری به مدار )مثاًل رعايت نكردن اتصال صحيح 
مثبت )+( و منفی )–( آمپرمتر با توجه به جهت جريان 

عبوری از مدار(
5- ترسيم  نكردن خطوط تغذيه مدار

6- اشتباه در مقادير كمی قطعات )مثاًل مقاومت 10 
كيلو اهم به جای 10 اهم(

7- اشتباه در قراردادن جهت صحيح قطعه )مثاًل آند-
كاتد ديود(

8- اشتباه در قرار دادن نوع ترانزيستور)NPN بجای 
)PNP

9- اتصال ناصحيح تغذيه به مدار)مثاًل Vcc + با پاُلريته 
ناصحيح به مدار وصل شود( 

10- متصل نكردن خطوط از كوتاه ترين فاصله
11- متصل نكردن برخی خطوط ارتباطی

12- ترسيم  نكردن و قرار ندادن برخی از قطعات در مدار
13- جايگزينی اشتباه قطعات )مثاًل مقاومت به جای 

سيم پيچ( 
14- تعيين نكردن ورودی و خروجی مدار )در صورتی كه 

مدار ورودی و خروجی دارد(
15- رعايت نكردن ضخامت خطوط در نقشه هايی كه 

دارای خطوط با ضخامت متفاوت هستند.
16- درج نكردن مقادير قطعات در نقشه هايی كه بايد 

قطعات مقدار داشته باشند.
در   )R2 يا   C1 )مثاًل  قطعه  شماره  نكردن  درج   -17

نقشه هايی كه بايد قطعات شماره داشته  باشند.
18- چيدمان نامتوازن قطعات يا ترسيم نامتقارن نقشه 
)مثاًل تجمع قطعات در يك سمت و كمبود قطعات در 

سمت ديگر(
)مثاًل  قطعات  چيدمان  در  نظم  نكردن  رعايت   -19
عمودی  مدار  در  ولی  گيرد  قرار  افقی  بايد  مقاومتی 

قرارداده  شده است( 
20- رعايت نكردن ابعاد نقشه متناسب با تعداد قطعات 
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شكل6-5-مدارمنبعتغذيه

شكل7-5-مدارترسیمشدهبادست

2-با استفاده از اسكچ شكل 7-5  نقشه استاندارد الكترونيكی مدار را رسم كنيد. 

از  استفاده  با  مدار  اوليه  عملكرد  صحت  معموالً 
از  قبل  ديگر  عبارت  به  می شود.  انجام  شبيه سازی  

اجرای نمونه سازی، الزم است با استفاده از نرم افزار های 
دريافت  از  پس  شود.  شبيه سازی  مدار  شبيه سازی، 

)مثاًل نقشه ای با 5 قطعه را در ابعاد وسيع يا قطعات زيادی را در ابعاد كوچك ترسيم كند(
)data bus 21- رعايت نكردن فواصل خطوط ارتباطی و فواصل بين قطعات )مثاًل در رسم خطوط

22- انتخاب غيراستاندارد قلم و ابعاد نماد های قطعات
23- انتخاب رنگ نامناسب برای خطوط و المان ها 

24-درج نكردن جدول يا عدم تكميل عناوين موجود در آن 
كارعملی1:

1-اسكچ نقشه الكترونيكی شكل 6-5 را با دست رسم كنيد.
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جدول1-5فهرستوارسی)چكلیست(كنترلكیفیت)QC(نقشههایاسكچ

صحيح از عملكرد مدار در فرايند شبيه سازی، اقدام به نمونه سازی می نمايند. 
چگونگیاجرایQCدرنقشههایالكترونیكی

برای تاييد يك نقشه الكترونيكی معموالً اجرای QC  با ابزار های مختلف انجام می گيرد. يكی از ابزارها، استفاده 
از چك ليست )فهرست وارسی( است.

معموالً چك ليست بر اساس اهميت و نياز شكل می گيرد.
چكلیستQC برایاسكچ:

جدول شماره 1-5 يك نمونه ای از فهرست وارسی )چك ليست( مربوط به QC اسكچ را نشان می دهد. 

 QC نام  و نام خانوادگی مسئول
.......................................................................................

خيربلیعنوانرديف

نام طرح دارد1

جدول اطالعات كامل است2

نقشه خوانا است3

اتصال ها كامل است4

امضاء طرح دارد5

تاريخ ترسيم دارد6

نمادها به طور صحيح رسم شده است7

قطب های تغذيه صحيح رسم  شده است 8

نقشه دارای ابعاد مناسب است9

نام و امضاء نقشه كش وجود دارد10

نقشه فايل رايانه ای دارد11

توضيحات:

قابل قبول    □      مردود    □       امضاء
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شكل8-5-نقشهدستیمدار

چكلیستQCبراینقشهالكترونیكی:
در جدول شماره 2-5 فهرست وارسی )چك ليست( كنترل كيفيت نقشه های الكترونيكی را مشاهده می كنيد.

 QC نام  و نام خانوادگی مسئول
.......................................................................................

خیربلیعنوانرديف

جدول اطالعات دارد1
جدول اطالعات كامل است2
سيم اتصال زمين )سيم مشترك( رسم شده است3
ولتاژها صحيح وصل شده اند4
نماد قطعات صحيح رسم شده اند5
تقارن و توازن در نقشه رعايت شده است6

)QC(كنترلكیفیت)جدول2-5فهرستوارسی)چكلیست
نقشههایالكترونیكی

كارعملی2:
با استفاده از چك ليست شماره 1-5، اسكچ شكل 8-5 را QC كنيد.
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QCشكل9-5-نقشهالكترونیكیبرایاجرای

خیربلیعنوانرديف

خطوط ارتباطی اتصال كامل دارد7
ورودی ها و خروجی ها مشخص شده است8
مقادير روی قطعات درج شده است9
شماره روی قطعات درج شده است10
نقشه دارای ابعاد مناسب است11
فواصل خطوط ارتباطی رعايت شده است12
نام و امضاء نقشه كش وجود دارد13
نقشه فايل رايانه ای دارد14

توضيحات:

قابل قبول    □      مردود    □       امضاء
كارعملی3:

با استفاده از چك ليست شماره2-5 ، نقشه الكترونيكی شكل 9-5 را QC كنيد و نظر خود را بنويسيد. 
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