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بخش سوم (الکترونیک)
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آموزش نرمافزارهای شبیهسازی الکترونیکی

نصب نرمافزار:

امروزه با پيشرفت علم و فناوري و ظهور نرمافزارهاي

در اين بخش ميخواهيم شما را با نسخههای مختلف از

مختلف ،بسياري از كاربردها به سوي شبيهسازي هدايت

نرمافزارهای شبیهسازی الکترونیکی آشنا کنیم.

به كمك كاربران آمده است و بسياري از متخصصين

را در داخل درايو كامپيوتر قرار دهيد .متناسب با سرعت

شدهاند .نرمافزارهاي گوناگوني براي طراحي و آموزش

براي سرعت دادن به كار خود و كيفيتبخشي آن ،از

براي نصب هر نرمافزاری باید ابتدا  CDمربوط به نرمافزار
كامپيوتر خود بايد كمي صبر كنيد تا  CDيا DVD

اين نوع نرمافزارها استفاده ميكنند .اما الزمه ادامه

باز شود و منوي اصلي روي صفحه بيايد .در صورتيكه

روزرساني ،عالوه بر حل مشكالت موجود در نسخههاي

نباشد ميتوانيد از طريق منوي اصلي ،my computer

حيات هر نرمافزاري به روزرساني آن است .در فرآيند به

قديمي ،كاربردهاي جديدي نيز به آن اضافه ميشود.

لوح فشرده شما به صورت خود راهانداز ()Auto Run

لوح فشرده مورد نظر در نرمافزار را باز كنيد .پس از باز

شكل  - 3-1منوي اصلي نرمافزار

شدن منوی نرمافزار با توجه به نوع نرمافزار شکلهای

 3-1ظاهر میشوند.

فرآیند نصب هر نرمافزاری معموالً توسط کارخانه
سازنده ارائه میشود و در فایل  read meیا به صورت

یک فایل تصویری در اختیار کاربر قرار میگیرد .برای

نصب نرمافزار الزم است به این فایلها مراجعه کنید.

شكل  -3-2پذيرش مقررات
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قبل از نصب به امکانات کامپیوتری مورد نیاز برای نصب

 7ادامه یافت .پس از آن نام این نرمافزار به صورت

رایانه خود را ارتقاء دهید.
■ ■معموالً در هر نرمافزار برای فرآیند نصب ،مقررات

 Multi Simulationبه معنی شبیهسازهای چندگانه

است .اولین نسخه ،شماره  7بود که در ادامه  EWBقرار

انگليسي تسلط داريد يك بار مقررات را بخوانید

شماره  13 ،11 ،10 ،9و  ۱۴آن نیز در بازار وجود دارد.

و راهاندازی این نرمافزار توجه کنید و در صورت نیاز

و قوانين نرمافزار بيان ميشود .در صورتيكه به زبان
و با دوستان خود در باره آن بحث کنید .سپس

گزینه  I accept the .....را انتخاب کنید و فرآیند را
ادامه دهید.

راهاندازي و كار با نرمافزار

 Multisimتغییر یافت .مولتیسیم مخفف کلمات

گرفت ،سپس نسخه شماره  8آن تهیه گردید .نسخههای
■ ■از آنجا که نرمافزار مولتیسیم در هنرستانهای
ایران تقریباً بومی شده و همه آن را میشناسند ،توصیه

میکنیم از این نرمافزار استفاده کنید .در هر صورت

استفاده از سایر نرمافزارها منعی ندارد .الزم است

■ ■راهاندازي و كار با نرمافزارها كام ً
ال با هم تشابه دارد.

نرمافزاری انتخاب شود که اهداف آموزشی ترسیم و

در این قسمت میخواهیم کار با یکی از نسخههای

■ ■فرآیند نصب این نرمافزار توسط کارخانه سازنده ارائه

همچنين نوارهاي ابزار آن نيز بسيار با هم شباهت دارند.

شبیهسازی نقشههای الکترونیکی را پوشش دهد.

نرمافزار مولتیسیم را آموزش دهیم.

میشود و با فرآیند نصب انواع نرمافزارها مشابهت دارد.

به اينترنت متصل نشويد.

طبق روالی که برای هر نرمافزار وجود دارد ،براي وارد

■ ■در مراحل كار با نرمافزار مولتيسيم سعي كنيد كه کار با نرمافزار
فايلهاي نسخههای نرمافزاری با ویرایش کمتر
مث ً
ال فایلهای مولتيسيم  9با مولتيسيم 10
قابل باز شدن است .ولي فايلهاي نسخههای
باالتر در نسخههای پایینتر قابل باز شدن
نیست .این موضوع برای تمام نرمافزارها صادق
است.

شدن به محيط هر نرمافزاری مطابق شكل  3-3منوي

 startرا انتخاب كنيد ،سپس از گزينه All Programs

پوشه مربوطه را فراخواني كنيد.

معرفی نسخههای مختلف نر مافزار
مولتیسیم

■ ■هر نرمافزاری توسط موسسه سازنده به روز میشود

و با توجه به مشکالتی که نرمافزار اولیه دارد ،اصالح
میشود .اولین نسخه نرمافزار مولتیسیم ،نرمافزار

 EWBیا ( Electronic Workbenchمیز آزمایشگاهی

شکل  -3-3مسیر وارد شدن به نرمافزار

الکترونیک) بود که از نسخه  4شروع شد و تا نسخه
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■ ■با وارد شدن به محيط مولتيسيم ،شكل  3-4که میز کار نرمافزار است ،ظاهر ميشود .اين شكل قسمتهاي

اصلي اين نرمافزار را نشان ميدهد.

شکل  -3-4قسمتهای اصلی نرمافزار

زماني ميتوانيد با اين نرمافزار كار كنيد كه كلي ه مراحل
را چندین بار روي رايانه تجربه كرده و اثر آن را ببينيد.
نکته مهم :در صورتیکه با این منوها آشنایی
دارید ،میتوانید به مراحل بعد بروید.
■ ■در اين قسمت به معرفي تعدادي از آيكونهاي

موجود در نوارهاي ابزار به عنوان يك مرجع ميپردازيم.

بديهي است زماني كليه آيكونها را فرا خواهيد گرفت
كه در یک بازه زمانی طوالنی با نرمافزار كار كنيد.

توصیه میکنیم در فرآیند کار نکات مهم را در یک

نسخه  Wordیادداشت کنید و در صورت نیاز به آن
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مراجعه نمائید.

■ ■نوار منو از زير منوهاي مختلفي تشكيل شده است

كه به معرفي دو نوع پر كاربرد آن ميپردازيم .در

صورت نياز به ساير منوها از گزینه  Helpیا از مربي

خود كمك بگيريد.

■ ■ابتدا با قابلیتهای فهرست در منوی  Fileو معادل

فارسی آن آشنا میشویم .شکل  3-5این قابلیتها را

نشان میدهد.
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شکل -3-6ابزارهای گرافیکی

شکل  -3-5قابلیتهای سربرگ فایل

■ ■قابلیتهای منوی  Editو معادل فارسی آن را

بنویسید.

■ ■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 نگهداريد و موس را تكان دهيد تا به
اندازه دايرهاي به شعاع دلخواه برسيد.
■ ■حال موس را آزاد كنيد .روي محيط دايره كليك
راست كنيد تا فهرست شكل  3-7ظاهر شود .در اين
شكل كاربرد هر دستور مقابل آن ظاهر شده است.

■ ■از آنجا که یکی از اهداف اصلی در این درس ترسیم
تصاویر قطعات و نمادهای مختلف در الکترونیک و جدول

نقشه است .از این رو در اولین گام منوی حاشیهنویسی

گرافیک  Graphic Annotationرا به کار میبریم.

یادآور میشود که ترسیم گرافیکی در این نرمافزار بسیار

محدود بوده و در حد نرمافزار اتوکد نیست.

■ ■براي رسم تصاویر گرافيكي ميتوانيد از فهرست

ابزارهاي گرافيكي استفاده كنيد .شكل  3-6نام و
نماد اين ابزارها را نشان ميدهد .در صورتيكه اين

فهرست روي نرمافزار شما مشاهده نميشود ،روی نوار

كنار  Helpیك بار كليك راست كنيد و سپس گزينه

چهارم « »Graphic Annotationرا فعال كنيد .به
طور كلي اين ابزار براي درج نوشته يا شكل در مدار

به كار ميرود.

شکل  -3-7قابلیتهای تغییر در هر قطعه و شکل
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■ ■روي محيط دايره كليك راست كنيد ،گزينه  Fill Typeرا انتخاب كنيد .در اين گزينه با توجه به شكل 3-8

ميتوانيد نوع پرکردن داخل دايره را انتخاب كنيد.

■ ■روي محيط دايره دوباره كليك راست كنيد و

گزينه  Fill Colorرا انتخاب كنيد وسپس رنگ سبز

را انتخاب كنيد.
■ ■مجددا ً روي محيط دايره كليك راست كنيد و گزين ه

 Pen Styleرا انتخاب ويكي از گزينهها را به دلخواه
فعال كنيد .اين قسمت براي خطوط مربوط در محيط

شكل به كار ميرود .بعد از انتخاب  ،Pen Styleگزينه

 Pen Colorرا روي رنگ زرد بگذاريد .با استفاده از

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

شکل  -3-8انتخاب نوع رنگ داخل دایره

فعالیت :روي مثلث كليك راست كنيد و گزين ه
 90 Clock Wiseرا انتخاب كنيد .چه اتفاقي
میافتد؟

شکل  -3-9یکی از خطوط طراحی برای داخل شکل

مجددا ً روي مثلث كليك راست كنيد و  90 Counter CWرا انتخاب كنيد .چه فرقي با حالت قبلي
دارد؟
روي مثلث كليك راست كنيد و گزينه  Flip Verticalرا انتخاب كنيد ،آيا مثلث تغيير ميكند؟ به
نظر شما با انتخاب  Flip Horizontalچه تغييري در شكل ظاهر ميشود؟
کار عملی  :1با استفاده از مثلث و ترسیم خط،
نماد دیود را ترسیم کنید و آن ر ا ذخیره نمائید.
کارعملی  :2با استفاده از نماد دایره و سایر نمادها،
نماد ترانزیستور را ترسیم کنید.

■ ■با استفاده از نمادهای گرافیکی نماد اسکچ ()sketch
یا طرح اولیه دستی شکل  3-10را رسم کنید.

شکل  -3-10مدار ساده ترسیم شده با دست
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■ ■براي درج متن ميتوانيد از گزين ه  Aاستفاده كنيد.

همچنين با زدن كليدهاي  Ctrl+Tو مشخص كردن

ناحيه درج متن با موس ،متن مورد نظر را ميتوانيد

بنويسيد و در زیر مدار بنویسید "نقشه فنی مدار
الکتریکی یک المپ با باتری".

■ ■اسکچ یا طرح اولیه مدار دیگری را انتخاب کنید و

آن را با استفاده از نرمافزار ترسیم نمائید.

■ ■فایلها را به نام خود در پوشهای ذخیره کنید .برای

ذخیره فایلها به گونهای شمارهگذاری کنید که بتوانید
بعدا ً به آن دسترسی پیدا کنید .مث ً
ال با یک تاریخ و نام
فایل و نام خودتان فایل را ذخیره کنید.

شکل  -3-11مسیر انتخاب جدول عنوان آماده در نرمافزار

■ ■هنگامي كه متني را درج كرديد روي آن كليك
راست كنيد و گزينه  Fontرا انتخاب كنيد .اندازه متن

چگونه قابل تغيير است؟
Madar 1 XXXX
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04

نام مجری نام فایلسال

ماه

روز

06

با انتخاب Title black

با انتخاب  Title blackفایل شکل  3-12باز میشود،

که در آن عناوین جدولها قابل مشاهده است.

طراحی جدول عنوان نقشه در نرمافزار
مولتیسیم

روش اول :استفاده از جدولهای آماده در نرمافزار

در نرمافزار مولتیسیم 10 ،نوع متفاوت جدول عنوان

نقشه وجود دارد ،که  5عدد آن پیش فرض نرمافزار

است و  5مثال متفاوت دارد .چگونگی دسترسی به این

جداول با توجه به آدرسدهی در شکلهای  3-11الی
 3-14امکانپذیر است .از منوی  Placeشکل 3-11
گزینه  Title blackانتخاب میگردد.

شکل  -3-12فایل عناوین جداول نقشه در نرمافزار

از فهرست فایل عناوین ،اولین جدول عنوان پیشفرض
نقشه (شکل  )3-13را انتخاب مینمائیم.
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شکل  -3-13اولین جدول پیشفرض عنوان نقشه

در شکل  3-14ساختار اولین جدول پیشفرض و ترجمه
عنوان نقشه نمایش داده شده است.
مشخصات عنوان نقشه در شکل  3-15آورده شده
است .برای تکمیل مشخصات جدول باید روی آن کلیک

راست کنید و گزینه  Propertiesرا انتخاب نمائید یا
دوبار روی جدول کلیک کنید ،تا جدول شکل 3-14
باز شود .سپس در قسمتهای خالی مشخصات را به
طور کامل بنویسید.

شکل  -3-14ترجمه جدول پیشفرض عنوان نقشه در نرمافزار
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شکل  -3-15مشخصات جدول عنوان نقشه

مثال :1مشخصات جدول عنوان نقشه مدار یک منبع
تغذیه ،در شکل 3-16تکمیل شده است.
الف  -ساختار آن را بررسی کنید.
ب -مشخصات آن را پس از ترجمه کردن به طور
کامل بنویسید.
شکل  -3-18ویرایشگر جدول عنوان Title
Block Editor

شکل  -3-16جدول عنوان example3.tb7

شکل  3-19محیط کار ویرایشگر جدول عنوان را نشان
میدهد.

با انتخاب دوجدول  example3.tb7و ulticap.tb7

برای ویرایش میتوان از فهرست عناوین جدول
شکل  3-17و شکلهای  3-18و  3-19استفاده

کرد.

شکل  -3-17جدول عنوان ulticap.tb7

شکل  -3-19محیط کار ویرایشگر جدول عنوان
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برای مثال جدول شکل  3-20را با این روش ،طی چند
مرحله میتوان رسم کرد.
شکل  3-22منوی ابزارهای گرافیکی Graphic Annotation

شکل  -3-20یک نوع روش طراحی جدول

■ ■در ابتدا یک فایل جدید باز کنید وحتماً آن را با نام

■ ■ابتدا روی مستطیل کلیک چپ کنید و موس را
رها کنید و روی میز کارببرید .بر روی میز کار دست
خود را روی کلید چپ موس نگه دارید و موس را
تکان دهید تا به اندازه مستطیل دلخواه برسید( .شکل
)3- 23

دلخواه save as ،نمایید.

محدوده جدول را با گزینه Resize the boundary box

شکل  3-21در مقیاس بزرگ تنظیم کنید.

شکل  - 3 -23ترسیم کادر مستطیل جدول عنوان

■ ■با خط ساده ابزارهای گرافیکی چهار ردیف (خط افقی)
مطابق شکل  3-24را ترسیم کنید.

شکل  -3-24ترسیم خطوط افقی جدول برای
تشکیل ردیفها

■ ■با همان خط ساده خطوط عمودی جدول را رسم
کنید تاشکل  3-25تشکیل گردد.
شکل -3-21محدوده جدول در مقیاس بزرگ

■ ■برای رسم جدول عنوان نقشه میتوانید از منوی
ابزارهای گرافیکی  Graphic Annotationشکل 3-22

استفاده کنید.
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■ ■برای درج متن و مشخصات جدول میتوانید قطعات الکتریکی پرکاربرد در مدارهای
ازگزینه ( Text )Aاستفاده کنید .همچنین با زدن الکترونیکی
ا

کلید “ ”TiTleو  Place Tagشکل الف 3-26 -و با
مشخص کردن ناحیه درج متن با موس ،متن مورد نظر

المانهايي كه در مدارهاي الکترونیکی مورد استفاده
قرار ميگيرد ،شامل موارد زیر است:

را میتوانید در شکل ب 3-26-بنویسید.

شکل  - 3 -27الما نهای پرکاربرد مدارهای الکتریکی و
الکترونیکی

■ ■منابع تغذيه( :)Place Sourcesدر اين گزينه انواع
منابع  DCو  ACرا ميتوانيد انتخاب كنيد.

■ ■قطعات پايه (  :)Place Basicدر اين بخش

قطعات الكتريكي پايه از قبيل مقاومت ،انواع خازن،

سيمپيچ (سلف) ،مقاومت متغير ،انواع كليد و ....

وجود دارد.

■ ■ديود (  :)Place Diodeدر اين قسمت عناصر

نيمههادي دوپايه از قبيل ديود معمولي ،ديود زنر ،ديود

الف -بر چسب عنوان “ ”TiTleو Tag Place

نوراني و پل ديود و  ...وجود دارد.

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

■ ■انواع نشاندهندهها و نمايشگرها (:)Place Indicator

ب -مشخصات هر بخش جدول عنوان
شکل -3-26مشخصات جدول

انواع نمايشگرهاي الكتريكي و الكترونيكي را ميتوانيد

مطابق شکل  3-28از گزينه  Indicatorانتخاب كنيد.

■ ■جدول طراحی شده را ( )Saveذخیره کنید .هر گاه

به آن نیاز داشتید از منوی  ،Placeگزینه Title black

را فرا بخوانید.
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شکل -3-28انواع نمايشگرهاي الكتريكي و الكترونيكي

■ ■قطعات مجازي :كنار  Helpكليك راست كنيد.

شکل  -3-30صفح ه مشخصات مقاومت

گزينه قطعات مجازي « »Virtual Componentرا چگونگی بستن مدار بر روی میز کار
آزمایشگاهی
انتخاب كنيد تا شكل  3-29ظاهر شود.

برای فراخوانی منابع تغذیه روي گزينه Place Source

كليك كنيد ،تا شكل 3- 31ظاهر شود.
شکل  - 3-29قطعات مجازي

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

قطعات الكتريكي و الكترونيكي توسط كاربر قابل
تعريف است.

■ ■آیا میتوانید با استفاده از المانهاي مجازي مقاومت
 ،27 Ωتولرانس  6/5درصد ،درجه حرارت ماکزیمم 35

درجه سانتیگراد ،ضریب حرارتی صفر و درجه حرارت
کار  27درجه سانتیگراد ایجادکنید؟ با توجه به شکل

 3-30این فرآیند را بیابید.

شکل  - 3-31نحوه فراخوانی قطعات

توجه :جهت انتخاب قطعه به جای استفاده از
 OKمیتوانید روی قطعه دو بار کلیک کنید.
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كليك كنيد.
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■ ■روي ميز كار ،هنگامي كه محل باتري را با موس

مشخص كرديد ،كليك چپ كنيد.

■ ■مانند مرحل ه قبل از گزين ه  ،Place Indicatorالمپ

 12ولت  10وات را انتخاب كنيد و آن را روي ميز كار

انتقال دهيد( .شکل ) 3-32

شکل  - 3-32انتخاب المپ از منوی نشاندهندهها

نکته مهم :هنگام بستن مدار توسط آزمایشگاه مجازی ،مدار متصل شده حتم ًا باید اتصال زمین
داشته باشد.

■ ■موس را روي پاي ه مثبت باتري حرکت دهید تا نقطه

تو پر مشكي ظاهر شود.

■ ■نماد اتصال زمين

را نيز از گزينه

 Place Sourceانتخاب كنيد و به ميز كار انتقال

باتري و يك سر المپ متصل كنيد.

■ ■ آيا شكل ترسيمي شما مشابه شكل 3-33است؟
تجربه کنید.

دهيد.

■ ■انگشت خود را روي كليد سمت چپ موس نگه دارید
و مکاننما 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.

شکل  - 3-33مدار ساده المپ

ببريد .چه اتفاقی
را به حالت
■ ■كليد
میافتد؟ آیا با استفاده از گزینه دیگری میتوان مدار
را فعالکرد؟

■ ■به همين ترتيب زمين را به محل اشتراك سيم منفي
در صورتيكه مدار به طور صحيح بسته شده باشد بايد المپ روشن شود .در غير اين صورت مجددا ً
مراحل را تكرار كنيد.
نکته مهم :برای خاموش کردن المپ میتوانید
از روشهای زیر استفاده کنید.
* فایل مربوط به مدار را یک  بار ببندید و
مجددا ً باز کنید .برای این منظور از عالمت
ضربدر
داخلی که به رنگ خاکستری
است استفاده کنید.
* با قرار دادن یک کلید در مسیر سیمها ،مدار
را قطع و وصل کنید.

■ ■مدار را ذخیرهکنید.

تغییر رنگ سیم و قطعات

■ ■برای تغییر رنگ سیم ابتدا ميز كار مربوط به آزمايش
قبل راخاموش كنيد.
■ ■روي سيمي كه بين المپ و زمين قرار دارد كليك
راست كنيد تا شكل  3-34ظاهر شود.
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سایر عملیات

■ ■براي چرخش قطعات در جهتهاي مختلف ميتوانيد
با كليك راست كردن روي قطعه از دستورهاي شکل
 3-36استفاده كنيد.

شکل  - 3-34نحوه اجرای تغییر رنگ سیم

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

شکل  - 3 -36دستورات چرخش قطعات

■ ■برای اقدام به  Paste ،Copy ،Deleteو Cutيك

قطعه يا سيم ،روي آن كليك راست كنيد و گزين ه مورد

نظر را انتخاب كنيد.

■ ■رنگ مشكي را انتخاب ،سپس بر روي  Okكليك
كنيد .باید رنگ سیم تغییرکند.
■ ■برای تعویض رنگ قطعه ،به طور مثال به روي باتري
كليك راست كنيد و گزينه Colorرا انتخاب كنيد.
■ ■با انتخاب رنگ دلخواه ،رنگ قطعه نيز تغيير ميكند.

شکل  - 3-35صفح ه مربوط به تغییر رنگ

کار عملی:۲
-1مدارشكل  3-37را طبق دستورات دادهشده
ترسیمکنید.
-2رنگ سيمها ،باتري و المپ را به دلخواه خود
تغيير دهيد.

شکل  3-37رنگهای مختلف در مدار

 -3برای مدار رسمشده ،جدول نقشه را ترسیمکنید و اطالعات جدول را طبق استاندارد کاملکنید.
 -4مدار را راهاندازی کنید و عملکرد آن را تایید نمایید.
 -5فایل نقشه مدار و فایل شبیهسازیشده را ذخیره کنید.
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کاربرد قطعات در نرمافزار

جستوجوی قطعه از کتابخانه قطعات

■ ■براي جستوجوي قطعه ابتدا روييكي از عناصر نوار
قطعات به دلخواه كليك كنيد تا شكل 3-38ظاهر شود.

اين شكل را ميتوان مشابه كتابخانهاي توصيف كرد كه

كه قفسههاي مختلفي دارد و در هر قفسه چندين طبقه
وجوددارد .همچنين طبقات براساسعناوين كتابها
تفكيك شده است.

■ ■گروه اصلی ( :)groupدر این قسمت گروهی از

وسایل مانند منابع تغذیه ،دستگاههای اندازهگیری،

عناصر الکتریکی (مقاومت ،سلف ،خازن) و ...قابل
دستیابی است.

■ ■خانواد ه گروه اصلي(  :)Familyاين قسمت

زیرشاخهای از گروه اصلی محسوب میشود که در این

بخش ميتوانيد از هر خانواده عناصر مربوط به گروه
اصلي را مشاهده و انتخاب کنید .مث ً
ال ،اگر منابع یا
Sourcesانتخاب شود ،انواع منابع در ستون Family

ظاهر میشود که میتوانید منبع مورد نظر (مث ً
ال Power
 )Sourcesرا انتخاب کنید.

■ ■المانها ( :)Componentsالمانها زیر شاخهای از

خانواده گروه اصلی ()Familyاست که در این قسمت

میتوانید المانهایی که در کتابخان ه نرمافزار وجود دارد

را انتخاب و مورد استفاده قرار دهید .به طور مثال ،اگر در

گروه اصلی ،منابع ( ،)Sourcesو در خانواده گروه اصلی

منبع قدرت ( )Power Sourcesرا انتخاب کردهاید.

در ستون المانها ( )Componentsانواع منابع از قبیل

 AC ،DCو  VCCقابل انتخاب است.

شکل  - 3-38جستوجو در کتابخانه نرمافزار
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■ ■براي جستوجوی قطعات روي گزينه Search

كليككنيد تا شكل  3-39ظاهر شود.

شکل  - 3-39جستوجوی قطعات

شکل  3-40دو بار کلیک بر روی باتری برای تنظیم آن

■ ■ديود  1N4001را جستوجو كنيد و روي ميز كار
قرار دهيد.
■ ■ابتدا ميتوانيد كتابخانه المان (  )Groupو يا
قفسه آن ( )Familyرا مشخص كنيدتا جستوجوی
محدودتري داشته باشيد.
■ ■با انتخاب  Detail Reportبرگه اطالعاتي()data sheet
قطعه ظاهر ميشود و ميتوانيد مشخصات قطعه را
ببينيد.

■ ■پس از دو بار کلیک کردن بر روی باتری صفحه
تنظیمات باتری مطابق شکل  3-41ظاهر شود.
■ ■در شکل 3-41میتوانید ولتاژ را تغییر دهید( .مث ً
ال
با کلیک روی  12میتوانید آن را به  5ولت تبدیل
کنید .همچنین با انتخاب قسمت حوزه کار میتوانید
واحد کیلو ولت ،میلیولت و میکروولت را انتخاب کنید.

کار عملی:۳
مشخصات ترانزيستور  BC107را ،با توجه به
برگه اطالعاتي پيدا كنيد و به پرسشهاي زير
پاسخ دهيد.
-1نوع ترانزیستور
-2حداکثر جریان کلکتور
-3حداکثر توان مصرفی ترانزیستور

شکل  - 3-41صفحه تنظیم باتری

■ ■مقدار باتری را با توجه به صفحه مشخصات آن
میتوانید تغییردهید .در این روش روی باتری مطابق
شکل  3-40دو بار کلیک کنید.
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میخواهیمبه مدار قبلی آمپرمتر اضافه کنیم.
■ ■آمپرمتر را از منوي ابزار انتخاب كنيد و مدار شكل
3-42راکه همان مدار ساده قبلی است ببنديد.
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شکل  - 3-42قرار گرفتن آمپرمتر در مدار

) در این
■ ■مدار را روشن كنيد .اگر کلید (
حالت قرار گیرد ،باید المپ روشن شود .درصورتیکه
المپ روشن نشد مدار را دوباره ببندید.
■ ■در صورتی که المپ روشن نشد ،علت را بررسي و
مدار را عيبيابي كنيد.

■ ■با تغيير مقادير ولتاژ و واحد آن ،مقدار ولتاژ را روي
 5ولت تنظيم كنيد و اثر آن را با آمپرمتر روي جريان
اندازهگيري شده مشاهده كنيد.
■ ■اگر باتري به  40ولت برسد به نظر شماچه اتفاقي
ميافتد؟ امتحان كنيد .حال اگر باتري روي 500
ميليولت باشد ،آيا المپ روشن ميشود؟ چرا؟ تجربه
کنید.
■ ■فایل اتصال آمپرمتر را در صفحهای که جدول نقشه
وجود دارد ذخیره کنید و اطالعات جدول را حتماً کامل
کنید.
■ ■مدار شكل  3-43را ببنديد و ولتاژ دو سر المپ
را اندازه بگيريد .براي اندازهگيري ولتاژ كافي است كه
مولتيمتر را روي  Vو ( DCــ) قرار دهيد.

توجه :با دوبار کلیک کردن چپ روی مولتیمتر  ،XMM1مولتیمتر در نرمافزار باز میشود و مقدار
ولتاژ را نشان میدهد.
نکته مهم :در مستندسازی برای اینکه دچار مشکل نشوید ،فایلها را با توجه به ماهیت آن در
پوشههای جداگانه قراردهید.
■ ■فایل مدار برای اندازهگیری ولتاژ را در صفحه
استاندارد با جدول ذخیره کنید.

جایگزینی و تغییر مشخصات المانها

■ ■ براي جایگزینی مشخصات يك المان ميتوانيد روي
آن دوبار كليك چپ كنيد .سپس گزينه  Replaceرا
انتخاب كنيد (شكل  )3-44با انتخاب اين گزينه به
كتابخانه المانها بر ميگرديد ،شكل  3-45کتابخانه
المانها را نشان میدهد.
شکل  - 3-43مدار برای اندازهگیری ولتاژ

نکته مهم :با غیر فعال کردن نرمافزار و فعال کردن مجدد آن نیز مدار به حالت اولیه برمیگردد.
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■ ■قطعات سه بعدی
برخی از نسخههای نرمافزار دارای قطعات سهبعدی
هستند .در صورتیکه نرم افزار شما این امکان را
دارد از قطعات سه بعدی استفاده کنید.

انتخاب قطعات معمولی

■ ■مقاومتهاي  R۲, R1و  R۳را به ترتيب از

منوي  Basicگزين ه  Resistorمطابق شکل 3-46

انتخاب كنيد .اين مقاومتها سه بعدي نيستند و
به صورت نماد

ظاهر ميشوند.

■ ■در منوي Basic/Resistorميتوانيد مقاومت
را با استفاده از دو پارامتر اساسي "واحد مقاومت"

و "تولرانس مقاومت" انتخاب كنيد .طبق شکل

شکل  - 3-44صفحه مربوط به جایگزینی مشخصات یک المان

■ ■حال هر الماني را كه بخواهيد ميتوانيد جايگزين
كنيد.

 3-46در حوزه كار مربوط به واحد مقاومت،
واحدهاي اهم ،كيلواهم و مگا اهم قابل تعيين
است .همچنين با انتخاب گزينه  ،ALLكه در

منوي  Filterقرار دارد تمامي مقاومتها را ميتوان

با تولرانسي كه مشخص شده است انتخاب نمود.

براي تغيير تولرانس نيز مشابه حوزه كار واحدهاي
مقاومت عمل ميكنيم.

شکل - 3-45کتابخانه المانها

■ ■در مدار شكل 3-43مشخصات المپ را به  5ولت
و یک وات و ولتاژ باتري را به  5ولت تغيير دهيد و
آزمايش را مجددا ً تكرار كنيد.
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■ ■مدار شكل 3-47را ببنديد .مقدار مقاومت معادل عیبگذاری روی مقاومتها

مدار را اندازهگيري كنيد RT = …….Ω .

■ ■دو سر مقاومت  R3را به يكديگر وصل كنيد .مقدار
مقاومت معادل چهقدر است؟ چرا؟
در نرمافزار با انجام اين عمل خطاي شكل 3-49ظاهر
ميشود.

شکل  - 3-47مدار مقاومتهای سری

■ ■مداري با  4يا  5مقاومت بهصورت سري ببنديد و
مراحل آزمايش را تكرار كنيد.
■ ■مدار شكل 3-48را ببنديد .مقدار مقاومت معادل
مدار را اندازهگيري کنیدRT = …….Ω .

شکل  -3-49پیام خطای اتصال کوتاه دو سر مقاومت

■ ■مداري با  4يا  5مقاومت بهصورت موازيببنديد و
مراحل آزمايش را تكرار كنيد.
■ ■تمام فایلها را به صورت استاندارد ذخیرهکنید.

اتصال کلید به مدار

■ ■كليد  SPSTرا از منوي  BASICو گزينه
SWITCHمطابق شکل  3-50انتخاب كنيد.

شکل  - 3-48مدار مقاومتهای موازی

■ ■فایلها را ذخیره کنید.
شکل  - 3-50انتخاب کلید

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

■ ■از منوي  ،Basicگزينه Potentiometer

(پتانسیومتر) را مطابق شکل  3-53انتخاب كنيد.

■ ■با دوباركليك چپ روي پتانسيومتر شكل 3-53

ظاهر ميشود.

شکل  - 3-51صفحه مربوط به تغییر مشخصات کلید

■ ■حال با توجه به حرف انتخاب شده ،میتوانید
وضعیت کلید را در نرمافزار با توجه به دکمه صفحه
کلید کامپیوتر تغيير حالت دهيد و تغييرات وضعيت
كليد را مشاهده كنيد.

شکل  - 3-53صفحه تنظیمات پتانسیومتر

■ ■مدار پتانسیومتر را طبق شکل  3-54رسمکنید.

توجه داشته باشيد كه براي هر يك از كليدها
حرف مشخصه جداگانهاي تعيين كنيد( .چرا؟)

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

شکل  -3-52مدار تمرین

■ ■فایلها را ذخیره کنید.

140

شکل  - 3-54پتانسیومتر
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■ ■براي باال بردن دقت اهممتر ،روي اهممتر دوبار
كليك چپ كنيد .گزينه SET
را انتخاب
كنيد .شكل  3-55ظاهر ميشود .در اين شكل شما
ميتوانيد عالوه بر تغيير دقت اهممتر ،دقت ولتمتر و
آمپرمتر را نيز تغيير دهيد.

شکل  - 3-۵۵تنظیم دقت مولتیمتر

■ ■مقدار پتانسیومتر را در حاالت مختلف اندازه بگیرید.
■ ■فایلها را ذخیره کنید.

شکل  - 3-56فانکشنژنراتور و صفحه تنظیم آن

فانکشن ژنراتور

■ ■فانكشنژنراتور رااز منويابزار ،انتخاب و روي
آن دوبار كليك چپ كنيد تا شكل  3-56روی
میز کار ظاهر شود .این فانکشنژنراتور میتواند
شکل موجهای مربعی ،مثلثی و سینوسی را تولید
کند .توسط ایندستگاه میتوانید مقادیر فرکانس،
واحد فرکانس ،دامنه (پیک موج) سینوسی را تغییر
دهید.

■ ■فانكشنژنراتور را براي ايجاد ولتاژ مشابه
ولتاژ برق شهر ،مطابق شكل 3-57آماده كنيد.
مولتيمتر را انتخاب كنید و آن رادر حالت AC
قرار دهيد.
شکل  - 3-57صفح ه تنظیمات فانکشنژنراتور
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■ ■مولتیمتر را به فانكشنژنراتور مطابق شکل 3-58
وصل كنيد .مقدار ولتاژ اندازهگيري شده را بخوانید.

شکل  - 3-58اندازهگیری ولتاژ موثر برق شهر

■ ■نقشه را ذخیره کنید.
■ ■مدار الکتریکی ساده شکل  3-59را ببندید و مدار
را راهاندازی کنید.

شکل  - 3-60مسیر انتخاب المپ

یک المپ مجازی را روی صفحه میز کار آزمایشگاه
مجازی بیاورید و مقدار ولتاژ آن را  10ولت و توان را 2
وات تعیین کنید .برای تغییر مقادیر ،روی المپ دو بار
کلیک کنید ،صفحهای مانند شکل  3-61باز میشود.
روی این صفحه در زبانه  valueمیتوانید مقادیر المپ
را تغییر دهید.

شکل  3-59مدار ساده الکتریکی

■ ■برای انتخاب المپ مسیر زیر را انتخاب کنید.

Select a Component → Group → Indicator

■ ■در این گزینه ولتمتر ،آمپرمتر ،پروب ،بیزر ،المپ،
المپ مجازی ،نمایشگر هفت قطعهای و نمودار نمای
میلهای ( )Bar graphوجود دارد .شکل  3-60مسیر
انتخاب المپ را نشان میدهد.
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نحوه سیمبندی :برای اتصال قطعات به یکدیگر ابتدا مکاننما را بر روییکی از پایههای قطعه قرار
دهید .با کلیک چپ روی آن پایه نقطهای سیاه رنگ ظاهر میشود ،سپس بدون رها کردن کلیک 
چپ خط ایجاد شده را ادامه دهید تا به پایه قطعه بعدی برسید .با ظاهر شدن نقطه سیاه در پایه
قطعه جدید و رها کردن کلیک چپ ،اتصال برقرار میشود.
نکته مهم :دسترسی به منوی ابزار مربوط به Measurement Componentsو Instrumentsمشابه
دسترسی به منوی قطعات است.
■ ■در مدار شکل  3-61ولتاژ منبع  V1و ولتاژ المپ را
به  6ولت تغییر دهید و مدار را آزمایش کنید .در این
حالت کلید خاموش و روشن را به گونهای تغییر دهید تا
با فشار دادن دکم ه مربوط به حرف  ،Dکلید فعال شود.
■ ■ولتاژ منبع  V1را به  18ولت تغییر دهید و اثر آن را
روی المپ مالحظه کنید .نتایج را در چند سطر بنویسید.
■ ■براي اندازهگيري ولتاژ از ولتمتر و براي اندازهگيري
جريان از آمپرمتر استفاده کنید.
■ ■با استفاده از نوارهای:

■ ■ولتمتر را طبق شکل  3-63به صورت موازي با
قطعهای که میخواهيد ولتاژ آن را اندازهگيري كنيد،
قرار دهيد .یعنی دو سر پروب (سیم رابط) ولتمتر را
به دو سر قطعهای که میخواهید ولتاژ دو سر آن را
اندازهگیری کنید ،اتصال دهید.
■ ■مدار را راهاندازی کنید و روشن شدن المپ را مشاهده کنید.

Measurement Components → Instruments

ميتوانید اين دستگاههارا بر روي صفحه كار بیاورید،
در شكل  3-62این نوارها را مشاهده میکنید.

شکل  - 3 -63قرار دادن ولتمتر دو سر قطعه

■ ■آمپرمتر را طبق شکل  3-64به صورت سري در مدار
قرار دهيد .میتوانید آمپرمتر را به طور مستقیم در مسیر
مورد نظر بگذارید ،آمپرمتر به صورت سری قرار میگیرد.
نکته :کلید  j1را از منوی  Basicقسمت switchبیاورید.

شکل  -3-62نوارهای ابزار و دستگاههای اندازهگیری

شکل  - 3 -64قرار دادن آمپرمتر در مدار
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نکته مهم :هر بار که مدار را راهاندازی میکنید،
برای ایجاد تغییر در مدار ،باید مدار را غیرفعال
کنید.
■ ■توجه داشته باشید که برای خواندن جریان باید
چند لحظه صبر کنید تا آمپرمتر حالت پایدار خود را
به دست آورد.
■ ■فایل را ذخیره کنید.
■ ■مدار شکل  3-65اتصال المپها به صورت سري را
با استفاده از نرمافزار پیادهسازی کنید و آن را راهاندازی
نمایید.

 - 3 -66صفحه عیبگذاری  X1المپ

شکل  - 3 -65مدار سری المپ

■ ■یکی از پایههای المپ  X1را در مدار 3 - 67قطع
کنید.

عیبگذاری روی قطعات

■ ■رویيكي از المپها عیبگذاری کنید.
(آن را قطع یا اتصال کوتاه کنید) .در صورت قطع شدن
باید کلی ه المپها خاموش شوند و در صورت اتصال کوتاه
شدن هر یک از المپها فقط آن المپ خاموش میماند.
■ ■روی مدار عیبگذاری کنید و از دوستان خود
بخواهید عیب را بر طرف کنند.
نکته :برای قطع یا اتصال کوتاه کردن یک 
قطعه در نرمافزار ،ابتدا آن قطعه را انتخاب
کنید سپس با دو بار کلیک چپ رویآنزبانه
 Faultرا فعال مینماییم .برای المپ صفحهای
مطابق شکل  3-66باز میشود .گزینه open
(قطع کردن) یا گزینه ( shortاتصال کوتاه)
را انتخاب میکنیم و یکی از پایههای قطعه را
عالمت میزنیم.
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شکل - 3-67مربوط به قطع المپ مدار X1

■ ■مدار را راهاندازی کنید .در این حالت نباید هیچ یک
از المپها روشن شود.
■ ■ولتمتر را در دو سر المپ  X2، X1و  X3قرار
دهید و مقادیر ولتاژ را اندازه بگیرید .با بررسی مقادیر
به دست آمده چه نتیجهای میگیرید؟
■ ■در مدار  3-65پایه المپ  X2را اتصال کوتاه
کنید .برای اتصال کوتاه کردنباید هر دو پایه المپ
را عالمت  بزنید .پس از فعال کردن مدار ،باید
طبق شکل  3-68المپ  X2خاموش و دو المپ
دیگر روشن بمانند.
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■ ■فایل را ذخیره کنید.

کار عملی با مقاومتها

شکل  - 3-68اثر سوختن یک المپ در مدار سری

■ ■مقاومتها را مطابق شکل  3-71به صورت سری
ببندید و با استفاده از اهممتر مقدار مقاومت معادل را
اندازه بگیرید.

■ ■فایل را ذخیره کنید.
■ ■شكل  3-69اتصال المپها را به صورت موازي
نشان ميدهد .این مدار را با استفاده از نرمافزار
ببندید.
الف  -نقش ه فنی

شکل  - 3-69مدار موازی

■ ■فایل را ذخیره کنید.
نکته مهم :در شرایطی که برنامه مولتیسیم
فعال است ،نمیتوانید هیچگونه تغییری در
مدار ایجاد کنید.
■ ■روی یکی از المپها عیبگذاری کنید( .آن را
بسوزانید) .برای این منظور آن را قطع کنید.آیا بقیه
المپها روشن میمانند؟ در شکل  3-70المپ X1
قطع شده (سوخته) است.

ب -مقدار مقاومت

شکل  - 3-71اتصال مقاومتها به صورت سری

■ ■پنج عدد مقاومت  1کیلو اهم را با هم به صورت
سری ببندید و مطابق شکل 3-72مقاومت کل مدار را
با استفاده ازاهممتر به دست آورید.

شکل  - 3-70اثر سوختن یک المپ در مدار موازی
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شکل  - 3 -72اندازهگیری مقاومت کل در مدار سری

■ ■فایل را ذخیره کنید.
■ ■مدار شکل  3-73را ببندید .ولتاژ هر یک از
مقاومتها را اندازه بگیرید.

■ ■مقدارمقاومت متغیررا با کلیک کردن بر روی
حرف  Aصفحه کلید تغییر دهید ،توجه داشته
باشید که با هر بار فشار دادن حرف  Aمقدار
مقاومت متغیر به اندازه 5%افزایش پیدا میکند و
با فشار دادن هم-زمان دکمه  Shiftو کلید  Aمقدار
مقاومت با پلههای  5در صدی کم میشود .با کم
و زیاد کردن مقدار مقاومت متغیر میزان روشنایی
المپ چه تغییری میکند؟ آیا در مرحلهای المپ
میسوزد؟
■ ■مدار شکل 3-75را ببندید .ولتاژ بین سر وسط
و یکی از پایههای مقاومت متغیر را اندازه بگیرید.

شکل  - 3-75مقاومت متغیر به عنوان کنترلکننده ولتاژ

شکل  - 3 -73اندازهگیری ولتاژ دو سر مقاومتها

■ ■فایل را ذخیره کنید.

کار عملی با پتانسیومتر

■ ■سر وسط مقاومت متغیر را با کلیککردن بر روی
دکمه  spaceصفحه کلید تغییر دهید .ولتاژ بین سر
وسط و پایه دیگر مقاومت را اندازه بگیرید .این مدار در
مقایسه با مدار شکل 3 -74چه تغییری کرده است؟
■ ■فایل را دخیره کنید.

■ ■مدار شکل  3-74را با استفاده از مقاومت متغیر کار عملی :مقاومت معادل در مدار موازی
 10Ωببندید.
i

شکل  3-74مقاومت متغیر به عنوان کنترل کننده جریان
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■ ■اگر طبق شکل 3-76پایههای یک انتهای مقاومتها
را به هم و پایههای انتهای دیگر آنها را نیز به طور
جداگانه به یکدیگر وصل کنیم ،مدار موازی شکل
میگیرد .مقاومتهای مدار شکل  3-76را به صورت
موازی به یکدیگر وصل کنید و توسط دستگاه اهممتر
مقاومت معادل مدار را اندازه بگیرید.
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■ ■فایل را ذخیره کنید.
■ ■مدار شکل  3-78را ببندید.
■ ■مدار را راه اندازی کنید.

الف  -مدار موازی
شکل - 3-78اندازهگیری جریان کل و جریان هر شاخه در یک 
مدار موازی

■ ■فایل را ذخیره کنید.
■ ■مدار شکل  3-79را ببندید و پس از راهاندازی نقشه
را ذخیره کنید.
ب -مقدار مقاومت کل در اهممتر

شکل  - 3 -76اندازهگیری مقاومت اهمی کل در مدارموازی

■ ■فایل را ذخیره کنید.
■ ■پنج مقاومت  10 KΩرا به صورت موازی ببندید و
مقاومت کل مداررا مطابق شکل 3-77اندازه بگیرید.
i

شکل 3-79مقدار ولتاژ در دو سر هر یک از مقاومتها در مدار
موازی

■ ■مدار شکل  3-80را ببندید و پس از راهاندازی
ذخیره کنید.

 یک نمونه مدار ترکیبی سری -موازی
شکل  - 3 -80

شکل  - 3 -77اندازهگیری مقاومت کل پنج مقاومت مساوی به
صورت موازی با اهم متر

■ ■مدار شکل  3-81را ببندید و پس از راهاندازی
ذخیره کنید.
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■ ■مدار شکل  3-83را ببندید و پس از راهاندازی
ذخیره کنید.

شکل - 3 -81یک نمونه دیگر از مدار ترکیبی سری -موازی

■ ■مدار شکل  3-82را ببندید و پس از راهاندازی
ذخیره کنید.

شکل  - 3-83اندازهگیری ولتاژها در مدار ترکیبی

شکل  -3 -82اندازهگیری جریان در یک نمونه مدار ترکیبی
سری-موازی

سلف

سلف در مدار DC

در یک مدار مقاومتی جریان مستقیم ،با توجه به
شرایط مدار ،شدت جریان میتواند به طور ناگهانی
تغییر کند ،مث ً
ال هنگام بستن کلید ،جریان به طور
ناگهانی از صفر به ماکزیمم و هنگام قطع کلید ،جریان
به طور ناگهانی از ماکزیمم به صفر میرسد .حال اگر
بوبینی (سیمپیچ) به مدار اضافه کنیم ،شرایط مدار

شکل  -3-84اثر قطع کلید روی ولتاژ سلف و المپ

تغییر میکند و با توجه به عکسالعمل سلف ،حاالت
خاص دیگری را به وجود میآورد که در این مبحث
به آن میپردازیم.
■ ■مدار شکل  3-84را روی صفحه کار آزمایشگاه
مجازی ببندید .ولتاژ المپ را روی  12ولت و توان
آن را روی  5Wقرار دهید .مقدار ضریب خودالقائی
سلف را  10Hتنظیم کنید.

نکته :المپ و سلف از مسیر:

Select a Component → Indicator → Virtual
و سیمپیچ از مسیر  Basicانتخاب شود .در صورتی که از قطعات به جزء قطعات Virtual

(مجازی) استفاده کنید ،مقادیر قابل تغییر نخواهد بود.
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نکته :توجه داشته باشید ،هنگامی که قطعات مجازی()Virtualرا انتخاب میکنید برخی از مشخصات
قطعه روی آن نوشته نمیشود .به عنوان مثال با انتخاب المپ فقط ولتاژ کار و شماره آن روی نقشه
درج میشود .در این حالت در گزینه  Labelمیتوانید آنچه را می-خواهید اضافه کنید .در مدار
شکل  3-84مقدار توان المپ در گزینه  Labelبرابر  5Wنوشته شده است.
■ ■پس از راهاندازی مدار،کلید را به مدت  15ثانیه
(از  1000تا  1015بشمارید) بسته نگه دارید .در این
حالت آیا المپ بالفاصله روشن میشود؟ شکل 3-85
مدار را در زمان وصل کلید و روشن شدن المپ نشان
میدهد.

■ ■در صورتی که المپ برای مدت طوالنی روشن بماند،
ممکن است در زمان قطع کلید ،المپ بسوزد .در این
حالت برای جایگزینی المپ ،روی المپ دو بار کلیک
کنید ،پنجره شکل  3-87باز میشود.

شکل  - 3-85اثر وصل کلید روی سلف و المپ

■ ■کلید مدار را قطع کنید .چه اتفاقی برای المپ
میافتد؟ چرا؟ شکل  3-86این حالت را نشان میدهد.
چرا المپ پس از قطع کلید بالفاصله میسوزد؟

شکل - 3-87پنجره مشخصات المپ

■ ■روی گزینه Replaceکلیک کنید .پنجره Select
 Componentمطابق شکل  3-88ظاهر می شودOk .

شکل  - 3-86مرحله سوختن المپ

را بزنید ،به جای المپ سوخته المپ سالم را جایگزین
کنید.

توجه کنید :در صورتی که بدون تاخیر زمانی کلید را خاموش و روشن کنید هیچ اتفاقی نخواهد
افتاد فقط المپ به صورت معمولی خاموش و روشن می شود .چرا؟
نکته مهم :پس از هر تغییر در مدار میبایستی مدار را از حالت فعال خارج نمائید و سپس آن را دو
باره فعال نمائید ،تا تغییرات ایجاد شده در مدار توسط نرمافزار حس شود.
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المپ را روی  12ولت ،توان آن را روی  12وات و ضریب
خودالقائی سلف را روی  10هانری بگذارید.

شکل  - 3-89مشاهده تاخیر در روشن شدن المپ به دلیل
وجود سیمپیچ در مدار

شکل  - 3-88پنجره مربوط به انتخاب المپ

■ ■این مرحله را برای مقادیر مختلف ولتاژ المپ و
 XLانجام دهید.

توجه :هنگامی که با استفاده از  Labelتوان
المپ را درج میکنید ،در صورت تغییر توان
المپ ،عدد درج شده در  Labelتغییر نمیکند.
لذا الزم است در هر مرحله تغییر توان المپ،
مقدار توان نوشته شده در  Labelرا اصالح
کنید.
■ ■مدار شکل  3-89را ببندید .در این مدار میخواهیم
تاخیر در روشن شدن المپ را مشاهده کنیم .ولتاژ کار

■ ■ابتدا نرمافزار را فعال کنید ،سپس کلید  j2را ببندید.
از شماره  1000تا ( 1020حدود  20ثانیه) بشمارید.
طبق شکل  3-90المپ روشن میشود.

شکل - 3-90المپ بعد از حدود  15تا  20ثانیه روشن میشود

دقت کنید :ترتیب فعال کردن نرمافزار و روشن کردنکلید  j2در این آزمایش اهمیت دارد .همچنین
پس از وصل کلید ، j2برای گرفتن زمان میتوانید از تایمر نرمافزار نیز استفاده کنید .این تایمر در
پایین صفحه قرار دارد.

■ ■همانطور که مالحظه میکنید ،تاخیر در روشن شدن المپ در این مدار کام ً
ال قابل مشاهده است.
■ ■به محض روشن شدن المپ کلید  j2را به حالت خاموش ببرید و بالفاصله روشن کنید .چه اتفاقی میافتد؟
ابتدا المپ برای چند لحظه روشن میشود و به حالت خاموش میرود و پس از  15تا  20ثانیه دوباره روشن
میشود .این عمل را تکرار کنید تا موضوع کام ً
ال برای شما جا بیفتد.
توجه  :این حالت در هر مرحله فقط یک بار قابل مشاهده است و در صورت تکرار یا گذر زمان پاسخ
نمیدهد .در این شرایط باید کلیه مراحل را به ترتیب از فعال کردن نرمافزار شروع کنید.
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نکته مهم :توجه داشته باشید که در خالل
خاموش و روشن کردن المپ در هر مرحله نباید
نرمافزار را غیرفعال کنید .در صورتی که آن را
غیرفعال نمودید ،برای فعال کردن مجدد آن
باید مراحل فوق را دوباره اجرا کنید .همچنین
در صورت تکرار مراحل تا فعال ماندن نرمافزار
برای مدت طوالنی ،ممکن است نرمافزار پاسخ
ندهد .در این حالت نرمافزار را یک بار غیرفعال
و مجددا ً فعال کنید.

خازن

شکل 3-91مدار سلف و مقاومت در جریان مستقیم

■ ■کلید مدار شکل 3-91را قطع کنید .آیا به محض
قطع کلید ،جریان مدار صفر میشود؟ آزمایش را انجام
دهید.
■ ■فایل را ذخیره کنید.

شارژ و دشارژ خازن

■ ■مدار شکل  3-92را ببندید .نرمافزار را راهاندازی
کنید ،سپس کلید  j1را در شکل  3-92در وضعیت
 Aقرار دهید .تغییرات ولتاژ خازن را از روی ولتمتر
مالحظه کنید.
شکل  - 3-92اتصال مدار برای بررسی حالت شارژ و دشارژ خازن

نکته :کلید  SPDTکلید یک پل دو راهه است .با کلیک کردن بر روی دکمه  Spaceکنتاکتهای
کلید جابجا میشود .به این کلید ،کلید تبدیل نیز میگویند.
■ ■پس از وصل کردن کلید ،با توجه به زمان داده شده در جدول  ،3-1مقادیر ولتاژ را در جدول  3-1یادداشت
کنید.فایل را ذخیره کنید.
جدول  - 3 -1جدول شارژ خازن
از تایمر موجود در پایین مدار استفاده کنید،
زیرا زمانسنج رایانه زمان مربوط به پردازش
سیگنال را نیز در نظر میگیرد.
■ ■با توجه به مقادیر به دست آمده در جدول ،3-1
نقاط را در نمودار مشخص کنید ،سپس با اتصال نقاط
به یکدیگر ،منحنی شارژ خازن را رسم نمائید.
■ ■محورهای افقی ( )tو عمودی ( )Vرا در نمودار
منحنی شارژ خازن با دقت درجهبندی کنید.

ولتاژ خازن بر
حسب ولت

زمان بر حسب
ثانیه
5
10
15
20
25
30
40
50
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)V(v

جدول  - 3 -2جدول دشارژ خازن

ولتاژ خازن بر
حسب ولت

زمان بر حسب
ثانیه
5

10
15
20
25

)t(sec

30

نمودار منحنی شارژ خازن

40

نکته :ثابت زمانی خازن از رابطه  t=RCبه دست
میآید.
■ ■دريك ثابت زماني ولتاژ خازن به چند ولت
میرسد؟
ً
■ ■در چند ثابت زمانی خازن کامال شارژ میشود؟
■ ■فايل را به طور کامل با منحنی ترسیم شده ذخيره
كنيد.
■ ■پس از شارژ کامل خازن ،کلید را از حالت  Aبه حالت
 Bتغییر دهید .در این حالت خازن از طریق مقاومت
 R۲دشارژ میشود.

50
■ ■نقاط مربوط به مقادیر به دست آمده در جدول 3-2
را در نمودار زیر مشخص کنید و سپس با اتصال نقاط به
یکدیگر ،منحنی دشارژ خازن را رسم نمائید.
)V(v

)t(sec
نمودار منحنی دشارژ خازن

■ ■فايل را به طور كامل با منحني ترسيم شده ذخيره
كنيد.
شکل  -3 -93اتصال مدار برای دشارژ خازن

■ ■پس از قرار دادن کلید ،در وضعیت  ،Bبا توجه به
مقادیر زمانهای داده شده در جدول  3 -2تغییرات
ولتاژ را یادداشت کنید.
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بررسی رفتار خازن در مدار DC

■ ■مدار شکل  3-94را ببندید .نرمافزار را راهاندازی
کنید .کلید را وصل نمائید و اثر آن را بر روی نورالمپ
و جریان مدار بررسی و سپس فايل را ذخيره كنيد.
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شکل  - 3 -94مدار بررسی رفتار خازن در مدار DC

ظرفیت خازن معادل در مدار سری و
موازی
■ ■فايل را ذخيره كنيد.

شکل  - 3-95جریان عبوری از مدار خازنهای سری

■ ■مدار شکل  3-95را ببندید .در این مدار سه خازن
به صورت سری بسته شدهاند ،جریان عبوری از مدار را
با جریان مدار شکل 3-94مقایسه نمائید.

■ ■مدار شکل  3-96را ببندید .در این مدار خازنها
به طور موازی قرار گرفتهاند .جریان عبوری از مدار را
اندازهگیری کنید و با جریان مدار شکل  3-95مقایسه
نمائید.

شکل  -3-96جریان عبوری از مدار خازنهای موازی

یادآوری :خازن معادل در مدار سری کاهش مییابد و در مدار موازی افزایش پیدا میکند .چرا؟

آشنایی با منبع تغذیه  ACو دستگاه
اسیلوسکوپدر نرمافزار

■ ■منبع تغذیه  ACرا از نوار قطعات و با استفاده از
مسیر  ،AC POWERبر روی صفحه کار بیاورید .مدار
شکل 3-97را ببندید.

■ ■برای نمایش دادن و اندازهگرفتن مشخصههای
امواج متناوب از دستگاه اسیلوسکوپ استفاده
میکنند .در این قسمت نحوه کار با اسیلوسکوپ و
تنظیمهای مربوط به آن را شرح خواهیم داد .دستگاه
اسيلوسكوپ را از قسمت دستگاههای اندازهگيري
()Instrumentsانتخاب كنید و مطابق شکل 3-98
بر روی میزکار مجازی بیاورید.در صورتی که نوار ابزار
مربوط به دستگاههای اندازهگیری روی میز کار نبود،
از گزینه ،Viewگزینه Tool barsرا انتخاب کنید،
سپس از منوی  Tool barsگزینه Instrumentsرا
فعال کنید.
 View  Tool bars  Instruments

شکل - 3 -97مدار ساده الکتریکی با منبع AC

نکته ضروری :برای بستن هر نوع مداری
استفاده از اتصال زمین الزم است.
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شکل  - 3-99نحوه اندازهگیری ولتاژ و زمان تناوب

شکل  - 3-۹۸اسیلوسکوپ و دکمههای تنظیمات

توجه :نوار ابزار مربوط به دستگا ههای
اندازهگیری ممکن است در باال ،پایین ،سمت
چپ یا راست قرار گیرد .شما میتوانید آن را
جابجا کنید.
 را
■ ■دکمه تنظیم زمان ( )TIME/DIV
طوری تغییر دهید تا تعداد سیکلهای نمایش
داده شده مناسب روی صفحه ظاهرشود .برای به
دست آوردن زمان تناوب ،تعداد خانههای افقی یک
سیکل را در عدد مربوط به حوزه زمان ضرب کنید.
همچنین برای اندازهگیری دامنه پیک تا پیک موج
میتوانید تعداد خانههای عمودی در فاصلهی پیک
تا پیک را در عدد مربوط به حوزه()VOLT/DIV
ضرب کنید .شکل  3-99این مشخصات را نشان
میدهد.
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■ ■مقادیر ولتاژ پیک تا پیکو زمان تناوبنشان داده
شده در شکل 3-99به ترتیب زیر محاسبه میشود :
Vp-p = ۳/۵ × ۱۰ = ۳۵V
T = ۲ × ۱۰ = ۲۰msec
■ ■دستگاه اسیلوسکوپ را به دو سر المپ در مدار شکل
 3-100وصل کنید .پایه مثبت كانال  Aرا به یک سر
المپ و پای ه منفی آنرا به زمين مدار اتصال دهيد .مدار
یا
را به وسيله دكمه
راهاندازي كنيد.

شکل  -3 -100اتصال اسيلوسكوپ به دوسر المپ

■ ■روي دستگاه اسيلوسكوپ دو بار کلیک چپ کنید
شكل موج مطابق شکل  3-101روی صفحه ظاهر
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میشود .با فشار دادن دکمهی  Reverseرنگ زمین ه
صفحه اسیلوسکوپ سفید رنگ میشود ،به این ترتیب
شکل موج بهتر قابل دیدن است.

وصل ببرید .توجه داشته باشید که باید Time/Div

اسیلوسکوپ روی  50msecو  Volt/DIVروی 50
ولت قرار دادهشود.

شکل  -3-102قرار دادن اسیلوسکوپ در مدار شارژ خازن

شکل  -3 -101شكل موج دو سر المپ

نکته مهم :با تغییر رنگ سیم ورودی به دستگاه
اسیلوسکوپ ،رنگ شکل موج نمایش داده شده
تغییر میکند.

■ ■صفحه دستگاه اسیلوسکوپ را باز کنید .با گذشت
زمان باید منحنی شارژ خازن روی صفحه دستگاه
اسیلوسکوپ ظاهر شود.
■ ■شکل  3-103منحنی شارژ خازن را در دستگاه
اسیلوسکوپ نشان میدهد .این منحنی با وصل کلید
Sدر مدار ایجاد میشود.

■ ■فرکانس منبع ولتاژ  ACرا در مدار شکل 3-100
به مقادیر 10Hzو یک کیلو هرتز تغییر دهید ،اثر آن
را روی شکل موج خروجی بررسی نمائید.
■ ■ فايل و شكل موجها را ذخيره كنيد.

ترسيم منحني شارژو دشارژخازن با
اسيلوسكوپ

■ ■برای مشاهد ه منحنی شارژ خازن دستگاه
اسیلوسکوپ را به دو سر خازن مطابق شکل 3-102
وصل کنید و پس از راه اندازی مدار ،کلید  Sرا با
فشار دادن کلید  Spaceروی صفحه کیبورد به حالت

شکل  -3-103منحنی شارژ خازن

■ ■حداکثر ولتاژ شارژ خازن را اندازه بگیرید و مقدار آن را بنویسید.

نکته مهم :برای مشاهده دقیق منحنی ،تنظیمهای مربوط به  Volt/Divو  Time/Divباید با توجه
به مقدار خازن و مقاومت در مدار تغییر کند .به عنوان مثال در مدار شکل  3-102برای مشاهدهی
منحنی شارژ باید  Time/Divروی  50 ms/Divو  Volt/Divروی  50 V/Divقرار گیرد.
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■ ■فايل وشكل موج هارا را ذخيره كنيد.
■ ■مدار شکل  3-104را ببنديد.

مشاهده کنید ،بالفاصله بعد از فعال کردن کلید  Sآن را
غیر فعال نمائید .همچنین طبق شکل  3-105وضعیت
قائم اسیلوسکوپ را تنظیم و  Volt/Divرا روی  20و
 Time baseآن را روی  50 ms/Divقرار دهید.

شکل  - 3-104مدار دشارژ خازن

■ ■پس از این که خازن به طور کامل شارژ شد ،در
حالی که نرمافزار فعال است،کلید  Sرا با فشار دادن
کلید  Spaceروی صفحه کلید قطع کنید و کمی صبر
کنید .در این حالت خازن از طریق ولتمتر شروع به
دشارژ میکند و روی اسیلوسکوپ منحنی دشارژ ظاهر
میشود .شکل  3-105منحنی دشارژ خازن را نشان
میدهد .چون زمان شارژ شدن خازن بسیار کوتاه است
لذا برای اینکه بتوانید منحنی دشارژ را به طور کامل

شکل  -3 -105منحنی دشارژ خازن

نکته مهم :توجه داشته باشید به دلیل تولرانسهای مدار و وسایل مربوط به شبیه ساز ممکن است
برخی موارد با مباحث تئوری دقیق ًا تطبیق نداشته باشد.

ترانسفورماتور در نرمافزار
■ ■انواع ترانسفورماتور را با استفاده از نوار قطعات ( )Componentو مسیرهای قبلی بر روی صفح ه کار مجازی بیاورید.
شکل 3-106تعدادی ترانسفورماتور را نشان میدهد .ترانسفورماتورها نیز مانند سایر قطعات به دو صورت مقادیر ثابت
و  Virtualدر نرمافزار وجود دارند .تعدادی ترانسفورماتور را روی صفحه کار بیاورید و مقادیر آنها را تغییر دهید.
■ ■در نرمافزار ،ترانسفورماتورها در دو نوع کاهنده
و افزاینده وجود دارند .با استفاده از گروه نوار
 Virtualمطابق شکل  3-107ترانسفورماتوری که
نسبت تبدیل آن قابل تنظیم است را بر روی صفحه
کار بیاورید.

شکل  - 3 -106تعدادی ترانسفورماتور در نرمافزار

نکته مهم :توجه داشته باشید که در نرمافزار مولتیسیم ،ترانسفورماتور به صورت سهبعدی وجود ندارد.
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شکل  - 3-109مدار برای اندازهگیری اختالف فاز

■ ■توسط دستگاه اسیلوسکوپ اختالف فاز بین دو شکل
موج ورودی و خروجی را در شکل  3-110اندازهگیری کنید.

شکل  -3 -107انتخاب ترانسفورماتور از نوار مجازی

■ ■روی ترانسفورماتور کلیک راست کنید و در قسمت
تنظیمات آن مطابق شکل  3-108نسبت دور اولیه به
ثانویه را تعیین نمائید.

شکل  - 3-110اختالف فاز بین شکل موج ورودی و خروجی

اختالف فاز =  ........درجه
■ ■فایل کامل و شکل موجها را پس از نامگذاری به صورت
استاندارد ذخیره کنید.

آشنايي با اسيلوسكوپ سهبعدي موجود
در نرمافزار

شکل  -3 -108تنظیم نسبت ترانسفورماتور

■ ■مدار شکل  3-109را ببندید .با استفاده از ولتمتر
ACولتاژ دو سر ثانویه را اندازهگیری کنید .چه رابطهای
بین ولتاژ دو سر ثانویه و ولتاژ کل ثانویه برقرار است؟

■ ■قب ً
ال با اسيلوسكوپ سه بعدي موجود در نرمافزارآشنا
شدهايد .به منظور يادآوري در شكلهای  3-111تعدادی
از كليدهاي پر كاربرد روي پانل اسيلوسكوپ سه بعدي
موجود در نرمافزار را نشان دادهایم.
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آیا المپ روشن میشود؟ آیا آمپرمتر عددی را نشان
میدهد؟

شکل  -3 112روشن شدن المپ با ولتاژ AC

■ ■فایل را ذخیره کنید.
نکته :هنگام انداز هگیری جریان در مدار
،ACآمپرمتر را روی حالت  ACبگذارید .هم
چنین برای اینکه بتوانید مقدار جریان را با
هر تغییر در مدار مشاهده کنید ،باید پس از
هر تغییر کمی صبر کنید تا میلیآمپرمتر فعال
شود.

بررسی تاثیرهسته و فرکانس در مقاومت
القایی سلف

شکل  - 3-111دكمههاي دستگاه اسيلوسكوپ سهبعدي

■ ■مدار شکل  3-113را ببندید .نرمافزار را راهاندازی
کنید .سپس کلید را وصل نمائید .شدت جریان عبوری
از مدار را یادداشت کنید .توجه داشته باشید که در
این حالت سلف روی  80درصد قرار دارد و توان المپ
 10وات است.

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

سلف در مدار AC
■ ■در مدارهای  ACچون جریان همواره در حال تغییر

است ،اندوکتانس اثری دائمی بر کار مدار میگذارد.
■ ■مدار شکل -3 112را ببندید .نرمافزار را راهاندازی
کنید و سپس کلید مدار را در حالت وصل بگذارید.
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■ ■اندوکتانس سلف را با فشار دادن بر روی کلید A

به طور لحظهای تغییر دهید( .کم و زیاد کنید) .اين
عمل معادل به حركت درآوردن هسته داخل سلف است.
■ ■با نگه داشتن کلید  Shiftو فشار دادن مرحلهای
کلید  ،Aمقدار سلف شروع به کاهش میکند .این امر
به منزل ه بیرون آوردن هسته از داخل سلف است .این
مرحله را به طور کامل انجام دهید.
■ ■با توجه به شکل  ،3-114به چه دلیل هنگام کاهش
اندوکتانس ،فیالمان المپ سرخ میشود؟

شکل  - 3 -116سری کردن سلفها و المپ در مدار AC

■ ■مدار شکل  3-117را ببندید .شدت جریان مدار را
اندازهگیری کنید و با مدار شکل 3-116مقایسه نمائید.

شکل - 3 -117موازی کردن سلفها با المپ

■ ■فایل را ذخیره کنید.

بررسی رفتار خازن در مدار AC

شکل - 3-114بررسی علت سرخ شدن فیالمان المپ

■ ■فایل را ذخیره کنید.
■ ■مدار شکل  3-115را ببندید .مدار را فعال كنيد.
سپس كليد  Aروی صفحه کلید را تغييردهيد و به
روشنايي المپ توجه كنيد .آيا جريان مدار متغير است؟

شکل  - 3 -115بررسی اثر تغییر مقدار سلف در مدار با منبع AC

■ ■فایل را ذخیره کنید.

سری و موازی کردن سلفها

■ ■مدار شکل  3-116را ببندید و پس از راهاندازی
مدار ،فایل را ذخیره کنید.

■ ■مدار شکل  3-118را ببندید .پس ازراهاندازی
نرمافزار ،کلید  j1را وصل کنید .به عملکرد مدار توجه
نمائید .نور المپ چه وضعیتی دارد؟ آیا با توجه به نور
المپ جریان مدار متناسب با شکل موج ورودی تغییر
میکند؟ آیا به نظر میرسد که خازن شارژ و دشارژ
میشود؟

شکل  - 3-118رفتار خازن در مدار AC

■ ■فايل را ذخيره كنيد.

■ ■طبق شکل  3-119فرکانس منبع را از  60Hzبه
 500Hzافزایش دهید .سپس مدار را راهاندازی کنید
و کلید j1را وصل کنید.
■ ■به چه دلیل دراین مدار در مقایسه با مدار
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شکل 3-118جریان افزایش یافته است و المپ روشن
میشود؟

سری و موازی کردن خازنها

■ ■مدار شکل  3-120را ببندید .در این مدار سه خازن
را به صورت سری با المپ بستهایم و در دو سر هر خازن
یک کلید به صورت موازی قرار دادهایم.

شکل  - 3-119افزایش فرکانس مدار

■ ■فايل را ذخيره كنيد.

شکل  - 3-120بررسی عملکرد خازنها به صورت سری در مدار

نکته مهم :با دو بار کلیک کردن روی کلید میتوانید فرمان مربوط به عملکرد کلید را با استفاده از
صفحه کلید کامپیوترتغییر دهید .دراین مدار کلید  j1با ، Spaceکلید  ، j2عدد( ،)1کلید  j3با عدد
( )2وکلید j4با عدد ( )3عمل میکند.
■ ■هنگامی که خازنها را به ترتیب از مدار خارج میکنید،
چه تاثیری روی جریان مدار و نور المپ میگذارد؟
■ ■فايل را ذخيره كنيد.
■ ■مدار شکل  3-121را ببندید .در این مدار سه خازن
را با المپ به صورت موازی بستهایم .همچنین برای
کنترل مدار با خازن یک کلید به صورت سری قرار دارد.

شکل  - 3-121اتصال سه خازن به صورت موازی با المپ

■ ■نرمافزار را فعال کنید و کلید j1را ببندید .به نور المپ و جریان مدار توجه کنید.
■ ■كليدها را به ترتيب ببنديد و اثر آنها را بر روي نور المپ بررسي كنيد ،سپس فايل را ذخيره كنيد.

دیود

نکته :در هر مرحله که تغییری در مدار ایجاد
میکنید نرمافزار را غیر فعال و سپس فعال
کنید .همچنین کمی صبر کنید تا آمپرمتر،
جریان مدار را نشان دهد.

تشخیص دیود و نحوه بایاس کردن آن:

■ ■دیود را از روی یکی ازنوارهایقطعات Virtual ،
 Diodeو  3D Componentsمطابق شکل 3-122

بر روی صفحه کار مجازی بیاورید.
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■ ■همچنین میتوانید با استفاده از نوار Components

گروه قطعات دیود مطابق شکل  3-123دیود را روی
میز کار مجازی انتقال دهید.

شکل  - 3-123قراردادن دیود روی صفحه کار مجازی

■ ■مدار شکل  3-124را ببندید .این مدار نحو ه
بایاس کردن دیود را در بایاس مستقیم نشان میدهد.
مدار را راهاندازي كنيد .شدت جريان و ولتاژ را اندازه
بگيريد.

شکل  - 3-125مدار بایاس معکوس دیود

VD = ............Volt

IR = .............. mA

■ ■فایل را ذخیرهکنید.

مشاهد ه منحنی مشخصه دیود

■ ■برای مشاهده منحنی مشخصه دیود از دستگاه
اسیلوسکوپ استفاده کنید.
■ ■مدار شکل  3-126را روی صفح ه کار مجازی ببندید.

شکل  -3-126مدار نمایش منحنی مشخصه ولت آمپردیود
شکل  - 3-124مدار بایاس مستقیم دیود

VF = ............Volt

IF = .............. mA

■ ■مدار شکل  3-125را ببندید .این مدار نحو ه بایاس
کردن دیود را در حالت معکوس نشان میدهد .جریان
عبوری از مدارو ولتاژ دو سر دیود را اندازه بگیرید.

■ ■فانکشن ژنراتور را روی فرکانس  100 HZو دامنه
 2 Vp-pقرار دهید و نرمافزار را فعال کنید.
■ ■دستگاه اسیلوسکوپ را راهاندازی کنید و تنظیمهای
زیر را انجام دهید.
CHA : Volt/Div = 1 V/ Div

 CHB : Volt/ Div =500 mV/Div
Time/Div = 10 ms/Div

161

نقشهکشی فني رایانهای

■ ■مدار را راهاندازی کنید .باید روی اسیلوسکوپ
منحنی ولت آمپر دیود نمایش داده شود .در شکل
 3-127منحنی را مشاهده میکنید.

■ ■مقادیر ولتاژ موافق و ولتاژ مخالف دو سر دیود را از
روی منحنی مشخصه دیود اندازه بگیرید و یادداشت کنید.
V F = … Volt

		VR = … Volt

■ ■با توجه به ولتاژهای اندازهگیری شده ،دیود از نوع

سیلیسیومی است یا ژرمانیومی؟
■ ■برای مشاهده منحنی مشخصه دیود از دستگاه
(منحنینگار)  IV-Analyzerنیز میتوانید استفاده
کنید .این دستگاه را از نوار ابزار ()Instrumentsبر روی
صفح ه کار بیاورید .شکل  3-129دستگاه منحنینگار یا
تحلیلگر ولتآمپررا نشان میدهد.

شکل  -3 -127منحنی مشخصه دیود در بایاس موافق و مخالف

توجه :برای مشاهده منحنی مشخصه دیود
دکم ه B/Aو دکم ه  Invertکانال  Bرادر دستگاه
اسیلوسکوپ فعال کنید.
■ ■مطابق مدار شکل  3-128جهت دیود را بر عکس
کنید و منحنی مشخصه را مالحظه نمائید.

شکل  - 3-128معکوس کردن دیود
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شکل  -3-129دستگاه تحلیلگر ولتآمپر

■ ■برای مشاهده منحنی مشخص ه ولتآمپر دیود ابتدا
باید در کادر Componentsروی دستگاه گزین ه دیود
را انتخاب کنید .سپس پایه آند دیود را به پایانه Pو پایه
کاتد را به پایانه  Nاتصال دهید .در نهایت اتصال زمین
را به پایانهای که در کنار پایان ه  Nقرار دارد متصل کنید.
■ ■تنظیمها را انجام دهید و مدار را مطابق شکل
 3-130راهاندازی کنید .برای سفید شدن رنگ زمینه
دستگاه دکمه  Reverseرا فعال کنید.
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مشاهده انواع دیود:

■ ■انواع دیود را با استفاده از نوارهای شکل 3 -132

میتوانید بر روی صفحه کار مجازی بیاورید.

شکل  -3-130منحنی مشخصه دیود در بایاس مستقیم

■ ■مطابق شکل  ،3-131منحنی مشخصه دیود در
بایاس معکوس را رسم کنید..

شکل  -3-132قرار دادن دیود با استفاده از نوارهای نرمافزار

■ ■چند نمونه دیود را در شکل  3 -133مشاهده
میکنید .شما نیز با انتخاب دیودهای مختلف این تجربه
را انجام دهید و آن قدر تکرار کنید تا کام ً
ال مسلط شوید.

شکل  -3 -131منحنی مشخصه دیود در بایاس معکوس

■ ■فایل را ذخیرهکنید.

شکل  - 3 -133انواع دیود در نرمافزار
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■ ■به قسمت  3D Componentsمراجعه کنید .آیا
در این قسمت دیودهایی وجود دارد که بتوانید آنها را
روی صفحه کار بیاورید؟
■ ■با استفاده از انواع نمادهاي گرافيكي انواع ديودها
راذخيره كنيد.
■ ■فايلهارا ذخيره كنيد.

دیود زنر و آزمایش مربوطه:

■ ■ولتاژ دو سر دیود زنر در بایاس معکوس مقدار ثابتی
دارد.مدار شکل  3-134را با استفاده از دیود زنر ببندید.
به مقدار ولتاژ دیود زنر توجه کنید.

شکل  - 3-134اندازهگیری ولتاژ دیود زنر در بایاس معکوس

شکل - 3 -135مدار آزمایش دیود LED

■ ■با تغییر دیودهای  LEDدر مدار شکل 3 -135
روشن شدن آن را در رنگهای مختلف تجربه کنید.
■ ■مدار شکل  3 -135را با استفاده از  LEDدر نوار
3DComponentsببندید.
■ ■فايل را ذخيره كنيد.
■ ■یکی از کاربردهای دیود LEDاستفاده از آن در نمایش
اعداد در هفت قطعهای ( )Seven Segment 7Sاست.
هفت قطعهای را از نوار قطعات مطابق مسیر شکل
 3-136به روی میز کار مجازی بیآورید.
Indicator  Hex Display  Component

■ ■اگر ولتاژ منبع تغذیه را تغییر دهید باز هم ولتمتر
همان ولتاژ را نشان خواهد داد ،در مدار شکل 3-134
ثابت بودن ولتاژ را در دو سر دیود زنر پس از تغییر
ولتاژ منبع تغذیه مشاهده میکنید .مراحل تغییر را
تکرار کنید.
■ ■فايلها را ذخيره كنيد.

دیود  LEDو مدارهای آن:

■ ■مدار شکل  3 -135را ببندید و نر مافزار را
راهاندازی کنید در این حالت باید دیود  LEDروشن
شود.

شکل  -3 -136قرار دادن 7Sبر روی صفحه کار
164

فصل  3الكترونيك نرمافزارهای نقشهکشی و شبیهسازی الکترونیکی

■ ■قطعه  7Sدر رنگهای مختلف را به روی صفحه کار
بیاورید و انواع آن را مشاهده کنید.
■ ■برای نمایش دو رقم میتوانید از 7Sدورقمی استفاده
کنید .در شکل  3 -137این 7Sرا مشاهده میکنید.

شکل  -3 -139نمایش اعداد یک رقمی با استفاده از 7S

■ ■یکی دیگر از انواع چندقطعهایها بارگراف Bargraph
است .بارگرافها معموالً دارای تعدادی  LEDهستند

که در کنار هم قرار دارند و با اعمال ولتاژ به آنها با
توجه به میزان ولتاژ ورودی LEDها روشن میشوند،
در شکل  3-140یک نمونه بارگراف موجود در نرمافزار
را مالحظه میکنید.

شکل  - 3 -137انتخاب 7Sدو رقمی

■ ■با استفاده از نوار قطعات دو نوع  7Sمختلف را مطابق
شکل  3-138برروی صفحه کار بياوريد  .با توجه به
شکل چه تفاوتی بین آنها مشاهده میکنید؟

شکل  - 3-140مدار بارگراف

■ ■بارگراف موجود در نرمافزار  10دیود دارد که با
افزایش ولتاژ در پلههای یک ولتی روشن میشود .مدار
شکل  3-140را ببندید و ولتاژ را توسط پتانسیومتر به
تدریج از یک ولت به  ۱۲ولت افزایش دهید .به نتایج به
دست آمده توجه کنید.
■ ■فايل را ذخيره كنيد.
شکل  -3 -138دو نوع 7Sموجود در نرمافزار

توجه :در نرمافزار مولتیسیم برای روشن شدن
هفت قطعهای باید مدار راهانداز مربوط به آن را
به  7Sوصل و کامل کرد.

مدارهای یکسوساز نیمموج و تمامموج:

■ ■مدار شکل  3 -141یکسوکنند ه نیمموج را
نشان میدهد .برای مشاهده شکل موج روی دستگاه
اسیلوسکوپ دو بار کلیک کنید .در این حالت کلید DC
دستگاه اسیلوسکوپ باید فعال باشد.

■ ■در شکل  3-139ارقام صفر تا نه را که با استفاده
از مدار شمارنده روشن شده است مشاهده میکنید.
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شکل  -3 -141مدار و شکل موج یکسوساز نیم موج

شکل  -3 -142مدار یکسوساز نیم موج و شکل موجهای آن

■ ■برای مشاهده هم زمان شکل موجهای ورودی و
خروجی کانال  Aدستگاه اسیلوسکوپ را به ورودی منبع
تغذیه و کانال  Bدستگاه اسیلوسکوپ را به خروجي مدار
وصل کنید .برای تفکیک رنگ شکل موجهای ورودی
و خروجی نمایش داده شده روی صفح ه اسیلوسکوپ
رنگ سیم متصل شده به یکی از کانالها را تغییر دهید.
■ ■برای مشاهد ه هم زمان ورودی و خروجی ،مدار شکل
 3 -141را به صورت شکل  3 -142درآورید .شکل
موجهای ورودی و خروجی را از نظر نوع شکل و مقدار
دامنه با هم مقایسه کنید.
■ ■فايل را ذخيره كنيد.

■ ■در مدار یکسوساز نیمموج مي توانيد از ترانسفورماتور
نوار  Virtualنيزاستفاده كنيد.
■ ■فايل را ذخيره كنيد.
■ ■برای یکسوسازی تمام موج از دو روش میتوان
استفاده کرد .یکی از روشها قراردادن دو دیود و
ترانسفورماتور با سر وسط (سه سر متقارن) در مدار
است .مدار شکل  3-143را ببندید.

شکل  -3 -143مدار یکسوساز تمام موج با ترانسفورماتور

سر وسط
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■ ■در شکل  3-144شکل موجهای ورودی و خروجی
را مشاهده میکنید.

■ ■خازن صافی را در مدار تمام موج پل دیود قرار دهید
و مدار را طبق شکل  3 -146را ببندید.

شکل  - 3 -146یکسوساز تمام موج با خازن صافی

■ ■شکل موجهای ورودی و خروجی مدار باید مشابه
شکل 3-147باشد .آنها را مشاهده کنید.
شکل - 3-144شکل موجهای یکسوساز تمام موج

■ ■فايل را ذخيره كنيد.
■ ■روش دوم برای یکسوسازی تمام موج استفاده
از دیود به صورت پل یا پل دیود است .پل دیود را از
نوار  Componentsقسمت دیود انتخاب کنید .مدار
شکل 3-145را ببندید و شکل موجهای ورودی و
خروجی را ببینید و آنها را با شکل موجهای شکل
 3 -144مقایسه کنید.
شکل  -3 -147شکل موج یکسوسازتمام موج با خازن صافی

■ ■فايل را ذخيره كنيد.

بستن مدارهای چند برابر کننده ولتاژ

شکل  -3-145مدار یکسوساز تمام موج پل

■ ■با استفاده از دیود و خازن میتوان عالوه بر
یکسوسازی ولتاژ متناوب ،مقادیر ولتاژ خروجی را نیز
چند برابر کرد .مدار دو برابرکننده شکل  3-148را
ببندید و ولتاژهای ورودی و خروجی را اندازه بگیرید.

■ ■آیا میتوانید با استفاده از ترانسفورماتور نیز مدار
یکسوساز تمام موج پل دیود را ببندید؟ تجربه کنید.
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■ ■با استفاده از قسمت ترانزیستور در نوار ،Virtual
میتوانید انواع ترانزیستور را بر روی صفحه کار مجازی
بیاورید .با تکرار این مرحله ،تسلط و آشنایی با انواع
ترانزیستورها را تجربه کنید.
■ ■با استفاده از نوار  Components Transistorنیز
میتوانید مطابق شکل  3 -150انواع ترانزیستور را بر
روی صفحه کاربیاورید.

 - 3 -148مدار دو برابر کننده

■ ■چه رابطهای بین ولتاژ دو سر خازن  C1و ولتاژ
خروجی مدار وجود دارد؟
■ ■فايل را ذخيره كنيد.

ترانزیستور

شکل  - 3 -150نحوه قراردادن ترانزیستور

■ ■برای انجام آزمایش الزم است با استفاده از نرمافزار
نحوه قرار دادن ترانزیستور و عالمت فنی آن را تجربه
کنید .برای این منظور ترانزیستور را از طریق نوار Virtual
مطابق شکل  3-149بر روی صفحه کار بیاورید.

■ ■برای آوردن ترانزیستور ،ابتدا روی نوار
قطعا ت  C o m p o n e n t sکلیک کنید تا منوی
 Select a Componentباز شود .در زبانه  Groupنام
ترانزیستور را مشاهده میکنید .در منوی  Familyطبق
شکل 3-151گزینههای BJT_NPN ،Transistor
و ....وجود دارد.

شکل  - 3-149نحوه قراردادن ترانزیستور ازطریقنوار مجازی

شکل  -3 -151انتخاب ترانزیستوراز نوار قطعات

ا
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■ ■ ا گر مطا بق شکل  3 -1 5 2ر و ی گز ینه
 TRANSISTORS _ ...کلیک کنید ،ترانزیستورهای
 Virtualانتخاب میشود.

فنی آن نشان میدهد.

شکل  - 3 -154انواع ترانزیستوربا شماره فنی
شکل  -3 -152انتخاب ترانزیستور از نوع مجازی

■ ■فايل را ذخيره كنيد.

نحو ه بایاسینگ ترانزیستور

■ ■در صورتی که طبق شکل  3 -153روی گزینههای ■ ■برای این که ترانزیستور بتواند به عنوان تقویتکننده،
 BJT_NPNیا  BJT_PNPکلیک کنید ،ترانزیستورها سوئیچ و ...عمل کند ،بایدترانزیستور را از نظر  dcتغذیه
مانند شکل 3-153با شمار ه مشخص ظاهر خواهد شد .کنیم ،اعمال ولتاژ به پایههای ترانزیستوررا بایاسینگ
ترانزیستور مینامند .مدار شکل  3-155نوعی بایاسینگ
ترانزیستور را نشان میدهد.

شکل  -3 -153انتخاب ترانزیستور با شماره خاص

■ ■با استفاده از رو شهایی که فرا گرفتید ،انواع
ترانزیستور را بر روی صفحه کار بیاورید ،تا با
ترانزیستورهای مختلف آشنا شوید.
■ ■اگر از نوار  Componentsاستفاده کنید ،در
فهرست ترانزیستورها،انواع ترانزیستوربا شمار ه فنی آن
مشخص شده است .در این حالت می توانید با انتخاب
نوع و شماره مورد نظر ،ترانزیستور را بر روی صفحهکار
بیاورید .شکل  3-154چند نوع ترانزیستور را با شماره

شکل  - 3 -155نوعی باياسينگ ترانزيستور
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نکته :همانطور که مشاهده میشود ،شرط
هدایت در ترانزیستور این است که :دیود بیس
امیتر در بایاس موافق و دیود بیس کلکتور در
بایاس مخالف قرار گیرد.

مدار تقویتکننده امیتر مشترک

■ ■برای تقویت ولتاژ یا جریان یک سیگنال الکتریکی
الزم است مدار را از نظر ولتاژ ( DCیکی از انواع
بایاسینگ) به طور صحیح تغذیه کنیم ،پس از بایاسینگ
میتوانیم با اعمال سیگنال به ورودی مدار ،سیگنال
تقویت شده را از خروجی تقویتکننده دریافت کنیم.
■ ■مدار شکل  3-156یک نمونه از تقویتکننده امیتر
مشترک را نشان میدهد .مدار را ببندید و شکل موج
ورودی و خروجی را مشاهده کنید.

شکل  3 -156تقویتکننده امیترمشترک و شکل موجهای آن

نکته :برای مشاهده دامنه ورودی حوزه کار  Volt/Divرا کوچکتر از خروجی تنظیم کردهایم.
■ ■دستگاه اسیلوسکوپ را به خروجی مدار وصل کنید،
(در این حالت باری به مدار وصل نیست) .دامن ه سیگنال
ورودی را آن قدر تغییر دهید تا دامنه سیگنال خروجی
روی  5ولت پیک تا پیک تنظیم شود.
■ ■فایل را ذخیرهکنید.

دروازههای منطقی

شکل  - 3-157مدار دیودی گیت OR

■ ■درواز ههاي منطقي شكل 3-157تا  3-161را
ترسيم كنيد ،سپس مدارها را راهاندازي كرده و فايلها
را دخيره كنيد.
شکل  - 3-158مدار دیودی گیت OR
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شکل - 3-159مدار ترانزیستوری گیت OR
شکل  - 3-162موقعیت دستگاه مبدل منطقی در نرمافزار

شکل  - 3-160نحوه انتخاب گیت منطقی OR

شکل  - 3-161مدار گیت منطقی OR

■ ■در نرمافزار مولتیسیم دستگاهی به نام
 Logic Converterیا مبدل منطقی وجود دارد که
میتوانید عملیات مختلفی را با آن انجام دهید .به
عنوان مثال اگرجدول صحت گیتی را بنویسید ،با فعال
کردن یکی از دکمههای این دستگاه عبارت بولی گیت
مورد نظر نوشته میشود و همچنین میتوانید مداری
را طراحی کنید و جدول صحت و عبارت منطقی آن را
مالحظه نمائید .شکل  3-162موقعیت دستگاه مبدل
منطقی را در نرمافزار نشانمیدهد.

■ ■دستگاه  Logic Converterرا بر روی صفح ه
آزمایشگاه مجازی بیاورید .ورود یهای مدار را از
قسمتهای  A، Bو  ....انتخاب کنید .اگر دو ورودی را
انتخاب کنید ،چهار سطر و دو ستون برای ورودیها
شکل میگیرد و به ترتیب اعداد صفر و یک منطقی را
مطابق اعداد باینری به ورودیها اختصاص میدهد.
در این جدول ،ستون اول از سمت چپ شماره سطر و
ستون دوم در وسط مربوط به ورودیها و ستون سوم
از سمت چپ خروجی را نشان میدهد .با کلیک کردن
بر روی عالمت سؤال در ستون خروجی جدول ،یک بار
عدد صفر و با کلیک مجدد عدد یک به خروجی هر سطر
اختصاص داده میشود .به این ترتیب میتوانید خروجی
دلخواه خود را بنویسید .به عنوان مثال برای گیت OR
به ترتیب اعداد باینری  1 ،1 ،0و  1را برای خروجی
تعیین کنید .با فعال کردن دکمه
عبارتبولی مربوط به جدول صحت بر روی کادر پایین
صفحه نوشته میشود.
■ ■در شکل  3-163کلیدهای مربوط به تبدیل را در
دستگاه مبدل منطقی مشاهده میکنید.
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■ ■گیت منطقی  ORبا سه ورودی را از قسمت
 Misc Digitalمطابق شکل  3-164بر روی صفحه
کارنرمافزار بیاورید.

شکل - 3-163کلیدهای مربوط به دستگاه مبدل منطقی

■ ■با توجه به شکل  3-163در مییابیم که دستگاه
مبدل منطقی میتواند کاربردهای گستردهای داشته باشد.

شکل - 3-164نحوه استفاده از گیت ORبا سه ورودی

■ ■مدار شکل  3-165را ببندید و با تغییر کلیدهای
ورودی جدول صحت 3-3را کامل نمائید.

نکته مهم :با استفاده از قسمت  Misc Digitalمیتوانید از انواع گیتها ،با تعداد ورودی دلخواه
(تا  8ورودی) برای طراحی مدار استفاده کنید.
جدول  - 3-3جدول صحت گیت ORبا سه ورودی

خروجی()F

شکل - 3-165مدار گیت ORبا سه ورودی

کلید C

کلید B
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0

0
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0

0

0
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0
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1

0
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0
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0

1

0

1

1
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■ ■با استفاده از قسمت Misc Digitalگیتهای  ORکه بیش از سه ورودی دارند را ببندید و نتایج به دست
آمده را بنویسید.
■ ■یکی دیگر از قابلیتهای دستگاه مبدل منطقی ،نوشتن عبارت منطقی گیت یا مدار منطقی است پس از
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اینکه جدول مدار گیت را تکمیل کردید ،دکم ه تبدیل
جدول به عبارت را فعال نمائید .عبارت منطقی مربوط
به مدار در کادر پایین صفح ه دستگاه ظاهر میشود.
شکل  3-166موقعیت این دکمه و کادر عبارت منطقی
را نشان میدهد.

شکل  - 3-168مدار دیودی گیت  ANDدر حالتی که هر دو
کلید  Aو  Bوصل است.

■ ■در مدار شکل  3-168از دیود  LEDواقعی استفاده
شده است.
■ ■کلیدهای مدار شکل  3-168را تغییر وضعیت دهید
و جدول صحت  3-4را کامل کنید.
جدول  - 3-4جدول صحت گیت ANDبا دو ورودی

خروجی()F
شکل  - 3-166موقعیت دکمه تبدیل جدول به عبارت منطقی

■ ■با فعال کردن دکمهsimplifyشکل سادهشده عبارت
منطقی در کادر مربوطه ظاهر خواهد شد ،شکل .3-167

کلید B

کلید A

0

0

1

0

0

1

1

1

■ ■گیت منطقی  ANDبه شماره فنی  74F08Dرا
از قسمت گیتهای منطقی  TTLبر روی صفحه کار
آزمایشگاه مجازی بیآورید .مدار شکل  3-169را ببندید.
کلیدهای مدار را مطابق جدول  3-5تغییر وضعیت دهید
و رفتار مدار را ببينيد.
شکل  - 3-167موقعیت دکمه ساده کردن عبارت منطقی

دروازه منطقی AND

■ ■مدار شکل  3-168را ببندید .این مدار مربوط به
دروازه منطقی دیودی گیت  ANDاست.

شکل  - 3-169مدار گیت AND
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دروازه منطقی NOT

جدول  - 3-5جدول صحت گیت ANDبا دو ورودی

خروجی()F

کلید B

کلید A
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1

1

1

■ ■با استفاده از ترانزیستور ،مدار شکل  3-171را
ببندید و مدار را راهاندازی کنید.

■ ■آیا میتوانید با استفاده از دستگاه مبدل منطقی
جدول صحت گیت  ANDرا بنویسید و عبارت بولی
این گیت را مشاهده نمائید؟ تمرین کنید.
■ ■با استفاده از گیت منطقی  74 F 11 Dکه یک
دروازهی منطقی  ANDبا سه ورودی است ،مداری را
مطابق شکل  3-170ببندید و جدول صحت  3-6را
کامل نمائید.

شکل  - 3-170مدار گیت منطقی  ANDبا سه ورودی
جدول  - 3-6جدول صحت گیت ANDبا سه ورودی

خروجی()F
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شکل  -3-171مدار ترانزیستوری گیت NOT

■ ■گیت منطقی  NOTبه شماره فنی  74F04Dرا
از قسمت گیتهای منطقی  TTLبر روی صفحه کار
آزمایشگاه مجازی بیاورید .مدار شکل  3-172را ببندید.

شکل  - 3-172مدار گیت منطقی NOT

■ ■کلید مدار را مطابق جدول  3-7تغییر دهید و جدول
را کامل کنید.
■ ■فایلها را ذخیره کنید.
جدول  - 3-7جدول صحت گیت NOT

خروجی()F

کلید A
0
۱

فصل 4

اجرای پروژه

نقشهکشی فني رایانهای

فرایند اجرای پروژه

■ ■با توجه به آموختههای خود در فصلهای اول تا سوم ،در این بخش تعدادی پروژه نقشهکشی و شبیهسازی
رایانهای مرتبط با الکترونیک را به اجرا در آورید .در فرایند اجرا موارد زیررا رعایتکنید.
■ ■جدول نقشه را ترسیمکنید و مشخصات کامل ،تاریخ ،نسخه (ویرایش) و موارد دیگر را روی آن درج نمائید.
■ ■نقشه دادهشده در هر پروژه را با استفاده از نرمافزار با مقیاس مناسب ترسیمکنید.توجهداشته باشید که نقشه
ترسیمی شما باید در صفحه  A4که در آن نقشه را ترسیمکردهاید جا بگیرد.
■ ■پس از ترسیم مدار در صورت امکان آن را راهاندازی کنید و شبیهسازی آن را ببینید.
■ ■پس از اتمام نقشهکشی و راهاندازی ،فایل را با پسوند نرمافزاری و بهصورت  PDFیا  Wordذخیرهکنید.
■ ■پس از اتمام نقشهکشی تمام پروژهها ،آنها را در یک فایل  Wordیا  PDFتجمیعکنید و فایل را به مربی
خود ارائه دهید.

پروژه شماره  :1آشکارساز گاز

■ ■در مدار شکل  ،IC1 4-1آیسی مقایسهگر با شماره فنی  µA 741و  ، IC2آیسی رگوالتور با شماره فنی 7805
و  GS1سنسور گاز با شماره فنی  TGS813است.

شکل ا -4-آشکارساز گاز

■ ■در شکل  4-2شکل ظاهری این سنسور ولیست
قطعات مدار آشکارساز گاز را مشاهده میکنید .ولتاژ
تغذیه مدار  9ولت است .نقشه را با نمادهای استاندارد
موجود در نرمافزار با دقت و چیدمان مناسب ترسیم
و در صورت امکان شبیهسازی کنید ،سپس فایل را
ذخیره نمائید.
شکل  - 4-2سنسور گاز و لیست قطعات مدار
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پروژه شماره  :2تقویتکننده صوتی

■ ■مدار شکل  4-3یک تقویتکننده صوتی است که با آیسی  LM386طراحی و ترسیم شده است .این

تقویتکننده میتواند تا چندصد میلیوات توان موثر را به خروجی تحویل دهد .برای سیگنالهای ضعیف مانند
سیگنال خروجی میکروفون ،باید یک تقویتکننده اولیه( )Preamplifierبه ورودی این مدار متصل نمود .نقشه

مدار را با نمادهای استاندارد موجود در نرمافزار با دقت و چیدمان مناسب ترسیم و در صورت امکان شبیهسازی

کنید و در پایان فایل را ذخیره نمائید.

شکل - 4-3تقویتکننده صوتی

پروژه شماره   :3مدار هشداردهنده آتشسوزی

■ ■در مدار شکل  4-4از آیسی  555برای تولید صدای آژیر استفاده شده است .سنسور حساس به حرارت در
مدار ،ترمیستور  NTCاست .با گرمشدن  NTCترانزیستور فعالشده و فرمان الزم را به مولد فرکانس آژیر میدهد
و آن را فعال میکند .نقشه مدار را با نمادهای استاندارد موجود در نرمافزار با دقت و چیدمان مناسب ترسیم و
در صورت امکان شبیهسازی کنید و در پایان فایل را ذخیره نمائید.

شکل  4-4مدار هشداردهنده آتشسوزی
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پروژه شماره  :4کلید فرمان با نور

■ ■مدار شکل  4-5کلید فرمان با نور است که در آن از آیسی  µA741استفاده شده است .این مدار بهطور اتوماتیک
با روشنایی یا تاریکی تحریکشده و به رله فرمان قطع و وصل میدهد .نقشه مدار را با نمادهای استاندارد موجود
در نرمافزار با دقت و چیدمان مناسب ترسیم و در صورت امکان شبیهسازی کنید و در پایان فایل را ذخیره نمائید.

شکل - 4-5کلید فرمان با نور

پروژه شماره  :5تابلو روان با کلید چندحالته چرخشی

■ ■در مدار شکل  4-6از  4عدد  7 -Segmentو کلید چند حالته استفادهشده است.کلید  S1با کلید Space
فعال میشود و حرف ظاهرشده روی نمایشگر را جابجا میکند .اگر کلید  Spaceبه صورت فشرده نگه داشته

شود ،مدار به صورت تابلو روان کار میکند .نقشه مدار را با نمادهای استاندارد موجود در نرمافزار با دقت و چیدمان
مناسب ترسیم و در صورت امکان شبیهسازی کنید و در پایان فایل را ذخیره نمائید.

شکل  - 4-6تابلو روان
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پروژه شماره   :6مدار شمارنده

■ ■در مدار شکل  4-7از دو آیسی با شماره فنی  7493استفاده شده است .مدار یک شمارنده دو رقمی است که
از صفر تا  99را شمارش میکند .مبدل اعداد دودویی به نمایشگر ،آیسی  7447و مولد پالس ،آیسی با شماره
 555است .نقشه مدار را با نمادهای استاندارد موجود در نرمافزار با دقت و چیدمان مناسب ترسیم و اشکاالت آن
را برطرف نمائید .در صورت امکان شبیهسازی کنید و در پایان فایل را ذخیره نمائید.

شکل  -4-7شمارنده دو رقمی
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پروژه شماره   : 7آژیر نوری

■ ■در مدار آژیر شکل  4-8از آیسی  µA 741و  4001استفاده شده است .این مدار میتواند صدای هشدار
آژیر را تولید کند .نقشه مدار را با نمادهای استاندارد موجود در نرمافزار با دقت و چیدمان مناسب ترسیم و در
صورت امکان شبیهسازی کنید و در پایان فایل را ذخیره نمائید.

شکل -4-8مدار آژیر

پوشه ( )Fileنهایی مدارهای اجرا شده

■ ■تمام نقشههای ترسیم شده در طول سال را در یک پوشه رایانهای (فایل) تجمیع کنید و به صورت یک مجموعه
استاندارد تحویل هنرآموز خود نمائید.
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کنترلکیفیت

چرا کنترلکیفیت مهم است؟

ویژگیهای یک محصول که مورد توافق مشتری و
تولیدکننده است و منجر به رضایت مشتری میشود
راکیفیت میگویند .این ویژهگیها میتواند جنس،
اندازه ،چگونگی کار ،خواص فیزیکی ،خواص شیمیایی،
خواص مکانیکی و ویژگیهای هنری باشد .به عبارت
دیگر باید از یک نوع استاندارد تعریف شده تبعیت کند.
برای تحویل محصول به مشتری الزم است ابتدا کیفیت
آنرا کنترل کنیم سپس محصول را به مشتری تحویل
دهیم .اگر محصولی از نظرکمیت و کیفیت با نیاز مشتری
منطبق باشد آن محصول مورد تائید است .اگر محصولی
با نیازهای مشتری منطبق نبوده و کیفیت الزم را نداشته
باشد ،مورد تایید نیست .لذا برای تولید محصول با

وسیله اندازهگیری
مناسب

اندازهگیری
مناسب

کیفیت ،باید کیفیت محصول را اندازه بگیریم.همچنین
برای اندازهگیری باید وسیله اندازهگیری مطمئن ،درست
و دقیق باشد .مفهوم این جمله آن است که در علوم
فنی و مهندسی کیفیت را نیز با اندازه و اعداد و ارقام
میسنجند ،نه صرفاً با دید چشمیو سلیقهای ،بنابر این
برای رسیدن به یک محصول کیفی الزم است ابزارهای
مناسب فراهم و فرآیندهای دقیق برای کنترل به اجرا
در آید  .در شکل  ۵-۱نمودار نیازهای مرتبط با کنترل
کیفیت را مالحظه میکنید.

مفاهیم و واژهها

کنترل( :)Controlبه معنی وارسی ،نظارت ،رسیدگی
و ممیزی برای اطمینان از صحت انجام یک فرایند کار،
محصول یا خدمات است.

كنترل كیفیت
مناسب

محصول  
باكیفیت

شکل  -۵-۱نمودار  نیازهای مرتبط با کنترل کیفیت

کیفیت ( :)Qualityبه معنی ویژگیهای یک فرایند،
فرآورده یا خدمت است به گونهای که خواستههای
مشتری را در سطح قابل قبولی برآورده نماید .در
این صورت کیفیت دارای نوعی ارزش عینی و قابل
اندازهگیری و سنجش است .سطح این ارزش بر اساس
توافق بین مشتری و عرضهکننده مشخص میشود.
کیفیت باید مجموعه خواستهها و استانداردهای مورد
نظر مشتری را برآورده نماید .لذا توجه به کیفیت سبب
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ارتقاء و بهبود دائمیکاال یا خدمات میشود و جلب
اعتماد مشتری را فراهم مینماید.

کنترل کیفیت مبتنی بر آمار

در کنترل کیفیت آماری ،سعی بر این است که ضایعات
تولید تا حد امکان کاهش یابد .چنانچه مدیری بخواهد
کنترل کیفیت را اجرا کند باید آمار بگیرد .برای مثال
تعیین نماید که آیا ضایعات کارخانه یا کارگاه نسبت به
روز قبل افزایش یا کاهش یافتهاست؟ سپس باید این

فصل  ۵الكترونيك كنترل كيفيت

آمار را بهصورت نمودار در آورد و بعد از تجزیه و تحلیل
نمودارها ،ریشه نقایص را بیابد .به این ترتیب با کنترل
کیفیت آماری میتوان کنترل موثر بر تولید داشت و
بهرهوری را افزایش داد.

عوامل تاثیرگذار در کیفیت

کیفیت یک محصول در ارتباط با سه عامل تعیین
میشود.
 -1کیفیت طرح  -2کیفیت انطباق  -3کیفیت در
عملکرد
الف -کیفیت طرح :محصوالتی که برای یک کار مشابه
طراحی میشوند معموالً تفاوتهایی با هم دارند .مث ً
ال
در طراحی منبع تغذیه یک دستگاه ،عوامل تاثیرگذاری
مانند دما و تغییرات آن ،رطوبت ،تولرانس قطعات را در
نظر میگیرند .این عوامل منجر به تولید محصولی با
استهالک کمتر و عمر طوالنیتر میشود .عدم توجه به
این عوامل سبب تولید محصولی با عمر و دوام کوتاهتر
میشود.
ب -کیفیت انطباق :میزان انطباق مشخصات محصول
با مشخصات استاندارد یا مشخصات درخواستی از طرف
مشتری است .مث ً
ال مشتری خواهان ساخت آمپلیفایری
با توان موثر معین و پارازیت کم و توان تلفاتی ناچیز
است .چنانچه محصول تولیدشده با در خواست مشتری
تطابق داشته باشد از کیفیت انطباق باالیی برخوردار است.
پ -کیفیت عملکرد :تابعی از کیفیت طرح و کیفیت
انطباق است .در صورت ضعیف بودن کیفیت طرح یا عدم
تطابق با مشخصات مورد نظر مشتری یا استانداردهای
تعریف شده ،کیفیت عملکرد نیز پایین میآید.

اهداف کنترل کیفیت

کنترل کیفیت اهداف گستردهای را پوشش میدهد که
مهمترین آن به شرح زیر است.
9 9حفظ استانداردهای تعریفشده
9 9کشف و اصالح انحراف از فرایند اجرای کار
9 9ارزیابی از کارایی واحدهای مستقل و واحدهای
بههم پیوسته
9 9ارزیابی از کارایی افراد شامل مدیران ،مهندسین،

تکنسینها ،کارگران و عوامل پشتیبانی

فعالیتهای کنترل کیفیت

در تمام مراحل زندگی و تقریباً در تمام فرایند اجرای
کارهای جاری ،همه ما به نوعی با کنترل کیفیت یا
 Quality Controlو خالصه آن  QCسروکار داریم.برای
مثال وقتی میخواهیم میوه بخریم به کیفیت آن توجه
میکنیم .مثأل به تازه بودن ،یک دست بودن ،رسیده بودن
و سالم بودن میوه اهمیت میدهیم .یا وقتی میخواهیم
پارچه یا پیراهن بخریم ،نوع پارچه را از نظر کیفیت کنترل
میکنیم .حتی برای انتخاب رستوران جهت صرف غذا نیز
از  QCبهره میبریم .مث ً
ال در شهری که ناآشنا هستیم
از افرادی میپرسیم کدام رستوران غذای بهتری دارد یا
کدام رستوران بهداشتیتر است یا غذای خوب با قیمت
مناسب میدهد .بنابراین بازه کنترل کیفیت آنقدر وسیع
است که تقریبأ تمام فعالیتها را پوشش میدهد .در تمام
صنایع مختلف از جمله صنعت الکترونیک  ،فعالیتهای
کنترل کیفیت را میتوان در  5بازه زیر دستهبندی نمود.
■ ■کنترل کیفیت نقشه و طرح
در این فرایند ،نقشه ترسیمشده از نظر صحت ،چیدمان،
قابل اجرایی بودن و موارد دیگر کنترل کیفی میشود.
این بخش کتاب اختصاص به کنترل کیفیت نقشه و
طرحهای الکترونیکی دارد .کنترل کیفیت فرایند و
محصول در زمان مناسب ارائه خواهد شد.
■ ■کنترل کیفیت مواد و ابزار
مواد و ابزاری که در فرایند تولید استفاده میشود
باید از نظر کیفی کنترل شود تا برای کار مورد نظر
قابل استفاده باشد .مث ً
ال اگر میخواهیم برروی بُردها
و دستگاههای الکترونیکی کار کنیم باید از سیمچین
ظریف مینیاتوری با نماد استاندارد حک شده روی آن
استفاده کنیم .همچنین درصورتی که بخواهیم عمل
لحیمکاری را روی بُردانجام دهیم بایداز لحیم با درصد
مناسب قلع و سرب استفاده کنیم.
■ ■کنترل کیفیت تجهیزات و دستگاهها
ابزار مورد استفاده در صنایع الکترونیک باید استاندارد
وکالیبر ه باشد و از نظر حوزه اندازهگیری ،دارای دقت
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مناسب برای اجرای کار مورد نظر باشد.
مثأل هویه انتخابی برای لحیمکاری ترانزیستور یا آیسی
( )ICباید دارای وات مناسب برای قطعه مورد لحیمکاری
باشد .تمام تجهیزات و دستگاههای الکترونیکی باید
دارای نشان استاندارد ملی یا بینالمللی باشند.
■ ■کنترل کیفیت فرایند اجرای کار
فرایند اجرای کار باید از استانداردهای تعریفشده
تبعیت کند .انطباق این فرایند با استانداردها ،همان
کنترل کیفیت است .گاهی در تعاریف این نوع کنترل
را تضمین کیفیت ( )Quality Assuranceیا QA
مینامند .برای مثال اگر قرار است فیبر مدارچاپی به
مدت  5دقیقه در کوره حرارت ببیند ،در فرایند QC
یا  QAبررسی میکنند که آیا این مرحله درست اجرا
شده است یا خیر؟ همچنین آیا افرادی که بهطور
ی مانند بخار لحیم سروکار دارند،
مداوم با گازهای سم 
آیا از ماسک و عینک استفاده میکنند یا خیر؟ کنترل
کیفیت فرایند کار ،بر اساس نوع فعالیت به صورت
اختصاصی تدوین میشود .مث ً
ال برای فرایند نصب و
راهاندازی دستگاههای الکترونیکی یا مونتاژ بردهای
الکترونیکی ،فرایند خاص  QCبرای هر فعالیت تعریف
میشود .نصب و راهاندازی این فرایند میتواند شامل
مکان صحیح نصب ،سیمکشی و کابلکشی استاندارد،
نصب سختافزارها ،نصب نرمافزارها ،صحیح نصبکردن
سوکتها و کابلهای اتصال باشد.
■ ■کنترل کیفیت محصول

184

محصول خروجی باید با استانداردهای تعریفشده
انطباق داشتهباشد .مث ً
ال اگر میزان توان خروجی یک
دستگاه تقویتکننده صوتی پس از تولید و نهاییشدن
باید  10وات موثر باشد ،در کنترل کیفیت محصول
بررسی میکنند آیا محصول تولیدشده با این توانایی
انطباق دارد یا خیر؟
شکل ظاهری ،زیبایی ،سازگاربودن با بدن (،)Ergonomy
کارآئی و بسیاری از موارد دیگر از شاخصها و معیارهای
سنجش کنترل کیفیت محصول است.
اگر فعالیتهای کنترل کیفیت انجا م نگیرد ،منجر به تولید
کاالی بیکیفیت میشود .عوامل تولید کاالی ب 
یکیفیت
میتواند خطاهای انسانی ،ضعف در طراحی ،کالیبره
نبودن تجهیزات ،سوءمدیریت ،عدم برنامهریزی مناسب و
بهاندادن به فرایند کنترل کیفیت باشد .کاالی بیکیفیت
عوارضی دارد که برخی از این عوارض به شرح زیر است:
9 9ادعای خسارت
9 9برگشت محصول تولیدشده
9 9تحمیل هزینههای اضافی اصالحی و پیشگیرانه
9 9دوبارهکاری
9 9سلب اعتماد مشتری

کنترل کیفیت در نقشههای الکترونیکی

برای طراحی یک مدار الکترونیکی الزم است طراح ابتدا
یک نقشه دستی که اسکچ ( )Sketchنامیده میشود
را ترسیم نماید .شکل  5-2و  5-3دو نمونه اسکچ را
نشان میدهد .قطعات در مدار اسکچ میتواند دو بعدی
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یا سه بعدی باشد.

شکل  - 5-2مدار اسکچ با قطعات سهبعدی

شکل  - 5-3مدار اسکچ با قطعات دوبعدی
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رسام یا نقشهکش ،طرح دستی را با استفاده از

نرمافزارهای نقشهکشی ،تبدیل به نقشه الکترونیکی

شکل - 5-4مدار تقویتکننده

شکل  -5-5مدار تقویتکننده
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استاندارد مینماید .در شکل  5-4و  5-5دو نمونه نقشه

استاندارد را مالحظه میکنید.
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برای ترسیم نقشه و نمادهای قطعات الکترونیکی

استانداردهای متفاوتی وجود دارد که متداولترین آنها
استاندارد  IECاست.

الزم است نقشه ترسیمشده با یکی از استانداردهای

بینالمللی ،ملی یا محلی تطبیق داشته باشد .از این رو
ضرورت دارد ،نقشههای ترسیمشده از بعد استاندارد

بودن کنترل شوند.

 -8اشتباه در قرار دادن نوع ترانزیستور( NPNبجای
)PNP

 -9اتصال ناصحیح تغذیه به مدار(مث ً
ال  + Vccبا پُالریته
ناصحیح به مدار وصل شود)

 -10متصل نکردن خطوط از کوتاهترین فاصله
 -11متصل نکردن برخی خطوط ارتباطی

در یک نقشه استاندارد باید موارد متعددی مورد توجه

 -12ترسیمنکردن و قرار ندادن برخی از قطعات در مدار
 -13جایگزینی اشتباه قطعات (مث ً
ال مقاومت به جای

ممکن است رخدهد به شرح زیر است:

 -14تعیین نکردن ورودی و خروجی مدار (در صورتیکه

قرارگیرد .برخی خطاهای متداول که در ترسیم نقشه

 -1ترسیمنکردن اتصال زمین در نقشه مدار
 -2اتصال ناصحیح دستگاه به مدار (مث ً
ال اتصال ورودی
اصلی به زمین و اتصال زمین دستگاه به ورودی مدار)

 -3متصل نکردن اتصال زمین دستگاه یا بار به مدار
(مث ً
ال یک سمت بلندگو به زمین وصل نیست)

 -4عدم رعایت اتصال صحیح قطبین (پُالریته) دستگاه
اندازهگیری به مدار (مث ً
ال رعایت نکردن اتصال صحیح

سیمپیچ)

مدار ورودی و خروجی دارد)

 -15رعایت نکردن ضخامت خطوط در نقشههایی که
دارای خطوط با ضخامت متفاوت هستند.

 -16درج نکردن مقادیر قطعات در نقشههایی که باید
قطعات مقدار داشته باشند.

 -17درج نکردن شماره قطعه (مث ً
ال  C1یا  )R2در

نقشههایی که باید قطعات شماره داشتهباشند.

مثبت ( )+و منفی (–) آمپرمتر با توجه به جهت جریان

 -18چیدمان نامتوازن قطعات یا ترسیم نامتقارن نقشه
(مث ً
ال تجمع قطعات در یک سمت و کمبود قطعات در

 -6اشتباه در مقادیر کمی قطعات (مث ً
ال مقاومت 10

 -19رعایت نکردن نظم در چیدمان قطعات (مث ً
ال

 -7اشتباه در قراردادن جهت صحیح قطعه (مث ً
ال آند-

قراردادهشده است)

عبوری از مدار)

 -5ترسیم نکردن خطوط تغذیه مدار

کیلو اهم بهجای  10اهم)
کاتد دیود)

سمت دیگر)

مقاومتی باید افقی قرار گیرد ولی در مدار عمودی

 -20رعایت نکردن ابعاد نقشه متناسب با تعداد قطعات
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(مث ً
ال نقشهای با  5قطعه را در ابعاد وسیع یا قطعات زیادی را در ابعاد کوچک ترسیمکند)
 -21رعایت نکردن فواصل خطوط ارتباطی و فواصل بین قطعات (مث ً
ال در رسم خطوط )data bus

 -22انتخاب غیراستاندارد قلم و ابعاد نمادهای قطعات

 -23انتخاب رنگ نامناسب برای خطوط و المانها

-24درج نکردن جدول یا عدم تکمیل عناوین موجود در آن

کار عملی :۱

-1اسکچ نقشه الکترونیکی شکل  5-6را با دست رسم کنید.

شکل  - 5-6مدار منبع تغذیه

-2با استفاده از اسکچ شکل  5-7نقشه استاندارد الکترونیکی مدار را رسمکنید.

شکل  -5-7مدار ترسیم شده با دست

معمو الً صحت عملکرد اولیه مدار با استفاده از

شبیهسازی انجام میشود .به عبارت دیگر قبل از
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اجرای نمونهسازی ،الزم است با استفاده از نرمافزارهای

شبیهسازی ،مدار شبیهسازی شود .پس از دریافت

فصل  ۵الكترونيك كنترل كيفيت

صحیح از عملکرد مدار در فرایند شبیهسازی ،اقدام به نمونهسازی مینمایند.
چگونگی اجرای  QCدر نقشههای الکترونیکی
برای تایید یک نقشه الکترونیکی معموالً اجرای  QCبا ابزارهای مختلف انجام میگیرد .یکی از ابزارها ،استفاده
از چکلیست (فهرستوارسی) است.
معموالً چکلیست بر اساس اهمیت و نیاز شکل میگیرد.

چکلیست  QCبرای اسکچ:

جدول شماره  5-1یک نمونهای از فهرست وارسی (چکلیست) مربوط به  QCاسکچ را نشانمیدهد.
جدول  5-1فهرستوارسی (چکلیست) کنترل کیفیت ( )QCنقشههای اسکچ

نام و نام خانوادگی مسئول QC

.......................................................................................
عنوان

ردیف

بلی

1

نام طرح دارد

2

جدول اطالعات کامل است

3

نقشه خوانا است

4

اتصالها کامل است

5

امضاء طرح دارد

6

تاریخ ترسیم دارد

7

نمادها به طور صحیح رسم شده است

8

قطبهای تغذیه صحیح رسم شده است

9

نقشه دارای ابعاد مناسب است

10

نام و امضاء نقشهکش وجود دارد

11

نقشه فایل رایانهای دارد

خیر

توضیحات:
قابل قبول

□

مردود

□

امضاء
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کار عملی :۲

با استفاده از چکلیست شماره  ،5-1اسکچ شکل  5-8را  QCکنید.

شکل  -5-8نقشه دستی مدار

چکلیست  QCبرای نقشه الکترونیکی:

در جدول شماره  5-2فهرست وارسی (چکلیست) کنترل کیفیت نقشههای الکترونیکی را مشاهده میکنید.
جدول  5-۲فهرستوارسی (چکلیست) کنترل کیفیت ()QC
نقشههای الکترونیکی

نام و نام خانوادگی مسئول QC

.......................................................................................
ردیف
1

جدول اطالعات دارد

3

سیم اتصال زمین (سیم مشترک) رسم شده است

2

جدول اطالعات کامل است

4

ولتاژها صحیح وصل شدهاند

6

تقارن و توازن در نقشه رعایت شده است

5
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عنوان

نماد قطعات صحیح رسم شدهاند

بلی

خیر

فصل  ۵الكترونيك كنترل كيفيت

ردیف

بلی

عنوان

7

خطوط ارتباطی اتصال کامل دارد

9

مقادیر روی قطعات درج شده است

8

ورودیها و خروجیها مشخص شده است

10

شماره روی قطعات درج شده است

12

فواصل خطوط ارتباطی رعایت شده است

11
13

14

توضیحات:
قابل قبول

کار عملی :۳

خیر

نقشه دارای ابعاد مناسب است

نام و امضاء نقشهکش وجود دارد
نقشه فایل رایانهای دارد

□

مردود

□

امضاء

با استفاده از چکلیست شماره ، 5-2نقشه الکترونیکی شکل  5-9را  QCکنید و نظر خود را بنویسید.

شکل  -5-9نقشه الکترونیکی برای اجرای QC
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