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هنرجوی گرامی کتاب همراه هنرجو از جمله اجزای بستۀ آموزشی است که در نظام 
جدید آموزشی برای شما طراحی و تألیف و در جهت تقویت اعتمادبه نفس و ایجاد 
انگیزه در نظر گرفته شده است. این کتاب شامل محتواهای مرتبط و استخراج شده از 
دروس دیگر رشتۀ تحصیلی شما می باشد تا به جای حفظ کردن آنها، با مراجعه به این 
کتاب از آن مطالب برای انجام فعالیت های کارگاهی و حل مسائل استفاده نمایید. در 
این صورت دیگر نیازی به مراجعه به کتاب های درسی متعدد حین انجام کار نیست و 

وابستگی شما به کتاب درسی کم می شود.
با توجه به اینکه کتاب همراه هنرجو برای کل رشته تدوین می شود، موجب پیوند 
خوردن دروس و مطالب در ذهن شما در پایه های مختلف تحصیلی می گردد. کتاب 
همراه هنرجو دارای کاربرد واقعی در دنیای کار است و بر اساس نیازهای بازار کار 

)فعلی و آتی( و ارتقاء توان کارآفرینی در آموزش فنی و حرفه ای تألیف شده است.
نظر و عمل، کاهش حجم  پیوند  برای  ایجاد فرصت  ـ  یادگیری،  یاددهی  بهبود زمان 
کتاب های درسی، کاهش اضطراب در ارزشیابی، استانداردسازی و ایجاد زبان مشترک 
و کمک به تحقق شایستگی های مادام العمر فنی و حرفه ای از ویژگی های دیگر کتاب 

همراه هنرجو است.
قطع کتاب به گونه ای در نظر گرفته شده است تا امکان جابه جایی آسان برای شما 
فراهم باشد و بتوانی در محیط های مختلف آموزشی و حتی محیط کار از آن استفاده 

نمایید.
از محتوای این کتاب ارزشیابی صورت نمی گیرد، بلکه می توانید از اطالعات مندرج در 

کتاب برای حل مسائل و انجام فعالیت های تعیین شده استفاده نمایید.

دفتر تألیف کتاب های درسی فنی و حرفه ای و کاردانش

سخنی با هنرجویان عزیز



مه مقد

ــی و  ــا آموزش هــای فن ــی ســبب شــده اســت ت ــه جهان ــاوری و توســعه گســترده آن در جامع رشــد فن
حرفــه ای بــه طــور مســتمر مــورد بازبینــی و پایــش قــرار  گیــرد. بــا توجــه بــه بازخوردهــای دریافتــی از 
ــال های 1370  ــک در س ــته الکترونی ــان در رش ــوزش هنرجوی ــل از آم ــای حاص ــا و خروجی  ه پی آمده
تــا 1391 هجــری خورشــیدی، و تدویــن ســند مبانــی نظــری تحــول بنیادیــن در نظــام تعلیــم و تربیــت 
ــاه 1390 و  ــی در آذر م ــالب فرهنگ ــی انق ــورای عال ــوب در ش ــران مص ــالمی ای ــوری اس ــمی جمه رس
ســند برنامــه  درســی ملــی مصــوب 1391، ســازمان پژوهــش و برنامه ریــزی آموزشــی، طــرح پژوهشــی 
تحــول در آموزش هــای فنــی و حرفــه ای را در دو بــازه دنیــای کار و دنیــای آمــوزش بــه اجــرا در آورد. 
در دنیــای کار بــا اســتفاده از طــرح پژوهشــی جهانــی دیکــوم )Dacum( نیازهــای دنیــای کار را طــی 
ــف کاری  ــف )Duties( و تکالی ــاس وظای ــه را براس ــتگی حرف ــتاندارد شایس ــخص و اس ــه مش ده مرحل
ــر دو  ــای کار مشــتمل ب ــا دنی ــط ب ــناد مرتب ــود. اس ــن نم ــوم تعیی )Tasks( در جــدول پژوهشــی دیک
جلــد شــامل اســتاندارد شایســتگی حرفــه و اســتاندارد ارزشــیابی حرفــه موجــود و قابــل دسترســی اســت. 
یــادآور می شــود کــه در تنظیــم اســناد دنیــای کار از خبــرگان شــاغل در صنایــع کوچــک و بــزرگ در 
ــوزش  ــای آم ــناد دنی ــده ایم. اس ــد ش ــین بهره من ــین و تکنس ــک تکنس ــر، کم ــر ماه ــای کارگ جایگاه ه
ــه تولیــد ســند پشــتیبان دنیــای آمــوزش،  نیــز در 15 مرحلــه تدویــن گردیــد کــه در نهایــت منجــر ب
ــد. در شــوراهای تخصصــی رشــته  ــه درســی رشــته الکترونیــک گردی ــه درســی و برنام راهنمــای برنام
الکترونیــک نمایندگانــی نیــز از دنیــای کار حضــور داشــتند کــه انطبــاق محتواهــای تدویــن شــده را بــا 
ــا دنیــای کار براســاس اســتاندارد عملکــرد و اســتاندارد ارزشــیابی مــورد پایــش  محتــوای مــورد نیــاز ب

ــد.  ــرار می دادن ق
بــا توجــه بــه اســتانداردهای آمــوزش در کشــورهای مختلــف در ســطح دنیــا و مطالعــه تطبیقــی انجــام 
ــور  ــه ط ــی ب ــری و عمل ــای نظ ــرای آموزش ه ــی اج ــده یعن ــم تنی ــورت دره ــه ص ــا ب ــده، کتاب ه ش
ــرای  ــطه ب ــد. دوره دوم متوس ــرا در می آی ــه اج ــگاه ب ــل کارگاه و آزمایش ــی در مح ــان و پی درپ همزم
آمــوزش فنــی و حرفــه ای بــه صــورت ســه ســاله بــوده کــه دروس تخصصــی مربــوط بــه گــروه در پایــه 
دهــم بــه صــورت نظــری، نرم افــزاری و عملــی دو روز در هفتــه جمعــاً )16 ســاعت( و در پایــه یازدهــم 
و دوازدهــم دروس تخصصــی رشــته بــه 2 روز )16ســاعت( بــه صــورت نظــری، نرم افــزاری و عملــی اجــرا 
می شــود. همچنیــن در پایه هــای دهــم، یازدهــم و دوازدهــم عــالوه بــر دروس تخصصــی رشــته، دروس 
ــش فنــی  ــه ای و الزامــات محیــط کار و دان ــد، اخــالق حرف ــاوری و تولی ــوآوری و خالقیــت، فن کارگاه، ن
ــورت  ــم به ص ــم و دوازده ــه یازده ــه درس پای ــت ک ــادآوری اس ــه ی ــت. الزم ب ــده اس ــده ش ــز گنجان نی
نیمــه تجویــزی بــوده و محتــوای آن بــا توجــه بــه نیــاز جامعــه، شــرایط اقلیمــی قابــل تغییــر و انتخــاب 
ــه شایســتگی های پایــه، غیرفنــی و فنــی توجــه ویــژه  اســت. در تمــام مراحــل و فراینــد برنامه ریــزی ب
ــای  ــاز و فعالیت ه ــداف توانمندس ــه در آن اه ــدول 6-1 ک ــاس ج ــا براس ــف کتاب ه ــت. تألی ــده اس ش
ســاخت یافته در قالــب ماکــت آموزشــی و بــه صــورت یکپارچــه بــرای هــر تکلیــف کاری صــورت گرفتــه 
اســت و در آن کتاب هــای درســی هنرجــو، همــراه هنرجــو، راهنمــای هنرآمــوز، نرم افــزار، فیلــم، پوســتر 
ــه ای تدویــن کنیــم کــه  و ســایر مــوارد وجــود دارد. ســعی کرده ایــم کتــاب راهنمــای معلــم را بــه گون

هــر معلــم تــازه کار و جوانــی بتوانــد از عهــده تدریــس محتــوا برآیــد.  
                                            

 مؤلفــــــان 



ــوزان  ــان و هنرآم ــوآوری در هنرجوی ــه ن ــت و ایجــاد زمین ــر و خالقی ــاء تفک ــه، ارتق از آنجــا ک
ــوده و الزم  ــوز نب ــورت خودآم ــه ص ــو ب ــی هنرج ــاب درس ــت، کت ــر اس ــی اجتناب ناپذی ضرورت
اســت بــه گونــه ای آمــوزش داده شــود تــا در راســتای تربیــت نســلی خــالق، پویــا و متفکــر و 
کارآفریــن باشــد. بــرای رســیدن بــه ایــن هــدف، ضــرورت دارد تــا هنرجویــان نیــز زمینه هــای 
پویایــی، خالقیــت، تفکــر، نــوآوری و مــوارد دیگــر را در خــود تقویــت کننــد. بــه عبــارت دیگــر 
محتــوای کتــاب صرفــاً عینــی نبــوده و در بســیاری از مــوارد انتزاعــی اســت و نیــاز بــه تفکــر 
ــزی  ــی برنامه ری ــورای تخصص ــده، ش ــر ش ــوارد ذک ــه م ــه ب ــا توج ــئله دارد. ب ــل مس ــرای ح ب
ــوای  ــکان محت ــد ام ــا ح ــد ت ــعی کرده ان ــاب س ــن کت ــک و مؤلفی ــته الکترونی ــف رش و تالی
مــورد نیــاز را در کتــاب همــراه هنرجــو در اختیــار هنرجویــان قــرار دهنــد. از ایــن رو توصیــه 
ــد.  ــه اجــرا در آورن ــه دقــت مطالعــه کــرده و در فراینــد آمــوزش ب ــر را ب ــوارد زی می کنیــم م

1-تمام فیلم ها را مشاهده کنید و در ارتباط با نکات مهم آن یادداشت برداری نمایید.
ــدارد کــه شــما  ــی ن ــن کنیــد. توجــه داشــته باشــید کــه ضرورت ــا نرم افزارهــا را تمری 2-کار ب
ــود  ــای موج ــایر نرم افزاره ــد از س ــه می توانی ــد، بلک ــرا در آوری ــه اج ــده را ب ــه ش نرم افزارتوصی
ــزار  ــن نرم اف ــد و آن را جایگزی ــد اســتفاده کنی ــار داری ــه در اختی ــی ک ــا نرم افزارهای ــازار ی در ب

توصیــه شــده نماییــد.
ــارش  3-توجــه داشــته باشــید کــه مــواردی ماننــد فکــر کنیــد، بحــث کنیــد، کار گروهــی، ب
ــیه ای  ــوارد حاش ــتان، م ــارج از هنرس ــای خ ــش و فعالیت ه ــی، پژوه ــت، ایمن ــری، خالقی فک
نیســتند. بلکــه در بســیاری از مــوارد اهمیــت آن اگــر بیشــتر از مباحــث فنــی نباشــد، در همــان 

ســطح قــرار دارد. 
4- الگوهای پرسش را به صورت فعالیت خارج از کالس به اجرا در آورید. 

5- در مباحــث پژوهشــی و مــوارد مشــابه الزم اســت شــما از منابــع فعلــی موجــود )کتاب  هــای 
درســی موجــود در ســایت chap.sch.ir( اســتفاده کنید.  

6- بایــد همــواره توجــه داشــته باشــید کــه کتــاب همــراه هنرجــو صرفــاً یــک منبــع مرجــع 
)یــا دســتینه Hand Book( ماننــد کتــاب وســترمان بــرای بــرق اســت. محتــوای ایــن کتــاب 
ــای الزم  ــد مهارت ه ــان بای ــی هنرجوی ــرد ول ــرار نمی گی ــیابی ق ــورد ارزش ــه م ــچ وج ــه هی ب
بــرای چگونگــی اســتفاده از آن کتــاب را کســب کننــد. بــرای مثــال، اســتخراج شــماره ســیم از 
جــداول، یــا توجــه بــه ترجمــه راهنمــای کاربــرد دســتگاه ها و مــوارد مشــابه آن ضــرورت دارد.
7- اســتفاده از ســایر منابــع کــه در اختیــار داریــد در راســتای آمــوزش کتــاب بالمانــع بــوده، 
ــانه های  ــق رس ــب تر آن را از طری ــع مناس ــه مناب ــی ب ــورت دسترس ــد در ص ــی می توانی حت
ــه  ــش ب ــه ای و کاردان ــر تألیــف کتاب هــای درســی فنــی و حرف ــه ســایت دفت ــف از جمل مختل

ــد. ــتراک بگذاری ــه اش آدرس www.tvoccd.medu.ir  ب
ــرد،  ــورت می گی ــی ص ــط کارگاه ــا در محی ــوزش کتاب ه ــه آم ــود ک ــادآور می ش ــان ی در پای
بــه عبــارت دیگــر الزم اســت در فضــای کارگاهــی یــک کالس درس نیــز وجــود داشــته باشــد. 
ــت باشــد. یعنــی پــس از آمــوزش هــر مفهــوم  ــه و اینترن ــه شــبکه رایان ــد مجهــز ب کارگاه بای

عملــی، بایــد بالفاصلــه مفهــوم نظــری آن  نیــز آمــوزش داده شــود.
                                            

 مؤلفــــــان 

سخنی با هنرجویان عزیز

عرضه تخصصی قطعات الکتریکی و الکترونیکی
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بخش اول

عرضه تخصصی قطعات الکتریکی و الکترونیکی
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فصل 1
قطعه شناسی
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ماهیت الکتریسیته
ــت  ــادر اس ــی ق ــود. ول ــده نمي ش ــه دی ــت ک ــده اي اس ــیته پدی الکتریس
حرکــت،  روشــنایی،  حــرارت،  ماننــد  بســیاری  فیزیکــی  پدیده هــاي 
ــط  ــش توس ــال پی ــزار س ــیته دو ه ــود آورد. الکتریس ــه وج ــس را ب مغناطی
ــه قهــوه اي  ــا کــه مــاده اي زرد مایــل ب یونانی هــا پــس از پیــدا شــدن کهرب
و بــه صــورت تکه هــاي ســخت ماننــد ســنگ اســت کشــف شــد.آنها در آن 
زمــان پــی بردنــد وقتــی یــک قطعــه کهربــا، بــه جســم دیگــری مالــش داده 
ــادر  ــه ق ــد ک ــود مي آی ــه وج ــی در آن ب ــوز و خاص ــروی مرم ــود، نی مي ش
ــرگ خشــک یابراده هــاي  اســت اجســامي  مانند تکه هــاي کوچــک کاغــذ، ب
ــل  ــا عم ــد کهرب ــامي که مانن ــام اجس ــدا تم ــد. در ابت ــذب کن ــوب را ج چ
ــدادی  ــه تع ــد ک ــا دریافتن ــد. بعده ــام گرفتن ــک« ن ــد »دي الکتری مي کردن
ــر را  ــر یکدیگ ــی دیگ ــذب و برخ ــر را ج ــش، یکدیگ ــس از مال ــام پ از اجس
ــن دو  ــن ای ــالدی فرانکلی ــال هاي 1700 می ــط س ــد. در اواس ــع مي کنن دف
نــوع الکتریســیته راکــه دردو جســم بــا جنــس مختلــف بــه وجــود مي آیــد 

ــرد.  ــی« نامگذاریک ــت« و »منف ــیته »مثب الکتریس

نکته  هاي مربوط به واحد یادگیری 1  

آزمایش قطعات الکتریکی و الکترونیکی 

مــدل اتمي عناصــر ماننــد منظومــه بســیار کوچــک خورشــیدی اســت کــه 
هســته اتــم ماننــد خورشــید و الکترون  هــا ماننــد ســیارات بــر روی مدارهایی 
ــه  ــالح »الی ــم رادراصط ــر ات ــی ه ــدار خارج ــد. م ــته مي چرخن ــول هس ح
ــا  ــس« ی ــاي واالن ــدار را »الکترون ه ــن م ــاي روی ای ــس« و الکترون ه واالن
ــر  ــس ه ــدار واالن ــای م ــداد الکترون ه ــد. تع ــت مي نامن ــاي ظرفی الکترون ه
ــا 8 الکتــرون اســت. تعــداد ایــن الکترون هانشــان  اتمــی همیشــه بیــن 1 ت
دهنــده ظرفیــت آن اتــم اســت. مدارهــای الکترونــی اتم هــا را بــه ترتیــب بــا 

ــد. حــروف اختصــاری. O, N, M, L, K مشــخص مي کنن

بنیامین فرانکلین )benjamin franklin( مخترع برق گیر 
و عینک  دو کانونی، متولد  1706 م

زندگي دانشمندان

Phet نرم افزار
نرم افــزار رایــگان Phet نــرم افــزاري اســت کــه در آن آزمایش هــای 
علــوم پایــه از جملــه مبانــي بــرق بــه نحــوی جالــب و بــر مبنــای آخریــن 
ــه  ــر پای ــت و ب ــده اس ــازی ش ــی و شبیه س ــان طراح ــتاوردهای محقق دس
ــزار  ــن نرم اف ــود. ای ــرا می ش ــاوا برنامه نویســی و اج ــش و ج ــای فل نرم افزاره
بــه هنرجویــان کمــک می کنــد تــا بتواننــد مســائل علمــی غیــر قابــل لمــس 
ــا  ــی ب ــای حس ــک و کنترل ه ــتفاده از گرافی ــا اس ــا و ب ــی پوی را در محیط
ــا  ــزار ب ــن نرم اف ــد. در ای ــاهده نماین ــزاري مش ــرم اف ــاي ن ــردن دگمه ه فش
ــدگاه  ــج را از دی ــوان نتای ــف می ت ــاي مختل ــخصه ها در آزمایش ه تغییرمش
پژوهشــي مســتقیماً مطالعــه کــرد. هنرجویــان بــا اســتفاده از ایــن نرم افــزار 
درک درســت و تصویــر ذهنــی ماندگارتــری از موضــوع آموزشــی مــورد نظــر 
ــش از  ــه بی ــا ارائ ــت و ب ــی اس ــزار Phet تعامل ــرم اف ــد. ن ــدا می کنن را پی
ــم کمــک  ــه درک علمي مفاهی ــف ب ــاي مختل 120 شبیه ســازی، در زمینه ه
مي کنــد. ایــن نــرم افــزار بخــش فارســی نیــز دارد. شــکل1 نمــاد دسترســی 
بــه ســایت نرم افــزار Phet و تصویرشبیه ســازی شــده مولــد را نشــان 

می دهــد. 

شكل 2
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Phet نرم افزار
نرم افــزار رایــگان Phet نــرم افــزاري اســت کــه در آن آزمایش هــای 
علــوم پایــه از جملــه مبانــي بــرق بــه نحــوی جالــب و بــر مبنــای آخریــن 
ــه  ــر پای ــت و ب ــده اس ــازی ش ــی و شبیه س ــان طراح ــتاوردهای محقق دس
ــزار  ــن نرم اف ــود. ای ــرا می ش ــاوا برنامه نویســی و اج ــش و ج ــای فل نرم افزاره
بــه هنرجویــان کمــک می کنــد تــا بتواننــد مســائل علمــی غیــر قابــل لمــس 
ــا  ــی ب ــای حس ــک و کنترل ه ــتفاده از گرافی ــا اس ــا و ب ــی پوی را در محیط
ــا  ــزار ب ــن نرم اف ــد. در ای ــاهده نماین ــزاري مش ــرم اف ــاي ن ــردن دگمه ه فش
ــدگاه  ــج را از دی ــوان نتای ــف می ت ــاي مختل ــخصه ها در آزمایش ه تغییرمش
پژوهشــي مســتقیماً مطالعــه کــرد. هنرجویــان بــا اســتفاده از ایــن نرم افــزار 
درک درســت و تصویــر ذهنــی ماندگارتــری از موضــوع آموزشــی مــورد نظــر 
ــش از  ــه بی ــا ارائ ــت و ب ــی اس ــزار Phet تعامل ــرم اف ــد. ن ــدا می کنن را پی
ــم کمــک  ــه درک علمي مفاهی ــف ب ــاي مختل 120 شبیه ســازی، در زمینه ه
مي کنــد. ایــن نــرم افــزار بخــش فارســی نیــز دارد. شــکل1 نمــاد دسترســی 
بــه ســایت نرم افــزار Phet و تصویرشبیه ســازی شــده مولــد را نشــان 

می دهــد. 

شكل 2

phet شکل 1ـ نرم افزار

شکل 2

ایمني  
ــت.  ــي اس ــکات ایمن ــراي ن ــت و اج ــر کاري رعای ــراي ه ــراي اج گام اول ب

ــکل 2( )ش
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ویژگی های اتم و ذرات آن
 جرم پروتون 1840 مرتبه بیشتر از جرم الکترون است.

قطر پروتون یک سوم قطر الکترون است. 
پروتون دارای بار مثبت و درهسته اتم قرار دارد.
نوترون بدون بار بوده و در هسته اتم قرار دارد.

الکتــرون دارای بــار منفــی اســت و روی مدارهــای اطــراف هســته 
. خــد می چر

مدارهای الکترونی اطرا ف هسته، بیضی شکل هستند.
ــم  ــا ه ــم ب ــر ات ــای ه ــا و پروتون ه ــداد الکترون ه ــادی تع ــرایط ع در ش

ــد. برابرن
ــم  ــود در ات ــی موج ــت ومنف ــف مثب ــای مخال ــۀ نیروه ــت هم در طبیع

یکدیگرراخنثــی می کننــد و هیــچ تأثیــری روی هــم ندارنــد.
یون هــاي مثبــت و منفــي: اگــر  در اتمــی تعــداد الکترون هــا از 
پروتون هــا کمتــر باشــد، اتــم بــار مثبــت دارد و چنانچــه تعــداد الکترون هــای 
ــارت  ــه عب ــی دارد. ب ــار منف ــد،اتم ب ــتر باش ــای آن بیش ــی از پروتون ه اتم
ــد  ــای خــود را از دســت بدهن ــک جســم، الکترون ه ــای ی ــر اتم ه ــر اگ دیگ
یــا الکتــرون اضافــي  بگیرنــد، آن جســم بــاردار خواهــد شــد. اصطالحــاً بــه 
ــری  ــه عنص ــت« وب ــون مثب ــت داده »ی ــی از دس ــه الکترون های ــری ک عنص

ــد.   ــي« مي گوین ــون منف ــت آورد»ی ــه دس ــي ب ــه الکترون های ک
ــدان  ــي در می ــر الکترون ــي: اگ ــدان الکتریک ــرون در می ــت الکت حرک
ــت،  ــت حرک ــدان و جه ــت می ــه جه ــه ب ــا توج ــرد، ب ــرار گی ــي ق الکتریک

انحراف بارالكتريكي- 3شكلشکل3 - انحراف بارالکتریکي در میدان الکتریکي

 3در ميدان الكتريكي 

4شكل 

منحــرف مي شــود، شــکل 3.
تولید الکتریسیته ساکن: 

الــف- اصطکاک)مالــش( : اگــر یــک میلــه شیشــه ای را بــه یــک تکه ابریشــم 
مالــش دهیــم، میلــه شیشــه ای بــه ابریشــم الکتــرون خواهــد داد. در ایــن 

شكل 5
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شکل 4ـ پس از مالش دادن یک میلۀ شیشه اي به 
پارچۀ ابریشمي، آنها داراي بار الکتریکي مي شوند. 

شکل 5

شکل 6

انحراف بارالكتريكي- 3شكل

 3در ميدان الكتريكي 

4شكل 

ــه  ــت و ابریشــم ب ــار مثب ــرون دارای ب ــود الکت ــت کمب ــه عل ــه ب ــت میل حال
ــار منفــی مي شــود، شــکل 4 .  علــت افزایــش الکتــرون دارای ب

ــاردار کــردن از طریــق تمــاس: بــا اســتفاده از یــک میلــۀ کائوچویــی  ب- ب
بــاردار، می تــوان جســم دیگــری ماننــد مــس را فقــط بــا تمــاس دادن ایــن 
دو جســم بــا یکدیگــر بــاردار کــرد. در ایــن حالــت الکترون هــای روی ســطح 
کائوچــو وارد مــس می شــود و مــس را  دارای بــار منفــی می کنــد، شــکل 5. 

ــاء: چــون الکترون هــا و پروتون هــا  ــق الق ــام از طری ــردن اجس ــاردار ک ج- ب
نیــروی جاذبــه و دافعــه دارنــد، اگــر یــک میلــه کائوچویــی بــاردار منفــی را به 
یــک میلــۀ آلومینیومــی، خیلــی نزدیــک کنیــم ولی بــه آن نچســبانیم، نیروی 
ــد  ــع می کن ــوم را دف ــه آلومینی ــای میل ــو، الکترون ه ــی کائوچ ــای منف باره
ــی  ــه آلومینیوم ــر میل ــک س ــه ی ــد. در نتیج ــه می ران ــر میل ــر دیگ ــه س و ب
مثبــت و ســر دیگــر آن منفــی می شــود. حــال اگــر میلــه کائوچویــی را کنــار 
بگذاریــم، الکترون هــای میلــه آلومینیومــی دوبــاره تغییــر آرایــش می دهنــد 

و میلــه را بــه حالــت خنثــی در مي آورنــد، شــکل 6.

میلۀ مسي 
خنثي

نخ
میلۀ مسي که از راه اتصال 
داراي بار منفي شده است.

میلۀ کائوچویي با 
بار منفي

داراي بار منفي

الکترون ها به 
سطح میله 

مي آیند. درحال تماسقبل از تماس

تعداد بارهاي مثبت برابر است با بارهاي منفي
الکترون ها به سطح میله مي آیند.

6شكل 

میلۀ آلومینیومي

میلۀ کائوچویي

نخ براي آویزان کردن
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ــای  ــروی باره ــم( جهــت خطــوط نی ــاردار ) ات ــرارداد در ذرات ب ــق ق  طب
ــارج اســت،  ــه ســمت خ ــت ب ــای مثب ــه ســمت داخــل و در باره ــی ب منف

ــکل 7.  ش

جهت خطوط نيرو–7شكل

8شكل 

شکل 7 - جهت خطوط نیرو
د- مثــال عملــي ازبــاردار شــدن اجســام: یــک میلــه )شــانه( پالســتیکی را 
ــا پارچــه پشــمي یا موهــای ســرخودمالش دهیــد. ســپس  طبــق شــکل 8 ب

طبــق شــکل 9 مــوارد زیــر را اجــرا کنیــد: 

شیء پالستیکی را به ذرات نمک نزدیک کنید.
شیء پالستیکی را به توپ پینگ پنگ نزدیک کنید.

شیء پالستیکی را به یک رشته نخ نایلونی نزدیک کنید.
شــیء پالســتیکی را بــه آب جــاری کــه بــا فشــار کــم از شــیر آب خــارج 

ــد. ــک کنی مي شــود نزدی
یک کولن بار الکتریکی موجود در یک جسم برابر با:

    1018× 28 /6 الکترون است.
بــا توجــه بــه شــکل10، اختــالف پتانســیل بــا اختــالف دمــا و اختــالف 

ســطح آب قابــل  مقایســه اســت. 

جهت خطوط نيرو–7شكل

جهت خطوط نيرو–7شكل8شكل 

8شكل 
شکل 8

شکل 9

شانۀ پالستیکي باردار

شانۀ پالستیکي

پارچۀ پشمي

شانۀ پالستیکي باردار
توپ پینگ پنگ

نمک

آب جاري
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شکل 10

چارل آگوسَتن دو کولُن 
 )Charles-Augustin de Coulomb بــه فرانســوی(
تولــد14 ژوئــن 1736 در آنگولــم فرانســه - درگذشــت 

23 اوت 1806 در پاریــس- فیزیکــدان

زندگي دانشمندان 

دستگاه هایي که بر اساس الکتریسیته ساکن کار مي کنند
دســتگاه رنــگ پــاش و غبــار گیــر الکتــرو اســتاتیکي دســتگاه هایي هســتند 
ــراي کســب اطالعــات  ــر اســاس الکتریســیته ســاکن کار مي کننــد. ب کــه ب
ــد. )شــکل11( چــه دســتگاه هاي  ــه کنی ــط مراجع ــع مرتب ــه مناب بیشــتر ب
دیگــر خانگــي  مي شناســید کــه از الکتریســیته ســاکن اســتفاده مي کننــد. 
اینترنــت  در   »electrostatic equipments« کلمــه  جســت وجوي  بــا 

ــد. ــتري را بیابی ــوارد بیش ــد م مي توانی

الف- دستگاه رنگ پاش 
الکترواستاتیکي

ب- دستگاه غبارگیر 
الکترواستاتیکي

شکل 11
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Andre Marie Amper (1775-1836)
آنــدره مــاری آمپــر، اولیــن کســي بــود کــه دســتگاه 
ــد  ــاخت. واح ــي را س ــان الکتریک ــري جری اندازه گی
ــام »آمپــر« و  ــه ن ــه احتــرام او ب جریــان الکتریکــي ب

نمــاد )A( نامیــده شــده اســت.

زندگي دانشمندان 

مثــال : چــه مــدت طــول می کشــد تــا  شــش کولــن بــار جریانــی برابــر بــا 
4 آمپــر را در ســیمی جــاری کنــد؟     

 I =  )1/5)ثانیهt === sq
t

q
I

6
4

ــرعت آن  ــای آزاد و س ــت الکترون ه ــی حرک چگونگ
ــی  ــان الکتریک ــراری  جری ــر ق ــرای ب ب

 »Impulse« حرکــت الکترون هــای آزاد در درون ســیم بــه صــورت ضربــه ای
صــورت می گیــرد. یعنــی در مدارهــای واالنــس، الکترون هــا بــا یــک دیگــر 
ــرعت  ــوند. س ــل می ش ــر منتق ــم دیگ ــه ات ــی ب ــد و از اتم ــورد می کنن برخ
انتقــال ایــن ضربه هــا در حــدود ســرعت ســیر نــور 300000 کیلومتــر بــر 

ثانیــه اســت.
چــون اتم هــا خیلــی بــه هــم نزدیک هســتند بــه محــض وارد شــدن الکترون 
ــه الکتــرون دیگــر می دهــد و آن  آزاد جدیــد آن الکتــرون انــرژی خــود را ب
ــک  ــرژی از ی ــای ان ــد. ضربه ه ــر می ران ــمت دیگ ــه س ــد و ب ــع می کن را دف
ــی آن  ــث جابه جای ــد و باع ــورد می کن ــر برخ ــرون دیگ ــه الکت ــرون ب الکت
ــد. ــی می نامن ــان الکتریک ــی آن را جری ــالح الکتریک ــه در اصط ــود ک می ش

ــیم: مقاومــت و هدایــت مخصــوص  ــوص س ــت مخص ــت و هدای مقاوم
ســیم ها از طریــق اندازه گیــری بــه دســت می آیــد و بــرای ســیم های 
ــا: ــر اســت ب ــد براب ــرد دارن ــرق کارب مســی و آلومینیومــی کــه در صنعــت ب

واحــد دو ضریــب ρ )رو( و κ )کاپــا( بــر حســب عوامــل مرتبــط بــا مقاومــت 
الکتریکــی تعییــن می شــود:

κcu = 56 )هدایت مخصوص مس(
cu )مقاومت مخصوص مس( /ρ = = =

κ
1 1 0 01785

56
 

Aκ )هدایت مخصوص آلومینیوم( = 37


 
A )مقاومت مخصوص آلومینیوم( /ρ = = =

κ
1 1 0 027

37

 

متر
اهم میلی متر مربع

m                             
cmmm

κ = ⇒ κ = →
ΩΩ 2

یا1

اهم میلی متر مربع
متر mmیا                             cm

m
Ωρ = ⇒ ρ = → Ω

2
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عوامــل فیزیکــی مؤثــر در مقــدار مقاومــت الکتریکــی: هــرگاه ســه 
ــار داشــته  ــا مشــخصات داده شــده در شــکل12 را در اختی ــه ســیم ب قطع
ــدازه  ــه مقــدار مقاومت هــای هریــک از آنهــا را ان ــه طــور جداگان باشــیم و ب
بگیریــم بــه نتایجــی می رســیم کــه نشــانگر ارتبــاط بیــن عوامــل مؤثــر در 
ــر،  ــرای پیــدا کــردن عوامــل مؤث مقاومــت الکتریکــی یــک  هــادی اســت. ب

ــم: ــرار می دهی ــورد بررســی ق ــر را م ــوارد زی م

شکل12- مقاومت چند قطعه سیم با ابعاد مختلف

ــا  ــوان مقاومــت مبن ــه عن ــم و ب ــدازه می گیری ــف( را ان  مقاومــت ســیم )ال
ــم. ــت می کنی یادداش

 ســپس مقاومــت ســیم )ب( را انــدازه می گیریــم. در ایــن حالــت باوجــودی 
کــه ســطح مقطــع ســیم نصــف شــده اســت مقــدار مقاومــت آن بــه دو برابــر 

ــد. افزایــش می یاب
ــا  ــم ب ــاهده می کنی ــه )پ( مش ــیم در مرحل ــت س ــری مقاوم ــا اندازه گی     ب
توجــه بــه ایــن کــه طــول ســیم در حالــت )پ( نســبت بــه حالــت )الــف( 
نصــف شــده، مقــدار مقاومــت آن نیــز بــه نصــف مقــدار مقاومــت در حالــت 
)الــف( کاهــش یافتــه اســت. بــا مقایســۀ مراحــل الــف، ب و ج در می یابیــم 
ــا ســطح مقطــع آن  ــا طــول آن رابطــه مســتقیم و ب کــه مقاومــت ســیم ب
نســبت معکــوس دارد. مقــدار مقاومــت ســیم را می تــوان از روابــط رو بــه رو 

بــه دســت آورد.                   

رعایت نظم ومقررات
ــط در  ــه محی ــبت ب ــه را نس ــک و عالق ــس تمل ــاس کار، ح ــیدن لب  پوش
فــرد ایجــاد می کنــد و هنــگام کار مانــع از کثیــف شــدن لباس هــای 

شمامي شــود.

R = ρ l
A  یا  R = l

κ.A

مقاومت چند -12شكل

قطعه سيم با ابعاد مختلف 

 = مقاومت سیم ) الف
R1

 = مقاومت سیم ) ب
2R1

 = مقاومت سیم ) پ
R1
2
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جمعــی،  کار  در  مهــارت  ایجــاد  باعــث  کاری  گروه هــای  تشــکیل   
مي شــود. دیگــران  بــا  مؤثــر  ارتبــاط  و  صحیــح  برنامه ریــزی 

ــس  ــدف، ح ــن ه ــا ای ــد، ب ــر می کن ــه تغیی ــر هفت ــد کارگاه در ه  ارش
مســئولیت پذیری، رشــد مهــارت مدیریتــی، هدایــت گــروه و مهــارت اعتمــاد 

ــود. ــت می ش ــه تقوی ــس در هم ــه نف ب
ــای کار،  ــق میزه ــی دقی ــا، بررس ــن گروه ه ــاز بی ــورد نی ــالم م ــع اق  توزی
تعییــن وســایل معیــوب و گــزارش آن بــه مربیــان، از وظایــف مهمــی اســت 

ــود. ــذار می ش ــد دوره ای کارگاه واگ ــه ارش ــه ب ک
ــد و  ــی توجــه مي کن ــکات ایمن ــه ن ــک شــهروند مســئول در همه جــا ب  ی

ــد. ــرا می نمای ــا را اج آنه
ــواده  ــای خان ــان اعض ــت ج ــث حفاظ ــه باع ــی ک ــکات ایمن ــی از ن  یک
می شــود، نصــب فیوزهــای FU و FI اســت. آیــا شــما در ایــن ارتبــاط یــک 

ــتید؟ ــئول هس ــهروند مس ش
ــه  ــه انگلیســی نوشــته  شــده اســت را ب ــن ترجمــه: اطالعاتــی کــه ب تمري
فارســی ترجمه کنیــد و بــه هنــگام کار بــا رایانــه آن را بــه کار ببریــد، شــکل 13. 

شکل 13
جــداول )1( و )2( مقاومــت مخصــوص و هدایــت مخصــوص : جــداول 
)1( و )2( دو نمونــه از جــداول مقــدار مقاومــت و هدایــت مخصــوص تعدادي 

از رســانا هاي مهــم را نشــان مي دهــد. 
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محاســبه گر هاي  مجــازي،  شــبکه هاي  در  موتور هــاي محاســبه گر: 
مجــازي مختلفــي بــراي محاســبه مقاومــت و هدایــت مخصــوص رســانا هاي 
ــه محاســبه گر را  مهــم وجــود دارد شــکل هاي )14(، )15( و )16(ســه نمون

ــل بارگیــري از اینترنــت اســت. نشــان مي دهــد. ایــن محاســبه گر هــا قاب

1- آلیاژي است که به طور خاص به منظور داشتن α ي کوچک ساخته شده است.
ــي  ــا ناخالصــي فســفر ســاخته شــده و داراي چگال ــوع نیمــه رســانا از سیلیســیوم ب ــن ن 2- ای

حامل هــاي بــار cm3 1023 مي باشــد.
3- ایــن نیــز سیلیســیوم بــا ناخالصــي آلومینیــوم تهیــه شــده و داراي چگالــي حامل هــاي بــار 

cm3 1023  اســت.

جدول 1 - مقاومت ویژه

جدول 2 - مقاومت و هدایت مخصوص



22

قطعــات SMD: قطعــات SMD پایــه دار بــه گونــه ای ســاخته شــده اند کــه 
نیــاز بــه عبــور از حفــره ندارنــد و مســتقیماً روی بُــرد مــدار چاپــی نصــب 
ــک  ــی در ی ــورت چندتای ــه ص ــا را ب ــن مقاومت ه ــن ای ــوند. همچنی می ش
ــد.  ــی« )array( می نامن ــه چندتای ــه آن را »آرای ــد ک ــرار می دهن ــته ق بس
برخــی از مقاومت هــای SMD را بــه صــورت بــدون اســتفاده از لحیــم کاری 
ایــن مقاومت هــا نیــاز بــه  مســتقیم )solderless( می ســازند. نصــب 

ــکل )17(.  ــی دارد، ش ــوره حرارت ــوص و ک ــتگاه های مخص دس

شکل 14

شکل 15

شکل 16

Resistance formula is:
    R = cu /ρ = = =

χ
1 1 0 01785

56L/A 
Where :

cu /ρ = = =
χ
1 1 0 01785

56 : Resistivity constant of the material, in Ω m
L : Length of the wire, in meter
A : Cross sectional area of the wire, in m^2
R : Resistance, in ohms (Ω)

Length of the wire :

Resistance Calculator

Wire Cross area :

Resistivity :

Resistance :
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قانون اهم

ــا اســتفاده از تشــابهي کــه میــان گرمــا و الکتریســیته کشــف کــرد  √ اهــم ب
بــه اندازه گیــري شــدت جریــان الکتریکــي پرداخــت و قانونــي را ارائــه داد کــه 
ــون »اهــم« معــروف اســت. انجمــن ســلطنتي انگلســتان  ــام قان ــه ن امــروزه ب
بزرگ تریــن نشــان علمي خــود را بــه پــاس کشــف ایــن قانــون بــه او اهــدا کــرد. 
واحــد مقاومــت الکتریکــي نیــز بــه احتــرام او اهــم )ohm( نامیــده مي شــود. 
اهم چنین دریافت که اگر ولتاژ منبع تغذیه را ثابت نگه داریم و مقدار مقاومت 

مدار را افزایش دهیم جریان مدار کاهش می یابد.
ــون اهــم اســت  ــط منــدرج شــکل 18 کــه همــان قان ــا اســتفاده از رواب √ ب

ــد. ــبه کنی ــت را محاس ــا مقاوم ــاژ ی ــان، ولت ــر جری ــد مقادی مي توانی

George Simon Ohm (1787-1854)
ــي  ــم ریاض ــالگي معل ــم، در 18 س ــیمون اه ــرج س ج
شــد و پــس از گرفتــن دکتــراي ریاضــي، اســتاد 
ــت. ــس پرداخ ــه تدری ــد و ب ــن ش ــهر کل ــگاه ش دانش

زندگي دانشمندان 

 SMD شکل17- مشخصات چند نمونه مقاومت
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تبدیل واحد ها 
در جدول 3، تبدیل واحدها از واحد بزرگ به کوچک و بالعکس آمده است.

شکل 18 - قانون اهم

بـ  مقاومت کم، جریان زیادالف ـ مقاومت زیاد، جریان کم     

تبديل واحد ها -3جدولجدول3-تبدیل واحد ها 

مدار هاي سري مقاومت ها
ــدار  ــاط م ــه نق ــداردر کلی ــوري از م ــان عب ــواره جری ــدار ســري، هم √ درم

یکســان اســت.
ــترین    ــتر از بیش ــادل بیش ــت مع ــدار مقاوم ــواره مق ــري، هم ــدار س √ در م

ــت.  ــدار اس ــود درم ــت موج مقاوم
√ بــراي انــدازه گیــري ولتــاژ در مــدار، ولــت متــر بــه صــورت مــوازي بســته 

ــود، شــکل19 . مي ش
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شکل 19 - اتصال ولت متر به مدار سری
ــدار  ــاي م ــدار مقاومت ه ــا مق ــه متناســب ب ــاژ تغذی ــدار ســري، ولت √ در م

ــود. ــیم مي ش ــا تقس ــن آنه بی
√ نمونه هاي عملي مدار هاي سري، شکل 20.

اتصال ولت متر به مدار سري -20شكل

شکل 20 - اتصال ولت متر به مدار سری

 B و A الف - بین نقاط
مقاومت هاي R1 تا R7 سري 

شده اند.

 D و C ب - بین نقاط
مقاومت هاي R1 تا R6 سري 

شده اند.

مقادیر ولتاژ در مدار سري

شکل21- مقادیر ولتاژ در  مدار سري مقادير ولتاژ در  مدار سري -21شكل

مدار هاي موازي مقاومت ها
ــن  ــر  از کمتری ــادل کمت ــت مع ــدار مقاوم ــواره مق ــوازي، هم ــدار م √ درم

ــت.   ــدار اس ــود درم ــت موج مقاوم

الف

ج

ب

د

مقادير ولتاژ در  مدار سري -21شكل

اتصال ولت متر به مدار سري -20شكل

ولتاژ
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ــدار  ــدار مقاومت هــاي م ــا مق ــه ارتباطــي ب ــاژ تغذی ــوازي، ولت ــدار م √ در م

ــه اســت.  ــاژ تغذی ــا ولت ــر ب ــاژ دو ســر مقاومت هــا همــواره براب ــدارد. ولت ن
√ در مــدار مــوازي جریــان کل بــرا بــر بــا مجمــوع جریان هــاي هــر شــاخه 

اســت شــکل 22 و 23.

شکل22- مقادیر جریان ها در مدار موازي 

مقادير جريان ها در  مدارموازي -22شكل

مقادير جريان ها در  مدارموازي -22شكل

اتصال سری پیل ها
ــه هــم وصــل کنیــم کــه قطــب منفــی هریــک   √ اگــر پیل هــا را طــوری ب
ــا  بــه قطــب مثبــت دیگــری اتصــال داشــته باشــد و ایــن روشاتصــال »ت
آخریــن پیــل ادامــه یابــد، ایــن نــوع اتصــال را » اتصــال ســری« یــا موافــق 

ــکل )24( . ــد، ش ــا می نامن پیل ه

شکل23- مقادیر جریان ها در  مدارموازي 

ــا هــم ســری شــده اند، بــرای  √ جریــان عبــوری از مــدار چنــد پیــل کــه ب

ــا مســاوی اســت.  ــه پیل ه هم
√ ولتاژ کل پیل های سری شکل )24( از رابطه زیر قابل محاسبه است:

VAB =V1 + V2 + V3 +  ... +Vn

شکل24ـ اتصال  سري پیل ها
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مثــال: هــرگاه چهــار باتــری ماننــد شــکل )25( بــه صــورت ســری موافــق 
ــان مــدار چنــد  ــه هــم وصــل شــوند، ولتــاژ کل مــدار چــه مقــدار و جری ب

آمپــر اســت؟

شکل26ـ اتصال سري مخالف پیل ها

اتصال  سري پيل ها) 25(شكلشکل25ـ اتصال  سري پیل ها

اتصال متقابل )سری مخالف( پیل ها: 
ــری  ــورت س ــه ص ــا را ب ــوان پیل ه ــه می ت ــی ک ــر از روش های ــی دیگ √ یک
ــن روش  ــت. در ای ــف اس ــری مخال ــال س ــت اتص ــال داد، حال ــم اتص ــه ه ب
ــدارد  ــب خاصــی ن ــا، ترتی ــی پیل ه ــت و منف ــای مثب نحــوه  اتصــال قطب ه
ــا قطب هــای  ــه هــم وصــل شــوند ی ــام ب و ممکــن اســت قطب هــای هــم ن
ــه عبــارت دیگــر در ایــن  ــه یکدیگــر اتصــال داده شــوند. ب ــام ب غیــر هــم ن
ــه  ــی ب ــف )منف ــری مخال ــورت س ــه ص ــا ب ــدادی از پیل ه ــال، تع ــوع اتص ن

ــکل )26(. ــوند، ش ــته می ش ــت( بس ــه مثب ــت ب ــی و مثب منف

VAB =V1+V2 +V3+V4
  VAB = 1/5 + 3 + 6 + 4/5 = 15
   →     VAB = VT = 15 V

I = VT

R1  = 15 V
1 KΩ

= 15 mA → I = 0/015 mA

اتصال سري مخالف پيل ها) 26(شكل
√ چنانچــه بخواهیــم بــرای افزایــش ولتــاژ یــا افزایــش جریــان چنــد پیــل را 

بــه صــورت ســری یــا مــوازی ببندیــم، بایــد مشــخصات پیل هــا، کامــاًل بــا 
هــم مشــابه باشــد.  در شــکل )26(  پیل هــایV4 ،V2 ،V1 در یــک جهــت 
ــه  ــی ک ــده اند. در صورت ــته ش ــف بس ــت مخال ــای V5 ، V3در جه و پیل ه
 A ولــت و نقطــه VAB = 1/5 ولتــاز هــر پیــل 1/5 ولــت باشــد ولتــاژ معــادل

نســبت بــه B مثبــت اســت.

نرم افزار مولتي سیم
ــک را  ــز الکترونی ــگاه مجه ــک آزمایش ــت ی ــیم در حقیق ــه مولتی س برنام
ــار  ــر در اختی ــور کامپیوت به صــورت مجــازی و گرافیکــی روی صفحــه مانیت
ــی  ــات اصل ــام قطع ــزار تم ــن نرم اف ــط ای ــد. در محی ــرار می ده ــر ق کارب
الکترونیــک در نــوار ابزارهــای مختلــف تعریــف شــده اســت. بــرای ترســیم 
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ــه  ــات الزم را ب ــدا قطع ــدار ابت ــماتیک- Schematic ( م ــي )ش ــه فن نقش
 )Workbench( ــز کار مجــازی ــه می ــا را ب ــد و آنه ــب انتخــاب مي کنی ترتی
ــا تنظیــم مشــخصه های هــر یــک از قطعــات و  انتقــال مي دهیــد، ســپس ب
برقــراری اتصــال بیــن آنهــا بــا اســتفاده از مــوس، رســم مــدار بــه صــورت 
شــماتیک کامــل می شــود. در مرحلــه بعــد دســتگاه های اندازه گیــری 
مناســب را انتخــاب و آن هــا  را  بــه نقــاط الزم متصــل مي کنیــد. در مرحلــه 
ــد.  ــدار مي پردازی ــل م ــه و تحلی ــه تجزی ــده و ب ــدازي ش ــدار راه ان ــر م آخ
دســتگاه های اندازه گیــری بــه صــورت گرافیکــی و شبیه ســازی برخــی 
ــی  ــرفته واقع ــتگاه های پیش ــه بعدی )3D( و دس ــورت س ــه ص ــات ب از قطع
ماننــد مولتی متــر دیجیتــال، فانکشــن  ژنراتــور و اسیلوســکوپ نیــز در ایــن 
ــرم افــزار وجــود دارد کــه ســبب جذاب تــر شــدن آن می شــود. در شــکل  ن
ــیم  ــزار مولتی س ــد. نرم اف ــاهده می کنی ــزار را مش ــن نرم اف ــط ای )27( محی
ــک و  ــای الکترونی ــی و ریاضــی مداره ــل فیزیک ــی تحلی ــا حــدودی توانای ت

ــز دارد.  ــی را نی ــای چاپ ترســیم مداره

شکل 27ـ نرم افزار مولتي سیم

رمز »عدد-حرف«
نمونه هاي دیگري از رمز »عدد- حرف« و ابعاد در 

مقاومت هاي SMD، شکل )28(.

شکل28ـ نمونه دیگري از رمز »عدد- حرف«
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شکل29ـ نمونه دیگري از محاسبه گر مدار

محاسبه گر مدار
نمونــه ي دیگــري از محاســبه گر مقاومت هــايSMD را در شــکل 29 

مشــاهده مي کنیــد.
بــراي کســب اطالعــات بیشــتر بــه کتاب هــاب آزمایشــگاه اندازه گیــري کــد 
359/94 و مبانــي الکتریســیته کــد 604/7 و الکترونیــک پایــه کــد609/17 

چــاپ ســال 1394 مراجعــه کنیــد. 
این کتاب ها از سایت /http://chap.sch.ir قابل بارگیري است.

شکل 30ـ جدول کد رنگي 
مقاومت 5 نواره

نرم افزار اندرویدي الکترونیك
نمونه اي از صفحه نرم افزار الکترودروید ElectroDdroid، شکل )31(

نواره 5جدول كد رنگي مقاومت ) 29(شكل

جدول 4ـ درصد خطا

جدول درصد خطا براي سري 
استاندارد مقاومت ها

در صد خطا) 4(جدول

کد رنگي مقاومت ها
ــواره،  ــت 5 ن ــي مقاوم ــد رنگ ک

شــکل )30(.

marking on the SMD resistor :

calculated resistance value:

SMD resistor code calculator

calculator

10KΩ

this simple calculator will help you determine the value of any SMD resistor. To 
get started, input the 3 or 4 digit code and hit the calculate butten ot Enter.
Note: The program was tested rigorously, but it still may have a few bugs. so, when 
in doubt (and when its possible) don't hesitate to use a multimeter to double-check 
the critical components.

103
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شکل 31ـ نرم افزار اندرویدي الکترونیک

کار با مولتي متر
AC و DC حوزه کار ولتاژ

AC حوزه کار ولتاژ

امپدانس ورودی : عبارت از اثرگذاری دستگاه روی مدار است.
محدوده کار

Measurement up to 600 v
Input impedance: 10M chm
Protection: 400mV range---- 220Vac/dc, others---600Vac/dc.
Frequency range: 40~500Hz
Response: average calibrated in rms of sin wave

AccuracyResolutionRange

±(1.0%rdg+2digits)

1mV4V

10mV40V

100mV400V

1V600V

AC VOLTAGE : ---- Auto ranging

AccuracyResolutionRange

±(8.0%rdg+1digits)

1mV4V

10mV40V

100mV400V

1V600V

DC VOLTAGE : ---- Auto ranging

AC حوزۀ کار خودکارولتاژ

دقتحوزۀ کار

4V
4V
4V
6V

± )0/1 درصد مقدار خوانده شده +2 رقم(

DC حوزۀ کار خودکارولتاژ

دقتحوزۀ کار

4mV ± )0/5 درصد مقدار خوانده شده به عالوه یک رقم(

4V
4V
6V

 )0/8 درصد مقدار خوانده شده به عالوه یک رقم( ±

6V حداکثر مقدار اندازه گیري -
- مقاومت دستگاه 1 مگا اهم

- حفاظت در حوزۀ کار 4 میلي ولت، 22 ولت AC و DC و در سایر حوزه هاي 
 DC و AC 6 ولت

- ولتاژ قابل اندازه گیري تا 6 ولت
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شکل 32ـ شکل ظاهري دستگاه
دستگاه ظاهري شكل )31(شكل

 

شکل ظاهري دستگاه
ــی  ــایت های اینترنت ــه س ــه ب ــا مراجع ب
دســتگاه   از  نمونه هایــي  مي توانیــد 
مولتی متــر دیجیتالــی بــا تعــداد ارقــام 5 
ــن مولتی مترهــا  ــد. ای ــم را بیابی ــا 6 رق ی
کاربردهــای متنوعــي دارند. شــکل )23(

مشخصات صفحه )پنل( دستگاه

دگمه هاي فشاري دستگاه: 
شکل )33(

دستگاه فشاري هاي دكمه )32(شكلشکل 33ـ دگمه هاي فشاري دستگاه
حالت های مختلف سلکتور دستگاه مولتی متر دیجیتال 

ــام نمایشــگر و محــدودۀ کار  نکتــۀ مهــم : تعــداد دگمه هــا، ســلکتورها، ارق
انــواع مولتــی مترهــا بــا یــک دیگــر متفــاوت اســت. بنابرایــن بــرای آشــنایی 
ــای کار دســتگاه را  ــا راهنم ــرد دســتگاه الزم اســت دســتور کار ی ــا عملک ب

ــکل)34(.  ــد، ش ــه نمایی ــق مطالع ــور دقی به ط

1 LCD display window

2 Function key

3 Function rotary switch

4 10A terminal

5 mA terminal

6 Transistor test 

7 V/Ω terminal

8 COM terminal

PANEL DESCRIPTION
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ورودی های مولتی متر دیجیتالي: شکل )34(

شکل34ـ سلکتور مولتی متر دیجیتال

شکل35ـ ورودي هاي مولتی متر دیجیتالي

اندازه گیری مقاومت اهمی با یك نمونه مولتي متر عقربه اي
ــی  ــت اهم ــری مقاوم ــرای اندازه گی ــدرج ب ــۀ م ــدی صفح ــون درجه بن چ
خطــی نیســت، بنابرایــن، نحــوۀ خوانــدن مقــدار مقاومــت اهمــی بــا آنچــه 
کــه در مــورد نحوۀخوانــدن ولتــاژ و جریــان گفتــه شــد تفــاوت دارد. بــرای 

ــد: ــب انجــام دهی ــه ترتی ــر را ب ــد مراحــل زی ــت بای ــری مقاوم اندازه گی
 یــک حــوزۀ کار )Range( را بــه دلخــواه توســط کلیــد ســلکتور انتخــاب 

. کنید
 دو ســیم رابــط دو ســیم رابــط )پــروب Probe( اهم متــر را بــه هــم وصــل 

کنیــد در ایــن حالــت بایــد مولتي متــر صفــر را نشــان دهــد.
 درصورتــی کــه مولتــي متــر صفــر را نشــان ندهــد، توســط دگمــۀ تنظیــم 
ــان  ــر را نش ــر صف ــا مولتي مت ــد ت ــار دهی ــر )Zero Adjust( را فش صف

ــري اســت. ــاده اندازه گی ــتگاه آم ــد. دس ده

ورودی تست 
HFE ترانزیستور

ورودی
1٠A اندازه گیری

COM ورودی مشترک
ورودی اندازه گیری 
ولت، اهم و فرکانس

ورودی 
اندازه گیری 

mA میلی آمپر

ی  گیر ه  ز ا ند ا
HFE ترانزیستور

اندازه گیری 
فرکانس

اندازه گیری 
ظرفیت خازن

MA ~ جریان 
متناوب و مستقیم 
برحسب میلی آمپر

~  A جریان متناوب 
برحسب  مستقیم  و 

آمپر 

حالت خاموشoff حالت خاموش

اندازه گیری 
ولتاژ متناوب

اندازه گیری 
ولتاژ ماکزیمم

انـدازه گـیـری 
مقاومت دیود و 

آزمایش مدار
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ابعاد و تعداد سوراخ های برد بُرد
ــی  ــی و عرض ــوراخ های طول ــداد س ــه تع ــه ب ــا توج ــرد را ب ــرد بُ ــاد ب ابع
مشــخص می کننــد. بــرای مثــال یــک بــرد بـُـرد 65 × 14 دارای 65 ســوراخ 
در طــول و 14 ســوراخ در عــرض اســت. ایــن بــرد بـُـرد جمعــاً 910 ســوراخ 
دارد. در شــکل )36( یــک قطعــه بـِـِرد بـُـرد را مالحظــه می کنیــد. ایــن بــرد 

بـُـرد جمعــاً 420 ســوراخ دارد.

شکل36ـ بِِرد بُرد و سوراخ هاي آن

ــا شــماره و ســوراخ های عرضــی  ــرد را ب ــرد بُ ــی ب معمــوالً ســوراخ های طول
ــم  ــد. ه ــخص می کنن ــروف I، H، G، F، E ، D، C، B و J مش ــا ح آن را ب
ــرد دو  ــرد بُ ــاال و پاییــن و در طــول ب چنیــن در هــر یــک از قســمت های ب
ردیــف ســوراخ وجــود دارد کــه بــا عالمــت مثبــت و منفــی مشــخص شــده 
ــرد بُــرد کــه در دســت گرفتــه  اســت. در شــکل )37( ابعــاد واقعــی یــک ب

ــد.  ــده اســت را مشــاهده می کنی ش

شکل 37ـ اندازه واقعي بِِرد بُرد 

مقاومت هاي تابع عوامل فیزیکي
√ مقاومــت حرارتــی NTC ترمیســتورهایی هســتند کــه در اثــر افزایــش دما 

مقــدار مقاومــت آنهــا کاهــش مي یابــد. 
NTC مخفف حروف: NTC-negative Temperature Cofficient است.

√ مقاومــت حرارتــی PTC ترمیســتورهایی هســتند کــه در اثــر افزایــش دمــا 
مقــدار مقاومــت آنهــا افزایــش مي یابــد. 

PTC مخفف حروف: PTC-Positive Temperature Coefficient است.
 √ مقاومت  تابع نور LDR مخفف کلمات:

LDR- Light Dependent Resistor است.
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Michael Faraday (1791-1867)
میشــل فــارادي )1867-1791( شــیمیدان و فیزیکدان 
ــام او ثبــت شــده  انگلیســي کــه ظرفیــت خــازن بــه ن

اســت.

زندگي دانشمندان 

ــس  ــم فرکان ــی، ماکزیم ــب حرارت ــد ضری ــازن مانن ــر خ ــخصات دیگ  مش
کار، ضریــب تلفــات خــازن و ماکزیمــم درجــه حــرارت مجــاز نیــز مطــرح 
ــر  ــع ذک ــه مناب ــد ب ــتر مي توانی ــات بیش ــب اطالع ــراي کس ــه ب ــتند ک هس

ــد. ــه کنی شــده مراجع
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نکته هاي مربوط به واحد یادگیری 2  

µH و mH پیچیدن یك بوبین ساده در حد

طراحــي ســؤال: بــا توجــه بــه الگــوي پرســش مربــوط بــه رابطــه ضریــب 
ــک  ــه کم ــي و ب ــري را طراح ــؤاالت دیگ ــن، س ــیم پیچ بوبی ــی س خودالقای

ــد.  ــل کنی ــود ح ــي هاي خ هم کالس

ایمنــی

زیست محیطی

نکات ایمني عمومي  را هنگام کار با ابزار رعایت کنید. 

ــد  ــواد مانن ــي از م ــد. برخ ــه کنی ــز توج ــد و دور ری ــواد زای ــه م  ب
ــوادي را  ــه م ــتند. چ ــت هس ــل بازیاف ــذ قاب ــز و کاغ ــتیک، فل پالس

ــرد. ــتفاده ک ــار اس ــن ب ــا چندی ــد ی ــر، چن ــدون تغیی ــوان ب مي ت

ــی  ــي و موتورپیچ ــس  پیچ ــي، تران ــتفاده در بوبین پیچ ــورد اس ــیم های م س
ــب  ــر حس ــر و ب ــاس قط ــر اس ــیم ب ــن س ــد، ای ــی معروف ان ــیم الک ــه س ب
میلي متــر اســتاندارد می شــوند. مثــاًل منظــور از ســیم 0/60 یعنــی ســیمی 
کــه قطــر آن mm 0/60 اســت. ایــن عــدد، قطــر ســیم بــدون الک اســت. بر 
روی ســیم های الکــی، الیــه نازکــي از الک مخصــوص بــه عنــوان عایــق قــرار 
دارد. بنابرایــن بــرای اندازه گیــري قطــر ســیم الکــی بایــد ایــن الیــه الک از 
ــا  روی ســیم برداشــته شــود. رابطــه بیــن قطــر و ســطح مقطــع ســیم ها ب
مقطــع گــرد بــه صــورت زیــر و از رابطــه مســاحت دایــره محاســبه مي شــود.  

√ در این رابطه d  قطر سیم و A سطح مقطع سیم است. 

ــوان ســطح مقطــع ســیم را بدســت  ــا داشــتن قطــر ســیم می ت ــن ب بنابرای
آورد.

مثــال: اگــر ســیمی دارای قطــر 1/382 میلی متــر باشــد ســطح مقطــع آن 
چنــد mm2 اســت؟

A = πd2

4 = 3/14 * 1/3822

4  = 1/5 mm2

A = πd2

4
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عالمت مربوط به انواع سیم هاي مورد استفاده در سیم کشی 
 ساختمان )داخل لوله( 

M : سیم مقاوم در برابر رطوبت )سیم کولر آبی(،
T : سیم کواکسیال یا سیم آنتن و سیم رابط دستگاه های تصویری،

Y: سیم مدارات خبری )به تنهایی بیان می شود(.
O : فاقد سیم محافظ یا سیم ارت،

J : دارای سیم محافظ به رنگ سبز و زرد،
MH : کابل چند رشته ای با هادی افشان ) قابل انعطاف(.

ســیمT : یــک کابــل دو ســیمه کــه از یــک رشــته ســیم داخلــی یــا مرکــزی 
بــا عایــق PVC و یــک ســیم مســی کــه بــر روی عایــق ســیم مرکــزی بافتــه 

ــده است. ش

عالئــم ذکــر شــده در بــاال را  بــه خاطــر نســپارید )حفــظ نکنیــد(. در نکــــــته
ــف آنهــا را  ــع مختل ــه مناب ــه ب ــا مراجع ــد ب ــد بتوانی ــاز بای صــورت نی

شناســایي کنیــد  و مــورد اســتفاده قــرار دهیــد.

روابط مربوط به محاسبه قطرسیم
ــا تــوان مــورد نظــر چگالــی جریــان  ــا توجــه بــه جــدول 5 متناســب ب √ ب

ــود. ــاب می ش انتخ
d =  4A

π = 1/13 I
J      A = I

J  
√ A   : سطح مقطع سیم برحسب میلی مترمربع

√ I : جریان عبوری از سیم بر حسب آمپر
آمپر

میلی متر مربع √ J : چگالی جریان برحسب  

جدول کامل مشخصات سیم هاي الکي 

P )V . A(

40-50
3/550-100
3100-200

2/5200-500

J ( آمپر
میلی متر مربع

)

ــتون  ــش س ــداد ش ــدول 6 تع √ در ج

ــمت  ــتون اول از س ــه س ــود دارد ک وج
چــپ قطر ســیم بــدون الک و در ســتون 
دوم از ســمت چــپ قطــر ســیم بــا الک 
ــه  داده شــده اســت. معمــوالً درظاهــر ب
ــدون  نظــر می رســد کــه ســیم الکــی ب
روکــش اســت، ولــی  یــک الیــه بســیار 
نــازک ازمــاده ای بنــام شــارالک روی آن 

پوشــیده شــده اســت، شــکل ) 38(.  

جدول 5- مشخصات توان و 
چگالي جریان  
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√ در ســتون ســوم از ســمت چــپ ســطح مقطــع ســیم بــدون روپــوش)الک( 

آمــده اســت، ســتون چهــارم از ســمت چــپ وزن ســیم بــر حســب گرم بــه ازاء 
هــر متــر و ســتون پنجــم از ســمت چــپ مقاومــت ســیم  بر حســب اهــم براي 
یــک متــر داده شــده اســت. آخریــن ســتون تعــداد دور یعنــي تعــداد مقطــع 

ــا مي دهــد.      ــه م ــرد را ب ــع جــاي مي گی ــک ســانتي متر مرب ســیمي که در ی

رنگ آبي

  قطرالك
الك

شکل 38 

مشخصات سيم هاي الكي 6جدول 

جدول 6ـ مشخصات سیم های الکی
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مشخصات سيم هاي الكي 6جدول جدول 7ـ مشخصات سیم های الکی

ارزشیابی
بــا توجــه بــه جــداول 7 و 8 پــس از اجــرای هــر مرحلــه آمــوزش و انجــام 
ــد.  ــل می آی ــه عم ــیابی ب ــما ارزش ــد کار ش ــی از فرآین ــای عمل فعالیت ه
ــه  ــوی ارائ ــق الگ ــي مطاب ــیابي و امتیازده ــاي ارزش ــاخص ها و معیاره ش
شــده در جــداول مربوطــه اســت.  توجــه کنیــد ایــن معیارهــا تعیین کننــده 
ــی  ــتگی های غیرفن ــت. شایس ــام کار اس ــما در انج ــتگی ش ــزان شایس می
)NT= Non Technical( شــامل مــواردی نظیــر ایمنــی، بهداشــت، توجهــات 
ــورد  ــگام اجــرای کار م ــد در هن ــه بای زیســت محیطــی و نگــرش اســت ک

توجــه قــرار گیــرد. 
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جدول 8 ـ شاخص هاي امتیازدهي ایمني، بهداشت و شایستگي هاي 
)NT( غیرفني

امتیاز کسب امتیازمعیارهاي ارزشیابيردیف
شده

20بهداشت فردي شامل لباس کار تمیز و داشتن اتیکت نام1

مراقبت انگشتان دست هنگام روکش برداري 2
)استفاده از دستکش(

20

15مسئولیت پذیري در حفظ و مراقبت از میکرومتر و سایر لوازم3

15کار ایمن با میکرومتر با توجه به راهنماي کاربرد4

15مشارکت فعال در گروه جهت اجراي مراحل اندازه گیري 5

15توجه به بازیافت مواد دور ریز مانند سیم مسي 6

جدول 9ـ نمون برگ ارزشیابي شایستگي هاي فني
امتیازکسب شدهامتیاز پیشنهاديشاخص هاي امتیازدهيردیف

استفاده از دفترچه راهنماي دستگاه 1
میکرومتر

10

10تشریح عملکرد میکرومتر2

15اجراي صحیح فرایند کار )مشاهده(3

15روکش برداري صحیح )مشاهده(4

20اندازه گیري صحیح قطر سیم ها )مشاهده(5

15مقایسه مقادیراندازه گیري شده باجدول6

15تنظیم گزارش کار )مشاهده(7

100جمع امتیازها8

9NT 100ایمني و بهداشتي و

 به سؤاالت الگوي پرسش پاسخ دهید.
 بــا کمــک ســایر هنرجویــان ســؤاالت جدیــدي را طراحــي کنیــد و بــراي 

ــید. ــخ نامه بنویس آن پاس
 بــا همــکاري دوســتان خــود اقــدام بــه طراحــي و حــل چنــد نمونــه تمرین 
ــه کالس  ــج را ب ــد و نتای ــه کنی ــک الی ــن ی ــي بوبی ــا طراح ــاط ب در ارتب
گــزارش دهیــد. در ایــن فعالیــت ســعي کنیــد بیشــترین خالقیــت را در 
ــس  ــه از کار پ ــن مرحل ــید. در ای ــته باش ــا داش ــل تمرین ه ــي و ح طراح
ــره، ارزشــیابی صــورت می گیــرد کــه محتــوای ارزشــیابی  از ســاخت قرق

مطابــق جــداول 10 اســت. 
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نمونه دیگری از دستگاه بوبین پیج خودکار صنعتی

شکل 39ـ نمونه ای از دستگاه بوبین پیچ 

امتیاز کسب شدهامتیاز پیشنهاديجدول 10  -  شاخص هاردیف

20داشتن نقشه کار1

20اجراي صحیح فرایند کار )مشاهده(2

20ابعاد صحیح )مشاهده محصول(3

15تمیزي کار )مشاهده محصول(4

25استحکام )مشاهده محصول(5

100جمع امتیازها6

7NT 100  ایمني و بهداشت و

جدول 10ـ  نمون برگ ارزشیابی شایستگي هاي فني

Machine Specification 

Wire   0.01 - 12 mm
diameter    0.01 -
Pitch   20 mm
Coil diameter   500 mm
Winding    850 mm
Length
Distance between centre 900 mm 

Motor 
Option 
Speed 
Torque

متــن انگلیســی مربــوط بــه دســتگاه 
ــکل 39 ،40 و 41 را  ــچ ش بوبین پی

بــه فارســی ترجمــه کنیــد.

2.2 Kw (1phase 220V 
AC) up to 3000 rpm
max 186 Nm

3.0 Kw (3phase 380V AC) up 
to 3000 rpm
max 250 Nm
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شکل 40ـ نمونه ای از صفحه کنترل دستگاه بوبین پیچ 

Machine Construction

The machine is supplied with the following components fitted as standard;
1 -Winding spindle and faceplate
1 -Traversing wire guide system
1 -HD Wire guide arm and 2x standard pulleys
1 -Tailstock support
1 -Guard with safety interlock
1 -Foot pedal with speed control & brake release button
1 -PC CONTROL or PLC CONTROLER as described below

Color of the machine following specification of the customer in option 
Pc control
The PC controller is a powerful system and can be used for most coil 
winding applications, the various manual overrides allows full control 
over the winding operation.
Main features
• Quick and easy programming
• Programmed pitch can be adjusted during winding
• Jog facility (moving the traverse guide arm when the machine is in 
stopped)
• Winding limits (Left and Right) but can be adjusted during winding
• Flash ROM Memory (no battery backup required)

The PLC control system has been developed to provide a simple and easy 
operating system. The system has a good visual display used for entering 
data during programming and for a “Turns” display during running. The 
programmed data is entered via a keypad on the front of the controller.
Applications
The PLC controller is very simple to use and provides a system which 
can be quickly and easily adjusted during winding. The system is ideal 
for applications where the operator requires control during winding.
PLC Programmable settings
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A program is made up of a number of steps and for each step it is possible 
to enter the following data. A program can be built up by linking steps 
together

• Traverse position - left limit
• Width (winding width)
• Pitch
 Speed 0% – 100%
 Accel 0% – 100%
 Decel 0% – 100 %

• Number of Turns – here it is possible to enter a number of different 
stops (up to 30 stops)
• required)
The PLC control system has been developed to provide a simple and easy 
operating system. The system has a good visual display used for entering 
data during programming and for a “Turns” display during running. The 
programmed data is entered via a keypad on the front of the controller.
Applications
The PLC controller is very simple to use and provides a system which 
can be quickly and easily adjusted during winding. The system is ideal 
for applications where the operator requires control during winding.
PLC Programmable settings
A program is made up of a number of steps and for each step it is possible 
to enter the following data. A program can be built up by linking steps 
together
• Traverse position - left limit
• Width (winding width)
• Pitch
 Speed 0% – 100%
 Accel 0% – 100%
 Decel 0% – 100 %

شکل 41ـ نمونه  ي دیگري از دستگاه بوبین پیچ 
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• Number of Turns – here it is possible to enter a number of different 
stops (up to 30 stops)
• Start position of traverse. This relates to the start position for each of 
the stops that you program.
o Left limit
o Last position stopped
o Right limit
Our PC control system is one of the most user-friendly systems on the market 
today. The system uses a 15” colour touch screen display, programs are complied 
on easy to understand screens, turns counts, controls and critical information are 
displayed clearly during winding.
It is a fully programmable system with many manual override options 
which makes the system a very powerful and flexible winding control.
•screen
•Easily linked to a PC network for remote programming or data backup
•Assistance is available direct from WT via a preinstalled modem connection
Applications
The PC controller is a powerful system and can be used for most coil 
winding applications, the various manual overrides allows full control 
over the winding operation.

PC Programmable settings         M anual controls & overrides
• Start position      · Unwind (reverses the motor and traverse direction)
• Pitch (max 99.99mm)       · Pitch adjustment + / -
• Number of turns (20 stops)       · Traverse - change direction switch
• Ramp up / down speed       · Foot pedal speed control
• Winding direction CW / CCW · Traverse - Jog facility
• Traverse limits                       · Traverse – limit adjustment

شکل 42ـ نمونه ای از منوي دستگاه بوبین پیچ 
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We can offer a data logging system with the PCWM control system. The 
system can be set up to log critical details of the winding process.
Operator details (Name, time logged on / off )
• Component serial number. Entered manually or by using a bar code 
reader.
• Time taken to wind a coil.
• Tension logging every 1 second during winding. Note: requires an 
output from your existing tensioner. Additional hardware is also required 
to take a 0 - 10v signal from the tension unit and convert it onto the PC
• Coil dimensions: length, width and axial. Entered manually.
Each log file will be approx 200Kb in size (0.5 MB if tension logging is 
provided). The file format is CSV, this can be easily exported to another 
program such as Microsoft XL.
Optional Trapezoidal winding software
We can offer an optional software add on for the programming of trapezoidal 
windings.
The width of the coil can be programmed to increase or decrease at after 
“x” number of layers. This will allow you to program the following
•A standard pyramid shape
•An inverted pyramid shape
An angular shape. One side of the coil
• remains straight while the other side reduces or increases 
in width

شکل 43ـ نمونه دیگری از منوي دستگاه بوبین پیچ 
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دستگاه LCRمتر
ــتگاه را  ــول کار دس ــد و اص ــه کنی ــر را ترجم ــتگاه LCR مت ــوگ دس کاتال
تشــریح نمائیــد. راهنمــا و نمــای ظاهــری دســتگاه را در شــکل 44 مشــاهده 

می کنیــد. 

شکل 44- دستگاه LCR متر
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فصل 2
کمیت های پایه الکتریکي 
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واحدهای بزرگ تر هرتز
واحــد فرکانــس ســیکل بــر ثانیــه یــا هرتــز )Hz( اســت. واحدهــای بزرگتــر 

فرکانــس عبارتنــد از:
 1KHz) =1000 Hz =103 Hz( کیلوهرتز
  1MHz( =1,000,000 Hz =106  Hz(  مگا هرتز
1GHz( =1,000,000,000 Hz =109  Hz( گیگاهرتز
1THz( =1,000,000,000,000 Hz =1012  Hz(    تراهرتز

منابع تولید الکتریسیته:
انــدازه باتری هــا: باتری هــا در اندازه هــای )size( مختلــف ســاخته 
ــاری  ــت اختص ــا و عالم ــاد باتری ه ــدازه و ابع ــدول 10 ان ــوند در ج می ش

ــد.  ــه می کنی ــری را مالحظ ــوع بات ــد ن ــه چن ــوط ب مرب
شکل 45 اندازه انواع باتری های قلمی  و کتابی را نشان می دهد.

نکته هاي مربوط به واحد یادگیری 3  

AC و DC اندازه گیري ولتاژ و جریان

عالمت اختصاریطولعمقعرض

-10/544/5AAA

-14/550/5AA

-26/250C

-34/261/5D

26/517/548/5PP3

جدول 11ـ مشخصات چند نمونه باتري ها

شکل 45 - اندازه انواع باتری ها
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ولتاژ استاندارد پیل ها و باتری ها
ــاژ اســتاندارد  ــا در ولت ــاژ اســتاندارد v، 1/2 v 1/5و باتری ه ــا در ولت پیل ه
v ،9 v ، 6 v ،4/5 v ،3/7 v ،3/6 v ،3 v ،2/4 v 12و v 24 ســاخته 

می شــوند.
ــاخت  ــوژی س ــا: در تکنول ــاختمان باتری ه ــه در س ــه کار رفت ــواد ب م
ــی  ــای لیتیوم ــال باتری ه ــد، مث ــتفاده می کنن ــی اس ــواد مختلف ــا از م باتری ه
 )lithium( در انــواع مختلــف ســاخته می شــوند. بعضــی از انــواع آن عبارتنــد از :

LI-SoCl2، LI- Mno2 ،LI- FeS2 ،LI-Ion. ایــن باتری هــا طــول عمــر 
ــد. ــوع ســاخت دارن ــاد و تن زی

باتری هــای اکســید نقــره )silver-oxide( دارای ابعــاد کوچــک هســتند و در 
ــد. ــرار می گیرن ــتفاده ق ــورد اس ــی م ــاعت های مچ ــاب ها و س ــین حس ماش
باتری هــای نیــکل کادمیــوم )NI-CD( و نیــکل متــال هیدریــد )NI-MH( از 

انــواع دیگرباتــری هســتند کــه شــارژ پذیرنــد.
 )Seal Lead Acid( باتری هــای معمولــی اتومبیــل باتــری اســید ســرب و باتــری

هســتند کــه باتری هایــی شــارژ پذیرنــد.
باتری هــای خورشــیدی )solar Cell( باتری هائــی دارای ســاختار غیــر 
شــیمیایی هســتند و از ترکیبــات ســیلیکن )سیلیســیم SI( ســاخته 

می شــوند کــه بــه نــور حســاس هســتند و ایجــاد ولتــاژ می کننــد.

فعالیت ترجمه 
√ مشخصات فنی باتری شکل 46 را به زبان فارسی ترجمه کنید. 

شکل 46ـ برگه مشخصات یک نمونه باتري

شکل 47 - برگه مشخصات باتري ساعت
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شکل 48ـ برگه مشخصات یک نمونه پاور بانک

(Power Bank) مخزن انرژی
پاوربانــک کــه بــرای شــارژ تلفــن همــراه در مواقعــی کــه بــه بــرق دسترســی 
ــاور  ــه پ ــک نمون ــکل 48 ی ــرد. در ش ــرار می گی ــتفاده ق ــورد اس ــد، م نداری
بانــک و قســمتی از برگــه اطالعــات آن بــه زبــان اصلــی آورده شــده اســت. 

اطالعــات را بــه زبــان فارســی ترجمــه کنیــد. 

ترانسفورماتور
√ روابــط مــورد اســتفاده در ترانســفور ماتــور ایــده آل : اگــر تعــداد 

دور اولیــه ســیم پیچ ترانســفورماتور را N1 و ولتــاژ آن را V1 و جریــان آن را 
P1  =  V1  ×  I1  تــوان اولیــه

I1 در نظــر بگیریــم. 
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ولتــاژ ثانویــه V 2  و جریــان آن I2  و تعــداد دور ســیم پیــچ ثانویــه N2 نــام 
دارد. کمیت هــای اولیــه را بــا اندیــس P اول کلمــه primary و کمیت هــای 
ثانویــه را بــا اندیــس S اول کلمــه Secondary نیــز نشــان می دهنــد. مثــاًل 
PS یعنــی تــوان ثانویــه و PP یعنــی تــوان اولیــه، توانــی کــه بــه بــار می رســد 

ــده آل  ــور ای ــفور مات ــک ترانس ــت. در ی ــه P2=V2×I2 اس ــوان ثانوی ــی ت یعن
)یعنــی ترانســفورماتوری کــه از تلفــات آن صرفنظــر کرده ایــم(.

P1  =  P2   V1 I1 = V2 I2  
روابــط بیــن ولتــاژ و جریــان و دور در ایــن ترانســفورماتور بــه ایــن صــورت 

اســت. شــکل 49.

شکل 49ـ رفتار ترانسفورماتور

ــرای روشــن کــردن یــک المــپ 12ولتــی توســط  ــال: در شــکل 50 ب مث
بــرق شــهر بــا ولتــاژ 240 ولــت از یــک ترانســفورماتور کاهنــده )240 بــه 
12ولــت( اســتفاده می کنیــم. اگــر تعــداد دور ثانویــه )N2( برابــر 100 دور 
باشــد تعــداد دور اولیــه و جریــان اولیــه را حســاب کنیــد از ثانویــه 2 آمپــر 

ــد.  ــور می کن ــان عب جری
حل:

شکل 50
V1
V2

= N1
N2

  
240
12 = N1

100   20 = N1

100   N1 = 2000 دور

V1
V2

= I2
I1

  
240
12 = 2

I1
 20I1 = 2  I1 = 

2
20 = 0/1 آمپر

V N I
V N I

= =1 1 2

2 2 1
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راهنمایــی بــرای ترســیم مــوج سینوســی: بــرای ترســیم مــوج بایــد 
محــور عمــودی برحســب ولتــاژ و محــور افقــی برحســب زمــان باشــد. ابتــدا 

ــم. زمــان تنــاوب مــوج را بدســت می آوری

ــه  ــرای محــور افقــی انتخــاب می کنیــم. مثــاًل هــر خان مقیــاس مناســبی ب
افقــی را معــادل 0/2 میلــی ثانیــه در نظرمی گیریــم، لــذا تعــداد خانه هــای 

ــم  ــی رس ــه افق ــیکل را در 5 خان ــک س ــس ی ــود، پ 1 می ش
0/2  

ــی 5 = افق
ــا  ــه ت ــد مقیــاس طــوری انتخــاب شــود کــه قل ــرای دامنــه بای می کنیــم. ب
ــه درســتی ترســیم شــود. مثــاًل  ــه مــوج در تعــداد خانه هــای عمــودی ب قل

هــر خانــه عمــودی را معــادل 2 ولــت در نظرمــی گیریــم.

T = 1
f  = 

1
1000= 1 msec

  48شكل 

 

 

شکل 51 

 8
2 ــه 4 = ــوج خان ــه م ــا قل ــم قله ت ــرای رس ــودی ب ــای عم ــداد خانه ه تع

ــم،  ــم می کنی ــودی رس ــه عم ــوج را در 4 خان ــه م ــا  قل ــذا قله ت ــود، ل می ش
ــکل 51. ش
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فصل 3
موج و کمیت هاي آن
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تقویت کننده  
ــوان  ــی می ت ــوج مربع ــه م ــل آن ب ــکل موج و تبدی ــر ش ــرای تغیی ــون ب √ چ

ــا  ــنایی ب ــرای آش ــود، ب ــتفاده نم ــاد اس ــت زی ــا ضریب تقوی ــده ب از تقویت کنن
ضریــب تقویــت بــه شــرح مختصــر آن می پردازیــم. مدار هــای تقویت کننــده و 
مطالــب مربــوط بــه آن در ســال های بعــد بــه  تفصیــل شــرح   داده خواهــد شــد. 
√ هــر گاه ســیگنالی مثــال سینوســی را بــه مــداری بدهیــم کــه دامنــه ولتــاژ 

ــن مــدار تقویت کننــده گوینــد. مــدار  ــه ای ــان را افزایــش دهــد ب ــا جری و ی
ــود،  ــد مقاومــت، ســیم پیچ، دی ــف مانن ــات مختل ــده شــامل قطع تقویت کنن
ترانزیســتور و ســایر قطعــات الکترونیکــی و منبــع تغذیــه اســت. قطعــات در 
ــا به صــورت مجتمــع  ــدار تقویت کننــده ممکــن اســت به صــورت مجــزا ی م
ــرام  ــوک  دیاگ ــده را به صــورت بل )آی ســی( باشــد. در شــکل 52 تقویت کنن

و شــکل مــوج ورودی و خروجــی آن را مشــاهده می کنیــد. 
ــاژ ورودی تقســیم کنیم،  ــه ولت ــه دامن ــاژ خروجــی را ب ــه ولت √ هــر گاه دامن

میــزان بهــره ولتــاژ )ضریــب تقویــت( بــه  دســت می آیــد. AV اول کلمــات 
Amplification Of Voltage بــه معنــی تقویــت ولتــاژ اســت.

نکته های مربوط به واحد یادگیری 4  

کار با دستگاه های اندازه گیري کمیت هاي موج 

= =

=

  ضريب تقويت ولتاژ=  
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شکل 52 

عملکرد دگمه ها وسلکتورهای یك نمونه سیگنال ژنراتور  
هــدف از بیــان شــرح دگمه هــا و ســلکتورها صرفــاً آشــنا  نمــودن هنرجویــان 
ــرورت  ــت. ض ــور اس ــیگنال  ژنرات ــتگاه س ــه دس ــک نمون ــخصات ی ــا مش ب
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ــرد دســتگاه موجــود در  ــا اســتفاده از راهنمــای کارب ــان همــواره ب دارد هنرجوی
ــد. ــرد آن  را بیاموزن آزمایشــگاه، چگونگــی کارب

دگمه هــا، کلید هــا و ســلکتور های یــک نمونــه دســتگاه ســیگنال  ژنراتــور ماننــد 
ــا،  ــت. دگمه ه ــده اس ــرح داده ش ــا ش ــرد آنه ــماره گذاری و عملک ــکل 53 ش ش
ــت.  ــتگاه اس ــن دس ــبیه همی ــز ش ــتگاه ها نی ــایر  دس ــلکتور های س ــا و س کلید ه
مطالــب را بــه دقــت مطالعــه کنیــد تــا بتوانیــد به  راحتــی بــا دســتگاه کار  کنیــد.
ــتگاه را  ــد دس ــن کلی ــط ای ــن OFF/ ON : توس ــوش- روش ــد خام کلی

ــد. ــن می کنی ــا روش ــوش ی خام

شکل 53 

 Waveform  شکل موج
توســط ایــن کلیــد می توانیــد شــکل مــوج مربعــی یــا سینوســی را انتخــاب 

    . کنید
ــور  ــیگنال  ژنرات ــتگاه س ــه دس ــک نمون ــرد ی ــای کارب ــمتی از راهنم √ قس
ــه  ــه ب ــا مراجع ــکل 54(. ب ــد )ش ــه می کنی ــی مالحظ ــان اصل ــه زب AF را ب
فضــای مجــازی و درج نــام، مــدل و شــماره مشــخصات دســتگاه موجــود در 
آزمایشــگاه یــا دســتگاه دیگــر، فایــل PDF آن را بار   گیــری کنیــد و ســپس 

اقــدام بــه ترجمــه آن نماییــد.

شکل 54 

Wide Frequency Range
Low-Distortion, Flat Voltage Output
10 dB-Per-Step Attenuator
Synchronizing to External Signals
Rectangular Wave Output With Good Rise Time Characteristic 
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دامنــه Amplitude : ایــن ولــوم دامنــه ســیگنال خروجــی را بیــن حداقــل 
و حداکثــر تنظیــم می کنــد و بــا ســلکتور دوار شــماره 4 در ارتبــاط اســت.

کاهــش دهنــده یــا Attenuator  : در شــکل 55 ایــن کلیــد را مشــاهده 
 )db( می کنیــد. ایــن ســلکتور دارای درجه بنــدی برحســب دســی بل
اســت. چنانچــه کلیــد شــماره 4 روی صفــر دســی بل )db 0( باشــد 
ــور صــورت  ــد شــده توســط ســیگنال ژنرات ــه تولی ــی در دامن ــچ تضعیف هی
ــه  ــی ک ــاً در خروجــی ظاهــر می شــود. در صورت ــرد و ســیگنال عین نمی گی
1 و اگــر روی 

3
ایــن ســلکتور روی عــدد 10-  قــرار گیــرد دامنــه خروجــی 

1 ضعیــف می شــود. 
10

ــدازه  ــه ان ــه خروجــی ب ــرد دامن ــرار گی عــدد 20- ق
ــه شــرح زیــر اســت: ســایر حــاالت ب

1
30~-30 db تضعیف با ضریب   
1

100~-40 db تضعیف با ضریب   
1

300~-50 db تضعیف با ضریب   

عالمت منـفی نشان می دهد که سیگنال
خروجی کاهش می یابد.

ــوم کار  ــه صــورت ول ــس: ایــن دگمــه ب صفحــه مــدرج انتخــاب فرکان
ــه  ــن صفح ــط ای ــرار دارد. توس ــدرج ق ــه م ــک صفح ــد و روی آن ی می کن
مــدرج مقــدار فرکانــس بیــن 1 تــا 10 انتخــاب می شــود. در شــکل 56 ایــن 

ــد. ــاهده می کنی ــدرج را مش ــه م صفح
√ فانکشــن  ژنراتــور موجــود در نرم افــزار مولتی ســیم کار کنیــد و در صــورت 
ــا هم گروهــی یــا یکــی دیگــر از هنرجویــان اجــرا  امــکان ایــن فعالیــت را ب

کنیــد و در مــورد کار هر یــک از کلیدهــا باهــم گفتگــو کنیــد.

شکل 55 

شکل 56- صفحه مدرج 
انتخاب فرکانس

این ضرایب برای 
دستگاه های 

مختلف متفاوت 
است ولی اغلب 

1
30

تضعیف 
 1
100

1 و
10

و
متداول است و 

مورد  استفاده قرار 
می گیرد.

کلیدهــای انتخــاب ضریــب فرکانــس (RANGE): مجموعــه کلیدهای 
ــن  ــماره 5 را تعیی ــدرج ش ــه م ــداد صفح ــس اع ــب فرکان ــماره 6، ضری ش
ــرب  ــا ض ــد. ب ــاهده می کنی ــکل 57 مش ــا را در ش ــن کلید ه ــد. ای می کنن
عــدد انتخاب شــده توســط کلیــد شــماره 5 در عــدد ضریــب انتخــاب  شــده  
ــه  ــی به  دســت می آید.ب ــس مــوج انتخاب روی کلیــد شــماره 6، مقــدار فرکان

شکل 57ـ کلیدهای حوزه کار یا رنج فرکانس
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شکل 59

ــدرج 3  ــدد صفحــه م ــد حــوزه کار روی 1000 × و ع ــال اگرکلی ــوان مث عن
انتخــاب شــده  باشــد، فرکانــس خروجــی دســتگاه برابــر:

 HZ 3000 = 3 ×1000یعنی 3KHz خواهد بود.

اگــر عــدد روی صفحــه  مــدرج 65 انتخــاب شــود و کلیــد انتخــاب ضریــب 
فرکانــس روی K 1× باشــد، فرکانــس مــوج ســتگاه روی چــه عــددی تنظیــم 

شــده اســت؟ 

ــکل 58  ــور را در ش ــیگنال  ژنرات ــر س ــه دیگ ــج( نمون ــوزه کار )رن ــد ح کلی
ــت. ــاوت اس ــتگاه متف ــر دس ــرای ه ــب ب ــن ضرای ــد. ای ــاهده می کنی مش

شکل 58- کلید های حوزه کار یا رنج فرکانس 

تمرین

كليد هاي حوزه كار يا رنج فركانس 54شكل

كليد هاي حوزه كار يا رنج  -55شكل 

فركانس 

ــیگنال  ــوان س ــه می ت ــن پایان ــی )OUT PUT(: از ای ــال خروج ترمین
ــاژ  ــر ولت ــتگاه حداکث ــدل دس ــن م ــرای ای ــرد. ب ــت ک ــی را دریاف خروج
ــک  ــت پی ــدارد حــدود 24 ول ــه آن اتصــال ن ــار ب ــه ب خروجــی در حالتی ک
ــخصات در  ــن مش ــت. ای ــم اس ــس( آن 600 اه ــی )امپدان ــت  داخل و مقاوم

ــود. ــد می ش ــتگاه قی ــرد دس ــای کارب راهنم

ــواع  ــه ان ــاز ب ــر نی ــه یک دیگ ــتگاه ها ب ــال دس ــرای اتص ــال BNC : ب اتص
 BNC داریــد. در شــکل 59 دو نــوع اتصــال BNC ســیم ها و اتصــاالت
ــب  ــتگاه نص ــی BNC روی دس ــمت مادگ ــأ قس ــد. غالب ــه می کنی را مالحظ

ــال دارد.  ــط اتص ــیم راب ــه س ــری آن ب ــمت ن ــود و قس می ش

ــگام  ــه هن ــک شــیار کوچــک وجــود  دارد ک ــه فیــش BNC ی ــار بدن در کن
ــود در  ــده موج ــل زای ــیار در داخ ــن ش ــد ای ــی بای ــه مادگ ــری ب ــال ن اتص
مادگــی قــرار گیــرد. شــکل 60 شــیار و زایــده را در BNC نشــان می دهــد.
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آشنایی با یك نمونه سیگنال  ژنراتور با شمارنده دیجیتالی 
در شــکل 61 و 62 صفحــه جلــو و پشــت )PANEL( یــک نمونــه ســیگنال 

ــا شــمارنده دیجیتالــی را مشــاهده می کنیــد.   ژنراتــور ب

شکل 60

شکل 61

شکل 62
ــک ترجمه کنید ــف ی ــای مختل ــرد بخش ه ــه عملک ــوط ب ــه مرب ــدول12 را ک ج

ــان  ــه زب ــی و ب ــر دیجیتال ــا فرکانس مت ــور ب ــیگنا ل  ژنرات ــتگاه س دس
اصلــی اســت را بــه فارســی ترجمه کنیــد و نتیجــه را بــه کالس ارائــه 

ــد. دهی

جدول 12

GradeExplanationGradeExplanation

1LCD7CH Output  Interface

2Status  Indicator8DC 5V Power Input

3Operation  Buttons9USB  Communication

4Knob10TTL- Input/Output

5Ex-In  Input Interface11Power Switch

6CH1 Output Interface
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در شــکل 63 و 64 قــاب )پانــل( جلــو و پشــت نمونــه ای از ســیگنال  ژنراتــور 
دیجیتالــی را مشــاهده می کنیــد. اطالعــات مربــوط بــه عملکــرد دگمه هــا و 
ولوم هــا بــه زبــان اصلــی آورده شــده اســت. بــرای کســب اطالعــات بیش تــر 
ــه کالس  ــان فارســی ترجمه کنیــد و ب ــه زب آن را در ســاعات غیــر درســی ب

ارائــه دهیــد.

شکل 64 شکل 63 ـ پانل پشت دستگاه
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شرح عملکرد کلیـد ها و ولــوم های یک نمونه فرکانس متر 
دیجیتالی :  

ــرد آن را     ــای کارب ــی بایدراهنم ــر دیجیتال ــا فرکانس مت ــردن ب ــرای کارک ب
ــه از  ــک نمون ــای ی ــدادی از دگمه ه ــد. کار تع ــرار  دهی ــه ق ــورد مطالع م
ــه  ــده اســت ب ــده ش ــه فارســی برگردان ــی ب ــان اصل ــه از زب ــر ک فرکانس مت

ــکل 65(.  ــت )ش ــر اس ــرح زی ش

شکل 65 - برخی دگمه های 
فرکانس متر ديجیتالی

شکل 66

)ON- OFF( 1 دگمه روشن- خاموش

ــم  ــت پیش تنظی ــه حال ــتگاه ب ــه، دس ــن دگم ــاردادن ای ــا فش Reset 2 : ب
بر می   گــردد. اولیــه 

 A ــه ورودی ــده ب ــوج داده  ش ــس م ــه، فرکان ــن دگم ــار دادن ای ــا فش 3 ب
می شــود.  اندازه گیــری 

 A 4 بــا فشــاردادن ایــن دگمــه، زمــان تنــاوب مــوج داده  شــده بــه ورودی
اندازه گیــری می شــود.

5 بــا فشــار ایــن دگمــه، فرکانــس مــوج داده  شــده بــه ورودی B  اندازه گیــری 
ــود. می ش

6 با فشار این دگمه، دستگاه به عنوان شمارنده عمل می کند.

ــر از  ــای کمت ــری فرکانس ه ــرای انداره گی ــذر )LPF(: ب ــر پایین گ 7 فیلت
ــز ایــن دگمــه فشــرده می شــود.  100 کیلوهرت

8 کار دگمــه تضعیــف )ATT(: در صورتی کــه ایــن کلیــد آزاد باشــد، ولتــاژ 
ــم،  ــار دهی ــد را فش ــه کلی ــود. چنانچ ــتگاه می ش ــاً وارد دس ورودی عین
ــف شــده و وارد دســتگاه می شــود. 1 تضعی

ــب 20 ــا ضری ســیگنال ورودی ب
ــری دارای  ــورد اندازه گی 9 کار دگمــه COUP-DC-AC : اگــر ســیگنال م
جــزء DC  باشــد، بایــد ایــن کلیــد را فشــاردهیم تــا در داخــل قرار گیــرد. 
اگــر ســیگنال مــورد اندازه گیــری فقــط دارای جــزء AC  باشــد، کلیــد در 
ــان می دهد. ــا را نش ــن کلید ه ــکل 66 ای ــرد. ش ــرون قرارمی گی ــت بی حال
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شکل 67 - نمایی از قسمت های اسیلوسکوپ

فــــیلم ــاعات  ــیم را در س ــزار مولتی س ــود در نرم اف ــر  موج ــم فرکانس مت فیل
ــر  ــای آن بیش ت ــا کار دگمه ه ــد و ب ــار ببینی ــن ب ــی چندی ــر درس غی
آشــنا شــوید و اطالعــات مهــم آن  را بــه خاطــر بســپارید. ســعی کنید 
بــه صــورت خود جــوش بــا فرکانس متــر موجــود در نرم افــزار 

ــد. ــیم کار کنی مولتی س

شکل 68

 :)probe( پروب اسیلوسکوپ
بــرای اتصــال ســیگنال الکتریکــی 
بــه اسیلوســکوپ از پروب هــای 
مخصــوص اسیلوســکوپ اســتفاده 
یــک   68 شــکل  در  می کننــد. 
ــروب را مالحظــه  ــن پ ــه از ای نمون

می کنیــد. 

المپ اشعه کاتدیک:
المــپ اشــعه کاتدیک از ســه قســمت اصلــی، تفنگ الکترونــی، حبــاب 
ــد  ــی، تولی ــت. کار تفنگ الکترون ــده اس ــاس تشکیل ش ــه حس ــپ و صفح الم
اشــعه الکترونــی اســت. اشــعه  الکترونــی تولیــد شــده، توســط قســمت های 
ــده و  ــرون در آم ــه ای از الکت ــورت باریک ــده به ص ــتاب دهنده و متمرکز کنن ش
بــا ســرعت بــه ســمت صفحــه نمایــش حرکــت می کنــد. الکترون هــا توســط 
ولتــاژ زیــاد )High Voltage( شــتاب می گیرنــد و به مواد فســفر ســانس روی 
صفحــه حســاس بر خــورد می کننــد. برخــورد الکتــرون بــه صفحــه حســاس 
ــوج  ــم م ــرای رس ــد. ب ــاد می کن ــه ایج ــط صفح ــی در وس ــه ای نوران نقط
ــی  ــی توســط صفحــات انحــراف افق روی صفحــه الزم اســت شــعاع الکترون
ــا اعمــال ولتــاژ بــه ایــن صفحــات  و عمــودی، منحــرف شــود. ایــن عمــل ب
ــعه کاتدیک و  ــپ اش ــف الم ــای مختل ــکل 67 بخش ه ــرد. ش ــام می گی انج
ــی نشــان می دهد. ــی بلوک ــای اسیلوســکوپ را به صــورت نمای ــایر بخش ه س

کاتد
ولتاژ تغذیه

تقویت کننده

صفحه نمایش
مواد موج 

دندانه اره ای

مولد اشعه

آند

صفحات انحراف عمودی

صفحات انحراف افقي

سیگنال 
ورودی
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ــر  ــذا تأثی ــت. ل ــور( اس ــیال )هم مح ــل کواکس ــروب از کاب ــط پ ــیم راب س
پارازیــت و نویــز را روی پــروب کاهــش می دهــد. نــوک پــروب ماننــد شــکل 
ــه  ــد آن  را ب ــه می توانی ــت، به طوری ک ــری اس ــره ای فن ــورت گی ــه ص 69 ب
هــر نقطــه از مــدار کــه زایــده دارد متصــل کنیــد. اگــر پوشــش پالســتیکی 
ــر  ــود. طــرف دیگ ــر می ش ــوزنی آن ظاه ــوک س ــم ن ــروب را برداری ــوک پ ن
پــروب بــه BNC اتصــال دارد. مشــخصات فنــی پــروب در برگــه اطالعــات 

آن داده می شــود.   

شکل 66 

شکل 69

ــه  ــک نمون ــلکتور های ی ــا و س ــا و ولوم ه ــرد دگمه ه ــرح عملک ش
ــدار  ــوج پای ــودن م ــکوپ و ظاهر نم ــا اسیلوس ــرای کار ب ــکوپ: ب اسیلوس
ــا دگمه هــا و ولوم هــا و  ــد به راحتــی ب ــد بتوانی روی صفحــه  نمایــش آن، بای
ــده  ــب مطرح ش ــود مطال ــه می ش ــذا توصی ــتگاه کار کنید.ل ــلکتور های دس س
را بــه دقــت مطالعــه کنیــد و و در خــالل کار بــا اسیلوســکوپ آنهــا را بــه کار 
ــه اسیلوســکوپ ماننــد  ــد. دگمه هــا و ولوم هــا و ســلکتور ها یــک نمون بگیری
ــان  ــه منظــور آشــنایی هنرجوی ــاً ب شــکل 70 شــماره گذاری شــده اند. صرف
بــه شــرح عملکــرد هــر مــورد می پردازیــم. بــرای کار بــا اسیلوســکوپ الزم 

اســت حتمــاً از راهنمــای کاربــرد آن اســتفاده کنیــد.

شکل 70

1 صفحه نمایش )Display(: صفحه 
 نمایش محل ترسیم شکل موج ها است. 

 Power(ــوش ــن- خام 2 کلید روش
ON-OFF(: بــا فشــردن ایــن کلیــد  
 LED ولتــاژ بــه دســتگاه می رســد و
بــه  می کنــد  روشــن  را   )3 )شــماره 
 این ترتیــب از برقــراری جریــان الکتریکــی 
در دســتگاه اطمینــان حاصــل می کنیــم.
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ــورت  ــال به ص ــن ترمین ــک)CH-1(: ای ــال ی ــال ورودی کان 3 ترمین
ــکل 71 ورودی  ــت. ش ــیگنال ورودی اس ــال س ــرای اتص ــی ب BNC مادگ

کانــال1 را نشــان می دهــد.

شکل 71 - ورودی کانال 1

4 کلیــدAC-DC-GND : ایــن کلیــد مســیر ســیگنال ورودی را 
   DC ــت ــد در حال ــر کلی ــد. اگ ــن می کن ــکوپ تعیی ــای اسیلوس ــه مداره ب
قــرار داده شــود، ســیگنال ورودی به طــور مســتقیم وارد اسیلوســکوپ 
DC ــا جــزء می شــود. به عبــارت دیگــر اگــر ســیگنال ورودی DC باشــد ی
ــش  ــه نمای ــده و روی صفح ــکوپ ش ــتقیماً وارد اسیلوس ــد، مس ــته  باش داش

ظاهــر می شــود. شــکل 72 مــدار این بخــش را نشــان می دهــد.

فــــیلم ــاعات  ــیم را در س ــزار مولتی س ــود در نرم اف ــکوپ موج ــم اسیلوس فیل
ــتر  ــای آن بیش ــا کار دگمه ه ــد و ب ــار ببینی ــن ب ــی چندی ــر درس غی
آشــنا شــوید و اطالعــات مهــم آن  را بــه خاطــر بســپارید. ســعی کنید 
بــه صــورت خود جــوش بــا اسیلوســکوپ موجــود در نرم افــزار 
مولتی ســیم کار کنیــد و در صــورت امــکان ایــن فعالیــت را بــا 
هم گروهــی یــا یکــی دیگــر از هنرجویــان اجــرا کنیــد و در مــورد کار 

ــد. ــو کنی ــم گفت وگ ــا باه ــک از کلیده هر ی

شکل 72
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شکل 73- مکان پین فلزی

شکل 74ـ ولوم کانونی

اگــر کلیــد AC-DC-GND در وضعیــت AC قرار  گیــرد، در مســیر ورودی 
ــور     ــع عب ــن خــازن مان ــرد. ای ــرار می گی ــک خــازن ق ــدار اسیلوســکوپ ی م
ــط  ــت فق ــن حال ــود. در ای ــکوپ می ش ــه ورودی اسیلوس ــان DC  ب جری
ــود.  ــر می ش ــش ظاه ــه نمای ــده و روی صفح ــدار ش ــیگنال AC  وارد م س
چنانچــه کلیــد در وضعیــت  مشــترک بــا زمیــن)GND( قرار گیــرد، ارتبــاط   
ــا مــدار داخلــی اسیلوســکوپ قطــع می شــود و ســیگنال  ترمینــال ورودی ب

ــی اسیلوســکوپ شــود. ــدار داخل ــد وارد م ورودی نمی توان
5 ولتــاژ مربعــی کالیبــره: از طریــق ایــن پیــن فلــزی )زایــده( می تــوان 
ــا دامنــه 2vPP وفرکانــس 1KHZ را دریافــت  ولتــاژ مربعــی کالیبره شــده ب
ــرای تســت صحــت عملکــرد دســتگاه و  ــوان ب ــن ســیگنال  می ت کــرد. ازای
تنظیــم آن اســتفاده کرد. شــکل 70 مــکان پیــن فلــزی را روی اسیلوســکوپ 

ــد. ــان می ده نش

ــور  ــوان ن ــوم می ت ــن ول ــه کمــک ای ــنائی )INTEN(: ب ــوم روش 6 ول
اشــعه را روی صفحه نمایــش تنظیم کــرد. 

7 ولــوم کانونــی )FOCUS(: بــه کمــک ایــن ولــوم می تــوان اشــعه را 
 )SHARP( ــک ــاده باری ــد فوق الع ــی کــرد. اشــعه بای ــا حــد ممکــن کانون ت

ــد. ــان می ده ــا را نش ــن ولوم ه ــکل 74 ای ــد. ش باش

8 پتانســیومترتنظیم خط روشــن)Trace Rotation(: بــا ایــن 
ــی  ــط افق ــوازات خ ــه م ــاً ب ــن را دقیق ــط روش ــوان خ ــیو متر می ت پتانس
مــدرج روی صفحــه حســاس تنظیم کــرد. چنانچــه ماننــد شــکل الــف - 75 
ایــن خــط تنظیــم نباشــد می تــوان بــه  کمــک یــک پیچ گوشــتی ظریــف و 

ــم را انجــام  داد )شــکل ب - 75( . کوچــک تنظی

6

5

ــاژ در  ــیم  بندی ولت ــه تقس ــوط ب ــلکتور مرب ــن س ــلکتور: ای ــد  س 10 کلی
جهــت قائــم اســت.  هنگامــی کــه ایــن ســلکتور روی یکــی از  تقســیمات 
ــیم بندی  ــای تقس ــک از خانه ه ــرد، هری ــرار می گی ــاًل MV/DIV 50 ق مث

عمــودی روی صفحه نمایــش به منزلــه ي 50 میلی ولــت اســت.
 :)VAR=VARIABLE(ــردن ــره ک ــرای کالیب ــرات ب ــوم تغیی 11 ول
ایــن ولــوم بــرای کالیبره کــردن دســتگاه )CAL( بــه  کار مــی رود یعنــی اگــر 
آن را در خــالف حرکــت عقربه هــای ســاعت بچرخانیــم، درجه بنــدی از 
ــرد  ــورت می گی ــی ص ــح زمان ــری صحی ــود. اندازه گی ــارج می ش ــم خ تنظی
کــه ایــن ولــوم تــا بــه انتهــا در جهــت عقربه هــای ســاعت گردانــده شــود. 

شکل 73 موقعیت این ولوم را روی صفحه اسیلوسکوپ نشان می دهد.

شكل 72الف
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شکل 75
بالف

: ) Position (9 ولوم موقعیت عمودی
ــودی  ــت عم ــوم محــل اشــعه در جه ــن ول ــا ای  ب

تنظیــم می شــود. 

شکل 76  شکل 77 

8

ــاژ در  ــیم  بندی ولت ــه تقس ــوط ب ــلکتور مرب ــن س ــلکتور: ای ــد  س 10 کلی
جهــت قائــم اســت.  هنگامــی کــه ایــن ســلکتور روی یکــی از  تقســیمات 
ــیم بندی  ــای تقس ــک از خانه ه ــرد، هری ــرار می گی ــاًل MV/DIV 50 ق مث

عمــودی روی صفحه نمایــش به منزلــه ي 50 میلی ولــت اســت.
 :)VAR=VARIABLE(ــردن ــره ک ــرای کالیب ــرات ب ــوم تغیی 11 ول
ایــن ولــوم بــرای کالیبره کــردن دســتگاه )CAL( بــه  کار مــی رود یعنــی اگــر 
آن را در خــالف حرکــت عقربه هــای ســاعت بچرخانیــم، درجه بنــدی از 
ــرد  ــورت می گی ــی ص ــح زمان ــری صحی ــود. اندازه گی ــارج می ش ــم خ تنظی
کــه ایــن ولــوم تــا بــه انتهــا در جهــت عقربه هــای ســاعت گردانــده شــود. 

شکل 73 موقعیت این ولوم را روی صفحه اسیلوسکوپ نشان می دهد.

شكل 72الف

فــــیلم  فیلــم عملکــرد دگمه هــا و ولوم هــای اسیلوســکوپ واقعــی را در 
ــای آن  ــا کار دگمه ه ــد و ب ــار ببینی ــن ب ــی چندی ــر درس ــاعات غی س
ــا  ــه خاطــر بســپارید ت ــات مهــم آن  را ب بیشــتر آشــنا شــوید و اطالع
بتوانیــد مــوج مربعــی کالیبــره را روی صفحــه  نمایــش آن ظاهر کنیــد 

و کمیت هــای آن را انــدازه بگیریــد.
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ــش  ــه نمای ــده روی صفح ــوج ظاهر ش ــد Volt/DIV و م ــه کلی ــه ب ــا توج ب
شــکل 74 دامنــه قلــه  تــا  قلــه )Peak To Peak( مــوج را محاســبه کنیــد. 

ــد؟ ــان می ده ــت را نش ــد ول ــرAC چن ولت مت

Vpp =  )تعداد خانه های عمودی قله تا قله( × )عدد کلید سلكتور(  

          Vpp = 8 × 5 = 40 m Volt        Veff = 2 2
VPP =2/82

40 = 14/18 m Volt

شکل 78ـ کلید Volt/DIV  و موج روی صفحه نمایش

شکل 79 

شکل 80 ـ موج سینوسی و مربعی روی صفحه نمایش

کلیــد MODE : روی صفحــه جلویــی )پانــل( اسیلوســکوپ های دو کانالــه 
کلیــد ی )ماننــد شــکل 79( بــرای نمایــش ســیگنال یــک کانــال یــا ســیگنال 
هــردو کانــال به طــور هم زمــان وجــود دارد کــه  بــه شــرح عملکــرد 

وضعیت هــای ایــن کلید هــا می پردازیــم.     

CH1 : اگــر کلیــد در ایــن حالــت قرارگیــرد، فقــط ســیگنال اعمال شــده بــه 
کانــال X(1( روی صفحــه ظاهــر می شــود و کانــال 2 قطــع اســت.             

CH2: درصــورت قرارگرفتــن کلیــد در ایــن حالــت، فقــط ســیگنال 
اعمال شــده بــه کانــال Y(2( روی صفحــه حســاس ظاهــر می شــود و کانــال 

1 قطــع اســت.
DUAL: بــا قرارگرفتــن کلیــد در ایــن حالــت، هــر دو ســیگنال اعمال  شــده 
ــکل 80 دو  ــوند. ش ــان  داده  می ش ــان نش ــور هم زم ــال 1 و 2 به ط ــه کان ب

ــان می دهد.  ــش نش ــه نمای ــی را روی صفح ــی و مربع ــوج سینوس م

تمرین

و موج روي صفحه نمايش كليد  74شكل 
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ADD: در ایــن حالــت، دو ســیگنال کانــال 1 و 2 کــه روی صفحــه  حســاس 
ــر جمــع  لحظــه ای می شــوند.  ــا  یک دیگ ــر  شــده اند ب ظاه

ــس                  از  ــی را پ ــی و سینوس ــیگنال مربع ــه ای دو س ــع لحظ ــکل 81 جم ش
فشــردن کلیــد ADD نشــان می دهــد.

شکل 81ـ جمع لحظه ای دو موج

شکل 82ـ کلید معکوس کننده فاز کانال 2

CHOP  : اگــر کلیــد در حالــت CHOP باشــد، ســیگنال کانال 1 و ســیگنال 
ــده  ــه ش ــکل موج های قطعه قطع ــورت ش ــان به ص ــور همزم ــه ط ــال 2 ب کان

ــوند.    )Chopping( روی صفحــه حســاس ظاهر می ش
 CH2 Inv: بــا فشــردن ایــن کلیــد ســیگنال مربــوط بــه کانــال 2 کــه روی 
ــد و  ــاز می یاب ــالف ف ــه اخت ــت 180 درج ــده اس ــاس ظاهر ش ــه حس صفح

ــد. ــان می ده ــا را نش ــن کلید ه ــکل 82 ای ــود. ش ــوس می ش معک

فــــیلم ــن  ــی چندی ــر درس ــاعات غی ــاژ DC را در س ــری ولت ــم اندازه گی فیل
ــد  ــا بتوانی ــه خاطــر بســپارید ت ــد و اطالعــات مهــم آن را ب ــار ببینی ب
ــدازه  ــت آن را ان ــد و کمی ــش ظاهر کنی ــوج DC را روی صفحه نمای م

ــد. بگیری

فــــیلم ــای  ــری کمیت ه ــی و اندازه گی ــوج سینوس ــودن م ــر  نم ــم ظاه فیل
آن  را در ســاعات غیــر درســی چندیــن بــار ببینیــد و اطالعــات مهــم 
ــش  ــوج را روی صفحه نمای ــد م ــا بتوانی ــپارید ت ــر بس ــه خاط آن  را ب

ظاهر کنیــد و کمیت هــای آن را  به درســتی انــدازه بگیریــد. 
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بخــش افقــی: در شــکل 83 ولوم هــا و کلیدهــای کنتــرل قســمت افقــی 
ــد و  ــر کلی ــرد ه ــد. عملک ــاهده می کنی ــکوپ )Horizontal( را مش اسیلوس

ــرح اســت.  ــن ش ــوم به ای ول

شکل  83 - کلیدها و ولوم های بخش افقی

Position(: بــا ایــن ولــوم محــل اشــعه در  ولــوم موقعیــت افقــی )
ــم می شــود.  ــی تنظی جهــت افق

کلیــد زمان بــر قســمت (Time / DIV):  ایــن کلیــد مربــوط بــه 
 Time / DIV تقســیم بندی زمــان در جهــت افقــی اســت. هنگامی کــه ســلکتور
ــک از  ــر ی ــرد، ه ــه قرار می گی ــالً 0/5 میلی ثانی ــیمات، مث ــی از تقس روی یک
ــه اســت.  ــادل 0/5 میلی ثانی ــی مع ــش در جهــت افق تقســیمات صفحــه  نمای
ــه  انــدازه 4 خانــه منحــرف  یعنــی اگــر یــک  ســیکل مــوج در جهــت افقــی ب

ــت. ــاوب T = 4 ×0/5 =2 ms اس ــان تن ــود، زم ش

ــن  ــردن (SWP .VAR): ای ــره ک ــرای کالیب ــان ب ــرات زم ــوم تغیی ول
ولــوم بــرای کالیبره کــردن زمــان بــه کار مــی رود و بایدتابــه انتهــا در جهــت 
عقربه هــای ســاعت چرخانــده  شــود تــا اندازه گیــری زمــان به طــور صحیــح 

صورت گیــرد.

ــور فــــیلم ــی را به ط ــوج سینوس ــودن  دو م ــر  نم ــه ظاه ــوط ب ــم مرب فیل
ــد و  ــار ببینی ــکوپ چندین ب ــش اسیلوس ــه  نمای ــان روی صفح هم زم
ــه  ــن مرحل ــدی در ای ــای جدی ــا و دگمه ه ــه کلید ه ــد چ دقت کنی

ــد.  ــرار  گرفته ان ــتفاده ق ــورد  اس م
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شکل 84

بــا توجــه بــه کلیــد Time / DIV ومــوج مربعــی شــکل 84 ، زمــان تنــاوب و 
فرکانــس مــوج را محاســبه کنیــد.

ــاروب  ــان ج ــود، زم ــد فشرده ش ــن کلی ــی ای ــد SWP.UNCAL: وقت کلی
ــی  ــاروب افق ــان ج ــود. زم ــان داده  می ش ــی نش ــدار واقع ــر از مق ــی کم ت افق

وقتــی صحیــح اســت کــه ایــن کلیــد فشــرده نشــود.
ــر  ــوج 10 براب ــاوب م ــان تن ــود، زم ــد فشرده ش ــن کلی ــی ای MAGх : وقت

ــود. ــر می ش بزرگت

T= )تعداد خانه های افقی یک سیکل( × )TIME / DIV عدد کلید سلکتور(       
T = 4 × 0/2 = 0/8 msec     F = 1

T   = 1
8 ×10-4  = 10000

8  = 1250 Hz 

تمرین

کلید هــای منابــع تریگــر )Trigger(: تریگــردر لغــت آتش کــردن 
یــا تحریک کــردن معنــی شــده  اســت. زمانــی ســیگنال روی صفحــه 
اسیلوســکوپ به صــورت ثابــت ظاهــر می شــود کــه مــوج قســمت عمــودی 
)مــوج ورودی کانــال 1 یــا کانــال 2( بــا موجــی  کــه در داخــل اسیلوســکوپ 
بــه صفحــات انحــراف افقــی اعمــال می شــود )مــوج دندانــه اره ای یــا 
RAMP( همزمــان باشــد. ایــن حالــت زمانــی اتفــاق می افتــد کــه کلید هــا 
ــه  درســتی تنظیــم شــده  باشــند.  ــا تریگــر ب ــی ی و ولوم هــای مــدار هم زمان

ــد. ــه می کنی ــش را مالحظ ــن بخ ــای ای ــا و ولوم ه ــکل 85 کلید ه در ش

شکل 85
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LEVEL : از ایــن ولــوم بــرای ایجــاد موجــی هماهنگ و پایــدار روی صفحه  
نمایــش اســتفاده می شــود. اگــر مــوج روی صفحــه نمایــش درجهــت افقــی 
حرکــت دارد و ثابــت نیســت، بــه کمــک ایــن ولــوم می تــوان مــوج را ثابــت 

ــت.     نگه  داش
ــا  ــاال( و ی ــمت ب ــت )به س ــیب مثب ــا ش ــوج ب ــت م ــروع حرک ــن ش در ضم
بــا شــیب منفــی )بــه ســمت پاییــن( توســط ایــن ولــوم تنظیــم می شــود. 
ــت را  ــا ســطح مثب ــوج ب ــوم LEVEL و شــکل 87 شــروع م شــکل 86 ول

ــد.  ــان می ده نش

شکل 87شکل 86

 LEVEL وقتــی شــکل مــوج ســیگنال جمــع  شــده و ولــوم : HOLDOFF
بــه تنهایــی نمی توانــد مــوج را روی صفحــه پایدار کنــد، از ایــن ولــوم 

ــود. ــتفاده  می ش اس
ــل  ــود و عم ــوم LEVEL قفل می ش ــد، ول ــن کلی ــردن ای ــا فش LOCK : ب
ــتی ســطح تریگرانجــام نمی گیــرد و ســطح  نمی کنــد لــذا تنظیــم دس

ــود. ــته  می ش ــه  داش ــوب نگ ــدار مطل ــودکار در مق ــور خ ــر به ط تریگ
SOURCE : بــرای هماهنگــی بیــن مــوج صفحــات انحــراف افقــی )مــوج 
دندانــه  اره ای یــا RAMP( بــا موجــی کــه می خواهیــم روی صفحــه    
نمایــش بــه صــورت پایــدار ظاهر شــود، بایــد فرمــان هماهنگــی بــا انتخــاب 
انتخــاب  بــا  صورت گیــرد.   SOURCE کلیــد  صحیــح  وضعیت هــای 
ــته  ــه  داش ــوب نگ ــدار مطل ــودکار در مق ــور خ ــر به ط ــطح تریگ صحیح،س
ــد. ــان می ده ــد SOURCE را نش ــای کلی ــکل 88 وضعیت ه ــود. ش  می ش

Source شکل 88  ـ وضعیت های کلید
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 CH1: بــا اســتفاده از ایــن حالــت، همزمانــی بــا ســیگنال کانــال 1 

 . د م می گیــر نجا ا
ــال 2 انجــام  ــا ســیگنال کان ــی ب ــت، همزمان ــن حال ــا اســتفاده از ای CH2: ب

 می گیــرد. 
LINE: اگــر بخواهیــم ســیگنال مدار هایــی را کــه بــا برق شــهر کار می کننــد، 
روی صفحــه  نمایــش پایــدار کنیــم، بهتــر اســت کلیــد Source Trigger را 
در حالــت LINE قــرار دهیــم. در ایــن حالــت از ترانســفورماتورتغذیه اصلــی 

اسیلوســکوپ ولتــاژی  بــه قســمت مــدار تریگــر اعمــال می شــود. 
 )EXTERNAL = خارجــی( EXT وقتــی کلیــد منبع تریگر در حالت :EXT
قــرار می گیــرد، منبــع تریگــر داخلــی )مــوج دندانــه  اره ای صفحــات انحــراف 
افقــی( قطــع می شــود و بایــد از طریــق ترمینــال نشــان  داده شــده در شــکل 

شــماره 89 ســیگنال تریگــر را بــه اسیلوســکوپ اعمال کنیــم.

شکل 89

شکل 90

 TRIG  ALT : وقتــی کلیــد MODE روی DUAL یــا ADD قــرار دارد و 
ــه ــد دگم ــود، بای ــاCH-2  قرارداده   می ش ــد SOURCE روی CH-1 ی کلی
ــا  ــاوب ب ــه تن ــت عمــل هماهنگــی ب ــن حال TRIG ALT را بفشــاریم. در ای
کانــال 1 و کانــال 2 انجــام  می گیــرد و موج هــا به صــورت پایــدار روی 
TRIG ALT  صفحــه نمایــش ظاهــر می  شــوند. شــکل 90 موقعیــت کلیــد

را روی اسیلوســکوپ نشــان می دهد.
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SLOPE  +/- : ایــن دگمــه شــیب ســیگنال تریگــررا در عمــل هماهنگــی 
انتخــاب می کنــد. )+( : زمانی کــه ســیگنال تریگــر شــیب مثبــت را 
ــیگنال  ــه س ــد. )-( : زمانی ک ــاق می افت ــی اتف ــل هماهنگ ــد، عم طی می کن
ــد.  ــاق می افت ــی اتف ــل هماهنگ ــد، عم ــی را طی می کن ــیب منف ــر ش تریگ
ــا  ــکل 91 ب ــد ش ــاس را مانن ــه حس ــیگنال روی صفح ــاب + ، س ــذا انتخ ل
شــیب مثبــت و انتخــاب – ، ســیگنال  روی صفحــه حســاس را ماننــد شــکل 

ــد. ــر می کن ــی ظاه ــیب منف ــا ش 92 ب

شکل 86

شکل 92شکل 91

 NORM-AUTO : در مدار هــای الکترونیکــی اسیلوســکوپ، قســمتی 
وجــوددارد کــه می تواندوجــود یــا عــدم وجــود ســیگنال ورودی را تشــخیص   
ــیگنال روی  ــواره س ــد، هم ــت AUTO باش ــد در حال ــن کلی ــر ای ــد. اگ ده
ــا   ــه ورودی CH-1 ی ــیگنال ب ــر س ــی اگ ــود دارد. حت ــاس وج ــه حس صفح
CH-2وصــل نباشــد، جــاروب افقــی بــه صــورت متنــاوب انجــام   می گیــرد 
و یــک خــط افقــی روی صفحــه نمایــش ظاهــر می شــود. اگــر کلیــد روی 
ــی ســیگنال روی صفحــه حســاس نقــش   ــت NORM  قرار گیــرد، زمان حال
می بنــدد کــه اوالً ســیگنال ورودی وجــود  داشــته  باشــد، ثانیــاً مــوج تریگــر 
ــر  ــد. در غی ــگ  باش ــی( هماهن ــراف افق ــات انح ــه اره ای صفح ــوج دندان )م

ــود. ــر نمی ش ــش ظاه ــه نمای ــی روی صفح ــچ موج ــورت هی این ص
 COUPLING : ایــن کلیــد شــیوه اتصال)کوپلینــگ( بیــن منبــع ســیگنال 
ــد   ــای کلی ــکل 93 وضعیت ه ــد. ش ــاب می کن ــر را انتخ ــدار تریگ ــر و م تریگ

نشــان می دهد. را   COUPLING
AC کوپالژ : AC

 DC کوپالژ : DC

شکل 88شکل 87

شکل 93ـ وضعیت های کلید کوپلینگ
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HF-REJ: درایــن حالــت مؤلفــه فرکانــس بــاالی مزاحــم در مــوج ورودی 
کــه روی مــوج اصلــی ســوارند و مانــع عمــل تریگــر می شــوند، حذف شــده 

و ســپس عمــل تریگــر انجــام می گیــرد. 
ــای  ــیگنال هایی  از بخش ه ــط س ــر توس ــل تریگ ــت عم ــن حال TV: در ای

ــرد. ــورت می گی ــون ص ــودی تلویزی ــی و عم افق
کلیــد در وضعیــتXـY : یکــی دیگــر از کلید هــای نســبتاً پُر کاربــرد در 
ــد در  ــه کلی ــکل94(. در صورتی ک ــت )ش ــت XـY اس ــکوپ ،وضعی اسیلوس
ــا صفحــات انحــراف  ــه اره ای ب ــاط مــوج دندان ــرد، ارتب ــن وضعیــت قرارگی ای
ــان در اسیلوســکوپ تشــکیل نمی شــود.  افقــی قطــع می شــود و محــور زم
 )y( 2 و کانــال ) X(1 در ایــن حالــت ســیگنال های اعمال شــده بــه کانــال
به طــور مســتقیم بــه صفحــات انحــراف افقــی و قائــم متصــل می شــوند. از 
حالــت xـy می تــوان بــرای نمایــش منحنــی مشــخصه ولــت آمپــر عناصــر 
ــاز بیــن دو مــوج و  ــود و ترانزیســتوروتعیین اختالف ف نیمه هــادی ماننــد دی

برخــی مــوارد دیگــر اســتفاده کــرد. 

yـx شکل 94ـ موقعیت کلید
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فصل 4
توان الکتریکي
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انرژی الکتریکی مصرفی در مقاومت
نرم افــزار ادیســون را دوبــاره روی رایانــه خــود نصــب کنیــد و اصــول کار بــا 
ــر را  ــای دیگ ــکان نرم افزار ه ــورت ام ــد. در ص ــق فرا بگیری ــور دقی آن را به ط

شناســایی کنید.

رابطه های مورد استفاده برای محـاسبه مـقاومت، جریان، 
ولتاژ و توان

ــاژ و  ــان، ولت ــت، جری ــبه مقاوم ــرای محاس ــتفاده ب ــورد اس ــای م رابطه ه
تــوان در شــکل 95 ارائــه شــده اســت. در هــر ربــع مختصــات، رابطه هــای 
مربــوط بــه محاســبه یکــی از کمیت هــای ولتــاژ، جریــان، مقاومــت و 
تــوان آورده شــده اســت.در صــورت نیازمی توانیــد در حــل مســائل از آن هــا 

ــپارید. ــر بس ــا را بخاط ــتفاده کنید و آن ه اس

نکته های مربوط به واحد یادگیری 5  

کار با دستگاه های اندازه گیری برای تعیین توان و ضریب توان

مدارهای جریان متناوب
خــود القایــی از نقطــه نظــر انــرژی : مدارهــاي جریــان متنــاوب شــامل 
عناصــري ماننــد مقاومــت، ســلف و خــازن یــا ترکیبــي از ایــن عناصــر اســت، 
گروهــي از عناصــر ماننــد مقاومــت، تــوان را بصــورت حــرارت تلــف مي کنند. 
گــروه دیگــر ماننــد ســلف )ســیم پیــچ( و خــازن تــوان الکتریکــي را بصــورت 
ــود  ــاد می ش ــدار زی ــان م ــی جری ــلف وقت ــد. در س ــره مي کنن ــرژي ذخی ان
ــی در  ــدان مغناطیس ــورت می ــلف به ص ــع در س ــده از منب ــرژی گرفته ش ان
ــان  ــش جری ــه افزای ــی ک ــکل 96(. وقت ــود )ش ــره می ش ــراف آن ذخی اط
متوقــف می شــود میــدان مغناطیســی ثابــت باقــی می مانــد و مبادلــه 

شكل 3 9 بازگشت انرژی به مدار

شکل 95
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شکل  96 - ذخیره انرژی در سیم پیچ

شکل 97 - بازگشت انرژی به مدار

انــرژی از مــدار بــه ســلف قطــع می شــود. تــا هنگامــی کــه جریــان شــروع 
بــه کــم شــدن نکــرده اســت انــرژی ذخیــره  شــده در ســلف بــه مولــد بــاز 
 نمی گــردد. انــرژی ذخیره شــده در ســلف تــوان غیرفعــال یــا تــوان راکتیــو 

ــام  دارد. )Reactive( ن

هنگامــی کــه جریــان شــروع بــه کــم شــدن می کنــد ، میــدان مغناطیســی 
ــود را  ــده در خ ــره ش ــرژی ذخی ــد و ان ــدن می کن ــم ش ــه ک ــروع ب ــز ش نی
ــدار نشــان   ــه م ــرژی را ب ــد. شــکل 97 بازگشــت ان ــاز می گردان ــدار ب ــه م ب

می دهــد.

خازن از نقطه نظرمصرف انرژی 
ــاژ دو  ــت ولت ــون جه ــود، چ ــل ش ــاوب متص ــان متن ــه جری ــازن  ب ــر خ اگ
ســر خــازن در جریــان متنــاوب تغییــر می کنــد، خــازن نیــز مشــابه ســلف 
ــره شــده  ــرژی ذخی ــود. ان ــد ب ــرژی خواه ــادل ان ــال تب ــم در ح ــور دائ به ط
ــطح  ــتاتیکی در س ــای الکترواس ــره بار ه ــورت ذخی ــه ص ــازن ب ــک خ در ی
صفحــات آن صــورت می گیــرد )شــکل 98(. خــازن در لحظاتــی کــه ولتــاژ 
ــره  ــت و ذخی ــی، در شــرایط دریاف ــش اســت یعن دو ســر آن در حــال افزای

ــرار دارد. ــرژی ق ســازی ان
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ــرو  ــای الکت ــد باره ــش کن ــه کاه ــروع ب ــازن ش ــاژ خ ــه ولت ــی ک هنگام
ــق  ــده مطاب ــره ش ــرژی ذخی ــرده و ان ــدن ک ــم ش ــه ک ــروع ب ــتاتیکی ش اس

ــردد. ــاز می گ ــدار ب ــه م ــکل 99 ب ش

شکل 98 - ذخیره انرژی در خازن

شکل 99- بازگشت انرژی به مدار

دستگاه های اندازه گیری توان و ضریب توان
ــرد. در  ــدازه می گی ــوان را ان ــه ت ــتگاهی اســت ک ــر دس ــر: وات مت وات مت
ــد. ــال را مشــاهده می کنی ــوگ و دیجیت ــر آنال ــوع وات مت شــکل 100 دو ن

شکل 100-  دو نوع وات متر
ب - عقربه ايالف - دیجیتالي

عالمت هــای فنــی وات متــر در مدارهــا بــه صــورت شــکل 101 اســت. روی 
وات متــر چهــار ترمینــال وجــود دارد کــه دو ترمینــال آن بــا نــام )I( اســت 
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شکل 101- عالمت های فنی وات متر

شکل 102- نحوه اتصال وات متر به شبکه برق شهر و مصرف کننده

شکل 103ـ دو نوع کسینوس فی متر

ــا جریــان مصرف کننــده قــرار  می گیــرد و جریــان  کــه بــه  صــورت ســری ب
ــت  ــا )V( اس ــام U ی ــه ن ــر ب ــال  دیگ ــرد. دو ترمین ــدازه می گی ــدار را ان م
به صــورت مــوازی بــا دو ســر مصــرف کننــده قــرار می گیــرد و ولتــاژ دوســر 
آن را اندازه گیــری می کنــد. وات مترهــای دیجیتالــی عــالوه بــر تــوان مــورد 

ــد. ــان می دهن ــز نش ــده را نی ــاژ مصرف کنن ــان و ولت ــری، جری اندازه گی

عالمت هاي فني وات متر 97شكل 

ــرق شــهر و مصــرف  ــه شــبکه ب ــر ب شــکل 102 چگونگــی اتصــال وات مت
ــد. ــان می ده ــده را نش کنن

نحوه اتصال وات متر به شبكه برق  -98شكل 

شهر ومصرف كننده

دو نوع 9 9شكل  

نحوه اتصال وات متر به شبكه برق  -98شكل 

شهر ومصرف كننده

دو نوع 9 9شكل  

کسینوس فی متر ) φ متر(
ــر  ــینوس فی مت ــتگاه کس ــط دس ــدرت توس ــب ق ــا ضری ــی ی ــینوس ف کس
اندازه گیــری می شــود. در شــکل 99 دو نمونــه کســینوس فی متــر را 

مشــاهده می کنیــد. 
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ــی رود.  ــه کار م ــاز ب ــه ف ــاز و س ــک ف ــای ت ــر در مداره ــینوس فی مت کس
ــتفاده  ــو اس ــب روی تابل ــرای نص ــه ب ــی ک ــای معمول ــینوس فی متر ه کس
ــان  ــت و جری ــرای ولتاژ هــای 110،220،380،500 ول می شــوند، معمــوالً ب
5 و 1 آمپــر ســاخته می شــوند. در صورتــی کــه بــار فقــط ســلفی یــا خازنــی 
باشــد از کســینوس فــی متــر بــا صفحــه مــدرج یــک طرفــه و در صورتــی 
ــدرج  ــه م ــد از صفح ــی باش ــلفی و خازن ــورت س ــر دو ص ــه ه ــار  ب ــه ب ک
ــر دو  ــی مت ــا دوار اســتفاده می شــود. شــکل 100کســینوس ف ــه ی دو طرف

ــد. ــان می ده ــه را نش طرف
عالمــت ســلفی )اندوکتیــو IND( و عالمــت خازنــی )کاپاســیتیو CAP(روی 
صفحــه مــدرج درج شــده اســت. عقربــه اگــر بــه طــرف IND حرکــت کنــد، 
 CAP ــرف ــه ط ــه ب ــه عقرب ــت و در صورتی ک ــلفی اس ــده س مصرف کنن
ــد  ــر مانن ــینوس فی مت ــت. کس ــی اس ــده خازن ــد مصرف کنن ــت کن حرک

ــود.   ــدار وصــل می ش ــه م ــر ب وات مت

شکل  104 - کسینوس فی متر دوطرفه

شکل 105- سه نوع وار متر

وارمتــر)VAR متــر( : وارمتــر دســتگاهی اســت کــه تــوان راکتیــو )غیــر 
مفیــد( را انــدازه می گیــرد. ترمینال هــای وار متــر ماننــد پایانه هــای 
ــد.  ــاهده می کنی ــر را مش ــوع وارمت ــه ن ــکل 105 س ــت. در ش ــر اس وات مت
نــوع انبــری )کلمپــی( نشان داده شــده در شــکل 105 توانایــی اندازه گیــری 
تــوان تــا حــدود 2 کیلــو وات و جریــان صفــر تــا 600/200 آمپــر و ولتــاژ 

DC 200 ولــت و ولتــاژ AC 600 ولــت را دارد.

پ ـ دیجیتالی الف ـ عقربه ای

ب ـ انبری
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مصرف کننده های انرژی الکتریکی
توزیع  و  انتقال  تولید،  مسیر  انتهای  در  الکتریکی  انرژی  کننده های  مصرف 
انرژی الکتریکی قرار دارند. مصرف کننده های انرژی الکتریکی عبارت اند از :

- بخش مصارف خانگی 
- بخش مصارف صنعتی و تجاری

- بخش مصارف کشاورزی
- بخش مصارف عمومی شامل مراکز فرهنگی هنری، تفریحی

انرژی الکتریکی در این بخش ها درتجهیزات زیر مصرف مي شود:
 موتورهای الکتریکی مثل یخچال ها، کولرها، پمپ های صنعتی و آب 

 روشنایی مثل المپ LED، المپ CFL و فلورسنت
 گرمازا مثل سماور برقی، پلوپز برقی و المنت ها و نظایر آن

زمان اوج مصرف انرژی الکتریکی   

ساعت  باشد،  زیاد  کشور  کل  در  الکتریکي  انرژي  مصرف  که  ساعاتي  به 
شبکه  روزانه  مصرف  اوج  مي شود.  گفته  الکتریکي  انرژي  مصرف  اوج1 
سراسري انرژي الکتریکي به زمان غروب آفتاب، تاریک شدن هوا و وسایل 
و  تجاري  بخش  در  زمان  این  در  دارد.  بستگي  روشنایي  مصرف کننده هاي 
با  تلویزیون هم  زمان  و  فریزر  و  یخچال  نظیر  دیگري  خانگي مصرف کننده 
مصرف کننده هاي روشنایي مورد استفاده قرار مي گیرند. ساعات اوج مصرف 
روزانه انرژي الکتریکي در کشور ما در تابستان بین ساعات 19 تا 23 و در 
زمستان بین ساعات 18 تا 22 است. همچنین در بعضي از فصل هاي سال 
)تابستان( مصرف انرژي الکتریکي نسبت به سایر فصول سال به دلیل اضافه 
شدن وسایل سرمایشي نظیر کولر بیشتر است که به آن اوج مصرف فصلي 
مي گویند. در شکل 106پیک مصرف برق کشور )برحسب مگاوات( در تیر ماه 

سال هاي 1392و1393 نشان داده شده است.

1- Peak 

شکل 106- اوج مصرف برق در تیرماه 

3٠٠٠٠

32٠٠٠

34٠٠٠

36٠٠٠

38٠٠٠

4٠٠٠٠

42٠٠٠

44٠٠٠

46٠٠٠

48٠٠٠

1393
1392

1 تير 2 تير 10 تير 9 تير 8 تير 7 تير 6 تير 5 تير 4 تير 3 تير 11 تير 15 تير14 تير13 تير12 تير

ميزان مصرف برق در ساعت پيك(مگاوات)
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آشنایی با برچسب انرژی 

همه مردم به دنبال تهیه بهترین وسیله برقی جهت استفاده در زندگی روزمره 
هستند. در عصر تکنولوژی تنوع بسیاری در نوع و کیفیت محصوالت برقی 
در بازار وجود دارد. این تنوع در تعداد قابل مالحظه ای روبه افزایش است. 
میزان مصرف  و  بازدهی  از  اطمینان  برقی،  و خرید وسایل  انتخاب  بنابراین 
انرژی دستگاه های مورد نظر برای مصرف کنندگان دارای اهمیت و ضرورت 
بسیاری است. ایجاد اطمینان از کیفیت محصول ازطریق آزمایش لوازم برقی 
و تعیین رتبه کارایی آنها در آزمایشگاه ملی صرفه جویی انرژی انجام شده و 

در آنجا نیز نصب برچسب انرژی انجام می شود. 
برچسب انرژی امروزه در اغلب کشورهای 
مصرف کنندگان  و  دارد  وجود  جهان 
هریک  انرژی  مصرف  میزان  با  را 
آشنا  انرژی بر،  خانگی  وسایل  از 
مشترک  اطالعات  همچنین  مي کند. 
اختصاصی  اطالعات  وسایل  همه  در 
در  را  بر  انرژی  وسیله  هر  به  مرتبط 
می دهد.  قرار  مصرف کنندگان  اختیار 
مصرف کننده می تواند با توجه به این 
دستگاهی  خرید،  هنگام  در  اطالعات 
با  مقایسه  در  که  کند  انتخاب  را 
مصرف  دارای  مشابه  مدل های  سایر 
انرژی کمتر و بازدهی بیشتری باشد. 
برچسب انرژی از قسمت های مختلفی 
قسمت  هر  که  است  شده  تشکیل 
نمایانگر اطالعاتی است )شکل107(.

- بخش های مختلف برچسب انرژی
سه بخش اولیه برچسب که در تمامی وسایل انرژی بر خانگی مشترک است 
به ترتیب نمایانگر عالمت تجاری، نام کارخانه سازنده و مدل دستگاه مي باشد. 
بخش چهارم برچسب انرژی به وسیله هفت حرف التین از A تا G در هفت 
یا رنگ ها معرف  و  از حروف  است که هریک  رنگی درجه بندی شده  طیف 
درجه ای از مصرف انرژی و کارایی دستگاه است. حرف A نشانگر کمترین 
مصرف انرژی و بیشترین بازدهی دستگاه و حرف G نشانگر بیشترین مصرف 
انرژی و کمترین بازدهی دستگاه است. بنابراین هرچه رتبه برچسب دستگاه 
بیشتر  می کند  مصرف  که  انرژی  میزان  به  نسبت  آن  کارایی  باشد  بیشتر 
بیانگر  بخش ها  سایر  و  دستگاه  انرژی  مصرف  نمایانگر  پنجم،  بخش  است. 
اطالعات اختصاصی در مورد هریک از وسایل است. به طور مثال این بخش 

شکل 107- برچسب انرژی بازده 
A انرژی
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در ماشین لباسشویی نشانگر میزان قدرت پاک کنندگی، قدرت خشک کن، 
ظرفیت و میزان مصرف آب و در یخچال نیز نشانگر حجم قسمت یخچال 
تمامی وسایل  در  انرژی  برچسب  آخرین بخش  و  فریزر دستگاه مي باشد  و 
عالمت مؤسسه استاندارد را نشان مي دهد. استفاده از برچسب انرژی مزایای 

گوناگونی برای مصرف کنندگان این گونه وسایل دارد. 
1- انتخاب درست و آگاهانه مردم در 

هنگام خرید وسایل برقی خانگی
یا  مصرف کنندگان  ساختن  آشنا   -2
برقی  وسایل  بازدهی  و  کارایی  میزان 

خانگی
3- بهینه سازی و کاهش مصرف انرژی 
در  مصرفی  انرژی  هزینه  4-کاهش 

خانواده ها
5-کاهش آلودگی محیط زیست 

ارائه اطالعات اختصاصی ویژه هر   -6
وسیله برقی

انرژی  ارزش  و  اهمیت  به  توجه  با 
درجه بندی  میالدی   2010 سال  از 

برچسب انرژی از A به +++A ارتقاء داده شده است شکل )108(. 

شکل 108- مقایسه برچسب انرژی 
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برچسب انرژی جدید بر اساس دستورالعمل اروپا و استاندارد مّلیبرچسب انرژی قدیمی اروپا و استاندارد مّلیمتغیرها

شاخص 
بازده

EEI= AEc
SAEc

 ×100  

AEc مصرف انرژی سالیانه وسیله برودتی 
SAEc مصرف انرژی سالیانه استاندارد وسیله برودتی 

بازه های 
رتبه 
مصرف

مصرف ساالنه 
دستگاه

مصرف انرژی 
استاندارد ساالنه 

شاخص بازده انرژی )درصد(=

 معرفي پایگاه اینترنتي: 
در پایگاه اینترنتي سازمان بهره وري انرژي ایران»سابا«

درمـورد  بیشتـري  مطالعـات  مي تـوانید   /http://www.saba.org.ir
داشته  انرژي  برچسب  و  برقي  خانگي  لوازم  و  الکتریکي  مصرف کننده هاي 

باشید.)شکل 110(

در شکل 109 مقایسه دو نوع برچسب را مشاهده می کنید.

تحقیق کنید

شکل 110- پایگاه اینترنتی سابا

شکل 109
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فصل 5
نقشه خواني با نرم افزار
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فیوز مینیاتوری
ــا کلیــد مینیاتــوری Miniature Circuit Breaker کــه  ــوری ی فیــوز مینیات
ــی و  ــی خانگ ــزات الکتریک ــت تجهی ــده اس ــذاری ش ــاراً MCB نام گ اختص
صنعتــی را در برابــر اتصــال کوتــاه و اضافــه بــار )عبــور جریــان غیــر مجــاز( 
ــکل  ــوری را در ش ــوز مینیات ــوع فی ــک ن ــخصات ی ــد. مش ــت می کن محافظ

ــد. ــاهده می کنی 111 مش

نکته هاي مربوط به واحد یادگیری 6  

خواندن نقشه هاي الکترونیکي ساده

شکل 111- مشخصات یک نوع فیوز مینیاتوری

بــه عبــارت ســاده می تــوان گفــت فیــوز یــک وســیله حفاظتــی اســت کــه 
در تجهیــزات و مــدارات الکتریکــی بــه کار بــرده می شــود تــا در مواقعــی کــه 
جریانــی بیشــتر از حــد انتظــار از وســیله عبــور می کنــد مــدار قطــع شــود 

تــا ســایر تجهیــزات آســیبی نبیننــد.
فیوز مینیاتوری از دو مکانیزم برای عملکرد خود استفاده می کند:

1 عملکرد بی متالی برای حفاظت اضافه بار
2  عملکرد مغناطیسی جهت حفاظت از اتصال کوتاه.

به عبــارت دیگــر، تشــخیص جریــان اضافــه بــه عهــده یــک فلــز )بی متــال( 
می باشــد کــه به وســیله عبــور جریــان مــدت دار بیــش از جریــان نامــی گــرم 
شــده و بــر اثــر خــم شــدن باعــث عمــل کنتاکــت فیــوز مینیاتــوری شــده و 

ــد. ــدار را قطــع می کن م
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نتایج تحقیق درباره فیوزهای تندکار و کندکار را به کالس درس ارائه کنید.

IEEE= Institute of Electrical and Electronics Engineers
ــت،  ــروف اس ــه IEEE مع ــه ب ــک ک ــرق و الکترونی ــان ب ــن مهندس انجم
ــه  یــک ســازمان بین المللــی حرفــه ای اســت. هــدف ایــن انجمــن کمــک ب
پیش بــرد تکنولــوژی بــه طــور گســترده در حوزه هــای وابســته بــه مهندســی 
ــه طــور خــاص اســت.  ــر و همچنیــن زمینه هــای وابســته ب ــرق و کامپیوت ب
ایــن ســازمان بــا بیــش از 400 هــزار عضــو در بیــش از 160 کشــور جهــان، 
ــت  ــری اس ــه ای دیگ ــازمان حرف ــر س ــا از ه ــمار اعض ــترین ش دارای بیش
ــزار عضــو آن دانشــجو هســتند. انجمــن  ــان بیــش از 68 ه ــن می ــه از ای ک
ــا انتشــار حــدود 130 مجلــه کارشناســی  کارشناســی بــرق و الکترونیــک ب
ــوم  ــک س ــرکنندٔه ی ــال، منتش ــس در س ــتار کنفران ــه نوش و 400 مجموع
ــرق، الکترونیــک  ــٔه مهندســی ب نوشــته های کارشناســی چاپ شــده در زمین

ــر اســت. و دانــش کامپیوت

کانکتور
کابل هــا و ســوکت ها یــا اتصال دهنده هــا )کانکتــور( را بــا شــماره ها و 
ــژه ای  ــوم وی ــد مفه ــر ُک ــاً ه ــه غالب ــد، ک ــای خــاص مشــخص می کنن کده
دارد. مثــاًل کمیتــه FCC ســوکتی را بــا ُکــد FCC-68 نمایــش می دهــد کــه 

ــه مفهــوم کمیتــه ایالتــی ارتباطــات: در آن FCC ب
)Federal Communication Commission( اســت و عــدد 68 نــوع کانکتور 
ــاپ  ــه چ ــد روی قطع ــل دی ــی قاب ــد FCC در محل ــد. ک ــن می کن را تعیی
ــورد  ــادي در م ــات زی ــد اطالع ــد مي توانی ــن ک ــتفاده از ای ــا اس ــود. ب می ش
قطعــه مــورد نظــر خــود را به دســت آوریــد. دقــت کنیــد کــه ممکــن اســت 
بعضــي از قطعــات داراي 2 کــد FCC باشــد کــه یکــي را FCC ID و دیگــری 
ــه  ــورد قطع ــات در م ــتجوي اطالع ــراي جس ــد. و ب را FCC REG می گوین
ــات  ــرای اطالع ــرد. ب ــرار گی ــورد توجــه ق ــد کــد مربوطــه م ــورد نظــر بای م

ــد. ــه کنی ــر مراجع ــه ســایت های زی بیشــتر ب
www.inec.ir

Iranian national electrotechnical committee
کمیته ملی برق و الکترونیک ایران

www.nonlinear.ir.iec
www.iec.h

elec show . ir : نمایشگاه بین المللی الکتریکی ایران
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کابل
کابــل انتقــال متعــادل: نوعــی کابــل اســت کــه اتصــال آن بــه مــدار بــه 

هــر شــکلی امــکان دارد. یعنــی جابه جایــی ســیم در آن مانعــی نــدارد.
ــل به صــورت اســتوانه ای و هم محــور  ــادل: ایــن کاب ــال نامتع ــل انتق کاب
ــالً  ــرد. مث ــدار جا به جــا ک ــوان ســیم ها را در م ــذا نمی ت ســاخته می شــود ل
ــور(  ــیال )هم مح ــل کواکس ــی کاب ــون نوع ــتفاده در تلویزی ــورد اس ــل م کاب
اســت. در ایــن کابل هــا بایــد مغــزی کابــل حتمــاً بــه محــل اصلــی و ســیم 
بافته شــده )شــیلد( بــه ســیم مشــترک )زمیــن( وصــل شــود. از ایــن رو ایــن 

ــد. ــادل می نامن ــا را نامتع کابل ه
ــوالً  ــظ معم ــش محاف ــگ روک ــواری، رن ــای ن ــواری: در کابل ه ــل ن کاب
ــه در حــد بســیار  ــواری در رایان ــای ن ــا خاکســتری اســت. کابل ه ــفید ی س

گســترده اســتفاده می شــوند.

 )PVC( پی وی ســی : )Polyvinyl chloride( پلــی  وینیــل کلرایــد
نوعی پالســتیک بســیار پرکاربــرد اســت. در شــرایط حاضــر یکــی از 
ــی  ــور عموم ــه ط ــت. ب ــیمی اس ــوالت صنعت پتروش ــمندترین محص ارزش
ــتفاده  ــازی اس ــر در ساختمان س ــاخت بش ــی س ــتر از 50٪ از پی وی س بیش
می شــود. زیــرا پی وی ســی ارزان بــوده و بــه ســادگی ســرهمبندی می شــود. 
در ســال های اخیــر پی وی ســی جایگزیــن مــواد مختلــف شــده اســت 
ــط  ــرای محی ــی ب ــکالت پی وی س ــا مش ــه ب ــی در رابط ــان نگران ــی همچن ول
زیســت طبیعــی و ســالمتی انســان وجــود دارد. مــوارد اســتفاده فراوانــی بــرای 
ــال،  ــه، کان ــا،  لول ــا، پنجره ه ــت مغناطیســی کارت ه ــد عالم پی وی ســی مانن
ــرده و  ــاس، پ ــد( لب ــدون دی ــک )ب ــای تاری ــای ارزان قیمــت، پنجره ه کیف ه
ــود دارد. ــبک وزن وج ــازی س ــای ب ــی، توپ ه ــای الکتریک ــش کابل ه روک

ــه علــت ارزان بــودن و انعطاف پذیــر بــودن  همچنیــن مــاده ای اســت کــه ب
ــود. ــتفاده می ش ــالب اس ــی آب و فاض ــرای لوله کش ــب ب اغل

کابل چند زوج با روکش پارچه اي و فرکانس باال
ــه دو، دور  ــد زوج ســیم هســتند و ســیم ها دو ب ــی کــه دارای چن کابل های
هــم پیچیــده شــده اند در ارتباطــات تلفنــي اســتفاده می شــود )شــکل 112(.

اســتاندارد رنــگ در کابل هــای تلفــن، عالئــم اختصــاری کانکتورهــا )ماننــد: 
AV= Audio Video صوتــی و تصویــری( و مشــخصات کابل هــای فرکانــس 

بــاال )BNC( در ســایت های مختلــف وجــود دارد. 
ــتفاده  ــو اس ــد ات ــی مانن ــایل حرارت ــه ای در وس ــش پارچ ــا روک ــل ب از کاب

می شــود )شــکل 113(.

شكل 103ـ کابل های 

چند زوج سیم

ــراه فـعالیت ــن هم ــی تلف ــابه آن را روی گوش ــا مش ــزار electrodriod ی نرم اف
یــا کامپیوتــر نصــب کنیــد و مشــخصات کابل هــای صوتــی و تصویــری 

را بیابیــد.
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در نرم افزارهــای ElectroDroid نمــاد فنــی انــواع کانکتورهــا و چگونگــي 
اتصــال آنهــا وجــود دارد. 

شکل 114ـ مشخصات فنی یک نمونه رله

شکل 112- کابل های چند 
زوج سیم

شکل 113- یک نمونه وسیله الکتریکی که در 
آن از روکش پارچه اي استفاده شده است. 

بلندگو
معمــوالًً پشــت بلندگــو مقــدار تــوان و امپدانــس چــاپ می شــود و گاهــی 

نیــز نــام ســازنده و کــد شــرکت ســازنده نوشــته می شــود.
مشــخصات فنــي بلندگوهــای دســتگاه های الکترونیکــی را کــه در منــزل 
یــا آزمایشــگاه از آنهــا اســتفاده می کنیــد را بررســي کنیــد. ایــن مشــخصات 

از فضــاي مجــازي قابــل بارگیــري اســت.
از بی زر در اسـباب بازی ها و وسـایل خانگی اسـتفاده می شـود. از پارامترهای 
مهـم جهـت انتخـاب صحیـح می تـوان: فشـار یا قـدرت صـدا، ولتـاژ ورودی 

مجـاز، ظرفیـت خازنـی و ابعاد را نـام برد.
رلـه : رله هـا در مدل هـای بدنـه پالسـتیکی )شـفاف و غیرشـفاف( و بدنـه فلـزی 
سـاخته می شـوند. بوبیـن رله هـا بـا ولتاژهـای مختلـف DC و AC کار می کنـد. 
معمـوالً ولتـاژ کار بوبین رلـه را روی بدنـه رلـه یـا برگـه اطالعـات آن می نویسـند. 
پرکاربردترین ولتاژهای DC عبارت اند از: V ،9 V ،12 V ،24 VDC 6 و V 5 اسـت. 
شــکل 114، برچســب روی بدنــه یــک نمونــه رلــه و مشــخصات فنــی آن و در 

شــکل 115 برگــه اطالعــات رلــه را مشــاهده می کنیــد.
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ــزار  ــوان اب ــز به عن ــتال کوارت ــتان، از کریس ــای باس ــتال: در دوره ه کریس
بســیار اختصاصــی و پیشــرفته ای اســتفاده می شــد و ایــن بــه  جهــت 
ــز  ــتال کوارت ــوت کریس ــاوراء ص ــدرت انتقال م ــوری و ق ــو ن ــوص پرت خل
بوده اســت. ایــن ویژگی هــا را می تــوان بــا دنیای الکترونیــک و صنایــع 

ــود. ــه نم ــر مقایس ــر حاض عص
در مصــر باســتان از کریســتال کوارتــز در ســاختمان اهــرام اســتفاده 
ــت  ــه اهمی ــا ب ــد. مصری ه ــب نمای ــود جل ــه خ ــور را ب ــدرت ن ــد تا ق می ش
شــکل و ســاختمان مثلثی شــکل کریســتال کوارتــز، کامــاًل واقــف بوده انــد. 
در اروپــا و در طــی جنــگ جهانــی، از کریســتال کوارتــز، به عنــوان وســایل 

ــت. ــده  اس ــتفاده می ش ــوت اس ــت ص تقوی
شــکل 116 ســاختمان داخلــی کریســتال را نشــان می دهــد. صفحــه 
ــر  ــاال نازک ت ــرای کار در فرکانس هــای ب ــز ب ــره ای شــکل دیســک کوارت دای

ــد. ــان می ده ــتال را نش ــی کریس ــدار داخل ــکل 117 م ــت: ش اس

المپ سیگنال ) نشان دهنده(
الکترونیکــی  دســتگاه های  ســیگنال  المپ هــای  در  موجــود  تفــاوت 

ــي ــور ده ــزان ن ــه می ــه ب ــا توج ــده ب ــایی ش شناس

شکل 115ـ نمونه دیگری از برگه اطالعات رله

شکل 117ـ مدار داخلی کریستال شکل 116ـ ساختمان داخلی کریستال
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شکل 118 -  المپ سیگنال

ــتگاه را  ــی دس ــی  وقت ــی و الکترونیک ــوازم الکتریک ــایل و ل ــر وس √ در اکث

ــان دهنده  ــه نش ــود ک ــن می ش ــی روش ــان المپ ــد، هم زم ــن می کنی روش
ــد.  ــپ ســیگنال می گوین ــپ را الم ــن الم ــودن دســتگاه اســت، ای روشــن ب
ــرق در مدارهــا از المــپ  ــان ب ــا عــدم وجــود جری جهــت نمایــش وجــود ی
ســیگنال اســتفاده می کنیــم. المپ هــای نشــان دهنده یــا المپ هــای 
ســیگنال در کلیــه دســتگاه های خانگــی، اداری، صنعتــی و تابلوهــای 
توزیــع و تابلو فرمــان بــه کار می رونــد. ایــن المــپ بــه عنــوان المــپ خبــر 
اســتفاده می شــود و می توانــد روشــن بــودن، خامــوش بــودن و یــا معیــوب 

ــودن دســتگاه را نشــان دهــد.  ب
المپ هــای مــورد اســتفاده در مدار فرمــان، یــک المــپ کــم قــدرت )1/2تــا 
5 وات( اســت کــه بــا ولتاژهــای مختلــف از 24 تــا 220 ولــت کار می کنــد. 
ــی  ــبز و نارنج ــز، س ــتاندارد قرم ــگ اس ــه رن ــوالً در س ــا معم ــن المپ ه ای
ســاخته می شــوند. شــکل 118 تعــدادی المــپ ســیگنال را نشــان می دهــد.

راندمان نوری
lum /watt

طول 
عمر 
)h(

کاربرد انواع المپ ها

10-15 1000 منازل المپ های 
التهابی

45-65 8000 منازل و ادارات المپ های کم 
مصرف

60-110 25000 روشنایی معابر، بزرگراه ها، 
خیابان های اصلی و میادین

بخار سدیم 
پرفشار

35-60 20000
روشنایی معابر، خیابان های 

فرعی، پارک ها، ساختمان های 
صنعتی

بخار جیوه 
پرفشار

75-85 15000
سالن های ورزشی، استادیوم ها، 

مراکز خرید، پاالیشگاه ها و 
ساختمان های بزرگ تجاری

متال هالید

75-120 50000 محدودیت استفاده ندارد LED

جدول 13ـ تفاوت المپ های ال ای دی)LED( با سایر المپ ها
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تایمر و اپتوکوپلر
شکل 120 یک نمونه برگه اطالعات تایمر LM555 را نشان می دهد.

LM555 شکل 120- یک نمونه برگه اطالعات تایمر

شکل 119- یک نمونه از برگه 
اطالعات آی سی رگوالتور

آی ســی رگوالتــور             
شکل 119 برگه اطالعات آی سی رگوالتور 7805
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گیت منطقی 
در شــکل های 121 تــا 123 برگــه اطالعــات ســه نمونــه آی ســی دیجیتــال 

ــد. را مالحظــه می کنی
ــی  ــای منطق ــدار گیت ه ــد م ــیم  می توانی ــزار مولتی س ــتفاده از نرم اف ــا اس ب
A را ببندیــد و بــا قطــع و وصــل کلیدهــای مــدار ،درســتی جــدول و  صحت 

آن را بررســی کنیــد. 

شکل 121
7408برگه اطالعات آي سي   - 9شكل 
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شکل 122 - برگه اطالعات مربوط به آی سی 7432
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شکل 123 -  برگه اطالعات آی سی 7408
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جدول برخی عالئم به کار رفته در نقشه های الکتریکی و الکترونیکی

جدول 14ـ نام مؤسسه های استانداردهای برق و الکترونیک
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واژه نامه اصطالحات فنی بخش اول

ردیف واژه و نماد )حروف اختصاري( 
زبان اصلي

واژه به زبان فارسي

1 adaptor تطبیق دهنده

2 Ampere hour (Ah) آمپرساعت

3 AND و

4 array آرایه چندتایي

5 assistance دستیاری ـ کمک

6 attenuation تضعیف

7
Audio Frequency Signal Gener-
ator  (AFSG) سیگنال ژنراتور صوتی

8 Audio Frequency (AF) فرکانس صوتی

9 Audio Video (AV) صوتی و تصویری

10 auto range محدودهـ  حوزه کار

11 automatic اتوماتیک

12 Average (AVE) متوسطه ـ معدل

13 bargraph نمایشگر میله ای

14 basic اساسی ـ اصلی

15 battery = Bat باتری

16 beam اشعه الکترونی

17 braid قیطانـ  نواربافته شده

18 bread board بِِرد بُرد ـ برد آزمایشگاهي ـ برد 
تخته ايـ  صفحه آزمایشگاهي

19 buzzer وزوزکن ـ زنگ اخبار

20 cable shoe کفشک کابلـ  کابل شو

21 calculator محاسبه گر

22 capacitor خازن

23 case قاب
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ردیف واژه و نماد )حروف اختصاري( 
زبان اصلي

واژه به زبان فارسي

24 Cathode Ray Tube (CRT) المپ اشعه کاتدی

25 coaxial هم محور

26 coder رمزگذار

27 coiled فنری ـ سیم پیچی شده

28 color رنگ

29 Compact Disk (CD) لوح فشرده

30 component عنصر ـ قطعه ـ جزء

31 conductivity رسانایي

32 conductor هادي ـ رسانا

33 connector اتصال دهنده ها

34 continuity پیوستگی

35 counter شمارنده

36 Cycle Per Second (CPS) سیکل )چرخه( برثانیه

37  Dacum (Developing  At Curriculum) روشي براي طراحي و تدوین 
برنامه درسي

38 data sheet برگه اطالعات

39 Demonstration (Demo) نمایشی

40 designer طراح

41 dielectric عایق ـ  نارسانا

42 digit عدد ـ رقم

43 Digital Frequency Meter فرکانس متر دیجیتالی

44 Dip Switch
کلیدهای دو ردیفه با 

کنتاکت های متعدد

45 dischargeable غیرقابل شارژ

46 display صفحه نمایش

47 division (DIV) تقسیم ـ بخش ـ قسمت
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ردیف واژه و نماد )حروف اختصاري( 
زبان اصلي

واژه به زبان فارسي

48 double دو ـ دوتایی

49 download بارگیري و دریافت اطالعات از 
فضاي مجازي

50 Dual in Line Package (Dip) بسته بندیـ   دو ردیفه

51 duty وظیفه

52 effective مؤثر

53 electrical الکتریکی

54 Electric Current Intensity شدت جریان الکتریکي

55 Electro Motive Force (EMF) نیروي محرکه الکتریکي

56 energy انرژی

57 External (Ext) خارج ـ بیرونی

58 fan پنکه ـ دمنده

59 fast تند - سریع 

60 Fast Blow Fuse فیوز قطع سریع )تند کار(

61
 Federal Communication
  Commission (FCC)

اداره فدرال ارتباطات

62 file پرونده

63 filter صافی

64 finish تمام شدن ـ پایان

65 focus کانونی کردن

66 fork چندشاخه ـ چنگال

67 frequency range حوزه تغییرات فرکانس

68 Frequency فرکانس ـ بسامد

69 full تمام ـ پر

70 function عملکرد، کارکرد

71 function generator  تولیدکننده چند نوع سیگنال 
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ردیف واژه و نماد )حروف اختصاري( 
زبان اصلي

واژه به زبان فارسي

72 generator مولد ـ مولد برق ژنراتور

73 geothermal وابسته به حرارت مرکزی زمین

74 ground (GND) خط مشترکـ  زمین

75 high باال

76 Horse Power (HP) اسب بخار

77
 International Electro technical
 Commission (IEC)

کمیته بین المللی برق

78  inductor
 inductor

واسطه ـ القاگر )سیم پیچ(

79 installation نصب

80 instrument ابزار ـ ادوات ـ ابزار دقیق

81 Integrated Circuit (IC) مدارهای مجتمعـ  تراشه

82 intensity شدت

83 international بین المللی

84 Jack پایه

85  laboratory آزمایشگاهـ  البراتور

86 lamp المپ ـ چراغ

87 Light Dependent Resistor (LDR) مقاومت تابع نور

88 Light Emitting Diode (LED) دیود  انتشاردهنده نور

89 line خط ـ خط ولتاژ

90 Liquid Crystal Display (LCD) صفحه نمایش یا نمایشگر 
کریستال مایع

91 local محلی

92 low پایین

93 main board برد اصلی

94 mode حالت

95 monitor نمایشگر ـ مشاهده
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ردیف واژه و نماد )حروف اختصاري( 
زبان اصلي

واژه به زبان فارسي

96 multi meter چند اندازه گیر

97 multiple چندین ـ متعدد

98 national ملی

99 network شبکه

100 no symmetry نامتقارن

101 normal معمولی

102 Normally Close (NC) همیشه بسته

103 Normally Open (NO) همیشه باز

104 NOT نفی

105 Operational Amplifier (OP Amp) تقویت کننده عملیاتی

106 option اختیار

107 opto coupler تزویج کننده نوری

108 OR یا

109 oscilloscope نوسان نما

110
 owner manual-user manual-
instruction manual

راهنمای کاربر

111 oxide اکسید

112 package بسته بندي

113 peak قله ـ رأس

114 Period زمان تناوب

115 Plug دوشاخه

116 pole قطب

117 power توان

118 power factor ضریب توان
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ردیف واژه و نماد )حروف اختصاري( 
زبان اصلي

واژه به زبان فارسي

119 Power Factor Correction (PFC) اصالح ضریب قدرت

120 power supply منبع تغذیه

121 preference برتری ـ تقدم

122  primary ابتدایی ـ اولیه

123 Printed Circuit Board (PCB) صفحه مدارچاپي

124 program برنامه ـ برنامه نوشتن

125 push bottom دکمه فشاری، شستی

126 ramp شیب ـ شیب موج دندانه ای

127 range محدوده ـ حوزه

128 rechargeable دوباره قابل شارژ ـ شارژپذیر

129 regional منطقه ای

130 register ثبات ـ ثبت کردن

131 relay بازپخش کردن ـ  تقویت کردن

132 repair تعمیر کردن

133 reset بازگرداندن به حالت اولیه

134 resistance مقاومت ـ ایستادگي خاصیت 
مقاومتي 

135 resistivity قابلیت مقاومت - مقاومت ویژه

136 Resistor مقاومتـ  وسیله مقاومتي در 
مقابل الکتریسیته

137 retrace زمان برگشت

138 ribbon نوار ـ روبان

139 ring حلقوی

140 Root Mean Square (RMS) ریشه میانگین مربع، مقدار مؤثر

141 Rotation چرخش ـ دوران

142 run راه اندازی راندن ـ پیمودن ـ 
به کارانداختن
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ردیف واژه و نماد )حروف اختصاري( 
زبان اصلي

واژه به زبان فارسي

143 saw tooth wave موج دندانه اره ای

144 scanning جاروب کردن ـ مرور کردن

145 secondary ثانوی ـ ثانویه

146 semicondutor نیمه هادی

147 servo motor موتور قابل کنترل

148 setup برپاکردن

149 seven segment (7  Seg) 7 قطعه ای

150 shield سپر، حفاظ الکتریکی

151 short circuit اتصال کوتاه

152 Short Cut (SC) میان بر

153 signal عالمت ـ نشان

154 Signal Generator (SG) مولد سیگنال

155 silver نقره

156 simulation شبیه سازی

157 single یکی ـ تک تکی

158 Single Pole Single Through (SPST) تک پل یک راهه

159 size اندازه

160 slow blow fuse فیوز قطع با تأخیر )کند کار(

161 socket پریز ـ حفره ـ جا

162 solar cell پیل خورشیدی )سلول(

163 solid state relay رله حالت جامد

164 source سرچشمه ـ منبع ـ مأخذ

165 source trigger منبع تحریک، منبع راه اندازی

166 square wave موج مربعی

167 standard استاندارد
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ردیف واژه و نماد )حروف اختصاري( 
زبان اصلي

واژه به زبان فارسي

168 stepper motor موتور پله ای
169 super conductor ابررسانا
170 Surface Mount Device (SMD) قطعه نصب سطحي
171 sweeping جاروب کردن ـ مرور کردن
172 switch کلید ـ سوئیچ
173 symmetry متقارن
174 synchronization هم زمانی
175 task تکلیف کاري- کار
176 thermistor مقاومت تابع حرارت
177 through از میان ـ مسیر ـ از وسط ـ راه 
178  through hole ازمیان حفره
179 time زمان
180 trace نشان ـ ردیابی
181 transient گذرا ـ زودگذر
182 triangle wave موج مثلثی
183 triple سه ـ سه تایی
184

trial
نمونه آزمایشی با توانایی 

محدود
185 Universal Serial Bus (USB) گذرگاه سری عمومی
186 variable  (VAR) متغیر
187 variable current جریان متغیر
188 variable resistor مقاومت متغیر
189 version نسخه ـ متن
190 virtual مجازی
191 voltage ولتاژ ـ اختالف پتانسیل
192 winding سیم پیچ
193 workbench میزکار
194 Working Voltage (WV) ولتاژ کار
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بخش دوم

طراحی و ساخت مدار چاپی
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فصل 1
لحیم کاری قطعات گسسته
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نکات مربوط به واحد یادگيري1: شایستگی مونتاژ و 

دمونتاژ قطعات مجزا

 منحنــي درصــد قلــع و ســرب در لحیــم و ارتبــاط آن بــا فراينــد 
ــا توجــه بــه شــكل 1، مالحظــه مي شــود كــه  ذوب و درجــه حــرارت: ب
ــع و 37 درصــد ســرب  ــم، 63 درصــد قل ــراي ذوب لحي ــن شــرايط ب بهتري
اســت. زيــرا در ايــن شــرايط حالــت خميــري وجــود نــدارد و بالفاصلــه لحيم 

از حالت جامد به حالت مايع تبديل مي شود. 

 در شــكل 2 نمــودار درصــد قلــع و ســرب در لحيــم و ارتبــاط آن بــا فراينــد 
ــن  ــت. اي ــده اس ــده آم ــته بندي ش ــورت دس ــه ص ــرارت ب ــه ح ذوب و درج

نمودار برداشت ساده تر و كاربردي تري از منحني شكل 1 است. 

شكل 1

شكل 2



109

ــی  ــوص الزام ــک های مخص ــتفاده از ماس ــی اس ــای طوالن  در لحیم کاری ه
ــک  ــکل 3 ی ــود. در ش ــاب ش ــتاندارد انتخ ــوع اس ــد از ن ــک بای ــت. ماس اس
نمونــه ماســک اســتاندارد مخصــوص جوشــکاری و لحیــم کاری را مالحظــه 

می کنید.

شكل 3

شكل 4

چگونه از روکش حرارتی استفاده کنیم؟
روکــش حرارتــی کاربــرد زیــادي دارد. مثــاًل از آن مي توانیــد بــراي محافظــت 
ــرای  ــا ب ــوا، ی ــیمیایی، آب و ه ــواد ش ــایش، م ــل س ــل در مقاب ــیم و کاب س
بســته بندی و دســته بندی اســتفاده کنیــد. بــا کمــي حــرارت روکــش 
ــن کار  ــراي ای ــد. ب ــاًل پوشــش مي ده ــي جمــع شــده و جســم را کام حرارت
نیــاز بــه یــک منبــع حــرارت ماننــد تفنــگ گرمایی)سشــوار صنعتــی( یــا یک 

شعله کوچک اجاق کوچک دارید، شکل4.  
ــاک  ــش خطرن ــرارت و آت ــا ح ــید کار ب ــته باش ــاد داش ــي: به ی  اول ايمن
ــزرگ شــود.  ــا آتش ســوزی ب ــث آســیب به خــود ی اســت ممکــن اســت باع
ــظ،  ــک محاف ــد از عین ــاً بای ــوار حتم ــات ناگ ــن اتفاق ــری از ای ــرای جلوگی ب

ماسک، دستکش و لباس مناسب استفاده کنید.

 مرحله اول: انتخاب قطر )سايز ـ size( روكش
روکــش حرارتــی زمانــی جمــع )منقبــض( مي شــود کــه بــه ســطح روکــش 
حــرارت مالیــم وارد شــود. همچنیــن انتخــاب قطــر ســایز روکــش حرارتــی 
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ــا عايق بنــدی بــه خوبــی انجــام شــود. هميشــه قطــر  بســيار مهــم اســت ت
روكــش بايــد به گونــه اي انتخــاب شــود كــه پــس از حــرارت ديــدن 
ــق(  ــا عاي ــيم ب ــر س ــدی )قط ــورد عايق بن ــه م ــر منطق ــر از قط كوچک ت
نباشــد و پيــش از حــرارت ديــدن بــه راحتــی در منطقــه مــورد عايق بنــدی 

قرار گيرد، شكل5.

شكل 5

شكل 6

 مرحله دوم: بريدن روکش
پــس از انتخــاب روكــش حرارتــی متناســب بــا قطــر ســيم يــا كابــل روكــش 
ــه قطــر ســيم، الزم  ــا توجــه ب ــد. ب ــاز ببري ــورد ني ــدازه م ــه ان ــی را ب حرارت
ــل  ــا كاب ــا دو طــرف ســيم ي ــر باشــد ت اســت طــول روكــش كمــي بزرگ ت
ــول  ــه ط ــيد ك ــته باش ــر داش ــود. به خاط ــدی ش ــب عايق بن ــور مناس به ط
روكــش حرارتــی در طــی فراينــد حرارت دهــی، بــا توجــه بــه جنــس آن در 
حــدود 5 تــا 7 درصــد كاهــش می يابــد. توجــه داشــته باشــيد كــه روكــش 

حرارتي به آساني با قيچي بريده مي شود، شكل6. 

 مرحله سوم: قرار دادن روکش در محل عايق بندي و حرارت دادن آن 
پــس از بريــدن روكــش، آن را به گونــه اي در محــل قــرار دهيــد كــه دو طرف 
ــد ميــزان حــرارت  محــل عايق بنــدي را بپوشــاند. هنــگام حــرارت دادن باي
ــوع تفنــگ  ــن ن ــل مناســب باشــد بنابراي ــا كاب ــاد ســيم ي ــا ابع ــا توجــه ب ب
حرارتــی كــه اســتفاده می كنيــد بســيار اهميــت دارد. اســتفاده از شــعله بــه 

بــراي حــرارت دادن از ابتــدای كار شــروع بــه حــرارت دادن كنيــد و مطمئــن 
شــويد هيچ گونــه حبابــی بــه وجــود نمی آيــد. بــه عبــارت ديگــر كل كار را 
بــه طــور يكنواخــت حــرارت دهيــد. پــس از حــرارت دادن روكــش و انقبــاض 

آن، به روكش اجازه دهيد تا به خوبی خنک شود، شكل 8.

شكل8
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ــه  ــاًل توصي ــی، اص ــيب های احتمال ــاد آس ــی و ايج ــدم يكنواخت ــل ع دلي
نمی شود، شكل 7. 

شكل 7

شكل 8

بــراي حــرارت دادن از ابتــدای كار شــروع بــه حــرارت دادن كنيــد و مطمئــن 
شــويد هيچ گونــه حبابــی بــه وجــود نمی آيــد. بــه عبــارت ديگــر كل كار را 
بــه طــور يكنواخــت حــرارت دهيــد. پــس از حــرارت دادن روكــش و انقبــاض 

آن، به روكش اجازه دهيد تا به خوبی خنک شود، شكل 8.

شكل8

مزایاي مدار چاپي
بــه طوركلــي مزايــاي مــدار چاپــي در مقايســه بــا مدارهــاي سيم كشــي بــه 

شرح زير است:
 از شلوغ شدن اتصاالت و سيم كشي ها جلوگيري مي شود.

 اندازة مدارها كوچک مي شود.
 به هنگام تعمير مدار دنبال كردن خطوط به سهولت انجام مي شود.

 مونتاژ مدار سريع و آسان و مقرون به صرفه است.
 تكثير و توليد زياد لوازم الكترونيكي آسان تر است.

ــدة  ــاي توليدكنن ــام كارخانه ه ــه تم ــت ك ــده اس ــبب ش ــوق س ــاي ف مزاي
لوازم الكترونيكي از مدار چاپي استفاده كنند.

ــراي  ــي اج ــدار چاپ ــر م ــي و تكثي ــف طراح ــاي مختل ــر از روش ه صرف نظ
مراحل زير در تمام روش ها مشابه است:

 چسباندن ورقة نازک مس روي فيبر عايق )مرحلة ساخت فيبر(.
 طراحي مدار چاپي با در نظر گرفتن اندازة حقيقي و استانداردهاي موجود.

 استفاده از روش هاي رايج در انتقال مدار روي فيبر.
 قرار دادن فيبر در داخل اسيد و از بين بردن مس هاي اضافي.
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 تميز كردن فيبر و سوراخ كردن آن.
 لحيم كاري و مونتاژ عناصر روي فيبر.

در شكل هاي 9 تا 14، پنج مرحله از مراحل فوق نشان داده شده است.

شكل 9ـ فیبر خام  

   شكل 11ـ انتقال طرح روی فیبر 

شكل 13ـ فیبر آمادۀ سوراخ کاری

 شكل 10ـ تمیز کردن

شكل 12ـ فیبر آمادۀ سوراخ کاری

شكل 14ـ فیبر آمادۀ مونتاژ

ضخامت الیه هاي مس روي فيبر
نيــز داراي   اليه هــاي مــس چسبانده شــده روي فيبــر مــدار چاپــي 
ــر  ــده ب ــس چسبانده ش ــة م ــت الي ــت. ضخام ــخص اس ــتانداردهاي مش اس
ــودن  ــازک ب ــت ن ــر اســت. به عل ــر معمــوالً 25، 50 و 75 ميكرومت روي فيب
ــن  ــي اســت. اي ــاي عناصــر داراي محدوديت هاي ــاط پايه ه ــس، ارتب ــة م الي
محدوديت هــا شــامل حداكثــر جريــان عبــوري از خطــوط ارتباطــي و 
ماكزيمــم مقاومــت ايجــاد شــده در محــل اتصــاالت اســت. همچنيــن ولتاژي 
ــوان بيــن دو نقطــه اتصــال داد، داراي محدوديــت اســت. در  هــم كــه مي ت
طراحــي بــراي فركانــس بــاال خاصيــت خازنــي بايــد در نظــر گرفتــه شــود. 
ــتانداردهايي  ــداول و اس ــوق ج ــاي ف ــن محدوديت ه ــر گرفت ــراي در نظ ب
وجــود دارد كــه مي تــوان بــا اســتفاده از آنهــا مــدار چاپــي را بــدون اشــكال 

طراحي كرد.
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محاسبۀ ماکزیمم جریان عبوري از الیۀ مس
ــاي  ــا پهن ــس ب ــاي م ــوري از اليه ه ــان عب ــم جري ــبة ماكزيم ــراي محاس  ب
ــا  ــدا ب ــن شــكل ابت ــف از نمــودار شــكل 15 اســتفاده مي شــود. در اي مختل
داشــتن پهنــاي خطــوط ارتباطــي از منحنــي پاييــن، ســطح مقطــع محــل 
ــي  ــي باالي ــا اســتفاده از منحن ــد. ســپس ب ــه دســت مي آي ــان ب ــور جري عب
ماكزيمــم جريــان عبــوري مجــاز تعييــن مي شــود. بــه عنــوان مثــال خطــي 
 )µm (4 روي فيبــر با الية مســي بــه ضخامــت 75 ميكرومتر mm بــا پهنــاي
ــم  ــت. ماكزيم ــع )mm2( اس ــر0/3 ميلي مترمرب ــي براب ــطح مقطع داراي س
 10A جريــان قابــل عبــور از ايــن ســطح مقطــع بــا توجــه بــه نمــودار برابــر

خواهد بود.
اگــر جريــان عبــوري از نــوار مســي 3 آمپــر و ضخامــت نــوار 25 ميكرومتــر 
باشــد، بــا اســتفاده از نمــودار شــكل 15، ضخامــت نــوار را محاســبه كنيــد. 
توجــه داشــته باشــيد كــه عبــور جريــان از نــوار مســي موجــب گــرم شــدن 
آن مي شــود. مثــاًل عبــور جريــان 10 آمپــر از ايــن نــوار مســي، بــه انــدازة 

10 درجه، حرارت مس را باال مي برد. 

تمرين

شكل 15ـ محاسبات فیبر مدار چاپی    
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نمودار محاسبۀ مستقيم جریان عبوري یا ضخامت نوار با 
توجه به درجه حرارت 

ــا  ــوري ي ــان عب ــتقيم جري ــبه مس ــراي محاس ــز ب ــري ني ــاي ديگ منحني ه
ضخامــت نــوار بــا توجه بــه درجــه حــرارت وجــود دارد. در شــكل16ماكزيمم 
ــه افزايــش 15 درجــه حــرارت ترســيم شــده  ــا توجــه ب ــوري ب ــان عب جري
اســت. در ايــن نمــودار مقــدار ضخامــت نــوار بــا توجــه بــه جريــان عبــوري 

به طور مستقيم قابل محاسبه است. 

شكل 16

محاسبۀ مقاومت خطوط ارتباطي
مقاومــت ايجاد شــده بــر روي فيبــر مــدار چاپــي در اثــر خطــوط ارتباطــي، 
بســتگي بــه ضخامــت اليــة مــس و پهنــاي خطــوط ارتبــاط دارد. مقاومــت 
ــاژ در  ــت ولت ــث اف ــه باع ــود ك ــه ش ــر گرفت ــوري درنظ ــد ط ــده باي ايجاد ش
طــول مســير و نيــز تلفــات قــدرت بيــش از حــد نشــود. بــا داشــتن ســطح 
مقطــع و طــول يــک هــادي مي تــوان مقاومــت آن را محاســبه كــرد. منحنــي 
ــف  ــاي مختل ــا و طول ه ــا پهن ــي را ب ــوط ارتباط ــت خط ــكل 17 مقاوم ش

نشان مي دهد.
ــه طــول 20 ســانتي متر و پهنــاي يــک  به عنــوان مثــال مقاومــت خطــي ب
ميلي متــر بــر روي فيبــري بــا ضخامــت اليــة 0/25 ميكرومتــر حــدود 0/14 

اهم است. 
اگــر از ايــن خــط ارتباطــي، جريانــي برابــر 2 آمپــر عبــور كنــد افــت ولتــاژي 

برابر با 0/28 ولت ايجاد مي شود. 
در بعضــي مدارهــا كــه بــه مقاومــت كــم بــا وات بــاال نيــاز اســت، مي تــوان 
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از الية مسي روي فيبر به عنوان مقاومت استفاده كرد. 
ــي را  ــة مس ــول الي ــوان ط ــا مي ت ــة المان ه ــل پاي ــودن فواص ــه نم ــا اضاف ب

اضافه نمود و مقاومت مورد نظر را به دست آورد.

شكل 17ـ مقاومت نوار مسی برحسب اهم

فاصلۀ خطوط ارتباطي
حداقــل فاصلــة بيــن دو خــط ارتباطــي بــا توجــه بــه ولتــاژ مــدار محاســبه 
مي شــود. اگــر فاصلــة خطــوط بــا در نظرگرفتــن ولتــاژ مــدار از حــد مجــاز 
ــا ارتبــاط بيــن دو خــط مي شــود. در  كمتــر شــود باعــث ايجــاد جرقــه و ي
ــدار آورده  ــاژ م ــا ولت ــن دو نقطــه متناســب ب ــة بي ــل فاصل جــدول 1 حداق

شده است.
جدول 1

251- 500250 -171101-17051-1000- 50
ولتاژ DC  يا 

 ACماكزيمم ولتاژ
)ولت(

حداقل فاصله 31/210/70/5
)mm –ميلي متر(

Pcb trace width calculator 
در رســانه هاي مختلــف علمــي، محاســبه گرهاي پهنــاي نــوار چاپــي وجــود 
ــوار را محاســبه كنيــد. در  ــا مراجعــه بــه آن مي توانيــد پهنــاي ن دارد كــه ب

ادامه نمونه اي از محاسبه گرها را مشاهده مي كنيد. 
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فصل 2
 مدارهاي الكتريكي و الكترونیكي
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 مدار تبديل)دو راهه(: 
ايــن كليــد قــادر بــه كنتــرل يــک روشــنايي از دو نقطــه اســت. از نظــر شــكل 
ظاهــري شــبيه كليــد يــک پــل اســت. در شــكل 18 اتصــال كليــد تبديــل 

شبيه سازي شده روي ديوار با دريافت برق از المپ را مالحظه مي كنيد.

نکات مربوط به واحد یادگيري2: شایستگی دریل کاري و 

سيم کشي

شكل 18ـ مدار کلید تبديل )برق از چراغ(  

در شــكل 19چگونگــي سيم كشــي مــدار روشــنايي بــا كليــد دوراهــه 
)تبديل( از سمت كليد آورده شده است.

شكل 19ـ مدار کلید تبديل )برق از کلید( چراغ بین دو کلید

 مــوارد كاربــرد ايــن كليــد در راهروهــا، ســالن پذيرايــي و اتاق هــای دو در 
ــه( در اتاق خــواب  ــل )يک راه ــک پ ــد ي ــا كلي ــد ب ــن كلي ــب اي اســت. تركي
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ــي  ــل اســت ول ــک پ ــد ي ــد شــبيه كلي ــن كلي ــر اي اســتفاده می شــود. ظاه
به جــای دو كنتاكــت شــامل ســه كنتاكــت، يكــي مشــترک )پيــچ قرمــز( و 
دو غيرمشــترک )پيــچ ســفيد( اســت. در شــكل هاي20 و 21 نقشــه مــدار 

سيم كشي و نمادهاي كليد تبديل را مالحظه مي كنيد. 

شكل 20  

شكل 21

شكل 22

 الف( شمای حقیقی  ب( شمای فنی

مدار المپ فلورسنت معمولي
در شكل 22 نقشه فنی و مدار عملی المپ فلورسنت و اجزاِء آن آمده است.
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 معايب باالست مغناطیسی:
 گرمای بسيار زيادی توليد می كنند، در نتيجه تلفات انرژی زيادی دارند.

 روشن شدن مهتابی همراه با دو سه ثانيه تأخير اتفاق می افتد و مهتابی قبل 
از روشن شدن چند بار چشمک می زند تا كاماًل روشن شود.

 ايــن باالســت ها در هنــگام كار دارای يــک ســروصدای »ويزويــز« هســتند 
كه شايد اين صدا برای خيلی ها قابل تحمل نباشد.
 طول عمر المپ مهتابی در اين مدل كمتر است.

ــر  ــی در ه ــه المــپ مهتاب ــن باالســت ها باعــث می شــود ك  اســتفاده از اي
ثانيــه 100 بــار خامــوش و روشــن شــود، شــايد چشــم مــا قــادر به مشــاهده 

آن نباشد. ولی اين قضيه باعث خستگی چشم می شود.
 نياز به وجود قطعه ای به نام استارت است.

 وزن اين باالست ها بيش از پنج برابر باالست های الكترونيكی است.
باالســت های  برعكــس  الكترونيكــی،  باالســت  بــا  مهتابــی  مــدار  در 
ــا از  ــول وارد دو ت ــاز و ن ــال وجــود دارد. ســيم ف مغناطيســی، شــش ترمين
ــپ  ــه الم ــت، ب ــدی باالس ــال بع ــار ترمين ــده و از چه ــای آن ش ترمينال ه

مهتابی وصل می شود. 

 طرز کار المپ فلور سنت با باالست مغناطیسي
در شــكل 23 مــدار المــپ فلورســنت كــه بــا كليــد يــک پــل كار مي كنــد 

را مالحظه مي كنيد. طرز كار آن به شرح زير است: 
 ،)b , a( را وصــل می كنيــم بيــن دو الكتــرود اســتارتر Q1 زمانــی كــه كليــد
ــالف  ــن اخت ــد، اي ــود می آي ــه وج ــت ب ــا220 ول ــر ب ــالف ســطحي براب اخت
ســطح گاز نئــون داخــل اســتارتر را يونيــزه كــرده و ســبب می شــود از آن 
جريــان عبــور كنــد. در اثــر عبــور جريــان، تيغــه بی متــال L ضمــن گــرم 
ــت در  ــن حال ــر می چســبد. در اي ــرود ديگ ــه الكت ــود و ب شــدن خــم می ش
ــد )F2 , F1( و در  ــان می نامن ــه آن را فيالم ــپ ك ــزی الم ــته های فل رش
مســير اســتارتر و چــک قــرار گرفته انــد، جريــان برقــرار می شــود و آنهــا را 
ــطحی  ــای س ــا، الكترون ه ــدن فيالمان ه ــرخ ش ــر س ــد. در اث ــرخ می كن س
فيالمــان، ضمــن پرتــاب شــدن از آن باعــث يونيــزه شــدن گازهــای اطــراف 

خود می شوند. 

شكل 23

شمای حقیقی
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ــال اســتارتر، در دو ســر آن،  ــای بی مت ــت چســبيدن تيغه ه ــن به عل همچني
افــت ولتــاژ وجــود نــدارد و ايــن ولتــاژ بــه صفــر نزديــک می شــود. در ايــن 
حالــت، گاز نئــون داخــل اســتارتر ديگــر يونيــزه نمی شــود. در لحظــه قطــع 
 )M ــی ــپ مهتاب ــی ســلف )چــک الم ــت خودالقائ ــت خاصي اســتارتر، به عل
ولتــاژ لحظــه ای زيــادی )حــدود 750 تــا 1600 ولــت( توليــد می شــود كــه 
ــان از  ــد و جري ــزه می كن ــپ را يوني ــل الم ــوه داخ ــار جي ــاژ، بخ ــن ولت اي
داخــل المــپ ســبب برخــورد الكترون هــا بــه جــدار داخلــی المــپ می شــود. 
ــورد  ــت، برخ ــده اس ــيده ش ــانس پوش ــواد فلورس ــپ از م ــل الم ــون داخ چ
ــان  ــت جري ــن حال ــود. در اي ــور می ش ــد ن ــث تولي ــه آن باع ــا ب الكترون ه
ــد.  ــی آن در دو ســر چــک افــت می كن ــاژ اضاف ــاد می شــود و ولت المــپ زي
چــون ولتــاژ دو ســر اســتارتر كــم می شــود گاز داخــل آن يونيــزه نمی شــود 
ــه بعــد  ــی از بی متــال عبــور نمی كنــد. در نتيجــه، از ايــن لحظــه ب و جريان

بی متال نقشی در مدار نخواهد داشت.

تابلو توزیع برق واحد مسکونی  
تابلــو توزيــع بــرق واحــد مســكونی شــامل محلــی بــرای نصــب كليدهــای 
ــرق ورودی واحــد  ــه ب ــول و ارت می باشــد. لول ــی و دارای )شــين( ن حفاظت
مســكونی از تابلــو كنتــور بــه ســوی آن هدايــت می شــود و پــس از توزيــع 
بــرق بيــن كليدهــای حفاظتــی در مســيرهای مســتقل توســط لولــه بــرق به 
ــت  ــز هداي ــنايی و پري ــاي روش ــد مداره ــف مانن ــاي مختل ــوی مداره س

می شود. تابلو توزيع برق دارای دو نوع توكار و روكار است، شكل 24.

شكل 24
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بــرای تابلوهــای توزيــع نقشــه الكتريكــی ترســيم می شــود و آن را بــا حــروف 
اختصاری DP نشان می دهند.

در نقشــه الكتريكــی تابلــو توزيــع واحد مســكونی DP، مشــخصات كليدهای 
حفاظتــی MCB هــر مســير و تعــداد مســيرهای توزيــع بــه همــراه انــدازه 

لوله و تعداد سيم ها و اندازه سيم نشان داده می شود.

 ارتفاع نصب تجهیزات برقی 
ــرق  ــی ب ــده در سيم كش ــام ش ــف تم ــی از ك ــزات برق ــب تجهي ــاع نص ارتف
ســاختمان در جــدول شــماره 2 نشــان داده شــده اســت. لــذا پــس از جانمايی 

با توجه به ارتفاع مجاز محل نصب هريک مشخص می شود. 
جدول 2

ارتفاع نصب استاندارد از کف تمام شده )اندازه ها به سانتی متر(
توضیحاتتابلو و آيفونچراغ هاپريزهاکلیدها

پذيرايی و 
كليد كولر در 11030220140نشیمن

ارتفاع 140
-11030220اتاق خواب

-110110220آشپزخانه
فاصله پريزها از 

نقطه آبريز شيرها 
60 سانتی متر

-225ممنوعممنوعحمام

در جهت افقی 
دوش نبايد 

هيچ گونه وسيله  
برقی نصب شود.

سرويس 
-110110220بهداشتی)توالت(

-110110220تراس

ورودی واحد 
11030220140آپارتمان

فاصله مجاز از لوله 
آب و گاز رعايت 

شود.
پیلوت ـ 

-110110220پارکینگ ـ حیاط

 محدوده های مجاز
ــه گاز  ــه آب 60 ســانتی متر و از لول ــرق از لول ــع ب ــو توزي ــه  تابل ــه لب  فاصل

90 سانتي متر است.
 حداقــل فاصلــه پريزهــای بــرق از نقطــه آبريــز شــير و پكيــج ديــواری 60 

سانتی متر است. 
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 حداقــل فاصلــه لولــه بــرق از تأسيســات آب و گاز و بخــار و امثــال آن بايــد 
30 سانتی متر باشد.

 در جهت افقی دوش حمام نبايد هيچ گونه وسيله  برقی نصب شود.
ــا 30 ســانتی متر  ــد بيــن 10 ت ــد از چهارچــوب »در« می توان ــه كلي  فاصل

انتخاب گردد. 
ــي ســينک ظرف شــويی و در ســرويس  ــرز بيرون ــز از م  در آشــپزخانه پري

بهداشتی از روشويي 60 سانتی متر فاصله داشته باشد.
 ارتفاع پريز براي هود 180 سانتی متر در نظر گرفته شود.

 مشخصات داکت هاي پالستیكی )ابعاد بر حسب ميلي متر(، جدول 3
جدول 3

90×3540×6040×6040×5060×4040×5040×4030×3035×3030×2015×2025×1020×10ساده
35×6040×6040×4060×90شياردار

 مشخصات طول رولپالک )ابعاد بر حسب ميلي متر(، جدول 4
جدول 4

10866قطر سوراخ کاری
60505035طول رولپالک

75606045حداقل عمق سوراخ کاری
8655اندازه پیچ مناسب

 مشخصات چند نمونه سشوار صنعتی، جدول 5
جدول 5

220220220ولتاژ تغذيه )ولت( 
2000 وات1800 وات 1800 واتتوان )وات( 

50 تا 50650 تا 570 50 تا 600 دمای هوای خروجی)سانتی گراد( 
790 گرم 800 گرم 800 گرم وزن )کیلوگرم( 

 مشخصات چند نمونه دريل، جدول 6
جدول 6

80011001350قدرت )وات(
0 ـ 900 دور سرعت آزاد 

12 تا 1245 تا 40 4 تا 26 قطر مته کاری)میلی متر(
2/72/67/9وزن )کیلوگرم( 
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 مشخصات چند نمونه مته، جدول 7
جدول 7

قطر مته )میلی متر(طول مته )سانتی متر( 

8765ـ11
161210876
461816141210
222018ــ60

 مشخصات سیم هاي مفتولي، جدول 8
جدول 8

وزن 
تقريبی

حداکثر 
مقاومت 
هادی 

در 
20°C

حداقل 
مقاومت 

عايقی در 
70°C

میانگین قطر 
خارجی

ضخامت 
عايق

گروه 
هادی

سطح 
مقطع 
نامی 
هادی

Kg/KmΩ/KmMΩ/Km حد باال
mm

حد 
پايين 
mm

mmmm2

8360/01502/31/90/610/5
1124/50/01202/52/10/610/75
1412/10/01102/72/20/611
2012/10/01103/22/60/711/5
227/410/01003/42/80/721/5
317/410/01003/93/20/812/5
337/410/00904/03/30/822/5
464/610/00854/43/60/814
484/610/00774/63/80/824
663/080/00705/04/10/816
693/080/00655/24/30/826

1051/830/00706/45/31/0110
1101/830/00656/85/71/0210
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 مشخصات سیم هاي افشان، جدول 9

جدول 9

وزن 
تقريبی

حداکثر 
مقاومت 
هادی 

در 
20°C

حداقل 
مقاومت 

عايقی در 
70°C

میانگین قطر 
خارجی

ضخامت 
عايق

سطح 
مقطع 
نامی 
هادی

Kg/KmΩ/KmMΩ/Km حد باال
mm

حد پايين 
mm

mmmm2

9390/01302/52/10/60/5
11260/01102/72/20/60/75
1419/50/01002/82/40/61
2013/30/01003/42/80/71/5
327/980/00904/13/40/82/5
474/950/00704/83/90/84
673/300/00605/34/40/86

1131/910/00566/85/71/010

 مشخصات سیم هاي افشان، جدول 10
جدول 10

وزن 
تقريبی

حداقل 
نیروی 
پارگی

حداکثر 
مقاومت 
هادی در 

70°C

میانگین 
قطر 

خارجی

تعداد و 
قطر هادی

سطح 
مقطع نامی 

هادی

Kg/KmkNΩ/Kmmmmmmm2

1441/210/13855/17×1/7016
2290/7800/74616/37×2/1425
3170/5540/52647/57×2/5235
4260/3860/36568/97×2/9250
4290/3860/37599/019×1/7850
6200/2720/276210/519×2/1470
8590/2060/194912/519×2/2595

10800/1610/155414/119×2/80120
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 تعیین سطح مقطع سیم
مقطع  سطح  با  سيم  انتخاب  به  نياز  ساختمان  برق  سيم كشی  طراحی  در 
انتقال جريان  به  قادر  با سطح مقطع مشخص  مشخصی می باشد. هر سيم 
معينی است كه اگر جريان سيم از آن تجاوز كند سبب تلفات انرژی الكتريكی، 
كوتاهی عمر سيم و يا سوختن آن می شود. لذا در انتخاب سطح سيم سه 

اصل زير را بايد در نظر گرفت:
الف( جريان از حد مجاز جريان سيم بيشتر نشود. 

ب( افت ولتاژ از حد مجاز بيشتر نشود. 
ج( محاسبات اقتصادی در مورد سطح مقطع انتخابی از نظر افت توان انجام شود. 
حداكثر جريان مجاز سيم براساس سطح مقطع و محل استفاده در جدول 11 

آمده است. 
جدول 11

مقطع سیم به 
میلی متر مربع

شدت جريان مجاز سیم بر حسب آمپر

سیم های با عايق تا 
حداکثر 3 سیم در هر لوله

کابل های 
روکار

سیم های
 هوايی

0/75461
16115

1/51152
2/515225
422525
625255
12556
16568
25681
2581125
5112516
162ـ7
2225ـ95
22526ـ12
262ـ15
225ـ185
2542ـ24
425ـ2
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نکات ایمني و صرفه جویي در مصرف برق 
ســؤال1ـ بــراي جمــع آوری قطعــات شكســته يــک المــپ كم مصــرف چــه 
ــات  ــت شــود؟ مراحــل و نحــوه جمــع آوری قطع ــد رعاي ــي باي ــوارد ايمن م
المــپ را تشــريح كنيــد. آيــا در ايــران، مركــزي بــراي بازيافــت ايــن نــوع 

المپ ها وجود دارد؟
ــازه  ــان در دو ب ــک آپارتم ــرق ي ــض ب ــه قب ــوط ب ــؤال2ـ شــكل 24 مرب س
دوماهــه اســت. روشــنايي ايــن آپارتمــان در يــک فاصلــه دوماهــه از المــپ 
100 وات رشــته ای و دو مــاه بعــدي از المــپ 20 وات كم مصــرف اســتفاده 
ــه  ــان چ ــن دو زم ــا در اي ــرژي و برق به ــرف ان ــزان مص ــت. مي ــرده اس ك

تفاوتي دارد؟ چرا؟

شكل 25

ارزشيابی
بــا توجــه بــه جــداول 12 و 13 پــس از اجــرای هــر مرحلــه آمــوزش و انجــام 
فعاليت هــای عملــی از فراينــد كار شــما ارزشــيابی بــه عمــل می آيــد. 
شــاخص ها و معيارهــاي ارزشــيابي و امتيازدهــي مطابــق الگــوی ارائــه شــده در 



128

جــداول مربوطــه اســت. توجــه كنيــد ايــن معيارهــا تعيين كننــده ميــزان 
غيرفنــی شايســتگی های  اســت.  كار  انجــام  در  شــما  شايســتگی 
)NT= Non Technical( شــامل مــواردی نظيــر ايمنــی، بهداشــت، توجهــات 
زيســت محيطی و نگــرش اســت كــه بايــد در هنــگام اجــرای كار مــورد توجــه 

قرار گيرد. 
جدول هاي12و13 شاخص هاي ارزشیابی، ايمني، بهداشت و شايستگي هاي 

غیرفني )NT( و فني

) NT( جدول 12ـ شاخص هاي امتیازدهي ايمني، بهداشت و شايستگي هاي غیرفني

امتیاز کسب شدهامتیازمعیارهاي ارزشیابيرديف

بهداشت فردي شامل لباس كار تميز و داشتن 1
اتيكت نام

20

مراقبت انگشتان دست هنگام روكش برداري 2
)استفاده از دستكش(

20

مسئوليت پذيري در حفظ و مراقبت از ميكرومتر 3
و ساير لوازم

15

15كار ايمن با ميكرومتر با توجه به راهنماي كاربرد4
مشاركت فعال در گروه جهت اجراي مراحل 5

اندازه گيري 
15

15توجه به بازيافت مواد دورريز مانند سيم مسي 6

جدول 13ـ نمون برگ ارزشیابي شايستگي هاي فني

امتیاز کسب شدهامتیازشاخص هاي امتیازدهيرديف

10استفاده از دفترچه راهنماي دستگاه 1

10تشريح عملكرد 2

15اجراي صحيح فرايند كار )مشاهده(3

15روكش برداري صحيح )مشاهده(4

اندازه گيري صحيح قطر سيم ها 5
20)مشاهده(

مقايسه مقادير اندازه گيري شده با 6
15جدول

15تنظيم گزارش كار )مشاهده(7

100جمع امتيازها8

9NT 100ايمني و بهداشتي و

جدول 14ـ نمون برگ ارزشیابی شايستگي هاي فني

امتیازامتیاز پیشنهاديشاخص هارديف

20داشتن نقشه كار1

20اجراي صحيح فرايند كار )مشاهده(2

20ابعاد صحيح )مشاهده محصول(3

15تميزي كار )مشاهده محصول(4

25استحكام )مشاهده محصول(5

100جمع امتيازها6

7NT 100 ايمني و بهداشت و

 ارزشيابی نهایی
ارزشــيابي مشــابه مــوارد گذشــته بــر اســاس اســتاندارد عملكــرد كار انجــام مي شــود. 
ــده  ــوارد خواسته ش ــاس م ــر اس ــد و ب ــيابي را بررســي كني ــاي ارزش ــن نمون برگ  ه اي

خود را آماده كنيد. 
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جدول 14ـ نمون برگ ارزشیابی شايستگي هاي فني

امتیازامتیاز پیشنهاديشاخص هارديف

20داشتن نقشه كار1

20اجراي صحيح فرايند كار )مشاهده(2

20ابعاد صحيح )مشاهده محصول(3

15تميزي كار )مشاهده محصول(4

25استحكام )مشاهده محصول(5

100جمع امتيازها6

7NT 100 ايمني و بهداشت و

 ارزشيابی نهایی
ارزشــيابي مشــابه مــوارد گذشــته بــر اســاس اســتاندارد عملكــرد كار انجــام مي شــود. 
ــده  ــوارد خواسته ش ــاس م ــر اس ــد و ب ــيابي را بررســي كني ــاي ارزش ــن نمون برگ  ه اي

خود را آماده كنيد. 
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فصل 3
مدارهاي الكترونیكي ساده
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 تشخیص پايه ها و سالم بودن ديود با مولتی متر ديجیتالی
ــود هســتند.  ــش دي ــت آزماي ــی دارای وضعي ــای ديجيتال ــب مولتی متر ه اغل

شكل 26 وضعيت آزمايش ديود را نشان می دهد. 

نکات مربوط به واحد یادگيري 3:   شایستگی آزمایش قطعات 

نيمه هادي

شكل 26
ــی  ــاب درس ــود در كت ــت دي ــود و صح ــد دي ــد و كات ــن آن ــورد تعيي در م
ــوان ديــود معيــوب  ــا مولتی متــر ديجيتالــی می ت توضيــح الزم داده شــد. ب
را از ديــود ســالم تشــخيص داد. در صورتی كــه ســيم منفــی )ســيم 
مشــترک يــا Com( مولتی متــر بــه كاتــد و ســيم مثبــت آن بــه آنــد ديــود 
ــر  ــر ظاه ــش مولتی مت ــه نماي ــت OL روی صفح ــر عالم ــود، اگ ــل ش وص
ــان داده  ــر )0( نش ــدد صف ــر ع ــت و اگ ــع اس ــوب و قط ــود معي ــود، دي ش
ديود هــای  تــا 29  اســت. شــكل های 27  اتصال كوتــاه  ديــود  شــود، 

معيوب را نشان  می دهد. 

شكل27ـ تست ديود ناسالم و اتصال کوتاه



133

شكل28ـ ديود معیوب و اتصال کوتاه

شكل29ـ ديود معیوب و قطع است

ــوری مســتقيم  ــان عب ــرای جري ــود ب ــر دي ــود: ه ــد در دي ــر ح  مقادي
و ولتــاژ معكــوِس مشــخصی ســاخته می شــود. كارخانه هــای ســازنده، 
ــته  ــه بس ــد ك ــرار می دهن ــار ق ــا را در اختي ــادی از ديود ه ــخصات زي مش
بــه نــوع طراحــی، می تــوان از آنهــا اســتفاده نمــود. در ادامــه بــه برخــی از 
مشــخصه های الكتريكــی ديود هــا، كــه معمــوالً در طراحــی يكســو كننده ها 

ــم.  ــاره می كني ــی رود، اش ــه كار م ب
الف( مشخصه های جريان

ــدار  ــود )IF( : مق ــط دي ــا متوس ــتقیم ي ــان مس ــم جري  ماکزيم
ــود  ــاز هســتيم از دي ــه مج ــان ك ــا متوســط جري ــان DC ي ــم جري ماكزيم
ــم  ــان ماكزيم ــد »جري ــيب ببين ــود آس ــه دي ــدون اينك ــم ب ــور دهي عب
ــور  ــر عب ــه در اث ــی ك ــام  دارد. در صورت ــان، ن ــا متوســط جري مســتقيم« ي
ــی  ــوای آزاد به خوب ــان، حــرارت ايجاد شــده در اتصــال PN در ه ــن جري اي
نتوانــد دفــع شــود، بايــد ديــود را روی گرماگيــر نصــب نمــود. در شــكل 30، 
ــرای ســه  ــان ) IF ( ب ــان مســتقيم و ماكزيمــم متوســط جري ماكزيمــم جري

نوع سيگنال نشان  داده  شده است. 

شكل 30
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 ماکزيمــم جريــان تكــراری ديــود )IFRM(: حداكثــر دامنــة جريانــی 
ــم  ــردد، ماكزيم ــاری می گ ــود ج ــيكل ها در دي ــرار س ــورت تك ــه ص ــه ب ك
ــان  ــم جري ــة ماكزيم ــكل 31 دامن ــام دارد. ش ــود ن ــراری دي ــان تك جري

تكراری )IFRM( را نشان می دهد. 

شكل 31
 ماکزيمــم جريــان لحظــه ای ديــود )IFSM(: حداكثــر جريــان 
غيرتكــراری كــه ديــود می توانــد در لحظــه ای بســيار كوتــاه )حــدود چنــد 
ــام  ــود ن ــه ای دي ــان لحظ ــد، جري ــل كن ــه( تحم ــا ميلی ثاني ــه ي ميكروثاني
ــود اعمــال شــود  ــه دي ــار پشــت ســرهم ب ــد ب ــان چن ــن جري ــر اي دارد. اگ

ديود ممكن است بسوزد. شكل 32 اين جريان را نشان می دهد. 

شكل 32
ب( مشخصه های ولتاژ

ــاس  ــه در باي ــتند ك ــاژ هس ــواع ولت ــری از ان ــاژ مقادي ــخصه های ولت  مش
ــود افــت می كنــد. كارخانه هــای ســازنده حداكثــر  معكــوس در دو ســر دي
مقــدار مجــاز ايــن ولتاژ هــا را در اختيــار مصرف كننــدگان قــرار می دهنــد. 

مهم ترين مشخصه های ولتاژ عبارت اند از:

ــاژی  ــر ولت ــت )VR(: حداكث ــاز ثاب ــوس مج ــاژ معك ــم ولت  ماکزيم
ــود  ــرد و دي ــرار می گي ــود ق ــر دي ــوس، دو س ــاس معك ــه در باي ــت ك اس
ــت را  ــاز ثاب ــوس مج ــاژ معك ــم ولت ــكل 33 ماكزيم ــد. ش ــيب نمی بين آس

نشان می دهد. 

شكل 33

IF = Forward Current
IFRM = Maximume Repetitive Current 
IFSM = Maximume Surge Forward 
Current



135

 ماکزيمــم ولتــاژ معكــوس تكــراری )VRRM(: حداكثــر ولتــاژ معكوس 
كــه بــه صــورت تكــرار ســيكل ها در دو ســر ديــود قــرار می گيــرد و ديــود 
آســيب نمی بينــد، VRRM نــام دارد. در شــكل 34 ماكزيمــم ولتــاژ معكــوس 

تكراری نشان داده شده است. 

شكل 34

 ماکزيمــم ولتــاژ معكــوس لحظــه ای )VRSM(: حداكثــر ولتــاژی اســت 
ــاه تحمــل  ــاس معكــوس در لحظــه بســيار كوت ــد در باي ــود می توان كــه دي

كند. شكل VRSM ،35 را نشان  می دهد. 

شكل 35

مقاومت استاتيکی و دیناميکی دیود
ــر  ــود ب ــاژ دو ســر دي ــت ولت ــود از تقســيم اف ــک دي ــت اهمــی در ي مقاوم
جريــان عبــوری از آن بــه  دســت می آيــد. مقاومــت ديــود در مقابــل عبــور 
ــل  ــود در مقاب ــت دي ــد. مقاوم ــرق  می كن ــاوب ف ــتقيم و متن ــان مس جري
عبــور جريــان مســتقيم را مقاومــت اســتاتيكی می نامنــد و مقــدار آن را از 
رابطــه صفحــه بعــد بــه  دســت  می آورنــد. مقــدار مقاومــت اســتاتيكی يــک 
ــت،  ــت اس ــوری از آن ثاب ــتقيم عب ــان مس ــه ازای جري ــخص، ب ــود مش دي

شكل 36. 

VR =Reverse Voltage
VRRM = Maximume Repetitive Reverse Voltage
IRSM = Maximume Repetitive Surge Voltage
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شكل 36ـ نمايش مقاومت استاتیكی

مثــال: بــرای مشــخصه شــكل 37 مقاومــت اســتاتيكی )DC( را در 
جريان های mA ،20 mA 2 و µA 2- به  دست  آوريد. 

F
dc

F

V
r

I
=

شكل 37
حل:

IF=20mA→VF=0/8V

F
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V / Vr
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= = =  Ω0 8 40
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منحنی
IF=2 mA→VF=0/5V
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I mA

= = =  Ω
 

0 5 250
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IF=-2 μA→VF= -10V
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ــاس موافــق مقاومــت کــم  ــود در بای همان طــور کــه مشــاهده می شــود دی
و در بایاس مخالف مقاومت زیاد دارد. 

ــاوب را  ــان متن ــل جری ــود در مقاب ــت دی ــی: مقاوم ــت دينامیك  مقاوم
مقاومت دینامیکی می نامند و آن را از رابطه زیر به دست می آورند. 

ΔVF=0/72-0/57=0/15V
ΔIF= 6-2=4mA

F
ac

F

V /r /
I

∆
= = =  Ω

∆1

0 15 37 5
4

F
ac d

F

V
r r

I
∆

= =
∆  

)d=dynamic( مقاومت دینامیکی rd

ــت  ــد. مقاوم ــان  می دهن ــا )Δ( نش ــا دلت ــان را ب ــا جری ــاژ ی ــرات ولت تغیی
دینامیکــی در اثــر تغییــر مقاومــت الیــه ســد به دلیــل تغییــرات حاصــل از 
ــاژ  ــش ولت ــر افزای ــدار آن در اث ــد و مق ــود می آی ــه  وج ــاوب ب ــان متن جری

خارجی کم  می شود، شکل 38. 

شكل 38

مثال: برای منحنی شکل 39 مطلوب است
الف( مقاومت AC برای ناحیه 1
ب( مقاومت AC برای ناحیه 2

ج( مقایسه مقاومت نواحی 1 و 2

حل:
الف( برای ناحیه 1

شكل 39
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ــا ماكزيمــم ولتــاژ نيم ســيكل مثبــت شــارژ ب( برای ناحيه 2 خــازن ابتــدا از مقــدار صفــر ت
ــش  ــه كاه ــروع ب ــه VM ش ــی از نقط ــاژ خروج ــه ولت ــی ك ــود. زمان می ش
ــد و  ــرار می گيرن ــوس ق ــاس معك ــو كننده در باي ــای يكس ــد، ديود ه می كن
ــارت  ــه عب ــن می شــود، ب ــه خــازن تأمي ــق تخلي ــار از طري ــاژ دو ســر ب ولت
ــار دشــارژ می شــود. شــكل های 42 و 43 شــارژ  ــق ب ــر خــازن از طري ديگ

و دشارژ خازن صافی را نشان  می دهد. 
شكل 41

ΔVF=0/8-0/78=0/02V

ΔIF=30-20=10 mA
F

ac
F

V /r
I

∆
= = =  Ω

∆2

0 02 2
10

= نسبت مقاومت ها
 

/ ≅37 5 19
2

ج( مقايسه مقاومت ديناميكی نواحی 1 و 2

LED کاربرد های ديگر 
در كتــاب درســی بــا برخــی از كاربرد هــای ديــود آشــنا شــده ايد. 
شــكل های الــف، ب و پ 40 برخــی ديگــر از كاربرد هــای LED را نشــان 

می دهد. 

شكل 40

 ضربان در ولتاژ خروجی يكسو ساز و چگونگی انداز ه گیری آن
توســط مدار هــای يكسوســاز ولتــاژ متنــاوب را بــه ولتــاژ يک طرفــه تبديــل 
ــز  ــس 50 هرت ــا فركان ــان هايی ب ــده دارای نوس ــاژ يكسو ش ــد. ولت می كنن
ــه يــک  ــاژ نوســان دار را ب ــرای اينكــه بتوانيــم ولت ــز اســت. ب ــا 100 هرت ي
ولتــاژ ثابــت تبديــل كنيــم، بايــد از صافــی )فيلتــر( اســتفاده كنيــم. بــرای 
ــلف  ــاد از س ــای زي ــازن و در توان ه ــم از خ ــای ك ــور در توان ه ــن منظ اي

استفاده  می شود. 
صافــی خازنــی: زمانــی كــه خــازن بــه صــورت صافــی بــه كار مــی رود، بــا 
بــار به طــور مــوازی قــرار می گيــرد. شــكل 41 مــدار يكسو ســاز بــا صافــی 

خازنی را نشان  می دهد. 

شكل 41

LED پ( تابلوی روان با       LED ب( تلويزيون با          LED الف( ريسه با   
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ــا ماكزيمــم ولتــاژ نيم ســيكل مثبــت شــارژ  خــازن ابتــدا از مقــدار صفــر ت
ــش  ــه كاه ــروع ب ــه VM ش ــی از نقط ــاژ خروج ــه ولت ــی ك ــود. زمان می ش
ــد و  ــرار می گيرن ــوس ق ــاس معك ــو كننده در باي ــای يكس ــد، ديود ه می كن
ــارت  ــه عب ــن می شــود، ب ــه خــازن تأمي ــق تخلي ــار از طري ــاژ دو ســر ب ولت
ــار دشــارژ می شــود. شــكل های 42 و 43 شــارژ  ــق ب ــر خــازن از طري ديگ

و دشارژ خازن صافی را نشان  می دهد. 
شكل 41

شكل 43شكل 42

هــر  قــدر ظرفيــت خــازن بزرگ تــر باشــد، زمــان دشــارژ آن در بــار بيشــتر 
و ضربــان يــا ريپــل)Ripple( كمتــر اســت. شــكل های 44 و 45 منحنــی 
ــار مســاوی نشــان  ــاد را در ب ــا ظرفيــت كــم و زي ــوع خــازن ب دشــارژ دو ن

می دهد. 

شكل 45شكل 44

ــر  ــان تغيي ــد، ضرب ــر كن ــار تغيي ــد و ب ــت باش ــازن ثاب ــت خ ــر ظرفي اگ
ــار  ــه ازای دو ب ــاژ خروجــی را ب می كنــد. شــكل های 46 و 47 منحنــی ولت

متفاوت نشان  می دهد. 

شكل 47شكل 46
ــل  ــاری وص ــچ  ب ــی، هي ــی خازن ــا صاف ــو كننده ب ــی يكس ــه خروج ــر ب اگ
ــوج  ــكل م ــكل 48 ش ــت. ش ــاف اس ــاًل ص ــی كام ــاری( خروج ــود )بی ب نش

خروجی صافی را در حالت بی باری نشان  می دهد. 

شكل 48
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 محاسبه مقدار پیک تا پیک ضربان:
ــه  ــون دامن ــی، چ ــا صاف ــاز ب ــدار يكسو س ــان در م ــبه ضرب ــرای محاس ب
ــان كــم و ميلی ولــت )mv( اســت و روی مــوج DC يكسو شــده ســوار  ضرب
اســت، بــه وضــوح قابــل رؤيــت نيســت. لــذا بايــد ابتــدا اسيلوســكوپ را در 
VOLT دامنــه ضربــان 

DIV
وضعيــت AC قــرار داد. ســپس بــا كليــد ســلكتور 

را افزايــش داد تــا رؤيــت و قابــل اندازه گيــری شــود. شــكل 49 ضربــان را 
در ايــن حالــت نشــان می دهــد. بــا اندازه گيــری تعــداد خانه هــای 
ــک  ــا پي ــک ت ــدار پي VOLT  مق

DIV
ــدد  ــرب آن در ع ــوج و ض ــودی م عم

ضربان به دست می آيد. 
ــی  ــتگاه الكترونيك ــر دس ــرای ه ــرايط ب ــن ش ــه بهتري ــود ك ــاد آور می ش ي
اعمــال ولتــاژ DC بــدون ضربــان اســت كــه بــا اســتفاده از رگوالتــور ولتــاژ 

و منابع تغذيه سوئيچينگ به دست  می آيد. 

شكل 49

 برگه اطالعات آي سي رگوالتور 
ــور را  ــي رگوالت ــات آي س ــه اطالع ــه برگ ــک نمون ــمتي از ي ــه قس در ادام
مالحظــه مي كنيــد. بــراي مشــاهده ســاير اطالعــات مي توانيــد بــه ســايت 

all datasheet.Com مراجعه كنيد. 
μA7800 SERIES
POSITIVE-VOLTAGE REGULATORS
SLVS056J – MAY 1976 – REVISED MAY 2003
POST OFFICE BOX 655303 • DALLAS, TEXAS 75265 1

 3-Terminal Regulators
 Output Current up to 1. 5 A
 Internal Thermal-Overload Protection
 High Power-Dissipation Capability
 Internal Short-Circuit Current Limiting
 Output Transistor Safe-Area Compensation
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description/ordering information
This series of fixed-voltage integrated-circuit voltage regulators 
is designed for a wide range of applications. 
These applications include on-card regulation for elimination of 
noise and distribution problems associated with single-point 
regulation. Each of these regulators can deliver up to 1/5 A of 
output current. The internal current-limiting and thermal-shutdown 
features of these regulators essentially make them immune to 
overload. 
In addition to use as fixed-voltage regulators, these devices can 
be used with external components to obtain adjustable output 
voltages and currents, and also can be used as the power-pass 
element in precision regulators. 

)7-Seg( در مدار های هفت قطعه ای R نقش مقاومت 
را تحمــل می كنــد.  موافــق جريــان معينــی  بايــاس  هــر ديــود در 
هفــت  قطعــه ای، حداقــل از 7 عــدد ديــود تشــكيل شــده اســت. شــكل 50 

هفت قطعه ای را نشان می دهد. 

شكل 50

ــا آن ســری  ــد مقاومتــی را ب ــان هــر LED، باي ــرای محــدود كــردن جري ب
كنيــد. محاســبه مقــدار مقاومــت هــر LED در كتــاب درســی توضيــح داده 
شــد. شــكل های 51، 52 و 53 ســه مــدار بــا Seg  ـ7 و مقاومــت ســری بــا 

هر LED را نشان می دهد. 
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شكل 51

شكل 52

شكل 53
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ــتور: در  ــت ترانزيس ــش صح ــرای آزماي ــر ب ــتفاده از مولتی مت اس
كتــاب درســی چگونگــی تعييــن پايه هــای ترانزيســتور و صحــت آن شــرح 
ــل آن  ــد، روی پان ــه كني ــی توج ــر ديجيتال ــه مولتی مت ــر ب ــد. اگ داده ش
ترمينالــی وجــود دارد كــه می تــوان پايه هــای ترانزيســتور را مطابــق 
 hfe ــه آن اتصــال داد. ابتــدا بايــد كليــد ســلكتور در وضعيــت شــكل54 ب
قــرار داده شــود. چنانچــه اتصــال پايه هــای ترانزيســتور بــه درســتی انجــام 
گيــرد يعنــی بيــس بــه ترمينــالB و اميتــر بــه ترمينــال E و كلكتــور بــه 
ــه  ــد، روی صفح ــالم باش ــتور س ــود و ترانزيس ــال داده ش ــال C اتص ترمين
ــان  ــرات جري ــبت تغيي ــود. hfe نس ــان داده می ش ــدد hfe نش ــش ع نماي
كلكتــور)IC( بــه جريــان بيــس)IB( اســت. دســتگاه مولتی متــر ترانزيســتور 

C را در آن نقطه نشان می دهد. 

B

I
I

را در نقطه ای باياس و نسبت 

نکات مربوط به واحد یادگيری 4 :   شایستگی  

آزمایش ترانزیستور و کاربرد  عملی آن

شكل 54

شكل 55 محل ترمينال hfe را در دو نوع مولتی متر نشان می دهد. 

شكل 55
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 حل چند مثال برای باياس سر خود
VCE ،VBE مثال 1ـ در شكل 56، مطلوب است محاسبه

VC= 4/83 V      VE= 2/43 V     VB= 3/13 V   حل: با توجه به شكل
VBE = VB - VE = 3/13 - 2/43 = 0/7 V لذا 
VCE = VC - VE = 4/83 - 2/43 =2/4 V  

VCB ،VBE مثال 2ـ در شكل 57، مطلوب است محاسبه
VB= 3/ 83  V   حل: با توجه به شكل

VC= 3/33 V     VE= 3/13  V  
VBE = VB - VE = 3/83 - 3/13 = 0/7 V لذا 
VCE = VC - VE = 3/33 - 3/13 =0/2 V  

VCB =VCE - VBE = 0/2 - 0/ 7 = -0/5 V لذا 

شكل 56

شكل 57

ــود  ــود، دي ــی ش ــتور NPN منف ــس در ترانزيس ــور ـ بي ــاژ كلكت ــرگاه ولت ه
ــود،  ــر دو دي ــون ه ــرد. چ ــرار می گي ــق ق ــاس مواف ــور در باي ــس ـ كلكت بي
ديــود بيــس ـ كلكتــور و ديــود بيــس ـ اميتــر در بايــاس موافــق قــرار دارنــد، 
ــای  ــان پايه ه ــباع، جري ــه اش ــد. در ناحي ــباع كار می كن ــتور در اش ترانزيس

ترانزيستور ماكزيمم و VCE تقريباً صفر ولت است. 
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VB محاسبة
CC

B
V R

V
R R

=
+

2

1 2

B
/V / V

/
×= =  

+
10 5 1 3 37
5 1 10

VC محاسبة
VC=VCC-RCIC

VC=10-)5/23×1(=4/77 V

VE محاسبة
VE=VB-VBE

VE=3/37-0/7=2/67 V

IE محاسبة
E

E
E

V /I
R

= =
 Ω

2 67
510

IE= 5/23 mA

IC=IE= 5/23 mA

 ساير آرايش های ترانزيستور:
در شــكل های 59 و 60 شــكل مــدار تقويت كننــده در آرايــش بيــس 

مشترک و كلكتور  مشترک رسم  شده است. 

شكل 58
مثــال 3ـ در شــكل 58، مطلــوب اســت محاســبه ولتــاژ پايه هــای ترانزيســتور 

 .VBE =0/7 V ،)VC ،VE ،VB(
حل:
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ــر  ــه از نظ ــتور ك ــوع ترانزيس ــک ن ــرای ي ــش ب ــوع آراي ــه ن ــخصات س مش
بايــاس تــا حــد امــكان بــا هــم مشــابه هســتند در جــدول 15 آورده شــده 

است. 

جدول 15 

امیتر مشترک 
)CE(

بیس مشترک 
)CB(

کلكتور مشترک 
)CC(

كم و كوچک تر از متوسطبهرة جريان
زيادواحد

كم و كوچک تر از زيادمتوسطبهرة ولتاژ
واحد

زياد و تقريباً برابر خيلی زيادبهرة توان
بهرة ولتاژ

زياد و تقريباً برابر 
بهرة جريان

زيادكممتوسطمقاومت ورودی

كمزيادمتوسطمقاومت خروجی

°0°0°180اختالف فاز

شكل59 ـ ترانزيستور در آرايش بیس مشترک

شكل 60 ـ ترانزيستور در آرايش کلكتور  مشترک
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فصل 4
طراحي مدار چاپي و شبیه سازي

ــازی آن در  ــی و شبيه س ــدار چاپ ــی م ــرای طراح ــاز ب ــورد ني ــات م ــه اطالع كلي
ــا جــداول مــورد نيــاز و  نرم افــزار، در كتــاب درســی آمــده اســت. مــوارد مرتبــط ب
ــت  ــل درياف ــط قاب ــی مرتب ــايت های فن ــق س ــزاری، از طري ــی نرم اف ــات اضاف اطالع
ــا  ــف مرتبــط ب ــاب فيلم هــای مختل ــوح فشــرده ضميمــه كت اســت. همچنيــن در ل

موضوع طراحی مدار چاپی گنجانده شده  است.
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 نکات  مربوط  به واحد یاد گيري 5  : شایستگی ترسيم نقشه مدار چاپي با دست )مدارهاي 

الکترونيکي ساده(

 نکات  مربوط  به واحد یادگيري 6  : شایستگی شبيه سازي و ترسيم مدار چاپي با نرم افزار 

 فرايند ترسیم نقشه مدار چاپی
ــی در  ــای كاف ــر تمرين ه ــا ذك ــت، ب ــا دس ــاده ب ــی س ــای الكترونيك مداره
كتاب  هــای درســی آمــده اســت. بــرای كســب اطالعــات بيشــتر می توانيــد 
بــه رســانه های مختلــف از جملــه ســايت های اينترنتــی و فيلم هــای مرتبــط 

مراجعه كنيد.
ــدار  ــيم م ــی و ترس ــای الكترونيك ــازی مداره ــی شبيه س ــن چگونگ همچني
ــع در  ــور جام ــودكار به ط ــی و خ ــورت سفارش ــزار به ص ــا نرم اف ــی آن ب چاپ

كتاب درسی وجود دارد.
ــف از  ــانه های مختل ــع و رس ــه مناب ــات بيشــتر ب ــه اطالع ــاز ب در صــورت ني

جمله فيلم های تدوين شده در اين ارتباط مراجعه  كنيد.
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فصل  5
 ساخت پروژه ساده 
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يــک نمونــه فهرســت وارســی قطعــات بــرای مونتــاژ يــک بــرد الكترونيكــی 
را در جدول 16 مشاهده می كنيد.

رديف
Row

نام قطعه
Part

نماد فنی
Symbol

شكل ظاهری 
قطعه

Package

تعداد
Quantity

مقاومت اهمی 1
220Ω2 عدد

مقاومت اهمی 2
330KΩ1 عدد

3 LED ديود نورانی
1 عددرنگ قرمز

4LED ديود نورانی
1 عددرنگ سبز

5
خازن الكتروليتی

10μF/16V
1 عدد

1 عددآی سی 6555

بــرای مونتــاژ حرفــه ای قطعــات الكترونيكــی روی يــک بــرد  از كوچک تريــن 
ــام  ــر را انج ــل زي ــه، و مراح ــن قطع ــا بزرگ تري ــد ت ــروع می كنن ــه ش قطع

می دهند.
1 تمام قطعات را قبل از مونتاژ آماده كنيد، شكل 61.

نکات مربوط به واحد یادگيري 7: شایستگی مونتاژ یك نمونه برد ساده

 کاربردي الکترونيکي
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شكل 61

ــرای  ــه ب ــن قطع ــد 1N4148 اولي ــه ای مانن ــک شيش ــای كوچ 2 ديوده
مونتاژ روی برد هستند، شكل 62.

1N 4148 شكل 62  ـ مونتاژ قطعه ديود
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3 قــراردادن پين هــای ســوزنی )جامپــر Jumper( و آنهــا را از پشــت بــرد 
لحيم كنيد، شكل 63

After the diodes were in, I used some of the snipped off pins for 
the two jumper links.

شكل 63

4 در مرحله چهارم مونتاژ مقاومت ها را انجام دهيد، شكل 64.
The resistors were in next .

شكل 64

ــای آن  ــم پايه ه ــا 1N4002 و لحي ــای 1N4001 ت ــراردادن ديوده 5 ق
صورت می گيرد، شكل 66.

The 1N4001 and 1N4002 diodes were soldered in place afterwards.
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شكل 65

6 ســوكت پايــه آی ســی بعــد از ديودهــا در بــرد قــرار گرفتــه و پايه هــای 
آن لحيم می شود، شكل 66.

The IC socket went in next.

شكل 66

ــم  ــتورها و لحي ــراردادن ترانزيس ــه ق ــت ب ــی نوب ــوكت آی س ــد از س 7 بع
پايه های آن است، شكل 67.

After the IC socket, the transistors were put in.
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شكل 67

8 قــراردادن خازن هــای ســراميكی و لحيــم پايه هــای آن در ايــن مرحلــه 
صورت می گيرد، شكل 68.

Ceramic capacitors were soldered on next.

شكل 68

ــای  ــم( در محل ه ــال فيل ــزي )مت ــه فل ــاي الي ــه خازن ه ــن مرحل 9 در اي
خود قرار می گيرند، شكل 69.

After the ceramics, the metal film capacitors went in.
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شكل 69

10 چنانچــه بــرد دارای ديودهــای نورانــی )LED( باشــد، در ايــن مرحلــه 
مونتاژ می گردد، شكل 70.

The two red LED were in next.

شكل 70

ــرد،  ــورت می گي ــی ص ــای الكتروليت ــاژ خازن ه ــد، مونت ــه بع 11 در مرحل
شكل 71.

The electrolytic capacitors were in afterwards.



156

شكل 71

12 آخريــن مرحلــه نصــب )مونتــاژ( قطعاتــی ماننــد كليــد، ولــوم، 
ــه روی  ــری اســت ك ــيم اتصــال بات ــن و س ــوكت های گوشــی و ميكروف س
بدنــه دســتگاه الكترونيكــی قــرار می گيرنــد و پايه هــای آنهــا بــا ســيم بــه 

برد لحيم می شوند، شكل 72.

شكل 72
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واژه نامه کتاب درس طراحی و ساخت مدار چاپی

رديف واژه و نماد )حروف اختصاري( 
زبان اصلي

واژه به زبان فارسي

1 brown قهوه ای
2 Bilayer design طراحی دواليه
3 cable ferrules بست كابل
4 cable shoe كابلشوـ  كفشک كابل
5 CE = Common Emitter آرايش اميتر مشترک
6 Change Origin تغيير مبدأ

7 Circuit Board برد مدار

8 cold air هوای سرد
9 cold joint اتصال سرد

10 convert تبديل

11 copy = ctrl+c  كپی )استفاده هم زمان(
 ctrl+cدكمه های 

12 corrosive ماده كروسيو )خورنده(
13 crimp type چين چين و موج دار كردن
14 adjustment قابل تنظيم

15 air هوا

16 AMP = Amplifier تقويت كننده

17 arrange مرتب

18 artwork كار هنری

19 automatic خودكار

20 Automatic Routing اتوماتيک

21 Voltage Divider Bias 
 باياس با مدار تقسيم كننده و ولتاژ

مقاومتی

22 blower دمنده
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رديف واژه و نماد )حروف اختصاري( 
زبان اصلي

واژه به زبان فارسي

23 bolt ـ diameter قطر پيچ

24 bolt ـ length طول رزوه و بدنه

25 brazing لحيم كاری سخت

26 Bridge Rectifier يكسو ساز پُل

27 evoporative pad پد تبخيری

28 extract استخراج كردن

29 fast تند

30 features امكانات

31 female مادگي

32 fiberglass فايبرگالس

33 file پرونده

34 flux روغن لحيم

35 footprint ردپا

36 Full Wave Rectifier with two 
diode

يكسوساز تمام موج با دو ديود

37 gallery آلبوم

38 gap شكاف

39 Grid/Snap, Origin شبكه/ ضربه ناگهانی، مبدأ

40 Half Wave Rectifier يكسو ساز نيم موج

41 hard soldering لحيم كاری سخت يا خشن

42 head سرپيچ

43 crimping tools دستگاه پرس كابل

44 Cut Off قطع ـ كليد باز

45 delete حذف

46 demountage دمونتاژ
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رديف واژه و نماد )حروف اختصاري( 
زبان اصلي

واژه به زبان فارسي

47 desoldering braid فتيله لحيم

48 dual in line pakage = DIP بسته بندی در دو رديف

49 Discrete Semiconductors نيمه هادی های گسسته

50 drag كشيدن

51 drill ماشين مته

52 drill bit مته

53 dtrand wire سيم افشان

54 duct داكت

55 duct into home مجرای به خانه

56 electric conductivity هدايت الكتريكی

57 electric wire terminal ترمينال هاي پيچي

58 Electronic Assistance نرم افزار دستيار الكترونيكی

59 ISIRI = Institute of Standard and 
Industrial Research of Iran

 مؤسسه استاندارد و تحقيقات
صنعتی ايران

60 layer  اليه

61 Light Depended Resistor = LDR مقاومت تابع نور

62 leakage نشت

63 line فاز

64 List Report ليست گزارش

65 Loop Open = OL اتصال باز

66 low دور كند

67 male نري

68 manually دستی

69 minimum design specs حداقل مشخصات طراحی

70 models مدل
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رديف واژه و نماد )حروف اختصاري( 
زبان اصلي

واژه به زبان فارسي

71 modular يک پارچه

72 motor موتور

73 height ارتفاع

74 help كمک

75 high دور تند

76 High Brightness پُر نور

77 hole سوراخ

78 international electronic 
committee = IEC

 استاندارد كميته بين المللی
الكترونيک

79 Forward Average = IFAVE جريان معدل ماكزيمم

80 indicator شاخص

81 input ورودی

82 Input Components قطعات ورودی

83 Insert of Materials Report قرار دادن مواد را گزارش دهيد

84 Insert parts درج قطعات

85 insufficient wetting خيس كافی

86 iron آهن

87 phenolic فنولی

88 philips چهارسو

89 philips فيليپس

90 pin header پين هدر

91 Place Mixed محل های مختلف

92 Placement چيدمان

93 plier انبردست

94 plier دم باريک
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رديف واژه و نماد )حروف اختصاري( 
زبان اصلي

واژه به زبان فارسي

95 Positive مثبت

96 prototype نمونه اوليه ساخت

97 pump پمپ

98 push type socket  سوكت فشاري

99 Real wolrd دنيای واقعی

100 Report گزارش

101 Resistor مقاومت

102 Rotate Right )Ctrl+R( چرخش به راست

103 modular plug terminal ترمينال دوشاخه يک پارچه

104 mountage مونتاژ

105 Multi Color LED ال ای دی های چند رنگ

106 Multisim مولتی سيم

107  Student Name نام دانش آموز

108 New جديد

109 Next بعدی

110 Normal طبيعی

111 NTC= Negative Temperature 
Coefficient

 مقاومت تابع حرارتی)ضريب دما
منفی(

112 Origin نقطه مبدأ

113 Out put خروجی

114 pad2pad پدتوپد

115 Pads پَدهای اتصال

116 Passive Component قطعات الكتريكی غيرفعال

117 Paste چسباندن

118 PCB Design )PCB پی سی بی ديزاين )طراحي
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رديف واژه و نماد )حروف اختصاري( 
زبان اصلي

واژه به زبان فارسي

119 Rotate Left )Ctrl+L( چرخش به چپ

120 Saturation اشباع

121 screw پيچ

122 screw driver آچار پيچ گوشتی

123 sealing ـ joint آب بندی

124 Seven Segment= 7Seg هفت قطعه ای

125 Self Bias باياس سرخود

126 slide type terminal ترمينال كشويي

127 slot ـ bladeـ flat دو سو

128 slot ـ flat تخت

129 slow كند

130 soft نرم

131 soft soldering لحيم كاری نرم يا سست

137 Solar Energy انرژی خورشيدی

138 Solder لحيم

139 solder type نوع قابل لحيم كاري

140 soldering لحيم كاري

141 solid wire سيم مفتولی

142 solid/strand wire سيم رشته ای مفتولی

143 solidity ـ rigidity استحكام

144 standard استاندارد

145 Surge capability قابليت افزايش توان

146 thermal conductivity هدايت حرارتی

147 thread ـ lengtht طول رزوه

148 thread ـ pitch نوع دنده و گام
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رديف واژه و نماد )حروف اختصاري( 
زبان اصلي

واژه به زبان فارسي

149 too much solder لحيم خيلی زياد

150 Tools ابزار

151 tools desoldering ساختمان قلع كش

152 Track مسير

153 Transistor Configuration آرايش های ترانزيستور

154 Unlimited نامحدود

155 Unpopulated جای گذاری قطعات

156 veroboard  وروبُرد )برد هزارسوراخ( 

157 View چشم انداز

158 violet بنفش

159 Voltage drop افت ولتاژ

160 VRMS حداكثر ولتاژ مؤثر

161 water flows down pods آب به سمت پايين جريان می يابد

162 water is pumped to top آب به سمت باال پمپ می شود

163 water reservoir مخزن آب

164 Width پهنای خطوط

165 wire adaptor terminal تطبيق دهنده

166 wire connector اتصال دهنده سيم

167 wire cutter سيم چين

168 wire nut connector اتصال مهره سيم

169 wire shoes كفشک سيم

170 wire striper سيم  لخت كن

171 four way Trafic lights چراغ های ترافيک چهارراه

172 yellow زرد



164



165

بخش سوم

سایر منابع مورد نیاز
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فصل 1

علوم پایه
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نسبت و تناسب

داشته 

 نسبت و تناسب
داشته   kمساوی اند، هر گاه برای یک عدد مانند dبه  cو  bبه  a( در حالت کلی، دو نسبت 1

 باشیم:

c kd    و   a kb    ای      a c k
b d
  

kمقادیر متناظر دو کمیت باشند که با هم رابطه معکوس دارند، مقدار  bو  a( اگر 2 a b  
 دو مقدار متناظر از همین کمیت باشند، داریم: dو  cثابت است و اگر 

kc
b


و      

kc
d


kیا        a b c d    

 ( خواص عملیات:3
 در عبارت های زیر، فرض بر آن است که مخرج ها مخالف صفر هستند.

1a a
b b
 

 
a cac
b b

 
 

 0a ca c
b cb
 

 
a a a
b b b


  

 

a b a b
c c c


 
 

a c ac
b d bd
 

 

a
adb

c bc
d



 

aتساوی  c
b d
  معادل است باa d b c   

 های آندرصد و کاربرد
 دهد.بین مقدار اولیه، درصدی از مقدار اولیه و مقدار نهایی را نشان می رابطة( معادله درصد: 1

b x a 

   
 
 ( درصد تغییر: برای هر کمیتی مقدار 2
 
 

مقدار 
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درصد به 
صورت 

عدد 
اعشاری 

 کسری

مقدار 
 نهایی
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صورت 
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اعشاری 
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  مقادیر متناظر دو کمیت باشند که با هم رابطه معکوس دارند، مقدار
 نسبت و تناسب
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 باشیم:
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مقدار 
 اولیه

درصد به 
صورت 

عدد 
اعشاری 

 کسری

مقدار 
 نهایی

 و 
 نسبت و تناسب
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 ( درصد تغییر: برای هر کمیتی مقدار 2
 
 

مقدار 
 اولیه

درصد به 
صورت 

عدد 
اعشاری 

 کسری

مقدار 
 نهایی

2 اگر
 دو مقدار متناظر دیگر از همین کمیت باشند، داریم:

 نسبت و تناسب
داشته   kمساوی اند، هر گاه برای یک عدد مانند dبه  cو  bبه  a( در حالت کلی، دو نسبت 1
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a cac
b b

 
 

 0a ca c
b cb
 

 
a a a
b b b


  

 

a b a b
c c c


 
 

a c ac
b d bd
 

 

a
adb

c bc
d



 

aتساوی  c
b d
  معادل است باa d b c   

 های آندرصد و کاربرد
 دهد.بین مقدار اولیه، درصدی از مقدار اولیه و مقدار نهایی را نشان می رابطة( معادله درصد: 1

b x a 

   
 
 ( درصد تغییر: برای هر کمیتی مقدار 2
 
 

مقدار 
 اولیه

درصد به 
صورت 

عدد 
اعشاری 

 کسری

مقدار 
 نهایی

 نسبت و تناسب
داشته   kمساوی اند، هر گاه برای یک عدد مانند dبه  cو  bبه  a( در حالت کلی، دو نسبت 1

 باشیم:

c kd    و   a kb    ای      a c k
b d
  

kمقادیر متناظر دو کمیت باشند که با هم رابطه معکوس دارند، مقدار  bو  a( اگر 2 a b  
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b
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 ( درصد تغییر: برای هر کمیتی مقدار 2
 
 

مقدار 
 اولیه
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صورت 
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اعشاری 
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مقدار 
 نهایی
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 نسبت و تناسب
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 دهد.بین مقدار اولیه، درصدی از مقدار اولیه و مقدار نهایی را نشان می رابطة( معادله درصد: 1
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 ( درصد تغییر: برای هر کمیتی مقدار 2
 
 

مقدار 
 اولیه

درصد به 
صورت 

عدد 
اعشاری 

 کسری

مقدار 
 نهایی

یا  

 نسبت و تناسب
داشته   kمساوی اند، هر گاه برای یک عدد مانند dبه  cو  bبه  a( در حالت کلی، دو نسبت 1

 باشیم:

c kd    و   a kb    ای      a c k
b d
  

kمقادیر متناظر دو کمیت باشند که با هم رابطه معکوس دارند، مقدار  bو  a( اگر 2 a b  
 دو مقدار متناظر از همین کمیت باشند، داریم: dو  cثابت است و اگر 

kc
b


و      

kc
d


kیا        a b c d    

 ( خواص عملیات:3
 در عبارت های زیر، فرض بر آن است که مخرج ها مخالف صفر هستند.
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aتساوی  c
b d
  معادل است باa d b c   

 های آندرصد و کاربرد
 دهد.بین مقدار اولیه، درصدی از مقدار اولیه و مقدار نهایی را نشان می رابطة( معادله درصد: 1

b x a 

   
 
 ( درصد تغییر: برای هر کمیتی مقدار 2
 
 

مقدار 
 اولیه

درصد به 
صورت 

عدد 
اعشاری 

 کسری

مقدار 
 نهایی

3 خواص عملیات:

در عبارت های زیر، فرض بر آن است که مخرج ها مخالف صفر هستند.

 نسبت و تناسب
داشته   kمساوی اند، هر گاه برای یک عدد مانند dبه  cو  bبه  a( در حالت کلی، دو نسبت 1

 باشیم:

c kd    و   a kb    ای      a c k
b d
  

kمقادیر متناظر دو کمیت باشند که با هم رابطه معکوس دارند، مقدار  bو  a( اگر 2 a b  
 دو مقدار متناظر از همین کمیت باشند، داریم: dو  cثابت است و اگر 

kc
b


و      

kc
d
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 در عبارت های زیر، فرض بر آن است که مخرج ها مخالف صفر هستند.
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aتساوی  c
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  معادل است باa d b c   

 های آندرصد و کاربرد
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 ( درصد تغییر: برای هر کمیتی مقدار 2
 
 

مقدار 
 اولیه

درصد به 
صورت 

عدد 
اعشاری 

 کسری

مقدار 
 نهایی

 نسبت و تناسب
داشته   kمساوی اند، هر گاه برای یک عدد مانند dبه  cو  bبه  a( در حالت کلی، دو نسبت 1

 باشیم:

c kd    و   a kb    ای      a c k
b d
  

kمقادیر متناظر دو کمیت باشند که با هم رابطه معکوس دارند، مقدار  bو  a( اگر 2 a b  
 دو مقدار متناظر از همین کمیت باشند، داریم: dو  cثابت است و اگر 

kc
b


و      

kc
d


kیا        a b c d    

 ( خواص عملیات:3
 در عبارت های زیر، فرض بر آن است که مخرج ها مخالف صفر هستند.
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aتساوی  c
b d
  معادل است باa d b c   

 های آندرصد و کاربرد
 دهد.بین مقدار اولیه، درصدی از مقدار اولیه و مقدار نهایی را نشان می رابطة( معادله درصد: 1

b x a 

   
 
 ( درصد تغییر: برای هر کمیتی مقدار 2
 
 

مقدار 
 اولیه

درصد به 
صورت 

عدد 
اعشاری 

 کسری

مقدار 
 نهایی

 معادل است با  

 نسبت و تناسب
داشته   kمساوی اند، هر گاه برای یک عدد مانند dبه  cو  bبه  a( در حالت کلی، دو نسبت 1

 باشیم:

c kd    و   a kb    ای      a c k
b d
  

kمقادیر متناظر دو کمیت باشند که با هم رابطه معکوس دارند، مقدار  bو  a( اگر 2 a b  
 دو مقدار متناظر از همین کمیت باشند، داریم: dو  cثابت است و اگر 

kc
b


و      

kc
d


kیا        a b c d    

 ( خواص عملیات:3
 در عبارت های زیر، فرض بر آن است که مخرج ها مخالف صفر هستند.

1a a
b b
 

 
a cac
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 0a ca c
b cb
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a b a b
c c c


 
 

a c ac
b d bd
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adb
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aتساوی  c
b d
  معادل است باa d b c   

 های آندرصد و کاربرد
 دهد.بین مقدار اولیه، درصدی از مقدار اولیه و مقدار نهایی را نشان می رابطة( معادله درصد: 1

b x a 

   
 
 ( درصد تغییر: برای هر کمیتی مقدار 2
 
 

مقدار 
 اولیه

درصد به 
صورت 

عدد 
اعشاری 

 کسری

مقدار 
 نهایی

تساوی 

درصد و کاربردهای آن 
1 معادله درصد: رابطة بین مقدار اولیه، درصدی از مقدار اولیه و مقدار نهایی را نشان می دهد.

مقدار اولیه

درصد به صورت عدد 
اعشاري / کسري  

مقدار نهایي

2 درصد تغییر: برای هر کمیتی مقدار

مقداراولیه  ـ مقدار نهایي
مقدار اولیه 

100=
میزان تفاوت در مقدار

مقدار اولیه 
نسبت تغییر =100

 
100

را درصد تغییر آن کمیت می نامند.
درصد تغییر می تواند منفی هم باشد که به معنای کاهش است.

روابط رياضي  
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واحدهای اندازه گیری انگلیسی
1 واحدهای اندازه گیری طول

)mm(میلی متر 25/4=)cm( سانتی متر2/54= )in( اینچ 1
)in( اینچ 12= )ft(فوت 1
≅ )in( اینچ 36=)ft( فوت 3= )yd( یارد 1 )cm( سانتی متر 90
)m( متر 1609/344= )in( اینچ 63360=)ft( فوت 5280= )mil( مایل خشکی 1
≅  مایل دریایی 1 ≅ فوت 6080  )m( متر 1853
≅  مایل دریایی 1 مایل خشکی 1/15

ضریب تبدیلبهبرای تبدیل از
 )با تقریب کمتر از 0/01(

1/61کیلومترمایل
2/54سانتی متراینچ
0/31مترفوت
0/91متریارد 

0/62مایلکیلومتر
0/39اینچسانتی متر

3/28فوتمتر
1/09یاردمتر

2 واحدهای اندازه گیری جرم

≅ )oz( اونس 1 )oz( اونس 0/035 = )g( گرم 1)g( گرم 28 
≅ )oz(  اونس 16 = )lb( پوند 1 450 )g(1 کیلوگرم )kg( ≅ )oz( اونس 35/27 

≅ )T( تن 1  ≅ )lb( پوند 1)lb( پوند 2200 )kg( کیلوگرم 0/45 

3 واحدهای اندازه گیری حجم

)ml( میلی لیتر 5 = )tsp( قاشق چایخوری 1
)ml( میلی لیتر 15 = )tbsp( قاشق سوپ خوری 1
)ml( میلی لیتر 240 = )c( فنجان 1
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توان رسانی و ریشه گیری 
1 قوانین مربوط به توان رسانی

2 اتحادهاي جبري 

   اتحاد مربع دو جمله ای                                  
   اتحاد مزدوج                                                                  

   اتحاد جمله مشترک                                  

3 معادله درجه دوم                                                   

معادله ریشه ندارد 
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مثلثات
1 یکی از حاالت تشابه دو مثلث، تساوی زاویه های آن دو مثلث می باشد.

ABC داریم: 2 رابطه فیثاغورس: در مثلث قائم الزاویة 

3 نسبت های مثلثاتی یک زاویه تند: 

را در نظر بگیرید. بنا به تعریف داریم:  ABC زاویه تند  در مثلث قائم الزاویه

tan

sin

cos

α

α

α

α

=

=

=

BC
AC

BC
AB

AC
AB

tan

sin

cos

α

α

α

α

=

=

=

BC
AC

BC
AB

AC
AB

 α طول ضلع روبه روي زاویه
α طول ضلع مجاور زاویه

α طول ضلع روبه روي زاویه
وتر

 α طول ضلع مجاور زاویه
وتر

و600 و900 : 4 جدول نسبت های مثلثاتی زاویه های 0 و300و450

زاویه
 نسبت مثلثاتی

1

1

∞1

1∞
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5 روابط بین نسبت های مثلثاتی:

الف(                       ب(   

6 محیط و مساحت دایره:

  مساحت دایره

P r

S r

=

=

2

2

π

π P محیط دایره                  )r شعاع(  r

S r

=

=

2

2

π

π

)r شعاع( 

ABC  داریم: 7 در مثلث متساوی ا لساقین 

     

نمودار تابع خاص   

1 نمودار تابع خطی: 

2 نمودار تابع ثابت: 

A1=A2         ⇒         است A نیمساز زاویه AH  
H1=H2=90˚  ⇒        عمود است BC بر AH
BH=HC           ⇒        است BC  منصف ضلع AH }} AH عمود منصف BC است

  tan α =  sin α 
  cos α 

⇒



173

فرمول 

)معادله، رابطه(
کاربرد

فرمول 

)معادله، رابطه(
کاربرد

 
 فرمول 

 فرمول   کاربرد )معادله، رابطه(
 کاربرد )معادله، رابطه(

f it t t   بازه زمانی wg w mg
m

   نیروی وزن 

f ix x x   جابجایی   ss maxf N  بیشینه نیروی
 اصطکاک ایستایی

f i

f i

x x xv
t t t
 

 
 

k سرعت متوسط  kf N  نیروی اصطکاک
 جنبشی

x vt x  0 
رابطه مکان 
زمان حرکت 

 یکنواخت

qI
t





 
شدت جریان 

 الکتریکی متوسط

va
t





VR متوسطشتاب  
I

 قانون اهم 

va a
t


 


 

شتاب لحظه 
ای حرکت با 
 شتاب ثابت

LR
A


 
مقاومت رساناهای 
فلزی در دمای 

 ثابت

v v at 0 
رابطه سرعت 

زمان حرکت با 
 شتاب ثابت

U I Rt 2 
انرژی الکتریکی 

 مصرفی

f iv v
v


 2 

سرعت متوسط 
در حرکت با 
 شتاب ثابت

UP
t

  وP I R و  2

VP
R


2

Pو   VI 
 توان مصرفی

 f iv v a x x  2 2
02 

رابطه مستقل 
از زمان در 

حرکت با شتاب 
 ثابت

eqI I I I  1 2 جریان مقاوتهای  3
 متوالی )سری(

f ix x x at v t    2
0

1
2 

رابطه جابجایی 
در حرکت با 
 شتاب ثابت

eqV V V V  1 2 ولتاژ مقاوتهای  3
 متوالی )سری(

Fa
m

 
قانون دوم 

eqR نیوتن R R R  1 2 3 
مقاومت معادل 

مقاومتهای 
 متوالی)سری(

wgبازه زمانی w mgm= → نیروی وزن=

 
 فرمول 

 فرمول   کاربرد )معادله، رابطه(
 کاربرد )معادله، رابطه(

f it t t   بازه زمانی wg w mg
m

   نیروی وزن 

f ix x x   جابجایی   ss maxf N  بیشینه نیروی
 اصطکاک ایستایی

f i

f i

x x xv
t t t
 

 
 

k سرعت متوسط  kf N  نیروی اصطکاک
 جنبشی

x vt x  0 
رابطه مکان 
زمان حرکت 

 یکنواخت

qI
t





 
شدت جریان 

 الکتریکی متوسط

va
t





VR متوسطشتاب  
I

 قانون اهم 

va a
t


 


 

شتاب لحظه 
ای حرکت با 
 شتاب ثابت

LR
A


 
مقاومت رساناهای 
فلزی در دمای 

 ثابت

v v at 0 
رابطه سرعت 

زمان حرکت با 
 شتاب ثابت

U I Rt 2 
انرژی الکتریکی 

 مصرفی

f iv v
v


 2 

سرعت متوسط 
در حرکت با 
 شتاب ثابت

UP
t

  وP I R و  2

VP
R


2

Pو   VI 
 توان مصرفی

 f iv v a x x  2 2
02 

رابطه مستقل 
از زمان در 

حرکت با شتاب 
 ثابت

eqI I I I  1 2 جریان مقاوتهای  3
 متوالی )سری(

f ix x x at v t    2
0

1
2 

رابطه جابجایی 
در حرکت با 
 شتاب ثابت

eqV V V V  1 2 ولتاژ مقاوتهای  3
 متوالی )سری(

Fa
m

 
قانون دوم 

eqR نیوتن R R R  1 2 3 
مقاومت معادل 

مقاومتهای 
 متوالی)سری(

جابجایی

 
 فرمول 

 فرمول   کاربرد )معادله، رابطه(
 کاربرد )معادله، رابطه(

f it t t   بازه زمانی wg w mg
m

   نیروی وزن 

f ix x x   جابجایی   ss maxf N  بیشینه نیروی
 اصطکاک ایستایی

f i

f i

x x xv
t t t
 

 
 

k سرعت متوسط  kf N  نیروی اصطکاک
 جنبشی

x vt x  0 
رابطه مکان 
زمان حرکت 

 یکنواخت

qI
t





 
شدت جریان 

 الکتریکی متوسط

va
t





VR متوسطشتاب  
I

 قانون اهم 

va a
t


 


 

شتاب لحظه 
ای حرکت با 
 شتاب ثابت

LR
A


 
مقاومت رساناهای 
فلزی در دمای 

 ثابت

v v at 0 
رابطه سرعت 

زمان حرکت با 
 شتاب ثابت

U I Rt 2 
انرژی الکتریکی 

 مصرفی

f iv v
v


 2 

سرعت متوسط 
در حرکت با 
 شتاب ثابت

UP
t

  وP I R و  2

VP
R


2

Pو   VI 
 توان مصرفی

 f iv v a x x  2 2
02 

رابطه مستقل 
از زمان در 

حرکت با شتاب 
 ثابت

eqI I I I  1 2 جریان مقاوتهای  3
 متوالی )سری(

f ix x x at v t    2
0

1
2 

رابطه جابجایی 
در حرکت با 
 شتاب ثابت

eqV V V V  1 2 ولتاژ مقاوتهای  3
 متوالی )سری(

Fa
m

 
قانون دوم 

eqR نیوتن R R R  1 2 3 
مقاومت معادل 

مقاومتهای 
 متوالی)سری(

بیشینه نیروی 
اصطکاک ایستایی

 
 فرمول 

 فرمول   کاربرد )معادله، رابطه(
 کاربرد )معادله، رابطه(

f it t t   بازه زمانی wg w mg
m

   نیروی وزن 

f ix x x   جابجایی   ss maxf N  بیشینه نیروی
 اصطکاک ایستایی

f i

f i

x x xv
t t t
 

 
 

k سرعت متوسط  kf N  نیروی اصطکاک
 جنبشی

x vt x  0 
رابطه مکان 
زمان حرکت 

 یکنواخت

qI
t





 
شدت جریان 

 الکتریکی متوسط

va
t





VR متوسطشتاب  
I

 قانون اهم 

va a
t


 


 

شتاب لحظه 
ای حرکت با 
 شتاب ثابت

LR
A


 
مقاومت رساناهای 
فلزی در دمای 

 ثابت

v v at 0 
رابطه سرعت 

زمان حرکت با 
 شتاب ثابت

U I Rt 2 
انرژی الکتریکی 

 مصرفی

f iv v
v


 2 

سرعت متوسط 
در حرکت با 
 شتاب ثابت

UP
t

  وP I R و  2

VP
R


2

Pو   VI 
 توان مصرفی

 f iv v a x x  2 2
02 

رابطه مستقل 
از زمان در 

حرکت با شتاب 
 ثابت

eqI I I I  1 2 جریان مقاوتهای  3
 متوالی )سری(

f ix x x at v t    2
0

1
2 

رابطه جابجایی 
در حرکت با 
 شتاب ثابت

eqV V V V  1 2 ولتاژ مقاوتهای  3
 متوالی )سری(

Fa
m

 
قانون دوم 

eqR نیوتن R R R  1 2 3 
مقاومت معادل 

مقاومتهای 
 متوالی)سری(

سرعت متوسط

 
 فرمول 

 فرمول   کاربرد )معادله، رابطه(
 کاربرد )معادله، رابطه(

f it t t   بازه زمانی wg w mg
m

   نیروی وزن 

f ix x x   جابجایی   ss maxf N  بیشینه نیروی
 اصطکاک ایستایی

f i

f i

x x xv
t t t
 

 
 

k سرعت متوسط  kf N  نیروی اصطکاک
 جنبشی

x vt x  0 
رابطه مکان 
زمان حرکت 

 یکنواخت

qI
t





 
شدت جریان 

 الکتریکی متوسط

va
t





VR متوسطشتاب  
I

 قانون اهم 

va a
t


 


 

شتاب لحظه 
ای حرکت با 
 شتاب ثابت

LR
A


 
مقاومت رساناهای 
فلزی در دمای 

 ثابت

v v at 0 
رابطه سرعت 

زمان حرکت با 
 شتاب ثابت

U I Rt 2 
انرژی الکتریکی 

 مصرفی

f iv v
v


 2 

سرعت متوسط 
در حرکت با 
 شتاب ثابت

UP
t

  وP I R و  2

VP
R


2

Pو   VI 
 توان مصرفی

 f iv v a x x  2 2
02 

رابطه مستقل 
از زمان در 

حرکت با شتاب 
 ثابت

eqI I I I  1 2 جریان مقاوتهای  3
 متوالی )سری(

f ix x x at v t    2
0

1
2 

رابطه جابجایی 
در حرکت با 
 شتاب ثابت

eqV V V V  1 2 ولتاژ مقاوتهای  3
 متوالی )سری(

Fa
m

 
قانون دوم 

eqR نیوتن R R R  1 2 3 
مقاومت معادل 

مقاومتهای 
 متوالی)سری(

نیروی اصطکاک 
جنبشی

 
 فرمول 

 فرمول   کاربرد )معادله، رابطه(
 کاربرد )معادله، رابطه(

f it t t   بازه زمانی wg w mg
m

   نیروی وزن 

f ix x x   جابجایی   ss maxf N  بیشینه نیروی
 اصطکاک ایستایی

f i

f i

x x xv
t t t
 

 
 

k سرعت متوسط  kf N  نیروی اصطکاک
 جنبشی

x vt x  0 
رابطه مکان 
زمان حرکت 

 یکنواخت

qI
t





 
شدت جریان 

 الکتریکی متوسط

va
t





VR شتاب متوسط 
I

 قانون اهم 

va a
t


 


 

شتاب لحظه 
ای حرکت با 
 شتاب ثابت

LR
A


 
مقاومت رساناهای 
فلزی در دمای 

 ثابت

v v at 0 
رابطه سرعت 

زمان حرکت با 
 شتاب ثابت

U I Rt 2 
انرژی الکتریکی 

 مصرفی

f iv v
v


 2 

سرعت متوسط 
در حرکت با 
 شتاب ثابت

UP
t

  وP I R و  2

VP
R


2

Pو   VI 
 توان مصرفی

 f iv v a x x  2 2
02 

رابطه مستقل 
از زمان در 

حرکت با شتاب 
 ثابت

eqI I I I  1 2 جریان مقاوتهای  3
 متوالی )سری(

f ix x x at v t    2
0

1
2 

رابطه جابجایی 
در حرکت با 
 شتاب ثابت

eqV V V V  1 2 ولتاژ مقاوتهای  3
 متوالی )سری(

Fa
m

 
قانون دوم 

eqR نیوتن R R R  1 2 3 
مقاومت معادل 

مقاومتهای 
 متوالی)سری(

رابطة مکان زمان 
حرکت یکنواخت

 
 فرمول 

 فرمول   کاربرد )معادله، رابطه(
 کاربرد )معادله، رابطه(

f it t t   بازه زمانی wg w mg
m

   نیروی وزن 

f ix x x   جابجایی   ss maxf N  بیشینه نیروی
 اصطکاک ایستایی

f i

f i

x x xv
t t t
 

 
 

k سرعت متوسط  kf N  نیروی اصطکاک
 جنبشی

x vt x  0 
رابطه مکان 
زمان حرکت 

 یکنواخت

qI
t





 
شدت جریان 

 الکتریکی متوسط

va
t





VR متوسطشتاب  
I

 قانون اهم 

va a
t


 


 

شتاب لحظه 
ای حرکت با 
 شتاب ثابت

LR
A


 
مقاومت رساناهای 
فلزی در دمای 

 ثابت

v v at 0 
رابطه سرعت 

زمان حرکت با 
 شتاب ثابت

U I Rt 2 
انرژی الکتریکی 

 مصرفی

f iv v
v


 2 

سرعت متوسط 
در حرکت با 
 شتاب ثابت

UP
t

  وP I R و  2

VP
R


2

Pو   VI 
 توان مصرفی

 f iv v a x x  2 2
02 

رابطه مستقل 
از زمان در 

حرکت با شتاب 
 ثابت

eqI I I I  1 2 جریان مقاوتهای  3
 متوالی )سری(

f ix x x at v t    2
0

1
2 

رابطه جابجایی 
در حرکت با 
 شتاب ثابت

eqV V V V  1 2 ولتاژ مقاوتهای  3
 متوالی )سری(

Fa
m

 
قانون دوم 

eqR نیوتن R R R  1 2 3 
مقاومت معادل 

مقاومتهای 
 متوالی)سری(

شدت جریان الکتریکی 
متوسط

 
 فرمول 

 فرمول   کاربرد )معادله، رابطه(
 کاربرد )معادله، رابطه(

f it t t   بازه زمانی wg w mg
m

   نیروی وزن 

f ix x x   جابجایی   ss maxf N  بیشینه نیروی
 اصطکاک ایستایی

f i

f i

x x xv
t t t
 

 
 

k سرعت متوسط  kf N  نیروی اصطکاک
 جنبشی

x vt x  0 
رابطه مکان 
زمان حرکت 

 یکنواخت

qI
t





 
شدت جریان 

 الکتریکی متوسط

va
t





VR متوسطشتاب  
I

 قانون اهم 

va a
t


 


 

شتاب لحظه 
ای حرکت با 
 شتاب ثابت

LR
A


 
مقاومت رساناهای 
فلزی در دمای 

 ثابت

v v at 0 
رابطه سرعت 

زمان حرکت با 
 شتاب ثابت

U I Rt 2 
انرژی الکتریکی 

 مصرفی

f iv v
v


 2 

سرعت متوسط 
در حرکت با 
 شتاب ثابت

UP
t

  وP I R و  2

VP
R


2

Pو   VI 
 توان مصرفی

 f iv v a x x  2 2
02 

رابطه مستقل 
از زمان در 

حرکت با شتاب 
 ثابت

eqI I I I  1 2 جریان مقاوتهای  3
 متوالی )سری(

f ix x x at v t    2
0

1
2 

رابطه جابجایی 
در حرکت با 
 شتاب ثابت

eqV V V V  1 2 ولتاژ مقاوتهای  3
 متوالی )سری(

Fa
m

 
قانون دوم 

eqR نیوتن R R R  1 2 3 
مقاومت معادل 

مقاومتهای 
 متوالی)سری(

شتاب متوسط

 
 فرمول 

 فرمول   کاربرد )معادله، رابطه(
 کاربرد )معادله، رابطه(

f it t t   بازه زمانی wg w mg
m

   نیروی وزن 

f ix x x   جابجایی   ss maxf N  بیشینه نیروی
 اصطکاک ایستایی

f i

f i

x x xv
t t t
 

 
 

k سرعت متوسط  kf N  نیروی اصطکاک
 جنبشی

x vt x  0 
رابطه مکان 
زمان حرکت 

 یکنواخت

qI
t





 
شدت جریان 

 الکتریکی متوسط

va
t





VR متوسطشتاب  
I

 قانون اهم 

va a
t


 


 

شتاب لحظه 
ای حرکت با 
 شتاب ثابت

LR
A


 
مقاومت رساناهای 
فلزی در دمای 

 ثابت

v v at 0 
رابطه سرعت 

زمان حرکت با 
 شتاب ثابت

U I Rt 2 
انرژی الکتریکی 

 مصرفی

f iv v
v


 2 

سرعت متوسط 
در حرکت با 
 شتاب ثابت

UP
t

  وP I R و  2

VP
R


2

Pو   VI 
 توان مصرفی

 f iv v a x x  2 2
02 

رابطه مستقل 
از زمان در 

حرکت با شتاب 
 ثابت

eqI I I I  1 2 جریان مقاوتهای  3
 متوالی )سری(

f ix x x at v t    2
0

1
2 

رابطه جابجایی 
در حرکت با 
 شتاب ثابت

eqV V V V  1 2 ولتاژ مقاوتهای  3
 متوالی )سری(

Fa
m

 
قانون دوم 

eqR نیوتن R R R  1 2 3 
مقاومت معادل 

مقاومتهای 
 متوالی)سری(

قانون اهم

 
 فرمول 

 فرمول   کاربرد )معادله، رابطه(
 کاربرد )معادله، رابطه(

f it t t   بازه زمانی wg w mg
m

   نیروی وزن 

f ix x x   جابجایی   ss maxf N  بیشینه نیروی
 اصطکاک ایستایی

f i

f i

x x xv
t t t
 

 
 

k سرعت متوسط  kf N  نیروی اصطکاک
 جنبشی

x vt x  0 
رابطه مکان 
زمان حرکت 

 یکنواخت

qI
t





 
شدت جریان 

 الکتریکی متوسط

va
t





VR متوسطشتاب  
I

 قانون اهم 

va a
t


 


 

شتاب لحظه 
ای حرکت با 
 شتاب ثابت

LR
A


 
مقاومت رساناهای 
فلزی در دمای 

 ثابت

v v at 0 
رابطه سرعت 

زمان حرکت با 
 شتاب ثابت

U I Rt 2 
انرژی الکتریکی 

 مصرفی

f iv v
v


 2 

سرعت متوسط 
در حرکت با 
 شتاب ثابت

UP
t

  وP I R و  2

VP
R


2

Pو   VI 
 توان مصرفی

 f iv v a x x  2 2
02 

رابطه مستقل 
از زمان در 

حرکت با شتاب 
 ثابت

eqI I I I  1 2 جریان مقاوتهای  3
 متوالی )سری(

f ix x x at v t    2
0

1
2 

رابطه جابجایی 
در حرکت با 
 شتاب ثابت

eqV V V V  1 2 ولتاژ مقاوتهای  3
 متوالی )سری(

Fa
m

 
قانون دوم 

eqR نیوتن R R R  1 2 3 
مقاومت معادل 

مقاومتهای 
 متوالی)سری(

شتاب لحظه ای 
حرکت با شتاب 

ثابت

 
 فرمول 

 فرمول   کاربرد )معادله، رابطه(
 کاربرد )معادله، رابطه(

f it t t   بازه زمانی wg w mg
m

   نیروی وزن 

f ix x x   جابجایی   ss maxf N  بیشینه نیروی
 اصطکاک ایستایی

f i

f i

x x xv
t t t
 

 
 

k سرعت متوسط  kf N  نیروی اصطکاک
 جنبشی

x vt x  0 
رابطه مکان 
زمان حرکت 

 یکنواخت

qI
t





 
شدت جریان 

 الکتریکی متوسط

va
t





VR متوسطشتاب  
I

 قانون اهم 

va a
t


 


 

شتاب لحظه 
ای حرکت با 
 شتاب ثابت

LR
A


 
مقاومت رساناهای 
فلزی در دمای 

 ثابت

v v at 0 
رابطه سرعت 

زمان حرکت با 
 شتاب ثابت

U I Rt 2 
انرژی الکتریکی 

 مصرفی

f iv v
v


 2 

سرعت متوسط 
در حرکت با 
 شتاب ثابت

UP
t

  وP I R و  2

VP
R


2

Pو   VI 
 توان مصرفی

 f iv v a x x  2 2
02 

رابطه مستقل 
از زمان در 

حرکت با شتاب 
 ثابت

eqI I I I  1 2 جریان مقاوتهای  3
 متوالی )سری(

f ix x x at v t    2
0

1
2 

رابطه جابجایی 
در حرکت با 
 شتاب ثابت

eqV V V V  1 2 ولتاژ مقاوتهای  3
 متوالی )سری(

Fa
m

 
قانون دوم 

eqR نیوتن R R R  1 2 3 
مقاومت معادل 

مقاومتهای 
 متوالی)سری(

مقاومت رساناهای 
فلزی در دمای ثابت

 
 فرمول 

 فرمول   کاربرد )معادله، رابطه(
 کاربرد )معادله، رابطه(

f it t t   بازه زمانی wg w mg
m

   نیروی وزن 

f ix x x   جابجایی   ss maxf N  بیشینه نیروی
 اصطکاک ایستایی

f i

f i

x x xv
t t t
 

 
 

k سرعت متوسط  kf N  نیروی اصطکاک
 جنبشی

x vt x  0 
رابطه مکان 
زمان حرکت 

 یکنواخت

qI
t





 
شدت جریان 

 الکتریکی متوسط

va
t





VR متوسطشتاب  
I

 قانون اهم 

va a
t


 


 

شتاب لحظه 
ای حرکت با 
 شتاب ثابت

LR
A


 
مقاومت رساناهای 
فلزی در دمای 

 ثابت

v v at 0 
رابطه سرعت 

زمان حرکت با 
 شتاب ثابت

U I Rt 2 
انرژی الکتریکی 

 مصرفی

f iv v
v


 2 

سرعت متوسط 
در حرکت با 
 شتاب ثابت

UP
t

  وP I R و  2

VP
R


2

Pو   VI 
 توان مصرفی

 f iv v a x x  2 2
02 

رابطه مستقل 
از زمان در 

حرکت با شتاب 
 ثابت

eqI I I I  1 2 جریان مقاوتهای  3
 متوالی )سری(

f ix x x at v t    2
0

1
2 

رابطه جابجایی 
در حرکت با 
 شتاب ثابت

eqV V V V  1 2 ولتاژ مقاوتهای  3
 متوالی )سری(

Fa
m

 
قانون دوم 

eqR نیوتن R R R  1 2 3 
مقاومت معادل 

مقاومتهای 
 متوالی)سری(

رابطه سرعت 
زمان حرکت با 

شتاب ثابت

 
 فرمول 

 فرمول   کاربرد )معادله، رابطه(
 کاربرد )معادله، رابطه(

f it t t   بازه زمانی wg w mg
m

   نیروی وزن 

f ix x x   جابجایی   ss maxf N  بیشینه نیروی
 اصطکاک ایستایی

f i

f i

x x xv
t t t
 

 
 

k سرعت متوسط  kf N  نیروی اصطکاک
 جنبشی

x vt x  0 
رابطه مکان 
زمان حرکت 

 یکنواخت

qI
t





 
شدت جریان 

 الکتریکی متوسط

va
t





VR متوسطشتاب  
I

 قانون اهم 

va a
t


 


 

شتاب لحظه 
ای حرکت با 
 شتاب ثابت

LR
A


 
مقاومت رساناهای 
فلزی در دمای 

 ثابت

v v at 0 
رابطه سرعت 

زمان حرکت با 
 شتاب ثابت

U I Rt 2 
انرژی الکتریکی 

 مصرفی

f iv v
v


 2 

سرعت متوسط 
در حرکت با 
 شتاب ثابت

UP
t

  وP I R و  2

VP
R


2

Pو   VI 
 توان مصرفی

 f iv v a x x  2 2
02 

رابطه مستقل 
از زمان در 

حرکت با شتاب 
 ثابت

eqI I I I  1 2 جریان مقاوتهای  3
 متوالی )سری(

f ix x x at v t    2
0

1
2 

رابطه جابجایی 
در حرکت با 
 شتاب ثابت

eqV V V V  1 2 ولتاژ مقاوتهای  3
 متوالی )سری(

Fa
m

 
قانون دوم 

eqR نیوتن R R R  1 2 3 
مقاومت معادل 

مقاومتهای 
 متوالی)سری(

انرژی الکتریکی 
مصرفی

 
 فرمول 

 فرمول   کاربرد )معادله، رابطه(
 کاربرد )معادله، رابطه(

f it t t   بازه زمانی wg w mg
m

   نیروی وزن 

f ix x x   جابجایی   ss maxf N  بیشینه نیروی
 اصطکاک ایستایی

f i

f i

x x xv
t t t
 

 
 

k سرعت متوسط  kf N  نیروی اصطکاک
 جنبشی

x vt x  0 
رابطه مکان 
زمان حرکت 

 یکنواخت

qI
t





 
شدت جریان 

 الکتریکی متوسط

va
t





VR متوسطشتاب  
I

 قانون اهم 

va a
t


 


 

شتاب لحظه 
ای حرکت با 
 شتاب ثابت

LR
A


 
مقاومت رساناهای 
فلزی در دمای 

 ثابت

v v at 0 
رابطه سرعت 

زمان حرکت با 
 شتاب ثابت

U I Rt 2 
انرژی الکتریکی 

 مصرفی

f iv v
v


 2 

سرعت متوسط 
در حرکت با 
 شتاب ثابت

UP
t

  وP I R و  2

VP
R


2

Pو   VI 
 توان مصرفی

 f iv v a x x  2 2
02 

رابطه مستقل 
از زمان در 

حرکت با شتاب 
 ثابت

eqI I I I  1 2 جریان مقاوتهای  3
 متوالی )سری(

f ix x x at v t    2
0

1
2 

رابطه جابجایی 
در حرکت با 
 شتاب ثابت

eqV V V V  1 2 ولتاژ مقاوتهای  3
 متوالی )سری(

Fa
m

 
قانون دوم 

eqR نیوتن R R R  1 2 3 
مقاومت معادل 

مقاومتهای 
 متوالی)سری(

سرعت متوسط 
در حرکت با 
شتاب ثابت

 
 فرمول 

 فرمول   کاربرد )معادله، رابطه(
 کاربرد )معادله، رابطه(

f it t t   بازه زمانی wg w mg
m

   نیروی وزن 

f ix x x   جابجایی   ss maxf N  بیشینه نیروی
 اصطکاک ایستایی

f i

f i

x x xv
t t t
 

 
 

k سرعت متوسط  kf N  نیروی اصطکاک
 جنبشی

x vt x  0 
رابطه مکان 
زمان حرکت 

 یکنواخت

qI
t





 
شدت جریان 

 الکتریکی متوسط

va
t





VR متوسطشتاب  
I

 قانون اهم 

va a
t


 


 

شتاب لحظه 
ای حرکت با 
 شتاب ثابت

LR
A


 
مقاومت رساناهای 
فلزی در دمای 

 ثابت

v v at 0 
رابطه سرعت 

زمان حرکت با 
 شتاب ثابت

U I Rt 2 
انرژی الکتریکی 

 مصرفی

f iv v
v


 2 

سرعت متوسط 
در حرکت با 
 شتاب ثابت

UP
t

  وP I R و  2

VP
R


2

Pو   VI 
 توان مصرفی

 f iv v a x x  2 2
02 

رابطه مستقل 
از زمان در 

حرکت با شتاب 
 ثابت

eqI I I I  1 2 جریان مقاوتهای  3
 متوالی )سری(

f ix x x at v t    2
0

1
2 

رابطه جابجایی 
در حرکت با 
 شتاب ثابت

eqV V V V  1 2 ولتاژ مقاوتهای  3
 متوالی )سری(

Fa
m

 
قانون دوم 

eqR نیوتن R R R  1 2 3 
مقاومت معادل 

مقاومتهای 
 متوالی)سری(

توان مصرفی

 
 فرمول 

 فرمول   کاربرد )معادله، رابطه(
 کاربرد )معادله، رابطه(

f it t t   بازه زمانی wg w mg
m

   نیروی وزن 

f ix x x   جابجایی   ss maxf N  بیشینه نیروی
 اصطکاک ایستایی

f i

f i

x x xv
t t t
 

 
 

k سرعت متوسط  kf N  نیروی اصطکاک
 جنبشی

x vt x  0 
رابطه مکان 
زمان حرکت 

 یکنواخت

qI
t





 
شدت جریان 

 الکتریکی متوسط

va
t





VR متوسطشتاب  
I

 قانون اهم 

va a
t


 


 

شتاب لحظه 
ای حرکت با 
 شتاب ثابت

LR
A


 
مقاومت رساناهای 
فلزی در دمای 

 ثابت

v v at 0 
رابطه سرعت 

زمان حرکت با 
 شتاب ثابت

U I Rt 2 
انرژی الکتریکی 

 مصرفی

f iv v
v


 2 

سرعت متوسط 
در حرکت با 
 شتاب ثابت

UP
t

  وP I R و  2

VP
R


2

Pو   VI 
 توان مصرفی

 f iv v a x x  2 2
02 

رابطه مستقل 
از زمان در 

حرکت با شتاب 
 ثابت

eqI I I I  1 2 جریان مقاوتهای  3
 متوالی )سری(

f ix x x at v t    2
0

1
2 

رابطه جابجایی 
در حرکت با 
 شتاب ثابت

eqV V V V  1 2 ولتاژ مقاوتهای  3
 متوالی )سری(

Fa
m

 
قانون دوم 

eqR نیوتن R R R  1 2 3 
مقاومت معادل 

مقاومتهای 
 متوالی)سری(

رابطه مستقل از 
زمان در حرکت 

با شتاب ثابت

 
 فرمول 

 فرمول   کاربرد )معادله، رابطه(
 کاربرد )معادله، رابطه(

f it t t   بازه زمانی wg w mg
m

   نیروی وزن 

f ix x x   جابجایی   ss maxf N  بیشینه نیروی
 اصطکاک ایستایی

f i

f i

x x xv
t t t
 

 
 

k سرعت متوسط  kf N  نیروی اصطکاک
 جنبشی

x vt x  0 
رابطه مکان 
زمان حرکت 

 یکنواخت

qI
t





 
شدت جریان 

 الکتریکی متوسط

va
t





VR متوسطشتاب  
I

 قانون اهم 

va a
t


 


 

شتاب لحظه 
ای حرکت با 
 شتاب ثابت

LR
A


 
مقاومت رساناهای 
فلزی در دمای 

 ثابت

v v at 0 
رابطه سرعت 

زمان حرکت با 
 شتاب ثابت

U I Rt 2 
انرژی الکتریکی 

 مصرفی

f iv v
v


 2 

سرعت متوسط 
در حرکت با 
 شتاب ثابت

UP
t

  وP I R و  2

VP
R


2

Pو   VI 
 توان مصرفی

 f iv v a x x  2 2
02 

رابطه مستقل 
از زمان در 

حرکت با شتاب 
 ثابت

eqI I I I  1 2 جریان مقاوتهای  3
 متوالی )سری(

f ix x x at v t    2
0

1
2 

رابطه جابجایی 
در حرکت با 
 شتاب ثابت

eqV V V V  1 2 ولتاژ مقاوتهای  3
 متوالی )سری(

Fa
m

 
قانون دوم 

eqR نیوتن R R R  1 2 3 
مقاومت معادل 

مقاومتهای 
 متوالی)سری(

جریان مقاومت های  
متوالی )سری(

 
 فرمول 

 فرمول   کاربرد )معادله، رابطه(
 کاربرد )معادله، رابطه(

f it t t   بازه زمانی wg w mg
m

   نیروی وزن 

f ix x x   جابجایی   ss maxf N  بیشینه نیروی
 اصطکاک ایستایی

f i

f i

x x xv
t t t
 

 
 

k سرعت متوسط  kf N  نیروی اصطکاک
 جنبشی

x vt x  0 
رابطه مکان 
زمان حرکت 

 یکنواخت

qI
t





 
شدت جریان 

 الکتریکی متوسط

va
t





VR متوسطشتاب  
I

 قانون اهم 

va a
t


 


 

شتاب لحظه 
ای حرکت با 
 شتاب ثابت

LR
A


 
مقاومت رساناهای 
فلزی در دمای 

 ثابت

v v at 0 
رابطه سرعت 

زمان حرکت با 
 شتاب ثابت

U I Rt 2 
انرژی الکتریکی 

 مصرفی

f iv v
v


 2 

سرعت متوسط 
در حرکت با 
 شتاب ثابت

UP
t

  وP I R و  2

VP
R


2

Pو   VI 
 توان مصرفی

 f iv v a x x  2 2
02 

رابطه مستقل 
از زمان در 

حرکت با شتاب 
 ثابت

eqI I I I  1 2 جریان مقاوتهای  3
 متوالی )سری(

f ix x x at v t    2
0

1
2 

رابطه جابجایی 
در حرکت با 
 شتاب ثابت

eqV V V V  1 2 ولتاژ مقاوتهای  3
 متوالی )سری(

Fa
m

 
قانون دوم 

eqR نیوتن R R R  1 2 3 
مقاومت معادل 

مقاومتهای 
 متوالی)سری(

رابطه جابه جایی 
در حرکت با 
شتاب ثابت

 
 فرمول 

 فرمول   کاربرد )معادله، رابطه(
 کاربرد )معادله، رابطه(

f it t t   بازه زمانی wg w mg
m

   نیروی وزن 

f ix x x   جابجایی   ss maxf N  بیشینه نیروی
 اصطکاک ایستایی

f i

f i

x x xv
t t t
 

 
 

k سرعت متوسط  kf N  نیروی اصطکاک
 جنبشی

x vt x  0 
رابطه مکان 
زمان حرکت 

 یکنواخت

qI
t





 
شدت جریان 

 الکتریکی متوسط

va
t





VR متوسطشتاب  
I

 قانون اهم 

va a
t


 


 

شتاب لحظه 
ای حرکت با 
 شتاب ثابت

LR
A


 
مقاومت رساناهای 
فلزی در دمای 

 ثابت

v v at 0 
رابطه سرعت 

زمان حرکت با 
 شتاب ثابت

U I Rt 2 
انرژی الکتریکی 

 مصرفی

f iv v
v


 2 

سرعت متوسط 
در حرکت با 
 شتاب ثابت

UP
t

  وP I R و  2

VP
R


2

Pو   VI 
 توان مصرفی

 f iv v a x x  2 2
02 

رابطه مستقل 
از زمان در 

حرکت با شتاب 
 ثابت

eqI I I I  1 2 جریان مقاوتهای  3
 متوالی )سری(

f ix x x at v t    2
0

1
2 

رابطه جابجایی 
در حرکت با 
 شتاب ثابت

eqV V V V  1 2 ولتاژ مقاوتهای  3
 متوالی )سری(

Fa
m

 
قانون دوم 

eqR نیوتن R R R  1 2 3 
مقاومت معادل 

مقاومتهای 
 متوالی)سری(

ولتاژ مقاوت های 
متوالی )سری(

 
 فرمول 

 فرمول   کاربرد )معادله، رابطه(
 کاربرد )معادله، رابطه(

f it t t   بازه زمانی wg w mg
m

   نیروی وزن 

f ix x x   جابجایی   ss maxf N  بیشینه نیروی
 اصطکاک ایستایی

f i

f i

x x xv
t t t
 

 
 

k سرعت متوسط  kf N  نیروی اصطکاک
 جنبشی

x vt x  0 
رابطه مکان 
زمان حرکت 

 یکنواخت

qI
t





 
شدت جریان 

 الکتریکی متوسط

va
t





VR شتاب متوسط 
I

 قانون اهم 

va a
t


 


 

شتاب لحظه 
ای حرکت با 
 شتاب ثابت

LR
A


 
مقاومت رساناهای 
فلزی در دمای 

 ثابت

v v at 0 
رابطه سرعت 

زمان حرکت با 
 شتاب ثابت

U I Rt 2 
انرژی الکتریکی 

 مصرفی

f iv v
v


 2 

سرعت متوسط 
در حرکت با 
 شتاب ثابت

UP
t

  وP I R و  2

VP
R


2

Pو   VI 
 توان مصرفی

 f iv v a x x  2 2
02 

رابطه مستقل 
از زمان در 

حرکت با شتاب 
 ثابت

eqI I I I  1 2 جریان مقاوتهای  3
 متوالی )سری(

f ix x x at v t    2
0

1
2 

رابطه جابجایی 
در حرکت با 
 شتاب ثابت

eqV V V V  1 2 ولتاژ مقاوتهای  3
 متوالی )سری(

Fa
m

 
قانون دوم 

eqR نیوتن R R R  1 2 3 
مقاومت معادل 

مقاومتهای 
 متوالی)سری(

قانون دوم نیوتن

 
 فرمول 

 فرمول   کاربرد )معادله، رابطه(
 کاربرد )معادله، رابطه(

f it t t   بازه زمانی wg w mg
m

   نیروی وزن 

f ix x x   جابجایی   ss maxf N  بیشینه نیروی
 اصطکاک ایستایی

f i

f i

x x xv
t t t
 

 
 

k سرعت متوسط  kf N  نیروی اصطکاک
 جنبشی

x vt x  0 
رابطه مکان 
زمان حرکت 

 یکنواخت

qI
t





 
شدت جریان 

 الکتریکی متوسط

va
t





VR متوسطشتاب  
I

 قانون اهم 

va a
t


 


 

شتاب لحظه 
ای حرکت با 
 شتاب ثابت

LR
A


 
مقاومت رساناهای 
فلزی در دمای 

 ثابت

v v at 0 
رابطه سرعت 

زمان حرکت با 
 شتاب ثابت

U I Rt 2 
انرژی الکتریکی 

 مصرفی

f iv v
v


 2 

سرعت متوسط 
در حرکت با 
 شتاب ثابت

UP
t

  وP I R و  2

VP
R


2

Pو   VI 
 توان مصرفی

 f iv v a x x  2 2
02 

رابطه مستقل 
از زمان در 

حرکت با شتاب 
 ثابت

eqI I I I  1 2 جریان مقاوتهای  3
 متوالی )سری(

f ix x x at v t    2
0

1
2 

رابطه جابجایی 
در حرکت با 
 شتاب ثابت

eqV V V V  1 2 ولتاژ مقاوتهای  3
 متوالی )سری(

Fa
m

 
قانون دوم 

eqR نیوتن R R R  1 2 3 
مقاومت معادل 

مقاومتهای 
 متوالی)سری(

مقاومت معادل 
مقاومت های متوالی 

)سری(

روابط فيزيك   
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جریان مقاومت های موازی

ولتاژ مقاومت هاي موازي

مقاومت معادل مقاومت های موازی   

فشار و ارتباط آن با نیروی عمودی و سطح تماس

اختالف فشار دو نقطه شاره ساکن

فشار یک نقطه شاره ساکن

اصل پاسکال

 
m
vρ چگالی=

چگالی نسبی

رابطه دما در مقیاس سلسیوس و مقیاس فارنهایت

رابطه دما در مقیاس سلسیوس و مقیاس کلوین 

رابطه دما در مقیاس فارنهایت و مقیاس کلوین

مقدار گرمای داه شده به یک جسم

تعادل گرمایی

گرمای منتقل شده از طریق رسانش

انبساط خطی

انبساط سطحی

انبساط حجمی

فرمول 

)معادله، رابطه(
کاربرد
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                            جدول تناوبی عنصر ها
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)Kb( و بازها )Ka( ثابت تفکيك اسيدها                       
توجه: در شرایط یکسان )دما و غلظت( هر چه ثابت تفکیک اسید یا بازی بزرگتر باشد، آن اسید 

یا باز قوی تر است.

نام اسید
فرمول 
شیمیایی

ثابت تفکیک 
)Ka(نام اسید

فرمول 
شیمیایی

ثابت 
تفکیک 

)Ka(

پرکلریک اسید

 (bK( و بازها )aKثابت تفکیک اسیدها )
از قوی ب یا بازی بزرگتر باشد، آن اسید یا در شرایط یکسان )دما و غلظت( هر چه ثابت تفکیک اسیدتوجه: 

 تر است.
 
 (bKثابت تفکیک ) فرمول شیمیایی نام باز (aKثابت تفکیک ) فرمول شیمیایی نام اسید

 باز قوی KOH هیدروکسیدپتاسیم  اسید قوی 4HClO پرکلریک اسید
 باز قوی NaOH سدیم هیدروکسید اسید قوی 4SO2H یدسسولفوریک ا

 باز قوی 2Ba(OH) باریم هیدروکسید اسید قوی HI هیدرویدیک اسید

 باز قوی 2Ca(OH) کلسیم هیدروکسید اسید قوی HCl هیدروکلریک اسید

 NH2(3CH) 01-4 × 4/5 دی متیل آمین اسید قوی 3HNO نیتریک اسید
 2NH5H2C 01-4 × 5/4 اتیل آمین H2CO3CCl 01-0 × 2/2 تری کلرواستیک اسید

 2NH9H4C 01-4 × 4 بوتیل آمین 4CrO2H 01-0 × 8/0 کرومیک اسید
 N3(3CH) 01-5 × 3/6 تری متیل آمین 3HIO 01-0 × 7/0 یدیک اسید

 3NH 01-5 × 8/0 آمونیاک 4O2H2C 01-2 × 6/5 اگزالیک اسید
 N5H5C 01-9 × 7/0 پیریدین 3PO3H 01-2 × 5 اسیدفسفرو 

 2NH5H6C 01-01 × 4/7 آنیلین H2CO2CHCl 01-2 × 5/4 دی کلرواستیک اسید
  3SO2H 01-2 × 4/0 سولفورو اسید
 4PO3H 01-3 × 9/6 فسفریک اسید

 H2ClCO2CH 01-3 × 3/0 کلرو استیک اسید

 7O8H6C 01-4 × 4/7 سیتریک اسید

 HF 01-4 × 3/6 هیدروفلوئوریک اسید
 2HNO 01-4 × 6/5 نیترو اسید

 H2CO5H6C 01-5 × 2/6 بنزوئیک اسید

 H2CO3CH 01-5 × 7/0 استیک اسید

 3CO2H 01-7 × 5/4 کربنیک اسید

 S2H 01-8 × 9/8 هیدروسولفوریک اسید

 HClO 01-8 × 4 هیپوکلرو اسید
 3BO3H 01-01 × 4/5 بوریک اسید

 
  

فسفریک اسیداسید قوی

 (bK( و بازها )aKثابت تفکیک اسیدها )
از قوی ب یا بازی بزرگتر باشد، آن اسید یا در شرایط یکسان )دما و غلظت( هر چه ثابت تفکیک اسیدتوجه: 

 تر است.
 
 (bKثابت تفکیک ) فرمول شیمیایی نام باز (aKثابت تفکیک ) فرمول شیمیایی نام اسید

 باز قوی KOH هیدروکسیدپتاسیم  اسید قوی 4HClO پرکلریک اسید
 باز قوی NaOH سدیم هیدروکسید اسید قوی 4SO2H یدسسولفوریک ا

 باز قوی 2Ba(OH) باریم هیدروکسید اسید قوی HI هیدرویدیک اسید

 باز قوی 2Ca(OH) کلسیم هیدروکسید اسید قوی HCl هیدروکلریک اسید

 NH2(3CH) 01-4 × 4/5 دی متیل آمین اسید قوی 3HNO نیتریک اسید
 2NH5H2C 01-4 × 5/4 اتیل آمین H2CO3CCl 01-0 × 2/2 تری کلرواستیک اسید

 2NH9H4C 01-4 × 4 بوتیل آمین 4CrO2H 01-0 × 8/0 کرومیک اسید
 N3(3CH) 01-5 × 3/6 تری متیل آمین 3HIO 01-0 × 7/0 یدیک اسید

 3NH 01-5 × 8/0 آمونیاک 4O2H2C 01-2 × 6/5 اگزالیک اسید
 N5H5C 01-9 × 7/0 پیریدین 3PO3H 01-2 × 5 اسیدفسفرو 

 2NH5H6C 01-01 × 4/7 آنیلین H2CO2CHCl 01-2 × 5/4 دی کلرواستیک اسید
  3SO2H 01-2 × 4/0 سولفورو اسید
 4PO3H 01-3 × 9/6 فسفریک اسید

 H2ClCO2CH 01-3 × 3/0 کلرو استیک اسید

 7O8H6C 01-4 × 4/7 سیتریک اسید

 HF 01-4 × 3/6 هیدروفلوئوریک اسید
 2HNO 01-4 × 6/5 نیترو اسید

 H2CO5H6C 01-5 × 2/6 بنزوئیک اسید

 H2CO3CH 01-5 × 7/0 استیک اسید

 3CO2H 01-7 × 5/4 کربنیک اسید

 S2H 01-8 × 9/8 هیدروسولفوریک اسید

 HClO 01-8 × 4 هیپوکلرو اسید
 3BO3H 01-01 × 4/5 بوریک اسید

 
  

 

 فرمول شیمیایی نام اسید
 ثابت تفکیک

(aK) 
 فرمول شیمیایی نام اسید 

 ثابت تفکیک
(aK) 

/  فسفریک اسید   
 26 9 10 

     /
 31 3 10 

     /
 47 4 10 

     /
 46 3 10 

     /
 45 6 10 

/  تری کلرواستیک اسید
 12 2 10   /

 56 2 10 
  /

 11 8 /  استیک اسید 10
 51 7 10 

  /
 11 7 10   /

 74 5 10 
  /

 15 6 10   /
 88 9 10 

   25 10    84 10 
  /

 24 5 /  بوریک اسید 10
 105 4 10 

  /
 21 4 10     

 
 رمول شیمیاییف بازنام 

 ثابت تفکیک
(bK) 

 رمول شیمیاییف بازنام  
 ثابت تفکیک

(bK) 
  بوتیل آمین    44 10 
     /

 56 3 10 
     /

 51 8 10 
     /

 91 7 10 
/  دی متیل آمین

 45 4 /  آنیلین 10
 107 4 10 

  /
 44 5 10    

 

سولفوریک اسید

 (bK( و بازها )aKثابت تفکیک اسیدها )
از قوی ب یا بازی بزرگتر باشد، آن اسید یا در شرایط یکسان )دما و غلظت( هر چه ثابت تفکیک اسیدتوجه: 

 تر است.
 
 (bKثابت تفکیک ) فرمول شیمیایی نام باز (aKثابت تفکیک ) فرمول شیمیایی نام اسید

 باز قوی KOH هیدروکسیدپتاسیم  اسید قوی 4HClO پرکلریک اسید
 باز قوی NaOH سدیم هیدروکسید اسید قوی 4SO2H یدسسولفوریک ا

 باز قوی 2Ba(OH) باریم هیدروکسید اسید قوی HI هیدرویدیک اسید

 باز قوی 2Ca(OH) کلسیم هیدروکسید اسید قوی HCl هیدروکلریک اسید

 NH2(3CH) 01-4 × 4/5 دی متیل آمین اسید قوی 3HNO نیتریک اسید
 2NH5H2C 01-4 × 5/4 اتیل آمین H2CO3CCl 01-0 × 2/2 تری کلرواستیک اسید

 2NH9H4C 01-4 × 4 بوتیل آمین 4CrO2H 01-0 × 8/0 کرومیک اسید
 N3(3CH) 01-5 × 3/6 تری متیل آمین 3HIO 01-0 × 7/0 یدیک اسید

 3NH 01-5 × 8/0 آمونیاک 4O2H2C 01-2 × 6/5 اگزالیک اسید
 N5H5C 01-9 × 7/0 پیریدین 3PO3H 01-2 × 5 اسیدفسفرو 

 2NH5H6C 01-01 × 4/7 آنیلین H2CO2CHCl 01-2 × 5/4 دی کلرواستیک اسید
  3SO2H 01-2 × 4/0 سولفورو اسید
 4PO3H 01-3 × 9/6 فسفریک اسید

 H2ClCO2CH 01-3 × 3/0 کلرو استیک اسید

 7O8H6C 01-4 × 4/7 سیتریک اسید

 HF 01-4 × 3/6 هیدروفلوئوریک اسید
 2HNO 01-4 × 6/5 نیترو اسید

 H2CO5H6C 01-5 × 2/6 بنزوئیک اسید

 H2CO3CH 01-5 × 7/0 استیک اسید

 3CO2H 01-7 × 5/4 کربنیک اسید

 S2H 01-8 × 9/8 هیدروسولفوریک اسید

 HClO 01-8 × 4 هیپوکلرو اسید
 3BO3H 01-01 × 4/5 بوریک اسید

 
  

کلرو استیک اسیداسید قوی

 (bK( و بازها )aKثابت تفکیک اسیدها )
از قوی ب یا بازی بزرگتر باشد، آن اسید یا در شرایط یکسان )دما و غلظت( هر چه ثابت تفکیک اسیدتوجه: 

 تر است.
 
 (bKثابت تفکیک ) فرمول شیمیایی نام باز (aKثابت تفکیک ) فرمول شیمیایی نام اسید

 باز قوی KOH هیدروکسیدپتاسیم  اسید قوی 4HClO پرکلریک اسید
 باز قوی NaOH سدیم هیدروکسید اسید قوی 4SO2H یدسسولفوریک ا

 باز قوی 2Ba(OH) باریم هیدروکسید اسید قوی HI هیدرویدیک اسید

 باز قوی 2Ca(OH) کلسیم هیدروکسید اسید قوی HCl هیدروکلریک اسید

 NH2(3CH) 01-4 × 4/5 دی متیل آمین اسید قوی 3HNO نیتریک اسید
 2NH5H2C 01-4 × 5/4 اتیل آمین H2CO3CCl 01-0 × 2/2 تری کلرواستیک اسید

 2NH9H4C 01-4 × 4 بوتیل آمین 4CrO2H 01-0 × 8/0 کرومیک اسید
 N3(3CH) 01-5 × 3/6 تری متیل آمین 3HIO 01-0 × 7/0 یدیک اسید

 3NH 01-5 × 8/0 آمونیاک 4O2H2C 01-2 × 6/5 اگزالیک اسید
 N5H5C 01-9 × 7/0 پیریدین 3PO3H 01-2 × 5 اسیدفسفرو 

 2NH5H6C 01-01 × 4/7 آنیلین H2CO2CHCl 01-2 × 5/4 دی کلرواستیک اسید
  3SO2H 01-2 × 4/0 سولفورو اسید
 4PO3H 01-3 × 9/6 فسفریک اسید

 H2ClCO2CH 01-3 × 3/0 کلرو استیک اسید

 7O8H6C 01-4 × 4/7 سیتریک اسید

 HF 01-4 × 3/6 هیدروفلوئوریک اسید
 2HNO 01-4 × 6/5 نیترو اسید

 H2CO5H6C 01-5 × 2/6 بنزوئیک اسید

 H2CO3CH 01-5 × 7/0 استیک اسید

 3CO2H 01-7 × 5/4 کربنیک اسید

 S2H 01-8 × 9/8 هیدروسولفوریک اسید

 HClO 01-8 × 4 هیپوکلرو اسید
 3BO3H 01-01 × 4/5 بوریک اسید

 
  

 

 فرمول شیمیایی نام اسید
 ثابت تفکیک

(aK) 
 فرمول شیمیایی نام اسید 

 ثابت تفکیک
(aK) 

/  فسفریک اسید   
 26 9 10 

     /
 31 3 10 

     /
 47 4 10 

     /
 46 3 10 

     /
 45 6 10 

/  تری کلرواستیک اسید
 12 2 10   /

 56 2 10 
  /

 11 8 /  استیک اسید 10
 51 7 10 

  /
 11 7 10   /

 74 5 10 
  /

 15 6 10   /
 88 9 10 

   25 10    84 10 
  /

 24 5 /  بوریک اسید 10
 105 4 10 

  /
 21 4 10     

 
 رمول شیمیاییف بازنام 

 ثابت تفکیک
(bK) 

 رمول شیمیاییف بازنام  
 ثابت تفکیک

(bK) 
  بوتیل آمین    44 10 
     /

 56 3 10 
     /

 51 8 10 
     /

 91 7 10 
/  دی متیل آمین

 45 4 /  آنیلین 10
 107 4 10 

  /
 44 5 10    

 

هیدرویدیک اسید

 (bK( و بازها )aKثابت تفکیک اسیدها )
از قوی ب یا بازی بزرگتر باشد، آن اسید یا در شرایط یکسان )دما و غلظت( هر چه ثابت تفکیک اسیدتوجه: 

 تر است.
 
 (bKثابت تفکیک ) فرمول شیمیایی نام باز (aKثابت تفکیک ) فرمول شیمیایی نام اسید

 باز قوی KOH هیدروکسیدپتاسیم  اسید قوی 4HClO پرکلریک اسید
 باز قوی NaOH سدیم هیدروکسید اسید قوی 4SO2H یدسسولفوریک ا

 باز قوی 2Ba(OH) باریم هیدروکسید اسید قوی HI هیدرویدیک اسید

 باز قوی 2Ca(OH) کلسیم هیدروکسید اسید قوی HCl هیدروکلریک اسید

 NH2(3CH) 01-4 × 4/5 دی متیل آمین اسید قوی 3HNO نیتریک اسید
 2NH5H2C 01-4 × 5/4 اتیل آمین H2CO3CCl 01-0 × 2/2 تری کلرواستیک اسید

 2NH9H4C 01-4 × 4 بوتیل آمین 4CrO2H 01-0 × 8/0 کرومیک اسید
 N3(3CH) 01-5 × 3/6 تری متیل آمین 3HIO 01-0 × 7/0 یدیک اسید

 3NH 01-5 × 8/0 آمونیاک 4O2H2C 01-2 × 6/5 اگزالیک اسید
 N5H5C 01-9 × 7/0 پیریدین 3PO3H 01-2 × 5 اسیدفسفرو 

 2NH5H6C 01-01 × 4/7 آنیلین H2CO2CHCl 01-2 × 5/4 دی کلرواستیک اسید
  3SO2H 01-2 × 4/0 سولفورو اسید
 4PO3H 01-3 × 9/6 فسفریک اسید

 H2ClCO2CH 01-3 × 3/0 کلرو استیک اسید

 7O8H6C 01-4 × 4/7 سیتریک اسید

 HF 01-4 × 3/6 هیدروفلوئوریک اسید
 2HNO 01-4 × 6/5 نیترو اسید

 H2CO5H6C 01-5 × 2/6 بنزوئیک اسید

 H2CO3CH 01-5 × 7/0 استیک اسید

 3CO2H 01-7 × 5/4 کربنیک اسید

 S2H 01-8 × 9/8 هیدروسولفوریک اسید

 HClO 01-8 × 4 هیپوکلرو اسید
 3BO3H 01-01 × 4/5 بوریک اسید

 
  

سیتریک اسیداسید قوی

 (bK( و بازها )aKثابت تفکیک اسیدها )
از قوی ب یا بازی بزرگتر باشد، آن اسید یا در شرایط یکسان )دما و غلظت( هر چه ثابت تفکیک اسیدتوجه: 

 تر است.
 
 (bKثابت تفکیک ) فرمول شیمیایی نام باز (aKثابت تفکیک ) فرمول شیمیایی نام اسید

 باز قوی KOH هیدروکسیدپتاسیم  اسید قوی 4HClO پرکلریک اسید
 باز قوی NaOH سدیم هیدروکسید اسید قوی 4SO2H یدسسولفوریک ا

 باز قوی 2Ba(OH) باریم هیدروکسید اسید قوی HI هیدرویدیک اسید

 باز قوی 2Ca(OH) کلسیم هیدروکسید اسید قوی HCl هیدروکلریک اسید

 NH2(3CH) 01-4 × 4/5 دی متیل آمین اسید قوی 3HNO نیتریک اسید
 2NH5H2C 01-4 × 5/4 اتیل آمین H2CO3CCl 01-0 × 2/2 تری کلرواستیک اسید

 2NH9H4C 01-4 × 4 بوتیل آمین 4CrO2H 01-0 × 8/0 کرومیک اسید
 N3(3CH) 01-5 × 3/6 تری متیل آمین 3HIO 01-0 × 7/0 یدیک اسید

 3NH 01-5 × 8/0 آمونیاک 4O2H2C 01-2 × 6/5 اگزالیک اسید
 N5H5C 01-9 × 7/0 پیریدین 3PO3H 01-2 × 5 اسیدفسفرو 

 2NH5H6C 01-01 × 4/7 آنیلین H2CO2CHCl 01-2 × 5/4 دی کلرواستیک اسید
  3SO2H 01-2 × 4/0 سولفورو اسید
 4PO3H 01-3 × 9/6 فسفریک اسید

 H2ClCO2CH 01-3 × 3/0 کلرو استیک اسید

 7O8H6C 01-4 × 4/7 سیتریک اسید

 HF 01-4 × 3/6 هیدروفلوئوریک اسید
 2HNO 01-4 × 6/5 نیترو اسید

 H2CO5H6C 01-5 × 2/6 بنزوئیک اسید

 H2CO3CH 01-5 × 7/0 استیک اسید

 3CO2H 01-7 × 5/4 کربنیک اسید

 S2H 01-8 × 9/8 هیدروسولفوریک اسید

 HClO 01-8 × 4 هیپوکلرو اسید
 3BO3H 01-01 × 4/5 بوریک اسید

 
  

 

 فرمول شیمیایی نام اسید
 ثابت تفکیک

(aK) 
 فرمول شیمیایی نام اسید 

 ثابت تفکیک
(aK) 

/  فسفریک اسید   
 26 9 10 

     /
 31 3 10 

     /
 47 4 10 

     /
 46 3 10 

     /
 45 6 10 

/  تری کلرواستیک اسید
 12 2 10   /

 56 2 10 
  /

 11 8 /  استیک اسید 10
 51 7 10 

  /
 11 7 10   /

 74 5 10 
  /

 15 6 10   /
 88 9 10 

   25 10    84 10 
  /

 24 5 /  بوریک اسید 10
 105 4 10 

  /
 21 4 10     

 
 رمول شیمیاییف بازنام 

 ثابت تفکیک
(bK) 

 رمول شیمیاییف بازنام  
 ثابت تفکیک

(bK) 
  بوتیل آمین    44 10 
     /

 56 3 10 
     /

 51 8 10 
     /

 91 7 10 
/  دی متیل آمین

 45 4 /  آنیلین 10
 107 4 10 

  /
 44 5 10    

 

هیدروکلریک اسید

 (bK( و بازها )aKثابت تفکیک اسیدها )
از قوی ب یا بازی بزرگتر باشد، آن اسید یا در شرایط یکسان )دما و غلظت( هر چه ثابت تفکیک اسیدتوجه: 

 تر است.
 
 (bKثابت تفکیک ) فرمول شیمیایی نام باز (aKثابت تفکیک ) فرمول شیمیایی نام اسید

 باز قوی KOH هیدروکسیدپتاسیم  اسید قوی 4HClO پرکلریک اسید
 باز قوی NaOH سدیم هیدروکسید اسید قوی 4SO2H یدسسولفوریک ا

 باز قوی 2Ba(OH) باریم هیدروکسید اسید قوی HI هیدرویدیک اسید

 باز قوی 2Ca(OH) کلسیم هیدروکسید اسید قوی HCl هیدروکلریک اسید

 NH2(3CH) 01-4 × 4/5 دی متیل آمین اسید قوی 3HNO نیتریک اسید
 2NH5H2C 01-4 × 5/4 اتیل آمین H2CO3CCl 01-0 × 2/2 تری کلرواستیک اسید

 2NH9H4C 01-4 × 4 بوتیل آمین 4CrO2H 01-0 × 8/0 کرومیک اسید
 N3(3CH) 01-5 × 3/6 تری متیل آمین 3HIO 01-0 × 7/0 یدیک اسید

 3NH 01-5 × 8/0 آمونیاک 4O2H2C 01-2 × 6/5 اگزالیک اسید
 N5H5C 01-9 × 7/0 پیریدین 3PO3H 01-2 × 5 اسیدفسفرو 

 2NH5H6C 01-01 × 4/7 آنیلین H2CO2CHCl 01-2 × 5/4 دی کلرواستیک اسید
  3SO2H 01-2 × 4/0 سولفورو اسید
 4PO3H 01-3 × 9/6 فسفریک اسید

 H2ClCO2CH 01-3 × 3/0 کلرو استیک اسید

 7O8H6C 01-4 × 4/7 سیتریک اسید

 HF 01-4 × 3/6 هیدروفلوئوریک اسید
 2HNO 01-4 × 6/5 نیترو اسید

 H2CO5H6C 01-5 × 2/6 بنزوئیک اسید

 H2CO3CH 01-5 × 7/0 استیک اسید

 3CO2H 01-7 × 5/4 کربنیک اسید

 S2H 01-8 × 9/8 هیدروسولفوریک اسید

 HClO 01-8 × 4 هیپوکلرو اسید
 3BO3H 01-01 × 4/5 بوریک اسید

 
  

هیدروفلوئوریک اسیداسید قوی

 (bK( و بازها )aKثابت تفکیک اسیدها )
از قوی ب یا بازی بزرگتر باشد، آن اسید یا در شرایط یکسان )دما و غلظت( هر چه ثابت تفکیک اسیدتوجه: 

 تر است.
 
 (bKثابت تفکیک ) فرمول شیمیایی نام باز (aKثابت تفکیک ) فرمول شیمیایی نام اسید

 باز قوی KOH هیدروکسیدپتاسیم  اسید قوی 4HClO پرکلریک اسید
 باز قوی NaOH سدیم هیدروکسید اسید قوی 4SO2H یدسسولفوریک ا

 باز قوی 2Ba(OH) باریم هیدروکسید اسید قوی HI هیدرویدیک اسید

 باز قوی 2Ca(OH) کلسیم هیدروکسید اسید قوی HCl هیدروکلریک اسید

 NH2(3CH) 01-4 × 4/5 دی متیل آمین اسید قوی 3HNO نیتریک اسید
 2NH5H2C 01-4 × 5/4 اتیل آمین H2CO3CCl 01-0 × 2/2 تری کلرواستیک اسید

 2NH9H4C 01-4 × 4 بوتیل آمین 4CrO2H 01-0 × 8/0 کرومیک اسید
 N3(3CH) 01-5 × 3/6 تری متیل آمین 3HIO 01-0 × 7/0 یدیک اسید

 3NH 01-5 × 8/0 آمونیاک 4O2H2C 01-2 × 6/5 اگزالیک اسید
 N5H5C 01-9 × 7/0 پیریدین 3PO3H 01-2 × 5 اسیدفسفرو 

 2NH5H6C 01-01 × 4/7 آنیلین H2CO2CHCl 01-2 × 5/4 دی کلرواستیک اسید
  3SO2H 01-2 × 4/0 سولفورو اسید
 4PO3H 01-3 × 9/6 فسفریک اسید

 H2ClCO2CH 01-3 × 3/0 کلرو استیک اسید

 7O8H6C 01-4 × 4/7 سیتریک اسید

 HF 01-4 × 3/6 هیدروفلوئوریک اسید
 2HNO 01-4 × 6/5 نیترو اسید

 H2CO5H6C 01-5 × 2/6 بنزوئیک اسید

 H2CO3CH 01-5 × 7/0 استیک اسید

 3CO2H 01-7 × 5/4 کربنیک اسید

 S2H 01-8 × 9/8 هیدروسولفوریک اسید

 HClO 01-8 × 4 هیپوکلرو اسید
 3BO3H 01-01 × 4/5 بوریک اسید

 
  

 

 فرمول شیمیایی نام اسید
 ثابت تفکیک

(aK) 
 فرمول شیمیایی نام اسید 

 ثابت تفکیک
(aK) 

/  فسفریک اسید   
 26 9 10 

     /
 31 3 10 

     /
 47 4 10 

     /
 46 3 10 

     /
 45 6 10 

/  تری کلرواستیک اسید
 12 2 10   /

 56 2 10 
  /

 11 8 /  استیک اسید 10
 51 7 10 

  /
 11 7 10   /

 74 5 10 
  /

 15 6 10   /
 88 9 10 

   25 10    84 10 
  /

 24 5 /  بوریک اسید 10
 105 4 10 

  /
 21 4 10     

 
 رمول شیمیاییف بازنام 

 ثابت تفکیک
(bK) 

 رمول شیمیاییف بازنام  
 ثابت تفکیک

(bK) 
  بوتیل آمین    44 10 
     /

 56 3 10 
     /

 51 8 10 
     /

 91 7 10 
/  دی متیل آمین

 45 4 /  آنیلین 10
 107 4 10 

  /
 44 5 10    

 

نیتریک اسید

 (bK( و بازها )aKثابت تفکیک اسیدها )
از قوی ب یا بازی بزرگتر باشد، آن اسید یا در شرایط یکسان )دما و غلظت( هر چه ثابت تفکیک اسیدتوجه: 

 تر است.
 
 (bKثابت تفکیک ) فرمول شیمیایی نام باز (aKثابت تفکیک ) فرمول شیمیایی نام اسید

 باز قوی KOH هیدروکسیدپتاسیم  اسید قوی 4HClO پرکلریک اسید
 باز قوی NaOH سدیم هیدروکسید اسید قوی 4SO2H یدسسولفوریک ا

 باز قوی 2Ba(OH) باریم هیدروکسید اسید قوی HI هیدرویدیک اسید

 باز قوی 2Ca(OH) کلسیم هیدروکسید اسید قوی HCl هیدروکلریک اسید

 NH2(3CH) 01-4 × 4/5 دی متیل آمین اسید قوی 3HNO نیتریک اسید
 2NH5H2C 01-4 × 5/4 اتیل آمین H2CO3CCl 01-0 × 2/2 تری کلرواستیک اسید

 2NH9H4C 01-4 × 4 بوتیل آمین 4CrO2H 01-0 × 8/0 کرومیک اسید
 N3(3CH) 01-5 × 3/6 تری متیل آمین 3HIO 01-0 × 7/0 یدیک اسید

 3NH 01-5 × 8/0 آمونیاک 4O2H2C 01-2 × 6/5 اگزالیک اسید
 N5H5C 01-9 × 7/0 پیریدین 3PO3H 01-2 × 5 اسیدفسفرو 

 2NH5H6C 01-01 × 4/7 آنیلین H2CO2CHCl 01-2 × 5/4 دی کلرواستیک اسید
  3SO2H 01-2 × 4/0 سولفورو اسید
 4PO3H 01-3 × 9/6 فسفریک اسید

 H2ClCO2CH 01-3 × 3/0 کلرو استیک اسید

 7O8H6C 01-4 × 4/7 سیتریک اسید

 HF 01-4 × 3/6 هیدروفلوئوریک اسید
 2HNO 01-4 × 6/5 نیترو اسید

 H2CO5H6C 01-5 × 2/6 بنزوئیک اسید

 H2CO3CH 01-5 × 7/0 استیک اسید

 3CO2H 01-7 × 5/4 کربنیک اسید

 S2H 01-8 × 9/8 هیدروسولفوریک اسید

 HClO 01-8 × 4 هیپوکلرو اسید
 3BO3H 01-01 × 4/5 بوریک اسید

 
  

نیترو اسیداسید قوی

 (bK( و بازها )aKثابت تفکیک اسیدها )
از قوی ب یا بازی بزرگتر باشد، آن اسید یا در شرایط یکسان )دما و غلظت( هر چه ثابت تفکیک اسیدتوجه: 

 تر است.
 
 (bKثابت تفکیک ) فرمول شیمیایی نام باز (aKثابت تفکیک ) فرمول شیمیایی نام اسید

 باز قوی KOH هیدروکسیدپتاسیم  اسید قوی 4HClO پرکلریک اسید
 باز قوی NaOH سدیم هیدروکسید اسید قوی 4SO2H یدسسولفوریک ا

 باز قوی 2Ba(OH) باریم هیدروکسید اسید قوی HI هیدرویدیک اسید

 باز قوی 2Ca(OH) کلسیم هیدروکسید اسید قوی HCl هیدروکلریک اسید

 NH2(3CH) 01-4 × 4/5 دی متیل آمین اسید قوی 3HNO نیتریک اسید
 2NH5H2C 01-4 × 5/4 اتیل آمین H2CO3CCl 01-0 × 2/2 تری کلرواستیک اسید

 2NH9H4C 01-4 × 4 بوتیل آمین 4CrO2H 01-0 × 8/0 کرومیک اسید
 N3(3CH) 01-5 × 3/6 تری متیل آمین 3HIO 01-0 × 7/0 یدیک اسید

 3NH 01-5 × 8/0 آمونیاک 4O2H2C 01-2 × 6/5 اگزالیک اسید
 N5H5C 01-9 × 7/0 پیریدین 3PO3H 01-2 × 5 اسیدفسفرو 

 2NH5H6C 01-01 × 4/7 آنیلین H2CO2CHCl 01-2 × 5/4 دی کلرواستیک اسید
  3SO2H 01-2 × 4/0 سولفورو اسید
 4PO3H 01-3 × 9/6 فسفریک اسید

 H2ClCO2CH 01-3 × 3/0 کلرو استیک اسید

 7O8H6C 01-4 × 4/7 سیتریک اسید

 HF 01-4 × 3/6 هیدروفلوئوریک اسید
 2HNO 01-4 × 6/5 نیترو اسید

 H2CO5H6C 01-5 × 2/6 بنزوئیک اسید

 H2CO3CH 01-5 × 7/0 استیک اسید

 3CO2H 01-7 × 5/4 کربنیک اسید

 S2H 01-8 × 9/8 هیدروسولفوریک اسید

 HClO 01-8 × 4 هیپوکلرو اسید
 3BO3H 01-01 × 4/5 بوریک اسید

 
  

 

 فرمول شیمیایی نام اسید
 ثابت تفکیک

(aK) 
 فرمول شیمیایی نام اسید 

 ثابت تفکیک
(aK) 

/  فسفریک اسید   
 26 9 10 

     /
 31 3 10 

     /
 47 4 10 

     /
 46 3 10 

     /
 45 6 10 

/  تری کلرواستیک اسید
 12 2 10   /

 56 2 10 
  /

 11 8 /  استیک اسید 10
 51 7 10 

  /
 11 7 10   /

 74 5 10 
  /

 15 6 10   /
 88 9 10 

   25 10    84 10 
  /

 24 5 /  بوریک اسید 10
 105 4 10 

  /
 21 4 10     

 
 رمول شیمیاییف بازنام 

 ثابت تفکیک
(bK) 

 رمول شیمیاییف بازنام  
 ثابت تفکیک

(bK) 
  بوتیل آمین    44 10 
     /

 56 3 10 
     /

 51 8 10 
     /

 91 7 10 
/  دی متیل آمین

 45 4 /  آنیلین 10
 107 4 10 

  /
 44 5 10    

 

تری کلرواستیک اسید

 (bK( و بازها )aKثابت تفکیک اسیدها )
از قوی ب یا بازی بزرگتر باشد، آن اسید یا در شرایط یکسان )دما و غلظت( هر چه ثابت تفکیک اسیدتوجه: 

 تر است.
 
 (bKثابت تفکیک ) فرمول شیمیایی نام باز (aKثابت تفکیک ) فرمول شیمیایی نام اسید

 باز قوی KOH هیدروکسیدپتاسیم  اسید قوی 4HClO پرکلریک اسید
 باز قوی NaOH سدیم هیدروکسید اسید قوی 4SO2H یدسسولفوریک ا

 باز قوی 2Ba(OH) باریم هیدروکسید اسید قوی HI هیدرویدیک اسید

 باز قوی 2Ca(OH) کلسیم هیدروکسید اسید قوی HCl هیدروکلریک اسید

 NH2(3CH) 01-4 × 4/5 دی متیل آمین اسید قوی 3HNO نیتریک اسید
 2NH5H2C 01-4 × 5/4 اتیل آمین H2CO3CCl 01-0 × 2/2 تری کلرواستیک اسید

 2NH9H4C 01-4 × 4 بوتیل آمین 4CrO2H 01-0 × 8/0 کرومیک اسید
 N3(3CH) 01-5 × 3/6 تری متیل آمین 3HIO 01-0 × 7/0 یدیک اسید

 3NH 01-5 × 8/0 آمونیاک 4O2H2C 01-2 × 6/5 اگزالیک اسید
 N5H5C 01-9 × 7/0 پیریدین 3PO3H 01-2 × 5 اسیدفسفرو 

 2NH5H6C 01-01 × 4/7 آنیلین H2CO2CHCl 01-2 × 5/4 دی کلرواستیک اسید
  3SO2H 01-2 × 4/0 سولفورو اسید
 4PO3H 01-3 × 9/6 فسفریک اسید

 H2ClCO2CH 01-3 × 3/0 کلرو استیک اسید

 7O8H6C 01-4 × 4/7 سیتریک اسید

 HF 01-4 × 3/6 هیدروفلوئوریک اسید
 2HNO 01-4 × 6/5 نیترو اسید

 H2CO5H6C 01-5 × 2/6 بنزوئیک اسید

 H2CO3CH 01-5 × 7/0 استیک اسید

 3CO2H 01-7 × 5/4 کربنیک اسید

 S2H 01-8 × 9/8 هیدروسولفوریک اسید

 HClO 01-8 × 4 هیپوکلرو اسید
 3BO3H 01-01 × 4/5 بوریک اسید

 
  

 

 فرمول شیمیایی نام اسید
 ثابت تفکیک

(aK) 
 فرمول شیمیایی نام اسید 

 ثابت تفکیک
(aK) 

/  فسفریک اسید   
 26 9 10 

     /
 31 3 10 

     /
 47 4 10 

     /
 46 3 10 

     /
 45 6 10 

/  تری کلرواستیک اسید
 12 2 10   /

 56 2 10 
  /

 11 8 /  استیک اسید 10
 51 7 10 

  /
 11 7 10   /

 74 5 10 
  /

 15 6 10   /
 88 9 10 

   25 10    84 10 
  /

 24 5 /  بوریک اسید 10
 105 4 10 

  /
 21 4 10     

 
 رمول شیمیاییف بازنام 

 ثابت تفکیک
(bK) 

 رمول شیمیاییف بازنام  
 ثابت تفکیک

(bK) 
  بوتیل آمین    44 10 
     /

 56 3 10 
     /

 51 8 10 
     /

 91 7 10 
/  دی متیل آمین

 45 4 /  آنیلین 10
 107 4 10 

  /
 44 5 10    

 

بنزوئیک اسید

 (bK( و بازها )aKثابت تفکیک اسیدها )
از قوی ب یا بازی بزرگتر باشد، آن اسید یا در شرایط یکسان )دما و غلظت( هر چه ثابت تفکیک اسیدتوجه: 

 تر است.
 
 (bKثابت تفکیک ) فرمول شیمیایی نام باز (aKثابت تفکیک ) فرمول شیمیایی نام اسید

 باز قوی KOH هیدروکسیدپتاسیم  اسید قوی 4HClO پرکلریک اسید
 باز قوی NaOH سدیم هیدروکسید اسید قوی 4SO2H یدسسولفوریک ا

 باز قوی 2Ba(OH) باریم هیدروکسید اسید قوی HI هیدرویدیک اسید

 باز قوی 2Ca(OH) کلسیم هیدروکسید اسید قوی HCl هیدروکلریک اسید

 NH2(3CH) 01-4 × 4/5 دی متیل آمین اسید قوی 3HNO نیتریک اسید
 2NH5H2C 01-4 × 5/4 اتیل آمین H2CO3CCl 01-0 × 2/2 تری کلرواستیک اسید

 2NH9H4C 01-4 × 4 بوتیل آمین 4CrO2H 01-0 × 8/0 کرومیک اسید
 N3(3CH) 01-5 × 3/6 تری متیل آمین 3HIO 01-0 × 7/0 یدیک اسید

 3NH 01-5 × 8/0 آمونیاک 4O2H2C 01-2 × 6/5 اگزالیک اسید
 N5H5C 01-9 × 7/0 پیریدین 3PO3H 01-2 × 5 اسیدفسفرو 

 2NH5H6C 01-01 × 4/7 آنیلین H2CO2CHCl 01-2 × 5/4 دی کلرواستیک اسید
  3SO2H 01-2 × 4/0 سولفورو اسید
 4PO3H 01-3 × 9/6 فسفریک اسید

 H2ClCO2CH 01-3 × 3/0 کلرو استیک اسید

 7O8H6C 01-4 × 4/7 سیتریک اسید

 HF 01-4 × 3/6 هیدروفلوئوریک اسید
 2HNO 01-4 × 6/5 نیترو اسید

 H2CO5H6C 01-5 × 2/6 بنزوئیک اسید

 H2CO3CH 01-5 × 7/0 استیک اسید

 3CO2H 01-7 × 5/4 کربنیک اسید

 S2H 01-8 × 9/8 هیدروسولفوریک اسید

 HClO 01-8 × 4 هیپوکلرو اسید
 3BO3H 01-01 × 4/5 بوریک اسید

 
  

 

 فرمول شیمیایی نام اسید
 ثابت تفکیک

(aK) 
 فرمول شیمیایی نام اسید 

 ثابت تفکیک
(aK) 

/  فسفریک اسید   
 26 9 10 

     /
 31 3 10 

     /
 47 4 10 

     /
 46 3 10 

     /
 45 6 10 

/  تری کلرواستیک اسید
 12 2 10   /

 56 2 10 
  /

 11 8 /  استیک اسید 10
 51 7 10 

  /
 11 7 10   /

 74 5 10 
  /

 15 6 10   /
 88 9 10 

   25 10    84 10 
  /

 24 5 /  بوریک اسید 10
 105 4 10 

  /
 21 4 10     

 
 رمول شیمیاییف بازنام 

 ثابت تفکیک
(bK) 

 رمول شیمیاییف بازنام  
 ثابت تفکیک

(bK) 
  بوتیل آمین    44 10 
     /

 56 3 10 
     /

 51 8 10 
     /

 91 7 10 
/  دی متیل آمین

 45 4 /  آنیلین 10
 107 4 10 

  /
 44 5 10    

 

کرومیک اسید

 (bK( و بازها )aKثابت تفکیک اسیدها )
از قوی ب یا بازی بزرگتر باشد، آن اسید یا در شرایط یکسان )دما و غلظت( هر چه ثابت تفکیک اسیدتوجه: 

 تر است.
 
 (bKثابت تفکیک ) فرمول شیمیایی نام باز (aKثابت تفکیک ) فرمول شیمیایی نام اسید

 باز قوی KOH هیدروکسیدپتاسیم  اسید قوی 4HClO پرکلریک اسید
 باز قوی NaOH سدیم هیدروکسید اسید قوی 4SO2H یدسسولفوریک ا

 باز قوی 2Ba(OH) باریم هیدروکسید اسید قوی HI هیدرویدیک اسید

 باز قوی 2Ca(OH) کلسیم هیدروکسید اسید قوی HCl هیدروکلریک اسید

 NH2(3CH) 01-4 × 4/5 دی متیل آمین اسید قوی 3HNO نیتریک اسید
 2NH5H2C 01-4 × 5/4 اتیل آمین H2CO3CCl 01-0 × 2/2 تری کلرواستیک اسید

 2NH9H4C 01-4 × 4 بوتیل آمین 4CrO2H 01-0 × 8/0 کرومیک اسید
 N3(3CH) 01-5 × 3/6 تری متیل آمین 3HIO 01-0 × 7/0 یدیک اسید

 3NH 01-5 × 8/0 آمونیاک 4O2H2C 01-2 × 6/5 اگزالیک اسید
 N5H5C 01-9 × 7/0 پیریدین 3PO3H 01-2 × 5 اسیدفسفرو 

 2NH5H6C 01-01 × 4/7 آنیلین H2CO2CHCl 01-2 × 5/4 دی کلرواستیک اسید
  3SO2H 01-2 × 4/0 سولفورو اسید
 4PO3H 01-3 × 9/6 فسفریک اسید

 H2ClCO2CH 01-3 × 3/0 کلرو استیک اسید

 7O8H6C 01-4 × 4/7 سیتریک اسید

 HF 01-4 × 3/6 هیدروفلوئوریک اسید
 2HNO 01-4 × 6/5 نیترو اسید

 H2CO5H6C 01-5 × 2/6 بنزوئیک اسید

 H2CO3CH 01-5 × 7/0 استیک اسید

 3CO2H 01-7 × 5/4 کربنیک اسید

 S2H 01-8 × 9/8 هیدروسولفوریک اسید

 HClO 01-8 × 4 هیپوکلرو اسید
 3BO3H 01-01 × 4/5 بوریک اسید

 
  

 

 فرمول شیمیایی نام اسید
 ثابت تفکیک

(aK) 
 فرمول شیمیایی نام اسید 

 ثابت تفکیک
(aK) 

/  فسفریک اسید   
 26 9 10 

     /
 31 3 10 

     /
 47 4 10 

     /
 46 3 10 

     /
 45 6 10 

/  تری کلرواستیک اسید
 12 2 10   /

 56 2 10 
  /

 11 8 /  استیک اسید 10
 51 7 10 

  /
 11 7 10   /

 74 5 10 
  /

 15 6 10   /
 88 9 10 

   25 10    84 10 
  /

 24 5 /  بوریک اسید 10
 105 4 10 

  /
 21 4 10     

 
 رمول شیمیاییف بازنام 

 ثابت تفکیک
(bK) 

 رمول شیمیاییف بازنام  
 ثابت تفکیک

(bK) 
  بوتیل آمین    44 10 
     /

 56 3 10 
     /

 51 8 10 
     /

 91 7 10 
/  دی متیل آمین

 45 4 /  آنیلین 10
 107 4 10 

  /
 44 5 10    

 

استیک اسید

 (bK( و بازها )aKثابت تفکیک اسیدها )
از قوی ب یا بازی بزرگتر باشد، آن اسید یا در شرایط یکسان )دما و غلظت( هر چه ثابت تفکیک اسیدتوجه: 

 تر است.
 
 (bKثابت تفکیک ) فرمول شیمیایی نام باز (aKثابت تفکیک ) فرمول شیمیایی نام اسید

 باز قوی KOH هیدروکسیدپتاسیم  اسید قوی 4HClO پرکلریک اسید
 باز قوی NaOH سدیم هیدروکسید اسید قوی 4SO2H یدسسولفوریک ا

 باز قوی 2Ba(OH) باریم هیدروکسید اسید قوی HI هیدرویدیک اسید

 باز قوی 2Ca(OH) کلسیم هیدروکسید اسید قوی HCl هیدروکلریک اسید

 NH2(3CH) 01-4 × 4/5 دی متیل آمین اسید قوی 3HNO نیتریک اسید
 2NH5H2C 01-4 × 5/4 اتیل آمین H2CO3CCl 01-0 × 2/2 تری کلرواستیک اسید

 2NH9H4C 01-4 × 4 بوتیل آمین 4CrO2H 01-0 × 8/0 کرومیک اسید
 N3(3CH) 01-5 × 3/6 تری متیل آمین 3HIO 01-0 × 7/0 یدیک اسید

 3NH 01-5 × 8/0 آمونیاک 4O2H2C 01-2 × 6/5 اگزالیک اسید
 N5H5C 01-9 × 7/0 پیریدین 3PO3H 01-2 × 5 اسیدفسفرو 

 2NH5H6C 01-01 × 4/7 آنیلین H2CO2CHCl 01-2 × 5/4 دی کلرواستیک اسید
  3SO2H 01-2 × 4/0 سولفورو اسید
 4PO3H 01-3 × 9/6 فسفریک اسید

 H2ClCO2CH 01-3 × 3/0 کلرو استیک اسید

 7O8H6C 01-4 × 4/7 سیتریک اسید

 HF 01-4 × 3/6 هیدروفلوئوریک اسید
 2HNO 01-4 × 6/5 نیترو اسید

 H2CO5H6C 01-5 × 2/6 بنزوئیک اسید

 H2CO3CH 01-5 × 7/0 استیک اسید

 3CO2H 01-7 × 5/4 کربنیک اسید

 S2H 01-8 × 9/8 هیدروسولفوریک اسید

 HClO 01-8 × 4 هیپوکلرو اسید
 3BO3H 01-01 × 4/5 بوریک اسید

 
  

 

 فرمول شیمیایی نام اسید
 ثابت تفکیک

(aK) 
 فرمول شیمیایی نام اسید 

 ثابت تفکیک
(aK) 

/  فسفریک اسید   
 26 9 10 

     /
 31 3 10 

     /
 47 4 10 

     /
 46 3 10 

     /
 45 6 10 

/  تری کلرواستیک اسید
 12 2 10   /

 56 2 10 
  /

 11 8 /  استیک اسید 10
 51 7 10 

  /
 11 7 10   /

 74 5 10 
  /

 15 6 10   /
 88 9 10 

   25 10    84 10 
  /

 24 5 /  بوریک اسید 10
 105 4 10 

  /
 21 4 10     

 
 رمول شیمیاییف بازنام 

 ثابت تفکیک
(bK) 

 رمول شیمیاییف بازنام  
 ثابت تفکیک

(bK) 
  بوتیل آمین    44 10 
     /

 56 3 10 
     /

 51 8 10 
     /

 91 7 10 
/  دی متیل آمین

 45 4 /  آنیلین 10
 107 4 10 

  /
 44 5 10    

 

یدیک اسید

 (bK( و بازها )aKثابت تفکیک اسیدها )
از قوی ب یا بازی بزرگتر باشد، آن اسید یا در شرایط یکسان )دما و غلظت( هر چه ثابت تفکیک اسیدتوجه: 

 تر است.
 
 (bKثابت تفکیک ) فرمول شیمیایی نام باز (aKثابت تفکیک ) فرمول شیمیایی نام اسید

 باز قوی KOH هیدروکسیدپتاسیم  اسید قوی 4HClO پرکلریک اسید
 باز قوی NaOH سدیم هیدروکسید اسید قوی 4SO2H یدسسولفوریک ا

 باز قوی 2Ba(OH) باریم هیدروکسید اسید قوی HI هیدرویدیک اسید

 باز قوی 2Ca(OH) کلسیم هیدروکسید اسید قوی HCl هیدروکلریک اسید

 NH2(3CH) 01-4 × 4/5 دی متیل آمین اسید قوی 3HNO نیتریک اسید
 2NH5H2C 01-4 × 5/4 اتیل آمین H2CO3CCl 01-0 × 2/2 تری کلرواستیک اسید

 2NH9H4C 01-4 × 4 بوتیل آمین 4CrO2H 01-0 × 8/0 کرومیک اسید
 N3(3CH) 01-5 × 3/6 تری متیل آمین 3HIO 01-0 × 7/0 یدیک اسید

 3NH 01-5 × 8/0 آمونیاک 4O2H2C 01-2 × 6/5 اگزالیک اسید
 N5H5C 01-9 × 7/0 پیریدین 3PO3H 01-2 × 5 اسیدفسفرو 

 2NH5H6C 01-01 × 4/7 آنیلین H2CO2CHCl 01-2 × 5/4 دی کلرواستیک اسید
  3SO2H 01-2 × 4/0 سولفورو اسید
 4PO3H 01-3 × 9/6 فسفریک اسید

 H2ClCO2CH 01-3 × 3/0 کلرو استیک اسید

 7O8H6C 01-4 × 4/7 سیتریک اسید

 HF 01-4 × 3/6 هیدروفلوئوریک اسید
 2HNO 01-4 × 6/5 نیترو اسید

 H2CO5H6C 01-5 × 2/6 بنزوئیک اسید

 H2CO3CH 01-5 × 7/0 استیک اسید

 3CO2H 01-7 × 5/4 کربنیک اسید

 S2H 01-8 × 9/8 هیدروسولفوریک اسید

 HClO 01-8 × 4 هیپوکلرو اسید
 3BO3H 01-01 × 4/5 بوریک اسید

 
  

 

 فرمول شیمیایی نام اسید
 ثابت تفکیک

(aK) 
 فرمول شیمیایی نام اسید 

 ثابت تفکیک
(aK) 

/  فسفریک اسید   
 26 9 10 

     /
 31 3 10 

     /
 47 4 10 

     /
 46 3 10 

     /
 45 6 10 

/  تری کلرواستیک اسید
 12 2 10   /

 56 2 10 
  /

 11 8 /  استیک اسید 10
 51 7 10 

  /
 11 7 10   /

 74 5 10 
  /

 15 6 10   /
 88 9 10 

   25 10    84 10 
  /

 24 5 /  بوریک اسید 10
 105 4 10 

  /
 21 4 10     

 
 رمول شیمیاییف بازنام 

 ثابت تفکیک
(bK) 

 رمول شیمیاییف بازنام  
 ثابت تفکیک

(bK) 
  بوتیل آمین    44 10 
     /

 56 3 10 
     /

 51 8 10 
     /

 91 7 10 
/  دی متیل آمین

 45 4 /  آنیلین 10
 107 4 10 

  /
 44 5 10    

 

کربنیک اسید

 (bK( و بازها )aKثابت تفکیک اسیدها )
از قوی ب یا بازی بزرگتر باشد، آن اسید یا در شرایط یکسان )دما و غلظت( هر چه ثابت تفکیک اسیدتوجه: 

 تر است.
 
 (bKثابت تفکیک ) فرمول شیمیایی نام باز (aKثابت تفکیک ) فرمول شیمیایی نام اسید

 باز قوی KOH هیدروکسیدپتاسیم  اسید قوی 4HClO پرکلریک اسید
 باز قوی NaOH سدیم هیدروکسید اسید قوی 4SO2H یدسسولفوریک ا

 باز قوی 2Ba(OH) باریم هیدروکسید اسید قوی HI هیدرویدیک اسید

 باز قوی 2Ca(OH) کلسیم هیدروکسید اسید قوی HCl هیدروکلریک اسید

 NH2(3CH) 01-4 × 4/5 دی متیل آمین اسید قوی 3HNO نیتریک اسید
 2NH5H2C 01-4 × 5/4 اتیل آمین H2CO3CCl 01-0 × 2/2 تری کلرواستیک اسید

 2NH9H4C 01-4 × 4 بوتیل آمین 4CrO2H 01-0 × 8/0 کرومیک اسید
 N3(3CH) 01-5 × 3/6 تری متیل آمین 3HIO 01-0 × 7/0 یدیک اسید

 3NH 01-5 × 8/0 آمونیاک 4O2H2C 01-2 × 6/5 اگزالیک اسید
 N5H5C 01-9 × 7/0 پیریدین 3PO3H 01-2 × 5 اسیدفسفرو 

 2NH5H6C 01-01 × 4/7 آنیلین H2CO2CHCl 01-2 × 5/4 دی کلرواستیک اسید
  3SO2H 01-2 × 4/0 سولفورو اسید
 4PO3H 01-3 × 9/6 فسفریک اسید

 H2ClCO2CH 01-3 × 3/0 کلرو استیک اسید

 7O8H6C 01-4 × 4/7 سیتریک اسید

 HF 01-4 × 3/6 هیدروفلوئوریک اسید
 2HNO 01-4 × 6/5 نیترو اسید

 H2CO5H6C 01-5 × 2/6 بنزوئیک اسید

 H2CO3CH 01-5 × 7/0 استیک اسید

 3CO2H 01-7 × 5/4 کربنیک اسید

 S2H 01-8 × 9/8 هیدروسولفوریک اسید

 HClO 01-8 × 4 هیپوکلرو اسید
 3BO3H 01-01 × 4/5 بوریک اسید

 
  

 

 فرمول شیمیایی نام اسید
 ثابت تفکیک

(aK) 
 فرمول شیمیایی نام اسید 

 ثابت تفکیک
(aK) 

/  فسفریک اسید   
 26 9 10 

     /
 31 3 10 

     /
 47 4 10 

     /
 46 3 10 

     /
 45 6 10 

/  تری کلرواستیک اسید
 12 2 10   /

 56 2 10 
  /

 11 8 /  استیک اسید 10
 51 7 10 

  /
 11 7 10   /

 74 5 10 
  /

 15 6 10   /
 88 9 10 

   25 10    84 10 
  /

 24 5 /  بوریک اسید 10
 105 4 10 

  /
 21 4 10     

 
 رمول شیمیاییف بازنام 

 ثابت تفکیک
(bK) 

 رمول شیمیاییف بازنام  
 ثابت تفکیک

(bK) 
  بوتیل آمین    44 10 
     /

 56 3 10 
     /

 51 8 10 
     /

 91 7 10 
/  دی متیل آمین

 45 4 /  آنیلین 10
 107 4 10 

  /
 44 5 10    

 

اگزالیک اسید

 (bK( و بازها )aKثابت تفکیک اسیدها )
از قوی ب یا بازی بزرگتر باشد، آن اسید یا در شرایط یکسان )دما و غلظت( هر چه ثابت تفکیک اسیدتوجه: 

 تر است.
 
 (bKثابت تفکیک ) فرمول شیمیایی نام باز (aKثابت تفکیک ) فرمول شیمیایی نام اسید

 باز قوی KOH هیدروکسیدپتاسیم  اسید قوی 4HClO پرکلریک اسید
 باز قوی NaOH سدیم هیدروکسید اسید قوی 4SO2H یدسسولفوریک ا

 باز قوی 2Ba(OH) باریم هیدروکسید اسید قوی HI هیدرویدیک اسید

 باز قوی 2Ca(OH) کلسیم هیدروکسید اسید قوی HCl هیدروکلریک اسید

 NH2(3CH) 01-4 × 4/5 دی متیل آمین اسید قوی 3HNO نیتریک اسید
 2NH5H2C 01-4 × 5/4 اتیل آمین H2CO3CCl 01-0 × 2/2 تری کلرواستیک اسید

 2NH9H4C 01-4 × 4 بوتیل آمین 4CrO2H 01-0 × 8/0 کرومیک اسید
 N3(3CH) 01-5 × 3/6 تری متیل آمین 3HIO 01-0 × 7/0 یدیک اسید

 3NH 01-5 × 8/0 آمونیاک 4O2H2C 01-2 × 6/5 اگزالیک اسید
 N5H5C 01-9 × 7/0 پیریدین 3PO3H 01-2 × 5 اسیدفسفرو 

 2NH5H6C 01-01 × 4/7 آنیلین H2CO2CHCl 01-2 × 5/4 دی کلرواستیک اسید
  3SO2H 01-2 × 4/0 سولفورو اسید
 4PO3H 01-3 × 9/6 فسفریک اسید

 H2ClCO2CH 01-3 × 3/0 کلرو استیک اسید

 7O8H6C 01-4 × 4/7 سیتریک اسید

 HF 01-4 × 3/6 هیدروفلوئوریک اسید
 2HNO 01-4 × 6/5 نیترو اسید

 H2CO5H6C 01-5 × 2/6 بنزوئیک اسید

 H2CO3CH 01-5 × 7/0 استیک اسید

 3CO2H 01-7 × 5/4 کربنیک اسید

 S2H 01-8 × 9/8 هیدروسولفوریک اسید

 HClO 01-8 × 4 هیپوکلرو اسید
 3BO3H 01-01 × 4/5 بوریک اسید

 
  

 

 فرمول شیمیایی نام اسید
 ثابت تفکیک

(aK) 
 فرمول شیمیایی نام اسید 

 ثابت تفکیک
(aK) 

/  فسفریک اسید   
 26 9 10 

     /
 31 3 10 

     /
 47 4 10 

     /
 46 3 10 

     /
 45 6 10 

/  تری کلرواستیک اسید
 12 2 10   /

 56 2 10 
  /

 11 8 /  استیک اسید 10
 51 7 10 

  /
 11 7 10   /

 74 5 10 
  /

 15 6 10   /
 88 9 10 

   25 10    84 10 
  /

 24 5 /  بوریک اسید 10
 105 4 10 

  /
 21 4 10     

 
 رمول شیمیاییف بازنام 

 ثابت تفکیک
(bK) 

 رمول شیمیاییف بازنام  
 ثابت تفکیک

(bK) 
  بوتیل آمین    44 10 
     /

 56 3 10 
     /

 51 8 10 
     /

 91 7 10 
/  دی متیل آمین

 45 4 /  آنیلین 10
 107 4 10 

  /
 44 5 10    

 

هیدروسولفوریک اسید

 (bK( و بازها )aKثابت تفکیک اسیدها )
از قوی ب یا بازی بزرگتر باشد، آن اسید یا در شرایط یکسان )دما و غلظت( هر چه ثابت تفکیک اسیدتوجه: 

 تر است.
 
 (bKثابت تفکیک ) فرمول شیمیایی نام باز (aKثابت تفکیک ) فرمول شیمیایی نام اسید

 باز قوی KOH هیدروکسیدپتاسیم  اسید قوی 4HClO پرکلریک اسید
 باز قوی NaOH سدیم هیدروکسید اسید قوی 4SO2H یدسسولفوریک ا

 باز قوی 2Ba(OH) باریم هیدروکسید اسید قوی HI هیدرویدیک اسید

 باز قوی 2Ca(OH) کلسیم هیدروکسید اسید قوی HCl هیدروکلریک اسید

 NH2(3CH) 01-4 × 4/5 دی متیل آمین اسید قوی 3HNO نیتریک اسید
 2NH5H2C 01-4 × 5/4 اتیل آمین H2CO3CCl 01-0 × 2/2 تری کلرواستیک اسید

 2NH9H4C 01-4 × 4 بوتیل آمین 4CrO2H 01-0 × 8/0 کرومیک اسید
 N3(3CH) 01-5 × 3/6 تری متیل آمین 3HIO 01-0 × 7/0 یدیک اسید

 3NH 01-5 × 8/0 آمونیاک 4O2H2C 01-2 × 6/5 اگزالیک اسید
 N5H5C 01-9 × 7/0 پیریدین 3PO3H 01-2 × 5 اسیدفسفرو 

 2NH5H6C 01-01 × 4/7 آنیلین H2CO2CHCl 01-2 × 5/4 دی کلرواستیک اسید
  3SO2H 01-2 × 4/0 سولفورو اسید
 4PO3H 01-3 × 9/6 فسفریک اسید

 H2ClCO2CH 01-3 × 3/0 کلرو استیک اسید

 7O8H6C 01-4 × 4/7 سیتریک اسید

 HF 01-4 × 3/6 هیدروفلوئوریک اسید
 2HNO 01-4 × 6/5 نیترو اسید

 H2CO5H6C 01-5 × 2/6 بنزوئیک اسید

 H2CO3CH 01-5 × 7/0 استیک اسید

 3CO2H 01-7 × 5/4 کربنیک اسید

 S2H 01-8 × 9/8 هیدروسولفوریک اسید

 HClO 01-8 × 4 هیپوکلرو اسید
 3BO3H 01-01 × 4/5 بوریک اسید

 
  

 

 فرمول شیمیایی نام اسید
 ثابت تفکیک

(aK) 
 فرمول شیمیایی نام اسید 

 ثابت تفکیک
(aK) 

/  فسفریک اسید   
 26 9 10 

     /
 31 3 10 

     /
 47 4 10 

     /
 46 3 10 

     /
 45 6 10 

/  تری کلرواستیک اسید
 12 2 10   /

 56 2 10 
  /

 11 8 /  استیک اسید 10
 51 7 10 

  /
 11 7 10   /

 74 5 10 
  /

 15 6 10   /
 88 9 10 

   25 10    84 10 
  /

 24 5 /  بوریک اسید 10
 105 4 10 

  /
 21 4 10     

 
 رمول شیمیاییف بازنام 

 ثابت تفکیک
(bK) 

 رمول شیمیاییف بازنام  
 ثابت تفکیک

(bK) 
  بوتیل آمین    44 10 
     /

 56 3 10 
     /

 51 8 10 
     /

 91 7 10 
/  دی متیل آمین

 45 4 /  آنیلین 10
 107 4 10 

  /
 44 5 10    

 

فسفرو اسید

 (bK( و بازها )aKثابت تفکیک اسیدها )
از قوی ب یا بازی بزرگتر باشد، آن اسید یا در شرایط یکسان )دما و غلظت( هر چه ثابت تفکیک اسیدتوجه: 

 تر است.
 
 (bKثابت تفکیک ) فرمول شیمیایی نام باز (aKثابت تفکیک ) فرمول شیمیایی نام اسید

 باز قوی KOH هیدروکسیدپتاسیم  اسید قوی 4HClO پرکلریک اسید
 باز قوی NaOH سدیم هیدروکسید اسید قوی 4SO2H یدسسولفوریک ا

 باز قوی 2Ba(OH) باریم هیدروکسید اسید قوی HI هیدرویدیک اسید

 باز قوی 2Ca(OH) کلسیم هیدروکسید اسید قوی HCl هیدروکلریک اسید

 NH2(3CH) 01-4 × 4/5 دی متیل آمین اسید قوی 3HNO نیتریک اسید
 2NH5H2C 01-4 × 5/4 اتیل آمین H2CO3CCl 01-0 × 2/2 تری کلرواستیک اسید

 2NH9H4C 01-4 × 4 بوتیل آمین 4CrO2H 01-0 × 8/0 کرومیک اسید
 N3(3CH) 01-5 × 3/6 تری متیل آمین 3HIO 01-0 × 7/0 یدیک اسید

 3NH 01-5 × 8/0 آمونیاک 4O2H2C 01-2 × 6/5 اگزالیک اسید
 N5H5C 01-9 × 7/0 پیریدین 3PO3H 01-2 × 5 اسیدفسفرو 

 2NH5H6C 01-01 × 4/7 آنیلین H2CO2CHCl 01-2 × 5/4 دی کلرواستیک اسید
  3SO2H 01-2 × 4/0 سولفورو اسید
 4PO3H 01-3 × 9/6 فسفریک اسید

 H2ClCO2CH 01-3 × 3/0 کلرو استیک اسید

 7O8H6C 01-4 × 4/7 سیتریک اسید

 HF 01-4 × 3/6 هیدروفلوئوریک اسید
 2HNO 01-4 × 6/5 نیترو اسید

 H2CO5H6C 01-5 × 2/6 بنزوئیک اسید

 H2CO3CH 01-5 × 7/0 استیک اسید

 3CO2H 01-7 × 5/4 کربنیک اسید

 S2H 01-8 × 9/8 هیدروسولفوریک اسید

 HClO 01-8 × 4 هیپوکلرو اسید
 3BO3H 01-01 × 4/5 بوریک اسید

 
  

 

 فرمول شیمیایی نام اسید
 ثابت تفکیک

(aK) 
 فرمول شیمیایی نام اسید 

 ثابت تفکیک
(aK) 

/  فسفریک اسید   
 26 9 10 

     /
 31 3 10 

     /
 47 4 10 

     /
 46 3 10 

     /
 45 6 10 

/  تری کلرواستیک اسید
 12 2 10   /

 56 2 10 
  /

 11 8 /  استیک اسید 10
 51 7 10 

  /
 11 7 10   /

 74 5 10 
  /

 15 6 10   /
 88 9 10 

   25 10    84 10 
  /

 24 5 /  بوریک اسید 10
 105 4 10 

  /
 21 4 10     

 
 رمول شیمیاییف بازنام 

 ثابت تفکیک
(bK) 

 رمول شیمیاییف بازنام  
 ثابت تفکیک

(bK) 
  بوتیل آمین    44 10 
     /

 56 3 10 
     /

 51 8 10 
     /

 91 7 10 
/  دی متیل آمین

 45 4 /  آنیلین 10
 107 4 10 

  /
 44 5 10    

 

هیپوکلرو اسید

 (bK( و بازها )aKثابت تفکیک اسیدها )
از قوی ب یا بازی بزرگتر باشد، آن اسید یا در شرایط یکسان )دما و غلظت( هر چه ثابت تفکیک اسیدتوجه: 

 تر است.
 
 (bKثابت تفکیک ) فرمول شیمیایی نام باز (aKثابت تفکیک ) فرمول شیمیایی نام اسید

 باز قوی KOH هیدروکسیدپتاسیم  اسید قوی 4HClO پرکلریک اسید
 باز قوی NaOH سدیم هیدروکسید اسید قوی 4SO2H یدسسولفوریک ا

 باز قوی 2Ba(OH) باریم هیدروکسید اسید قوی HI هیدرویدیک اسید

 باز قوی 2Ca(OH) کلسیم هیدروکسید اسید قوی HCl هیدروکلریک اسید

 NH2(3CH) 01-4 × 4/5 دی متیل آمین اسید قوی 3HNO نیتریک اسید
 2NH5H2C 01-4 × 5/4 اتیل آمین H2CO3CCl 01-0 × 2/2 تری کلرواستیک اسید

 2NH9H4C 01-4 × 4 بوتیل آمین 4CrO2H 01-0 × 8/0 کرومیک اسید
 N3(3CH) 01-5 × 3/6 تری متیل آمین 3HIO 01-0 × 7/0 یدیک اسید

 3NH 01-5 × 8/0 آمونیاک 4O2H2C 01-2 × 6/5 اگزالیک اسید
 N5H5C 01-9 × 7/0 پیریدین 3PO3H 01-2 × 5 اسیدفسفرو 

 2NH5H6C 01-01 × 4/7 آنیلین H2CO2CHCl 01-2 × 5/4 دی کلرواستیک اسید
  3SO2H 01-2 × 4/0 سولفورو اسید
 4PO3H 01-3 × 9/6 فسفریک اسید

 H2ClCO2CH 01-3 × 3/0 کلرو استیک اسید

 7O8H6C 01-4 × 4/7 سیتریک اسید

 HF 01-4 × 3/6 هیدروفلوئوریک اسید
 2HNO 01-4 × 6/5 نیترو اسید

 H2CO5H6C 01-5 × 2/6 بنزوئیک اسید

 H2CO3CH 01-5 × 7/0 استیک اسید

 3CO2H 01-7 × 5/4 کربنیک اسید

 S2H 01-8 × 9/8 هیدروسولفوریک اسید

 HClO 01-8 × 4 هیپوکلرو اسید
 3BO3H 01-01 × 4/5 بوریک اسید

 
  

 

 فرمول شیمیایی نام اسید
 ثابت تفکیک

(aK) 
 فرمول شیمیایی نام اسید 

 ثابت تفکیک
(aK) 

/  فسفریک اسید   
 26 9 10 

     /
 31 3 10 

     /
 47 4 10 

     /
 46 3 10 

     /
 45 6 10 

/  تری کلرواستیک اسید
 12 2 10   /

 56 2 10 
  /

 11 8 /  استیک اسید 10
 51 7 10 

  /
 11 7 10   /

 74 5 10 
  /

 15 6 10   /
 88 9 10 

   25 10    84 10 
  /

 24 5 /  بوریک اسید 10
 105 4 10 

  /
 21 4 10     

 
 رمول شیمیاییف بازنام 

 ثابت تفکیک
(bK) 

 رمول شیمیاییف بازنام  
 ثابت تفکیک

(bK) 
  بوتیل آمین    44 10 
     /

 56 3 10 
     /

 51 8 10 
     /

 91 7 10 
/  دی متیل آمین

 45 4 /  آنیلین 10
 107 4 10 

  /
 44 5 10    

 

دی کلرواستیک اسید

 (bK( و بازها )aKثابت تفکیک اسیدها )
از قوی ب یا بازی بزرگتر باشد، آن اسید یا در شرایط یکسان )دما و غلظت( هر چه ثابت تفکیک اسیدتوجه: 

 تر است.
 
 (bKثابت تفکیک ) فرمول شیمیایی نام باز (aKثابت تفکیک ) فرمول شیمیایی نام اسید

 باز قوی KOH هیدروکسیدپتاسیم  اسید قوی 4HClO پرکلریک اسید
 باز قوی NaOH سدیم هیدروکسید اسید قوی 4SO2H یدسسولفوریک ا

 باز قوی 2Ba(OH) باریم هیدروکسید اسید قوی HI هیدرویدیک اسید

 باز قوی 2Ca(OH) کلسیم هیدروکسید اسید قوی HCl هیدروکلریک اسید

 NH2(3CH) 01-4 × 4/5 دی متیل آمین اسید قوی 3HNO نیتریک اسید
 2NH5H2C 01-4 × 5/4 اتیل آمین H2CO3CCl 01-0 × 2/2 تری کلرواستیک اسید

 2NH9H4C 01-4 × 4 بوتیل آمین 4CrO2H 01-0 × 8/0 کرومیک اسید
 N3(3CH) 01-5 × 3/6 تری متیل آمین 3HIO 01-0 × 7/0 یدیک اسید

 3NH 01-5 × 8/0 آمونیاک 4O2H2C 01-2 × 6/5 اگزالیک اسید
 N5H5C 01-9 × 7/0 پیریدین 3PO3H 01-2 × 5 اسیدفسفرو 

 2NH5H6C 01-01 × 4/7 آنیلین H2CO2CHCl 01-2 × 5/4 دی کلرواستیک اسید
  3SO2H 01-2 × 4/0 سولفورو اسید
 4PO3H 01-3 × 9/6 فسفریک اسید

 H2ClCO2CH 01-3 × 3/0 کلرو استیک اسید

 7O8H6C 01-4 × 4/7 سیتریک اسید

 HF 01-4 × 3/6 هیدروفلوئوریک اسید
 2HNO 01-4 × 6/5 نیترو اسید

 H2CO5H6C 01-5 × 2/6 بنزوئیک اسید

 H2CO3CH 01-5 × 7/0 استیک اسید

 3CO2H 01-7 × 5/4 کربنیک اسید

 S2H 01-8 × 9/8 هیدروسولفوریک اسید

 HClO 01-8 × 4 هیپوکلرو اسید
 3BO3H 01-01 × 4/5 بوریک اسید

 
  

 

 فرمول شیمیایی نام اسید
 ثابت تفکیک

(aK) 
 فرمول شیمیایی نام اسید 

 ثابت تفکیک
(aK) 

/  فسفریک اسید   
 26 9 10 

     /
 31 3 10 

     /
 47 4 10 

     /
 46 3 10 

     /
 45 6 10 

/  تری کلرواستیک اسید
 12 2 10   /

 56 2 10 
  /

 11 8 /  استیک اسید 10
 51 7 10 

  /
 11 7 10   /

 74 5 10 
  /

 15 6 10   /
 88 9 10 

   25 10    84 10 
  /

 24 5 /  بوریک اسید 10
 105 4 10 

  /
 21 4 10     

 
 رمول شیمیاییف بازنام 

 ثابت تفکیک
(bK) 

 رمول شیمیاییف بازنام  
 ثابت تفکیک

(bK) 
  بوتیل آمین    44 10 
     /

 56 3 10 
     /

 51 8 10 
     /

 91 7 10 
/  دی متیل آمین

 45 4 /  آنیلین 10
 107 4 10 

  /
 44 5 10    

 

بوریک اسید

 (bK( و بازها )aKثابت تفکیک اسیدها )
از قوی ب یا بازی بزرگتر باشد، آن اسید یا در شرایط یکسان )دما و غلظت( هر چه ثابت تفکیک اسیدتوجه: 

 تر است.
 
 (bKثابت تفکیک ) فرمول شیمیایی نام باز (aKثابت تفکیک ) فرمول شیمیایی نام اسید

 باز قوی KOH هیدروکسیدپتاسیم  اسید قوی 4HClO پرکلریک اسید
 باز قوی NaOH سدیم هیدروکسید اسید قوی 4SO2H یدسسولفوریک ا

 باز قوی 2Ba(OH) باریم هیدروکسید اسید قوی HI هیدرویدیک اسید

 باز قوی 2Ca(OH) کلسیم هیدروکسید اسید قوی HCl هیدروکلریک اسید

 NH2(3CH) 01-4 × 4/5 دی متیل آمین اسید قوی 3HNO نیتریک اسید
 2NH5H2C 01-4 × 5/4 اتیل آمین H2CO3CCl 01-0 × 2/2 تری کلرواستیک اسید

 2NH9H4C 01-4 × 4 بوتیل آمین 4CrO2H 01-0 × 8/0 کرومیک اسید
 N3(3CH) 01-5 × 3/6 تری متیل آمین 3HIO 01-0 × 7/0 یدیک اسید

 3NH 01-5 × 8/0 آمونیاک 4O2H2C 01-2 × 6/5 اگزالیک اسید
 N5H5C 01-9 × 7/0 پیریدین 3PO3H 01-2 × 5 اسیدفسفرو 

 2NH5H6C 01-01 × 4/7 آنیلین H2CO2CHCl 01-2 × 5/4 دی کلرواستیک اسید
  3SO2H 01-2 × 4/0 سولفورو اسید
 4PO3H 01-3 × 9/6 فسفریک اسید

 H2ClCO2CH 01-3 × 3/0 کلرو استیک اسید

 7O8H6C 01-4 × 4/7 سیتریک اسید

 HF 01-4 × 3/6 هیدروفلوئوریک اسید
 2HNO 01-4 × 6/5 نیترو اسید

 H2CO5H6C 01-5 × 2/6 بنزوئیک اسید

 H2CO3CH 01-5 × 7/0 استیک اسید

 3CO2H 01-7 × 5/4 کربنیک اسید

 S2H 01-8 × 9/8 هیدروسولفوریک اسید

 HClO 01-8 × 4 هیپوکلرو اسید
 3BO3H 01-01 × 4/5 بوریک اسید

 
  

 

 فرمول شیمیایی نام اسید
 ثابت تفکیک

(aK) 
 فرمول شیمیایی نام اسید 

 ثابت تفکیک
(aK) 

/  فسفریک اسید   
 26 9 10 

     /
 31 3 10 

     /
 47 4 10 

     /
 46 3 10 

     /
 45 6 10 

/  تری کلرواستیک اسید
 12 2 10   /

 56 2 10 
  /

 11 8 /  استیک اسید 10
 51 7 10 

  /
 11 7 10   /

 74 5 10 
  /

 15 6 10   /
 88 9 10 

   25 10    84 10 
  /

 24 5 /  بوریک اسید 10
 105 4 10 

  /
 21 4 10     

 
 رمول شیمیاییف بازنام 

 ثابت تفکیک
(bK) 

 رمول شیمیاییف بازنام  
 ثابت تفکیک

(bK) 
  بوتیل آمین    44 10 
     /

 56 3 10 
     /

 51 8 10 
     /

 91 7 10 
/  دی متیل آمین

 45 4 /  آنیلین 10
 107 4 10 

  /
 44 5 10    

 

سولفورو اسید

 (bK( و بازها )aKثابت تفکیک اسیدها )
از قوی ب یا بازی بزرگتر باشد، آن اسید یا در شرایط یکسان )دما و غلظت( هر چه ثابت تفکیک اسیدتوجه: 

 تر است.
 
 (bKثابت تفکیک ) فرمول شیمیایی نام باز (aKثابت تفکیک ) فرمول شیمیایی نام اسید

 باز قوی KOH هیدروکسیدپتاسیم  اسید قوی 4HClO پرکلریک اسید
 باز قوی NaOH سدیم هیدروکسید اسید قوی 4SO2H یدسسولفوریک ا

 باز قوی 2Ba(OH) باریم هیدروکسید اسید قوی HI هیدرویدیک اسید

 باز قوی 2Ca(OH) کلسیم هیدروکسید اسید قوی HCl هیدروکلریک اسید

 NH2(3CH) 01-4 × 4/5 دی متیل آمین اسید قوی 3HNO نیتریک اسید
 2NH5H2C 01-4 × 5/4 اتیل آمین H2CO3CCl 01-0 × 2/2 تری کلرواستیک اسید

 2NH9H4C 01-4 × 4 بوتیل آمین 4CrO2H 01-0 × 8/0 کرومیک اسید
 N3(3CH) 01-5 × 3/6 تری متیل آمین 3HIO 01-0 × 7/0 یدیک اسید

 3NH 01-5 × 8/0 آمونیاک 4O2H2C 01-2 × 6/5 اگزالیک اسید
 N5H5C 01-9 × 7/0 پیریدین 3PO3H 01-2 × 5 اسیدفسفرو 

 2NH5H6C 01-01 × 4/7 آنیلین H2CO2CHCl 01-2 × 5/4 دی کلرواستیک اسید
  3SO2H 01-2 × 4/0 سولفورو اسید
 4PO3H 01-3 × 9/6 فسفریک اسید

 H2ClCO2CH 01-3 × 3/0 کلرو استیک اسید

 7O8H6C 01-4 × 4/7 سیتریک اسید

 HF 01-4 × 3/6 هیدروفلوئوریک اسید
 2HNO 01-4 × 6/5 نیترو اسید

 H2CO5H6C 01-5 × 2/6 بنزوئیک اسید

 H2CO3CH 01-5 × 7/0 استیک اسید

 3CO2H 01-7 × 5/4 کربنیک اسید

 S2H 01-8 × 9/8 هیدروسولفوریک اسید

 HClO 01-8 × 4 هیپوکلرو اسید
 3BO3H 01-01 × 4/5 بوریک اسید

 
  

 

 فرمول شیمیایی نام اسید
 ثابت تفکیک

(aK) 
 فرمول شیمیایی نام اسید 

 ثابت تفکیک
(aK) 

/  فسفریک اسید   
 26 9 10 

     /
 31 3 10 

     /
 47 4 10 

     /
 46 3 10 

     /
 45 6 10 

/  تری کلرواستیک اسید
 12 2 10   /

 56 2 10 
  /

 11 8 /  استیک اسید 10
 51 7 10 

  /
 11 7 10   /

 74 5 10 
  /

 15 6 10   /
 88 9 10 

   25 10    84 10 
  /

 24 5 /  بوریک اسید 10
 105 4 10 

  /
 21 4 10     

 
 رمول شیمیاییف بازنام 

 ثابت تفکیک
(bK) 

 رمول شیمیاییف بازنام  
 ثابت تفکیک

(bK) 
  بوتیل آمین    44 10 
     /

 56 3 10 
     /

 51 8 10 
     /

 91 7 10 
/  دی متیل آمین

 45 4 /  آنیلین 10
 107 4 10 

  /
 44 5 10    

 

نام باز
فرمول 
شیمیایی

نام بازثابت تفکیک
فرمول 
شیمیایی

ثابت 
تفکیک

بوتیل آمینباز قویپتاسیم هیدروکسید

 

 فرمول شیمیایی نام اسید
 ثابت تفکیک

(aK) 
 فرمول شیمیایی نام اسید 

 ثابت تفکیک
(aK) 

/  فسفریک اسید   
 26 9 10 

     /
 31 3 10 

     /
 47 4 10 

     /
 46 3 10 

     /
 45 6 10 

/  تری کلرواستیک اسید
 12 2 10   /

 56 2 10 
  /

 11 8 /  استیک اسید 10
 51 7 10 

  /
 11 7 10   /

 74 5 10 
  /

 15 6 10   /
 88 9 10 

   25 10    84 10 
  /

 24 5 /  بوریک اسید 10
 105 4 10 

  /
 21 4 10     

 
 رمول شیمیاییف بازنام 

 ثابت تفکیک
(bK) 

 رمول شیمیاییف بازنام  
 ثابت تفکیک

(bK) 
  بوتیل آمین    44 10 
     /

 56 3 10 
     /

 51 8 10 
     /

 91 7 10 
/  دی متیل آمین

 45 4 /  آنیلین 10
 107 4 10 

  /
 44 5 10    

 

تری متیل آمینباز قویسدیم هیدروکسید

 

 فرمول شیمیایی نام اسید
 ثابت تفکیک

(aK) 
 فرمول شیمیایی نام اسید 

 ثابت تفکیک
(aK) 

/  فسفریک اسید   
 26 9 10 

     /
 31 3 10 

     /
 47 4 10 

     /
 46 3 10 

     /
 45 6 10 

/  تری کلرواستیک اسید
 12 2 10   /

 56 2 10 
  /

 11 8 /  استیک اسید 10
 51 7 10 

  /
 11 7 10   /

 74 5 10 
  /

 15 6 10   /
 88 9 10 

   25 10    84 10 
  /

 24 5 /  بوریک اسید 10
 105 4 10 

  /
 21 4 10     

 
 رمول شیمیاییف بازنام 

 ثابت تفکیک
(bK) 

 رمول شیمیاییف بازنام  
 ثابت تفکیک

(bK) 
  بوتیل آمین    44 10 
     /

 56 3 10 
     /

 51 8 10 
     /

 91 7 10 
/  دی متیل آمین

 45 4 /  آنیلین 10
 107 4 10 

  /
 44 5 10    

 

Ba(OH)2إباریم هیدروکسید
آمونیاکباز قوی

 

 فرمول شیمیایی نام اسید
 ثابت تفکیک

(aK) 
 فرمول شیمیایی نام اسید 

 ثابت تفکیک
(aK) 

/  فسفریک اسید   
 26 9 10 

     /
 31 3 10 

     /
 47 4 10 

     /
 46 3 10 

     /
 45 6 10 

/  تری کلرواستیک اسید
 12 2 10   /

 56 2 10 
  /

 11 8 /  استیک اسید 10
 51 7 10 

  /
 11 7 10   /

 74 5 10 
  /

 15 6 10   /
 88 9 10 

   25 10    84 10 
  /

 24 5 /  بوریک اسید 10
 105 4 10 

  /
 21 4 10     

 
 رمول شیمیاییف بازنام 

 ثابت تفکیک
(bK) 

 رمول شیمیاییف بازنام  
 ثابت تفکیک

(bK) 
  بوتیل آمین    44 10 
     /

 56 3 10 
     /

 51 8 10 
     /

 91 7 10 
/  دی متیل آمین

 45 4 /  آنیلین 10
 107 4 10 

  /
 44 5 10    

 

پیریدینباز قویکلسیم هیدروکسید

 

 فرمول شیمیایی نام اسید
 ثابت تفکیک

(aK) 
 فرمول شیمیایی نام اسید 

 ثابت تفکیک
(aK) 

/  فسفریک اسید   
 26 9 10 

     /
 31 3 10 

     /
 47 4 10 

     /
 46 3 10 

     /
 45 6 10 

/  تری کلرواستیک اسید
 12 2 10   /

 56 2 10 
  /

 11 8 /  استیک اسید 10
 51 7 10 

  /
 11 7 10   /

 74 5 10 
  /

 15 6 10   /
 88 9 10 

   25 10    84 10 
  /

 24 5 /  بوریک اسید 10
 105 4 10 

  /
 21 4 10     

 
 رمول شیمیاییف بازنام 

 ثابت تفکیک
(bK) 

 رمول شیمیاییف بازنام  
 ثابت تفکیک

(bK) 
  بوتیل آمین    44 10 
     /

 56 3 10 
     /

 51 8 10 
     /

 91 7 10 
/  دی متیل آمین

 45 4 /  آنیلین 10
 107 4 10 

  /
 44 5 10    

  دی متیل آمین

 

 فرمول شیمیایی نام اسید
 ثابت تفکیک

(aK) 
 فرمول شیمیایی نام اسید 

 ثابت تفکیک
(aK) 

/  فسفریک اسید   
 26 9 10 

     /
 31 3 10 

     /
 47 4 10 

     /
 46 3 10 

     /
 45 6 10 

/  تری کلرواستیک اسید
 12 2 10   /

 56 2 10 
  /

 11 8 /  استیک اسید 10
 51 7 10 

  /
 11 7 10   /

 74 5 10 
  /

 15 6 10   /
 88 9 10 

   25 10    84 10 
  /

 24 5 /  بوریک اسید 10
 105 4 10 

  /
 21 4 10     

 
 رمول شیمیاییف بازنام 

 ثابت تفکیک
(bK) 

 رمول شیمیاییف بازنام  
 ثابت تفکیک

(bK) 
  بوتیل آمین    44 10 
     /

 56 3 10 
     /

 51 8 10 
     /

 91 7 10 
/  دی متیل آمین

 45 4 /  آنیلین 10
 107 4 10 

  /
 44 5 10    

 

آنیلین

 

 فرمول شیمیایی نام اسید
 ثابت تفکیک

(aK) 
 فرمول شیمیایی نام اسید 

 ثابت تفکیک
(aK) 

/  فسفریک اسید   
 26 9 10 

     /
 31 3 10 

     /
 47 4 10 

     /
 46 3 10 

     /
 45 6 10 

/  تری کلرواستیک اسید
 12 2 10   /

 56 2 10 
  /

 11 8 /  استیک اسید 10
 51 7 10 

  /
 11 7 10   /

 74 5 10 
  /

 15 6 10   /
 88 9 10 

   25 10    84 10 
  /

 24 5 /  بوریک اسید 10
 105 4 10 

  /
 21 4 10     

 
 رمول شیمیاییف بازنام 

 ثابت تفکیک
(bK) 

 رمول شیمیاییف بازنام  
 ثابت تفکیک

(bK) 
  بوتیل آمین    44 10 
     /

 56 3 10 
     /

 51 8 10 
     /

 91 7 10 
/  دی متیل آمین

 45 4 /  آنیلین 10
 107 4 10 

  /
 44 5 10    

 

اتیل آمین

 

 فرمول شیمیایی نام اسید
 ثابت تفکیک

(aK) 
 فرمول شیمیایی نام اسید 

 ثابت تفکیک
(aK) 

/  فسفریک اسید   
 26 9 10 

     /
 31 3 10 

     /
 47 4 10 

     /
 46 3 10 

     /
 45 6 10 

/  تری کلرواستیک اسید
 12 2 10   /

 56 2 10 
  /

 11 8 /  استیک اسید 10
 51 7 10 

  /
 11 7 10   /

 74 5 10 
  /

 15 6 10   /
 88 9 10 

   25 10    84 10 
  /

 24 5 /  بوریک اسید 10
 105 4 10 

  /
 21 4 10     

 
 رمول شیمیاییف بازنام 

 ثابت تفکیک
(bK) 

 رمول شیمیاییف بازنام  
 ثابت تفکیک

(bK) 
  بوتیل آمین    44 10 
     /

 56 3 10 
     /

 51 8 10 
     /

 91 7 10 
/  دی متیل آمین

 45 4 /  آنیلین 10
 107 4 10 

  /
 44 5 10    

 

)kb(

KOH

NaOH

(CH3)2 NH 

C2H5 NH2 

)kb(

C4H9 NH2 

(CH3)3 N 

NH3 

 C5H5N

C6H5 NH2 

Ca(OH)2إ
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نمونه هانام کلوییدحالت فیزیکینوع کلوییدفاز پخش کنندهفاز پخش شونده

گاز

ــــگاز 

کف صابونکفمایعگاز در مایعمایع

سنگ پا، یونالیتکف جامدجامدگاز در جامدجامد

مایع

مه، افشانه ها آیروسول مایعگاز مایع در گازگاز 
)اسپری ها(

شیر، کره، مایونزامولسیونمایعمایع در مایعمایع

ژله، ژل موی سرژلجامدمایع در جامدجامد

جامد

آیروسول گاز جامد در گازگاز 
دود، غبارجامد

رنگ های روغنی، سولمایعجامد در مایعمایع
چسب مایع

سول جامدجامدجامد در جامدجامد
سرامیک، شیشة 
رنگی، یاقوت، 

لعل، فیروزه
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مقاومت قطعات در بارگذاری های مختلف

حداكثر جابجایی در قطعه تنش در فطعه شكل بارگذاری نوع 
بارگذاری

 مختلف یها یمقاومت قطعات در بارگذار

 ینوع بارگذار یشكل بارگذار تنش در فطعه در قطعه ییحداكثر جابجا

جابجایی در بارگذاری كششی

=  
× طول نیرو

سطح مقطع × سفتی جنس
 

 تنش  كششی در بارگذاری كششی

=  
نیروی كششی

سطح مقطع
 

 

 یكشش

جابجایی در بارگذاری فشاری

=  
× طول نیرو

سطح مقطع × سفتی جنس
 

 تنش  كششی در بارگذاری فشاری

=  
نیروی كششی

سطح مقطع
 

 

 یفشار

--- 
 تنش  برشی در بارگذاری فشاری

=  
نیروی كششی

سطح مقطع
 

 

 یبرش

 = حداكثر جابجایی در خمش

ضریب × 
3طول  × نیرو

× ممان اینرسی سفتی جنس
 

حداكثر تنش قطعه بارگذاری خمش   = 

ضریب  ×   
× نیرو طول
  ممان اینرسی

 

 یخمش

 = جابجایی زوایه در پیچش

ضریب ×  
گشتاور پیچشی × طول 

× ممان  اینرسی قطبی  سفتی  برشی جنس 
 

حداكثر تنش قطعه  هنگام پیچش = 

ضریب  ×
گشتاور پپیچشی 

   ممان  اینرسی قطبی
 

 چشیپ

 یمعمول مواد مختلف یاستحكام و سفتسه یمقا استحكام آلومنیوممس < استحكام  <استحكام فوالد  سفتی فوالد <سفتی مس < سفتی آلومنیوم

 رود كه: یباال م یقطعه زمان یسفت

 شتر باشد.یجنس قطعه ب یسفت -1

در  ییكسان جابجای یرویدر برابر ن -2
 قطعه كمتر باشد .

 رود كه: یباال م یزمانقطعه استحكام 

 .شتر باشدیاستحكام جنس قطعه ب -1

كسان تنش در قطعه ی یرویدر برابر ن -2
 كمتر باشد.

 رود: یباال مقطعه  مقاومت  یشرطبه چه 

 شتر است.یشكل الف از همه ب ،بیبه ترت یسطح مقطع حول محور افق ینرسیممان ا

 
 

 

 مختلف یها یمقاومت قطعات در بارگذار

 ینوع بارگذار یشكل بارگذار تنش در فطعه در قطعه ییحداكثر جابجا

جابجایی در بارگذاری كششی

=  
× طول نیرو

سطح مقطع × سفتی جنس
 

 تنش  كششی در بارگذاری كششی

=  
نیروی كششی

سطح مقطع
 

 

 یكشش

جابجایی در بارگذاری فشاری

=  
× طول نیرو

سطح مقطع × سفتی جنس
 

 تنش  كششی در بارگذاری فشاری

=  
نیروی كششی

سطح مقطع
 

 

 یفشار

--- 
 تنش  برشی در بارگذاری فشاری

=  
نیروی كششی

سطح مقطع
 

 

 یبرش

 = حداكثر جابجایی در خمش

ضریب × 
3طول  × نیرو

× ممان اینرسی سفتی جنس
 

حداكثر تنش قطعه بارگذاری خمش   = 

ضریب  ×   
× نیرو طول
  ممان اینرسی

 

 یخمش

 = جابجایی زوایه در پیچش

ضریب ×  
گشتاور پیچشی × طول 

× ممان  اینرسی قطبی  سفتی  برشی جنس 
 

حداكثر تنش قطعه  هنگام پیچش = 

ضریب  ×
گشتاور پپیچشی 

   ممان  اینرسی قطبی
 

 چشیپ

 یمعمول مواد مختلف یاستحكام و سفتسه یمقا استحكام آلومنیوممس < استحكام  <استحكام فوالد  سفتی فوالد <سفتی مس < سفتی آلومنیوم

 رود كه: یباال م یقطعه زمان یسفت

 شتر باشد.یجنس قطعه ب یسفت -1

در  ییكسان جابجای یرویدر برابر ن -2
 قطعه كمتر باشد .

 رود كه: یباال م یزمانقطعه استحكام 

 .شتر باشدیاستحكام جنس قطعه ب -1

كسان تنش در قطعه ی یرویدر برابر ن -2
 كمتر باشد.

 رود: یباال مقطعه  مقاومت  یشرطبه چه 

 شتر است.یشكل الف از همه ب ،بیبه ترت یسطح مقطع حول محور افق ینرسیممان ا

 
 

 

كششی

 مختلف یها یمقاومت قطعات در بارگذار

 ینوع بارگذار یشكل بارگذار تنش در فطعه در قطعه ییحداكثر جابجا

جابجایی در بارگذاری كششی

=  
× طول نیرو

سطح مقطع × سفتی جنس
 

 تنش  كششی در بارگذاری كششی

=  
نیروی كششی

سطح مقطع
 

 

 یكشش

جابجایی در بارگذاری فشاری

=  
× طول نیرو

سطح مقطع × سفتی جنس
 

 تنش  كششی در بارگذاری فشاری

=  
نیروی كششی

سطح مقطع
 

 

 یفشار

--- 
 تنش  برشی در بارگذاری فشاری

=  
نیروی كششی

سطح مقطع
 

 

 یبرش

 = حداكثر جابجایی در خمش

ضریب × 
3طول  × نیرو

× ممان اینرسی سفتی جنس
 

حداكثر تنش قطعه بارگذاری خمش   = 

ضریب  ×   
× نیرو طول
  ممان اینرسی

 

 یخمش

 = جابجایی زوایه در پیچش

ضریب ×  
گشتاور پیچشی × طول 

× ممان  اینرسی قطبی  سفتی  برشی جنس 
 

حداكثر تنش قطعه  هنگام پیچش = 

ضریب  ×
گشتاور پپیچشی 

   ممان  اینرسی قطبی
 

 چشیپ

 یمعمول مواد مختلف یاستحكام و سفتسه یمقا استحكام آلومنیوممس < استحكام  <استحكام فوالد  سفتی فوالد <سفتی مس < سفتی آلومنیوم

 رود كه: یباال م یقطعه زمان یسفت

 شتر باشد.یجنس قطعه ب یسفت -1

در  ییكسان جابجای یرویدر برابر ن -2
 قطعه كمتر باشد .

 رود كه: یباال م یزمانقطعه استحكام 

 .شتر باشدیاستحكام جنس قطعه ب -1

كسان تنش در قطعه ی یرویدر برابر ن -2
 كمتر باشد.

 رود: یباال مقطعه  مقاومت  یشرطبه چه 

 شتر است.یشكل الف از همه ب ،بیبه ترت یسطح مقطع حول محور افق ینرسیممان ا

 
 

 

 مختلف یها یمقاومت قطعات در بارگذار

 ینوع بارگذار یشكل بارگذار تنش در فطعه در قطعه ییحداكثر جابجا

جابجایی در بارگذاری كششی

=  
× طول نیرو

سطح مقطع × سفتی جنس
 

 تنش  كششی در بارگذاری كششی

=  
نیروی كششی

سطح مقطع
 

 

 یكشش

جابجایی در بارگذاری فشاری

=  
× طول نیرو

سطح مقطع × سفتی جنس
 

 تنش  كششی در بارگذاری فشاری

=  
نیروی كششی

سطح مقطع
 

 

 یفشار

--- 
 تنش  برشی در بارگذاری فشاری

=  
نیروی كششی

سطح مقطع
 

 

 یبرش

 = حداكثر جابجایی در خمش

ضریب × 
3طول  × نیرو

× ممان اینرسی سفتی جنس
 

حداكثر تنش قطعه بارگذاری خمش   = 

ضریب  ×   
× نیرو طول
  ممان اینرسی

 

 یخمش

 = جابجایی زوایه در پیچش

ضریب ×  
گشتاور پیچشی × طول 

× ممان  اینرسی قطبی  سفتی  برشی جنس 
 

حداكثر تنش قطعه  هنگام پیچش = 

ضریب  ×
گشتاور پپیچشی 

   ممان  اینرسی قطبی
 

 چشیپ

 یمعمول مواد مختلف یاستحكام و سفتسه یمقا استحكام آلومنیوممس < استحكام  <استحكام فوالد  سفتی فوالد <سفتی مس < سفتی آلومنیوم

 رود كه: یباال م یقطعه زمان یسفت

 شتر باشد.یجنس قطعه ب یسفت -1

در  ییكسان جابجای یرویدر برابر ن -2
 قطعه كمتر باشد .

 رود كه: یباال م یزمانقطعه استحكام 

 .شتر باشدیاستحكام جنس قطعه ب -1

كسان تنش در قطعه ی یرویدر برابر ن -2
 كمتر باشد.

 رود: یباال مقطعه  مقاومت  یشرطبه چه 

 شتر است.یشكل الف از همه ب ،بیبه ترت یسطح مقطع حول محور افق ینرسیممان ا

 
 

 

فشاری

---

 مختلف یها یمقاومت قطعات در بارگذار

 ینوع بارگذار یشكل بارگذار تنش در فطعه در قطعه ییحداكثر جابجا

جابجایی در بارگذاری كششی

=  
× طول نیرو

سطح مقطع × سفتی جنس
 

 تنش  كششی در بارگذاری كششی

=  
نیروی كششی

سطح مقطع
 

 

 یكشش

جابجایی در بارگذاری فشاری

=  
× طول نیرو

سطح مقطع × سفتی جنس
 

 تنش  كششی در بارگذاری فشاری

=  
نیروی كششی

سطح مقطع
 

 

 یفشار

--- 
 تنش  برشی در بارگذاری فشاری

=  
نیروی كششی

سطح مقطع
 

 

 یبرش

 = حداكثر جابجایی در خمش

ضریب × 
3طول  × نیرو

× ممان اینرسی سفتی جنس
 

حداكثر تنش قطعه بارگذاری خمش   = 

ضریب  ×   
× نیرو طول
  ممان اینرسی

 

 یخمش

 = جابجایی زوایه در پیچش

ضریب ×  
گشتاور پیچشی × طول 

× ممان  اینرسی قطبی  سفتی  برشی جنس 
 

حداكثر تنش قطعه  هنگام پیچش = 

ضریب  ×
گشتاور پپیچشی 

   ممان  اینرسی قطبی
 

 چشیپ

 یمعمول مواد مختلف یاستحكام و سفتسه یمقا استحكام آلومنیوممس < استحكام  <استحكام فوالد  سفتی فوالد <سفتی مس < سفتی آلومنیوم

 رود كه: یباال م یقطعه زمان یسفت

 شتر باشد.یجنس قطعه ب یسفت -1

در  ییكسان جابجای یرویدر برابر ن -2
 قطعه كمتر باشد .

 رود كه: یباال م یزمانقطعه استحكام 

 .شتر باشدیاستحكام جنس قطعه ب -1

كسان تنش در قطعه ی یرویدر برابر ن -2
 كمتر باشد.

 رود: یباال مقطعه  مقاومت  یشرطبه چه 

 شتر است.یشكل الف از همه ب ،بیبه ترت یسطح مقطع حول محور افق ینرسیممان ا

 
 

 

برشی

 مختلف یها یمقاومت قطعات در بارگذار

 ینوع بارگذار یشكل بارگذار تنش در فطعه در قطعه ییحداكثر جابجا

جابجایی در بارگذاری كششی

=  
× طول نیرو

سطح مقطع × سفتی جنس
 

 تنش  كششی در بارگذاری كششی

=  
نیروی كششی

سطح مقطع
 

 

 یكشش

جابجایی در بارگذاری فشاری

=  
× طول نیرو

سطح مقطع × سفتی جنس
 

 تنش  كششی در بارگذاری فشاری

=  
نیروی كششی

سطح مقطع
 

 

 یفشار

--- 
 تنش  برشی در بارگذاری فشاری

=  
نیروی كششی

سطح مقطع
 

 

 یبرش

 = حداكثر جابجایی در خمش

ضریب × 
3طول  × نیرو

× ممان اینرسی سفتی جنس
 

حداكثر تنش قطعه بارگذاری خمش   = 

ضریب  ×   
× نیرو طول
  ممان اینرسی

 

 یخمش

 = جابجایی زوایه در پیچش

ضریب ×  
گشتاور پیچشی × طول 

× ممان  اینرسی قطبی  سفتی  برشی جنس 
 

حداكثر تنش قطعه  هنگام پیچش = 

ضریب  ×
گشتاور پپیچشی 

   ممان  اینرسی قطبی
 

 چشیپ

 یمعمول مواد مختلف یاستحكام و سفتسه یمقا استحكام آلومنیوممس < استحكام  <استحكام فوالد  سفتی فوالد <سفتی مس < سفتی آلومنیوم

 رود كه: یباال م یقطعه زمان یسفت

 شتر باشد.یجنس قطعه ب یسفت -1

در  ییكسان جابجای یرویدر برابر ن -2
 قطعه كمتر باشد .

 رود كه: یباال م یزمانقطعه استحكام 

 .شتر باشدیاستحكام جنس قطعه ب -1

كسان تنش در قطعه ی یرویدر برابر ن -2
 كمتر باشد.

 رود: یباال مقطعه  مقاومت  یشرطبه چه 

 شتر است.یشكل الف از همه ب ،بیبه ترت یسطح مقطع حول محور افق ینرسیممان ا

 
 

 

 مختلف یها یمقاومت قطعات در بارگذار

 ینوع بارگذار یشكل بارگذار تنش در فطعه در قطعه ییحداكثر جابجا

جابجایی در بارگذاری كششی

=  
× طول نیرو

سطح مقطع × سفتی جنس
 

 تنش  كششی در بارگذاری كششی

=  
نیروی كششی

سطح مقطع
 

 

 یكشش

جابجایی در بارگذاری فشاری

=  
× طول نیرو

سطح مقطع × سفتی جنس
 

 تنش  كششی در بارگذاری فشاری

=  
نیروی كششی

سطح مقطع
 

 

 یفشار

--- 
 تنش  برشی در بارگذاری فشاری

=  
نیروی كششی

سطح مقطع
 

 

 یبرش

 = حداكثر جابجایی در خمش

ضریب × 
3طول  × نیرو

× ممان اینرسی سفتی جنس
 

حداكثر تنش قطعه بارگذاری خمش   = 

ضریب  ×   
× نیرو طول
  ممان اینرسی

 

 یخمش

 = جابجایی زوایه در پیچش

ضریب ×  
گشتاور پیچشی × طول 

× ممان  اینرسی قطبی  سفتی  برشی جنس 
 

حداكثر تنش قطعه  هنگام پیچش = 

ضریب  ×
گشتاور پپیچشی 

   ممان  اینرسی قطبی
 

 چشیپ

 یمعمول مواد مختلف یاستحكام و سفتسه یمقا استحكام آلومنیوممس < استحكام  <استحكام فوالد  سفتی فوالد <سفتی مس < سفتی آلومنیوم

 رود كه: یباال م یقطعه زمان یسفت

 شتر باشد.یجنس قطعه ب یسفت -1

در  ییكسان جابجای یرویدر برابر ن -2
 قطعه كمتر باشد .

 رود كه: یباال م یزمانقطعه استحكام 

 .شتر باشدیاستحكام جنس قطعه ب -1

كسان تنش در قطعه ی یرویدر برابر ن -2
 كمتر باشد.

 رود: یباال مقطعه  مقاومت  یشرطبه چه 

 شتر است.یشكل الف از همه ب ،بیبه ترت یسطح مقطع حول محور افق ینرسیممان ا

 
 

 

خمشی

                                            

 مختلف یها یمقاومت قطعات در بارگذار

 ینوع بارگذار یشكل بارگذار تنش در فطعه در قطعه ییحداكثر جابجا

جابجایی در بارگذاری كششی

=  
× طول نیرو

سطح مقطع × سفتی جنس
 

 تنش  كششی در بارگذاری كششی

=  
نیروی كششی

سطح مقطع
 

 

 یكشش

جابجایی در بارگذاری فشاری

=  
× طول نیرو

سطح مقطع × سفتی جنس
 

 تنش  كششی در بارگذاری فشاری

=  
نیروی كششی

سطح مقطع
 

 

 یفشار

--- 
 تنش  برشی در بارگذاری فشاری

=  
نیروی كششی

سطح مقطع
 

 

 یبرش

 = حداكثر جابجایی در خمش

ضریب × 
3طول  × نیرو

× ممان اینرسی سفتی جنس
 

حداكثر تنش قطعه بارگذاری خمش   = 

ضریب  ×   
× نیرو طول
  ممان اینرسی

 

 یخمش

 = جابجایی زوایه در پیچش

ضریب ×  
گشتاور پیچشی × طول 

× ممان  اینرسی قطبی  سفتی  برشی جنس 
 

حداكثر تنش قطعه  هنگام پیچش = 

ضریب  ×
گشتاور پپیچشی 

   ممان  اینرسی قطبی
 

 چشیپ

 یمعمول مواد مختلف یاستحكام و سفتسه یمقا استحكام آلومنیوممس < استحكام  <استحكام فوالد  سفتی فوالد <سفتی مس < سفتی آلومنیوم

 رود كه: یباال م یقطعه زمان یسفت

 شتر باشد.یجنس قطعه ب یسفت -1

در  ییكسان جابجای یرویدر برابر ن -2
 قطعه كمتر باشد .

 رود كه: یباال م یزمانقطعه استحكام 

 .شتر باشدیاستحكام جنس قطعه ب -1

كسان تنش در قطعه ی یرویدر برابر ن -2
 كمتر باشد.

 رود: یباال مقطعه  مقاومت  یشرطبه چه 

 شتر است.یشكل الف از همه ب ،بیبه ترت یسطح مقطع حول محور افق ینرسیممان ا

 
 

 

 مختلف یها یمقاومت قطعات در بارگذار

 ینوع بارگذار یشكل بارگذار تنش در فطعه در قطعه ییحداكثر جابجا

جابجایی در بارگذاری كششی

=  
× طول نیرو

سطح مقطع × سفتی جنس
 

 تنش  كششی در بارگذاری كششی

=  
نیروی كششی

سطح مقطع
 

 

 یكشش

جابجایی در بارگذاری فشاری

=  
× طول نیرو

سطح مقطع × سفتی جنس
 

 تنش  كششی در بارگذاری فشاری

=  
نیروی كششی

سطح مقطع
 

 

 یفشار

--- 
 تنش  برشی در بارگذاری فشاری

=  
نیروی كششی

سطح مقطع
 

 

 یبرش

 = حداكثر جابجایی در خمش

ضریب × 
3طول  × نیرو

× ممان اینرسی سفتی جنس
 

حداكثر تنش قطعه بارگذاری خمش   = 

ضریب  ×   
× نیرو طول
  ممان اینرسی

 

 یخمش

 = جابجایی زوایه در پیچش

ضریب ×  
گشتاور پیچشی × طول 

× ممان  اینرسی قطبی  سفتی  برشی جنس 
 

حداكثر تنش قطعه  هنگام پیچش = 

ضریب  ×
گشتاور پپیچشی 

   ممان  اینرسی قطبی
 

 چشیپ

 یمعمول مواد مختلف یاستحكام و سفتسه یمقا استحكام آلومنیوممس < استحكام  <استحكام فوالد  سفتی فوالد <سفتی مس < سفتی آلومنیوم

 رود كه: یباال م یقطعه زمان یسفت

 شتر باشد.یجنس قطعه ب یسفت -1

در  ییكسان جابجای یرویدر برابر ن -2
 قطعه كمتر باشد .

 رود كه: یباال م یزمانقطعه استحكام 

 .شتر باشدیاستحكام جنس قطعه ب -1

كسان تنش در قطعه ی یرویدر برابر ن -2
 كمتر باشد.

 رود: یباال مقطعه  مقاومت  یشرطبه چه 

 شتر است.یشكل الف از همه ب ،بیبه ترت یسطح مقطع حول محور افق ینرسیممان ا

 
 

 

پیچش

سفتی فوالد <سفتی مس < سفتی 
آلومنیوم

استحكام فوالد < استحكام مس < 
استحكام آلومنیوم

مقایسه استحكام و سفتی مواد مختلف 
معمولی

سفتی قطعه زمانی باال می رود كه:
سفتی جنس قطعه بیشتر باشد.

در برابر نیروی یكسان جابجایی در 
قطعه كمتر باشد .

استحكام قطعه زمانی باال می 
رود كه:

استحكام جنس قطعه بیشتر باشد.
در برابر نیروی یكسان تنش در 

قطعه كمتر باشد.

به چه شرطی مقاومت  قطعه باال می رود:

     

مقطــع  ســطح  اینرســی  ممــان 
ــب،  ــه ترتی ــی ب ــور افق ــول مح ح
شــكل الــف از همــه بیشــتر اســت.

نوع
حداکثر جابه جایی در قطعهتنش در قطعهشکل بارگذاریبارگذاری
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ٌ ٌ                                                        

فصل 2

ایمنی، بهداشت و ارگونومی
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عالئم ايمني  

رنگ های ایمنی

آبی سبز زرد قرمز  رنگ

عالئم پیشنهادی راهنماییبدون خطر، کمک های اولیهاحتیاط احتمال خطرایست، ممنوعمعنی

سفیدسفیدسیاهسفیدرنگ زمینه

سفیدسفیدسیاهسفیدرنگ عالئم

مثال های کاربردی
عالیم ایست، 

اضطراری، خاموش، 
عالیم ممنوع، مواد 

آتش نشانی

اشاره و تذکر خطر )مثاًل 
آتش، انفجار، تابش(، 

اشاره و تذکر موانع )مثاًل 
گودال و برآمدگی(

مشخصه راه نجات و 
خروجی اضطراری، 
کمک های اولیه و 
ایستگاه های نجات

موظف به استفاده از 
تجهیزات ایمنی شخصی، 

محل کیوسک

عالئم پیشنهادی 

باید از کمریند 
ایمني استفاده 

شود

عابرپیاده باید 
از این مسیر 
استفاده کند 

باید از ماسک 
ایمني استفاده  

شود 

باید از لباس 
ایمني استفاده 

شود 

باید از کاله 
ایمني استفاده 

شود 

باید از ماسک 
جوشكاري 
استفاده شود

باید قفل شود 

باید از گوشي 
محافظ استفاده 

شود 
باید از پل 

استفاده شود 
قبل از شروع به 
کار قطع کنید

باید عینک 
حفاظتي 
بپوشید

باید کفش 
ایمني بپوشید 

باید از ماسک 
محافظ استفاده 

شود 

باید همه 
دست ها شسته 

شود

عالئم نجات در مسیرهای فرار و خروجی های اضطراری

تجهیزات 
کمک های اولیه برانكارددوش اضطراریشستشوی چشم

اطالعات مسیرکمک های 
اولیه، مسیرهای فرار و 
خروجی های اضطراری

پنجره  اضطراري خروج خروجی اضطراری/ مسیر فرار
تلفن اضطرارينردبان فرار 
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عالئم ایمنی حریق و عالئم اضافی 

کپسول 
آتش نشانی

قرقره شلنگ
آتش نشانی

نردبان اضطراری 
حریق 

کلید هشدار کاله آتش نشانی 
حریق 

تلفن اضطراری 
حریق

عالیم ممنوع      

این آب 
آشامیدنی نیست

خاموش کردن با 
آب ممنوع

عبور عابر پیاده 
ممنوع

کبریت، شعله و 
سیگار کشیدن 

ممنوع

سیگار کشیدن 
ممنوع

ممنوع

گذاشتن یا انبار 
کردن ممنوع

وصل کردن  
کلید ممنوع

کاربرد دستگاه در 
وان حمام، دوش 

یا ظرفشویی 
ممنوع

عبور برای تماس ممنوع
وسایل نقلیه 
باالبر ممنوع

ورود افراد 
متفرقه ممنوع

استفاده از تلفن حمل نفر ممنوع
همراه ممنوع

ورود به محوطه 
ممنوع

پوشیدن 
دستكش ممنوع

عكسبرداري 
ممنوع

ورود افراد با 
ایمپلنت فلزي 

ممنوع 



182

عالئم هشدار  

هشدار، مواد 
رادیواکتیو یاپرتو 

یونیزه کننده

هشدار، مواد 
خورنده

هشدار، مواد 
سمی

هشدار نسبت به 
مواد منفجره

هشدار نسبت به 
مواد آتش زا

هشدار قبل از 
نقطه خطر

هشدار، مواد 
آتش زا

هشدار، تابش 
لیزری

هشدار،     لبه هاي 
برنده 

هشدار، ولتاژ 
الكتریكی 
خطرناک

هشدار، رفت و 
آمد باالبر

هشدار، بارهای 
آویزان و معلق

هشدار، خطر هشدار، سرما
مرگ

هشدار، خطوط 
سقوط

هشدار، نسبت 
به زمین خوردن 

و گیر کردن

هشدار، میدان 
مغناطیسی

هشدار، پرتوهای 
غیریونی کننده و 
الكترومغناطیس

هشدار، خطر 
پرس شدن

هشدار، خطر 
سرخوردن

هشدار، 
آسیب دیدگی 

دست

هشدار، خطر 
باتری

هشدار، 
کپسول های گاز

هشدار، سطوح 
داغ
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تشریح راهنمای لوزی خطر
واکنش پذیریقابلیت اشتعالبهداشت

قابلیت آزاد کردن انرژیقابلیت سوختننحوه حفاظت

4-    حفاظت کامل و استفاده از دستگاه های 
4- ممكن است تحت شرایط عادی منفجر 4-  قابلیت اشتعال باال تنفسی

شود

3-    حفاظت کامل و استفاده از دستگاه های 
شک 3- تحت شرایط معمولی مشتعل می گردد تنفسی و  حرارت  اثر  در  است  ممكن   -3

منفجر شود

کامل  ماسک  همراه  تنفسی  دستگاه  از    -2
2-  با حرارت مالیم مشتعل می گرددصورت استفاده گردد

تغییرات شیمیایی شدید می دهد ولی   -2
منفجر نمی شود

استفاده  تنفسی  دستگاه  از  1-  بایستی 
گردد

1- وقتی حرارت ببیند و گرم شود مشتعل 
می گردد

ناپایدار  حرارت  از  استفاده  اثر  در   -1
می گردد

0- در حالت عادی پایدار است0-  مشتعل نمی شود0-  وسیله خاصی مورد نیاز نمی باشد

مقايسة انواع کالس های آتش
جدول مقایسة انواع کالس های آتش

اروپایینوع حریق

Class Aجامدات قابل اشتعال )مواد خشک(

Class B مایعات قابل اشتعال

Class Cگازهای قابل اشتعال

Class F/Dوسایل الكتریكی )برقی(

Class Dفلزات قابل اشتعال

Class Fروغن آشپزی

خطرات آتش سوزی نقطه 
اشتعال

4ـ زیر 73 درجه فارنهایت
3ـ زیر 100 درجه فارنهایت
2ـ زیر 200درجه فارنهایت

1ـ باالی 200 درجه فارنهایت
0ـ نمی سوزد

قرمز

واکنش پذیری
4ـ ممكن است منفجر شود

3ـ ممكن است در اثر حرارت و شک منفجر شود
2ـ تغییرات شیمیایی شدید

1ـ در اثر استفاده از حرارت ناپایدار می گردد
0ـ پایدار است

زرد

واکنش پذیر
4ـ مرگبار

3ـ خیلی خطرناک
2ـ خطرناک

1ـ باخطر کم 
0ـ نرمال

آبی

خطرات خاص
OX اکسید کننده

ACID اسیدی
ALKقلیایی

COR خورنده

سفید

لوزی خطر
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روش های متفاوت اطفای حريق

طبقه بندی آتش سوزی هامواد خاموش کننده توصیه شده
خاموش کننده های نوع آبی پودری چند 

منظور CO2  هالون 
خاموش کننده های پودری چندمنظوره 

خاموش کننده های نوع آبی
CO2 خاموش کننده های
خاموش کننده های هالون
خاموش کننده های پودری

خاموش کننده های چندمنظوره

موادی که از سطح می سوزند مانند: 
چوب، کاغذ، پارچه

موادی که از عمق می سوزند مانند: 
چوب، زغال سنگ، پارچه، موادی 
که در اثر حریق شكل خود را از 

دست می دهند مانند: الستیک نرم، 
پالستیک نرم

جامدات احتراق پذیر به جز فلزات

خاموش کننده های پودری 
خاموش کننده های کف شیمیایی و کف مكانیكی

 CO2 خاموش کننده های پودری و
خاموش کننده  هالون  

AFFFخاموش کننده های

نفت، بنزین، رنگ، الک، روغن و 
غیره )غیر قابل حل در آب(

مایعات سنگین مانند قیر و آسفالت 
و گریس الكل، کتون ها و غیره )قابل 

حل در آب(

مایعات قابل اشتعال

خاموش کننده های پودری
CO2 خاموش کننده های
خاموش کننده های هالون

گازها یا موادی که اگر با آب 
ترکیب شوند تولید گاز قابل اشتعال 

می نماید مانند:  کاربپد
گازهای قابل اشتعال

 CO2 خاموش کننده های
خاموش کننده های هالون

کلید و پریز برق، تلفن، رایانه، 
تجهیزات برقیترانسفورماتورها

فلزات قابل اشتعالمنیزیم، سدیم، پتاسیم، آلومینیمخاموش کننده های پودر خشک

 میزان شدت نور در محیط های کار )لوکس(

لوکسفعالیت کاریردیف
50ـ20فضاهای عمومی با محیط تاریک1

100ـ50گذرگاه ها و راهروهای کارهای موقت2

200ـ100فضاهای کاری برای کارهایی که گاهاً انجام می شود3

500ـ200کارهایی که معموالً با کنتراست باال یا بر  روی قطعه بزرگ انجام می شود4

1000ـ500کارهایی که معموالً با کنتراست متوسط یا بر   روی قطعه کوچک انجام می شود5

2000ـ1000کارهایی که معموالً با کنتراست پایین یا بر  روی قطعه کوچک انجام می شود6

5000ـ2000کارهایی که معموالً با کنتراست پایین یا بر  روی قطعات ریز و یا تكرار زیاد انجام می شود7

10000ـ5000انجام کارهای ممتد و طوالنی با دقت باال8

20000ـ10000انجام کارهای خیلی خاص با کنتراست بسیار پایین9

A دسته

B دسته

C دسته

D دسته

E دسته
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 ارگونومی

حدود مجاز توصیه شده در خصوص نیروی کشیدن و هل دادن بار در راستای افقی

نیروهایی که نباید  از آن تجاوز شرایط
مثال هایی از نوع کارکرد )بر حسب کیلوگرم(

الف( وضعیت ایستاده
1ـ تمام بدن در کار دخالت 

دارد
حمل بار با فرغون23 کیلوگرم نیرو

2ـ عضالت اصلی دست و شانه 
خم شدن بر روی یک مانع برای حرکت  یک شيء 11 کیلوگرم نیرودست ها کاماًل کشیده شده اند

یا هل دادن یک شيء در ارتفاع باالتر از شانه

19 کیلوگرم نیروب( زائل زین

برداشتن یا جابه جا کردن یک قطعه از دستگاه 
هنگام تعمیر نگهداری 

جابه جا  کردن اشیا در محیط های کاری سربسته 
نظیر تونل ها یا کانال های بزرگ

13 کیلوگرم نیروج( در حالت نشسته
کارکردن با یک فرم عمودی نظیر دستگیره های 

کنترل در ماشین آالت سنگین، برداشتن و 
گذاشتن سینی های با محصول بر روی نوار نقاله

حدود مجاز توصیه شده در خصوص نیروی کشیدن و هل دادن بار در راستای عمودی

نیروهایی که نباید از آن تجاوز شرایط
مثال هایی از نوع کارکرد )بر حسب کیلوگرم(

کشیدن اجسام به سمت پایین 
در ارتفاع باالی سر

55 کیلوگرم نیرو
60 کیلوگرم نیرو

کارکردن یا سیستم کنترل گرفتن قالب 
نظیر دستگیره ایمنی یا کنترل دستی به کار 

انداختن یک جرثقیل زنجیری گیره های برقی، 
سطح گیره قطری کمتر از 5 سانتی متر باشد.

کشیدن به سمت پایین تا 
به کار انداختن کنترل، گرفتن قالب22 کیلوگرم نیروارتفاع شانه

 25 cm کشیدن به سمت باال
)in 10 ( باالی سطح زمین

ارتفاع آرنج
ارتفاع شانه

27 کیلوگرم نیرو
15 کیلوگرم نیرو
7/5 کیلوگرم نیرو

بلند کردن یک شيء با یک دست 
بلند کردن در یا درپوش

فشار دادن به سمت پایین تا 
بسته بندی کردن باربندی، مهر و موم کردن بسته ها29 کیلوگرم نیروارتفاع آرنج

فشار دادن به سمت باال تا 
20کیلوگرم نیروارتفاع شانه

بلند کردن یک گوشه یا انتهای شيء نظیر یک 
لوله یا تیر آهن، بلند کردن یک شيء تا قسمت 

باالی تخته
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پشتی صندلی باید کاماًل به کمر بچسبد و پایین 
آن قوس طبیعی کمر را پوشش دهد.

شانه ها  باشد.  واقعی  درجه  برابر 90  آرنج  زاویه 
نیز در وضعیت راحت قرار داشته  باشند.

ران به صورت افقي بوده و زاویۀ آن با مفصل زانو 
بین 90 تا 110 درجه باشد.

اگر  گیرد  قرار  زمین  روی  کاماًل  باید  پاها  کف 
ارتفاع مناسب نیست از زیرپایی استفاده شود.

مچ دست در حالت طبیعی مستقیم روی صفحه 
کلید قرار می گیرد.

                           میزان خطر و احتمال وقوع آن برحسب مسیر جريان برق

احتمال وقوعمیزان خطر مرگمسیر جریان

خیلی کمخیلی زیاد )مرگبار(از سر به اندام های دیگر

متوسطزیاداز یک دست به دست دیگر

زیاد خیلی زیاداز دست به پا

کمکماز یک پا به یک دست

                           زمان تست هیدرو استاتیک خاموش کننده ها

دورة زمان تست )سال(نوع خاموش کننده آتش نشانیردیف

خاموش کننده آب و گاز تحت فشار و یا حاوی 1
5ترکیبات ضد یخ

2FFFP یا AFFF 5خاموش کننده حاوی

5خاموش کننده پودری یا سیلندر فوالدی3

5خاموش کننده کربن دی اکسید4

5خاموش کننده حاوی پودر تر شیمیایی5

خاموش کننده های حاوی پودر خشک شیمیایی 6
12با سیلندرهای آلومینیم و یا برنجی

خاموش کننده های حاوی پودر خشک شیمیایی 7
12با سیلندرهای فوالدی ریخته گری و مواد هالوژنه

بالن 8 دارای  و  پودر  حاوی  خاموش کننده های 
12)کارتریج( یا سیلندرهای فوالدی ریخته گری شده
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توضیحاتکد 

شیشه رنگی )معموالً سبز( کدهای 
70تا 79 مربوط به انواع شیشه های 

است

کاغذ یا مقوای ممزوج با پالستیک 
یا آلومینیم

آلومینیم

چوب

چوب پنبه

توضیحاتکد 

پارچه

کنف

شیشه ممزوج

شیشه بدون رنگ شفاف

کدهای 60 تا 69 به طور کلی مربوط به انواع پارچه ها است
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                     عاليم و کدهای بازيافت مواد مختلف
امروزه بازیافت به عنوان یكی از پارامترهای مؤثر بر طراحی محصوالت محسوب می گردد و به 
خصوص در مباحثی همچون طراحي و توسعۀ پایدار توجه به بازیافت از اهمیت ویژه ای برخوردار 

است.
یكی از عواملی که می تواند پس از استفاده از محصول، به سهولت تفكیک زباله در مبدأ کمک 
نماید عالئم بازیافت مندرج بر روی بدنه کاال است که نوع جنس محصول را بیان می دارد که در 

ذیل، به بیان برخی از متداول ترین آنها اشاره شده است.

توضیحاتکد توضیحاتکد 

پلی اتیلن با چگالی پلی اتیلن تری فتاالت
باال

پلی اتیلن با چگالی پلی وینیل کلراید
پایین

پلی استایرنپلی پروپیلن

 سایر پالستیک ها   که 

عمدتاً شامل 
اکریلیک ها،     فایبرگالس، 
پلی آمید و مالمین )اوره 

فرمالدئید(

به  مربوط  ترتیب  به   14 تا   8 کدهای   
نیكل  قلیاتی،  اسیدی،  ـ  سرب  باتری های 
لیتیوم،  هیدرید،  متال  نیكل  کادمیوم، 
)باتری های  کربن  زینک  و  نقره،  اکسید 

قلمی معمولی( است.

مقوا
کاغذهای ممزوج 

با سایر مواد، کاغذ 
روزنامه، پاکت نامه 

و غیره

آهنکاغذ
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کدها عبارت اند از: 

PETE -1 پالستیک کد 1: پلی اتیلن ترفتاالت، قابل بازیافت ترین و معمول ترین پالستیک است 
که به عنوان بطری های آب، نوشانه و ظرف های یک بار مصرف و غیره استفاده می شود. محكم و در 
برابر گرما مقاوم است و با بازیافت به بطری های آب، ساک، لباس، کفش، روکش مبل، فیبرهای 

پلی استر و غیره تبدیل می شود.
HDPE-2  پالستیک کد2: پلی اتیلن با غلظت باال که به راحتی و به سرعت بازیافت می شود. 
پالستیک نوع خشک است، اما زود شكل می گیرد و معموالً در قوطی شوینده ها، بطری های شیر، 
بازیافت به لوله های پالستیكی، قوطی  با  قوطی آب میوه، کیسه های زباله و غیره به کار می رود، 

شوینده ها، خودکار، نیمكت و غیره تبدیل می شود.
PVC-3  پالستیک کد 3: پلی وینیل کلوراید سخت بازیافت می شود. با آنكه محیط زیست و 
سالمت افراد را به خطر می اندازد، هنوز در همه جا در لوله ها، میزها، اسباب بازی و بسته بندی و 
غیره به چشم می خورد، PVC بازیافت شده به عنوان کف پوش، سرعت گیر، پنل و گل پخش کن 

ماشین استفاده می شود. 
LDPE-4  پالستیک کد 4: پلی اتیلن با غلظت پایین است. ویژگی آن قابل انعطاف بودنش است. 
معموالً در نخ های شیرینی، بسته بندی، قوطی های فشاری، کاورهای خشكشویی به کار می رود. بعد 

از بازیافت به عنوان بسته های حمل نامه، سطل های زباله، سیم بند و غیره استفاده می شود.
است.  مقاوم  فوق العاده  برابر حرارت  در  و  پایین  غلظت  با  پلی پروپیلن   :5 پالستیک کد   pp-5
راهنمایی و  بازیافت شده در چراغ   PP استفاده می شود.  و قوطی  بطری  نی، درهای  به عنوان 

دارد. کاربرد  کشویی  قفسه های  و  دوچرخه  پارک  جای  پارو،  رانندگی، 
PS -6  پالستیک کد 6: پلی استایرن که فوم معروف است، در ظروف یک بار مصرف دردار و غیره 
بكار می رود. فوق العاده سبک ولی حجیم است. PS به دلیل آنكه گرما را زیاد منتقل نمی کند، 
کاربرد زیادی دارد. با آنكه این ماده جزو برنامه های بازیافت شهرداری ها نیست، اما می تواند به 

عایق های حرارتی، شانه های تخم مرغ، خط کش و ظروف پالستیكی تبدیل شود.
از  ترکیبی  می توانند  اورتان  پلی  مانند  پالستیک ها  سایر   :7 کد  پالستیک  موارد  سایر   -7
زین  از  هرچیز  می توانند   7 کد  با  محصوالت  نیستند،  بازیافت  جزو  باشند.  فوق  پالستیک های 
دوچرخه گرفته تا ظرف های 5 گالنی را شامل شوند. بسیاری از بازیافت کنندگان، پالستیک با 
این کد را قبول نمی کنند، اما رزین این پالستیک ها قابل تبدیل به الوارهای پالستیكی و مواد 

سفارشی هستند.
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فصل 3

شایستگی های غیر فنی و توسعه حرفه ای 
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شایستگی های 
غیرفنی

ارتباط 
مؤثر

سواد 
اطالعاتی

تفکر

نوآوری و 
کارآفرینی

کار 
تیمی

مدیریت 
منابع

ویژگی شخصیتی 
و اخالق حرفه ای

مدیریت کار و 
کیفیت

یادگیری 
مادام العمر

یادگیری 

توسعه شایستگی و 
دانش

ایفای نقش در تیم

شرکت در اجتماعات 
و فعالیت ها

رهبری تیم 

احترام گذاشتن به 
ارزش دیگران

مدیریت زمان 

مدیریت مواد 

مدیریت منابع مالی 

مدیریت منابع انسانی

درستكاری و کسب 
حالل

مسئولیت پذیری 

تعالی فردی

اجتماعی بودن

مهارت گوش دادن 

مذاکره

جمع آوری اطالعات 

سامان دهی اطالعات

تفسیر و تبادل اطالعات

کاربرد فناوری اطالعات

تفكر انتقادی

تفكر خالق

تفكر سیستمی

درک درست از سیستم

تنظیم و اصالح عملكرد

بهبود عملكرد

تفكر منطقی

استدالل  

تصمیم گیری 

حل مسئله

آموزش 
دیگران

مستندسازی

انتخاب فناوری مناسب

به کارگیری فناوری مناسب

نگه داری فناوری

کاربرد فناوری

محاسبه و 
ریاضی

خود مدیریتی

مدیریت کارها و پروژه ها

 مدیریت کیفیت

شايستگی های غیر فنی
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شرکت چاپ و نشر کتاب های درسی ایران
15ـ الکترونیک عمومی، کد 490/5، مؤلفان سید محمود صموتی ـ شهرام نصیری 
سوادکوهی ـ یداله رضازاده ـ غالمحسین نصری ـ فتح اله نظریان، 1394، شرکت 

چاپ و نشر کتاب های درسی ایران
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