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»به نام خدا«

شديمآشنااونهاباحاالتاكهقطعاتيباعمليكاربهجلساتيشدقراربوديم،دادهقولكههمونطورخوب،

ها ايندرما.بشودادهاختصاص صورتكامالً عملي به همراه عكس ي كار با قطعات مختلف را به  جلسات نحوه

و در صورت نياز با فيلم، آموزش خواهيم داد يك.متعدد ي دوستاني هم كه عالقه مند هستند مي توانند با تهيه

كه اگر به دنبال نتيجهفقط فراموش نكنيد.سري لوازم، آزمايش ها رو به صورت واقعي در منزل يا مدرسه تكرار كنند

ي اول داده شده!!!!ي مطلوب هستيد، از كار انفرادي خودداري كنيد .البته توضيحات الزم در اين زمينه در جلسه

:شدهگفتهزيردرداريدنيازكاربرايشماكهاياوليهلوازمبعضي

منبع

ي تغذيه

ولت12و5

مي.ولت داشته باشد12و5خروجي2نياز به يك منبع تغذيه داريم كه حداقلما اين منبع تغذيه

از.تواند يك آداپتور ولتاژ متغير هم باشد ي مهم اين كه، جريان دهي اين منبع تغذيه بايد بيش نكته

م.(باشد(ميلي آمپر1000معادل(آمپر1 براي اين).ي شوروي آداپتورها حداكثر وجريان خروجي ذكر

اين منبع تغذيه ها به دليل جريان.كامپيوتر نيز استفاده كر)منبع تغذيه) Powerمنظور مي توان از

و ولتاژهاي خروجي بسيار دقيق ي ولتاژ بي نياز مي كند(دهي باال ، براي)كه ما را از مدارهاي دقيق كننده

م ي اونها در.عموالً بيشتر از آداپتورهاي معموليستكار ما بسيار مناسب مي باشند، اما هزينه

ي استفاده از آنها نيز شرح داده خواهد شد .جلسات، نحوه

مولتي

متر

ي دوستان با ولت متر و مولتي متر در دروس راهنمايي آشنا شده اند،همه ما براي كار نياز.آمپرمتر

كهترجيحاً مولتي رنج باشد  به يك مولتي متر داريم 

بربرِد

و سرعت كار را   نوعيبرد مي باشد كه ما رو از لحيم كاري در مراحل آزمايشگاهي بي نياز ميكند بردبرد 

شد.نيز بسيار باالتر مي برد .با اين قطعه نيز در جلسات بعدي آزمايشگاه آشنا خواهيد

مقداري

سيم مسي

نرم

نياز داريمبراي اتصاالت)غير افشان(مقدار سيم مسي نرم تك رشته اي

و سيم چين

ودم باريك

هويه

ي نگه دارنده تهيه شود  كاري،حتماً پايه !براي هويه يا همان دستگاه لحيم 
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ي دوستاي خوبم ؛ با عرض سالم خدمت همه

ي آينده نياز داريم رو من به دوستان رار شد در اين جلسه،ق و قطعاتي كه براي چند جلسه ي وسايل ابتدا همه

.مجدداً وقت شما گرفته نشودمعرفي كنم، تا براي خريد هر قطعه 

:اين قطعات عبارتد از

و LEDچند عدد )تعدد از هر رنگ كافيس2يا1(قرمزسبز

: مقاومت هاي(
220Ω - 100Ω - 1KΩ - 10KΩ

از3يا2ام براي كارولي. فروخته مي شودتايي 5000يا بسته هاي تايي50معموالً به صورت رول هايمقاومت تا

.هر كدام از مقاومت هاي باال كافي است

1000µf: ولت12 خازن هاي - 470µfهر كدام يك عدد .

.7805عدد رگوالتور2

 LM317 عدد رگوالتور1

)LM358OpAmp(يك عدد آي سي

 L298 يك عدد آي سي

)بافر( 74245يك عدد آي سي

 TIP41 يك عدد ترانزيستور

  1n4001 عدد ديود5

10KΩ عدد مقاومت متغير2

)7segment(عدد سوِن سگمنت1

و2 . ميليمتري5يا3) فتوترانزيستور(قرمز مادون عددفرستنده2 عدد گيرنده

و آزمايشگاه .دهاي آن براي كار ما كافي مي باشناين قطعات فعالً تا شروع مبحث ديجيتال

1آزمايش

هدف از اين آزمايش آموزش كار با مولتي متر،. اولين آزمايش ما تحليل يك مدار بسيار ساده از نظر ولتاژ

اساستفاده از  و كد خواني مقاومت .تقانون اهم،
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مقاومت دروني ولت. متصل كنيم

مقاومت دروني آمپر. متصل كنيم

) Display( نمايش صفحه رويارقام

و غيره را نيز ، درجه سانتيگراد  آمپر

و ، حرارت سنج  ولت متر، دورشمارها

. تر بودن كار با آن ها مي باشد

با كاري نحوه مقدمه بدون پسايم،

بر DCس كار يك ولت متر ديجيتالي

از 100معموال و در بعضي ميلي ولت

:ر متر در مدا

منآمتر در مدار، بايدت را به صورت موازي به مدار

و تقريباً هيچ جرياني را از خود عبور نمي دهد .ت

م متر نيز در مدارآمپر ، بايد آنرا به صورت سري در مدار

. ابل صرف نظر كردن استق

؛

اريا رقم صورتبهرا شده گيري اندازه مقاديرديجيتالي

، ميلي ، آمپر  واحد كميت اندازه گيري شده مانند ولت

مي. دهند مي و از جمله دستگاههاي اندازه گيري توان به

تديجيتادستگاههاي و همچنين ساده لي، دقت كار باالي آن ها

 ديجيتالي

اي شده آشنا راهنماييي دورهفنو حرفه درس درهمگي

.كنيم

اساس. آن مي باشدDCمولتي متر، ولت متر يكي

، با يك ولتاژ مرجع م(ي ولتاژ اعمال شده به ولت متر

:مولتي متر ديجيتال

ي استفاده از مولتي متنحو ه

از.1 ولتبراي استفاده

متر بسيار زياد است

از.2 آمبراي استفاده

ق و متر بسيار ناچيز

به شكل نگاه كنيد.3

ديج گيري اندازه دستگاههاي

و معموال وا نشان مي دهند

م به طريق مناسبي نمايش

. مولتي متر اشاره نمود

دستگاه مزيت ترين مهم

طرز كار مولتي متر ديجيت

همگ متر مولتي دستگاه با

كنيمي ارايهرو دستگاه اين

اصلي هاي قسمتاز يكي

يعني. مبناي مقايسه است
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و ديجيتالي به ك مدارات الكترونيكي

.گردد نمايش آن ظاهر مي

آن. مي كنيد همانطور كه از اسم

.جريان طراحي گرديده-مقاومت-

 شما هاي اندازگيريدر كاري دامنه

-10 بين مثالً دارد، قرار حدودي چه

و مدارها به ه به ولتاژ منبع تغذيه

 .) شود

مي)، يك ولت و نتيجه مقايسه به كمك مقايسه شود

الي به ولت متر است، روي صفحه نماياعم DCر ولتاژ

مشاهده selectorيك همراهبه مدرج صفحه يكدستگاه

- براي اندازگيري كميت هايي مانند اختالف پتانيسل

كننده تعيينكه است جودمو نشانگري سلكتوردسته

در داريد آنرا گيري اندازه قصد شماكه ولتاژي دهد

. ولت يا اين حدود ولتاژ را بايد خود شما با توجه....

و جريان هم بايد انجام شو  تنظيم دامنه براي مقاومت

،ACمولتي مترها، در ولناژ

صورت ارقام كه مبين مقدار

دستگا اين كلي شماي در

مشهود است اين دستگاه

دس روي است تذكربه الزم

مي نشان يعني. باشد مي

10-1است يا بين ولت100

(صورت حدودي بدانيد ت. اين
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و 1000تا ولت ميليصد چندازها ولتاژ گيري اندازهبه قادر امروزي هاي متر مولتي ولت به صورت خودكار هستند

و تنظيم كنيد، فقط كافيست شما نشانگر را بر روي قسمت ولتاژ قرار دهيد اگر. نيازي نيست شما حدود را بدانيد

و اگرACبر روي قسمت) مثل برق شهري(بودACولتاژ  اگر. قرار مي دهيمDCبود، بروي قسمتDCقرار داده

و روي بخش مربوطه قرار دهيمت يا جريان را هم قصد اندازه گيري مقاوم به اين. داشتيم، بايد نشانگر را بچرخانيم

. گويندمي)  Auto Range( تو رنجاُمولتي رنج يا نوع مولتي مترها كه به صورت خودكار تنظيم مي شوند 

بايستي دستگاهاز صحيح استفاده براي. باشدمي+و- ترمينالدو داراي ديگري سيستمهر مانند نيز دستگاه اين

و سيم قرمز را به ترمينال مثبت متصل كنيد و powerحال دكمه. سيم مشكي را به ترمينال منفي دستگاه را زده

يالانيمرت2دقت كنيد كه معموالً مولتي مترها. گيري را مي توانيد شروع كنيدههر نوع انداز دارند كه شما+ قرمز

ز ِ مثالً براي اندازه گيري جريان هاي بيش. مناسب را انتخاب كنيدلانيمرتير آنها بايد با توجه به توضيحات اختصاري

. ديگري قرار دهيملانيمرتاز چند دهم آمپر بايد سيم قرمز را در 

و مقاومت تحليل كنيم ، ولتاژ . در اين آزمايش قصد داريم مدار روبرو را از لحاظ جريان

)يك كيلو اهم(. رنگي آن بخوانيدمقدار مقاومت را از روي كد

.با مولتي متر اندازه گيري كنيد) قبل از اتصال در مدار(مقدار همين مقاومت را

.مقدار بايد تقريباً مساوي باشند2اين

.)ولت تنظيم كنيد5منبع تغذيه را روي( حال مدار باال را ببنديد

در( كنيدجريان مدار را توسط مولتي متر اندازه گيري و در همين موقيعتي كه نشانگر مولتي متر در قسمت آمپر

).شكل نشان داده شده بايد قرار گيرد

.جرياني كه مولتي متر نشان مي دهد را يادداشت كنيد
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ارطباورنياهكنيايارب.تساهتيس

زاهطباركيديهدرارقثلثمنياش

وميسقتلمعرگناشنVريزطخ.

.تسابرض

با چيزي كه مولتي متر نشانامشه

 چنين است آزمايش را با موفقيت

 متر نيز به صورت نشان داده شده در

و عدد را بخوانيد اگر سيم.وصل كنيد

V=I*R(جريان مدار را محاسبه كنيد.

مهانوناقدركراك

يمهكروطنامه:

وژاتلوميسلخا

!دننكيملمعم

.تسانآعناميرگ

سيرتكلاتابساحممامتهياپ،كيزيفردنتوينهناگه

شخبرهيوراردوختسدرگا:تساديفمرايسبمها

ددرگيمصخشمنوناقنيا

لمعرگناشنRوIنيبامطخ

آيا مقدا بدست آمده،بوخ

چ داردمي دهد مطابقت ؟ اگر

.انجام داده ايد

متلاحمولتي متر را در ولت

وص) طرف مقاومت2در(شكل

I*R(حال توسط قانون اهم

كيگنوگچوربورهزمابريوصت

:دنكيميروآدايامشهبار

ادزانايرجروبعياربدينيب

مهسكعربتسردتمواقم

گيدونايرجروبعثعابيكي

هسنيناوقلثممهانوناق

انوناقثلثمديربنرطاخزا
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.ه خواهد بود

، پس ممكن است محاسبات شما

ي داشته باشد اين مقدار تقريباً همان ولتاژ منبع تغذيه

ولت را در اختيار شما قرار ندهد5ي شما دقيقاً ولتاژ

.ت در ابتدا ولتاژ منبع تغذيه را با مولتي متر چك كنيد

ناچيزياًومت واقعاشما مق

:اهاي احتماليخط

ي ممكن است منبع تغذيه

بهتر است. دچار مشكل شود

7

ن مي توان اجزاي الكترونيكي متعدد

 قطعه در برد، پايه هاي آنرا در برد لحيم

با يك فشار(ا روي برد برد قرار دهيم

solder lessدربدربينعي،دنيوگيم

بردبرد

ي آن)مانند بردهاي سوراخ دار( الكترونيكي است كه به وسيله

 بردهاي سوراخ دار معمولي، بايد پس از نصب هر قطع

و فقط كافيست قطعه را ي به انجام لحيم كاري نداريم

essنآهبتلعنيمههب)ب مي شود breadboard

برد برد نوعي برد الكترونيك

در. را به يكديگر متصل كرد

كنيم، اما در برد برد ما نيازي

كوچك قطعه روي برد نصب

.يراكميحلنودب

 از سيم استفاده كنيد، ولي در برد برد

و قرار  با در نظر گرفتن اين اتصاالت

. براي برقراري ارتباط ها مي شويم

ادا ر معمولي شما بايد براي برقراري ارتباط بين آن ها،

د زيادي از اتصاالت برقرار شده كه شما فقط كافيست

. مناسب، مدار هاي خود را راه اندازي كنيد

ي از موارد ما مجبور به استفاده از سيم هاي كمكي برا

د سوراخ بردهايدر همچنين

به صورت پيش فرض تعداد

دادن قطعات در مكان هاي

ا با اين وجود، در بسياريام

EasyToLearn.ir



� |

ارتباط هاي فراوان در داخل خودوجود

. مشاهده مي كنيد، وجود دارد

. است

.است شده سازي پيادهيسم دار سوراخ برد يكروي

و رغم عليكه كنيد دقت. شده سازي پياده بردبرد يكي

. كمكي نيز براي تكميل مدار استفاده شده است

دارتباط هاي درون بردبر

سوراخ هايي كه در بردبرد مشت كار، ارتباطات زيادي بين

ز سوراخ هاي متصل به هم در يك برد برد، ترسيم شده

2

ركه مداريك فوق تصوير

رويبركه مداريك تصوير

ك بردبرد، از تعداد زيادي سيم

در اين نوع برد، براي سهولت

در شكل زير يك نماي كلي از
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خاروس 830اي 800رازابرددوجومياهدربدربزياسنيرتگرزب–درادخاروس 400هكتساطسوتمدربدربكينياهتبلا

.دادششوپمهاررتگرزبياهرادمناوتيمرگيدكيهباهنآلاصتاابهكدنتسه
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در2 پايه هاي آن در طرف با يكديگر

ي .مي شوند استفاده برد–و+ تغذيه

، بايد آن هارا در قسمت وسط طوري قرار دهيم كه پا

و پايين نيز كه به هم متصل هستند معموالً براي تغذ

براي استفاده از آي سي ها،

و2.دتماس نباشن رديف باال
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 خبلی) دِضبرص ٍ( ضذى پز) ضبرص دادى ًطبى ثزاي ٍ ضَد هی ّب خبسى هجحث ثِ هزثَط آسهبيص ايي

 . است ضذُ طزاحی خبسى يک ضذى( ضذى

 . هذار سيز را ثب تَجِ ثِ جذٍل ثجٌذيذ: اٍل گبم    

 

 
C=2200µF C=1000µF C=470µF 

 
=T3 =T2 =T1 R=220 

=T6 =T5 =T4 R=1K 
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ّب، ثِ اساي خبسى ّبي هختلف اًذاسُ گیزي  LED ثَدى رٍضي سهبى ثِ تَجِ ثب دِضبرص ٍ ضبرص سهبى

 .ًوبيیذ

 هذت ثِ تَجِ ثب تَاًیذ هی را ضبرص سهبى ، ضَد ثزقزار سوت چپ اتصبل ثبيذ خبسى کزدى ضبرص ثزاي

 .سوت چپ اًذاسُ گیزي ًوبيیذ LED ثَدى رٍضي

 ًیش را دِضبرص سهبى پس.  ضَد ثزقزار( ضكل طجق)سوت راست  اتصبل ثبيذ ، خبسى کزدى دِضبرص ثزاي

 . سوت راست،اًذاسُ گیزي ًوبيیذ LEDضي ثَدى رٍ سهبى هذت ثِ تَجِ ثب تَاًیذ هی

 خبسى ظزفیت افشايص يب قسوت ّز در هقبٍهت هقذار افشايص ثب کٌیذ، هی هطبّذُ کِ ّوبًطَر   

 . اثذي هی افشايص خبسى دِضبرص ٍ ضبرص سهبى ّب،

کزدى پز ٍ ثبال هذار ثستي صزف را خَد سهبى ثبيذ دٍستبى ٍ دارد کوی ًسجتب تئَري هطلت جلسِ ايي

 .جذٍل کٌٌذ

 اصل، هْوتزيي رثبتیک، در کِ کٌن يبدآٍري عشيش دٍستبى خذهت دٍثبرُ رٍ هطلت ايي هیذًٍن السم   

 ثِ رٍ ّب آسهبيص حتوب کٌن هی پیطٌْبد دٍستبى ثِ ٍ است گزٍّی ٍ تیوی صَرت ثِ کبر اًجبم

 .ثذٌّذ اًجبم تیوی صَرت

 .ثب هب در هیَى ثگذارًذ اي رٍثزٍ ضذًذ حتوب هسئلِ يب هطكل ثب کبر رًٍذ در دٍستبى اگز

    

  يک پیطٌْبد : 

اگز ٌَّس ًتًَستیذ لَاسم هَرد ًیبس آسهبيص ّبي الكتزًٍیک خَدتَى رٍ هثل هٌجع تغذيِ يب َّيِ 

اس آسهبيطگبُ ّبي اًٍجب ثطَر  تْیِ کٌیذ سزي ثِ پضٍّص سزاّبي داًص آهَسي ضْز خَدتَى ثشًیذ ٍ

 .رايگبى استفبدُ کٌیذ 
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 عنوان مولد

، منبع تغذيه يا در جلسات پيش ذكر شد

، مي تواند به عنوان)PC(كامپيوتر شخصي شما

ي ايده آل براي كار ما مورد استفاده قرار

، چندين تغذيه هاي موجود در كامپيوتر ها

.ش رو با هم شروع مي كنيم

ي كامپيوتر ي استفاده از منبع تغذيه به عنونحوه

د همانطور كه

Power كامپيوت

يك منبع تغذيه

منيع تغذ. گيرد

5و 12 پر استفاده ترين آنها براي كار ما،

ي كا مپيوتر معموالً در قسمت منبع تغذيه

. قرار دارد

( باز كنيد) مانند شكل باال(ا معموالً براي.

) هاي پشت را باز كنيد

و فقط كافيست يكي از سوكت  كامپيوتر بسيار ساده است

و به سوراخ  به هيچ قسمتي متصل نيست را پيدا كنيد

و خروجي ولتاژ بگيريد وراخ هايي كه از منبعس. متصل كرده

و سوراخ هايي كه سيم زرد ولت5تاژ وارد شده است ول ،

ي. ولت دارند 12ژ مي–سيم هاي مشكي هم پايانه

بدون مقدمه سومين آزمايش

ولتاژ خروجي مختلف دارند كه

م Power. ولت مي باشد يا

و در باالي شما قر Caseپشت

: مراحل كار

را Caseابتدا درب سمت چپ

ه Caseباز كردن درب بايد پيچ

ي كامپيو كار با منبع تغذيه

و هايي كه از منبع خارج شده

هاي سوكت يك تكه سيم متص

تغذيه سيم قرمز به آن ها وا

به آن ها وارد شده است ولتاژ

. باشند
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 LEDهر كدام از اين. تشكيل شده است

به. اعداد مختلف را نمايش داد ي مربوط پايه

ي باشد و ديگر"+"به"مشترك"، بايد پايه

به"مشترك"، يعني پايه كار وارونه است

و پايه+به"مشترك"پايه هاي)2 هر

، با يك مقاومت ي مشترك را به جاي سيم

ار دهيد كه به يكديگر متصلي روي برد قر

Segmennt 7كار با

7Segmentتك يك رقمي از digitيا ،8LED مجزا از هم

ي آنها اعدا و مي توان به وسيله و خاموش مي شوند  روشن

. داده شده است

مشترك باش(+) شما كاتد 7Segment دقت كنيد كه اگر

، روند آند مشترك بود 7Segment اگرو، شوند متصل

.شوند ميمتصل

از كاتد مشترك 7Segmentتوسط يك يا(، بايد يكي

.شوندل

و جلوگيري از سوختن قطعه، بهتر است پايه هاي LEDه ها

. كنيد متصل

را به گونه اي 7Segment، دقت كنيد كه پايه هايي كنيد

(

.ت باشد

ي9تا0 اعداد . نمايش دهيد 7Segmentرا به وسيله

هر همانطور كه مي دانيم ،nt

ها به صورت مستقل از هم رو

در شكل زير نمايش LEDهر

،7Segment براي راه اندازي

"–"پايه ها در صورت لزوم به

متص"+"بهها پايه سايرو"–"

ت"2"مثالً براي نمايش عدد

متصل–به"A,BG,E,D"هاي

:چند نكته

براي كنترل جريان ورودي به-1

ي اهم 330 –يا+ به تغذيه

ب-2 رد استفاده ميواگر از برد

اتصال كوتاه رخ ندهد( نشوند

ي مدار بايد-3 ولت5تغذيه

براي تمرين سعي كنيد همه اع
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(ًَري حسگر) ًَري سٌسَر يک اًذازي راُ 

، پرکاربردتريي  سٌسَرّاي ًَري اًَاع گًَاگًَی دارًذ کِ ّر کذام در هَارد خاصی کاربرد دارًذ 

ي سٌسَرّاي هقاٍهتی  ايي سٌسَرّا جسٍ دستِ.  ّستٌذ 5mmيا  3mmآًْا فتَتراًسيستَرّاي 

هیساى هقاٍهت .  کٌذ ، زيرا با تغییر هیساى ًَر هحیط هقاٍهت آًْا تغییر هی ضًَذ هحسَب هی

ّاي بسیار کن ًَر تا  ٍ در هحیط 4kّاي پرًَر هعوَالً حذٍد  يكی ايي ًَع سٌسَرّا در هحیطالكتر

ي هادٍى  حساسیت ايي سٌسَرّا فقط بِ اهَاج الكترٍهغٌاطیس در ًاحیِ.  باضذ  هی 200kΩحذٍد 

ي اهَاج هرئی  ايي اهَج در ًاحیِ.  باضذ هی( ضَد ًاهیذُ هی "IR"کِ بِ اختصار ( )infrared) قرهس

ي فیلن برداري هعوَلی هثل  ، اها دٍربیي ّا ّا را ديذ تَاى آى ًیستٌذ ٍ با چطن غیر هسلّح ًوی

ّاي  ًكتِ بسیار هْن ايي است کِ الهپ.  تَاًٌذ آًْا را ًوايص دٌّذ ، هی ّاي ّوراُ  دٍربیي تلفي

اى از تَ ي از خَد ًوی تاباًٌذ ٍ ًوی (IR)هْتابی هعوَلی ٍ الهپْاي کن هصرف ّیچگًَِ اهَاج 

اي  ّاي رضتِ در ًَر خَرضیذ ٍ الهپ.  ّاي هختلف استفادُ کرد آًْا بِ عٌَاى هٌبع ًَر براي آزهايص

هادٍى قرهس در بازار هَجَد است    ّوچٌیي ًَعی فرستٌذُ.  ٍجَد دارد IRهعوَلی بِ صَرت گستردُ 

بیٌیذ ايي  ٍر کِ هیّواًط.  کِ از لحاظ ظاّري ضباّت زيادي با ّویي سٌسَرّاي هادٍى قرهس دارد

 5يا  3ّاي  LEDّا ضباّت بسیار زيادي با  گیرًذُ ٍ فرستٌذُ

،  رًگ آًْا ّن الساهاً بی رًگ ًیست.  هیلیوتري هعوَلی دارًذ

ّا ًیاز بِ  ايي فرستٌذُ  . هوكي است سیاُ يا آبی ّن باضٌذ

، فقط براي هحذٍد کردى جرياى  هذار خاصی براي راُ اًذازي ًذارًذ

 بِ آى با را 100Ωا ، بايذ يک هقاٍهت حذٍد بِ آًْاٍرٍدي 

 (کٌیذ ًگاُ هذار بِ. ) داد قرار هذار در سري صَرت

1 
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ًوايص دادُ  گیرًذُ ٍ فرستٌذُ ّاي فتَتراًسيستَر بِ صَرت ضواتیک در هذار بِ ايي ضكل

 . ضًَذ هی

 
 

 . باضذ هی –  تر پايِ کَتاُ  ٍ پايِ +  بلٌذتر پايِ  ًَع گیرًذُ ٍ فرستٌذُ ّا، پايِ در ايي

 

 هذارّاي سٌسَرّاي ًَري فتَتراًسيسَر

    

 ٍلت 5 تا0 بیي هتغیر  ٍلتاش يک آًْا خرٍجی کِ بست تَاى هی هذار ًَع 2 ّا سٌسَر ًَع ايي براي

 در ٍ ضَد هی زياد پرًَر ّاي هحیط در خرٍجی  ٍلتاش دٍم هذار در.  است( هحیط ًَر هیساى بِ بستِ)

، يعٌی در هحیط ّاي پرًَر ٍلتاش  برعكس است در هذار ًخست دقیقا. ضَد ، کن هیّاي کن ًَر  هحیط

ّاي کن ًَر، زياد  خرٍجی کن ٍ در هحیط

 :1ي  هذار ضوارُ          . ضَد هی

 

 

 

 

 :2ي  هذار ضوارُ                        
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Op(مي . باشد ها

 تركيب مناسبي از عناصر خارجي

و مقايسه  جمله تقويت كنندگي

و8ه يك آي سي پايه است

ي آن در مدارهاي الكترونيكي

 كنندگي

p-Amp( تفاضلي هاي كننده تقويت مورد درا

ميIC اين ت ها توانند با اتصال

و غيره به آنها ، كاربردهاي متعددي از جم ديود

.دن

Op-Ampسياه باشد كهمي LM358آي

. باشدميمستقل

هاي از مهمترين كاربرد Op-Amp توسطورودي

. اين مورد توضيح داده شده است

در مد مقايسه كنندگ Op-Ampاستفاده از

هايهي اختالف ميان ولتاژهاي ورودي در پاي

حتي اگر اين اختالف. خروجي آشكار مي سازد

و منفي در  المان همواره داراي دو پايه مثبت

پايه ورودي مثبت را در اصطالح. خروجي است

. مي گويند invertingو پايه منفي را

ماي جلسه اين بحث

، خازن، مثل مقاومت

و داشته باشن... كنندگي

معروفترينهلمجزا

Op-Ampددع2داراي

ور ولتاژ2ي مقايسه

باشد كه در ادامه در مي

اين المان الكترونيكي

و منفي را در خر مثبت

اين. ولتاژ كوچك باشد

خ، ورودي و يك پايه در

و noninverting التين
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به8ي پايه، IC اندازي براي راه مي5+را به4ي پايه. نماييم ولت متصل ولت يا زمين0هم

 Vss+يه، ولتاژ پاي بيشتر از ورودي منفي باشد (in+) ورودي مثبتژ حال اگر ولتا. كنيممي متصل

مي  (Output)، بر روي خروجي ولت است5كه در اينجا  و اگر ولتاژ گيرد قرار ،–in از   in+ بيشتر

مي ولت است0كه در اينجا  Vss–، ولتاژ باشد .گيرد، بر روي خروجي قرار

 كنندگي تقويت درمد Op-Amp استفاده از

. مدار زير را براي آن ببنديدبراي استفاده از اين المان در مد تقويت كنندگي بايد

مي)R2÷R1( قرار داده شود با ضريب Vin رويبركه ولتاژي حال و بر روي تقويت قرار Voutشود

نيز محدوديتيR2مقاومت. اهم باشد 100بهتر است حدودR1دقت كنيد كه مقاومت. گيرد مي

شد 100، ولتاژ ورودي اهم باشد R2=10kو R1=100مثالً اگر. ندارد . برابر تقويت خواهد

.در شكل زير توضيح داده شده است LM358هاي ترتيب پايه
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.باشدل از هم مي مستقل Op-Ampددع2داراي ICبينيد، ايني مي همانطور كه در شكل
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