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آشنایی با قطعات پرکاربرد اکترونیک
 1-3مقاومت ها ()Resistor
انواع مقاومت
مﻘبومت هبي ﺛبثت :
مﻘبومت هبي ﺛبثت دو ضﯿﻢ راثﻂ دارنﺪ ﮐﻪ ثﻪ دو انتﻬبي مﻘبومت متؿﻞ اضت  .اؾوال مﻘﺪار ایﻦ نوع
مﻘبومت هبي ﺛبثت اضت ولﮗ ثﻌﻀﮗ از آنﻬب داراي مﻘبومتﻬبي متﻔبوتﮗ هطتﻨﺪ .
ایﻦ مﻘبومت هب ثﻪ دو دضتﻪ ي
الﻒ -مﻘبومت هب زثبنﻪ دار و
ة -مﻘبومتﻬبي ﻗبثﻞ تﻨﻈﯿﻢ تﻘطﯿﻢ مﮗ غونﺪ .
الﻒ مﻘبومت هبي زثبنﻪ دار:
در ایﻦ نوع مﻘبومت هب ﻋﻼوه ثر دو ضﯿﻢ انتﻬبیﮗ  ،ضر ضﯿﻢ هبي دیﮕري ثﯿﻦ دو ضر مﻘبومت وﺟود دارد .
ثب اتؿبل ترمﯿﻨبل هبي مﺨتﻠﻒ ثﻪ مﺪار مﻘبومت هبي متﻔبوتﮗ ﺣبؾﻞ مﮗ غود  .هر یﮏ از ایﻦ مﻘبومت هب داراي
مﻘبومت ﺛبثتﮗ هطتﻨﺪ .
ة -مﻘبومت هبي ﻗبثﻞ تﻨﻈﯿﻢ :
دیﺪیﺪ ﮐﻪ مﻘبومت هبي ﺛبثت ﻗبثﻠﯿت انﻌﻄبﻑ نﺪارنﺪ  ،زیرا مﻘبومتػبن ﮐبمﻼ تﻌﯿﯿﻦ غﺪه و مﻘﺪار آن تﻐﯿﯿر نب ﭘﺬیر
اضت مﻘبومت هبي زثبنﻪ دار تب ﺣﺪودي ﻗبثلﯿت انﻌﻄبﻑ دارنﺪ  ،ﭼون ثﯿع از یﮏ مﻘﺪار مﻘبومت مﮗ توان از آنﻬب
ثﺪضت آورد ثب وﺟود ایﻦ تﻌﺪاد مﻘبومت هبیﮗ را ﮐﻪ مﮗ توان از آنﻬب ثﺪضت آورد ثﻪ  3یب  4مﺤﺪود مﮗ غود آنﭽﻪ
اﻏﻠت مورد نﯿبز اضت  ،مﻘبومتﮗ اضت ﮐﻪ ثوضﯿﻠﻪ آن ثتوان ﺣﺪود مﻌﯿﻨﮗ از مﻘبومت را از  0تب  1ﺣﺪاﮐﺜر ثﺪضت
آورد ایﻦ مﻘبومت هب ﻃوري ضبختﻪ نػﺪه انﺪ ﮐﻪ ثتوان آنﻬب را ﭘﯿوضتﻪ تﻐﯿﯿر داد  .در واﻗﻊ  ،هﻨﮕبم نؿت ایﻦ
مﻘبومت هب در مﺪار ،آنﻬب را روي مﻘبومت دلﺨواه تﻨﻈﯿﻢ ﮐرده و ضﭙص ثب هﻤبن مﻘبومت در مﺪار ﮐبر مﮗ ﮐﻨﻨﺪ .
مﻘبومت هبي متﻐﯿﯿر:
در ثطﯿبري از وضبیﻞ الﮑتریﮑﮗ مﻘﺪار ثﻌﻀﮗ از مﻘبومتﻬب ثبیﺪ ﭘﯿوضتﻪ تﻐﯿﯿر ﮐﻨﺪ  ،ﭘﯿچ ولوم رادیو  ،ﮐﻨترل ﮐﻨﻨﺪه
روغﻨبیﮗ تﻠویسیون از آن ﺟﻤﻠﻪ انﺪ مﻘبومتﻬبي متﻐﯿر مﻘبومتﻬبیﮗ هطتﻨﺪ ﮐﻪ ﭘﯿوضتﻪ مﮗ توان مﻘﺪار آنﻬب را تﻐﯿﯿر
داد .

ثﻪ آن دضتﻪ از مﻘبومت هبي متﻐﯿر  " ،واثطتﻪ " ﮔﻔتﻪ مﮗ غود ﮐﻪ ثﻪ وضﯿﻠﻪ ﻋوامﻠﮗ از ﻗجﯿﻞ نور  ،ﺣرارت  ،ولتبﭾ
و مﻘﺪار مﻘبومتػبن تﻐﯿﯿر ﮐﻨﺪ ایﻦ مﻘبومت هب انواع مﺨتﻠﻔﮗ دارد ﮐﻪ ﻋجبرت انﺪ از :
الﻒ -مﻘبومت هبﮖ تبثﻊ ﺣرارت :THERMISTOR
مﻘﺪار اهﻢ ایﻦ مﻘبومت هب تبثﻊ ﺣرارت اضت .یﻌﻨﮗ  ،در اﺛر
ﺣرارت مﯿسان مﻘبومتػبن تﻐﯿﯿر مﮗ ﮐﻨﺪ.مﻘبومت هبي
ﺣرارتﮗ را تﺤت ﻋﻨوان " ترمﯿطتور" مﮗ غﻨبضﯿﻢ و در دو نوع
ضبختﻪ مﮗ غود:
 -1ترمﯿطتور ثب ﺿریت ﺣرارتﮗ مﺜجت ( :)PTCثب اﻓسایع دمب
مﻘﺪار مﻘبومت آن اﻓسایع مﮗ یبثﺪ.
 -2ترمﯿطتور ثب ﺿریت ﺣرارتﮗ مﻨﻔﮗ ( :)NTCثب اﻓسایع دمب
مﻘﺪار مﻘبومتع ﮐبهع مﮗ یبثﺪ .

ة -مﻘبومت هبي تبثﻊ نور ( LDR(light dependent resistor
مﻘﺪار مﻘبومت تبثﻊ نور تبثﻊ تﻐﯿﯿرات غﺪت نور تبثﯿﺪه غﺪه ثﻪ ضﻄﺢ آن اضت.

از ﺟﻤﻠﻪ ﮐبرثردهبي ایﻦ مﻘبومت اضتﻔبده ي آن در دورثﯿﻦ هبي
ﻋﮑبضﮗ و ﮐﻠﯿﺪهبي نوري و ﭼػﻢ هبي الﮑترونﯿﮑﮗ اضت.

ﺝ -مﻘبومت هبي تبثﻊ ولتبﭾ )VDR ( Voltage Dependent Resistor
مﻘبومت هبي تبثﻊ ولتبﭾ  ،مﻘبومت هبیﮗ هطتﻨﺪ ﮐﻪ متﻨبضت ثب تﻐﯿﯿر ولتبﭾ  ،مﻘبومت آنﻬب تﻐﯿﯿر مﮗ ﮐﻨﺪ تب هﻤواره
ولتبﭾ یﮑطبنﮗ در مﺪار وﺟود داغتﻪ ثبغﺪ مﻘبومت  VDRرا تﺤت ﻋﻨوان " واریطتور " نﯿس مﮗ غﻨبضﻨﺪ .مﻘﺪار
اهﻢ ایﻦ مﻘبومت هب ثب ولتبﭾ راثﻄﻪ ي مﻌﮑوش داردیﻌﻨﮗ ثب اﻓسایع ولتبﭾ مﻘﺪار اهﻢ آنﻬب ﮐبهع مﮗ یبثﺪ.
واریطتورهب ثﻪ ﭘﻼریتﻪ ي ولتبﭾ اﻋﻤبل غﺪه واثطتﻪ نﯿطتﻨﺪ ﮐﻪ ایﻦ خود مسیتﮗ ثراي ایﻦ نوع مﻘبومت هب مﺤطوة
مﮗ غود  ،زیرا ثراي اضتﻔبده در مﺪارات  ACثطﯿبر مﻨبضت هطتﻨﺪ .از ﺟﻤﻠﻪ ﮐبرثرهبي ایﻦ مﻘبومت هب ﻋجبرتﻨﺪ
از:
 -1تﺜجﯿت ﮐﻨﻨﺪهبي ولتبﭾ
 -2ﺣﻔبﻅت مﺪارهب در مﻘبثﻞ اﺿبﻓﻪ ولتبﭾهب در لﺤﻈبت ﻗﻄﻊ و وؾﻞ ﮐﻠﯿﺪ

د -مﻘبومت هبي تبثﻊ مﯿﺪان مﻐﻨبﻁﯿطﮗ )MDR(Magnetic Dependent Resistor
مﻘبومت هبي تبثﻊ مﯿﺪان ثﻪ مﻘبومت هبیﮗ ﮔﻔتﻪ مﮗ غود ﮐﻪ ثﻪ ضجت اﺛر مﯿﺪان مﻐﻨبﻁﯿطﮗ ثر آنﻬب مﻘﺪار
اهﻤػبن تﻐﯿﯿر مﮗ ﮐﻨﺪ
نﺤوه تﻌﯿﯿﻦ مﻘﺪار مﻘبومت هب از روي ﮐﺪ رنﮕﮗ :

مﻘبومت هبي نؿت ضﻄﺤﮗ): (SMD
ایﻦ مﻘبومت هب ثر اضبش غﻤبره ﮐﺪثﻨﺪي مﯿػونﺪ وثﻪ ؾورت ﮐﺪ  3رﻗﻤﮗ وﭼﻬبر
رﻗﻤﮗ موﺟود مﮗ ثبغﻨﺪ .نﺤوه خوانﺪن ایﻦ مﻘبومت هب ثﻪ ایﻦ ؾورت مﮗ ثبغﺪ
ﮐﻪ(در ﮐﺪ  3رﻗﻤﮗ) دو ﻋﺪد اول را از ضﻤت ﭼپ نوغتﻪ ضﭙص ثﻪ تﻌﺪاد ﻋﺪد ضوم
ؾﻔر ﺟﻠوي دو رﻗﻢ ﻗجﻠﮗ ﻗرار مﮗ دهﯿﻢ ثﻪ ﻋﻨوان مﺜبل در غﮑﻞ ﻋﺪد  101یﻌﻨﮗ
 10و یﮏ ﻋﺪد ؾﻔر ﺟﻠوﮖ آن ﮐﻪ مﮗ غود 100Ω
ﭼﻨﺪ مﺜبل دیﮑر:
222 = 22 00 = 2,200 = 2k2Ω
473 = 47 000 = 47,000 = 47kΩ
105 = 10 00000 = 1,000,000 = 1MΩ

ثراﮖ  4رﻗﻤﮗ 3 :ﻋﺪد اول از ضﻤت ﭼپ را نوغتﻪ و ﻋﺪد ضوم تﻌﺪاد ؾﻔر اضت.
1001 >> 100 *10 =1000Ω 1kΩ
1623 >> 162 *1000 =162000
نﮑتﻪ -1خراثﮗ مﻘبومت هبﮖ ثبالﮖ  100اهﻢ خﯿﻠﮗ ﮐﻢ اضت و مﻌﻤوال نﻤﮗ ضوزنﺪ
نﮑتﻪ -2مﻘبومت هبﮖ ﮐﻤتر از  100اهﻢ خراثﮗ دارنﺪ و مﻤﮑﻦ اضت ثطوزنﺪ
نﮑتﻪ -3مﻘبومت هبﮖ زیر  10اهﻢ ﻋﻤﻼ ﻓﯿوز هطتﻨﺪ و خﯿﻠﮗ مﮗ ضوزنﺪ.
روظ تطت مﻘبومت:
اولﯿﻦ ﻗﺪم در تطت یﮏ ﻗﻄﻌﻪ ﮖ الﮑترونﯿﮑﮗ تطت ﻅبهرﮖ آن اضت.ثبد ﮐردن ﻗﻄﻌﻪ ،تﻐﯿﯿر رنﮓ ،خبک ﮔرﻓتﮕﮗ و
 ....نػبنﻪ هبیﮗ از خراثﮗ ﻗﻄﻌﻪ اضت
تطت مﻘبومت ثب اهﻢ متر :ثﻪ ایﻦ ؾورت ﮐﻪ مﯿسان مﻘبومت را ثب اهﻢ متر انﺪازه مﮗ ﮔﯿریﻢ و مﻘﺪار نػبن داده
غﺪه را ثب مﻘﺪارﮖ ﮐﻪ از روﮖ رنﮓ هبﮖ مﻘبومت مﺤبضجﻪ غﺪه مﻘبیطﻪ مﮗ ﮐﻨﯿﻢ
نﮑتﻪ مﻬﻢ :زمبنﮗ ﮐﻪ یﮏ مﻘبومت مﮗ ضوزد مﻘﺪار ان ﮐﻢ نﻤﮗ غود.ﻓﻘﻂ زیبد مﮗ غود.ثﻪ مﻘﺪار ﭼػﻤﮕﯿرﮖ
هﻢ زیبد مﮗ غود
نﮑتﻪ مﻬﻢ :ثراﮖ اﻁﻤﯿﻨبن از ایﻨﮑﻪ اهﻢ متر مﻘﺪار ؾﺤﯿﺢ مﻘبومت را نػبن مﮗ دهﺪ مﮗ توان یﮑﮗ از ﭘبیﻪ هبﮖ
مﻘبومت را از مﺪار خبرﺝ ﮐرد ،ضﭙص مﻘﺪار آن را ثب اهﻢ متر انﺪازه ﮔرﻓت.

 2-3خازن ها )(Capacitor
انواع خازن
 -1خازنﻬاﯼ ﺛاﺑت
ايﻦ خبزنﻬب داراﮖ ﻅرﻓﯿت مﻌﯿﻨﮗ هطتﻨﺪ ﮐﻪ در وﺿﻌﯿت مﻌﻤولﮗ تﻐﯿﯿر ﭘﯿﺪا نﻤﮗ ﮐﻨﻦ.
خبزنﻬبﮖ ضرامﯿﮑﮗ ):(Ceramic capacitor
مﻌﻤولتريﻦ خبزن ﻏﯿر الﮑترولﯿتﮗ اضت ﮐﻪ در آن دﮖ الﮑتريﮏ ثﮑبر رﻓتﻪ از ﺟﻨص ضرامﯿﮏ اضت .ﺛبثت دﮖ الﮑتريﮏ
ضرامﯿﮏ ثبال اضت  ،از ايﻦ رو امﮑبن ضبخت خبزنﻬبﮖ ثب ﻅرﻓﯿت زيبد در انﺪازه ﮖ ﮐوﭼﮏ را در مﻘبيطﻪ ثب ضبير
خبزنﻬب ثوﺟود آورده اضت ﻅرﻓﯿت خبزنﻬبﮖ ضرامﯿﮑﮗ مﻌﻤوال ثﯿﻦ  ٥ﭘﯿﮑو ﻓبراد تب  0.1مﯿﮑرو ﻓبراد اضت ايﻦ نوع
خبزن ثﻪ ؾورت (ديطﮑﮗ ( ﻋﺪضﮗ و اضتوانﻪ اﮖ تولﯿﺪ مﮗ غود و ﻓرﮐبنص ﮐبرآنﻬب ثبالﮖ  100مﮕبهرتس اضت.
ایﻦ نوع خبزن هب ﺟﻬت نﺪارنﺪ.یﻌﻨﮗ ضر مﺜجت و مﻨﻔﮗ نﺪارنﺪ و تﻔبوتﮗ نﻤﮗ ﮐﻨﺪ ثﻪ ﭼﻪ ؾورت در مﺪار ﻗرار ﮔﯿرنﺪ.
ﻋﯿت ثسرﮒ خبزن هبﮖ ضرامﯿﮑﮗ واثطتﻪ ثودن ﻅرﻓﯿت آنﻬب ثﻪ دمبﮖ مﺤﯿﻂ اضت.

خبزن ﻋﺪضﮗ:
ایﻦ نوع خبزن هب نﯿس ﺟﻬت نﺪارنﺪ.یﻌﻨﮗ ضر مﺜجت و مﻨﻔﮗ نﺪارنﺪ و تﻔبوتﮗ نﻤﮗ ﮐﻨﺪ ثﻪ ﭼﻪ ؾورت در مﺪار ﻗرار
ﮔﯿرنﺪ.مﻌﻤوال ﮐﻢ ﻅرﻓﯿت هطتﻨﺪ و توان تﺤﻤﻞ ولتبﭾ ثبالیﮗ نﯿس نﺪارنﺪ

هرﭼﻪ خبزن ﮐﻢ ﻅرﻓﯿت تر ثبغﺪ ضریﻊ تر ﭘر و خبلﮗ مﮗ غود.
خبزن الﮑترولﯿتﮗ:
ایﻦ نوع خبزن هب ثػﮑﻪ اﮖ غﮑﻞ هطتﻨﺪ و ﺟﻬت دارنﺪ ،یﻌﻨﮗ داراﮖ ضر مﺜجت و مﻨﻔﮗ هطتﻨﺪ ﮐﻪ اﮔر ثرﻋﮑص
در مﺪار ﻗرار ﮔﯿرنﺪ ثبﻋث ترﮐﯿﺪن خبزن مﮗ غود.مﻌﻤوال ایﻦ نوع خبزن هب ﻅرﻓﯿت ثبالیﮗ دارنﺪ ولﮗ توان تﺤﻤﻞ
ولتبﭾ آنﻬب ﭘبیﯿﻦ اضت.

خبزن تبنتبلﯿوم:
در ايﻦ نوع خبزن ثﻪ ﺟبﮖ آلومﯿﻨﯿوم از ﻓﻠس تبنتبلﯿوم اضتﻔبده مﮗ غود زيبد ثودن ﺛبثت دﮖ الﮑتريﮏ اﮐطﯿﺪ تبنتبلﯿوم
نطجت ثﻪ اﮐطﯿﺪ آلومﯿﻨﯿو م ﺣﺪودا  3ثراثر ضجت مﮗ غود خبزنﻬبﮖ تبنتبلﯿومﮗ نطجت ثﻪ نوع آلومﯿﻨﯿومﮗ درﺣﺠﻢ
مطبوﮖ داراﮖ ﻅرﻓﯿت ثﯿػترﮖ ثبغﻨﺪ .مﺤبضﻦ خبزن تبنتبلﯿومﮗ نطجت ثﻪ نوع آلومﯿﻨﯿومﮗ ثﺪيﻦ ﻗرار اضت:
 -1اثﻌبد ﮐوﭼﮑتر
 -2ﺟريبن نػتﮗ ﮐﻤتر
 -3ﻋﻤر ﮐبرﮐرد ﻁوالنﮗ
از ﺟﻤﻠﻪ مﻌبيت ايﻦ نوع خبزن در مﻘبيطﻪ ثب خبزنﻬبﮖ آلومﯿﻨﯿومﮗ ﻋجبرتﻨﺪ از:
 -1خبزنﻬبﮖ تبنتبلﯿوم ﮔرانتر هطتﻨﺪ.
 -2نطجت ثﻪ اﻓسايع ولتبﭾ اﻋﻤبل غﺪه در مﻘبثﻞ ولتبﭾ مﺠبز آن
هﻤﭽﻨﯿﻦ مﻌﮑوش غﺪن ﭘﻼريتﻪ ﺣطبش ترنﺪ
 -3ﻗبثﻠﯿت تﺤﻤﻞ ﺟريبنﻬبﮖ غبرﭾ و دغبرﭾ زيبد را نﺪارنﺪ.
 -4خبزنﻬبﮖ تبنتبلﯿوم داراﮖ مﺤﺪوديت ﻅرﻓﯿت هطتﻨﺪ ﺣﺪ اﮐﺜر تب  330مﯿﮑرو
ﻓبراد ضبختﻪ مﮗ غونﺪ.

نﮑتﻪ -1ثراﮖ خریﺪ خبزن هبﮖ الﮑترولتﮗ مﻌبدل ثبیﺪ ثﻪ ولتبﭾ و ﻅرﻓﯿت خبزن توﺟﻪ ﮐرد.ولتبﭾ و ﻅرﻓﯿت خبزنﮗ ﮐﻪ ثﻪ
ﻋﻨوان مﻌبدل خریﺪارﮖ مﮗ غود نجبیﺪ ﮐﻤتر از ولتبﭾ و ﻅرﻓﯿت خبزن اؾﻠﮗ ثبغﺪ.اﮔر ولتبﭾ و ﻅرﻓﯿت خبزن مﻌبدل
ﮐﻤﮗ ثﯿػتر ثبغﺪ مػﮑﻠﮗ نﺪارد.
نﮑتﻪ-2ثراﮖ خریﺪ خبزن هبﮖ ضرامﯿﮑﮗ و ﻋﺪضﮗ مﻌبدل ﻋﻼوه ثر ﻅرﻓﯿت ،انﺪازه ﮖ خبزن نﯿس مﻬﻢ اضت و ثبیﺪ ثﻪ
آن توﺟﻪ ﮐرد.اﮔر خبزن ضرامﯿﮑﮗ یب ﻋﺪضﮗ ﮐوﭼﮓ اضت مﻌبدل آن نﯿس ثبیﺪ ﮐوﭼﮏ ثبغﺪ و ثﻠﻌﮑص...
نﮑتﻪ -3زمبنﮗ ﮐﻪ خبزن هبﮖ الﮑترولﯿتﮗ خراة مﮗ غونﺪ یب ثبد مﯿﮑﻨﻨﺪ(از ثبال یب از ﭘبیﯿﻦ) و مبده اﮖ از آنﻬب خبرﺝ
مﮗ غود  -یب ﮐﻢ ﻅرﻓﯿت مﮗ غونﺪ  -یب دو ﭘبیﻪ ﮖ آن از داخﻞ اتؿبل ﮐوتبه مﮗ غونﺪ
نﮑتﻪ -4خراثﮗ خبزن هبﮖ ضرامﯿﮑﮗ و ﻋﺪضﮗ ثﻪ نطجت خبزن هبﮖ الﮑترولﯿتﮗ خﯿﻠﮗ ﮐﻤتر اضت و یﮑﮗ از
نػبنﻪ هبﮖ خراثﮗ آنﻬب ،ﻋﻼوه ثر نػبنﻪ هبیﮗ ﮐﻪ ثراﮖ خبزن هبﮖ الﮑترولﯿتﮗ ﮔﻔتﻪ غﺪ ،تﮑﯿﺪن رنﮓ روﮖ
آنﻬبضت.
نﮑتﻪ -5درLCD ،Motherboard ، Powerو ﮐبرت ﮔرﻓﯿﮏ ثبد ﮐردن خبزن غبیﻊ اضت.
نﮑتﻪ -6ﻅرﻓﯿت خبزن را توضﻂ خبزن ضﻨﺞ مﮗ توان انﺪازه ﮔرﻓت ،ولﮗ ﻗجﻞ از انﺪازه ﮔﯿرﮖ ثبیﺪ ثراﮖ ﭼﻨﺪ ﺛبنﯿﻪ دو
ﭘبیﻪ آن را اتؿبل ﮐوتبه ﮐرد تب خبزن تﺨﻠﯿﻪ غود.
ﮔرم غﺪن ﻗﻄﻌبت در مﺪار ﻋبدﮖ اضت ولﮗ داﻍ ثودن یﮏ ﻗﻄﻌﻪ ثﻪ مﻌﻨبﮖ یﮏ مػﮑﻞ اضت.

-2خازن هاﯼ متغیر

خبزن هبيي هطتﻨﺪ كﻪ ﻅرﻓﯿت آن هب را در هر لﺤﻈﻪ مي توان از ﺣﺪاﻗﻞ تب ﺣﺪاكﺜر تﻐﯿﯿر دا د.
از ایﻦ خبزن هب در ﻓركبنص هبي ﭘبيﯿﻦ  ،متوضﻂ و ثبال اضتﻔبده مي غود .از انواع خبزن هبي متﻐﯿر  ،خبزن هوا
وتريﻤر را مي توان نبم ثرد.

روشﻬاﯼ خواندن مقدار ظرفیت خازن ها
 – 1نوغتﻦ مﻘﺪار ﻅرﻓﯿت
 – 2رمسهبﮖ ﻋﺪدﮖ
روش رمسهاﯼ عددﯼ
در خبزنﻬبﮖ الﮑترولﯿتﮗ ﮐﻪ ﻅرﻓﯿت ثطﯿبر ثبالیﮗ دارنﺪ ﮐﻪ ﻅرﻓﯿت هﻤﻪ ﮖ آنﻬب ثر روﮖ ثﺪنﻪ غبن نوغتﻪ غﺪه
اضت(ثر ﺣطت مﯿﮑرو ﻓبراد) ایﻦ نوع خبزنﻬب ﻗﻄجﮗ هطتﻨﺪ یﻌﻨﮗ داراﮖ ضر مﺜجت و ضر مﻨﻔﮗ هطتﻨﺪ ﮐﻪ
مﻌﻤوال ً ضر مﻨﻔﮗ ثر روﮖ ثﺪنﻪ خبزن مػﺨؽ غﺪه اضت و ثبیﺪ دﻗت ﮐرد ﮐﻪ ضر مﻨﻔﮗ و مﺜجت اغتجبه وؾﻞ
نػونﺪ ﭼون در ایﻦ ؾورت مبیﻊ الﮑترولﯿت داخﻞ آن ثﻪ ﮔبز تجﺪیﻞ مﮗ غود و اﺣتﻤبال ً ثبﻋث مﻨﻔﺠر غﺪن خبزن مﮗ

غود و یب از خبزن خبرﺝ مﮗ غود در ایﻦ ؾورت ﻅرﻓﯿت خبزن تب ﺣﺪ زیبدﮖ ﮐﻢ خواهﺪ غﺪ و دیﮕر خبزن ثﻪ درد نﻤﮗ
خورد.
در خبزن هبﮖ ﻋﺪضﮗ مﻌﻤوال ً ﻋﺪد  2 ،1یب  3رﻗﻤﮗ ثر روﮖ ثﺪنﻪ آنﻬب درﺝ غﺪه اضت ﮐﻪ مﻘﺪار ﻅرﻓﯿت ایﻦ نوع
خبزن را مػﺨؽ مﮗ ﮐﻨﻨﺪ و نﺤوه تػﺨﯿؽ ﻅرﻓﯿت ثﺪیﻦ ؾورت اضت :اﮔر ﻋﺪد  1یب  2رﻗﻤﮗ ثر روﮖ ثﺪنﻪ ایﻦ
خبزنﻬب درﺝ غﺪه ثود هﻤبن ﻋﺪد مﻘﺪار ﻅرﻓﯿت خبزن ثر ﺣطت(  pFﭘﯿﮑو ﻓبراد)  ،و اﮔر ﻋﺪد  3رﻗﻤﮗ ثر روﮖ ثﺪنﻪ
آنﻬب نوغتﻪ غﺪه ثود( ،مﺜﻼ ً  )223دو رﻗﻢ ضﻤت ﭼپ را مﮗ نویطﯿﻢ (یﻌﻨﮗ  )22و ثﻪ ﺟبﮖ غﻤبره رﻗﻢ ضﻤت
راضت ؾﻔر مﮗ ﮔﺬاریﻢ (یﻌﻨﮗ  )22000و ایﻦ ﻋﺪد ثﯿبنﮕر مﻘﺪار خبزن ثر ﺣطت  pFاضت.
نﮑتﻪ :ثر روﮖ ثﺪنﻪ ثﻌﻀﮗ از خبزنﻬب(ترﺟﯿﺤب ً ﻗﺪیﻤﮗ) اﻋﺪاد رنﮕﮗ مبنﻨﺪ مﻘبومت هب ﭼبپ مﮗ غود ﮐﻪ مﻘﺪار
ﻅرﻓﯿت خبزن را مػﺨؽ مﮗ ﮐﻨﻨﺪ.

روش تست خازن ها:
خبزن الﮑترولﯿت  :مﻌﻤوال مولتﮗ مترهب توانبیﮗ انﺪازه ﮔﯿرﮖ ﻅرﻓﯿت خبزن هبﮖ الﮑترولﯿت را نﺪارنﺪ و از مولتﮗ
متر مﮗ توان ﻓﻘﻂ ﺟﻬت تطت ضبلﻢ ثودن ﻗﻄﻌﻪ اضتﻔبده ﮐرد  .ثﺪیﻦ ترتﯿت ﮐﻪ مولتﮗ متر را روﮖ رنﺞ دیود –
ثبزر ( ) ﻗرا ر داده دو ﭘراة مولتﮗ متر را ثﻪ دو ضر خبزن متؿﻞ مﮗ ﮐﻨﯿﻢ  ،ﮐﻪ ثوﻕ لﺤﻈﻪ اﮖ غﻨﯿﺪه مﮗ غود
و اﮔر ﺟبﮖ ﭘراة هب را ثر ﻋﮑص ﮐﻨﯿﻢ دوثبره ثوﻕ لﺤﻈﻪ اﮖ غﻨﯿﺪه مﮗ غود و ﻓورا ﻗﻄﻊ مﮗ ﮔردد  .در ؾورت
خراثﮗ ایﻦ ﻗﻄﻌﻪ ثوﻕ یﮑطره غﻨﯿﺪه خواهﺪ غﺪ و یب اؾﻼ ثوﻕ لﺤﻈﻪ اﮖ نﻤﮗ غﻨویﻢ  .ﻓﻘﻂ ذﮐر ایﻦ نﮑتﻪ
الزم اضت ﮐﻪ اﮔر ﭘراة هب را ثﻪ دو ضر خبزن الﮑترولﯿت متؿﻞ ﮐرده و ثوﻕ نػﻨﯿﺪیﺪ  ،اثتﺪا ﺟبﮖ دو ﭘراة را
ﻋوـ ﮐﻨﯿﺪ  ،ثبز هﻢ اﮔر هﯿچ ﻋﮑص الﻌﻤﻠﮗ نػبن داده نػﺪ خبزن ضوختﻪ اضت و ﮔرنﻪ ضبلﻢ اضت

 3-3دیود ها )(diodes
انواع دیود
دیودهب انواع مﺨتﻠﻔﮗ دارنﺪ ﮐﻪ در ادامﻪ ثﻪ ثررضﮗ آنﻬب مﮗ ﭘردازیﻢ .
-1دیود معمولی
دیودهبﮖ مﻌﻤولﮗ ضﯿﻠﯿطﯿﻤﮗ در ثبیبش مطتﻘﯿﻢ و ثﻪ ازاﮖ ولتبﭾهبﮖ ﮐﻤتر از  0.5ولت ﺟریبنﮗ را از خود
ﻋجور نﻤﮗ دهﻨﺪ  .اﮔر ولتبﭾ ثبیبش ثﯿﻦ  0.5تب ﺣﺪود  0.65ولت غود  ،ﺟریبن ﺿﻌﯿﻔﮗ در دیود ثرﻗرار مﮗ غود و
اﮔر ولتبﭾ ثبیبش ثﯿػتر از ایﻦ مﻘﺪار غود ﺟریبن دیود ثﻪ ﻁور نبﮔﻬبنﮗ اﻓسایع مﮗ یبثﺪ .
تﻌﺪادﮖ از دیودهبﮖ مﻌﻤولﮗ ﮐﻪ ﮐبرثرد زیبدﮖ دارنﺪ دیودهبﮖ 1N4001تب
1N4007هطتﻨﺪ  .ایﻦ دیودهب در مﺪارهبﮖ مﺨتﻠﻒ از ﺟﻤﻠﻪ در مﺪارهبﮖ
یﮑطوضبز ثﻪ وﻓور مورد اضتﻔبده ﻗرار مﮗ ﮔﯿرنﺪ  .در ﺟﺪول زیر ایﻦ دیودهب از
نﻈر مﻘبدیر ﺣﺪ  ،ثب یﮑﺪیﮕر مﻘبیطﻪ غﺪه انﺪ.

-2دیود هاﯼ زنر
دیود زنر هﻢ مبنﻨﺪ دیود مﻌﻤولﮗ از اتؿبل دو ﮐریطتبل  Pو  Nضبختﻪ مﮗ غود  .ﺟﻨص نﯿﻤﻪ هبدﮖ هبﮖ ایﻦ
دیود از ضﯿﻠﯿطﯿﻢ ثوده و در ثبیبش مواﻓﻖ مبنﻨﺪ یﮏ دیود مﻌﻤولﮗ ضﯿﻠﯿطﯿﻤﮗ ﻋﻤﻞ مﮗ ﮐﻨﺪ.
ثر خﻼﻑ دیود هبﮖ مﻌﻤولﮗ ﮐﻪ در ثبیبش مﺨبلﻒ  ،در مﻨﻄﻘﻪ غﮑطت آضﯿت
مﮗ ثﯿﻨﻨﺪ  ،دیودهبﮖ زنر ثﻪ ﮔونﻪ اﮖ ضبختﻪ مﮗ غونﺪ تب ثتوانﻨﺪ در مﻨﻄﻘﻪ
غﮑطت ﮐبر ﮐﻨﻨﺪ  .وﻗتﮗ ولتبﭾ ثبیبش مﺨبلﻒ دیود زنر را ثﻪ تﺪریﺞ اﻓسایع دهﯿﻢ
 ،در یﮏ ولتبﭾ خبؼ دیود غروع ثﻪ هﺪایت مﮗ ﮐﻨﺪ .ولتبﭾﮖ ﮐﻪ دیود زنر ثﻪ ازاﮖ
آن در ثبیبش مﻌﮑوش هبدﮖ مﮗ غود ثﻪ ولتبﭾ غﮑطت زنر مﻌروﻑ اضت  .در
ﮐبرخبنﻪ هبﮖ ضبزنﺪه دیود زنر  ،ثب تﻨﻈﯿﻢ مﯿسان نبخبلؿﮗ در ایﻦ دیودهب ،
دیودهبیﮗ ثب ولتبﭾهبﮖ غﮑطت مﺨتﻠﻒ ضبختﻪ مﮗ غونﺪ .

استاندارد ولتاژهاﯼ زنر:

دیود زنر در ولتبﭾهبﮖ غﮑطت مﺨتﻠﻒ مﻄبثﻖ اضتبنﺪارد ضرﮖ  Eضبختﻪ مﮗ غود  .دو ضرﮖ اضتبنﺪارد
E12و E24متﺪاول تر اضت  .ولتبﭾ زنر مﻌﻤوال ً از  2.4ولت تب  200ولت ضبختﻪ مﮗ غود .ضرﮖ  E12داراﮖ
تﻠرانص  10درؾﺪ و ضرﮖ  E24داراﮖ تﻠرانص  5درؾﺪ اضت  .مﻌﻤوال ً تﻠرانص هﻤراه ثب ولتبﭾ غﮑطت ثر روﮖ
دیود نوغتﻪ مﮗ غود  .ﺣرﻑ  Cثراﮖ تﻠرانص  5درؾﺪ و ﺣرﻑ  Dثراﮖ تﻠرانص  10درؾﺪ ثﻪ ﮐبر مﮗ رود.
روش تست :
در ثبیبش مطتﻘﯿﻢ مولتﮗ متر در وﺿﻌﯿت اهﻤﮗ ثبیﺪ  20الﮗ  30اهﻢ را نػبن دهﺪ و در ثبیبش مﻌﮑوش نجبیﺪ
هﯿچ اهﻤﮗ را نػبن دهﺪ .امب ﺟﻬت تطت ﮐبمﻞ دیود زنر ثبیﺪ دیود را توضﻂ ولتبﭾ ثبال تر از ولتبﭾ غﮑطت ﻗرار
داده و ولتبﭾ غﮑطت آن را انﺪازه ﮔﯿرﮖ نﻤود  .تب از درضتﮗ ولتبﭾ غﮑطت دیود مﻄﻤئﻦ غویﻢ .
-3دیود هاﯼ نوردهنده
دیود نور دهنده یا : LED
واﭾه  LEDاز ﻋجبرت  Light Emitting Diodeثﻪ مﻌﻨبﮖ دیود مﻨتػر ﮐﻨﻨﺪه نور ﮔرﻓتﻪ غﺪه اضت  .هرﮔبه ایﻦ
دیود در ثبیبش مطتﻘﯿﻢ ﻗرار ﮔﯿرد و ﺟریبن ثﻪ انﺪازه ﮐبﻓﮗ ثبغﺪ  ،دیود از خود نور تولﯿﺪ مﮗ ﮐﻨﺪ .رنﮓ نور
تولﯿﺪﮖ ثﻪ ﺟﻨص نﯿﻤﻪ هبدﮖ هبﮖ اضتﻔبده غﺪه در دیود ثطتﮕﮗ دارد و ایﻦ دیودهب مﻌﻤوال ً داراﮖ نورهبیﮗ ثﻪ
رنﮓ هبﮖ آثﮗ  ،ﻗرمس  ،زرد  ،نبرنﺠﮗ  ،ضﻔﯿﺪ و ضجس هطتﻨﺪ  .نور تولﯿﺪ غﺪه  ،نتﯿﺠﻪ ثﻌﻀﮗ از ترﮐﯿجبت ثﯿﻦ
الﮑترونﻬب و ﺣﻔره هب مﮗ ثبغﺪ ﮐﻪ ثﻪ ؾورت ﭘبلص هبﮖ نور ﻅبهر مﮗ غود  .الزم ثﻪ تﺬﮐر اضت ﮐﻪ ایﻦ ﻋﻤﻞ
ثراﮖ دیودهبﮖ مﻌﻤولﮗ نﯿس اتﻔبﻕ مﮗ اﻓتﺪ ولﮗ در ایﻦ دیودهب ﻓرﮐبنص نور تولﯿﺪ غﺪه ثﻪ انﺪازه اﮖ اضت ﮐﻪ
نور ﻗبثﻞ رؤیت نﻤﮗ ثبغﺪ .

اضتﻔبده از دیود نور دهﻨﺪه مسایبﮖ زیبدﮖ دارد از ﺟﻤﻠﻪ ﮐوﭼﮏ ثودن انﺪازه آن  ،داغتﻦ ﻋﻤر ﮐبرﮐرد ثبال ( ﺣﺪود
یﮑؿﺪ هسار ضبﻋت )  ،داغتﻦ ضرﻋت ثبال در ﻗﻄﻊ و وؾﻞ نور  ،تﻠﻔبت ﺣرارتﮗ ﮐﻢ  ،داغتﻦ ولتبﭾ ﮐبر ﮐﻢ ( ثﯿﻦ 1.7
تب  3.3ولت )  ،مؿرﻑ ﺟریبن ﮐﻢ ( ﺣﺪود ﭼﻨﺪ مﯿﻠﮗ آمﭙر ) و داغتﻦ توان ﮐﻢ ( ﺣﺪود  10تب  150مﯿﻠﮗ وات(

نوع دیﮕرﮖ از ایﻦ دیود هب مﻌروﻑ ثﻪ
در دو نوع آنﺪ مػترک و ﮐبتﺪ مػترک
توانﻨﺪ ضﻪ رنﮓ ﻗرمس ،ضجس وآثﮗ را
) BLUEو ثب توﺟﻪ ثﻪ ﭘﯿػرﻓت

دیود هبﮖ  RGBهطتﻨﺪ و
ضبختﻪ مﮗ غونﺪو مﮗ
تولﯿﺪ ﮐﻨﻨﺪ(RED-GREEN-
ضﯿطتﻢ هبﮖ ﮐﻨترلﮗ و

نﯿبز ثﻪ نﻤبیع ضﯿﮕﻨبلﻬبﮖ مﺨتﻠﻒ ﮐﻨترلﮗ ﮐبرثرد ایﻦ  LEDهب ﮔطترظ یبﻓتﻪ اضت.

-4دیود هاﯼ TVS

-5دیود هاﯼ شاتکی
یﮏ دیود نﯿﻤﻪ هبدﮖ ثب اﻓت ولتبﭾ ﭘبیﯿﻦ در ﺣبلت ثبیبش مطتﻘﯿﻢ و ضرﻋت ﮐﻠﯿﺪ زنﮗ ثطﯿبر ضریﻊ مﮗثبغﺪ.
هﻨﮕبم ﻋجو ر ﺟریبن الﮑتریﮑﮗ از دیود مﻘﺪارﮖ اﻓت ولتبﭾ در دو ضر دیود ﻅبهر مﮗغود .در دیودهبﮖ ضﯿﻠﯿﮑونﮗ
مﻌﻤولﮗ مﻘﺪار اﻓت ولتبﭾ ﺣﺪود  0٫6تب  1٫7ولت اضت در ﺣبلﮗ ﮐﻪ در دیود غبتﮑﮗ اﻓت ولتبﭾ ﺣﺪود  0٫15الﮗ
 0٫45ولت اضت .ثﻪ دلﯿﻞ اﻓت ولتبﭾ ﭘبیﯿﻦ در ایﻦ نوع دیود مﮗتوان مﺪارهبیﮗ ثب ضرﻋت ﮐﻠﯿﺪ زنﮗ ثبال و
ﮐبرایﮗ ثﻬترﮖ ﻁراﺣﮗ ﮐرد.
دیود غبتﮑﮗ ثوضﯿﻠﻪ ﭘﯿونﺪ یﮏ نﯿﻤﻪ رضبنب و یﮏ ﻓﻠس ایﺠبد مﯿػود ﮐﻪ ثﻪ ایﻦ ﭘﯿونﺪ،ﭘﯿونﺪ ﻓﻠس – نﯿﻤﻪ هبدﮖ
ﮔﻔتﻪ مﯿػود (ثر خﻼﻑ دیود هبﮖ مﻌﻤولﮗ ﮐﻪ داراﮖ ﭘﯿونﺪ نﯿﻤﻪ هبدﮖ – نﯿﻤﻪ هبدﮖ مﮗ ثبغﻨﺪ).
یﮑﮗ از انواع دیود غبتﮑﮗ ﮐﻪ ﮐبرثرد هبﮖ زیبدﮖ دارد دیود MBR360
 -6پل دیود
دیود هبﮖ ﭘﻞ ثﻪ مﻨﻈور یﮑطوضبزﮖ ولتبﭾ متﻨبوة ثﻪ ﮐبر مﮗ رونﺪ و ثب ﮐﻤﮏ آنﻬب مﮗ توان ولتبﭾ  ACرا
ثﻪ  DCتجﺪیﻞ نﻤود  .ﭘﻞ دیﺪود از  4دیود داخﻠﮗ تػﮑﯿﻞ غﺪه اضت.

ﻁرز ﮐبر ﭘﻞ دیود ثﺪیﻦ ؾورت اضت ﮐﻪ در زمبن مﺜجت ثودن
ﺟریبن یب ضﯿﮑﻞ مﺜجت ،ﺟریبن مﺜجت از نﻘﻄﻪ  aثﻪ  dو ﺟریبن
مﻨﻔﮗ از نﻘﻄﻪ  bثﻪ  cثر ﻗرار مﮗ غود و خروﺟﮗ  3مﺜجت و
خروﺟﮗ  4مﻨﻔﮗ مﮗ ﮔردد .در ضﯿﮑﻞ مﻨﻔﮗ نﯿس ﺟریبن مﺜجت از
bثﻪ  dو ﺟریبن مﻨﻔﮗ از  aثﻪ  cﺟبرﮖ غﺪه و مﺠﺪداً نﻘبﻁ  3و
 4را ثﻪ ترتﯿت مﺜجت و مﻨﻔﮗ نﮕﻪ مﮗ دارنﺪ
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ترانسیستورها

ﻋﻠﻢ الﮑترونﯿﮏ ثب اختراع ترانسیطتور وارد ﻓبز ﺟﺪیﺪﮖ از تﺤﻘﯿﻖ و اختراع غﺪ .هر روز اخجبرﮖ را مجﻨﮗ ثر اختراﻋبت
ﺟﺪیﺪ در زمﯿﻨﻪ الﮑترونﯿﮏ مﮗ غﻨویﻢ ﮐﻪ مﻄﻤئﻨب در ﮐبلجﺪ غﮑبﻓﮗ ایﻦ اختراﻋبت ثﻪ نﻘع ﭘر اهﻤﯿت ترانسیطتور
ﭘﮗ خواهﯿﻢ ثرد.
ترانسیطتور یﮏ ﻗﻄﻌﻪ ضﻪ ﭘبیﻪ اضت ﮐﻪ ضبختبر ﻓﯿسیﮑﮗ آن ثر اضبش ﻋﻤﻠﮑرد نﯿﻤﻪ هبدﮖ هب مﮗ ثبغﺪ.
ترانسیطتور را ا ز دو نوع نﯿﻤﻪ هبدﮖ ثب نبم ضﻠطﯿوم و ﭾرمبنﯿوم مﮗ ضبزنﺪ .ﻋﻤومب در یﮏ تﻘطﯿﻢ ثﻨﺪﮖ ترانسیطتور
هب را ثﻪ دو دضتﻪ ترانسیطتور هبﮖ  BJTو  FETتﻘطﯿﻢ مﮗ ﮐﻨﻨﺪ .ترانسیطتور هبﮖ  BJTثب نبم ترانسیطتور هبﮖ
ﭘﯿونﺪ دو ﻗﻄجﮗ و ترانسیطتور هبﮖ  FETثب نبم ترانسیطتور هبﮖ اﺛر مﯿﺪان غﻨبختﻪ غﺪهانﺪ. FETهب داراﮖ ضرﻋت
ضوئﯿﭽﯿﻨﮓ ﮐﻤتر از  BJTهطتﻨﺪ.

مﻌﻤوال ترانسیطتور را ثب دو دیود مﺪل ضبزﮖ مﮗ ﮐﻨﻨﺪ از ایﻦ مﺪل ثراﮖ تػﺨﯿؽ ضبلﻢ ثودن ترانسیطتور اضتﻔبده
مﮗ ﮐﻨﻨﺪ .ﻋﻤﻠﮑرد ترانسیطتور هبثﻪ ﻋﻨوان یﮏ ﻁجﻘﻪ در مﺪار ثطتﮕﮗ ثﻪ نﻈر ﻁراﺡ دارد امب در ؾورتﮗ ﮐﻪ
ترانسیطتور را یﮏ ﺟﻌجﻪ ضﯿبه در نﻈر ثﮕﯿریﻢ ﮐﻪ داراﮖ دو ورودﮖ و دو خروﺟﮗ اضت ثب توﺟﻪ ثﻪ ایﻨﮑﻪ ترانسیطتور
داراﮖ ضﻪ ﭘبیﻪ اضت ثبیﺪ یﮑﮗ از ﭘبیﻪ هب را ثﻪ ﻋﻨوان ﭘبیﻪ مػترک ثﯿﻦ ورودﮖ و خروﺟﮗ در نﻈر ثﮕﯿریﻢ .ایﻦ ﭘبیﻪ
مػترک اضبش آرایع هبﮖ مﺨتﻠﻒ ترانسیطتور اضت.
یﮑﮗ از ﭘبیﻪ هبﮖ ترانسیطتور ثب نبم  Baseو ﭘبیﻪ دیﮕر ثب نبم امﯿتر (تسریﻖ ﮐﻨﻨﺪه) و ﭘبیﻪ آخر ثب نبم ﮐبلﮑتور (ﺟﻤﻊ
ﮐﻨﻨﺪه ) غﻨبختﻪ غﺪه اضت .ثطتﻪ ثﻪ ایﻨﮑﻪ ﮐﺪامﯿﮏ از ﭘبیﻪ هبﮖ مﺬﮐور ثﻪ ﻋﻨوان ﭘبیﻪ مػترک در نﻈر ﮔرﻓتﻪ
غود آرایع هبﮖ ثﯿص مػترک – Common Baseﮐبلﮑتور مػترک Common Collector-امﯿتر مػترک Common
– Emitterمﻤﮑﻦ خواهﺪ ثود .هر ﮐﺪام از ایﻦ آرایع هب داراﮖ یﮏ خؿوؾﯿت خواهﻨﺪ ثود ﮐﻪ متﻔبوت ثب دیﮕر آرایع
هب اضت مﺜﻼ امﯿتر مػترک داراﮖ ثﻬره توان ثطﯿبر زیبد اضت و یب ثﻬره ولتبﭾ ثﯿص مػترک زیبد اضت و. . .

انواع ترانسیستور ها:
دو دضتﻪ مﻬﻢ از ترانسیطتورهب BJTرانسیطتور دوﻗﻄجﮗ ﭘﯿونﺪﮖ ) (Bypolar Junction Transistorsو FET
ترانسیطتور اﺛر مﯿﺪانﮗ )) (Field Effect Transistorsهطتﻨﺪ . FETهب نﯿس خود ثﻪ دو دضتﻪ Jfetهب (Junction Field
)Effect Transistorsو MOSFETهب ) (Metal Oxide SemiConductor Field Effect Transistorتﻘطﯿﻢ مﮗغونﺪ.
ترانسیستور دوقطبی پیوندﯼ
در ترانسیطتور دو ﻗﻄجﮗ ﭘﯿونﺪﮖ ثب اﻋﻤبل یﮏ ﺟریبن ثﻪ ﭘبیﻪ ثﯿص ﺟریبن ﻋجورﮖ از دو ﭘبیﻪ ﮐﻠﮑتور و امﯿتر ﮐﻨترل
مﮗغود .ترانسیطتورهبﮖ دوﻗﻄجﮗ ﭘﯿونﺪﮖ در دونوع  npnو  pnpضبختﻪ مﮗغونﺪ .ثطتﻪ ثﻪ ﺣبلت ثبیبش ایﻦ
ترانسیطتورهب مﻤﮑﻦ اضت در نبﺣﯿﻪ ﻗﻄﻊ ،ﻓﻌبل و یب اغجبع ﮐبر ﮐﻨﻨﺪ .ضرﻋت ثبالﮖ ایﻦ ترانسیطتورهب و ثﻌﻀﮗ
ﻗبثﻠﯿتهبﮖ دیﮕر ثبﻋث غﺪه ﮐﻪ هﻨوز هﻢ از آنﻬب در ثﻌﻀﮗ مﺪارات خبؼ اضتﻔبده غود.
ترانسیستور اﺛر میدانی)(JFET
در ترانسیطتور اﺛر مﯿﺪانﮗ ثب اﻋﻤبل یﮏ ولتبﭾ ثﻪ ﭘبیﻪ ﮔﯿت مﯿسان ﺟریبن ﻋجورﮖ از دو ﭘبیﻪ ضورش و دریﻦ ﮐﻨترل
مﮗغود .ترانسیطتور اﺛر مﯿﺪانﮗ ثر دو ﻗطﻢ اضت :نوع  nیب  N-Typeو نوع  pیب  P-Type.از دیﺪﮔبهﮗ دیﮕر ایﻦ
ترانسیطتورهب در دو نوع اﻓسایػﮗ و تﺨﻠﯿﻪاﮖ ضبختﻪ مﮗغونﺪ.نواﺣﮗ ﮐبر ایﻦ ترانسضتورهب غبمﻞ "ﻓﻌبل" و
"اغجبع" و "ترایود" اضت ایﻦ ترانسیطتورهب تﻘریجبً هﯿچ اضتﻔبدهاﮖ نﺪارنﺪ ﭼون ﺟریبن دهﮗ آنﻬب مﺤﺪود اضت و ثﻪ
ضﺨتﮗ مﺠتﻤﻊ مﮗغونﺪ.
ترانسیستور اﺛر میدانی)(MOSFET
ایﻦ ترانسیطتورهب نﯿس مبنﻨﺪ Jfetهب ﻋﻤﻞ مﮗﮐﻨﻨﺪ ثب ایﻦ تﻔبوت ﮐﻪ ﺟریبن ورودﮖ ﮔﯿت آنﻬب ؾﻔر اضت .هﻤﭽﻨﯿﻦ
راثﻄﻪ ﺟریبن ثب ولتبﭾ نﯿس متﻔبوت اضت .ایﻦ ترانسیطتورهب داراﮖ دو نوع  PMOSو  NMOSهطتﻨﺪ ﮐﻪ تﮑﻨولوﭾﮖ
اضتﻔبده از دو نوع آن در یﮏ مﺪار تﮑﻨولوﭾﮖ  CMOSنبم دارد .ایﻦ ترانسیطتورهب امروزه ثطﯿبر ﮐبرثرد دارنﺪ زیرا
ثراﺣتﮗ مﺠتﻤﻊ مﮗغونﺪ و ﻓﻀبﮖ ﮐﻤترﮖ اغﻐبل مﮗﮐﻨﻨﺪ .هﻤﭽﻨﯿﻦ مؿرﻑ توان ثطﯿبر نبﭼﯿسﮖ دارنﺪ .ثﻪ
تﮑﻨولوﭾﮖهبیﮗ ﮐﻪ از دو نوع ترانسیطتورهبﮖ دوﻗﻄجﮗ و  Mosfetدر آن واﺣﺪ اضتﻔبده مﮗﮐﻨﻨﺪ  Bicmosمﮗﮔویﻨﺪ.
الجتﻪ نﻘﻄﻪ ﮐبر ایﻦ ترانسیطتورهب نطجت ثﻪ دمب ﺣطبش اضت وتﻐﯿﯿر مﮗﮐﻨﺪ .ثﻨبثرایﻦ ثﯿػتر در ضوئﯿﭽﯿﻨﮓ ثﮑبر
مﮗرونﺪ.

کارﺑرد ترانسیستورها در مدارها:
ترانسیطتور در هر مﺪارﮖ مﮗ توانﺪ متﻔبوت از ﻗجﻞ ﻅبهر غود -مﻨجﻊ ولتبﭾ یب مﻨجﻊ ﺟریبن و یب تﻘویت ﮐﻨﻨﺪه ولتبﭾ و. .
 - . .ایﻦ تﻔبوت را الﻤبنﻬبﮖ هﻤراه ترانسیطتور ﮐﻪ اﮐﺜرا مﻘبومت و خبزن (دیود و ) . . .هطتﻨﺪ تﻌﯿﯿﻦ مﮗ ﮐﻨﻨﺪ نﺤوه
ﻗرار ﮔﯿرﮖ ایﻦ الﻤبنﻬب ثﻪ هﻤراه تران سیطتور و مﻨجﻊ تﻐﺬیﻪ را ثبیبش ترانسیطتور ﮔویﻨﺪ .در مﺪار هبﮖ ثبیبش ثراﮖ
ترانسیطتور یﮏ ولتبﭾ مﺜجت ثﻪ هﻤراه زمﯿﻦ یب یﮏ ولتبﭾ مﺜجت ثﻪ هﻤراه ولتبﭾ مﻨﻔﮗ را ثراﮖ ترانسیطتور ثطتﻪ ثﻪ
ﮐبرثرد در نﻈر مﮗ ﮔﯿرنﺪ .ﻋﻤﻠﮑرد ترانسیطتور هب )(BJTدر ضﻪ نبﺣﯿﻪ تﻌریﻒ مﮗ غود.
*نبﺣﯿﻪ ﻗﻄﻊ
*نبﺣﯿﻪ ﻓﻌبل
*نبﺣﯿﻪ اغجبع
ایﻦ ضﻪ نبﺣﯿﻪ ثر اضبش ثبیبش ﭘبیﻪ هبﮖ ترانسیطتور و ولتبﭾ آن هب تﻌریﻒ مﮗ غود ترانسیطتور در مﺪارات ﻋﻤﺪتب
ثﻪ ؾورت زیر ﻅبهر مﮗ غود:
 -1ثﻪ ﻋﻨوان ﮐﻠﯿﺪ ثﻪ مﻨﻈور ﻗﻄﻊ و وؾﻞ ﻗطﻤتﮗ از مﺪار
از ترانسیطتور در نبﺣﯿﻪ ﻗﻄﻊ و اغجبع ثﻪ ﻋﻨوان ﮐﻠﯿﺪ دیﺠﯿتبل و ضوئﯿچ اضتﻔبده مﮗ ﮐﻨﻨﺪ.
 -2ثﻪ ﻋﻨوان تﻘویت ﮐﻨﻨﺪه ولتبﭾ
 -3ثﻪ ﻋﻨوان تﻘویت ﮐﻨﻨﺪه ﺟریبن
 -4ثﻪ ﻋﻨوان مﻨجﻊ ﺟریبن ﺛبثت
 -5ثﻪ ﻋﻨوان مﻨجﻊ ولتبﭾ ﺛبثت
در  4مورد ثﻌﺪﮖ ثبال از ترانسیطتور در نبﺣﯿﻪ ﻓﻌبل ﮐﻪ هﻤبن نبﺣﯿﻪ خﻄﮗ ﻋﻤﻠﮑرد ترانسیطتور اضت اضتﻔبده مﮗ
غود.
ثراﮖ ﭘﯿﺪا ﮐردن ﭘبیﻪ هبﮖ ترانسیطتور اثتﺪا مولتﮗ متر را روﮖ ﺣبلت تطت دیود ﻗرار مﮗ دهﯿﻢ ضﭙص ﭘبیﻪ اﮖ
ﮐﻪ ثﻪ هر دو ﭘبیﻪ ﮖ دیﮕر راه ثﺪهﺪ ﭘبیﻪ ثﯿص اضت و هر ﭘبیﻪ ﮐﻪ ﻋﺪد ﮐﻤترﮖ نوغت ﭘبیﻪ ﮖ ﮐﻠﮑتور و دیﮕرﮖ امﯿتر
مﮗ ثبغﺪ .از ایﻦ روظ ثراﮖ تطت ضبلﻢ ثودن ترانسیطتور نﯿس اضتﻔبده مﮗ غود .توﺟﻪ داغتﻪ ثبغﯿﺪ ﮐﻪ در
ترانسیطتور  npnضﯿﻤﮗ ﮐﻪ روﮖ ﭘبیﻪ ثﯿص ﻗرار مﮗ ﮔﯿرد ضﯿﻢ ﻗرمس و در ترانسیطتور  pnpضﯿﻢ ضﯿبه مﮗ ثبغﺪ.

انواع ترانسیطتور هبﮖ ﭘر ﮐبرثرد:
2N5551- BD136 - A733 – BC547- C945 - BC556 – 2N2222-2N5401 - STP 4N50
ترانسیطتور هبﮖ ﻗﺪرت:
IRF954 - IRFP250- HRF3205 - IRF3710 -TIP127

ثراﮖ اﻁﻼع از ﮐبرثرد هر یﮏ از موارد ثبال مﮗ توانﯿﺪ ثﻪ دیتب غﯿت هر ﮐﺪام مراﺟﻌﻪ ﻓرمبیﯿﺪ.
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رگوالتور ها

 -1رﮔوالتور هبﮖ ولتبﭾ خروﺟﮗ ﺛبثت مﺜجت :خروﺟﮗ آنﻬب یﮏ ﻋﺪد ﺛبثت و ﻏﯿر ﻗبثﻞ تﻐﯿﯿر مﮗ ثبغﺪ ﮐﻪ
نبمﮕﺬارﮖ آنﻬب ثؿورت  78xxیب  l78xxیب  M78XXمﮗ ثبغﺪ2.رﻗﻢ ضﻤت راضت ﮐﻪ ثؿورت  XXنػبن داده
غﺪه نػبن دهﻨﺪه ﮖ ولتبﭾ خروﺟﮗ اضت.مﺜﻼ ً ولتبﭾ خروﺟﮗ رﮔوالتور  5 ، 7805ولت اضت/.
 Lیب  Mهﻢ نػبن دهﻨﺪه ﮖ ﺣﺪاﮐﺜر ﺟریبن دهﮗ آن اضت ( Lتب  1آمﭙر  M ،تب  1.5آمﭙر)

 -2رﮔوالتور هبﮖ ولتبﭾ خروﺟﮗ ﺛبثت مﻨﻔﮗ :خروﺟﮗ آنﻬب یﮏ ﻋﺪد ﺛبثت مﻨﻔﮗ و ﻏﯿر ﻗبثﻞ تﻐﯿﯿر مﮗ ثبغﺪ ﮐﻪ
نبمﮕﺬارﮖ آنﻬب ثؿورت  79XXمﮗ ثبغﺪ.

 -3رﮔوالتورهبﮖ ولتبﭾ متﻐﯿر :ثوضﯿﻠﻪ ایﻦ رﮔوالتورهب مﮗ توان ولتبﭾ خروﺟﮗ را ﮐﻨترل ﮐرد.مﻌروﻓتریﻦ و
ﭘرﮐبرثردتریﻦ نوع خروﺟﮗ +آنﻬب  LM2576 ، LM138، LM317و  LM338وخروﺟﮗ – آنﻬب  LM337مﮗ ثبغﺪ.

در رﮔوالتور هبﮖ ضرﮖ  78XXولتبﭾ ورودﮖ ثبیﺪ ﺣﺪاﻗﻞ  2الﮗ  3ولت ثﯿػتر از خروﺟﮗ آنﻬب ثبغﺪ .ﺣﺪاﻗﻞ
ولتبﭾ ورودﮖ و هﻤﭽﻨﯿﻦ ولتبﭾ خروﺟﮗ آنﻬب در ﺟﺪول زیر آمﺪه اضت.

رگوالتور  3.3ولت : LF33CV
از ایﻦ رﮔوالتور ثراﮖ تولﯿﺪ و تﺜجﯿت ولتبﭾ  3.3ولت اضتﻔبده مﮗ غود.

رگوالتور : LM2576
ایﻦ رﮔوالتور در دو نوع ﺛبثت و متﻐﯿر تولﯿﺪ مﮗ غود.در نوع متﻐﯿر ﮐﻠﻤﻪ  ADJدر ﭘبیبن اضﻢ آﮖ ضﮗ درﺝ غﺪه
اضت و در نوع ﺛبثت مﻘﺪار ولتبﭾ خروﺟﮗ درﺝ مﮗ غود.

ﭘبیﻪ 1

1.2-50V/3Avariable output step-down switching regulator

6-3

لچ ها

آي ضي  74573از خبنواده TTLهب اضت.ايﻦ آي ضي  20ﭘبيﻪ دارد كﻪ ﭘبيﻪ  10زمﯿﻦ ) (GNDو ﭘبيﻪ  20تﻐﺬيﻪ
)(VCCاضت .ﭘبيﻪ هبي  2تب  1ورودي هبي  D0تب  D7و ﭘبيﻪ هبي  11تب  12خروﺟي هبي  Q0تب  Q7مي ثبغﻨﺪ.از
ﻁرﻓي ايﻦ آي ضي داراي دو ﭘبيﻪ كﻨترلي ثﻪ نبم هبي  LEكﻪ هﻤبن ﻓﻌبل ضبز لچ و  OEكﻪ ﻓﻌبل ضبز خروﺟي
هطتﻨﺪ مي ثبغﺪ.
در ايﻦ آي ضي تب زمبني كﻪ ورودي  LEرا در ضﻄﺢ يك نﮕﻪ داريﻢ مﻘبدير ورودي هبي  D0تب  D7در خروﺟي ﻅبهر
وﺿ ت ا ؾ ﻄ ﻼ ﺣ بً
مﯿػونﺪ  ،و هر تﻐﯿﯿري در ورودي ثبﻋث تﻐﯿﯿر در خروﺟي هبي  Q0تب  Q7خواهﺪ غﺪ .در ايﻦ ﻌ ﯿ
مﯿﮕويﻨﺪ آي ضي غﻔبﻑ اضت يﻌﻨي غﻤب در خروﺟي وروديﻬبي آي ضي را ميثﯿﻨﯿﺪ.
ﺣبل اﮔر ﭘبيﻪ  LEرا دوثبره ثﻪ ضﻄﺢ ؾﻔر ثرﮔردانﯿﻢ ديﮕر اﻁﻼﻋبت خروﺟي از ورودي تجﻌﯿت نﻤيكﻨﻨﺪ و آخريﻦ
وﺿﻌﯿت خود را ﺣﻔﻆ ميكﻨﻨﺪ .ثﻪ اؾﻄﻼﺡ در ايﻦ ﺣبلت مﯿﮕويﻨﺪ كﻪ آيضي اﻁﻼﻋبت ورودي را لچ كرده اضت.

فهرست مطالب
تافشْا
1-1
2-1

تقٕیت کُُذِ ْای ػًهیاتی ()OP-amp

3-1
ْا
4-1
کُتشنشْا
5-1
(7
6-1

زافظّ ْای  ٔROM ,RAMتشکیثی یاHybrid
يثذل
يیکشٔ
ًَایؼ دُْذِ ْا )Segment-LCD

1-1

بافر ىا(راه انذازىا)

تغیاسی اص انًآَای انکتشَٔیکی ٔ تّ خقٕؿ ْ ICاي ديدیتاني ،قاتهیت خشياٌ دْي يسذٔدي داسَذ ٔ قطؼاتي
ياَُذ يٕتٕس ،اليپ  ،سنّ ٔ  ...کّ يقشف خشياٌ صيادي داسَذ سا ًَي تٕاٌ يغتقیى تّ آٌ ْا يتقم ًَٕد.
ػالِٔ تش ايٍ دس تؼضي يذاسات يًکٍ اعت خشٔخي يک  ICتّ ٔسٔدي چُذ  ICديگش دادِ ؽٕد .تشاي ْش IC
پاسايتشي تّ َاو  Fan-Outتؼشيف يي ؽٕد کّ يؾخـ يي کُذ خشٔخي  ICتّ ٔسٔدي چُذ  ICيي تٕاَذ دادِ
ؽٕد.
دس تؼضي يٕاسد کّ تؼذاد اتقاالت تیؾتش اص  Fan-outآي عي تاؽذًَIC ،ي تٕاَذ خشياٌ الصو تشاي تغزيّ ي تًاو
خشٔخی ْایؼ سا فشاْى کُذ ٔ خشٔخي اػ افت يي کُذ .دس چُیٍ يٕاسدي يي تايغت اصْ ICای تافش اعتفادِ
ًَٕد .تّ ػثاست ديگش  Fan-outتافش ْا تغیاس صياد اعت.

تافشْا ٔ 2ظیفّ ی يٓى سا اَداو يی دُْذ:
-1يُطقی کشدٌ ٔنتاژ ٔسٔدی :اگش ٔنتاژ ٔسٔدی تیٍ ٔ 0-2.5نت تاؽذ ،تش سٔی خشٔخی يشتٕطّ ٔنتاژ  0قشاس گشفتّ ٔ
اگش تیٍ ٔ 2.5-5نت تاؽذٔ 5 ،نت سٔی آٌ قشاس يی گیشد .دس زقیقت تش سٔی پایّ ْای خشٔخی ًْٕاسِ ٔنتاژ  0یا 5
ٔنت (ٔاتغتّ تّ ٔنتاژ ٔسٔدی) قشاس يی گیشد(.دستاسِ ی ٔنتاژ يُطقی دس تخؼ دیدیتال تٕضیر دادِ ؽذ.

-2تقٕیت خشیاٌ ٔسٔدی ْا تش سٔی خشٔخی ْا
پشکاستشدتشیٍ تافش دس کاس يا آی عی  54245يی تاؽذ کّ یک آی عی  20پایّ تٕدِ ٔ دس آٌ  8تافش يدضا تؼثیّ
ؽذِ.
آيغي ْ74HC244ى يّ آيغي تافش عّ زانتّ اعت كّ كاستشد ديدیتاني داسِ .

خشٔخي تغتّ تّ ٔسٔدي ٔ كُتشل ْ OEا  High، Lowيا  high impedanceيیتَّٕ تاؽّ.
يا دس ٔاقغ اص تافش تشای کاْؼ اثش تاسگزاسی اعتفادِ يیکُیى ٔداسای خقٕفیاتی صیش اعت
انف -خشیاٌ کًی يیکؾذ
ب  -ػهت يٕسد تاال [ايپذاَظ ٔسٔدی تاال] خٕدػ تقٕیت کُُذِ خشیاَّ
جٔ -نتاژ ٔسدی ٔ خشٔخی سا تغییش ًَیذْذ

آی سی ىای سری :ULN
طشص کاس آٌ تّ ایٍ ؽشذ اعت :
ايٍ آي عي ػًهکشدي ؽثیّ تافش  54245داسد ،تا ايٍ تفأت کّ افطالزا ) (Open collectorاعت ،يؼُي ؽًا
يي تٕاَیذ عطر ٔنتاژ خشٔخي سا خٕدتاٌ تؼییٍ کُیذ ٔ يثم  54245انضايا ٔ5نت َیغت .يؼُي ْش ٔنتاژ ي (زذاکثش
تا ٔ50نت) کّ ؽًا تّ پايّ ي تغزيّ ي آي عي تذْیذ ،تش سٔي خشٔخي ْا َیض قشاس يیگیشد.اياعطر ٔنتاژ ٔسٔدي
ًْاٌ 0تا ٔ 5نت اعت
ایٍ آی عی داسای ٔ 5سٔدی ٔ  5خشٔخی يیثاؽذ
پایّ  8تّ صيیٍ ٔ پایّ  16تّ ٔنتاص تغزیّ .
زاال کافیّ تّ ٔسٔدی ْای آی عی  1يُطقی زذاکثش ٔ 5نت اػًال کُیذ  .خشٔخی ؽًا صيیٍ خٕاْذ ؽذ.
ایٍ آی عی فقظ قادس تّ ایداد خشٔخی  gndيیثاؽذ ٔ ؽًا تایذ يثثت دعتگاْی سا کّ يیخٕاْیذ سٔؽٍ کُیذ
يغتقیًا ٔفم کُیذ .
َقؾّ داخهی آیغی:
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تقٌیت کننذه ىای عولیاتی )(Operational amplifier

دس عال  1۶60يیالدی أنیٍ تاس تقٕیت کُُذِ ػًهیاتی تّ فٕست يذاس يدتًغ طشازی ٔ عاختّ ؽذ ٔ تا زدى،
ٔصٌ ٔ قیًت تّ يشاتة کًتش تّ تاصاس يقشف اسائّ گشدیذ .پیؾشفت فُأسی ٔ يطشذ ؽذٌ َیاصْای يتُٕع تش ٔ
تخققی تش ،صيیُّ سا تشای ػشضّ تقٕیت کُُذِْای ػًهیاتی خاؿ فشاْى ًَٕد .تقٕیت کُُذِ ػًهیاتی دس ٔاقغ
یک تقٕیت کُُذِ ٔنتاژ تا تٓشِ ٔنتاژ تغیاس تاالعت ٔ يؼًٕال داسای یک عش خشٔخی ٔ دٔ عش ٔسٔدی اعت کّ
عشْای ٔسٔدی تّ فٕست تفاضهی ػًم يیکُُذ.

تّ ػثاست دیگش ایٍ تقٕیت کُُذِ اختالف ٔنتاژ تیٍ ٔسٔدی سا تقٕیت يیکُذ .یکی اص دٔ عشٔ ،سٔدی يُفی ( )-یا
يؼکٕط کُُذِ َاو داسد ،صیشا تقٕیت کُُذِ تشای ٔسٔدیْای اػًال ؽذِ تّ ایٍ عش داسای تٓشِ يُفی خٕاْذ تٕد.

عش دیگش ٔسٔدی يثثت ( )+یا غیش يؼکٕط کُُذِاعت ٔ عیگُالْای ٔسٔدی تّ ایٍ عش ،دس خشٔخی تا تٓشِ يثثت
ظاْش يیؽَٕذ.

چنذ کاربرد هين:
تقٕيت کُُذِ ْای ػًهیاتی کاستشدْای يتُٕػی داسَذ .دسايٍ قغًت ،چُذ کاستشد يٓى آٌ ْا سا تشسعی يی
کُیى.
 -1تقٌيت کننذۀ هعکٌش کننذه(ًارًنگر):

 -2تقٌيت کننذۀ غیرهعکٌش کننذه (ناًارًنگر):

 -3آشکارساز عبٌر از صفر

دس ايٍ يذاس صيیٍ يا پتاَغیم ففش تّ ٔسٔدی يُفی ) (-تّ )  (Viاػًال ؽذِ اعت ٔ.نتاژی کّ تايذ تا يثُا
يقايغّ ؽٕد سا تا ٔنتاژ يثُای ففش ٔ Viسٔدی ) (+دادِ يی ؽٕد .يذاسٔ ،نتاژ ٔنت يقايغّ يی کُذ ٔ تا تٕخّ
تّ پالسيتّ ٔسٔدی ٔ َثٕدٌ ؽثکّ فیذتک ،آی عی تّ اؽثاع يی سٔد.
ؽکم يٕج ٔسٔدی ٔ خشٔخی:

 -4آؽکاس عاص عطٕذ ٔنتاژ غیش ففش
يذاس آؽکاس عاص عطٕذ ففشٔنت سا يی تٕاٌ تّ آؽکاس عاص ٔنتاژ غیش ففش ٔنت تثذيم ًَٕد .تشای ايٍ يُظٕس
تّ خای صيیٍ کشدٌ ٔسٔدی يثثت يا يُفیٔ ،نتاژی سا تّ ػُٕاٌ ٔنتاژ يقايغّ) يثُا )اَتخاب يی کُیى .يثال دس
ؽکم صیش ٔنتاژيثُا سا ٔ+ 2نت دس َظش يی گیشيى ٔ تّ ٔسٔدی يُفی يی دْیى .ايٍ ٔنتاژ سا ٔنتاژ يقايغّ(يثُا)
يی َايیى) refrence voltage).

دس زانتی کّ ٔنتاژ ٔسٔدی يثثت ففش اعت ،تّ دنیم ٔخٕد ٔنتاژ ٔ+ 2نت دس ٔسٔدی يُفی ،خشٔخی يذاس تّ اؽثاع
يُفی يی سٔد .تا صياَی کّ ٔنتاژ ٔسٔدی يثثت اص ٔنتاژ يثُا کًتش اعت) (Vi < Vrefخشٔخی  Op-ampدس اؽثاع
يُفی قشاس يی گیشد.دس زانتی کّ  Viاص  Vrefتیؾتش ؽٕد ؽٕد ؽٕد ٔسٔدی يثثت َ Op-ampغثت تّ ٔسٔدی
يُفی آٌ يثثت تش يی ؽٕد ٔ خشٔخی  Op-ampتّ اؽثاع يثثت يی سٔد.

 Op-ampىای پر کاربرد:
LM741-LM324-OP07-LM339-TL062-LF356 JFET
تشای اطالع اص کاستشد ْش یک اص يٕاسد تاال يی تٕاَیذ تّ دیتا ؽیت ْش کذاو يشاخؼّ فشياییذ.
 3-1حافظو ىای  ً ROM ,RAMترکیبی یاHybrid

دس یک دعتّ تُذی کهی زافظّ ْایی کّ دس عیغتى ْای انکتشَٔیکی اعتفادِ يی ؽَٕذ تّ دٔ َٕع زافظّ
ْای يغُاطیغی (يثم فالپی دیغک ْا ٔ دیغک ْای عخت) ٔ َیًّ ْادی تقغیى يی ؽَٕذ .دس ایُدا
ْذف يا تشسعی زافظّ ْای َیًّ ْادی اعت .زافظّ ْای َیًّ ْادی کّ تش خالف زافظّ ْای
يغُاطیغی فاقذ اخضای يتسشک ٔ يکاَیکی ْغتُذ اص آسایّ ْایی اص عهٕل ْای زافظّ تؾکیم ؽذِ اَذ کّ
ایٍ آسایّ ْا تغتّ تّ َٕع زافظّ اص تؼذادی ػُقش انکتشَٔیکی يثم تشاَضیغتٕس ٔ خاصٌ تؾکیم ؽذِ اَذ.

حافظو : RAM
RAMعشَاو  Random Access Memoryیا زافظّ ی تا دعتیاتی تقادفی اعت کّ انثتّ ایٍ َاو گزاسی
زافظّ ْا تا زذٔدی خُثّ ی تاسیخی داسَذ ٔ تا تٕخّ تّ ایُکّ دٔ َٕع زافظّ ی دیگش ْى داسای ایٍ ٔیژگی
ْغتُذ ایٍ َاو ْا تا زذٔدی يخذٔػ ؽذِ اَذ ٔنی ًْچُاٌ اص ایٍ اعايی اعتفادِ يی ؽٕد .يٓى تشیٍ
ٔیژگی ْ RAMا َاپایذاس تٕدٌ اطالػات يٕخٕد دس آٌ ْاعت یؼُی تا صياَی کّ تغزیّ تّ آٌ ْا ٔفم تاؽذ
اطالػات َگٓذاسی يی ؽَٕذ ْ. RAMا تّ دٔ َٕع  SRAM ٔ DRAMتقغیى يی ؽَٕذ کّ اص نساظ انکتشَٔیکی
تفأت آٌ ْا دس اخضای عاصَذِ ی آٌ ْا عت . DRAMيخفف  Dynamic RAMیا  RAMپٕیا يی تاؽذ کّ دنیم
آٌ اعتفادِ اص خاصٌ دس عاختًاٌ ایٍ َٕع زافظّ يی تاؽذ تُاتشایٍ تشای زفع اطالػات دس آٌ تایذ اطالػات
يٕخٕد دس عهٕل ْای زافظّ َٕعاصی ؽَٕذ تا خاصٌ ْا ؽاسژ ؽَٕذ .ايا زافظّ ْا ی  SRAMیا Static RAM

اص اخضایی تّ َاو فهیپ فالپ ْا تؾکیم ؽذِ اَذ ٔ تشای زفع اطالػات فقظ َیاص تّ تغزیّ داسَذٔ .اضر اعت
کّ اص نساظ يذاسی زافظّ ْا  DRAMاص پیچیذگی کًتشی دس يقایغّ تا ْ SRAMا تشخٕسداسَذ صیشا ْش فهیپ
فالپ خٕد اص چُذیٍ تشاَضیغتٕس تؾکیم ؽذِ اعت .اص طشف دیگش زافظّ ی DRAMتّ دنیم ٔخٕد خاصٌ ،تش
خالف َٕع دیگش تٕاَا یی َگٓذاسی اطالػات سا دس غیاب تغزیّ دس زذٔد چُذ يیهی ثاَیّ داسا يی تاؽذ .ايا
يٓتشیٍ ٔیژگی  SRAMدس يقایغّ تا  DRAMعشػت تاالتش (زذٔد  4تشاتش) آٌ اعت صیشا  DRAMدس يذت
َٕعاصی قادس تّ َٕؽتٍ یا خٕاَذٌ اطالػات َیغت .تُاتشایٍ اص ْ SRAMا يؼًٕال دس  Cacheپشداصَذِ ْا
اعتفادِ يی ؽٕد .اص عٕیی دیگش تّ دنیم عادِ تش تٕدٌ عاختًاٌ ْ DRAMا قیًت آٌ ْا پاییٍ تش يی
تاؽذ

تُاتشایٍ يؼًٕال دس عیغتى ْای کايپیٕتشی اص ْ DRAMا اعتفادِ يی ؽٕد .دس يٕسد ْ DRAMا تقغیى
تُذی ْای دیگشی َظیش ٔ PCMCIA memory card ,EDO DRAM ,FPM DRAM ,SDRAM, DDR AM, RDRAM
غیشِ ٔ خٕد داسَذ کّ دس زال زاضش ایٍ اعايی تیؾتش خُثّ تداسی داسَذ ٔ تشای يطانؼّ دس يٕسد آٌ ْا يی
تٕاَیذ تّ عایت ْای ؽشکت ْای عاصَذِ ی آٌ ْا يشاخؼّ کُیذ

حافظو: ROM
ROMعشَاو  Read Only Memoryیا زافظّ ی فقظ خٕاَذَی اعت ْ. ROMا تشاعاط سٔػ َٕؽتٍ
اطالػات خذیذ ٔ تؼذاد تاصَٕیغی ،تقغیى تُذی يی ؽَٕذ .افٕال ْ ROMا اص آسایّ ای اص تشاَضیغتٕس ْا
تؾکیم ؽذِ اَذ کّ ْش کذاو اص عهٕل ْا داسای یک فیٕص رٔب ؽذَی اعت کّ دس صياٌ پشٔگشاو ؽذٌ دس
فٕستی کّ َیاص تّ ٔخٕد ففش يُطقی تاؽذ فیٕص آٌ عهٕل رٔب يی ؽٕد ٔ دس غیش ایُقٕست آٌ خاَّ زأی یک
يُطقی يی تاؽذ .تُاتشایٍ اطالػات يٕخٕد دس ْ ROMا غیش فشاس تٕدِ ٔ دس غیاب تغزیّ زفع يی ؽَٕذ ٔ
يؼًٕال تشای َگٓذاسی کذ َشو افضاسْا دس عیغتى ْای يیکشٔپشٔعغٕسی اعتفادِ يی ؽَٕذ.
ْROMا تّ عّ دعتّ تقغیى يی ؽَٕذ کّ یک َٕع آٌ  ROMپٕؽؾی یا  Masked ROMيی تاؽذ کّ
يؼًٕال تٕعظ کاسخاَّ عاصَذِ تشَايّ سیضی يی ؽٕد .ایٍ َٕع ْ ROMا پظ اص َٕؽتٍ قاتم پاک ؽذٌ
َیغتُذ ٔ يؼًٕال دس تیشاژ تٕنیذی تاال تغیاس اسصاٌ قیًت ْغتُذ .یک يشزهّ تاالتش اص ْ ROMای پٕؽؾی،
ْPROMا یا ْ ROMای قاتم تشَايّ سیضی يی تاؽُذ کّ تٕعیهّ دعتگاْی تّ َاو پشٔگشايش اطالػات يٕسد
َیاص دسٌٔ آٌ ْا قشاس يی گیشد ْ. PROMا فقظ یک تاس تشَايّ سیضی يی ؽَٕذ اص ایٍ سٔ آٌ ْا (OTP Device
َ(On-Time Programmableیض يی َايُذ.
پظ اص ْ PROMا ْ EPROMا قشاس داسَذ کّ ًْاَُذ ْ PROMا قاتم تشَايّ سیضی ْغتُذ ايا اطالػات يٕخٕد
دس آٌ ْا قاتم پاک ؽذٌ اعت .پاک کشدٌ اطالػات یا  Resetکشدٌ  EPROMتٕعیهّ ی اؽؼّ ی فشاتُفؼ
اَداو يی ؽٕد تذیٍ فٕست کّ تشاؽّ عیهیکَٕی تٕعیهّ ی پُدشِ ای کّ سٔی  Packageآٌ قشاس داسد دس
يؼشك اؽؼّ يأسای تُف ؼ قشاس دادِ يی ؽٕد ٔ اطالػات يٕخٕد دس آٌ پاک يی ؽٕد .انثتّ دس تؼذاد دفؼات
پاک ؽذٌ ایٍ زافظّ ْا يسذٔدیت ٔخٕد داسد کّ تشای اطالع اص ایٍ تؼذاد تایذ تّ تشگّ اطالػاتی آٌ يشاخؼّ
کشد.

حافظو ىای ترکیبی یاHybrid
تا پیؾشفت تکُٕنٕژی زافظّ ْا دس عال ْای اخیش ،يشص تیٍ ْ ROMا  RAMيسٕ ؽذِ اعت .تذیٍ فٕست کّ
زافظّ ْایی عاختّ ؽذِ اَذ کّ اص یک عٕ اطالػات يٕخٕد دس آٌ ْا دس غیاب تغزیّ زفع يی ؽٕد ٔ اص
عٕیی دیگش تٕعیهّ ی عیگُال ْای انکتشیکی قاتم تاصَٕیغی ْغتُذ .تُاتشایٍ اص ایٍ زافظّ ْا تّ َاو
تشکیثی یا  Hybridیاد يی ؽٕد .زافظّ ْای تشکیثی تّ عّ َٕع  NVRAM ٔ EEPROM, Flashتقغیى يی
ؽَٕذ کّ دٔتای أنی اص َغم ْ ROMا ْغتُذ ٔ َٕ NVRAMع تغییش یافتّ ای اص ْ RAMا عت.
EEPROMکّ عشَاو  Electrically Erasable and Programmable ROMاعتًْ ،اَُذ  EPROMقاتم تشَايّ
سیضی يدذد اعت ايا تشای پاک ؽذٌ َیاصی تّ اؽؼّ ی يأسا تُفؼ داسد ٔ تقٕست انکتشیکی قاتم پاک ؽذٌ
اعت.

زافظّ ْای  Flashزأی تشکیثی اص تٓتشیٍ يؾخقات زافظّ ْایی کّ تاکٌُٕ تشسعی ؽذ ْغتُذ .ایٍ
زافظّ ْا داسای چگانی تاال ،قیًت پاییٍ ،غیش فشاس ،عشػت تاال (دس خَٕذٌ) ٔ َٕؽتٍ انکتشیکی ْغتُذ اص ایٍ
سٔ ایٍ زافظّ ْا دس تغیاسی اص يٕاسد خایگضیٍ زافظّ ْای  EEPROMؽذِ اَذ .اص دیذگاِ َشو افضاسی زافظّ
ْای  Flashتغیاس ؽثیّ ْ EEPROMا ْغتُذ ايا تفأت آٌ ْا دس ایٍ اعت کّ دس زافظّ ْای  Flashدس
نسظّ ايکاٌ پاک ؽذٌ یک عکتٕس ٔخٕد داسد َّ یک تایت .دس زانی کّ ْ EEPROMا ايکاٌ پاک ؽذٌ تایت تّ
تایت سا داسَذ .يؼًٕال عکتٕس ْا اَذاصِ ای تیٍ  256تایت تا  16کیهٕ تایت سا داسَذ .تا ٔخٕد ایٍ يضیت EEPROM
ْا َغثت تّ ، Flashزافظّ ْای  Flashاص يسثٕتیت تیؾتشی تشخٕسداسَذ ٔ ًْاٌ طٕس کّ اؽاسِ ؽذ خایگضیٍ
تغیاسی اص ْ ROMا ؽذِ اَذ.

عٕيیٍ َٕع اص زافظّ ْای تشکیثی ْ NVRAMا ْغتُذ .ایٍ َٕع زافظّ يثم ْ ROMا غیش فشاس ْغتُذ ايا اص
نساظ عاختًاَی تفأت صیادی تا ْ ROMا داسَذ .دس ٔاقغ ایٍ َٕع زافظّ یک َٕع ْ SRAMغتُذ کّ داسای یک
تاتشی پؾتیثاٌ ْغتُذٔ .ظیفّ ایٍ تاتشی ایٍ اعت کّ دس صياٌ قطغ تغزیّ خشیاٌ الصو سا تشای زفظ اطالػات
دس زافظّ تايیٍ کُذ .اگشچّ ایٍ َٕع زافظّ ْا تذنیم ٔخٕد تاتشی گشاٌ قیًت ْغتُذ ايا اعتفادِ اص آٌ ْا
يسذٔد اعت ٔ تشای زفظ يقذاس کًی اطالػات اعتفادِ يی ؽَٕذ.

 11-3هبذل ىا
)Max232(ST232
تّ دنیم ايُكّ عطٕذ ٔنتاژ تشاي يُطق  1ٔ 0دس يیكشٔ ٔ كايپیٕتش يتفأت اعت تشاي تثذيم ايٍ عطٕذ ٔنتاژ اص يك
يثذل عطر ٔنتاژ اعتفادِ يي كُیى .كّ يكي اص ايٍ يثذل ْا ( max232کًپاَی ْ)Maximغت.
دس يیكشٔ يُطق  0يؼادل تا ٔنتاژ  ٔ 0يُطق 1يؼادل ٔنتاژ  5اعتٔ.ني دس كايپیٕتش دسگاِ  RS232يُطق  0يؼادل
تا ٔنتاژ  3تا ٔ 25نت اعت ٔ يُطق  1يؼادل تا ٔنتاژ  -3تا ٔ -25نت اعت ٔ يسذٔدِ  -3تا ٔ 3نت غیش يداص اعت.
 Max232اصٔنتاژٔ 5نت تشای تغزیّ اعتفادِ يی کُذ.پایّ  5پٕست عشیال تّ صيیٍ يتقم يی ؽٕد.

)FT232(USB to RS232
تشاؽّ  FT232عک تشاؽّ  USB USARTخٓت استثاط تا پٕست  USBاعت کّ تٕعظ ؽشکت  FTDIchipطشازی
ؽذِ اعت .اص خقٕفیات ایٍ تشاؽّ يی تٕاٌ تّ يٕاسد صیش اؽاسِ کشد:
-1
-2
-3
-4
-5
-6
-5
-8
-۶

داسای ساتظ  USARTتا عشػت تاال ٔ ػًهکشد کايال خٕدکاس
َشش اَتقال تا نیُک  RS232اص  300تا  1000کیهٕ تیت تش ثاَثّ
َشش اَتقال تا نیُک RS485تا  3000کیهٕ تیت تش ثاَثّ
 384تایت تافش دسیافت ٔ  128تایت تافش اسعال تشای اسعال تا زدى تاال
اَتقال خٕدکاس تافش کُتشل تشای RS485
يدٓض تّ سگٕالتٕس داخهی ٔ 3.3نت
اعتفادِ اص کشیغتال  ٔ 6Mhzافضایؼ فشکاَظ داخهی تا  48Mhzتٕعهّ
ضشب کُُذِ داخهی
يدٓض تّ خشٔخی ًَایؾگش ْای اسعال ٔ دسیافت
عاصگاس تا َغخّ ْای USB2.0 ٔ USB1.1

 11-3هیکرً کنترلر
یک يیکشٔکُتشنش ،يذاس يدتًغ کٕچکی اعت کّ اص یک  CPUکٕچک ٔ اخضای دیگشی َظیش َٕعاٌ عاص
کشیغتانی ،تایًش ،دسگاِْای ٔسٔدی ٔ خشٔخی آَانٕگ ٔدیدیتال ٔ زافظّ تؾکیم ؽذِاعت.
تخؾٓای يختهف يیکشٔکُتشنش :
يیکشٔکُتشنش ْا اص تخؾٓای صیش تؾکیم ؽذِ اَذ
ٔازذ پشداصػ
Cpu
ٔازذ يساعثات
Alu
ٔسٔدی ْا ٔ خشٔخی ْا
I /O
زافظّ افهی يیکشٔ
Ram
زافظّ ای کّ تشَايّ سٔی آٌ رخیشِ يی گشدد
Rom
تشای کُتشل صياٌ ْا
Timer
ٔ...
خإَادِ ْای يیکشٔکُتشنشْا
تطٕس کهی ARM - Pic - AVR - 8051
یک هیکرًکنترلر چگٌنو برناهو ریسی هیشٌد ؟
يیکشٔ کُتشنش ْا داسای کايپایهشْای خافی يی تاؽذ کّ تا صتاٌ ْای يختهف اص خًهّ  basic, c Assemblyيی
تٕاٌ تشای آَٓا تشَايّ َٕؽت عپظ تشَايّ َٕؽتّ ؽذِ سا تٕعظ دعتگاْی تّ َاو  programmerکّ دس ایٍ
دعتگاِ ای عی قشاس يی گیشد ٔ تٕعظ یک کاتم تّ یکی اص دس گاِ ْای کايپیٕتش ٔفم يی ؽٕد تشَايّ َٕؽتّ
ؽذِ سٔی آی عی اَتقال پیذا يیکُذ.

با هیکرً کنترلر چو کارىایی هی تٌاى انجام داد ؟
ایٍ آی عی ْا زکى یک کايپیٕتش دس اتؼاد کٕچک ٔ قذست کًتش سا داسَذ تیؾتش ایٍ آی عی ْا تشای کُتشل ٔ
تقًیى گیشی اعتفادِ يی ؽٕد
اهکانات هیکرً کنترلرىا :
ايکاَات يیکشٔ کُتشنشْا یکغاٌ َیغت ٔ ْش کذاو ايکاَات خافی سا داسا يی تاؽُذ ٔ دس قیًت ْای يختهف
ػشضّ يی ؽٕد .
هقایسو خانٌاده ىای هختلف هیکرً ًکنترلرىا:
خانٌاده : 8051
ایٍ خإَادِ اص يیکشٔ کُتشٔنش ْا خضٔ أنیٍ َٕع يیکشٔ کُتشٔنش ْا یی تٕد کّ سایح ؽذ.يؼشٔف تشیٍ کايپایهش تشای
ایٍ َٕع يیکشٔ keilیا  franklinيی تاؽذ يیکشٔ ْای ایٍ خإَادِ تّ َٕعاٌ عاص َیاص يُذ ْغتُذ ٔ دسيقاتم
خإَادِ  picیا  AVRاص ايکاَات کًتشی تشخٕس داس يی تاؽذ يؼشٔف تشیٍ آی عی ْا ایٍ
خإَادِ  89S51یا  89C51يی تاؽذ .
خانٌاده : AVR
ایٍ خإَادِ اص يیکشٔ کُتشنشْا تًايی ايکاَات  8051سا داسا يی تاؽذ ٔ ايکاَاتی چٌٕ ( ADCيثذل آَانٕگ تّ
دیدیتال) – َٕعاٌ عاص داخهی ٔ قذست ٔ عشػت تیؾتش – ( EEPROMزافظّ) اص خًهّ يضایای ایٍ خإَادِ يی
تاؽذ يٓى تشیٍ آی عی ایٍ خإَادِ  Xmega ٔ Mega ، Tinyاعت.
خانٌاده : pic
ایٍ خإَادِ اص َظش ايکاَات ياَُذ  AVRيیثاؽذ ٔ دس کم فُؼتی تش اعت .

خانٌاده : ARM
ایٍ يیکشٔکُتشنشْای  32تیتی تا ؽذت تغیاس صیادی دس زال فشاگیش ؽذٌ اعت ٔ اص سؽذ تغیاس صیادی دس تاصاس
تشخٕسداس اعت  .يیکشٔکُتشنشْای آسو يٕخٕد دس ایشاٌ تٕعظ عّ ؽشکت ، NXPاتمل ٔ  STتٕنیذ يی ؽَٕذ ،کّ دس
ایٍ يیاٌ عٓى يیکشٔکُتشنشْای  ٔ NXPاتًم تیؾتش اعت.

يیکشٔ کُتشنش ْای اسو داسای يضیت ْای تغیاسی َغثت تّ  pic ٔ avrيیثاؽُذ کّ تّ تؼضی اص آَا اؽاسِ يیکُى
 -1يیکشٔ کُتشنش ْای اسو  32تیتی ْغتُذ ايا يیکشٔ کُتشنش ْای 8 AVRتیتی .ایٍ تذاٌ يؼُی اعت کّ عشػت
يیکشٔ کُتشنش اسو  4تشاتش اعت ٔ ػالِٔ تش اٌ پٕست ْای اٌ  32پیُّ ٔ سخیغتش ْای اٌ َیض  32تیتی ْغتُذ.
 -2فشکاَظ کاسی يیکشٔ کُتشنش ْای اسو دس َ arm7ضدیک تّ  55يگا ْشتض دس  cortex m0-m4تغشیثا تا  110يگا
ْشت .تشای  arm 9تا  540يگا ْشتض َ.arm 11ضدیک تّ یک گیگا ْشتض  cortex a8-a15تّ چُذ گیگا ْشتض يیتٕاَذ
تشعذ ایٍ دسزانی اعت کّ  pic ٔ avrتا  24يگا ْشتض تیؾتش ًَیتٕاٌ اعتفادِ کشد

 -3تُٕع يیکشٔ کُتشنش ْای اسو تغیاس صیاد اعت .ایٍ يیکشٔ کُتشنش ْا اص  64پایّ تا چُذ فذ پایّ يٕخٕد يیثاؽُذ.
 -4ايکاَات خاَثی ایٍ يیکشٔ کُتشنش تغیاس کايم اعتusb,can,emac,mmc pwm 6 phase,dac,rtx,… . .
دس تاسِ اَتخاب اسو ْى تایذ َکاتی تگى.اسو ْای تٕی تاصاس ایشاٌ فقظ اص ؽشکت اتًم ٔ ؽشکت فیهیپظ ) (nxp
ْغتُذ.تایذ تگى کّ ايکاَات خاَثی فیهیپظ اص اتًم تیؾتّ ايا قیًتؼ کًتشِ!
دس ػٕك اتًم يُاتغ ايٕصؽی تیؾتش داسِ ٔ خٕد عایت اتًم يثال ْا ٔ ايٕصػ ْا ٔ کتاتخاَّ ْای يتؼذدی تشای
تشاؽّ ْاػ گزاؽتّ.کّ دس يقاتم تا فیهیپظ تیؾتشِ.يٍ تشای کغاَی کّ يیخٕاٌ تا اتًم کاس کٍُ
at91sam7x256سٔ پیؾُٓاد يیکُى.کّ ْ arm7غت.تّ صٔدی يیتَٕیذ ياژٔل ايذؽٕ اص عایت خٕديٌٕ تا قیًت
يُاعثی خشیذاسی کُیذ.تشای کغاَی ْى کّ يیخٕاٌ تا فیهیپظ کاس کٍُ  lpc2368کّ ْ arm7غت ٔ lpc1768
کّ ْ cortex m3غتٕ پیؾُٓاد يیکُى
هسایای هیکرً کنترلر نسبت بو هذار ىای هنطقی :
 -1یک يیکشٔ کُتشنش سا يی تٕاٌ طٕسی تشَايّ سیضی کشد کّ کاس چُذیٍ گیت يُطقی سا اَداو دْذ.
 -2تؼذاد آی عی ْایی کّ دس يذاس تّ کاس يیشٔد تّ زذاقم يیشعذ .
 -3تّ سازتی يی تٕاٌ تشَايّ يیکشٔ کُتشنش سا تغییش داد ٔ تا ْضاساٌ تاس يیتٕاٌ سٔی يیکشٔ تشَايّ ْای خذیذ
َٕؽت ٔ یا پاک کشد .
 -4تّ سازتی يیتٕاٌ اص سٔی یک يذاس يُطقی کپی کشد ٔ يؾاتّ آٌ سا عاخت ٔنی دس فٕستی کّ اص يیکشٔ
کُتشنش اعتفادِ ؽٕد ٔ تشَايّ يیکشٔ سا قفم کشد تّ ْیچ ػُٕاٌ ًَی تٕاٌ اص آٌ کپی گشفت .

 12-3نوایش دىنذه ىا )(7 Segment-LCD

: 7Segment
دس افطالذ ایٍ ٔاژِ یؼُی ْفت تخؼ ،قطؼّ ای انکتشَٔیکی اعت کّ اص  5ال ای دی تؾکیم ؽذِ اعت ٔ دس
خیهي اص ٔعايم انكتشَٔیكي ٔخٕد داسد .اص يضیت ْای ایٍ ٔعیهّ يی تٕاٌ تّ قاتهیت دیذ اص فٕافم تغیاس دٔس ٔ
قیًت تغیاس پاییٍ َغثت تّ ال عی دی کاسکتٕسی اؽاسِ کشد.

دٔ َٕع ْفت عگًُت داسیى :
َٕع أل آَذ يؾتشک :کّ دس ایٍ َٕع آَذ(يثثت) تًايی دیٕد ْا تّ ْى يتقم ؽذِ اعت
َٕع دٔو کاتذ يؾتشک:دس ایٍ َٕع کاتذ (يُفی) تًايی دیٕد ْا تّ ْى يتقم ؽذِ اعت

:LCD

الف –  LCDکاراکتری
 LCDکاراکتری

ب LCD -گرافیکی

:

یکی اص پشکاستشدتشیٍ ایٍ َٕع ْ LCDا َٕع  2*16آٌ اعت 2(.عطش ٔ
 16عتٌٕ)

تشتیة پایّ ْا:
 16پایّ داسدتّ ؽشذ صیش:

ٔنتاژ ٔ VOنتاژ کُتشاعت اعت کّتُظیىيیضاٌ سٔؽُايی کاساکتشْاسا سٔی  LCDتّکًک ٔنتاژْای ٔ VSS
 ٔ VDDيک يقأيت يتغیش  , 10Kاَداويی دْذ.

دس َقؾّ تاال يیثیُیذ کّ یک پُاعیٕيتش تّ پایّ ٔ 3فم ؽذِ اعت کّ تشای تغییش کُتشاعت  lcdيیثاؽذ ایٍ
پُاعیٕيتش سا يیتٕاَیذ 10کیهٕ یا 20کیهٕ اَتخاب کُیذ ًْٔچُیٍ دس ایٍ َقؾّ پایّ ْای  10ٔ۶ٔ8ٔ5سا تّ صيیٍ ٔفم
کشدِ ٔنی اگش ْى ٔفم َکُیذ يؾکهی َیغت (6يؼًٕال تا چٓاس پایّ ایٍ  LCDسا ساِ اَذاصی يیکُُذ) ًْچُیٍ پایّ
ْای  15ٔ16دس ایٍ َقؾّ َؾاٌ دادِ َؾذِ کّ آَذ ٔکاتذ  ledيیثاؽُذ کّ ًٌْٕ طٕس کّ دس تاال گفتى تایذ ٔفم
ؽَٕذ.

 LCDگرافیکی:

طریقه اتصال  LCDبه میکرو کنترلر:

